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uuteCHniC Group lYHYesti

process solutions
mixing technology tanks & rolls

tilikauDen avainlukuja

Uutechnic Group on korkean tason teknologia- ja asiantuntijakonserni, jonka toiminta-
ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä 
prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti.

Toimitukset sisältävät mm. sekoittimet, paineastiat, kolonnit, prosessi- ja varastosäiliöt, 
reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut 

pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, 
lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiön Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, 
jonne yhtiö listautui vuonna 1989. Yhtiöllä oli 31.12.2017 yhteensä 1460 osakkeenomistajaa.

Konsernin liiketoiminta, Process Solutions, jaetaan kahteen liiketoimintalinjaan. 
Mixing Technology -liiketoimintalinjaan kuuluvat Stelzer Rührtechnik GmbH ja Uutechnic Oy. 

Tanks & Rolls -liiketoimintalinjaan kuuluvat Japrotek Oy Ab ja AP-Tela Oy.

Uutechnic Groupin henkilömäärä tilikauden lopussa oli 178 henkilöä.
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Avainlukuja    

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot

Liikevoitto
     % liikevaihdosta
Voitto/tappio ennen veroja
Tilikauden voitto/tappio

Oman pääoman tuotto (ROE), %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa

Tilauskanta 31.12.
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Päättynyt tilikausi oli Uutechnic Groupille 
taloudellisessa mielessä pettymys. Säiliöliike-
toiminnan haasteet painoivat koko konsernin 
liiketuloksen lähelle nollaa. Ilonaiheita olivat 
sekoitinliiketoiminnan vahva kasvu niin liike-
vaihdon kuin tuloksenkin osalta sekä tela- ja 
putkiliiketoiminnan kääntyminen selkeästi 
positiiviseksi haasteellisen vuoden 2016 jäl-
keen.

Säiliöliiketoiminta lähti vuoteen 2017 hy-
vällä tilauskannalla, mutta vuosi osoittautui 
erittäin haasteelliseksi uuden tilauskannan 
hankkimisessa. Vuosi oli haasteellinen myös 
projektinhoidon kannalta, erityisesti yhden 
projektin materiaaliongelmien vuoksi. Alhai-
nen tilauskanta ja projektin hoidon haasteet 
painoivat säiliöliiketoiminnan tuloksen ras-
kaasti tappiolliseksi. 

Sekoitinliiketoiminnan kasvu jatkui tasaisesti 
kaikilla tärkeillä teollisuudenaloilla ja mark-
kina-alueilla, mutta myös uusia merkittäviä 
aluevaltauksia saavutettiin. Tuloskehityk-
sen osalta toinen vuosipuolisko oli erityisen 
vahva, ollen sekoitinliiketoiminnan historian 
selvästi paras vuosipuolikas. Tela- ja putki-
liiketoiminnan alkuvuosi oli vaikea johtuen 
vuoden 2016 loppupuolen haasteista, mutta 
toinen vuosipuolikas oli vahva ja nosti liiketu-
loksen selvästi positiiviseksi. 

Konsernissa toteutettiin kuluneen vuoden 
aikana useita kehityshankkeita, jotka pa-
ransivat niin myyntiä, markkinointia kuin 
toimitusprosessejakin. Tärkeimpinä voidaan 
mainita sekoitinliiketoiminnassa tulevaisuu-
teen tähtäävät tuotekehitysprojektit, tela- ja 
putkiliiketoiminnassa toteutettu kuormituk-
senseurantaohjelman käyttöönotto ja säiliö-
liiketoiminnassa aloitettu kilpailukyvyn nos-
taminen 20 %:lla. Konsernissa toteutettiin 
vuoden aikana myös organisaatiomuutoksia 
ja rekrytoitiin henkilöitä avainpaikoille kai-
kille liiketoimintasektoreille tulevaisuuden 
kilpailukyvyn turvaamiseksi. Jatkuva paran-
taminen ja kehittyminen ovat toimintatapo-
jamme konsernissa ja se työ tulee jatkumaan 
keskeytyksettä.

Pääpaino vuonna 2018 on edelleen koko 
konsernin kannattavuuden parantamisessa 
ja erityistä huomiota tullaan kiinnittämään 
heikosti kannattavaan säiliöliiketoimintaan. 
Sekoitinliiketoiminnan kannattavuus on ylei-
sesti ottaen hyvällä tasolla, mutta konsernin 
tavoitteet tulevaisuudessa ovat huomatta-
vasti kunnianhimoisemmat. Tela- ja putkilii-
ketoiminnan osalta kannattavuus oli hyväk-
syttävällä tasolla, mutta tavoitteet myös 
tämän liiketoiminnan osalta ovat korkeam-
malla. Sekoitinliiketoimintaa kehitetään pit-
käjänteisen strategiamme mukaisesti entistä 
tärkeämmäksi menestystekijäksi konsernille. 
Tähän liittyen vuoden 2018 yksi kärkihank-
keistamme on sekoitinliiketoiminnan tar- 
jous- ja toimitusprosessien yhtenäistämiseen 
liittyvät järjestelmien kehityshankkeet, joilla 
haetaan sekä kannattavuuden parantamista, 
että pohjaa liikevaihdon oleelliselle kasvulle 
tulevaisuudessa.

Konsernin brändien ja toimintatapojemme 
tunnettavuuden lisääminen on edelleen kes-
keisessä asemassa vuonna 2018. Kasvustra-
tegiamme perustuu nykyisten yksiköiden kil-
pailukyvyn parantamiseen, synergiaetujen 
hyödyntämiseen, uuden tarjonnan kehittä-
miseen, uusille markkina-alueille jalkautumi-
seen sekä liiketoimintastrategiaan sopiviin 
yritysjärjestelyihin.

Näkymä vuodelle 2018 on kokonaisuutta 
tarkasteltaessa kohtuullinen. Sekoitinliike-
toiminta lähtee vuoteen erinomaisesta ti-
lanteesta, tilauskannan ollessa lähes kaksin-
kertainen vuoteen 2017 verrattuna. Myös 
tela- ja putkiliiketoiminnan tilauskanta on 
hieman vertailuvuotta parempi. Säiliöliike-
toiminta lähtee vuoteen puolestaan selvästi 
heikommalla tilauskannalla. Yleisellä tasolla 
katsottuna voidaan konsernimme liiketoi-
mintaympäristön markkinatilannetta pitää 
hyvänä vuoteen 2018 lähdettäessä. 

Uutechnic Groupin ydinarvo ja olemassa olon 
perusta on asiakkaidemme liiketoiminnan 
tukeminen ja arvon kasvattaminen pitkäjän-
teisillä asiakassuhteilla. Näitä pitkäjänteisiä 

”Konsernissa toteutettiin 
kuluneen vuoden aikana 
useita kehityshankkeita, 

jotka paransivat niin 
myyntiä, markkinointia kuin 

toimitusprosessejakin.”

toimitusjoHtaja jouko peräaHo
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asiakassuhteita pidämme yllä ja luomme uu-
sia, tarjoamalla asiakkaillemme ainutlaatuis-
ta palvelukonseptia ja kilpailukykyisiä tek-
nologisia ratkaisuja täydellisesti arvoihimme 
sitoutuneen henkilökuntamme kanssa. Näi-
den arvojen entistä vahvempi juurruttami-
nen koko konsernimme henkilökuntaan on 

yksi tärkeimmistä tehtävistä ja tavoitteista 
vuodelle 2018.

Jouko Peräaho
Toimitusjohtaja
Plc Uutechnic Group Oyj



säiliöliiketoiminta, 
japrotek oy ab
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uutechnic oy stelzer rührtechnik 
international GmbH

tela- ja putki-
liiketoiminta, ap-tela oy

miXinG teCHnoloGY tanks & rolls

Japrotek tarjoaa asiakkailleen kokonaispalve-
lua, johon sisältyvät tuotekehitys, suunnitte-
lu, valmistus, asennus sekä käynnistys-, huol-
to- ja varaosapalvelut. Japrotekin päätuotteita 
ovat mm. vaativat prosessi- ja varastosäiliöt, 
reaktorit, paineastiat, erityyppiset kolonnit, 
lämmönvaihtimet ja sekoittimet. Yhtiön eri-
koisalaa ovat vaativien konstruktioiden sekä 
erikoismateriaalien kuten titaanin, erityyppis-
ten compoundien, nikkeliseosten, duplexien 
sekä ruostumattomien ja haponkestävien te-
rästen suunnittelu- ja valmistusosaaminen.

Japrotekin pääasiakkaat ovat kemian-, paperi-, sel-
lu-, energia-, hydrometallurgia- ja kaivosteollisuu-
dessa sekä ympäristöteknologiassa.

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

Puh: 020 188 0511 

Sähköposti: japrotek@japrotek.fi

WWW: www.japrotek.fi

AP-Tela on sopimusvalmistaja, jonka pääasi-
akkuudet ovat metsäteollisuuteen liittyvässä 
koneenrakennuksessa.  Yhtiö palvelee myös 
teräs-, meri-, energia-, offshore- ja konepaja-
teollisuuden asiakkaita. Päämarkkina-alueet 
ovat Suomi ja Pohjoismaat.

AP-Tela on erikoistunut pitkien hitsattujen ja koneis-
tettujen pyörähdyskappaleiden valmistamiseen. Yh-
tiö valmistaa asiakkaan haluamien mittojen mukai-
sia hitsattuja levyputkia, joiden käyttökohteita ovat 
mm. paperikoneiden telat ja sylinterit, höyry- ja ve-
silieriöt sekä painesäiliöt. Putket voidaan hehkuttaa 
ja varustaa komponenteiksi asiakkaan toivomusten 
mukaan. Telat ja sylinterit yhtiö voi toimittaa hiot-
tuina ja dynaamisesti tasapainotettuina. Palveluun 
kuuluvat myös telojen kunnostus sekä laitekokonai-
suuksien valmistus kokoonpanoineen. Yhtiöllä on 
käytössään puristusvoimaltaan 3000 tonnin särmä-
yspuristin, jota käytetään järeiden putkipalkkien, 
kartioiden ja levyprofiilien valmistamiseen. Tuote-
valikoimaan kuuluvat myös hitsatut teräsrungot ja 
-alustat koneistettuina.

YHteYstieDot
Osoite: Kuljettajantie 2, 67800 Kokkola, Finland

Puh: 020 188 0650 

Sähköposti: sales@aptela.fi

WWW: www.aptela.fi

Stelzer on erikoistunut prosessiteollisuuden 
sekoitinjärjestelmiin ja niihin liittyviin huol-
toliiketoimintoihin. Stelzerin liiketoiminta 
perustuu teknologiseen erikoistumiseen, asi-
akkaiden ydinprosessien perusteelliseen tun-
temiseen sekä laajaan omaan tutkimus- ja 
kehitystyöhön. Yhtiön pääasialliset asiakas-
segmentit ovat elintarvike-, kemian- ja lääke-
teollisuus sekä ympäristöteknologia.

Stelzerin sekoitinteknologiaa viedään ympäri maa-
ilman. Toimitusten laajuus vaihtelee pienistä, muu-
taman kymmenen litran säiliön magneettisekoit-
timista usean tuhannen kuutiometrin säiliöiden 
sekoittimiin.

YHteYstieDot
Osoite: Speckgraben 20, 34414 Warburg, Germany

Puh: +49 5641 903 0 

Sähköposti: info@stelzer.eu

WWW: www.stelzer.eu

Uutechnic Oy on vaativaan sekoitusteknologi-
aan erikoistunut yritys. Uutechnic Oy toimit-
taa edistyksellisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja 
ja tuotteita nestepohjaisiin prosesseihin maa-
ilmanlaajuisesti. Uutechnic Oy on erikoistunut 
raskaan teollisuuden vaativiin ja suuriin pys-
tysekoittimiin sekä kylkisekoittimiin, jotka 
suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisesti asi-
akkaiden ja prosessien vaatimusten mukaisesti.

Markkinoilla jo käsitteeksi muodostunut Uu-
technic™ -sekoitusteknologia on kilpailukykyisim-
millään erittäin vaativissa olosuhteissa, joissa se-
koittimet toimivat prosessin avainlaitteina ja joissa 
käytettävyydelle asetetaan suuria vaatimuksia. 
Uutechnic –pystysekoittimia käytetään lukuisissa 
vaativissa sekoituskohteissa mm. reaktoreissa, au-
toklaaveissa ja suurissa prosessi- ja varastosäiliöis-
sä. Kylkisekoittimia taas käytetään pääasiallisesti 
puunjalostuksen prosesseissa. 

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat kaivos- ja 
hydrometallurginen teollisuus, sellu- ja paperite-
ollisuus, lannoiteteollisuus sekä muu kemian teolli-
suus. Pääosa tuotteista toimitetaan Suomen rajojen 
ulkopuolelle. Uutechnicin tavoitteena on olla halut-
tu yhteistyökumppani globaaleilla sekoitusteknii-
kan markkinoilla.

YHteYstieDot
Osoite: Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki, Finland

Puh: 020 188 0511

Sähköposti: uutec@uutechnic.fi

WWW: www.uutechnic.fi
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konsernin tavoitteet vuoDelle 2018 keitä me olemme  
Konsernin tavoitteena on olla vakavarainen, maailmanlaajuisesti tunnettu ja haluttu yh-
teistyökumppani valitsemillaan tuote- ja markkinasegmenteillä. Konserni tavoittelee kas-
vua orgaanisesti ja myös mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta. Konsernin tavoitteena 
on kasvattaa edelleen sekoitinliiketoimintaa kehittämällä ja yhtenäistämällä myynti- ja 
toimitusprosessia sekä laajentumalla uusille markkinoille. Kasvumahdollisuuksia myös yri-
tysjärjestelyillä selvitetään.

Vuoden 2018 tärkeimpänä tavoitteena on konsernin kannattavuuden parantaminen. Eri-
tyisesti huomiota tullaan kiinnittämään heikosti kannattavaan säiliöliiketoimintaan, jonka 
markkinassa on havaittavissa pieniä elpymisen merkkejä. Sekoitinliiketoiminnan tilauskan-
ta on lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna ja tela- ja putkiliiketoiminnan ti-
lausvirta on ollut hyvä, joten näiden liiketoimintojen osalta lähtökohta tulevalle tilikaudelle 
on lupaava.

Uutechnic Groupilla on laaja vuosikymmenten käytän-
nön kokemus eri toimintatapojen ja prosessien suomien 
mahdollisuuksien hyödyntämistä. Olemme globaali tek-
nologiayritys ja edelläkävijä sekoitustekniikassa. Olemme 
jatkuvasti edistäneet asiakkaidemme prosesseja, joissa ta-
voitellaan parempaa tuottavuutta ja ympäristöystävällisiä 
ratkaisuja. Uutechnic Group on kasvanut - ja kasvaa edel-
leen – parantamalla yksiköidemme sisäistä yhteistyötä, 
tieteellistä tutkimusta ja markkinoiden tuntemusta. Meillä 
vaalitaan kulttuuria, joka arvostaa osaamista ja kannustaa 
etsimään parempia menetelmiä ja uusia ratkaisuja. Ny-
kyisten brändien vahvistaminen ja yhtenäisen asiakasläh-
töisen yrityskulttuurin luominen varmistavat hyvän tulok-
sentekokyvyn jatkossakin.

”Työntekijämme ovat konsernin suurin voimavara. 
Ihmiset, laadukkaat tuotteet, hyvät ratkaisut ja 
osaaminen antavat Uutechnic Groupille kilpailuetua 
globaalissa kentässä.”

Uutechnic Groupin tieto, tuotteet ja ratkaisut hyödyntä-
vät maailmanlaajuisesti asiakkaidemme kilpailukykyä. 
Prosessitekniset ratkaisumme sekä ainutlaatuiset palve-
lukonseptimme lisäävät tuottavuutta ja parantavat asiak-
kaiden prosessien laatua. Konserni panostaa yksilöllisten 
ja ympäristöystävällisten ratkaisujen tekemiseen yhdessä 
kansainvälisen asiakaskuntansa kanssa. Vaalimme organi-
saatiossamme kulttuuria, joka edistää työntekijöidemme, 
urakoitsijoidemme ja yhteiskunnan turvallisuutta.

Panostamalla jatkuvaan toiminnan kehittämiseen, 
mahdollistamme ensiluokkaisten toimintatapojen ja tek-
nologioiden hyödyntämisen ja parhaiden prosessien tar-
joamisen asiakkaille. Menestymiseen tulevaisuudessa 
vaikuttaa myös kykymme parantaa nyt olemassa olevia 
teknologioita ja palveluita, ottamalla huomioon asiakkai-
den yhä kehittyneemmät ja monipuolisemmat tarpeet. 
Yhtiön tulee pysyä teknologisen kehityksen etulinjassa 
sekä hoitaa liiketoimintaa kustannustehokkaasti ja oikea-
aikaisesti.

Henkilöstömme
Uutechnic Groupin henkilöstömäärä vuoden 2017 lopussa 
oli 178 henkilöä. Tuotannon työntekijöitä oli 96 ja toimi-
henkilöitä 82. Miesvaltaisella alalla naisten osuus oli 7 %.  
Henkilöstöstä 115 työskenteli Suomen yhtiöissä ja 63 Sak-
san yhtiössä. 

Uutechnic Group pyrkii pitämään huolta henkilöstönsä 
ammattitaidosta ja motivaatiosta. Strategisten tavoittei-
den saavuttaminen edellyttää, että konsernin työntekijät 
tietävät miten he voivat itse vaikuttaa omalla työllään 
strategian toteuttamiseen. Konsernissa keskityttiin vuon-
na 2017 hakemaan entistä voimakkaammin yksiköiden 
välisiä synergioita ja yhteistoimintaa. Pyrittiin myös edis-
tämään ja lisäämään avointa keskustelukulttuuria sekä 
tiedon välittymistä läpi organisaation mm. tehostamalla 
yhteistoimintaneuvottelukuntien toimintaa ja ottamal-
la käyttöön konsernitason käytäntöjä sekä ohjeistuksia. 
Myös uusi intranet otettiin käyttöön Suomen yhtiöissä.

Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden varmistami-
nen ovat edelleen yksi yrityksen tärkeimmistä henkilöstö-

politiikan tavoitteista ja yksiköissä turvallisuuden seuran-
ta onkin osa päivittäistä toimintaa. Riskeihin varaudutaan 
töiden hyvällä suunnittelulla, perehdytyksellä, riskien 
arvioinnilla ennen työn suoritusta ja suojainten käytöllä. 
Tavoitteena on estää tapaturmat ja vähentää sairauspois-
saoloja, selvittää niiden syyt, tehdä toimintaa parantavat 
kor-jaavat toimenpiteet ja helpottaa työhön palaamista 
poissaolon jälkeen. Tässä työssä onnistuttiin varsin hyvin, 
sillä vakavilta tapaturmilta vältyttiin kautta konsernin. 
Sairauslomien vähentämiseen tähtäävä työ on hyvällä 
mallilla, mutta siinä on vielä paljon tekemistä.  

Kaiken toiminnan tavoitteena on työhyvinvoinnin kas-
vattaminen ja sitä kautta työn tehostaminen konsernin 
olemassa olevia resursseja hyödyntämällä. Yrityksen ope-
ratiivinen johto on tiiviisti läsnä toiminnassa.

kehittyvä yritys
Liiketoiminnan suhdanneherkkyys edellyttää Uutechnic 
Groupin liiketoimintamallin joustavuutta markkinatilan-
teen mukaan. Konsernin päämäärä on vastata haastee-
seen parantamalla yritystemme sisäistä tuottavuutta ja 
siihen liittyvän toimittajaverkoston kilpailukykyä. Kehit-
tämisen lähtökohtana on sisäisen yhteistyön tiivistäminen 
ja jatkuva yhteistyö asiakkaidemme kanssa. Tiiviin yhteis-
työn avulla pysymme asiakkaidemme pulssilla. Asiakastar-
peet määrittelevät osaamistarpeemme ja saatu tieto ohjaa 
myös osaamisemme kehittämistä ja rekrytointejamme. 
Konserni onkin panostanut kriittisten osaamisten varmis-
tamiseen uusrekrytoinneilla. Uutechnic Groupin toimintaa 
ohjaa avoimuuden filosofia, jossa tietoa ja osaamista jae-
taan toimipaikkojen ja yhteistyökumppaneiden kesken jat-
kuvasti. Yksi avainasioista tavoitteeseen pääsemiseksi on 
uudistaa toimintakulttuurimme tuloksentekokulttuuriksi, 
jossa arvostetaan hyvää suoritusta ja jossa jokainen on val-
mis kehittämään omaa työtään, muuttamaan totuttuja toi-
mintatapoja ja ponnistelemaan yhtiön yhteisen tavoitteen 
puolesta. 

Annettu asiakaslupaus on toimintamme keskiössä. 
Asiakaslupaus pidetään silloin, kun Uutechnicläiset ovat 
tehneet työnsä hyvin ja kun asiakas näkee konkreettisen 
hyödyn prosessissaan. Kilpailuun paras referenssi on po-
sitiivinen asiakaskokemus. Asiakaslupauksemme kivijalka 
on toimitusvarmuus, toimituksista ei puutu mitään, laatu 
on asiakkaan määrityksen mukainen ja asiakkaan proses-
sit toimivat kuten on sovittu. Pidetty asiakaslupaus var-
mistaa, että sekä asiakkaamme että Uutechnicin työnteki-
jät ovat entistä tyytyväisempiä ja että yhteistyötä tehdään 
pitkäjänteisesti. Tavoitteenamme on olla haluttu partneri 
ja työnantaja ja että teemme parempaa tulosta omistajil-
lemme.

”Uutechnic Group ei ole maailman suurin prosessi-
teollisuutta maailmanlaajuisesti palveleva korkean 
tason teknologia- ja asiantuntijakonserni, mutta 
meillä on mahdollisuus olla paras!”

”Vuoden 2018 
tärkeimpänä 

tavoitteena on 
konsernin 

kannattavuuden 
parantaminen.”



