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Plc UUtechnic GroUP oyj:n  
tilinPäätöstiedote tammi-joUlUkUUlta 2020

VUoSi 2020 lyhyeSti

konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto tilikaudella 1.1.-31.12.2020 oli 17,0 milj. euroa (16,8 milj. 
euroa), ja liikevoitto oli -0,3 milj. euroa (0,9 milj. euroa). tilikauden tulos oli -1,7 milj. euroa (1,0 milj. 
euroa). liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä 1,2 milj. euroa. Vertailukelpoinen, ilman kertaluon-
teisia eriä oleva liikevoitto oli 1,0 milj. euroa. konsernin jatkuvat toiminnot keräsivät tilikaudella 2020 
uusia tilauksia 18,1 milj. euroa (16,3 milj. euroa) ja tilauskanta oli tilikauden päättyessä 7,4 milj. euroa 
(6,2 milj. euroa). konsernin jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa/osake (0,02 
euroa/osake).

heinä-joulukuu lyhyesti

jatkuvien toimintojen liikevaihto heinä – joulukuussa 2020 oli 8,9 milj. euroa (9,0 milj. euroa) ja liike-
tappio -0,7 milj. euroa (liikevoitto 0,8 milj. euroa). tilauskertymä oli 9,2 milj. euroa (6,7 milj. euroa) ja 
tilauskanta oli 7,4 milj. euroa (6.2 milj. euroa). Viimeisellä neljänneksellä liiketulokseen sisältyy kerta-
luonteisia eriä 1,2 milj. euroa. Vertailukelpoinen, ilman kertaluonteisia eriä oleva liikevoitto oli  
0,5 milj. euroa.

Avainlukuja, 
jatkuvat toiminnot                          
1000 EUR

1-12/
2020 
12 kk

1-12/
2019 
12 kk

7-12/
2020 
6 kk

7-12/
2019 
6 kk

1-6/
2020 
6 kk

1-6/
2019 
6 kk

liikevaihto 16 954 16 849 8 875 9 043 8 079 7 806
liikevoitto/-tappio -288 881 -694 840 406 41
liikevoitto/-tappio % -2 % 5 % -8 % 9 % 5,0 % 0,5 %

tilauskanta  
katsauskauden lopussa 7 438 6 214 7 438 6 214 7 197 8 529
tilauskertymä 18 140 16 273 9 156 6 658 8 984 9 615
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liiketoiminnan kUVaUS
tilikauden liikevaihto oli edellisvuotta korkeampi mutta 
liikevoitto oli edellisvuotta heikompi. toisella vuosi-
puoliskolla liikevoittoon kirjattiin kertaluonteisia eriä 1,2 
milj. euroa, ja ilman kertaluonteisia eriä kannattavuus 
oli hieman edellisvuotta parempi. tilauskanta kasvoi 
kesäkuun lopusta, ja se ulottuu vuodelle 2022. 

koronapandemia ei merkittävästi vaikeuttanut konser-
nin yhtiöiden toimintaa. tuotanto on ollut toiminnassa ja 
etätyöt ovat sujuneet perustoimintojen suhteen hyvin. 
haasteena on ollut toimittajien heikentynyt toimitus-
täsmällisyys, mutta joustavan organisaation myötä oma 
toimitusvarmuus on saatu pysymään kohtuullisena. 
matkustusrajoitteet ovat edelleen vaikeuttaneet suun-
niteltua uusasiakashankintaa ja sisäisiä kehityshankkeita. 
Pandemiaan varautuminen jatkuu. 

Brändiuudistukseen liittyen uusien kotisivujen päivitystä 
jatkettiin ja digitaalinen markkinointiympäristö otettiin 
käyttöön.  tilikauden jälkeen tapahtuneen omistaja-
vaihdoksen myötä päätös tietojärjestelmähankkeen 
käyttöönotosta on peruttu. tämän vuoksi tilinpäätöksessä 
2020 tietojärjestelmäinvestointi, 0,5 milj. euroa, on kirjattu 
kuluksi.  

 
tulevaisuuden näkymät
maailmantalouden hiipumisesta huolimatta lähitulevai-
suudessa ei ole nähtävissä selvää sekoitinmarkkinoiden 
pienenemistä. toistaiseksi jatkuneen tasaisen tilaushan-
kinnan ja hyvän tilauskannan perusteella lähitulevaisuuden 
näkymä on kohtalaisen hyvä. 

näkymät sekoitinmarkkinoiden suhteen ovat edelleen 
epävarmat koronapandemian vaikutuksen vuoksi.  
keskipitkällä aikajänteellä sekoitinmarkkinoiden kasvun 
ei kuitenkaan oleteta yltävän aikaisempiin pitkäaikaisiin 
ennustuksiin, koska pandemian aiheuttama epävarmuus 
ja työvoimaan liittyvät haasteet hidastuttavat ja lykkäävät 
suuria teollisuusinvestointeja. myös markkinaosuuden 
kasvattaminen uudessa toimintaympäristössä on haasta-
vaa, ja uusien myynti- ja markkinointikeinojen tehokkuutta 
ei voida vielä arvioida. 

jUlkinen oStotarjoUS Plc  
UUtechnic GroUP oyj:n oSakkeiSta 
joulukuussa 2020 Plc Uutechnic Group oyj tiedotti, että 
sPX Flow technology Germany Gmbh, yhdysvaltalai-
sen sPX FloW, inc.:in välillisesti kokonaan omistama 

saksalainen osakeyhtiö, ja Plc Uutechnic Group oyj alle-
kirjoittivat 7.12.2020 yhdistymissopimuksen, jonka mukaan 
sPX teki vapaaehtoisen UtG:n hallituksen suositteleman 
julkisen käteisostotarjouksen kaikista UtG:n liikkeeseen 
laskemista ja ulkona olevista osakkeista 0,60 euron 
hintaan. ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 15.12.2020 
ja päättyi 12.1.2021.

18.1.2021 sPX Flow tiedotti, että ostotarjouksessa 
tarjottuja UtG:n osakkeita koskevien toteutuskauppojen 
myötä se oli saanut haltuunsa noin 97,94 % UtG:n 
kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osak-
keista ja niiden tuottamista äänistä. samassa yhteydessä 
sPX Flow ilmoitti osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisen 
lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntymisestä, ja 
että se tulee mahdollisimman pian saattamaan vireille 
osakeyhtiölain mukaisen välimiesmenettelyn kaikkien 
sellaisten UtG:n liikkeeseen laskemien ja ulkona olevien 
osakkeiden lunastamiseksi, jotka ovat jäljellä olevien 
vähemmistöosakkeenomistajien omistuksessa. sPX Flow 
tulee myös tarjousasiakirjassa todetun mukaan huolehti-
maan, että UtG hakee osakkeidensa poistamista nasdaq 
helsingin pörssilistalta niin pian kuin se on soveltuvan 
lainsäädännön ja määräysten mukaisesti sallittua ja 
käytännössä mahdollista. 

japrotekiin liittyvät asiat  
yhdistymissopimuksessa:
liittyen UtG:n vähemmistöomistukseen japrotek oy 
ab:ssa,UtG on yhdessä tiettyjen muiden osapuolien 
kanssa sopinut järjestelystä, joka on ehdollinen tarjo-
uksentekijän ilmoitukselle siitä, että ostotarjouksen 
edellytykset ovat täyttyneet tai niistä on luovuttu ja jotka 
täytetään ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä, 
sisältäen (a) kaikkien UtG:n omistamien japrotekin 
osakkeiden luovutuksen, jotka muodostavat yhteensä 
noin 19 % kaikista japrotekin liikkeeseen laskemista ja 
ulkona olevista osakkeista, sekä UtG:n japrotekille 
myöntämien tiettyjen pääomalainojen saamisten 
luovutuksen, (b) UtG:n Uurec holding oy:lle myön-
tämän takauksen, jolla UtG on taannut japrotekin ja 
Uurec holding oy:n välisen vuokrasopimuksen mukaiset 
japrotekin velvoitteet, vapauttaminen Uurec holding 
oy:n toimesta, ja (c) UtG:n omistamien japrotekin 
osakkeiden ostajan UtG:lle antaman takauksen kaikista 
UtG:n kahdesta turun seudun osuuspankille annetusta 
vastatakauksesta syntyvistä vastuista.
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UUDet tilaUkSet ja tilaUSkanta
tilikaudella 2020 jatkuvien toimintojen uudet tilaukset 
olivat 18,1 milj. euroa, (16,3 milj. euroa). konsernin 
tilauskanta tilikauden päättyessä oli 7,4 milj. euroa (6,2 
milj. euroa). 

liikeVaihto ja kannattaVUUS
konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto tilikaudella 
1.1.-31.12.2020 oli 17,0 milj. euroa (16,8 milj. euroa), ja 
liiketappio oli -0,3 milj. euroa (0,9 milj. euroa). 