12   Plc Uutechnic Group Oyj – Vuosikertomus 2017 Plc Uutechnic Group Oyj – Vuosikertomus 2017   13

vastuullisuus uuteCHniC Groupin missio, 
visio ja arvot

kestävää liiketoimintaa
Uutechnic Group rakentaa kestävää tulevaisuutta osak-
keenomistajille, liikekumppaneille ja työntekijöille. Uu-
technic Groupin toiminnassa noudatetaan vastuullisen lii-
ketoiminnan periaatteita. Vastuullisuus nähdään kestävän 
ja kilpailukykyisen liiketoiminnan avaintekijänä. Vastuulli-
suuteen kuuluu jatkuva toiminnan kehittäminen. Globaa-
li liiketoiminta ja liiketoimintaympäristön muutosnopeus 
asettavat yhä tiukempia vaatimuksia konsernille. Kestävä 
ja kehittyvä liiketoiminta saavutetaan edistämällä sisäistä 
ja ulkoista tietoisuutta. Tieto on liiketoimintamme kulma-
kivi ja etu markkinoilla. Tieto luo lisäarvoa toimintaamme 
ja valmistaa meitä vastaamaan haasteisiin alati muuttu-
vassa maailmassa.

Uutechnic Groupin liiketoiminta perustuu tietoon – 
osaamiseemme. Olemme panostaneet kehitystyöhön ja 
osaamisen lisäämiseen jo yli vuosisadan ajan. Kokemuk-
semme, tietomme ja osaamisemme tukee yhtiön kestävää 
liiketoimintastrategiaa. Osaamisemme innoittamana jat-
kamme uusien mahdollisuuksien ja parhaiden ratkaisujen 
etsimistä yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Kestävä liiketoiminta on mahdollista vain tekemällä 
tiivistä yhteistyötä sidosryhmiemme ja työntekijöidemme 
kanssa ja seuraamalla ympäröivää maailmaa. Yhteistyö-
verkoston kehittämisen lähtökohtana on yhteistyön tiivis-
täminen ja yhteistyökumppanuuksien solmiminen varmis-
taaksemme joustavan tilaus-toimitusprosessin, lyhemmän 
toimitusajan ja kilpailukykyisen hinnan toimituksillemme.

Vastuullisuuden osa-alueita Uutechnic Groupissa ovat 
vastuu laadusta, ympäristöstä ja tur-vallisuudesta. Turvalli-
suus on meille tärkeää ja uskomme, että vahingot ovat es-
tettävissä. Toiminnan poikkeamien minimoiminen varmis-
taa suunnitelman mukaisen toiminnan ja tuottavuuden. 
Uutechnic Groupissa ei aiheutunut yhtään onnettomuutta 
vuonna 2017, jolla olisi ollut merkittävä vaikutus työnte-
kijään, ympäristöön tai tuotantoprosessiin. Varmistamalla 
turvalliset ja terveelliset työolosuhteet minimoimme työn-
tekijöidemme ja urakoitsijoidemme altistumisen heidän 
terveyteensä tai turvallisuuteensa kielteisesti vaikuttaviin 
tekijöihin. 

Uutechnic Groupissa on käytössä ISO 9001 -laatujär-
jestelmä ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Vastuullisen 
liiketoiminnan kehittämisessä otamme huomioon asiak-
kaiden ja muiden sidosryhmien odotukset. Ammattitaitoi-
nen henkilöstömme tuntee jokaisen toimeksiannon laatu-
vaatimukset ja vastaa laadun toteutumisesta. Jokaisella 
henkilökuntaamme kuuluvalla on oikeus ja velvollisuus 

puuttua sellaiseen toimintaan, joka voi aiheuttaa laatu- tai 
ympäristöpoikkeaman. Asiakkaidemme on voitava luot-
taa kykyymme tuottaa sopimuksissa määriteltyä laatua ja 
toimitukseen sovittuna ajankohtana. Tavoitteenamme on, 
että jokainen toimituksemme on referenssi uudelle tila-
ukselle. Laatupolitiikan mukainen toiminta varmistetaan 
laatuauditoinneilla, sisäisellä valvonnalla ja koulutuksella.

Uutechnic Groupin vahvuus on tuotteiden ja palvelujen 
korkea laatu. Laatupolitiikalla tähtäämme korkeaan asia-
kastyytyväisyyteen. Kehitämme tuotteita ja palveluja yh-
teistyössä asiakkaiden ja kansainvälisten yhteistyökump-
paneiden kanssa. Asiakastyytyväisyydestä kertovat myös 
tärkeät jatkotilausprojektit.

Ympäristöpolitiikkamme
Otamme liiketoiminnassamme huomioon ympäristövaiku-
tuksemme ja konsernin ympäristöpolitiikan tavoitteena on 
oman toiminnan ja asiakkaiden prosessien kehittäminen 
ympäris-tönäkökulmat huomioon ottaen. Vastuullisuuden 
nähdään koskevan konsernin tuotteiden koko elinkaarta. 
Positiivisia ympäristövaikutuksia saavutetaan energiate-
hokkuuden ja laadun parannuksina asiakkaiden proses-
seissa. Toimintaperiaatteenamme on hyödyntää teknii-
koita, joilla minimoimme ympäristövaikutuksia. Käymme 
avointa vuoropuhelua ympäristökysymyksistä ja pyrimme 
optimoimaan energiankäyttöä ja vähentämään liiketoi-
minnan päästöjä. Avoimuudella varmistamme, että tuot-
teemme on valmistettu ympäristöystävällisesti.

terveys ja turvallisuus
Turvallisuus on keskeinen arvo yhtiössä. Uutechnic Group 
asettaa työntekijöidemme ja ympäristön turvallisuuden 
etusijalle. Uskomme, että turvallisuus on asenne ja ajatte-
lutapa ja että jokainen työ ja tehtävä voidaan suorittaa tur-
vallisesti. Ennen työn aloittamista otamme huomioon ris-
kien minimoimisen. Tavoitteenamme on luoda turvallinen 
ja terveellinen työympäristö jokaiselle työntekijällemme, 
vierailijallemme ja asiakkaallemme joiden kanssa harjoit-
tamme liiketoimintaa.

Johdon vastuulla on toimia hyvänä esimerkkinä ja 
varmistaa turvallisuuskäytäntöjen toimivuus. Johdon teh-
tävänä on edistää myönteistä turvallisuusasennetta ja jo-
kaisella yksilöllä on henkilökohtainen vastuu omasta sekä 
työtoverin turvallisuudesta. Työterveyshuollon toiminta-
suunnitelman avulla huolehditaan työntekijöiden hyvin-
voinnista ja työkyvyn säilyttämisestä sekä työtapaturmien 
ja ammattitautien ennaltaehkäisystä.

missio
Uutechnic Group on korkean tason teknologia- ja asiantun-
tijakonserni, joka tarjoaa edistyksellisiä prosessi- ja laite-
teknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia 
maailmanlaajuisesti.

visio
Visiomme on olla vakavarainen, maailmanlaajuisesti tun-
nettu ja haluttu yhteistyökumppani vaativaa teknologi-
aa käyttävien yritysten piirissä valitsemillamme markki-
nasegmenteillä.
                  
•	Tavoitetila kaikessa toiminnassa on olla paras,  

hyvä ei ole meille riittävä.

arvot
Ydinarvo

Asiakkaiden liiketoiminnan tukeminen ja arvon  
kasvattaminen pitkäjänteisillä asiakassuhteilla

Perusarvot ydinarvon saavuttamiseksi

Tarjoamme ainutlaatuista palvelua
•	Osaamme asettua asiakkaamme asemaan
•	Tunnemme asiakkaamme tarpeet ja päämäärät
•	Toimimme asiakkaidemme resurssina helpottaen  

ja kehittäen heidän toimintaansa

Tarjoamme kilpailukykyistä teknologiaa
•	Teknologia, joka mahdollistaa asiakkaan prosessien 

kustannustehokkaimman elinkaaren (TCO)
•	Panostamme omaan tuotekehitykseen, prosessikehitys-

tä teemme pääasiassa asiakkaiden tarpeista lähtien
•	Kehitämme omaa erikoisosaamistamme jatkuvasti
•	Kehitämme ja käytämme uusia menetelmiä  

ja teknologioita

Henkilökuntamme on täydellisesti sitoutunut ja  
motivoitunut tavoitteisiin
•	Tärkein voimavara on “oikea” henkilökunta
•	Asenne ja motivaatio on henkilöstön tärkein  

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

ja suoraselkäisiä



Hallitus joHto ja tilintarkastajat

Jouko Peräaho, s. 1962, koneinsinööri

hallituksen jäsen 30.10.2015 alkaen
Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja 9.3.2017 -
AP-Tela Oy:n ja Japrotek Oy Ab:n toimitusjohtaja 1.11.2017-
Uutechnic Oy:n hallituksen jäsen 1993 -
AP-tela Oy:n ja Japrotek Oy Ab:n hallituksen jäsen 2015 -

Aikaisempi työkokemus:
Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 1993 - 2013

Keskeisimmät luottamustoimet:
FC TPS Turku Oy, hallituksen puheenjohtaja
Turun kauppakamari, valtuuston jäsen

Hannu Kottonen, s. 1957, KTM

hallituksen jäsen 28.4.2016 alkaen

Aikaisempi työkokemus:
HKScan Oyj, toimitusjohtaja 3/2012 – 1/2016
Metsä Tissue Oyj, toimitusjohtaja 10/2006 – 2/2012
M-Real Oyj, kuluttajapakkausdivisioonan johtaja 1/2004 – 
10/2006
Huhtamäki Oyj, eri johtotehtäviä 1983 – 2003

Keskeisimmät luottamustoimet:
Polarica Holdings AB, hallituksen puheenjohtaja
Kinttuviisas Oy, hallituksen puheenjohtaja

Hannu Kottonen on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön 
merkittävistä osakkeenomistajista.

Kristiina Lagerstedt, s. 1973 KTM

hallituksen jäsen 28.4.2016 alkaen
Sanoma Oyj, VP Audit & Assurance (sisäisestä tarkastuk-
sesta, riskienhallinnasta sekä sisäisestä valvonnasta vas-
taava johtaja) 2014 –

Aikaisempi työkokemus:
Nokia Oyj, sisäisen tarkastuksen johtaja sekä 
yrityskauppatiimin jäsen 2004 – 2014
EY ja Deloitte, erilaiset tilintarkastus- ja 
konsultointitehtävät 1997 – 2004

Keskeisimmät luottamustoimet:
European Confederation of Institutes of Internal Auditing 
(ECIIA), hallituksen jäsen 2015 -

Kristiina Lagerstedt on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön 
merkittävistä osakkeenomistajista.

puheenjohtaja
Sami-Jussi Alatalo, s. 1971, VT

hallituksen jäsen 19.6.2012 alkaen
Saola Invest Oy, yrittäjä
Mergertum Oy, osakas

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

Tilikauden 2017 aikana päättyneet johtoryhmän 
jäsenyydet:

Ismo Haaparanta, s. 1967
Plc Uutechnic Group Oyj:n varatoimitusjohtaja 
 
Christian Kessen, s. 1963
Stelzer Rührtechnik International GmbH:n toimitusjohtaja 

Timo Lindström, s. 1961
Plc Uutechnic Group Oyj:n tekninen johtaja 
 
Jouni Laine, s. 1964
Uutechic Oy:n myyntijohtaja

toimitusjohtaja
Jouko Peräaho, s. 1962, koneinsinööri

hallituksen jäsen 30.10.2015 alkaen
Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja 9.3.2017 -
AP-Tela Oy:n ja Japrotek Oy Ab:n toimitusjohtaja 1.11.2017-
Uutechnic Oy:n hallituksen jäsen 1993 -
AP-tela Oy:n ja Japrotek Oy Ab:n hallituksen jäsen 2015 -

Aikaisempi työkokemus:
Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 1993 - 2013

Keskeisimmät luottamustoimet:
FC TPS Turku Oy, hallituksen puheenjohtaja
Turun kauppakamari, valtuuston jäsen

Vuoden 2017 aikana päättynyt toimitusjohtajuus:

Martti Heikkilä, s. 1960, DI

Plc Uutechnic Group Oyj:n kehitysjohtaja 9.3.2017 -
Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 2013 – 15.3.2017
AP-Tela Oy:n, Japrotek Oy Ab:n ja Uutechnic Oy:n 
hallituksen jäsen 2015-

Aikaisempi työkokemus:
Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja 
1.12.2015 – 8.3.2017
AP-Tela Oy:n ja Japrotek Oy Ab:n toimitusjohtaja 
1.12.2015 – 1.11.2017
Kumera Drives Oy:n toimitusjohtaja 2005 - 2013
Sulzer Pumps Finland Oy, erilaiset johtotehtävät 
2000 - 2005
A. Ahlstöm Oy, Salon sekoitintehdas, erilaiset 
johtotehtävät 1988 - 2000

tilintarkastajat
Ernst & Young Oy
päävastuullisena tarkastajana
Osmo Valovirta, KHT

johtoryhmä
Jouko Peräaho, s. 1962
Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja
Japrotek Oy Ab:n ja AP-Tela Oy:n toimitusjohtaja

Martti Heikkilä, s. 1960
Plc Uutecnic Group Oyj:n kehitysjohtaja 

Leena Junninen, s 1962
Plc Uutechnic Group Oyj:n talouspäällikkö 

Harri Tuomela, s.1964
Japrotek Oy Ab:n tehtaanjohtaja

Jarmo Vanha-aho, s.1965
AP-Tela Oy:n tehtaanjohtaja

Jussi Vaarno, s.1970
Mixing Technology liiketoimintalinjan johtaja
Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja
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Jouko Peräaho, Kristiina Lagerstedt, Hannu Kottonen ja Sami Alatalo
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selvitYs uuteCHniC Groupin 
Hallinto- ja oHjausjärjestelmästä 
tilikauDelta 2017 
(Corporate Governance statement)

1  joHDanto
Uutechnic Groupin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perus-
tuu Suomen lainsäädäntöön ja konsernin emoyhtiön Plc 
Uutechnic Group Oyj:n yhtiöjärjestykseen. Yhtiö noudat-
taa Nasdaq Helsinki Oy:ssä listattujen yhtiöiden noudatet-
tavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 
(Corporate Governance) 2015.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antama hallinnointikoo-
di on tullut voimaan 1.1.2016 ja se on julkisesti saatavil-
la mm. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla 
osoitteessa www.cgfinland.fi.

2  Hallinnointia koskevat kuvaukset
Konsernin liiketoiminnasta ja hallinnosta vastaavat osake-
yhtiölain mukaiset toimielimet: yhtiökokous, joka valitsee 
emoyhtiön hallituksen jäsenet, sekä hallituksen valitsema 
toimitusjohtaja.

Plc Uutechnic Group Oyj:n ylimpänä päättävänä elimenä 
toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät 
päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta 
ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin 
emoyhtiönä Plc Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin joh-
dosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta ja ra-
hoituksesta, IT:stä sekä henkilöstöhallinnosta. 

Konsernin liiketoiminnasta vastaavat konsernin toimitus-
johtaja, konsernin johtoryhmä ja hallitus.

Yhtiökokous
Yhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu 
normaalisti kerran vuodessa. Tarvittaessa järjestetään 

ylimääräinen yhtiökokous. Yhtiökokouksen kutsuu koolle 
hallitus. Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen 
yhtiön Internet-sivuilla julkaistavalla kokouskutsulla, jossa 
annetaan osakkeenomistajille tarpeelliset tiedot yhtiöko-
kouksessa käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu julkaistaan 
lisäksi pörssitiedotteena sekä muulla yhtiön hallituksen 
mahdollisesti päättämällä tavalla.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeis-
tään kuuden kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päätty-
misestä. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan 
kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta 
ja osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituk-
sen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilin-
tarkastajien valinnasta ja palkkioista. 

Toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja osal-
listuvat yhtiökokoukseen. Hallituksen jäseneksi ensim-
mäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta 
päättävään yhtiökokoukseen.

Hallitus 
Hallituksen toiminta

Emoyhtiön hallitus, joka toimii myös ns. konsernihallituk-
sena, vastaa konsernin hallinnosta ja konsernin toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä ja päättää asioista, joilla 
on konsernin toiminnan laajuus ja koko huomioon ottaen 
huomattava merkitys.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu mm:

•	 Vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata nii-
den toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa korjaa-
vat toimenpiteet

•	 Päättää merkittävistä investoinneista sekä yritys- ja 
kiinteistökaupoista

•	 Käsitellä ja hyväksyä taloudelliset tiedotteet, puolivuo-
sikatsaus ja tilinpäätös

•	 Päättää konsernin rahoituspolitiikasta ja varainhankin-
tatoimenpiteistä

•	 Hyväksyä osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokouk-
selle ehdotus osingon jakamisesta

•	 Vastata konsernin riskienhallinnan ja sisäisen valvon-
nan järjestämisestä

•	 Nimittää ja vapauttaa toimitusjohtaja sekä päättää toi-
mitusjohtajan toimisuhteen ehdoista

•	 Vahvistaa konsernin organisaatio ja päättää konsernin 
palkitsemisjärjestelmän keskeisistä periaatteista. 

Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja työs-
kentelytapaansa.

Hallituksen kokouksia varten laaditaan esityslista, jonka 
mukaan asioiden käsittely kokouksessa tapahtuu. Hallituk-
sen sihteerinä toimii konsernin talouspäällikkö. Hallituk-
sen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka käsitellään ja 
hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Hallitus kokoontuu normaalisti kerran kuukaudessa ja sen 
lisäksi tarvittaessa. Tilikaudella 2017 hallitus kokoontui 24 
kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouk-
siin oli 100 %.

Hallituksen kokousten esittelijänä toimii yhtiön toimitus-
johtaja tai hänen toimeksiannostaan muu konsernin hen-
kilöstöön kuuluva henkilö. Toimitusjohtaja vastaa siitä, 
että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot konsernin toi-
minnan ja taloudellisen tilanteen arvioimista varten. Toi-
mitusjohtaja vastaa myös hallituksen päätösten toimeen-
panosta ja raportoi tästä hallitukselle.

Hallituksen jäsenet ovat velvollisia antamaan hallitukselle 
riittävät tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa ar-
viointia varten sekä ilmoittamaan tiedoissa tapahtuneet 
muutokset.

Hallituksen kokoonpano
Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään 
kolme ja enintään kuusi jäsentä, joiden toimikausi päättyy 
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouk-
sen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. 
Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valit-
see hallitus keskuudestaan. 

Hallitukselle ilmoitetut jäsenehdokkaat ilmoitetaan yh-
tiökokouskutsussa, jos ehdokasta kannattavat osakkeen-
omistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä ja jos ehdokas on antanut suos-
tumuksensa valintaan. Yhtiökokouskutsun toimittamisen 
jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. Hallituk-
sen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä 
pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtä-
vän hoitamiseen.

Hallituksen monimuotoisuuden periaatteita noudatetaan 
ottamalla huomioon jäsenten ikä- ja sukupuolijakauma, jä-
senten koulutuksellinen ja ammatillinen tausta sekä tehtä-
vän kannalta merkityksellinen kokemus ja henkilökohtai-
set ominaisuudet. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2017 hallituksen jä-
senmääräksi vahvistettiin neljä jäsentä ja hallitukseen 
valittiin jatkamaan Sami Alatalo, Hannu Kottonen, Kris-
tiina Lagerstedt ja Jouko Peräaho. Hallituksen puheenjoh-
tajan toimi Jouko Peräaho 8.3.2017 saakka ja sen jälkeen 
puheenjohtajan on toiminut Sami Alatalo. Hallituksen jä-
senet Jouko Peräahoa ja Sami Alataloa lukuun ottamatta 
ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista 
riippumattomia.

tiedot hallituksen jäsenistä
Esitetään vuosikertomuksen kohdassa Hallitus.

Hallituksen valiokunnat 
Hallituksessa ei ole valiokuntia.
 

Hallintoneuvosto
Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.

toimitusjohtaja
Hallitus nimittää emoyhtiön toimitusjohtajan, joka toimii 
konsernijohtajana. Toimitusjohtaja vastaa päivittäisestä 
konsernin johtamisesta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen 
ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjoh-
taja ei ole yhtiön hallituksen puheenjohtaja eikä varapu-
heenjohtaja. 

Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut 
9.3.2017 alkaen Jouko Peräaho. 1.12.2015 – 8.3.2017 toi-
mitusjohtajana toimi Martti Heikkilä.
  

tiedot toimitusjohtajasta
Esitetään vuosikertomuksen kohdassa johto ja tilintarkas-
tajat.

johdon organisaatio
Esitetään vuosikertomuksen kohdassa johto ja tilintarkas-
tajat.

Jouko Peräaho omistaa 36 % UuCap Oy:stä, joka omistaa 4 
805 000 osaketta (8,50 % kaikista osakkeista).
         
Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjoh-
tajalla tai muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei ole yh-
tiön osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin perustuvia 
omistuksia tai oikeuksia.