liikevaihdosta suomen osuus oli 18,9 %, muun euroo-
pan osuus oli 60,6 %, aasian 18,9 %, Pohjois-amerikan 1,3 
% ja etelä-amerikan 0,3 %. 

liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä 1,2 milj. 
euroa. Vertailukelpoinen, ilman kertaluonteisia eriä oleva 
liikevoitto oli 1,0 milj. euroa.

konsernin tilikauden tappio oli -1.7 milj. euroa. 
tulokseen sisältyy kertaluonteisten kulujen lisäksi sPX 
Flow järjestelyn yhteydessä sovittu entisen tytäryhtiön, 
japrotek ab oy:n, yhtiön taseessa olevan pääomalaina-
saatavan myynti kolmannelle osapuolelle. tilinpäätökses-
sä lainasaaminen on esitetty lyhytaikaisena ja arvostettu 
myyntihintaan. arvostustulos on esitetty tuloslaskelman 
rahoituskuluissa. saamisten myynti toteutui tilikauden 
päättymisen jälkeen 18.1.2021, kun sPX Flow:n tarjouksen 
ehdot täyttyivät.   

rahoitUSaSema ja makSUValmiUS
konserniin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 
15,4 milj. euroa (17,8 milj. euroa). konsernin korollisten 
velkojen kokonaismäärä oli 2,3 milj. euroa (3,4 milj. euroa) 
ja kassavarat 1,7 milj. euroa (2,8 milj. euroa). konsernin 
liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 0,6 milj. euroa (2,4 
milj. euroa). 

konsernin omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 
63,4 prosenttia (70,8 prosenttia) ja nettovelkaantumisaste 
oli 7,2 prosenttia (5,7 prosenttia). tilikauden sijoitetun 
pääoman tuotto oli 4,4 prosenttia (4,4) ja oman pääoman 
tuotto neg. (9,4).

konserniin taseen pitkäaikaiset varat ovat yhteensä 6,3 
milj. euroa (9,7 milj. euroa). 

oma PÄÄoma 
konsernin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 9,3 milj. 
euroa (11,6 milj. euroa). yhtiö maksoi tilikaudella osinkoja 
0,01 euroa osaketta kohti. 

tUtkimUS ja tUotekehityS SekÄ 
inVeStoinnit
tilikaudella konsernin kuluksi kirjatut tutkimus- ja tuoteke-
hityskulut olivat 0,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa), Ulkopuo-
lista avustusta yritys sai kehityshankkeille 0,1 milj. euroa. 

konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,1 milj. 
euroa (0,7 milj. euroa). 

henkilÖStÖ
konserniin henkilömäärä oli tilikauden päättyessä 92 (87). 
toimihenkilöitä oli 51 (49) ja tuotannon työntekijöitä 41 
(38). suomessa henkilöstöstä työskenteli 27 henkilöä ja 
saksassa 65 henkilöä.  

VaStUUlliSUUS
Vastuullisuus on konserniin kestävän ja kilpailukykyisen 
liiketoiminnan perustekijä. taloudellinen ja sosiaalinen 
vastuu sekä tuote- ja ympäristövastuu rakentavat 
kestävää tulevaisuutta asiakkaillemme, henkilöstöllem-
me, sijoittajillemme, tavarantoimittajillemme ja muille 
sidosryhmillemme.

konserniin toiminta-ajatus on vastuullinen. tarjoamme 
sekoitusteknologiaa, joka mahdollistaa asiakkaidemme 
prosessien kestävän elinkaaren ja parantaa prosessien 
energiatehokkuutta. teknologiamme avulla asiakkaamme 
voivat tuottaa parhaan mahdollisen prosessituloksen 
kuluttaen mahdollisimman vähän energiaa ja materiaaleja. 

oSakkeet
31.12.2020 Plc Uutechnic Group oyj:llä oli 1 363 
rekisteröityä osakkeenomistajaa. osakkeiden määrä oli 
56 501 730 osaketta, joista hallintarekisteröityjä osakkeita 
oli 2 468 678. yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, 
varatoimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet sekä 
heidän määräysvaltayhteisönsä omistivat yhteensä 10 840 
476 yhtiön osaketta. osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden 
ja äänien kokonaismäärästä oli 19,2 %.  

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

tilikauden päättymisen jälkeen julkisen ostotarjouksen 
tarjousajan päätyttyä sPX Flow technology Germany 
Gmbh ilmoitti, että sillä on hallussaan noin 97,94 % 
UtG:n kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista 
osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.
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oSakeantiValtUUtUS
Varsinainen yhtiökokous 30.6.2020 päätti, että yhtiökoko-
us valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden 
annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antami-
sesta yhdessä tai useammassa erässä. annettavien uusien 
osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta, 
mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annetta-
vat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään 
kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen 
ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on 
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta 
sitä ennen. Valtuutus kumosi kaikki aikaisemmin myönne-
tyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

hallitUS, yhtiÖn johto SekÄ tilin-
tarkaStajat
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.6.2020 hallitukseen 
valittiin jatkamaan hannu kottonen ja jouko Peräaho. 
sekä uutena jäsenenä johan slotte. hannu kottonen ja 
johan slotte ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkit-
tävistä osakkeenomistajista. hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin hannu kottonen. tilikauden päättymisen jälkeen, 
10.2.2021 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
yhtiön hallitukseen valittiin Peter j ryan, arno Glöckner 
ja dominic hill. hallitus ei ole riippumaton suhteessa 
merkittävään osakkeenomistajaan.

toimitusjohtajana on toiminut 9.3.2017 alkaen jouko 
Peräaho. tilikauden päättymisen jälkeen 10.2.2021 
toimitusjohtajaksi valittiin dominic hill.

konsernin tilintarkastuksen on suorittanut tilintarkastus-
yhteisö ernst & young oy, päävastuullisena tilintarkasta-
jana osmo Valovirta, kht.

yhtiö noudattaa nasdaQ helsingissä listattujen yh-
tiöiden noudatettavaksi annettua suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodia (corporate Governance) 2020 selvitys 
konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan 
konsernin internet-sivuilla.

merkittÄVÄt riSkit ja ePÄVarmUUS-
tekijÄt SekÄ niiDen hallinta
konserniin tuotteiden kysyntä on riippuvaista maa-
ilmantalouden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja 

kehityksestä, mikä muodostaa yleisen ulkopuolisen riskin 
toiminnalle. kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyri-
tään tasaamaan suuntaamalla konsernin myyntitoimintaa 
eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen suhdanteiden 
mukaisesti.

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

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

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

•	 osa konsernin liiketoiminnasta koostuu suurista tai 
suurehkoista projektitoimituksista. suuret ja moni-
mutkaiset projektit sisältävät riskin siitä, että projektin 
tulos saattaa osoittautua odotettua heikommaksi. 
laajojen projektien sopimuksissa viivästymisistä tai 
suorituskykypuutteista voi aiheutua vahingonkorva-
usvaatimuksia. 

•	  rahoitusmarkkinoiden haitallisilla muutoksilla voi 
olla vaikutusta konsernin tulokseen sekä konsernin 
oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen 
saatavuuteen kilpailukykyisin ehdoin. kansainvälisen 
talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin 
ja lisätä luottotappioiden riskiä.

•	 kansainvälisen liiketoiminnan kannalta ulko-, kaup-
pa- ja valuuttapolitiikka, niihin liittyvät kansainväliset 
sopimukset sekä eri valtioiden protektionistiset 
toimet, tullit, verot tai veronluonteiset maksut voivat 
muuttaa kilpailutilannetta joillakin markkinoilla. 
Viime aikoina poliittiset riskit ovat kasvaneet ja on 
mahdollista, että kilpailu joillakin nykyisillä tai uusilla 
markkinoilla hankaloituu. 

•	 kulkutaudit, pandemiat, äärimmäiset sääilmiöt tai 
muut katastrofit ovat yleistyneet. on mahdollista, 
että edellä mainituista syistä toiminta joissakin 
maissa tai maanosissa vaikeutuu suoraan tai välillises-
ti nopeastikin. 
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merkittäviä riskejä vastaan pyritään suojautumaan 
kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotka ovat kohtuudella 
toteutettavissa. suojautumiskeinoja ovat mm. kannatta-
vuuden ja tuottavuuden nostamiseen tähtäävät toimen-
piteet, henkilöstön koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, 
kaupallisten sopimusten ehtojen kriittinen tarkastelu sekä 
toiminnan systemaattinen seuranta ja kehittäminen.

hallitUkSen eSityS VoitonjaoSta
emoyhtiön tilikauden tappio oli -1,1 milj. euroa. konsernin 
emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä 
olivat 7,0 milj. euroa. hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 
tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa. 