3  kuvaukset sisäisen valvonnan  
menettelYtavoista ja riskienHallinnan 
järjestelmien pääpiirteistä

kuvaus toimielimestä, joka vastaa tarkastus-
valiokunnan tehtävistä
Konsernilla ei ole tarkastusvaliokuntaa, vaan tarkastus-
valiokunnan tehtävät hoitaa yhtiön hallitus. Hallitus on 
määritellyt organisaation toimivaltuuksien rajat ja toimi-
tusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteutu-

JOHDON OSAKKEENOMISTUS
Arvo-osuusrekisterin 31.12.2017  
mukaan
 
Hallitus ja toimitusjohtaja
Lagerstedt Kristiina
Kottonen Hannu
Peräaho Jouko, 
toimitusjohtaja, hall. jäsen
Saola Oy*

*Saola Oy on hallituksen  
puheenjohtaja Sami Alatalon  
määräysvallassa oleva yhtiö 

Muu konsernin johtoryhmä
Heikkilä Martti, kehitysjohtaja
Junninen Leena, talouspäällikkö
Vaarno Jussi, liiketoimintajohtaja

kpl
   
   

54 000
50 000

8 690 000
130 000

   

130 000
40 000

280 000

kpl
   
   

54 000
50 000

8 690 000
130 000

   

130 000
40 000

280 000

% 
  

 
0,10
0,09

15,38
0,23

 

0,23
0,07
0,50

% 
  

 
0,10
0,09

15,38
0,23

 

0,23
0,07
0,50

Osakemäärä Äänet

1 JOHDANTO

2 HALLINNOINTIA KOSKEVAT KUVAUKSET

3 KUVAUKSET SISÄISEN VALVONNAN  
MENETTELYTAVOISTA JA RISKIENHALLINNAN  
JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ

4 MUUT TIEDOT (Sisäpiirihallinto,  
tilintarkastus, tiedottaminen)
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misen valvonnasta koko konsernin osalta ja tytäryhtiöi-
den toimitusjohtajat tai tehtaanjohtajat yhtiönsä osalta. 
Konsernin johtoryhmän jäsenet vastaavat kukin omasta 
vastuualueestaan yli yhtiörajojen. Toimitusjohtaja raportoi 
hallitukselle säännöllisesti merkittävistä riskeistä.

sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen 
tarkastus
Sisäinen valvonta:
Konsernissa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organi-
saatiota. Konsernin liiketoimintaa ja hallintoa valvotaan 
ja ohjataan ensisijaisesti konsernin johtamisjärjestelmän 
avulla. Taloudellista raportointia varten konsernissa on ra-
portointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tuottaa kon-
sernin ja tulosyksiköiden johdolle riittävää tietoa toimin-
nan suunnittelua, ohjausta ja valvontaa varten.

Riskienhallinta:
Konsernin riskienhallintaprosessin tavoitteena on tunnis-
taa liiketoimintaa uhkaavat riskit, arvioida ne sekä kehit-
tää tarvittavat riskienhallintakeinot. Liiketoiminnasta ai-
heutuviin omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin 
on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.

Sisäinen tarkastus:
Konsernissa ei liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ot-
taen ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi järjestää erityis-
tä sisäisen tarkastuksen organisaatiota, vaan sen tehtävät 
sisältyvät konsernin liiketoimintaorganisaation tehtäviin.

4 muut selvitYksessä annettavat tieDot 

sisäpiirihallinto
Plc Uutechnic Group Oyj:llä on voimassa Nasdaq Helsinki 
Oy:n sisäpiiriohje, jota on täydennetty yhtiön hallituksen 
hyväksymällä sisäisellä sisäpiiriohjeella. Markkinoiden 
väärinkäyttöasetuksen mukaisesti Uutechnic Groupin 
johtohenkilöihin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitus-
johtaja, konsernin johtoryhmä sekä tytäryhtiöiden toimi-
tusjohtajat ja tehtaanjohtajat. Lisäksi yhtiö ylläpitää ns. 
pysyvien sisäpiiriläisten luetteloa henkilöistä, joilla on 
pääsy sisäpiiritietoon. Luetteloon merkityt henkilöt ovat 
sitoutuneet noudattamaan yhtiön ohjeistamaa suljettua 
ikkunaa. Pysyvien sisäpiiriläisten luettelo ei ole julkinen. 
Tarvittaessa yhtiö pitää myös hankekohtaista sisäpiiriluet-
teloa, johon merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa yh-
tiön arvopapereilla hankkeen voimassaoloaikana. Konser-
nin sisäpiiriohjeissa annetaan myös lisäohjeita siitä, miten 
ilmoitusvelvollisten henkilöiden sekä heidän lähipiirinsä 
tulee ilmoittaa yhtiölle yhtiön arvopapereilla tekemistään 
kaupoista. 

Ilmoitusvelvollisten ja pysyvien sisäpiiriläisten kaupan-
käyntikielto alkaa raportointijakson päättyessä, kuitenkin 
vähintään 30 päivää ennen osavuosi- ja puolivuosikatsauk-
sen tai tilinpäätöksen julkistamista, ja päättyy, kun vastaa-
va pörssitiedote on julkaistu.

lähipiiriliiketoimet
Uutechnic Group konsernin lähipiiriin kuuluvat hallitus, 
toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä merkittävät osakkeen-
omistajat. Lisäksi lähipiiriin luetaan lähipiiriin kuuluvien 

henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, jotka 
ovat lähipiiriin kuuluvan henkilön määräysvallassa tai yh-
teisessä määräysvallassa.

Konsernin hallitus seuraa ja arvioi lähipiirin kanssa tehtä-
viä liiketoimia ja huolehtii, että mahdolliset eturistiriidat 
tulevat asianmukaisesti huomioitua.

tilintarkastus
Yhtiön lakisääteisestä tilintarkastuksesta vastaa yhtiöjär-
jestyksen mukaan 1-2 varsinaista tilintarkastajaa. Heidän 
on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkas-
tajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikau-
si päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. 

Hallituksen valmistelema ehdotus tilintarkastajaksi ilmoi-
tetaan kokouskutsussa, tai jos tilintarkastajaehdokas ei ole 
hallituksen tiedossa yhtiökokouskutsua julkistettaessa, eh-
dokkuus julkistetaan erikseen.

Yhtiökokous 30.3.2017 valitsi tilintarkastajaksi Tilintar-
kastusyhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tarkas-
tajana KHT Osmo Valovirta. 

Tilikaudella 2017 konsernissa on maksettu Tilintarkastus-
yhteisö Ernst & Young Oy:lle palkkioita tilintarkastuksesta 
69 117 euroa ja konsultoinnista 14 871 euroa. Muille on 
maksettu tilintarkastuksesta 5 975 euroa  ja konsultoinnis-
ta 19 754 euroa. Tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat 
yhteensä 109 717 euroa.

tiedottaminen
Uutechnic Groupin hallitus on vahvistanut konsernin tie-
dotuspolitiikan, jossa määritellään konsernin tiedotta-
misen keskeiset periaatteet ja toimintatavat. Konsernin 
tiedottamisen pääasiallinen tapa on pörssi- ja lehdistötie-
dotteet sekä yhtiön nettisivut. Yhtiö pyrkii välttämään 
sijoittajaviestintätapaamisia ajanjaksona, jolloin suljettu 
ikkuna on voimassa.
 
Yhtiö julkaisee vuosittain vuosikertomuksen, puolivuosi-
katsauksen sekä liiketoimintakatsaukset ensimmäisen ja 
kolmannen vuosineljänneksen jälkeen suomeksi ja englan-
niksi. 

Tilinpäätös- ja puolivuosikatsaustiedote sekä liiketoimin-
takatsaukset julkaistaan pörssitiedotteina. Vuosikertomus 
ja puolivuosikatsaus julkaistaan myös pdf-versiona yhtiön 
internetsivuilla www.uutechnicgroup.fi. Internetsivuilla 
ovat saatavilla myös muut yhtiön pörssitiedotteet.
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osakkeet ja osakkeenomistajat tietoa osakkeenomistajille
osakepääoma
Plc Uutechnic Group Oyj:n kaupparekisteriin merkitty ja 
täysin maksettu osakepääoma 31.12.2017 oli 2 872 302  
euroa ja osakemäärä 56 501 730 kpl. 

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

Tilikauden alussa osakemäärä oli 56 505 210 kappaletta. 
Yhtiökokous päätti 30.3.2017, että oikeus arvo-osuusjärjes-
telmään kuuluviin osakkeisiin ja niihin perustuvat oikeudet 
on menetetty niiden 3 480 osakkeen osalta, joiden oikeuden 
kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole ilmoittautumis-
ajan kuluessa vaadittu. Osakkeet siirtyivät yhtiön haltuun, 
jonka jälkeen ne 30.3.2017 tiedotetulla tavalla mitätöitiin. 
Mitätöinnistä johtuva osakemäärän muutos rekisteröitiin 
kaupparekisteriin 13.4.2017, jonka jälkeen yhtiön osakkei-
den kokonaismäärä on 56 501 730 osaketta ja ääntä.

osakkeiden noteeraus
Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq 
Helsinki Oy:n pörssilistalla.

osakkeen kurssikehitys ja vaihto
Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin tilikauden 
2017 aikana 7 209 125 kpl (12,76 %). Osakkeen alin kurssi 
oli 0,35 euroa, ylin 0,53 euroa, keskikurssi 0,45 euroa ja 
tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 0,35 euroa. Koko 
osakekannan markkina-arvo 31.12.2017 oli 19,9 milj. euroa. 
Yhtiöllä on Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa LP-markkina-
takaussopimus.

Hallituksen valtuudet
Varsinainen yhtiökokous 30.3.2017 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 eh-
doista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien mer-
kintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa 
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yh-
tiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Val-
tuutus kumosi kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä 
olevat osakeantivaltuutukset.

osingonjako
Hallitus esittää 12.4.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, 
ettei osinkoa jaeta ja voittovarat jätetään voittovarojen ti-
lille.

osakkeenomistajat ja johdon omistus
31.12.2017 Plc Uutechnic Group Oyj:llä oli 1 460 rekisteröi-
tyä osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä oli 4 483 597 
osaketta. 

Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, varatoi-
mitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet sekä heidän 
määräysvaltayhteisönsä omistivat 31.12.2017 yhteensä  
11 103 800 yhtiön osaketta. Osakkeiden osuus yhtiön osak-
keiden ja äänien kokonaismäärästä oli 19,65 %.  

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

Yhtiökokous
Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pide-
tään torstaina 12.4.2018 alkaen klo 13.00 hotelli Scandic 
Simonkentässä, Simonkatu 9, Helsinki. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomista-
jalla, joka on 29.3.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n 
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jon-
ka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-
osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiöko-
koukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 6.4.2018 
klo 16:00 mennessä. Ilmoittautuminen voi tapahtua hen-
kilökohtaisesti tai valtuutetun välityksellä kirjeitse osoit-
teella: Plc Uutechnic Group Oyj, Muottitie 2, 23500 Uusi-
kaupunki, sähköpostilla leena.junninen(at)uutechnic.fi tai 
puhelimitse numeroon +358 400 613896. Kirjeitse ilmoit-
tauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautu-
misajan päättymistä. 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oi-
keus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, 
joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Eu-
roclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiöko-
kouksen täsmäytyspäivänä eli 29.3.2018. Osallistuminen 
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osak-
keiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n 
pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.4.2018 klo 10.00 
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osal-
ta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 
Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat 9.3.2017 al-
kaen nähtävillä yhtiön pääkonttorissa. Yhtiökokouskutsu 
julkaistaan viimeistään 19.3.2018.

osinko 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta.

taloudellinen informaatio
Plc Uutechnic Group Oyj julkaisee 1.1.2018 alkavalla tili-
kaudella puolivuosikatsauksen 30.6.2018 tilanteen mukai-
sesti ja liiketoimintakatsaukset ensimmäisen ja kolman-
nen neljänneksen jälkeen.  

Vuosikertomusta ei julkaista painettuna versiona,  
vaan se on saatavilla sähköisessä muodossa. Vuosiker-
tomus, osavuosikatsaukset ja muut taloudelliset tiedot-
teet ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa  
www.uutechnicgroup.fi.
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pörssitieDotteet ja ilmoitukset
Oheisessa koosteessa on listattu kaikki Plc Uutechnic Group Oyj:n tilikauden 1.1.-31.12.2017 aikana julkaisemat  
pörssitiedotteet ja pörssi-ilmoitukset. Tiedotteet ovat kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa  
www.uutechnicgroup.fi kohdassa Tiedotteet ja julkaisut. Osa pörssitiedotteiden ja -ilmoitusten sisältämistä tiedoista  
saattaa olla vanhentunutta.

Uutechnic Groupin taloudellisten katsausten julkaisupäivät 2018     

Uutechnic Group on maksanut pois erityisen vaihto-oikeuden sisältävän pääomalainansa    

Muutoksia Uutechnic Groupin liiketoiminnan johdossa ja johtoryhmässä     

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2017     

Uutechnic Group alentaa vuoden 2017 tulosnäkymiään     

Johdon liiketoimet     

Johdon liiketoimet     

Plc Uutechnic Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2017     

Uutechnic Group alentaa vuoden 2017 tulosnäkymiään     

Uutechnic Group -konserniin kuuluvan Japrotek Oy Ab:n yt-neuvottelut päättyneet    

Muutos Plc Uutechnic Group Oyj:n johtoryhmässä     

Uutechnic Groupiin kuuluva Japrotek Oy Ab käynnistää yt-neuvottelut     

Uutechnic Group -konsernin liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2017    

Muutos osakemäärässä ja omien osakkeiden lukumäärässä     

Muutos omien osakkeiden lukumäärässä     

Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset     

Uutechnic Group oikaisee tiedotettaan taloudellisten katsausten julkaisupäivistä     

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta    

Uutechnic Groupissa toimintamallin ja ylimmän johdon muutoksia     

Kutsu Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen     

Uutechnic Groupin konsernitilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys 2016 julkaistu

Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016     

Uutechnic Group -konserniin kuuluvan AP-Tela Oy:n yt-neuvottelut päättyneet     

Uutechnic Group vahvistaa sekoitinliiketoimintaansa ja nimittää Jussi Vaarnon vastaavaksi johtajaksi   

Muutos Nordea Pankki Suomi Oyj:n markkinatakaukseen Plc Uutechnic Group Oyj:lle 
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plC uuteCHniC Group oYj:n 
Hallituksen toimintakertomus 
1.1. - 31.12.2017

tulevaisuuDen näkYmät
Konsernin tavoitteena on olla vakavarainen, maailmanlaa-
juisesti tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani valitsemil-
laan tuote- ja markkinasegmenteillä. Konserni tavoittelee 
kasvua orgaanisesti ja myös mahdollisten yritysjärjestely-
jen kautta. Konsernin tavoitteena on kasvattaa edelleen 
sekoitinliiketoimintaa kehittämällä ja yhtenäistämällä 
myynti- ja toimitusprosessia sekä laajentumalla uusille 
markkinoille. Kasvumahdollisuuksia yritysjärjestelyillä 
selvitetään myös. 

Vuoden 2018 tärkeimpänä tavoitteena on konsernin kan-
nattavuuden parantaminen. Erityisesti huomiota tullaan 
kiinnittämään heikosti kannattavaan säiliöliiketoimin-
taan, jonka markkinassa on havaittavissa pieniä elpymi-
sen merkkejä. Sekoitinliiketoiminnan tilauskanta on lähes 
kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna ja tela- ja 
putkiliiketoiminnan tilausvirta on ollut hyvä, joten näiden 
liiketoimintojen osalta lähtökohta tulevalle tilikaudelle on 
lupaava.

liiketoiminnan raportointi
Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kil-
pailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä pro-
sessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonsep-
tia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. 
sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varas-
tosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset 
pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten 
telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Konsernin asiakasyritykset toimivat useilla toimialoilla, 
josta tärkeimmät ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, pa-
peri-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä 
ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö on Nasdaq Helsinkiin listat-
tu Plc Uutechnic Group Oyj, joka omistaa tytäryhtiöt 100 
%:sti. Emoyhtiö vastaa konsernin johdosta, strategisesta 
suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta 
sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan 
tytäryhtiöissä, joita ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uu-
technic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH. 

Konsernin kaikki liiketoiminta raportoidaan yhdessä seg-
mentissä.

Sekoitinliiketoiminta

Sekoitinliiketoiminnan liikevaihto ja tulos kasvoivat mer-
kittävästi lisääntyneen kysynnän vuoksi. Tilauskanta on 
lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna.

Myynti kasvoi poikkeuksellisen tasaisesti kaikilla tärkeillä 
teollisuuden aloilla ilman sekoitinliiketoiminnalle tyypil-
lisiä kausivaihteluita tai suurten projektien aiheuttamia 
piikkejä. Pääasiallisesti kasvu tuli entuudestaan vahvoilta 
markkina-alueilta ja asiakassuhteista, joita olemme raken-
taneet pitkäjänteisesti. 

Markkinoiden valtauksissa ja vahvistamisessa onnistuttiin 
erinomaisesti Puolassa ja Kiinan biokaasumarkkinoilla. 
Puolassa vahvistettiin erityisesti myyntiä elintarviketeol-
lisuuteen sekä onnistuttiin saamaan ensimmäinen mer-
kittävä tilaus metallurgiselta teollisuudelta. Vuonna 2016 
saavutettu läpimurto Kiinan biokaasuteollisuudessa vah-
vistui usealla merkittävällä tilauksella.

Tavoitteena on kasvattaa edelleen sekoitinliiketoimintaa 
kehittämällä ja yhtenäistämällä myynti- ja toimitusproses-
sia sekä laajentumalla uusille markkinoille. Kasvumahdol-
lisuuksia yritysjärjestelyillä selvitetään myös.

Säiliöliiketoiminta

Säiliöliiketoiminnan osalta vuosi 2017 oli erittäin haasteel-
linen. Uusia kauppoja saatiin oleellisesti edellisvuotta vä-
hemmän ja toiminnan tulos oli raskaasti tappiollinen. 

Japrotek Oy Ab kävi kesällä yt-neuvottelut, joiden tulok-
sena aloitettiin loppuvuonna tehostamistoimenpiteitä. 
Toiminnan tehokkuus ja projektinhallinta on saatu aikai-
sempaa paremmalle tasolle ja toimenpiteet jatkuvat edel-
leen. Tehostamistoimenpiteiden ja henkilöstövähennysten 
vaikutus näkyy täysimääräisenä vuonna 2018. 

Aikaisemmin tiedotettu oikeusprosessi liittyen toimitetun 
projektin materiaalin laatuongelman aiheuttamiin ylimää-
räisiin kustannuksiin on edelleen kesken alioikeudessa 
Ruotsissa. Materiaalintoimittaja Harald Pihl AB:ta vastaan 
olevasta oikeusprosessista on tilinpäätöksessä huomioitu 
oikeusprosessin lopputuloksena todennäköisesti odotetta-
vissa oleva korvaus.

Tela- ja putkiliiketoiminta

AP-Telan liikevaihto oli hyvällä tasolla, jääden kuitenkin 
merkittävästi edellisen vuoden ennätyksestä. Kannatta-

vuus parani oleellisesti ja tulos oli selvästi positiivinen. 

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tilauskertymä metsä- ja 
energiateollisuudesta oli erittäin hyvällä tasolla, mutta 
toista vuosipuoliskoa heikensi metsäteollisuuden inves-
tointipäätösten siirtyminen vuoden 2018 puolelle. Tilaus-
kanta oli kuitenkin hieman edellistä vuotta parempi.  

AP-Telan suurimman asiakasryhmän, metsä- ja energiate-
ollisuuden, kokonaistuotanto on säilynyt suurin piirtein 
edellisen vuoden tasolla. Paperintuotannon vähenemisen 
myötä kysyntä paperikoneen teloille väheni, mutta vas-
taavasti sellun ja kartongin tuotannossa kysyntä lisääntyi. 
Meri- ja offshore-asiakkaille valmistettavien erikoisputkien 
ja -rakenteiden kysyntä oli vähäistä johtuen pääasiassa al-
haisesta öljyn ja kaasun hinnasta. 

AP-Tela:n toimitusvarmuus on parantunut merkittävästi 
vuoden 2017 aikana käyttöönotetun kuormituksen seu-
rantaohjelman myötä. Toimintaa on tehostettu myös lisää-
mällä materiaalien ja alihankinnan toimitusaikavalvontaa, 
joka on osaltaan parantanut kannattavuutta ja pääoman 
kiertoa.

uuDet tilaukset ja tilauskanta
Tilikaudella 2017 uusia tilauksia saatiin 29,2 milj. euroa 
(40,5 milj. euroa), joka on 28 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Uutechnic Groupin tilauskanta tilikauden päätty-
essä oli 12,5 milj. euroa (15,9 milj. euroa), joka oli 21,0 % 
pienempi kuin edellisen tilikauden päättyessä. Edellisvuot-
ta alhaisempaan tilauskertymään ja tilauskantaan on vai-
kuttanut säiliöliiketoiminnan heikko tilauskertymä. Sen si-
jaan sekoitinliiketoiminnassa tilauksia on kertynyt erittäin 
hyvin ja tilauskanta on erittäin hyvällä tasolla ollen lähes 
kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna.

liikevaiHto ja kannattavuus  
Uutechnic Groupin liikevaihto tilikaudella 2017 oli 32,1 
milj. euroa (36,4 milj. euroa) ja liikevoitto 0,1 milj. euroa 
(0,9 milj. euroa). 

Liikevaihdosta Suomen osuus oli. 49 %, johon sisältyy 
myös ns. välillinen vienti. Muun Euroopan osuus liikevaih-
dosta oli 39 %, Aasian 11 % ja muiden maiden 1 %.

Konsernin heikkoon liikevoittoon vaikutti Säiliöliiketoi-
minnan tuloksen tappiollisuus, joka johtui heikosta tilaus-
kertymästä sekä ennakoitua heikommin toteutuneista 
projekteista. Aikaisemmin tiedotettu oikeusprosessi, joka 
liittyy toimitetun projektin materiaalin laatuongelman ai-
heuttamiin ylimääräisiin kustannuksiin, on edelleen kes-
ken alioikeudessa Ruotsissa materiaalintoimittaja Harald 
Pihl AB:ta vastaan. Tilipäätöksessä on huomioitu todennä-
köisesti odotettavissa oleva suoritus.

Konsernin tulosta heikensi myös päättyneellä tilikaudel-
la realisoitunut, vuonna 2014 tehtyyn liiketoimintakaup-
paan liittynyt, kolmannelle osapuolelle annettu vuokrata-
kaus 0,2 milj. euroa.

raHoitusasema ja maksuvalmius
Uutechnic Groupin taseen loppusumma oli tilikauden lo-
pussa 20,3 milj. euroa (23,7 milj. euroa). Konsernin korol-

listen velkojen kokonaismäärä oli 3,7 milj. euroa (5,1 milj. 
euroa), josta 1.0 milj. euroa oli pääomalainoja. Konsernin 
liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 0,3 milj. euroa 
(0,8 milj. euroa). 

Konsernin omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 
68,2 prosenttia (78,2 prosenttia) ja nettovelkaantumisas-
te oli 31,4 prosenttia (30,9 prosenttia). Tilikauden sijoite-
tun pääoman tuotto oli -0,1 prosenttia (2,8 prosenttia) ja 
oman pääoman tuotto -5,6 prosenttia (7,2 prosenttia). 

Uutechnic Groupin taseen pitkäaikaiset varat ovat yhteen-
sä 11,3 milj. euroa (11,7 milj. euroa).

oma pääoma 
Konsernin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 9,9 milj. 
euroa (10,5 milj. euroa).

Vuonna 2015 tehtyyn rahoitusjärjestelyyn liittyi kahden 
osakkaan antamat yhteensä 2 milj. euron vakuudettomat 
pääomalainat. Lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvun mu-
kaisia pääomalainoja, joiden pääoman lyhennys ja koron 
maksu voi tapahtua ainoastaan osakeyhtiölaissa säädet-
tyjen edellytysten täyttyessä. Lainojen maksamattomalle 
pääomalle kertyy kiinteä 4 % vuotuinen korko. Lainaehto-
jen mukaan lainat maksetaan takaisin kertasuorituksena 
31.12.2019, mutta yhtiöllä on kuitenkin oikeus lyhentää 
lainoja ennenaikaisesti. Osiin lainoista, yhteenlasketulta 
pääomaltaan 1 milj. euroa, liittyi erityinen vaihto-oikeus. 
Siltä osin kuin näistä lainoista oli 31.12.2017 maksamat-
ta pääomaa, niin lainanantajilla on oikeus muuttaa 1 milj. 
euron pääoma kokonaan tai osittain yhtiön osakkeisiin 
arvolla 0,25 euroa. Vaihto-oikeus perustui yhtiön yhtiö-
kokouksen 14.4.2015 antamaan osakeantivaltuutukseen. 
12.12.2017 yhtiö maksoi pois edellä mainitun 1 milj. eu-
ron pääomalainan, jonka ehtoihin sisältyi erityinen vaihto-
oikeus.

tutkimus ja tuotekeHitYs sekä  
investoinnit
Sekoitusteknologian osalta kehitystyön tuloksena on jä-
tetty patenttihakemus, joka parantaa yhtiön asemaa eri-
tyisesti bioetanolin valmistusprosessiin liittyvissä projek-
teissa. Lisäksi konsernissa on edetty pilotointivaiheeseen 
yhdessä täysin uudelle markkina-alueelle tähtäävässä 
tuotteessa. 

Olemassa olevien tuotteiden myynnin ja toimituksen tehos-
tamiseksi sekä synergiaetujen saavuttamiseksi Sekoitinlii-
ketoiminnassa on käynnistetty laaja tuotteistamisprojekti, 
jossa tuoterakenteet harmonisoidaan ja digitalisoidaan 
hallittaviksi moderneilla IT-työkaluilla. 

Tilikaudella kuluksi kirjatut tutkimus- ja tuotekehityskulut 
olivat 0,2 milj. euroa (0 milj. euroa)

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,3 milj. eu-
roa (1,0 milj. euroa). Investoinnit olivat pääosin pienehkö-
jä laitehankintoja.

Henkilöstö
Uutechnic Groupin henkilöstömäärä oli tilikauden päätty-
essä 178 (195). Toimihenkilöitä oli 82 (84) ja tuotannon 

Uutechnic Group –konsernin liikevaihto tilikaudella 2017 oli 32,1 milj. euroa (36,4 milj. euroa) ja liikevoitto 0,1 milj. euroa 
(0,9 milj. euroa). Uutechnic Groupin tilauskanta tilikauden päättyessä oli 12,5 milj. euroa (15,9 milj. euroa). Jatkuvien 
toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa/osake (0,01 euroa/osake).
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työntekijöitä 96 (111). Suomessa henkilöstöstä työskente-
li 115 henkilöä ja Saksassa 63 henkilöä. Tuotannon työnte-
kijöiden vähennykset kohdistuivat muuhun kuin sekoitin-
liiketoimintaan.

Ympäristöpolitiikka
Uutechnic Group ottaa kaikessa liiketoiminnassaan huomi-
oon ympäristövaikutukset. Konsernin ympäristöpolitiikan 
tavoitteena on oman toiminnan sekä asiakkaiden prosessi-
en kehittäminen ympäristönäkökulmat huomioon ottaen. 
Vastuullisuuden nähdään koskevan konsernin tuotteiden 
koko elinkaarta. Positiivisia ympäristövaikutuksia saavute-
taan erityisesti energiatehokkuuden ja laadun parannuk-
sina asiakkaiden tuotantoprosesseissa. Toimintaperiaat-
teenamme on hyödyntää tekniikoita, joilla minimoimme 
ympäristövaikutuksia. Käymme avointa vuoropuhelua 
ympäristökysymyksistä ja pyrimme optimoimaan energi-
ankäyttöä ja vähentämään liiketoiminnan päästöjä.

osakkeet
Tilikauden alussa yhtiön osakemäärä oli 56 505 210 osaket-
ta ja ääntä. Yhtiökokous päätti 30.3.2017, että oikeus arvo-
osuusjärjestelmään kuuluviin osakkeisiin ja niihin perustu-
vat oikeudet on menetetty niiden 3 480 osakkeen osalta, 
joiden oikeuden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole 
ilmoittautumisajan kuluessa vaadittu. Osakkeet siirtyivät 
yhtiön haltuun, jonka jälkeen ne 30.3.2017 tiedotetulla 
tavalla mitätöitiin. Mitätöinnistä johtuva osakemäärän 
muutos rekisteröitiin kaupparekisteriin 13.4.2017, jonka 
jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 56 501 730 
osaketta ja ääntä.
 
31.12.2017 Plc Uutechnic Group Oyj:llä oli 1 460 rekiste-
röityä osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä oli 4 483 
597 osaketta. Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, 
varatoimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet sekä hei-
dän määräysvaltayhteisönsä omistivat yhteensä 11 103 
800 yhtiön osaketta. Osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden 
ja äänien kokonaismäärästä oli 19,65 %.  

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjoh-
tajalla tai muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei ole yh-
tiön osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin perustuvia 
omistuksia tai oikeuksia.

osakeantivaltuutus
Varsinainen yhtiökokous 30.3.2017 päätti hallituksen esi-
tyksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uu-
sien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuk-
sien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annet-
tavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 
000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perus-
teella annettavat osakkeet. Valtuutus oikeutti hallituksen 
päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien 
antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on 
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saak-
ka, ellei ylimääräinen yhtiökokous muuta tai peruuta val-
tuutusta sitä ennen. Valtuutus kumosi kaikki aikaisemmin 
myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

Hallitus, YHtiön joHto sekä  

tilintarkastajat
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2017 hallitukseen va-
littiin jatkamaan Sami Alatalo, Hannu Kottonen, Kristiina 
Lagerstedt ja Jouko Peräaho. Hannu Kottonen ja Kristiina 
Lagerstedt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeen-
omistajista riippumattomia. Hallituksen puheenjohtajana 
on toiminut 8.3.2017 saakka Jouko Peräaho ja sen jälkeen 
Sami Alatalo.

Toimitusjohtajana on toiminut 8.3.2017 saakka Martti 
Heikkilä ja sen jälkeen Jouko Peräaho. 

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

Yhtiö noudattaa NASDAQ Helsingissä listattujen yhti-
öiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Sel-
vitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkais-
taan vuosikertomuksessa sekä konsernin Internet-sivuilla  
www.uutechnicgroup.fi.

merkittävät riskit ja epävarmuustekijät  
sekä niiDen Hallinta

Uutechnic 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 hallituksen näkemyksen mukaan muut merkit-
tävät riskit ja epävarmuustekijät konsernin osalta liittyvät 
ainakin seuraaviin seikkoihin:
 
•	 Tappiollisen säiliöliiketoiminnan toiminnan kääntämi-

nen tai pitäminen voitollisena edellyttää kilpailuky-
vyn parantamista ja riittävien liiketoimintavolyymien 
saavuttamista. 

•	 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 yri-
tysostoin. Ei ole varmuutta siitä, että Konserni pystyy 
löytämään sopivia ostokohteita, hankkimaan kauppo-
jen edellyttämää rahoitusta tai ostamaan yrityksiä 
tyydyttävin ehdoin.     

•	 Osa konsernin liiketoiminnasta koostuu suurista tai 
suurehkoista projektitoimituksista. Suuret ja moni-
mutkaiset projektit sisältävät riskin siitä, että hank-
keen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollises-
ti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa 
arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin projektin tulos 
saattaa osoittautua odotettua heikommaksi. Suuriin 
projektitoimituksiin sisältyy riski siitä, että materiaa-
li- ja alihankintatoimittajien laatu- ja toimitusongel-
miin ei pystytä reagoimaan riittävän ajoissa, mutta 
projektien sopimuksissa esimerkiksi viivästymisistä 
tai suorituskykypuutteista johtuvat vahingonkorvaus-

vaatimukset 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.

Riskejä vastaan pyritään suojautumaan kaikin käytettävis-
sä olevin keinoin, jotka ovat kohtuudella toteutettavissa. 
Suojautumiskeinoja ovat mm. kannattavuuden ja tuotta-
vuuden nostamiseen tähtäävät toimenpiteet, henkilöstön 
koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, kaupallisten sopi-
musten ehtojen kriittinen tarkastelu sekä toiminnan sys-
temaattinen seuranta ja kehittäminen.
 

Hallituksen esitYs voitonjaosta
Emoyhtiön tilikauden voitto on 0,1 milj. euroa. Konsernin 
emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä olivat 
7,2 milj. euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osin-
koa ei jaeta ja tilikauden voitto siirretään voittovarojen 
tilille.

YHtiökokous
Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pide-
tään Scandic Hotelli Simonkentässä Helsingissä 12.4.2018 
klo 13.00. Yhtiökokouskutsu julkaistaan viimeistään 
19.3.2018.
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konsernin laaja tuloslaskelma konsernitase
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1.1.2016-
31.12.2016

     
   

36 377

-170
149
162

-19 397
-11 187
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0

-4 470
881

-456
6

-242
190

526
716

0

716

716

716

716

0,01

0,01

0,01

0,01

56 148 248

56 148 248

1 000 EUR

UUTECHNIC GROUP    
     

LIIKEVAIHTO
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot
Arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja 
arvonalentumiset
Rahoitustuotot  
Rahoituskulut
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA
     
Tuloverot
Voitto/tappio jatkuvista toiminnoista
     
UUTECHNIC GROUP    
Voitto/tappio lopetetuista toiminnoista
     
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO
     
Muut laajan tuloksen erät:
     
LAAJA TULOS YHTEENSÄ

Voiton/tappion jakautuminen: 
Emoyhtiön omistajille
 
Laajan tuloksen jakautuminen: 
Emoyhtiön omistajille

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu  
osakekohtainen tulos:    
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa),  
jatkuvat toiminnot
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos  
(euroa), jatkuvat toiminnot
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos  
(euroa), tilikauden voitto
     
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä    
Laimentamaton-EPS (FAS ja IFRS) jakaja, ulkona olevat  
tilikauden aikana
Laimennettu-EPS (FAS ja IFRS) jakaja, ulkona olevat  
tilikauden aikana
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1 000 EUR
     
VARAT    
     
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo 
Aineelliset hyödykkeet
Myytävissä olevat sijoitukset
Laskennallinen verosaaminen   
PITKÄAIKAISET VARAT
     
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Lyhytaikaiset osatuloutussaamiset
Tuloverosaaminen
Rahavarat 
LYHYTAIKAISET VARAT
     
VARAT 

OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajat 
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Muuntoerot
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2 872
6

6 376
0

655
9 909

9 909

404
1 000
1 168

254
2 825

1 552
5 876

52
132

7 612

20 347

Liite-
tieto

14
15
13
16
17

18
19

20

21

17
24
24
22

24
25

25



konsernin raHavirtalaskelma, epäsuora konsernin oman pääoman muutokset
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1 000 EUR

Liiketoiminnan rahavirta    

Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista

Poistot ja arvonalentumiset

Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot  

ja arvonalentumiset

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuloverot

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

 

Käyttöpääoman muutos 

Vaihto-omaisuuden lisäys / vähennys

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys / vähennys

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys / vähennys

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 

Maksetut korot liiketoiminnasta

Saadut osingot liiketoiminnasta

Saadut korot liiketoiminnasta

Maksetut verot liiketoiminnasta

Liiketoiminnan rahavirta

     

Investointien rahavirta    

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

Luovutustulot muista sijoituksista  

Investointien rahavirta 

     

Rahoituksen rahavirta    

Maksullinen osakeanti

Lyhytaikaisten lainojen nostot

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

Pitkäaikaisten lainojen nostot

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

Pääomalainojen takaisinmaksut

Rahoituksen rahavirta

     

Laskelman mukainen rahavarojen muutos

Rahavarat, avaava tase

Rahavarat tilikauden lopussa 

Taseen mukainen rahavarojen muutos 

1.1.-31.12.2016

   

716

582

456

0

-841

236

195

1 343

-44

-1 158

934

1 076

-161

1

5

-98

822

-1 011

0

0

-1 011

1 756

18

-435

79

0

0

1 419

1 230

679

1 909

1 230

1.1.-31.12.2017

   

-566

543

92

-19

227

201

97

575

-1 001

2 654

-1 607

621

-213

2

3

-98

316

-277

60

24

-193

0

16

0

0

-441

-1 000

-1 425

-1 301

1 909

608

-1 301

Liite-

tieto

7

10

10

13

Osake-
pääoma

Osake-
pääoma

Yli-
kurssi-

rahasto

Yli-
kurssi-

rahasto

Sijoitetun 
vapaan 
oman-

pääoman 
rahasto

Sijoitetun 
vapaan 
oman-

pääoman 
rahasto

Muunto-
erot

Muunto-
erot

Edellisten 
tilikausien 

voitto 
(tappio)

Edellisten 
tilikausien 

voitto 
(tappio)

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma 
pääoma 

yhteensä

1 000 EUR       
       

OMA PÄÄOMA 1.1.2017 
 
  
Oikaistu oma pääoma  
Laaja tulos  
Tilikauden voitto/tappio 
LAAJA TULOS YHTEENSÄ 
 
Liiketoimet omistajien kanssa 

Liiketoimet omistajien kanssa 
yhteensä  
Tytäryhtiöomistusosuuksien 
muutokset  
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
31.12.2017

OMA PÄÄOMA 1.1.2016 
 
  
Oikaistu oma pääoma  
Laaja tulos  
Tilikauden voitto/tappio 
LAAJA TULOS YHTEENSÄ 
 
Liiketoimet omistajien kanssa  
Osakeanti  
Transaktiomenot oposta  
(listautumis- ja osakeantimenot)
Muut muutokset 
Liiketoimet omistajien kanssa 
yhteensä  
Tytäryhtiöomistusosuuksien 
muutokset  
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
31.12.2016

2 872

2 872

0
0

0

2 872

2 872

2 872

0

0
0

0

2 872

6

6

0
0

0

6

6

6

0

0
0

0

6

6 376

6 376

0
0

0

6 376

6 120

6 120

0

271
-15

0

256

6 376

33
-33

0

0
0

0

0

33

33

0

0
0

0

33

1 188
33

1 221

-566
-566

0

655

472

472

716
716

0
0

0

1 188

10 475

10 475

-566
-566

0

9 909

9 504

9 504

716
716

271
-15

0

256

10 475



sisällysluettelo

1. Yrityksen perustiedot, sisäpiirihallinto 

ja lähipiiri

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  

laatimisperiaatteet ja arvioihin  

liittyvät keskeiset epävarmuus-

tekijät

3. Segmenttitiedot

4. Pitkäaikaishankkeet

5. Liiketoiminnan muut tuotot

6. Liiketoiminnan muut kulut

7. Poistot ja arvonalentumiset

8. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

9. Tutkimus- ja kehittämismenot

10. Rahoituskulut

11. Tuloverot

12. Osakekohtainen tulos

13. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

14. Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet

15. Liikearvot

16. Myytävissä olevat sijoitukset

17. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

18. Vaihto-omaisuus

19. Lyhytaikaiset saamiset

20. Rahavarat

21. Oma pääoma

22. Varaukset

23. Korolliset velat

24. Rahoitusriskien hallinta

25. Lyhytaikaiset velat

26. Rahoitusvarojen ja velkojen käyvät arvot

27. Vakuudet ja vastuut

28. Lähipiiritapahtumat

29. Tunnuslukujen laskentakaavat

30. Osakkeet ja osakkeenomistajat

konsernin tunnusluvut konsernitilinpäätöksen liitetieDot
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2016
IFRS

     
36 377

311

881
2,4
190
0,5
716
2,0

716
2,0

7,2
2,8

78,2
30,9
1,3

1 011
2,8

15 899
23 705

195

2016
IFRS

0,01
0,19
0,00
39,2

56 505 210
56 148 248

2016

0,74
0,33
0,52
0,50
28,1

14 587 446
25,8

1 485

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

LIIKEVAIHTO
Liikevaihdon muutos, %

LIIKEVOITTO
     % liikevaihdosta
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA
     % liikevaihdosta
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO
     % liikevaihdosta
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden 
tuloksesta
     % liikevaihdosta

Oman pääoman tuotto (ROE), %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)
Current Ratio

Bruttoinvestoinnit
     % liikevaihdosta
Tilauskanta, ulkoinen
Taseen loppusumma 
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa

Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa
Osakekohtainen oma pääoma, euroa
Osakekohtainen osinko, euroa *)
Hinta/voitto-suhde (P/E)
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, kpl
Osakkeiden lukumääräkeskimäärin, kpl

Osakkeen kurssikehitys EUR
A-Osake
- ylin kurssi
- alin kurssi
- keskikurssi
- tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa
Osakkeiden vaihto kpl tilikauden aikana
Osakkeiden vaihto, %
Osakkeenomistajien lukumäärä

*) hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Tunnusluvut raportoidaan kahdelta edelliseltä tilikaudelta, koska Uutechnic Group konserni on aloittanut uutena 
konsernina 1.11.2015

2017
IFRS

     
32 076

-12

87
0,3

-469
-1,5
-566
-1,8

-566
-1,8

-5,6
-0,1

68,2
31,4
1,2

277
0,9

12 516
20 347

178

2017
IFRS

-0,01
0,18
0,00
-34,9

56 501 730
56 502 890

2017

0,53
0,35
0,45
0,35
19,9

7 209 125
12,76
1 460
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1. perustieDot
Uutechnic Group -konsernin emoyhtiö Plc Uutechnic Group 
Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on 
Uusikaupunki ja rekisteröity osoite Muottitie 2, 23500 Uusi-
kaupunki. Yhtiön osakkeet on noteerattu NASDAQ Helsinki 
Oy:ssä vuodesta 1989 lähtien. 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpai-
lukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä pro-
sessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia 
maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoitti-
met, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reak-
torit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja 
koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket 
ja kartiot. Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallur-
gia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu ke-
mianteollisuus sekä ympäristöteknologia. Konsernin kaikki 
liiketoiminta raportoidaan yhdessä segmentissä.

Plc Uutechnic Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokoukses-
saan 5.3.2018 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen 
osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus 
hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pi-
dettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mah-
dollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.

sisäpiiriHallinto
 
Plc Uutechnic Group Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n si-
säpiiriohjeita. Lisäksi yhtiössä on käytössä sisäpiiriohjeistus. 
 
Sisäpiirihallinto 2.7.2016 saakka
 
Julkiseen sisäpiiriin kuuluivat toimitusjohtaja, varatoimitus-
johtaja, hallituksen jäsenet, tilintarkastajat sekä konsernin 
johtoryhmän jäsenet. Yrityskohtaiseen sisäpiiriin kuuluivat 
henkilöt, jotka tehtäviensä puolesta säännöllisesti käsittele-
vät tai saavat osakkeen arvoon vaikuttavaa julkaisematonta 
tietoa. 
 
Sisäpiirihallinto 3.7.2016 alkaen
 
Sisäpiiriasioiden säätely muuttui 3.7.2016 alkaen, jolloin ns. 
MAR-direktiivi ja Helsingin pörssin uusitut sisäpiiriohjeet as-
tuivat voimaan Suomessa. Julkinen sisäpiiri poistui ja tilalle 
tuli johdon ja lähipiirin liiketoimien ilmoittaminen ja julkis-
taminen. Uutechnic Groupin johtohenkilöihin kuuluvat halli-
tuksen jäsenet, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä sekä 
tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja tehtaanjohtajat.  Lisäksi yh-
tiö ylläpitää ns. pysyvien sisäpiiriläisten luetteloa henkilöistä, 
joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Luetteloon merkityt henkilöt 
ovat sitoutuneet noudattamaan yhtiön ohjeistamaa suljettua 
ikkunaa. Pysyvien sisäpiiriläisten luettelo ei ole julkinen. 

Edellisten lisäksi Plc Uutechnic Group Oyj:ssä ylläpidetään 
hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Hankkeella tarkoitetaan 
yhtiön toimesta luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitä-
vissä olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä, joka on 
yhtiön käsityksen mukaan sisäpiiritietoa ja jonka julkistami-
sen lykkäämisestä yhtiö on päättänyt.
 

Ilmoitusvelvollisten ja pysyvien sisäpiiriläisten kaupankäynti-
kielto alkaa raportointijakson päättyessä, kuitenkin vähintään 
30 päivää ennen osavuosi- ja puolivuosikatsauksen tai tilinpää-
töksen julkistamista, ja päättyy, kun vastaava pörssitiedote on 
julkaistu. Yhtiö pyrkii välttämään sijoittajaviestintätapaami-
sia ajanjaksona, jolloin suljettu ikkuna on voimassa.

Plc Uutechnic Group Oyj julkaisee yhtiön johtohenkilöiden ja 
heidän lähipiirinsä liiketoimet yhtiön osakkeilla pörssitiedot-
teilla 3.7.2016 alkaen.

läHipiiri
Uutechnic Group konsernin lähipiiriin kuuluvat hallitus, toi-
mitusjohtaja ja johtoryhmä sekä merkittävät osakkeenomista-
jat. Lisäksi lähipiiriin luetaan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden 
läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, jotka ovat lähipiiriin 
kuuluvan henkilön määräysvallassa tai yhteisessä määräys-
vallassa.

Uutechnic Group -konserniin kuuluvan uusikaupunkilaisen 
Uutechnic Oy:n toimitilat on vuokrattu UuCap Oy:ltä, jossa 
lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho ja Timo Lindströmin käyt-
tävät määräysvaltaa. Pietarsaaressa sijaitsevan Japrotek Oy 
Ab:n vuokranantaja on Uurec Holding Oy, jossa lähipiiriin 
kuuluvat Jouko Peräaho, Timo Lindström ja Sami Alatalo käyt-
tävät määräysvaltaa. Emoyhtiö on antanut vuokratakauksen 
liittyen Pietarsaaren kiinteistön vuokravastuisiin.

Lähipiirin kanssa tehdyt liiketoimet esitetään tilinpäätöksen 
liitetiedoissa.

2. tilinpäätöksen laaDintaperiaatteet
Tilinpäätöksen laatimisperusta

Uutechnic Group -konsernin tilinpäätös 1.1.–31.12.2017 on 
laadittu Euroopan unionissa sovellettavaksi 
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (In-
ternational Financial Reporting Standards, IFRS) ja niistä 
annettujen tulkintojen mukaisesti. Konsernitilinpäätöstä laa-
dittaessa on noudatettu 31.12.2017 voimassaolevia IAS- ja 
IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Konsernitilin-
päätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yh-
teisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoi-
hin perustuen. 

Tilikausi

Plc Uutechnic Group Oyj:n tilikausi on kalanterivuosi, 1.1. – 
31.12.

Konsolidointiperiaatteet

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön Plc Uutechnic Group 
Oyj:n sekä kaikki sen määräysvallassa olevat tytäryhtiöt. Mää-
räysvalta perustuu kaikkien tytäryhtiöiden kohdalla konser-
nin kokonaan omistamaan osakekantaan. 

Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen 

siitä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan. Konser-
niyhtiöiden keskinäinen omistus on eliminoitu hankintameno-
menetelmällä. Hankintameno kohdistetaan hankitun kohteen 
hankintahetkellä yksilöidyille varoille ja veloille niiden käy-
pään arvoon. Tytäryhtiön hankintamenon ja hankitun yhtiön 
yksilöitävissä olevien varojen ja velkojen käyvän nettoarvon 
ero merkitään taseeseen liikearvoksi. 

Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja 
realisoitumattomat voitot sekä sisäinen voitonjako eliminoi-
daan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Tilikauden voiton ja-
kautuminen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille 
omistajille esitetään tuloslaskelman yhteydessä ja määräys-
vallattomille omistajille kuuluva osuus omista pääomista esite-
tään omana eränään taseessa oman pääoman osana. Määräys-
vallattomien omistajien osuus kertyneistä tappioista kirjataan 
konsernitilinpäätökseen enintään sijoituksen määrään saakka.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut 
toiminnot

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät, luovutettavien 
omaisuuserien ryhmät sekä myytävänä oleviin omaisuuseriin 
liittyvät velat luokitellaan myytävänä oleviksi ja ne arvoste-
taan kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan myynnistä aiheutu-
villa menoilla vähennettyyn käypään arvoon, mikäli niiden 
kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiassa 
omaisuuserän myynnistä jatkuvan käytön sijaan. Tällöin johto 
on sitoutunut kyseisen erän myymiseen ja myynnin toteutu-
misen arvioidaan olevan erittäin todennäköinen seuraavien 
12 kuukauden kuluessa ja välittömästi toteutettavissa.

Toiminto luokitellaan lopetetuksi sinä päivänä, kun se täyttää 
myytävänä olevaksi luokittelemisen edellytykset tai toimin-
nosta on luovuttu. Lopetettu toiminto on yhteisön osa, joka 
on luovutettu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka 
edustaa erillistä keskeistä liiketoiminta-aluetta tai maantie-
teellistä toiminta-aluetta, on osa yhtä koordinoitua suunnitel-
maa, joka koskee luopumista erillisestä keskeisestä liiketoi-
minta-alueesta tai maantieteellisestä toiminta-alueesta, tai on 
tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myy-
dä se edelleen.

Uusien tai muutettujen standardien ja tulkintojen soveltami-
nen

IFRS-standardeihin tehdyt parannukset 2014 -2016

IAS 7:n muutos, tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskeva 
hanke. Muutos vaatii yhtiöitä esittämään liitetietoja, jotka 
antavat tilinpäätöksen käyttäjille mahdollisuuden arvioida 
yhtiöiden rahoituksesta johtuvien velkojen muutoksia, sisältä-
en sekä rahavirroista aiheutuvat muutokset, että muutokset, 
joihin ei sisälly rahavirtoja. Uutechnic Groupin rahoituksesta 
johtuvat velat koostuvat lainanotosta. Näiden erien kauden 
alku- ja loppusaldojen täsmäytys on esitetty liitteessä 23.
 
IAS12:n muutos laskennallisten verosaamisten kirjaaminen 
realisoitumattomista tappioista. Muutosten käyttöönotolla ei 
ole ollut vaikutusta Uutechnic Groupin tilinpäätökseen, sillä 
konsernin laskentaperiaatteet olivat jo ennestään yhdenmu-
kaiset näiden muutosten kanssa. 

Muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta Uutechnic Grou-
pin tilinpäätökseen. 

Uutechnic Group ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n jo 
julkistamia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. 

Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan 
voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on 
muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää 
seuraavan tilikauden alusta lukien.

International Accounting Standards Board on julkistanut kol-
me uutta Uutechnic Groupia koskevaa standardia, IFRS 15, 
Myyntituotot asiakassopimuksista, IFRS 9, Rahoitusinstru-
mentit ja IFRS 16, vuokrasopimukset. IFRS 15 ja IFRS 9 -stan-
dardeja on sovellettava 1. tammikuuta 2018 alkaen ja IFRS 
16-standardia 1. tammikuuta 2019 alkaen. IFRS 16:n aikai-
sempi soveltaminen on sallittua mutta vain yhdessä IFRS 15:n 
kanssa. 

IFRS 15 sisältää viisivaiheisen mallin asiakassopimusten pe-
rusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen. Tuloutus ta-
pahtuu, kun (tai sitä mukaa kun) asiakas saa määräysvallan 
luvattuun tavaraan tai palveluun, ja kirjattava määrä kuvas-
taa sitä rahamäärää, johon yritys odottaa olevansa oikeutettu 
kyseisistä tuotteista tai palveluista. Lisäksi IFRS 15 sisältää 
liitetietovaatimuksia yhtiön asiakassopimuksista, sopimusten 
suoritevelvoitteista ja merkittävistä arvioista. Plc Uutechnic 
Group Oyj ottaa 1.1.2018 alkaen käyttöön IFRS15 Myyntituo-
tot asiakassopimuksista –standardin, joka korvaa IAS 18 ”Tuo-
tot” ja IAS 11 ”Pitkäaikaishankkeet” –standardit. Uutechnic 
Group ottaa uuden standardin käyttöön takautuvasti siten, 
että tämän standardin soveltamisesta aiheutunut kertynyt 
vaikutus kirjataan soveltamisen aloittamisajankohtana kerty-
neiden voittovarojen (tai muun oman pääoman erän sen mu-
kaan kuin on asianmukaista) alkusaldon oikaisuksi 1.1.2018 
alkaneella tilikaudella. 

Uutechnic Group on arvioinut IFRS15 standardin vaikutuksia 
tilikauden 2017 aikana. Uusi standardi sisältää viisivaiheisen 
mallin, jossa yksilöidään asiakassopimus sekä sen suoritevel-
voitteet, määritellään transaktiohinta, kohdistetaan se suorit-
teelle ja tuloutetaan myyntituotot. IFRS15:n mukainen asia-
kassopimusten tunnistaminen vastaa käsityksemme mukaan 
konsernin aikaisempaa käytäntöä. Sopimusten yhdistäminen, 
mahdolliset sopimusmuutokset sekä sopimuksiin sisältyvät 
optiot vaativat aikaisempaa huolellisempaa tarkastelua. Suo-
ritevelvoitteiden tunnistamiseen liittyvillä ilmaistuotteilla, 
agenttipalveluilla ja ylimääräisillä takauksilla on vähäinen vai-
kutus Uutechnic-konsernin liiketoiminnan tulokseen.  Transak-
tiohintaa määriteltäessä tulee huomioida sopimuksen muut-
tuvat osat sekä kohdistaa ne vastaaville suoritteille. Nämä 
tarkentavat määritteet edellyttävät huolellisempaa tarkaste-
lua myyntituottojen määrittelyssä verrattuna aikaisemmin 
käytössä olleeseen osatuloutusmenetelmään, mutta vaikutus 
lukuihin on vähäinen. 

Tulkintamme mukaan suurin merkitys uuden standardin käyt-
töön otolla on myyntituoton tuloutuksen ajoittumiseen. Myyn-
tituotto tulee IFRS15:n mukaan tulouttaa joko tiettynä ajan-
hetkenä tai ajan kuluessa. Koska Uutechnic-konserni valmistaa 
asiakkaille uniikkeja tuotteita, niiden tuloutus tapahtuu ajan 
kuluessa panokseen perustuvaa menetelmää noudattaen. Nii-
den tuotteiden ja palvelujen osalta, joihin ajan kuluessa pe-
rustuvan tuloutuksen ehdot eivät täyty, tuloutus tapahtuu 
tiettynä ajanhetkenä. Koska konsernissa on ennestään ollut 
käytössä pitkäaikaishankkeiden osatuloutus, muutos ei ole 
kovin merkittävä.  Kumulatiivisesti tarkasteltuna liikevaihdon 
määrä ja liiketulos eivät muutu, mutta ne jaksottuvat eri ta-
valla tilikausien kesken riippuen siitä tarkastellaanko lukuja 
aikaisemmin käytössä olleiden IAS 18 ja IAS 11 –standardien 
vai IFRS 15 -standardin mukaisesti.

IFRS 9 sisältää uudistetun ohjeistuksen rahoitusvarojen luokit-

konsernitilinpäätöksen liitetieDot
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teluun ja arvostamiseen sekä uuden, odotettuihin luottotappi-
oihin perustuvan mallin rahoitusvarojen arvonalentumisen 
arviointiin ja uudet yleisen suojauslaskennan vaatimukset. Uu-
technic Group arvioi parhaillaan uuden standardin vaikutusta 
tilinpäätökseen ja aikoo ottaa standardin käyttöön vaadittu-
na soveltamispäivänä. Uutechnic Groupin alustavan arvioin 
mukaan IFRS 9:n käyttöönotolla ei kuitenkaan odoteta olevan 
huomattavaa vaikutusta yhtiön tilinpäätöstapahtumiin tai -ar-
voihin.

IFRS 16 mukaan kaikki vuokrasopimukset esitetään vuokralle 
ottajan taseessa. Vuokralle ottaja kirjaa taseeseen käyttöoi-
keusomaisuuserän perustuen sen oikeuteen käyttää kyseistä 
omaisuuserää sekä vuokrasopimusvelan perustuen velvolli-
suuteen suorittaa vuokramaksuja. Uutechnic Group on aloit-
tanut alustavan arvioinnin IFRS 16 -standardin vaikutuksista 
tilinpäätökseen.

Valuuttamääräiset erät

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

Valuuttamääräiset liiketapahtumat muunnetaan euroiksi ta-
pahtumapäivän kurssiin. Valuuttamääräiset saamiset ja velat 
muunnetaan euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Liiketoimin-
nan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoi-
ton yläpuolelle. Rahoituseriin liittyvät kurssierot sisältyvät 
rahoitustuottoihin tai -kuluihin. 

Konsernitilinpäätöksessä ulkomaisten konserniyhtiöiden tu-
loslaskelmat muunnetaan euroiksi tilikauden keskikursseilla 
ja taseet tilinpäätöspäivän kursseilla. Eri kurssien käytöstä 
aiheutuvat muuntoerot sekä ulkomaisten tytäryritysten han-
kintamenon eliminoinnista syntyvät muuntoerot kirjataan 
konsernin omaan pääomaan omana eränään.

Tuloutusperiaatteet

Tuotot tuotteiden myynnistä kirjataan, kun tuotteiden omis-
tamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet os-
tajalle. Tuotot palvelujen myynnistä kirjataan, kun palvelu on 
luovutettu asiakkaalle.
 
Pitkäaikaishankkeiden tulot ja menot kirjataan tuotoiksi ja 
kuluiksi valmistusasteen perusteella, kun hankkeen lopputu-
los 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 tarvittavat kokonaismenot ylit-
tävät hankkeesta saatavat kokonaistulot, odotettavissa oleva 
tappio kirjataan kuluksi välittömästi.

Kun pitkäaikaishankkeen lopputulosta ei voida arvioida luotet-
tavasti, hankkeesta johtuvat menot kirjataan kuluiksi samalla 
kaudella, jolla ne ovat syntyneet ja hankkeesta saatavia tuot-
toja kirjataan vain siihen määrään saakka, kun toteutuneita 
menoja vastaava rahamäärä on saatavissa. Hankkeesta johtu-
va tappio kirjataan kuluksi välittömästi.

Saadut avustukset

Julkiset avustukset kirjataan tuloksi tuloslaskelmaan samanai-
kaisesti kulujen kirjausten kanssa. Käyttöomaisuuden hankin-
toihin liittyvät avustukset kirjataan aineellisten käyttöomai-
suushyödykkeiden kirjanpitoarvojen vähennykseksi.

Työsuhde-etuudet

Konsernin Suomen henkilöstön eläketurva on järjestetty va-
kuuttamalla eläkevakuutusyhtiössä. Konsernin kaikki eläke-
järjestelyt ovat maksupohjaisia järjestelyjä ja niihin liittyvät 
maksut kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jota veloitus 
koskee. 

Liikevoitto

Konserni on määrittänyt liikevoiton käsitteen seuraavasti: lii-
kevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kuin liikevaihtoon 
lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut 
valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksel-
la sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla 
oikaistuna, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuneet ku-
lut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot, pois lukien 
yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet poistot, sekä 
liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut 
tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. Kurssierot 
sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liit-
tyvistä eristä; muussa tapauksessa ne sisältyvät rahoituseriin. 
Osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista sisältyvät liikevoittoon, 
mikäli osakkuusyhtiön toiminnan katsotaan liittyvän kiinte-
ästi konsernin liiketoimintaan; muussa tapauksessa ne sisäl-
tyvät rahoituseriin. Tilikaudella 2017 ja vertailuvuonna 2016 
konsernissa ei ole ollut osakkuusyhtiöitä.  

Vieraan pääoman menot

Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä kaudella, jolla 
ne ovat syntyneet. Lainojen hankinnasta välittömästi johtu-
vat transaktiomenot, jotka liittyvät selkeästi tiettyyn lainaan, 
sisällytetään lainan alkuperäiseen jaksotettuun hankintame-
noon ja jaksotetaan korkokuluksi efektiivisen koron menetel-
mää käyttäen, mikäli ne ovat oleellisia.

Tuloverot

Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden verotettavaan tu-
loon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Kauden 
verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan kunkin konser-
niyhtiön kotipaikan verolainsäädännön perusteella. Veroa oi-
kaistaan mahdollisilla edellisiin kausiin liittyvillä veroilla.

Laskennalliset verot kirjataan väliaikaisista eroista kirjanpidon 
ja verotuksen välillä tilinpäätöshetken verokannan mukaan. 
Väliaikaisia eroja syntyy mm. aineellisten käyttöomaisuushyö-
dykkeiden poistoista, verotuksessa vähennyskelvottomista 
arvonalennuskirjauksista, sisäisistä varastokatteista ja käyt-
tämättömistä verotuksellisista tappioista. Laskennallinen ve-
rosaaminen kirjataan siihen määrään saakka kuin on toden-
näköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota 
vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Laskennallisen 
verosaamisen kirjaamisedellytykset arvioidaan aina jokaisen 
raportointikauden päättymispäivänä.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu kerty-
neillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäi-
seen hankintamenoon. 

Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, 
joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, kukin osa 
käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen 
liittyvät menot aktivoidaan. Muussa tapauksessa myöhemmin 
syntyvät menot sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyö-

dykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että 
hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu 
konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotetta-
vasti määritettävissä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan 
tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet.

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vai-
kutusajan kuluessa. Maa-alueista ei tehdä poistoja. Arvioidut 
taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

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

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tar-
kistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvittaessa niitä oi-
kaistaan. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä 
poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja -tap-
piot sisältyvät joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai ku-
luihin.

Aineettomat hyödykkeet:

Liikearvo

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää kon-
sernin osuuden IFRS-siirtymäpäivän jälkeen hankitun yrityk-
sen nettovarallisuuden käyvästä arvosta hankinta-ajankohta-
na. Liikearvoista ei kirjata säännönmukaisia poistoja, vaan ne 
testataan vuosittain mahdollisten arvonalentumisten varalta. 
Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa 
tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen 
hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla arvonalentumi-
silla.

Tilinpäätöksessä osa liikearvosta on kohdistettu tytäryhtiöi-
den brandeille. Kyseisestä erästä ei tehdä poistoja vaan se si-
sältyy eriin, joille tehdään vuosittain arvonalentumistestaus.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. Uusien tai 
kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta johtuvat kehittä-
mismenot aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi 
siitä lähtien, kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voi-
daan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan 
vastaista taloudellista hyötyä. Aiemmin kuluksi kirjattuja ke-
hittämismenoja ei aktivoida enää myöhemmin. Hyödykkeestä 
kirjataan poistot siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. 
Aktivoitujen kehittämismenojen taloudellinen 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, tavara-
merkit ja lisenssit, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusai-
ka, merkitään taseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa ja 
kirjataan tasapoistoina kuluksi tuloslaskelmaan tunnetun tai 
arvioidun taloudellisen vaikutusaikansa kuluessa. 

Merkittävien uusien tietokoneohjelmien kehittämis- ja raken-
tamismenot aktivoidaan taseeseen aineettomina hyödykkeinä 
ja kirjataan tasapoistoina kuluksi taloudellisena vaikutusaika-
naan. Aktivoitaviin välittömiin kuluihin sisältyvät ulkopuoli-
sille maksetut konsultointi- ja asiantuntijapalkkiot, sovellus-

ta varten hankitut ohjelmistolisenssit sekä muut välittömät 
kustannukset. Tietokoneohjelmien ja -ohjelmistojen ylläpito- ja 
käyttömenot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jolla ne ovat 
syntyneet.

Poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat oikeudet    5 vuotta
ATK-ohjelmat    3 - 5 vuotta
Muut aineettomat hyödykkeet  5 vuotta

Arvonalentumiset

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä sii-
tä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä 
ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävis-
sä oleva rahamäärä. Liikearvoista arvioidaan lisäksi vuosittain 
kerrytettävissä oleva rahamäärä riippumatta siitä, onko ar-
vonalentumisesta viitteitä.

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo 
vähennettynä luovutuksesta aiheutuneilla menoilla tai sitä 
korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä 
omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavis-
sa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskon-
tataan nykyarvoonsa. Arvonalentumistappio kirjataan, kun 
omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytet-
tävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio perutaan, jos 
olosuhteissa on tapahtunut muutos ja hyödykkeen kerrytettä-
vissä oleva rahamäärä on muuttunut arvonalentumistappion 
kirjaamisajankohdasta. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan 
peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi 
ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjat-
tua arvonalentumistappiota ei peruta missään tilanteessa.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alem-
paan todennäköiseen nettorealisointiarvoon. Hankintameno 
määritellään FIFO-menetelmällä. Valmiiden ja keskeneräisten 
tuotteiden hankintameno muodostuu raaka-aineista, välittö-
mistä työsuorituksista johtuvista menoista sekä asianmukai-
sesta osuudesta valmistuksen muuttuvista yleismenoista ja 
kiinteistä yleismenoista normaalilla toiminta-asteella. Netto-
realisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava 
arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen 
valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja myynnistä johtu-
vat menot.

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myynti- ja muut saamiset kirjataan alkuperäisen arvon mu-
kaisesti. Luottotappiot kirjataan kuluksi, kun on olemassa pe-
rusteltu 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 rahoitusvarojen hankinnan 
tarkoituksen perusteella. 

Lainat ja muut saamiset ovat rahoitusvaroja, joihin liittyvät 
maksut ovat kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata 
toimivilla markkinoilla eikä yritys pidä niitä kaupankäyntitar-
koituksessa. Tähän ryhmään sisältyvät konsernin rahoitusva-
rat, jotka on aikaansaatu luovuttamalla rahaa tai hyödykkeitä 



velalliselle. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon ja 
ne sisältyvät pitkä- ja lyhytaikaisiin rahoitusvaroihin: viimeksi 
mainittuihin, mikäli ne erääntyvät 12 kuukauden kuluessa.

Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat osakkeista ja 
osuuksista ja ne arvostetaan käypään arvoon. Noteeraamatto-
mat osakkeet on kuitenkin arvostettu hankintamenoon, koska 
luotettavia käypiä arvoja ei ole ollut saatavissa. Käyvän arvon 
muutokset merkitään käyvän arvon rahastoon oman pääoman 
verovaikutus huomioon ottaen. Käyvän arvon muutokset siir-
retään omasta pääomasta tuloslaskelmaan silloin, kun sijoitus 
myydään tai kun sen arvo on alentunut siten, että sijoituk-
sesta tulee kirjata arvonalentumistappio. Myytävissä olevat 
rahoitusvarat sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne 
on tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan tilinpäätöspäivästä 
lähtien, jolloin ne sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin. 

Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta sekä käyttö- ja shekki-
tileistä ja lyhytaikaisista talletuksista.

Rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Ra-
hoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin ja ne 
voivat olla korollisia tai korottomia.

Varaukset

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtu-
man seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, 
maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoit-
teen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. 

Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdon sisältävä tuote myy-
dään. Takuuvarauksen suuruus perustuu kokemusperäiseen 
tietoon takuumenojen toteutumisesta.

Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoitteiden 
täyttämiseksi vaadittavat välttämättömät menot ylittävät so-
pimuksesta saatavat hyödyt.

Vuokrasopimukset

Aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä koskevat vuokrasopi-
mukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle 
ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasing-
sopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omai-
suuserä merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana 
vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vä-
himmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuksella 
hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen talou-
dellisen vaikutusajan tai sitä lyhemmän vuokra-ajan kuluessa. 
Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan 
vähennykseen vuokra-aikana siten, että tilikausittain jäljellä 
olevalle velalle muodostuu samansuuruinen korkoprosentti. 

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

Uutechnic Group -konserniin kuuluvan uusikaupunkilaisen 
Uutechnic Oy:n toimitilat on vuokrattu UuCap Oy:ltä, jossa 
lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho ja Timo Lindströmin käyt-
tävät määräysvaltaa. Pietarsaaressa sijaitsevan Japrotek Oy 
Ab:n vuokranantaja on Uurec Holding Oy, jossa lähipiiriin kuu-
luvat Jouko Peräaho, Timo Lindström ja Sami Alatalo käyttä-
vät määräysvaltaa. 
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konsernitilinpäätöksen liitetieDotJohdannaissopimukset ja suojaaminen

Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin han-
kintamenoon, joka vastaa niiden käypää arvoa. Hankinnan jäl-
keen johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon.

Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään vertaamalla 
termiinin valuuttamäärän alkuperäisellä termiinikurssilla las-
kettua arvoa tilinpäätöspäivän termiinikurssilla laskettuun ar-
voon. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon arvos-
tamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen 
käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. 

Korkojohdannaisten käyvät arvot määritetään diskonttaamal-
la sopimusperäiset rahavirrat nykyarvoon tilinpäätöspäivän 
markkinakorolla.

Konsernissa voidaan käyttää johdannaissopimuksia valuutta-
kurssi- ja korkoriskeiltä suojautumiseen. Valuuttatermiineillä 
ja –optioilla suojataan myyntisaamisia sekä ostovelkoja sekä 
tulevia saamisia ja velkoja. Korkojohdannaisilla suojaudutaan 
korkotason muutoksilta.

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja  
arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

IFRS-standardien mukaista tilinpäätöstä laadittaessa joudu-
taan tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, 
joiden lopputulemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja ole-
tuksista. Arviot liittyvät lähinnä omaisuuden arvostukseen, 
pitkäaikaishankkeiden osatuloukseen sekä laskennallisten ve-
rosaamisten hyödyntämiseen. 

Konsernissa testataan vuosittain liikearvot mahdollisen ar-
vonalentumisten varalta sekä arvioidaan viitteitä arvonalen-
tumisesta edellä laatimisperiaatteissa esitetyn mukaisesti. 
Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat raha-
määrät on määritetty käyttöarvoon perustuvina laskelmina. 
Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttä-
mistä. Liikearvon testauslaskelmissa käytetyt kassavirtaen-
nusteet pohjautuvat johdon vuosikohtaisiin tuloslaskelma- ja 
ylläpitoinvestointiennusteisiin, jotka on laadittu konsernin 
budjetointiprosessin yhteydessä. Johto perustaa ennusteensa 
toteutuneeseen kehitykseen sekä käsitykseensä alansa kas-
vunäkymistä. Ennusteet sisältävät epävarmuustekijöitä alan 
markkinatilanteen kehityksen suhteen.

Tuloutusperiaatteissa esitetyn mukaisesti pitkäaikaishank-
keen tulot ja menot kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi valmistus-
asteen perusteella, kun hankkeen lopputulos voidaan arvioida 
luotettavasti. Valmistusasteen mukainen tuloutus perustuu ar-
vioihin hankkeesta odotettavissa olevista tuotoista ja kuluista, 
samoin kuin hankkeen etenemisen luotettavaan mittaukseen. 
Mikäli arviot hankkeen lopputulemasta muuttuvat, muute-
taan tuloutettua myyntiä ja voittoa sillä kaudella, jolloin muu-
tos on ensi kertaa tiedossa ja arvioitavissa. Hankkeesta odotet-
tavissa oleva tappio kirjataan kuluksi välittömästi.

Aikaisemmin tiedotettu oikeusprosessi, joka liittyy toimitetun 
projektin materiaalin laatuongelman aiheuttamiin ylimääräi-
siin kustannuksiin, on edelleen kesken alioikeudessa Ruotsissa 
materiaalintoimittaja Harald Pihl AB:ta vastaan. Tilipäätökses-
sä on huomioitu todennäköisesti odotettavissa oleva suoritus.

1 000 eur 

3. seGmenttiraportointi

tieDot tärkeimmistä asiakkaista
Konsernin liikevaihtoon ei sisälly tuottoja yhdeltä asiakkaalta yli 10 % konsernin liikevaihdosta.
(Vuonna 2016 5,7 milj. euroa)

maantieteellisiä alueita koskevat tieDot
Maantieteelliset alueet esitetään päämarkkina-alueittain. Maantieteellisten alueiden liikevaihto esitetään asiakkaan sijain-
timaan mukaan. Varat ja investoinnit esitetään niiden sijaintimaan mukaan. Varoina esitetään aineettomat ja aineelliset 
hyödykkeet sekä liikearvo.

Tilikausi 2017

Liikevaihto

Varat

Investoinnit

Tilikausi 2016

Liikevaihto

Varat

Investoinnit

Suomi

15 765

7 585

217

Suomi

17 330

7 955

958

Muu 

Eurooppa

12 547

3 048

60

Muu 

Eurooppa

14 491

3 109

53

Pohjois-

Amerikka

113

Pohjois-

Amerikka

697

Etelä-

Amerikka

4

Etelä-

Amerikka

655

Aasia

3 636

Aasia

3 193

Afrikka

11

Afrikka

10

Konserni 

yhteensä

32 076

10 633

277

Konserni 

yhteensä

36 377

11 063

1 011



1 000 eur 

4. pitkäaikaisHankkeet

Liikevaihdon erittely

Valmistusasteen mukainen liikevaihto

Muu liikevaihto

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

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.-31.12.2017

12 336

19 740

32 076

4 835

1.1.-31.12.2016

14 883

21 494

36 377

11 149

5 325

7 191

12 516

11 013

4 886

15 899

4 415

-4 415

0

10 766

-8 462

2 304

5. liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muut tuotot

Avustukset

Muut tuotot

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

Konkurssipesän jako-osuus

Yhteensä

1.1.-31.12.2017

55

131

19

54

259

1.1.-31.12.2016

89

73

162
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1 000 eur 

6. liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrakulut

Tuotannon yleiskustannukset

Matkakulut

IT-kulut

Kiinteistö- ja huoneistokulut

Myyntikulut

Vapaaehtoiset henkilösivukulut

Pankkitakaus- ja vakuutuskulut

Markkinointikulut

Laatu- ympäristökulut

Muut liiketoiminnan kulut

Yhteensä

Liiketoiminnan muut kulut sisältävät 

tilintarkastajille maksettuja palkkioita

Tilintarkastuspalkkiot tilintarkastusyhteisö 

Ernst & Young Oy:lle

Tilintarkastuspalkkiot muille

Konsultointi- ym. asiantuntijapalkkiot 

tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:lle

Konsultointi- ym. asiantuntijapalkkiot muille

Yhteensä

1.1.-31.12.2016

679

603

375

435

527

184

212

324

107

125

900

4 470

1.1.-31.12.2017

770

457

439

436

677

236

249

178

87

36

957

4 522

1.1.-31.12.2016

84

27

34

29

173

1.1.-31.12.2017

69

6

15

20

110



7. poistot ja arvonalentumiset

Poistot hyödykeryhmittäin

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut aineettomat hyödykkeet
Yhteensä

Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Rakennukset ja rakennelmat, rahoitusleasing
Koneet ja kalusto
Koneet ja kalusto, rahoitusleasing
Muut aineelliset hyödykkeet
Yhteensä

Vuonna 2015 yrityshankinnasta 
muodostuneen liikearvon poisto, joka 
esitetään tuloslaskelmassa liikevoiton 
alapuolella

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

1.1.-31.12.2016

13
9

22

109
5

342
60
43

560

456

1 038

1.1.-31.12.2017

15
26
40

63
11

351
39
39

503

92

635
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8. tYösuHDe-etuuksista aiHeutuvat kulut

9. 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 28. Lähipiiritapahtumat.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Konsernin tutkimus- ja kehittämismenot 

liittyvät sekoitinliiketoiminnassa bioetanolin 

valmistusprosessiin liittyvään projektiin sekä 

olemassa olevien tuotteiden parantamiseen ja 

tuoterakenteiden harmonisoimiseen. 

*) Muut rahoituskulut sisältää kolmannelle osapuolelle annetun realisoituneen vuokratakauksen

1.1.-31.12.2016

9 342
1 356

490
11 187

152
236
388

84
111
195

1.1.-31.12.2017

9 291
1 352

389
11 032

176
108
284

82
96

178

10. raHoituskulut

Rahoituskulut

Korkokulut

Muut rahoituskulut *)

Yhteensä

1.1.-31.12.2016

195

47

242

1.1.-31.12.2016

1.1.-31.12.2017

192

262

454

1.1.-31.12.2017

189



11. 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
Aiemmin kirjaamattomien vahvistettujen 
tappioiden käyttö kauden verokulusta
Aiemmin kirjaamattomien vahvistettujen 
tappioiden laskennallinen vero
Muista väliaikaisista eroista

Verot tuloslaskelmassa
Efektiivinen veroprosentti

1.1.-31.12.2016

-195
721
526

1.1.-31.12.2016

190

20 %

38

45
-1
7

164

-211

-621
54

-525
-276 %
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1.1.-31.12.2017

-118
21
-97

1.1.-31.12.2017

-469

20 %

-94

42
-0,9
47

224

-115

0
-6

97
-21 %

1 000 EUR

12. 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.-31.12.2016

716

56 148 248

0,01

0,01

1.1.-31.12.2017

-566

56 502 890

-0,01

-0,01



13. aineelliset käYttöomaisuusHYöDYkkeet

1.1.-31.12.2017

Hankintameno tilikauden 

alussa

Lisäykset

Vähennykset

Siirrot erien välillä

Hankintameno tilikauden 

lopussa

Kertyneet poistot ja 

arvonalentumiset tilikauden 

alussa

Poistot ja arvonalentumiset 

tilikaudella

Kertyneet poistot ja 

arvonalentumiset tilikauden 

lopussa

Kirjanpitoarvo 

tilikauden alussa

Kirjanpitoarvo 

tilikauden lopussa

1.1.-31.12.2016

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

Maa- ja 

vesialueet

551

551

551

551

Maa- ja 

vesialueet

551

551

551

551

Rakennukset

2 820

-76

2 744

-204

-129

-333

2 616

2 411

Rakennukset

2 744

76

2 820

-29

-175

-204

2 714

2 616

Rakennukset, 

rahoitus-

leasing

106

106

-5

-11

-16

101

90

Rakennukset, 

rahoitus-

leasing

106

106

-5

-5

0

101

Koneet ja 

kalusto

2 393

181

-24

7

2 557

-554

-350

-904

1 839

1 653

Koneet ja 

kalusto

1 750

643

2 393

-212

-342

-554

1 538

1 839

Koneet ja 

kalusto, 

rahoitus-

leasing

327

0

327

-71

-40

-111

256

216

Koneet ja 

kalusto, 

rahoitus-

leasing

327

327

-11

-60

-71

316

256

Muut 

aineelliset 

hyödykkeet

190

44

41

275

-52

-55

-107

138

168

Muut 

aineelliset 

hyödykkeet

173

17

190

-9

-43

-52

164

138

Ennakkomaksut 

ja keskeneräiset 

hankinnat

111

17

-32

-61

35

0

111

35

Ennakkomaksut 

ja keskeneräiset 

hankinnat

10

101

111

10

111

Aineelliset 

hyödykkeet 

yhteensä

6 498

242

-56

-89

6 595

-886

-585

-1 471

5 612

5 124

Aineelliset 

hyödykkeet 

yhteensä

5 555

0

943

0

0

6 498

-261

-625

-886

5 294

5 612
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Vuonna 2015 tehtyyn yrityjärjestelyyn liittyvät poistot raportoidaan tuloslaskelmassa liikevoiton alapuolella.

14. aineettomat käYttöomaisuusHYöDYkkeet

1.1.-31.12.2017

Hankintameno tilikauden alussa

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.-31.12.2016

Hankintameno tilikauden alussa

Lisäykset

Vähennykset

Hankintameno tilikauden lopussa

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 

tilikauden alussa

Siirtojen ja vähennysten kertyneet 

poistot

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 15 Liikearvot

Vuonna 2015 tehtyyn yrityjärjestelyyn liittyvät poistot raportoidaan tuloslaskelmassa liikevoiton alapuolella. 

Aineettomat 

oikeudet

68

16

84

-48

-14

-62

20

22

Aineettomat 

oikeudet

48

22

-2

68

-35

-13

-48

13

20

Muut 

aineettomat 

hyödykkeet

475

18

-4

90

579

-433

-22

-455

42

124

Muut 

aineettomat 

hyödykkeet

429

46

475

-61

-372

-433

369

42

Brändit

263

263

-31

-26

-57

232

206

Brändit

263

263

-4

-26

-31

259

232

Brändit

ei poistoa

1 622

1 622

1 622

1 622

Brändit

ei poistoa

1 622

1 622

1 622

1 622

Aineettomat 

hyödykkeet 

yhteensä

2 428

34

-4

90

2 548

-512

-62

-574

1 917

1 975

Aineettomat 

hyödykkeet 

yhteensä

2 362

68

-2

2 428

-100

-412

-512

2 263

1 917



1 000 EUR

15. liikearvot

Liikearvot

Hankintameno tilikauden alussa

Hankintameno tilikauden lopussa

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

AP-Tela Oy

Japrotek Oy Ab

Stelzer Rührtechnic Int. GmbH

Uutechnic Oy

1.1.-31.12.2016

3 534

3 534

3 534

Liikevaihdon 

kasvuolettama 5 vuoden 

ennustejaksolla %

 6,3  - 14,8

 0,9  -   7,6

3,6  -   9,1

6,3  - 46,8

liikearvojen testaus:     
Liikearvot testataan vuosittain mahdollisten arvonalentumisten varalta. Testaukset tehdään niiden rahavirtaa kerryttävi-
en yksiköiden osalta, joihin liikearvot on kohdistettu. Kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo perustuu käyttöarvolaskel-
miin. 

keskeiset oletukset liikearvotestauksessa:     
Liikearvon testauslaskelmissa käytetyt keskeiset oletukset ovat kyseisen yksikön liikevaihdon ja kustannustason kehi-
tys. Laskelmissa käytetyt kassavirtaennusteet pohjautuvat johdon vuosikohtaisiin tuloslaskelma- ja ylläpitoinvestointien-
nusteisiin, jotka on laadittu konsernin budjetointiprosessin yhteydessä. Johto perustaa ennusteensa toteutuneeseen ke-
hitykseen sekä käsitykseensä alansa kasvunäkymistä. Kasvuennusteissa huomioidaan hyväksytyt investointipäätökset. 
Taloudelliset suunnitelmat ja ennusteet on laadittu testattaville yksiköille viiden vuoden jaksolle, ja tälle ajanjaksolle on 
testauslaskelmissa ennakoitu rahavirtoja.

Tilikauden lopussa jäljellä olevan liikearvo kohdistuu Stelzer Rührtechnik International GmbH:han, Japrotek Oy:öön, 
AP-Tela Oy:öön ja Uutechnic Oy:öön. Yhtiöden kassavirtaennusteet perustuvat arvioon, jonka mukaan yhtiöiden kannatta-
vuuden odotetaan tilikaudella 2018 ja sen jälkeen kasvavan nyt päättyneestä tilikaudesta.  

Diskonttokorko:     
Diskonttokorkona on käytetty Uutechnic Groupille määritettyä pääoman tuottovaatimusta (WACC) verojen jälkeen. Dis-
konttokorot tilikaudella 2017 olivat:

AP-Tela Oy

Japrotek Oy Ab

Stelzer Rührtechnic Int. GmbH

Uutechnic Oy

9,38 %

9,38 %

8,76 %

9,38 %
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1.1.-31.12.2017

3 534

3 534

3 534

AP-Tela Oy

Japrotek Oy Ab

Stelzer Rührtechnic Int. GmbH

Uutechnic Oy

Diskonttokorko voi 

nousta  %-yksikköä

4,1

12,6

29,2

40,6

Nettokassavirta voi 

laskea, %

80,9

89,3

94,3

94,6

arvonalennustestauksessa käytettyjen keskeisten oletusten herkkyys:

16. mYYtävissä olevat sijoitukset

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.-31.12.2016

25

25

1.1.-31.12.2017

0

17. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT

  

Laskennalliset verovelat

Liiketoimintojen yhdistäminen

Muista väliaikaisista eroista

Yhteensä

31.12.2016

332

93

425

Käytetty 

verosaamisiin

vuonna 2016

-3 102

621

31.12.2017

317

87

404

31.12.2016

8 608

Kirjattu tulos-

laskelmaan

18

3

21

Käytetty 

tilikauden 

verokuluun

-577

Kirjattu tulos-

laskelmaan

90

10

100

Käyttämättä 

31.12.2017

4 929

Laskennalliset verosaamiset

Vahvistetut tappiot

Kirjattu verosaaminen 20 %
 



1 000 EUR

18. vaiHto-omaisuus

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet

Keskeneräiset tuotteet

Valmiit tuotteet

Yhteensä

31.12.2016

1 461

1 195

73

2 728

31.12.2017

1 857

1 806

65

3 728

19. lYHYtaikaiset saamiset

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset*

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Yhteensä

* Myyntisaamiset eivät sisällä merkittäviä 

riskikeskittymiä.

Myyntisaamisten ikäjakauma

Erääntymättömät

Erääntyneet alle 180 päivää

Erääntyneet yli 180 päivää

Yhteensä

31.12.2016

4 747

82

2 475

7 304

3 172

1 216

359

4 747

31.12.2017

3 942

94

722

4 757

2 907

640

395

3 942

Siirtosaamiset

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Osatuloutussaamiset

Muut siirtosaamiset

Yhteensä

31.12.2016

2 304

171

2 475

31.12.2017

0

722

722
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20. raHavarat

Rahavarat

Rahat ja pankkisaamiset

Yhteensä

Rahavarojen muutos 

rahavirtalaskelmassa

Rahavarat tilikauden alussa

Rahavarat tilikauden lopussa

Taseen mukainen rahavarojen muutos

31.12.2016

1 909

1 909

679

1 909

1 230

31.12.2017

608

608

1909

608

-1 301

21. oma pääoma

osakepääoma
Plc Uutechnic Group Oyj:n kaupparekisteriin merkitty ja 
täysin maksettu osakepääoma 31.12.2017 oli 2 872 302 
euroa ja osake- ja äänimäärä yhteensä 56 505 210 osaketta 
ja ääntä. 

Ylikurssirahasto
Ylikurssirahasto muodostuu vanhan osakeyhtiölain 
(29.9.1978) mukaisten osakeantien ylikursseista.

sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaanoman pääoman rahasto sisältää muut 
oman pääoman luonteiset erät ja osakkeiden merkintähin-
nan siltä osin, kun sitä ei ole merkitty osakepääomaan.

muuntoerot
Muuntoerot -rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilin-
päätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.

osingot
Hallitus on ehdottanut, että tilikaudelta 2017 ei jaeta osin-
koa.

pääoman hallinta
Konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on turvata  
Uutechnic Group –konsernin toiminnan jatkuvuus ja yllä-
pitää optimaalinen pääomarakenne investointien turvaa-
miseksi ottaen huomioon pääomakustannukset. Pääomaan 
lasketaan oma ja vieras pääoma vähennettynä saaduilla 
ennakoilla. 

Konsernin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 9,9 milj. 
euroa.

Yhtiöllä on  kahden osakkaan antamat yhteensä 1 milj. 
euron vakuudettomat pääomalainat. Lainat ovat osakeyh-
tiölain 12 luvun mukaisia pääomalainoja, joiden pääoman 
lyhennys ja koron maksu voi tapahtua ainoastaan osake-
yhtiölaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lainojen 
maksamattomalle pääomalle kertyy kiinteä 4 % vuotuinen 
korko. Lainaehtojen mukaan lainat maksetaan takaisin 
kertasuorituksena 31.12.2019, mutta yhtiöllä on kuitenkin 
oikeus lyhentää lainoja ennenaikaisesti. 

Pääoman rakenteen kehitystä seurataan omavaraisuus 
-tunnusluvun avulla vuosineljänneksittäin. Tunnusluku las-
ketaan siten, että konsernin oma pääoma jaetaan luvulla, 
joka saadaan, kun taseen loppusummasta vähennetään 
saadut ennakot. Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2017 
oli 68,2 %.

Ennakkomaksuja on saatu osatuloutussaamisia vastaava määrä ja nämä netotettu.



1 000 EUR

21. oma pääoma

OSAKEPÄÄOMA
Osakepääoma tilikauden alussa
Käänteisen hankinnan kirjaukset
Osakepääoma tilikauden lopussa

RAHASTOT
Ylikurssirahasto
Ylikurssirahasto tilikauden alussa
Käänteisen hankinnan kirjaukset
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
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
Oikaisu voittovaroihin
Muuntoerot

KERTYNEET VOITTOVARAT
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden alussa
Oikaisu muuntoeroista
Edellisten tilikausien voitto/tappio

Tilikauden voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio

Kertyneet voittovarat

Emoyhtiön omistajat

MÄÄRÄYSVALLATTOMAT OMISTAJAT

Määräysvallattomat omistajat

Oma pääoma yhteensä

31.12.2016

2 872

2 872

6

6

6 120
271

-15

6 376

6 382

33

33

472

472

716
716

1 188

1 188

10 475

46  Plc Uutechnic Group Oyj – Vuosikertomus 2016 Plc Uutechnic Group Oyj – Vuosikertomus 2016   4754   Plc Uutechnic Group Oyj – Vuosikertomus 2017 Plc Uutechnic Group Oyj – Vuosikertomus 2017   55

konsernitilinpäätöksen liitetieDot konsernitilinpäätöksen liitetieDot

31.12.2017

2 872

2 872

6

6

6 376

6 376

6 382

33
-33

0

1 188
33

1 221

-566
-566

655

655

9 909

22. varaukset

Pitkäaikaiset varaukset, 1000 EUR

Varausten määrä tilikauden alussa
Varausten muutos
Varausten määrä tilikauden lopussa

Takuuvaraus kattaa takuuvaateisiin liittyvät kustannukset tuotteista, joihin liittyy tuotetakuu. Takuuajat ovat tavallisesti 24 kuukau-

den pituisia, jossa ajassa takuuvaraukset tulevat käytetyiksi. Eläkevaraus muodostuu yhden jo eläkkeellä olevan henkilön eläkevas-

tuusta Saksan yhtiössä. 

Luovutetut projektit
Tilikauden loppuun mennessä luovutetuista projekteista on konsernin yhtiöillä luovutuksiin liittyvä takuuaikainen vastuu.

Takuuvaraukset

124
-17

108

Eläkevaraukset

150
-4

146

Yhteensä

274
-21

254

23. korolliset velat

Pitkäaikaiset korolliset velat
Lainat rahoituslaitoksilta
Rahoitusleasingvelat
Pääomalainat omistajilta
Lainat instituutioilta
Yhteensä

Lyhytaikaiset korolliset velat
Lainat rahoituslaitoksilta
Rahoitusleasingvelat
Yhteensä

Rahoituksesta johtuvien velkojen alku-  
ja loppusaldojen täsmäytys
Korolliset velat 1.1.
Rahavirroista syntyneet muutokset
Korolliset velat 31.12.

31.12.2016

1 529
79

2 000

3 608

1 517
18

1 536

5 482
-339

5 144

31.12.2017

1 109
59

1 000
50

2 218

1 532
20

1 552

5 144
-1 374
3 769



1 000 EUR

24. raHoitusriskien Hallinta

Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. 

Pääasialliset rahoitusriskit ovat valuuttariski ja korkoriski. Konsernin riskienhallinnan yleiset periaatteet hyväksyy hallitus ja niiden 

käytännön toteutuksesta vastaa konsernin taloushallinto yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa.

valuuttariski
Valuuttariskien hallinnan periaatteiden mukaisesti merkittävät valuuttakurssiriskit pääsääntöisesti suojataan. Suojaukses-
sa käytetään valuuttatermiineitä sekä valuuttaoptiosopimuksia. Valuuttatermiineillä suojataan myyntisaamisia ja tulevia 
saamisia sekä ostovelkoja ja tulevia velkoja.

Altistuminen transaktioiden valuuttakurssiriskille, 1000 EUR

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)

ZAR

-16,6
4,0

-12,7

ZAR

-1,2
4,2
3,0

ZAR

0,1

0,1

ZAR

0,0

0,0

NOK

-3,4
10,5
7,1

NOK

11,4
11,4

NOK

-0,1

-0,1

NOK

-0,1

-0,1

31.12.2017
SEK

2,4
2,4

31.12.2016
SEK

-34,3
2,5

-31,8

31.12.2017
SEK

0,0

0,0

31.12.2016
SEK

0,3

0,2

USD

13,7
-163,9

0,3
-149,9

USD

52,6
-299,2

0,4
-246,2

USD

11,4

9,1

USD

21,2

17,0
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Rahoituslaitoslainat

Rahoitusleasingvelat

Pääomalainat omistajilta

Lainat instituutioilta

Yhteensä

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

Korkokannan herkkyysanalyysi

Korkokulut, maksu-

suunnitelman mukainen 

korko 31.12.2017

68

11

160

1

228

Korkokulujen lisäys  

korkotason 

muuttuessa +1%

26

2

3

29

luottoriski
Luottoriskeiltä suojaudutaan pääasiassa maksuehdon ja maksutavan valinnalla.  Merkittävissä kaupoissa maksujärjestelyi-
nä käytetään pääasiallisesti ennakkomaksuja ja rembursseja. Konserni ei pääsääntöisesti myönnä asiakasrahoitusta, vaan 
toimii yhteistyössä pankkien ja vientiluottolaitosten kanssa tukeakseen asiakkaiden laiteinvestointien rahoitusta.

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

Maksuvalmiuden arvioimiseksi konserni on laatinut kuukausikohtaisen kassavirtaennusteen, joka ulottuu helmikuulle 
2019. Kassavirtalaskelma perustuu konsernin tilinpäätöksen yhteydessä laadittuun tulosennusteeseen vuodelle 2018. 
Konsernin käyttöpääoma riittää tilinpäätöshetkellä seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli konserni saavuttaa ennus-
tetut tulostavoitteet. Konsernin projektiliiketoiminnan luonteesta johtuen rahoitustarve voi vaihdella lyhyellä aikaväillä, 
koska uusien tilausten maksuehdot vaihtelevat ja niiden ajalliseen toteutumiseen liittyy epävarmuutta. 

raHoitusjärjestelYt
Konsernin ja rahoittajien väliseen rahoitussopimukseen liittyy ehto, että konsernin gearing -luku ei nouse yli lukuarvon 
0,65. Tunnusluku määritetään vuosittain konsernin vahvistetun tilinpäätöksen perusteella siten, että nettovelkaantumis-
astetta laskettaessa omaan pääomaan huomioidaan myös osakeyhtiölain mukaiset pääomalainat. Tilinpäätökessä 2017 
rahoitussopimuksessa mainitulla tavalla laskettu konsernin gearing -luku on 0,19.

Emoyhtiön Turun Seudun Osuuspankista olevaan nostettaessa 2 milj. euron lainaan liittyy erityisehto, jonka mukaan 
lainan marginaali on sidottu Uutechnic Group -konsernin korollisten nettovelkojen suhde käyttökate -hinnoitteluko-
venanttiin. Luoton lähtömarginaali on 2,35 %-yksikköä. Tunnusluvun ollessa 2 tai pienenmpi luoton marginaali laskee  
1,90 %-yksikköön. Marginaalit tarkistetaan vuosittain. Tilinpäätöksessä 2017 tunnusluku on 3,35.

Pääomalainat ovat kiinteäkorkoisia.



Rahoitusvelkojen maksusuunnitelman mukaiset rahavirrat, 1 000 EUR

Rahoitussaamisten maksusuunnitelman mukaiset rahavirrat

Korolliset velat

Erääntyy tilikaudella

Lainat rahoituslaitoksilta, 

pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta, 

korot

Rahoitusleasingvelat 

pääoma

Rahoitusleasingvelat, 

korot

Pääomalainat omistajilta 

pääoma

Pääomalainat omistajilta, 

korot

Lainat instituutioilta, 

pääoma

Lainat instituutioilta, 

korot

Yhteensä

Korottomat velat

Erääntyy tilikaudella

Ostovelat 

Yhteensä

Lyhytaikaiset saamiset

Erääntyy tilikaudella

Myyntisaamiset

Yhteensä

2018

1-6 kk aikana

235

20

10

2

267

2018

1-6 kk aikana

1 846

1 846

Aiemmin

erääntyneet

1 035

1 035

2018

7-12 kk aikana

235

17

10

2

264

2018

7-12 kk aikana

2018

2 907

2 907

2019

471

21

21

4

1 000

160

1 676

2019

2019

2020

471

9

22

2

46

550

2020

2020 2021

2021

118

2

17

1

4

141

2021

Myöhemmin

0

Myöhemmin

Myöhemmin

Yhteensä

1 529

68

79

11

1 000

160

50

1

2 847

Yhteensä

1 846

1 846

Yhteensä

3 942

3 942

1 000 EUR

24. raHoitusriskien Hallinta
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24. raHoitusriskien Hallinta

Korollisten velkojen painotetut erääntymisajat ja korkokannat 31.12.2017    
    
     Erääntymisaika (vuotta)    Korkokanta% 
Lainat rahoituslaitoksilta               4                               2,35              
Pääomalainat omistajilta                2        4,00
    
Shekkitililuotot    
Tilinpäätöspäivänä 31.12.2017 konsernilla oli käytössä shekkitililuottoja yhteensä 1,06  milj. euroa.  
Shekkitililuottojen keskikorko tilinpäätöshetkellä oli 2,34 %.  
    
Käyttämättömät luotto- ja tililimiitit    
Tilinpäätöspäivänä 31.12.2017 konsernilla oli käyttämättömiä shekkitililimiittejä yhteensä 3,44 milj. euroa.  

25. 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

31.12.2016

1 839

2 367

888

2 248

7 342

1 076

94

1 078

2 248

44

44

31.12.2017

1 399

1 846

926

1 705

5 876

959

88

657

1 705

132

132



1 000 EUR

26. raHoitusvarojen ja -velkojen käYvät arvot    

    

Muiden kuin johdannaissopimusten käyvät arvot 

Rahoitusvarat

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Rahat ja pankkisaamiset

Rahoitusvelat

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

Pääomalainat omistajilta

Rahoitusleasingvelat, pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

Rahoitusleasingvelat, lyhytaikaiset

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

Kirjanpitoarvo

31.12.2016

7 304

1 909

Kirjanpitoarvo

31.12.2017

4 757

608

Kirjanpitoarvo

31.12.2016

1 529

2 000

79

1 517

18

7 342

Kirjanpitoarvo

31.12.2017

1 109

1 000

59

1 532

20

5 876

Käypä arvo

31.12.2016

7 304

1 909

Käypä arvo

31.12.2017

4 757

608

Käypä arvo

31.12.2016

1 529

2 000

79

1 517

18

7 342

Käypä arvo

31.12.2017

1 109

1 000

59

1 532

20

5 876

27. vakuuDet ja vastuut

VAKUUDET JA VASTUUT    

     

     

1 000 EUR    

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

   

     

     

    

31.12.2016

    

     

2 000

1 104

3 104

     

  4 743

22 238

26 981

     

    

9 

9

   

     

     

    

31.12.2017

    

     

1 529

1 061

2 590

     

  4 743

22 238

26 981

     

    

9 

9
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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 erääntyvät 

1-5 vuoden sisällä erääntyvät  

Yhteensä

     

Muut kuin rahoitusleasingsopimukset sisältävät pääasiassa lyhytaikaisia IT-laitteiden ja -ohjelmistojen ja käyttöomaisuu-

den leasingsopimuksia. Leasingsopimusten ehdot ovat tavanomaisia käyttöleasingsopimusten ehtoja. 

     

Muut vuokrasopimukset    

Konserni on vuokrannut käyttöönsä tuotanto- ja toimistorakennuksia erityyppisin purettavissa olevin vuokrasopimuksin.

31.12.2016

     

  

10 500

6 485

     

   

20

18

38

Vuokravastuut    

Vuoden sisällä erääntyvät 

1-5 vuoden sisällä erääntyvät

Myöhemmin erääntyvät

Yhteensä

Vuokravastuisiin sisältyy lähipiirille olevia vuokravastuita 

5 049 tuhatta euroa.

     

Muut omasta puolesta annetut vastuusitoumukset   

Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset  

Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset  

Lainojen vakuudeksi annetut takaukset  

Vuokratakausten vakuudeksi annetut vastatakaukset 

Yhteensä

31.12.2016

568

2 209

2 622

5 399

     

  

1 230

10 500

3 104

400

15 234

31.12.2017

     

  

11 500

4 813

     

   

28

23

52

31.12.2017

572

2 244

2 244

5 060

     

  

784

11 500

2 590

165

15 039



Vuokrakulut  
Tehdaskiinteistöjen vuokrakulut yhteisöille, 
jossa hallituksen jäsenet ja merkittävät 
osakkeenomistajat käyttävät määräysvaltaa

Materiaalit ja palvelut
Palveluosto yhteisöltä, jossa merkittävä 
osakkeenomistaja käyttää määräysvaltaa

Liiketoiminnan muut kulut
Konsultointikulu yhteisölle, jossa merkittävä osak-
keenomistaja käyttää määräysvaltaa

Henkilöauton myynti konsernin entiselle 
toimitusjohtajalle, luovutustappio

Pitkäaikaiset velat  
Pääomalainat konsernin emoyhtiön omistajille
  
Johdon työsuhde-etuudet
  
Emoyhtiön johdon palkat ja palkkiot  
Toimitusjohtaja:  
Peräaho Jouko
Heikkilä Martti Olavi 
  
Muu konsernin johtoryhmä

Hallituksen jäsenet:  
Alatalo Sami
Lindström Timo
Peräaho Jouko
Kottonen Hannu
Lagerstedt Kristiina

1 000 EUR

28. läHipiiritapaHtumat

1.1.-31.12.2016

552

2 000

152

548

34
7

166
15
15

Uutechnic Group konsernin lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä merkittävät osakkeenomista-
jat. Lisäksi lähipiiriin luetaan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, jotka ovat lähipiiriin 
kuuluvan henkilön määräysvallassa tai yhteisessä määräysvallassa. 

Vertailuvuonna 2016 Jouko Peräaholle on maksettu palkkaa kokopäivätoimisesta hallituksen puheenjohtajuudesta 153 
520 euroa.

Konsernin johtoon kuuluville henkilöille ei ole määritelty erityisiä ehtoja eläkkeelle siirtymisestä eikä eläke-eduista. Toimi-
tusjohtaja Jouko Peräahon ja varatoimitusjohtaja Martti Heikkilän sopimusten mukaan yhtiö ja toimitusjohtaja tai varatoi-
mitusjohtaja ovat molemmat oikeutettuja irtisanomaan sopimuksen ilman erityistä perustetta. Irtisanomisaika on tällöin 
molempien puolelta kolme kuukautta. 

Konsernin johtoon kuuluville henkilöille ei ole annettu palkkioksi yhtiön omia osakkeita. Konsernissa ei ole käytössä voi-
massa olevaa optio-ohjelmaa.
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1.1.-31.12.2017

570

2

18

6

1 000

149
27

490

36

28
22
22

Oman pääoman tuotto-% (ROE) =

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) =

Omavaraisuusaste-% =

Current ratio =

Nettovelkaantumisaste 
(NET 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 =

Tilikauden voitto/tappio

Oma pääoma (keskiarvo)

Voitto/tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskiarvo)

Oma pääoma

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Lyhytaikaiset varat

Lyhytaikainen vieras pääoma

Korolliset velat - rahavarat

Oma pääoma

Tilikauden voitto/tappio

Tilikauden keskim. osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Oma pääoma

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Tilikauden osingonjako

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

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

29. tunnuslukujen laskentakaavat



1 000 eur

30. osakkeet ja osakkeenomistajat

SUURIMMAT 
OSAKKEENOMISTAJAT

Arvo-osuusrekisterin 
31.12.2017 mukaan

Lindström Timo
Peräaho Jouko
Laakkonen Mikko
HML Finance Oy
UuCap Oy
Clearstream Banking S.A.*)
Peräaho Jonni
Lindström Ilona Iiris
Lindström Risto Herman
Bark Road Invest Oy
Yhteensä 10 suurinta
*) hallintarekisteröityjä

Osake-määrä

kpl

8 790 000
8 690 000
8 147 255
6 654 375
4 805 000
3 898 566
3 080 000
1 680 000
1 680 000

540 000
47 965 196

kpl

8 790 000
8 690 000
8 147 255
6 654 375
4 805 000
3 898 566
3 080 000
1 680 000
1 680 000

540 000
47 965 196

%

15,56
15,38
14,42
11,78

8,50
6,90
5,45
2,97
2,97
0,96

84,89

Äänet

%

15,56
15,38
14,42
11,78

8,50
6,90
5,45
2,97
2,97
0,96

84,89

Lindström Timo, Peräaho Jouko, Peräaho Jonni, Lindström Ilona ja Lindström Risto omistavat 100 % UuCap Oy:stä.

Plc Uutechnic Group Oyj:llä oli arvo-osuusrekisterin 31.12.2017 mukaan 1 460 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä 
oli 4 483 597 osaketta.
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OMISTUSJAKAUMA

Arvo-osuusrekisterin 
31.12.2017 mukaan

  1 - 100
 101 - 1 000

1 001 - 10 000
10 001 - 100 000

 100 001 - 1 000 000

joista hallintarekisteröityjä

SEKTORIJAKAUMA

Arvo-osuusrekisterin 
31.12.2017 mukaan

Yritykset
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset   
Julkisyhteisöt
Kotitaloudet
Voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt
Ulkomaat

joista hallintarekisteröityjä

Omistajia

kpl

225
572
531
107

25
1460

6

Osakkaita

kpl

58
6
3

1385

2
6

1460

6

Osakkeita

kpl

11 217
286 272

1 892 843
3 175 947

51 135 451
56 501 730

4 483 597
56 501 730

Osakkeita

kpl

112 450 231
885 132
226 725

39 006 527

201
3 932 914

56 501 730

4 483 597
56 501 730

Ääniä

kpl

11 217
286 272

1 892 843
3 175 947

51 135 451
56 501 730

4 483 597
56 501 730

Ääniä

kpl

12 450 231
885 132
226 725

39 006 527

201
3 932 914

56 501 730

4 483 597
56 501 730

%

15,41
39,18
36,37

7,33
1,71

100,00

%

3,97
0,41
0,20

94,86

0,14
0,41

100,00

%

0,02
0,51
3,35
5,62

90,50
100,00

7,94
100,00

%

22,03
1,57
0,40

69,04

0,00
6,96

100,00

7,94
100,00

%

0,02
0,51
3,35
5,62

90,50
100,00

7,94
100,00

%

22,03
1,57
0,40

69,04

0,00
6,96

100,00

7,94
100,00



JOHDON 
OSAKKEENOMISTUS

Arvo-osuusrekisterin 
31.12.2017 mukaan

Hallitus ja toimitusjohtaja

Lagerstedt Kristiina
Kottonen Hannu
Peräaho Jouko, toimitusjohtaja, 
hall.jäsen
Saola Oy*

*Saola Oy on hallituksen 
puheenjohtaja Sami Alatalon 
määräysvallassa oleva yhtiö

Muu konsernin johtoryhmä

Heikkilä Martti, kehitysjohtaja
Junninen Leena, talouspäällikkö
Vaarno Jussi, liiketoimintajohtaja

kpl

54 000
50 000

8 690 000
130 000

130 000
40 000

280 000

kpl

54 000
50 000

8 690 000
130 000

130 000
40 000

280 000

Osake-
määrä

%

0,10
0,09

15,38
0,23

0,23
0,07
0,50

Äänet

%

0,10
0,09

15,38
0,23

0,23
0,07
0,50

Jouko Peräaho omistaa 36 % UuCap Oy:stä, joka omistaa 4 805 000 osaketta (8,50 % kaikista osakkeista).

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla tai muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei ole yhtiön 
osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin perustuvia omistuksia tai oikeuksia.
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1000 EUR

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO

Rahoitustuotot ja -kulut

VOITTO/TAPPIO ENNEN  
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

TILINPÄÄTÖSSIIROT

Konserniavustus

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

1.1.-31.12.2016

1 911
77

-1 192
-18

-734
43

-126

-83

632

549

Liitetieto

2
3
5
6
7
4

8

9

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

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

VASTATTAVAA

31.12.2016

 

28
48

9 786
9 862

2 863
3 965

7
6 835

16 697

2 872
19 397
-10 536

549
12 283

2 000
1 529

471
415

4 415

16 697

Liitetieto

11

12

13

14
15
15

emoYHtiön tuloslaskelma, Fas

emoYHtiön tase, Fas

1.1.-31.12.2017

1 494
72

-1 245
-35

-779
-492

-350

-842

899

57

31.12.2017

 

21
41

9 779
9 841

4 363
4 177

2
8 541

18 383

2 872
19 397
-9 987

57
12 339

1 000
1 058
1 230
2 755
6 043

18 383

emoYHtiön tilinpäätös
sisällysluettelo

EMOYHTIöN TULOSLASKELMA, FAS

EMOYHTIöN TASE, FAS

EMOYHTIöN RAHAVIRTALASKELMA, FAS

EMOYHTIöN TILINPääTöKSEN LIITETIEDOT

1. TILINPääTöKSEN LAADINTAPERIAATTEET

2. LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN JA MARKKINA-

ALUEITTAIN

3.  LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

4. LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO TOIMIALOITTAIN

5. HENKILöSTöTIEDOT

6. POISTOT JA ARVONALENTUMISET

7. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

8. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

9. TILINPääTöSSIIRROT

10. OSAKKEET JA OSUUDET MUISSA YHTIöISSä

11. PYSYVäT VASTAAVAT

12. VAIHTUVAT VASTAAVAT

13. OMA PääOMA

14. PITKäAIKAINEN VIERAS PääOMA

15. LYHYTAIKAINEN VIERAS PääOMA

16. VAKUUDET JA VASTUUT
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1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

tilinpäätöksen laatimisperusta
Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen 
kirjanpitolain säännösten mukaan.

valuuttamääräiset erät
Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan tapahtu-
mapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimena olevat 
ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat arvostetaan 
käyttaen tilinpäätöspäivän kursseja.

liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu käyttöomai-
suuden myyntivoittoja sekä konserniyhtiöiltä saatuja liike-
toiminnan muita tuottoja.

tutkimus- ja kehitysmenot
Tilikaudella ei ole ollut tutkimus- eikä kehitysmenoja.

eläkkeet
Emoyhtiön henkilöstön eläketurva on hoidettu vakuutta-

malla eläkevakuutusyhtiössä. Lakisääteiset eläkemenot on 
kirjattu kuluksi kertymistilikaudella. 

leasingmaksut
Emoyhtiön tilinpäätöksessä leasingmaksut on kirjattu vuo-
sikuluksi Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaan.

aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet sisältävät tietokoneohjelmia. Ne 
kirjataan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä 
suunnitelman mukaisilla poistoilla. Tietokoneohjelmien ta-
loudellinen pitoaika on 5 vuotta.

aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet on kirjattu taseeseen alkuperäi-
seen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mu-
kaisilla poistoilla. Taloudelliset pitoajat rakennuksille ja 
rakennelmille ovat 35-40 vuotta ja koneille sekä kalustolle 
5-25 vuotta. 

tuloverot
Tuloverot on kirjattu Suomen verolainsäädännön mukaan.

2. LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN JA MARKKINA-ALUEITTAIN

Toimialoittainen jakauma
Konserniyhtiöiden hallinto
Yhteensä

Maantieteellinen jakauma
Suomi
Muu Eurooppa
Yhteensä

3. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

Myyntivoitot sijoituksista
Tuotto konkurssipesästä
Tekes tuki
Yhteensä

4. LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO TOIMIALOITTAIN

Konserniyhtiöiden hallinto
Yhteensä

5. HENKILÖSTÖTIEDOT

Henkilöstön määrä tilikauden aikana keskimäärin
Toimihenkilöt
Yhteensä

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja 
Hallituksen jäsenet
Yhteensä

1.1.-31.12.2016

1 911
1 911

1 463
448

1 911

77
77

43
43

9
9

993
168
32

1 192

152
236
388

1.1.-31.12.2017

1 494
1 494

1 201
293

1 494

18
54

72

-546
-546

11
11

1 041
181
22

1 244

176
108
284

1000 EUR

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
Rahoitustuotot ja -kulut
Myyntivoitot ja -tappiot
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
Luovutustulot muista sijoituksista(+)
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti(+)
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Lyhytaikaisten lainojen nostot konserniyhtiöiltä
Pääomalainojen takaisinmaksut
Myönnetyt lainat konserniyhtiöille
Konserrnitilisaamisen/velan muutos
Konserniavustukset
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Laskelman mukainen rahavarojen muutos

Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa
Taseen mukainen rahavarojen muutos

1.1.-31.12.2016

549

18
0
0

126
0

693

-1 354
-99

-759
-84

1
44

-799

-44
0
0

-44

1 771
0
0
0
0

-1 913
904

0
762

-81

88
7

-81

emoYHtiön raHavirtalaskelma, Fas

1.1.-31.12.2017

57

23
12

235
115
-18

424

-1 297
296
-577
-168

2
9

-735

-41
21
24
3

760
-471

1 805
-1 000
-1 000

0
632
726

-5

7
2
-5



TASEEN LIITETIEDOT

10. OSAKKEET JA OSUUDET 
MUISSA YHTIÖISSÄ

Konserniyritykset

Yhtiö

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

Kotipaikka

Kokkola
Pietarsaari

Warburg, Saksa
Hong Kong, Kiina

Uusikaupunki

Lukumäärä
kpl

480
100 000

10 000

Emoyhtiön
omistusosuus %

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

46  Plc Uutechnic Group Oyj – Vuosikertomus 2016 Plc Uutechnic Group Oyj – Vuosikertomus 2016   4772   Plc Uutechnic Group Oyj – Vuosikertomus 2017 Plc Uutechnic Group Oyj – Vuosikertomus 2017   73

emoYHtiön tilinpäätöksen liitetieDot

11. PYSYVÄT VASTAAVAT

tytäryhtiöosakkeiden arvonalennustestaus
Tytäryhtiöiden osakkeiden arvo emoyhtiössä on alkuperäinen hankintahinta, johon on lisätty myöhemmin tehdyt sijoituk-
set tytäryhtiöiden oman pääoman vahvistamiseksi. Osakkeiden arvolla on merkittävä vaikutus emoyhtiön omavaraisuus-
asteeseen ja sitä kautta muun muassa omaan pääomaan. Tytäryhtiöiden osakkeiden arvonalennustestaus on tehty perus-
tuen tilinpäätöksen 31.12.2017 tilanteeseen.  AP-Tela Oy:n osakkeiden hankintamenosta 1.667.257,70 euroa ja Vaahto Asia 
Ltd:n osakkeiden koko arvosta 170.000,00 euroa on aikaisemmin tehty arvonalennuskirjaukset. Laskelmien perusteella ei 
ole viitteitä muiden tytäryhtiöiden osakkeiden arvonalentumisesta.

emoYHtiön tilinpäätöksen liitetieDot

6. POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty en-
nalta 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

7. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

Vuokrat
Vapaaehtoiset henkilösivukulut
Muut kulut
Yhteensä

8. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista
Muilta
Yhteensä

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

9. TILINPÄÄTÖSSIIRROT

Konserniapu Uutechnic Oy:ltä
Yhteensä

*)Rahoituskuluihin sisältyy 235 T EUR kolmannelle osapuolelle 
annetun vuokratakuun maksuvaatimuksesta

1.1.-31.12.2016

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

18
0

18

7
18

709
734

0
0

44
1

45

45

0
171
171

171

-126

632
632

1.1.-31.12.2017

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

23
12
35

11
22

746
779

2
2

55
0

55

56

4
403
406

406

-350

899
899
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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
Siirtosaamiset
Yhteensä

Lyhytaikaiset saamiset  yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset
Pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

31.12.2016

2 863
2 863

2 863

949
2 932

39
0

3 920

45
45

3 965

7
7

31.12.2017

4 363
4 363

4 363

1 018
2 115

899
84

4 116

60
60

4 177

2
2

pääomalainasaatavat tytäryhtiöiltä
Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä ovat OYL 12 luvun 1-2 §:n tarkoittamia pääomalainoja Japrotek Oy 
Ab:lle ja AP-Tela Oy:lle. Emoyhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä 31.12.2017 pääomalainasaatavia tytäryhtiö Japrotek Oy Ab:lta 
3,45 milj. euroa ja tytäryhtiö  AP-Tela Oy:ltä 0,91 milj.euroa.

Tytäryhtiöiden pääomalainasaatavien arvonalennustestaus on tehty perustuen tilinpäätöksen 31.12.2017 tilanteeseen. 
Arvonalennustestauslaskelmissa kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuen. Laskelmissa 
käytetyt kassavirtaennusteet pohjautuvat johdon vuosikohtaisiin tuloslaskelma- ja ylläpitoinvestointiennusteisiin, jotka 
on laadittu konsernin budjetointiprosessin yhteydessä. Johto perustaa ennusteensa toteutuneeseen kehitykseen sekä kä-
sitykseensä alansa kasvunäkymistä. Kasvuennusteissa huomioidaan hyväksytyt investointipäätökset. Taloudelliset suun-
nitelmat ja ennusteet on laadittu testattaville yksiköille viiden vuoden jaksolle, ja tälle ajanjaksolle on testauslaskelmissa 
ennakoitu rahavirtoja. Kasvuvauhti, jota on käytetty ekstrapoloitaessa rahavirtoja suunnitelmien jälkeiselle ajalle, on ollut 
0 %. Diskonttokorkona on käytetty Uutechnic Groupille määritettyä pääoman tuottovaatimusta (WACC) ennen veroja. 
Diskonttokorko tilikaudella 2017 oli 9,38% Ap-Tela Oy:llä, Japrotek Oy:llä ja Uutechnic Oy:llä. Stelzer Rührtechnik Interna-
tional GmbH:lla diskonttokorko oli 8,76%.

Laskelmien perusteella ei ole viitteitä Japrotek Oy Ab:n ja AP-Tela Oy:n pääomalainasaatavien arvonalentumisesta.

Koska laskelmissa käytetyt liikevaihto- ja käyttökatetasot eivät kuvasta edellisten vuosien toteutunutta kehitystä, niihin 
sisältyy epävarmuutta.

emoYHtiön tilinpäätöksen liitetieDot

11. PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno tilikauden alussa
Lisäykset 
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
Arvonalennukset
Hankintameno tilikauden lopussa

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Sijoitukset 
Konserniyritysten osakkeet
Hankintameno tilikauden alussa
Hankintameno tilikauden lopussa

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
tilikauden alussa
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
tilikauden lopussa

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

Muut osakkeet
Hankintameno tilikauden alussa
Vähennykset
Hankintameno tilikauden lopussa

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

Sijoitukset yhteensä

31.12.2016

59
35
94

-59
-7
0

-66

28

28

47
9
0

56

-9
0

-11
-20

36

12
0

12

12
48

16 715
16 715

6 948

6 948

9 767

19
0

19

19

9 786

31.12.2017

94
0

94

-66
-7
0

-73

21

21

56
41
-33
64

-20
13
-16
-23

41

12
-12

0

0
41

16 715
16 715

-6 948

-6 948

9 767

19
-6

13

13

9 779
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14. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikaiset velat ulkopuolisille
Lainat rahoituslaitoksilta
Pääomalainat omistajilta
Yhteensä

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

15. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikaiset korolliset velat ulkopuolisille
Lainat rahoituslaitoksilta
Käytössä oleva shekkitililuotto
Yhteensä

Muut lyhytaikaiset korolliset velat 
samaan konserniin kuuluville yrityksille
Muut lyhytaikaiset velat konserniyhtiöille
Yhteensä

Lyhytaikaiset korolliset velat samaan 
konserniin kuuluville yrityksille
Ostovelat
Siirtovelat
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

31.12.2016

1 529
2 000
3 529

3 529

471
0

471

0

21
0

21

39
100
255
394

157
93

0
5

255

886

31.12.2017

1 059
1 000
2 059

2 059

471
760

1 230

1 805
1 805

344
344

59
93

454
606

121
88

235
9

454

3 985

emoYHtiön tilinpäätöksen liitetieDot

13. OMA PÄÄOMA

Osakepääoma tilikauden alussa
Osakepääoma tilikauden lopussa

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
tilikauden alussa
Maksullinen osakeanti
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

31.12.2016

2 872
2 872

16 898
271

17 169

2 228
2 228

-10 536

-10 536

549

12 283

-10 536
549

17 169
7 182

kpl

56 505 210
56 505 210

euroa

2 872 302
2 872 302

31.12.2017

2 872
2 872

17 169

17 169

2 228
2 228

-9 987

-9 987

57

12 339

-9 987
57

17 169
7 239

kpl

56 501 730
56 501 730

euroa

2 872 302
2 872 302
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Hallituksen eHDotus

Emoyhtiön tilikauden voitto oli 56 640,48 euroa. Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä olivat  
7 238 697,47 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto siirretään voittovarojen 
tilille.

Uudessakaupungissa 5. maaliskuuta 2018

Sami Alatalo      Jouko Peräaho
Puheenjohtaja

Hannu Kottonen      Kristiina Lagerstedt

Jouko Peräaho
Toimitusjohtaja

emoYHtiön tilinpäätöksen liitetieDot

MUUT LIITETIEDOT

16. VAKUUDET JA VASTUUT  
  
Annetut vakuudet  
  
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä 
tai osakkeita 
Rahalaitoislainat
Tililuotto
Yhteensä

Rahalaitoslainojen vakuudeksi annetut kiinnitykset
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset
Yhteensä
  
Muut annetut vakuudet  
Plc Uutechnic Gorup Oyj on antanut vakuudeksi tytär-
yhtiöidensä Japrotek Oy Ab:n, AP-Tela Oy:n, Uutechnic 
Oy:n ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:n  
osakekannat.     

Vakuudeksi annettujen tytäryhtiöosakkeiden 
kirjanpitoarvot yhteensä
  
  
Vastuusitoumukset  
  
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 
annetut vastuusitoumukset  
Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset
Vuokratakausten vakuudeksi annetut takaukset
Yhteensä

31.12.2016

2 000
2 000
4 000

13 000
13 000

3 573

1 230
10 500

400
15 234

31.12.2017

1 529
760

2 289

13 000
13 000

3 573

784
10 000

165
10 949
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tilintarkastuskertomus

joonaa euroa, mikä on 17 % varoista ja 36 % omasta pää-
omasta. 

Vuosittain suoritettava liikearvon arvonalennustestaus oli 
tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka, koska testa-
ukseen sisältyy ennusteita ja arvionmääräisiä eriä. Konser-
nin johto käyttää harkintaa määrittäessään tulevaisuuden 
markkinatilanteeseen ja taloudelliseen kehitykseen liitty-
viä oletuksia kuten talouden yleinen kasvu, odotettavissa 
oleva inflaatio sekä myynnin ja katteiden kehitys.

Liikearvon arvonalennustestaus oli myös EU-asetuksen 
537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettu merkittävä 
olennaisen virheellisyyden riski.

miten seikkaa käsiteltiin tilintarkastuksessa
Tilintarkastuksemme, jossa otettiin huomioon merkittä-
vän olennaisen virheellisyyden riski liikearvon arvonalen-
nustestaukseen liittyen, sisälsi muun muassa seuraavat 
toimenpiteet:
•	Käytimme arvonmäärityksen erityisasiantuntijaa apuna 

arvioidessamme konsernin soveltamia oletuksia ja me-
netelmiä, erityisesti painotettuun keskimääräiseen pää-
oman kustannukseen liittyen.

•	Teimme oman herkkyysanalyysin perustuen erilaisiin 
olettamiin liiketoiminnan rahavirtojen ja diskonttokoron 
mahdollisista muutoksista.

•	Arvioimme arvonalentumistestaukseen sisältyviä kes-
keisiä olettamia keskittyen erityisesti tuloskehityksen 
ennustamiseen. 

•	Arvioimme konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa esitet-
tyjen tietojen asianmukaisuutta.

pitkäaikaishankkeiden tuloutus
Viittaamme konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin 
ja liitetietoon 4.

Pitkäaikaishankkeista kirjattava liikevaihto tuloutetaan 
valmistusasteen mukaisella tuloutusmenetelmällä. Me-
netelmä edellyttää harkintaan perustuvia arvioita, jotka 
määrittävät kirjattavan tuoton suuruuden. Kirjattavan 
tuoton määrä riippuu erityisesti projektin valmistusastees-
ta, joka määritetään tarkasteluhetkeen mennessä toteutu-
neiden menojen suhteena hankkeen arvioituihin kokonais-
menoihin. 

Edellä mainitun johdosta pitkäaikaishankkeiden tuloutus 
oli tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka sekä EU 
asetuksen 537/2014 artiklan 2c kohdassa tarkoitettu mer-
kittävä olennaisen virheellisyyden riski.

Tilintarkastuksemme, jossa on huomioitu riski olennaises-
ta virheellisyydestä pitkäaikaishankkeiden tuloutuksessa, 
sisälsi muun muassa seuraavat toimenpiteet:
•	 Keskustelimme konsernin edustajien kanssa saadak-

semme käsityksen hankkeiden taloudellisesta sisällöstä.
•	 Arvioimme konsernin pitkäaikaishankkeiden tuloutuk-

sessa noudattamien laskentaperiaatteiden yhdenmu-
kaisuutta sovellettaviin laskentastandardeihin nähden. 

•	 Kävimme läpi hankkeiden taloudellisia sopimusehtoja 
sekä pitkäaikaishankkeiden tuloutuksessa käytettyjä 

arvioita ja laskelmia.
•	 Arvioimme liikevaihtoon liittyvien liitetietojen asian-

mukaisuutta

tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja  
toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laa-
timisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja 
riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvä-
listen tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, 
että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien sään-
nösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäi-
sestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidak-
seen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.  

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan 
velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jat-
kaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään 
seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, 
että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perus-
tuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perus-
tuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai 
toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoeh-
toa kuin tehdä niin.

tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen 
tilintarkastuksessa 
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, 
onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytökses-
tä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä 
antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. 
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se 
ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havai-
taan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa 
tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärin-
käytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olen-
naisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella 
odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttä-
jät tekevät tilinpäätöksen perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen 
kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säily-
tämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen 
ajan. Lisäksi:

•	tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai vir-
heestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyy-
den riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskei-
hin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoituk-
seen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että 
väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää 
havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virhees-
tä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, 
sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, vää-
rentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai 
virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvon-

tilintarkastuskertomus

plc uutechnic Group oyj:n yhtiökokoukselle

tilinpäätöksen tilintarkastus
lausunto 
Olemme tilintarkastaneet Plc Uutechnic Group Oyj:n 
(y-tunnus 0520181-3) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–
31.12.2017. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan 
tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, 
rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteen-
veto merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteis-
ta, sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskel-
man ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että 
•	 konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan kon-

sernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tu-
loksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukai-
sesti, 

•	 tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suo-
messa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista kos-
kevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset 
vaatimukset.

Lausuntomme on ristiriidaton hallitukselle annetun lisära-
portin kanssa.

lausunnon perustelut  
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa nouda-
tettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän ti-
lintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan 
tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilin-
päätöksen tilintarkastuksessa. 

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksis-
tä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten 
mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkas-
tusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mu-
kaiset eettiset velvollisuutemme.

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut 
kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja kä-
sityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, 
näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä 
ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1 koh-
dassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme 
muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilin-
päätöksen liitetiedossa 6.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä.

tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat 
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikko-
ja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet 

merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden 
tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilin-
päätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuk-
sessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, 
emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.

Olemme täyttäneet kohdassa Tilintarkastajan velvollisuu-
det tilinpäätöksen tilintarkastuksessa kuvatut velvollisuu-
temme tilinpäätöksen tilintarkastuksessa mukaan lukien 
näihin seikkoihin liittyvät velvoitteemme. Tämän mukai-
sesti suoritimme suunnittelemamme tilintarkastustoimen-
piteet, jotka kohdistuivat arviomme mukaisesti riskeihin, 
jotka voivat johtaa tilinpäätöksen olennaiseen virheellisyy-
teen. Suorittamamme tilintarkastustoimenpiteet, jotka 
kohdistuivat myös alla mainittuihin seikkoihin, ovat olleet 
perustana oheista tilinpäätöstä koskevalle lausunnollem-
me.

Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin 
siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on sisältynyt 
arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitusha-
kuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytökses-
tä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.

liikearvo
Viittaamme konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin 
ja liitetietoon 15.

Tilinpäätöspäivänä testatun liikearvon määrä oli 3,5 mil-
joonaa euroa, mikä on 15 % varoista ja 34 % omasta pää-
omasta. Johdon laatima vuosittainen liikearvon arvonalen-
tumistestaus oli merkittävä tilintarkastuksen kannalta, 
koska testaukseen sisältyy ennusteita. Konsernin johto 
käyttää harkintaa määrittäessään tulevaisuuden markki-
natilanteeseen ja taloudelliseen kehitykseen liittyviä ole-
tuksia kuten talouden yleinen kasvu, odotettavissa oleva 
inflaatio sekä myynnin ja katteiden kehitys.

Tilintarkastuksemme sisälsi muun muassa seuraavat toi-
menpiteet:
•	 Käytimme arvonmäärityksen erityisasiantuntijaa apu-

na arvioidessamme konsernin soveltamia oletuksia ja 
menetelmiä, erityisesti liittyen painotettuun keskimää-
räiseen pääoman kustannukseen.

•	 Teimme oman herkkyysanalyysin perustuen erilaisiin 
olettamiin liiketoiminnan rahavirtojen ja diskonttoko-
ron mahdollisista muutoksista.

•	 Arvioimme arvonalentumistestaukseen sisältyviä kes-
keisiä olettamia keskittyen erityisesti tuloskehityksen 
ennustamiseen. 

•	 Arvioimme konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa esitet-
tyjen tietojen asianmukaisuutta. 

tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka

liikearvon arvostus
Viittaamme konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin 
ja liitetietoon 15

Tilinpäätöspäivänä testatun liikearvon määrä oli 3,5 mil-
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tilintarkastuskertomus

nan sivuuttamista.
•	muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta 

relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suun-
nittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilin-
tarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoitukses-
sa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön 
tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

•	arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaat-
teiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjan-
pidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen koh-
tuullisuutta.

•	teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toi-
mitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös pe-
rustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teem-
me hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella 
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin 
tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka 
voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai kon-
sernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksem-
me on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän 
täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lu-
kijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätökses-
sä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat 
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Joh-
topäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen 
antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevi-
denssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kui-
tenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty 
jatkamaan toimintaansa.

•	arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitet-
tävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, ra-
kennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen 
perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se 
antaa oikean ja riittävän kuvan. 

•	hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä 
tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaa-
tiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konserniti-
linpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen 
ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme 
tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa ti-
lintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lu-
kien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteel-
lisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että 
olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia rele-
vantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden 
kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden voi 
kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, 
ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduis-
ta seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan 
tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintar-
kastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat 
tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys 
estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun äärimmäisen 
harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestä sei-
kasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä ai-

heutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudel-
la odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta viestinnästä 
koituva yleinen etu.  

muut raportointivelvoitteet

tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot
Plc Uutechnic Group Oyj:stä tuli yleisen edun kannalta 
merkittävä yhteisö 18.1.1989. Ernst & Young Oy (ja sen 
edeltäjät) on toiminut yhtiön tilintarkastajana koko sen 
ajan, kun yhtiö on ollut yleisen edun kannalta merkittävä 
yhteisö.

muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaati-
osta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja 
vuosikertomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei 
sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskerto-
mustamme. 

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta infor-
maatiota.

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu infor-
maatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä 
tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaises-
ti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritta-
essa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako 
se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintaker-
tomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, 
onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellet-
tavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimin-
takertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen 
sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäi-
vää käyttöömme saamaamme muuhun informaatioon koh-
distamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kysei-
sessä muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, 
meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän 
asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 8. maaliskuuta 2018

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

Osmo Valovirta
KHT
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