yhtiÖkokoUS
Plc Uutechnic Group oyj:n varsinainen yhtiökokous on 
suunniteltu pidettäväksi 30.6.2021.
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katSaUSkaUDella jUlkaiStUt PÖrSSi- ja lehDiStÖtieDotteet

Pörssitiedotteet
29.01.2020 Uutechnic Group terävöittää organisaatiotaan 
20.02.2020 Uutechnic Group konserni muuttaa nimensä UtG mixing Groupiksi
25.02.2020 Plc Uutechnic Group oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2019
25.02.2020 UtG mixing Group vahvistaa strategiaansa vuosille 2020-2022 ja taloudelliset tavoitteet
04.03.2020 kutsu Plc Uutechnic Group oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
04.03.2020 konsernitilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys 2019 on julkaistu
18.03.2020 Varsinaisen yhtiökokouskutsun peruminen
27.04.2020 Plc Uutechnic Group oyj: liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2020
08.06.200 kutsu Plc Uutechnic Group oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
30.06.2020 Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
20.07.2020 konsernin puolivuosikatsaus 2020
13.08.2020  UtG mixing Groupille merkittävä tilaus
19.10.2020  konsernin liiketoimintakatsaus tammi – syyskuulta 2020
07.12.2020 Plc Uutechnic Group oyj: sPX Flow technology Germany Gmbh julkistaa Plc Uutechnic Group 

oyj:n hallituksen suositteleman julkisen vapaaehtoisen käteisostotarjouksen kaikista Plc Uutechnic 
Group oyj:n osakkeista

08.12.2020 hallituksen lausunto sPX Flow technology Germany Gmbh:n tekemästä hallituksen suosittelemasta 
vapaaehtoisesta julkisesta käteisostotarjouksesta

14.12.2020 sPX Flow technology Germany Gmbh aloittaa vapaaehtoisen Plc Uutechnic Group oyj:n hallituksen 
suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Plc Uutechnic Group oyj:n osakkeista 15.12.2020

18.12.2020 UtG konsernin taloudellinen tiedottaminen 2021

lehdistötiedotteet
16.07.2020 UtG mixing Groupille merkittävä tilaus
12.08.2020 UtG mixing Groupille merkittävä tilaus

olennaiSet taPahtUmat tilikaUDen PÄÄttymiSen jÄlkeen

tilikauden päättymisen jälkeen yhtiö on julkaissut seuraavat pörssitiedotteet
05.01.2021 sPX Flow technology Germany Gmbh on saanut tarvittavan kilpailuviranomaisen hyväksynnän Plc 

Uutechnic Group oyj:n hallituksen suosittelemalle käteisostotarjoukselle kaikista Plc Uutechnic Group 
oyj:n osakkeista

13.01.2021 sPX Flow technology Germany Gmbh:n kaikista Plc Uutechnic Group oyj:n osakkeista tekemän 
vapaaehtoisen Plc Uutechnic Group oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen alustava tulos

15.01.2021 sPX Flow technology Germany Gmbh:n kaikista Plc Uutechnic Group oyj:n osakkeista tekemän 
vapaaehtoisen Plc Uutechnic Group oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen lopullinen 
tulos; sPX Flow technology Germany Gmbh toteuttaa ostotarjouksen

18.01.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisia ilmoituksia 
18.01.2021 toimitusjohtaja jouko Peräaho jättää tehtävänsä, dominic hill nimitetty uudeksi toimitusjohtajaksi
19.01.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisia ilmoituksia
19.01.2021 kutsu Plc Uutechnic Group oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
10.02.2021 Plc Uutechnic Group oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
26.02.2021 Vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies
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konsernin laaja tUloslaskelma, iFrs

 1000 EUR 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

JATKUVAT TOIMINNOT

LIIKEVAIHTO 16 954 16 849
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -61 -525
liiketoiminnan muut tuotot 135 117
materiaalit ja palvelut -7 490 -6 829
työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -6 246 -5 860
Poistot -499 -447
arvonalentumiset -5 0
liiketoiminnan muut kulut -3 076 -2 425
LIIKEVOITTO -288 881

rahoitustuotot 0 129
rahoituskulut -1 350 -148
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -1 638 862
tuloverot -63 215
Voitto/tappio jatkuvista toiminnoista -1 701 1 077

0
Voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 0 -33
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 701 1 044

Muut laajan tuloksen erät:

LAAJA TULOS YHTEENSÄ -1 701 1 044

Voiton/tappion jakautuminen:
emoyhtiön omistajille -1 701 1 077

Laajan tuloksen jakautuminen:
emoyhtiön omistajille -1 701 1 044

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

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
laimentamaton-ePs (Fas ja iFrs) jakaja, ulkona olevat tilikauden aikana 56 501 730 56 501 730
laimennettu-ePs (Fas ja iFrs) jakaja, ulkona olevat tilikauden aikana 56 501 730 56 501 730
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konsernitase

 1000 EUR 31.12.2020 31.12.2019

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
aineettomat hyödykkeet 828 731
liikearvo 2 291 2 291
aineelliset hyödykkeet 2 862 3 421
Pääomalainasaamiset 0 2 870
myytävissä olevat sijoitukset 0 5
laskennallinen verosaaminen 351 400
PITKÄAIKAISET VARAT 6 333 9 717

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 2 297 2 398
myyntisaamiset ja muut saamiset 4 201 2 598
lyhytaikaiset osatuloutussaamiset 736 98
tuloverosaaminen 139 175
rahavarat 1 670 2 774
LYHYTAIKAISET VARAT 9 043 8 044

VARAT 15 376 17 761

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajat
osakepääoma 2 872 2 872
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6 376 6 376
kertyneet voittovarat 92 2 358
Emoyhtiön omistajat 9 340 11 607

OMA PÄÄOMA 9 340 11 607

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
laskennallinen verovelka 81 59
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 1 466 2 015
Pitkäaikaiset varaukset 303 326
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1 850 2 399

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 878 1 426
ostovelat ja muut velat 3 307 2 329
tuloverovelka 1 1
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4 185 3 755

OMA PÄÄOMA JA VELAT 15 376 17 761
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konsernin rahaVirtalaskelma, ePäsUora

 1000 EUR 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

Liiketoiminnan rahavirta
tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista -1 701 1 077
tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 0 -33
Poistot ja arvonalentumiset 499 542
yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset 0 38
Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot 5 589
muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0 -471
rahoitustuotot ja -kulut 1 350 27
tuloverot 63 9
muut oikaisut 0 64
Rahavirta ennen kättöpääoman muutosta 216 1 843
käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys / vähennys 101 1 162
lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys / vähennys -590 175
lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys / vähennys 978 -517
Varausten muutos -22 0
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 683 2 663
maksetut korot liiketoiminnasta -106 -265
saadut osingot liiketoiminnasta 0 0
saadut korot liiketoiminnasta 0 65
muut rahoituserät liiketoiminnasta -25 0
maksetut verot liiketoiminnasta 44 -54
Liiketoiminnan rahavirta 596 2 409

Investointien rahavirta
investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -58 -676
aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 19 3 500
Investointien rahavirta -39 2 824

Rahoituksen rahavirta
lyhytaikaisten lainojen nostot 13 213
lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -925 -1 140
Pitkäaikaisten lainojen nostot 36 0
leasing maksut -221 -204
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -707
Pääomalainojen takaisinmaksut 0 -1 000
maksetut osingot -565
Rahoituksen rahavirta -1 661 -2 838

Laskelman mukainen rahavarojen muutos -1 104 2 395

rahavarat, avaava tase 2 774 379
rahavarat tilikauden lopussa 1 670 2 774
Taseen mukainen rahavarojen muutos -1 104 2 395

iFrs 16 mukaan vuokrasopimusvelan pääoman osuutta koskevat maksut esitetään rahoituksen rahavirrassa. Vuokrasopimusvelan koron osuutta 
koskevat maksut esitetään liiketoiminnan rahavirrassa osana maksettuja korkoja.
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laskelma konsernin oman Pääoman mUUtoksista

        emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

1000 eUr
osake-

pääoma
ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman
rahasto

edellisten  
tilikausien 

voitto (tappio)

oma 
pääoma

yhteensä

oma PÄÄoma 1.1.2020 2 872 0 6 376 2 358 11 607
oikaisu ed.vuoden tulokseen 0 0 0 0 0
oikaistu oma pääoma 2 872 0 6 376 2 358 11 607
laaja tulos
tilikauden voitto/tappio 0 0 0 -1 701 -1 701
laaja tUloS yhteenSÄ 0 0 0 -1 701 -1 701
liiketoimet omistajien kanssa
osingonjako 0 0 0 -565 -565
liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 -565
tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset 0 0 0 0 0
oma PÄÄoma yhteenSÄ 31.12.2020 2 872 0 5 811 657 9 340

        emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

1000 eUr
osake-

pääoma
ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman
rahasto

edellisten  
tilikausien 

voitto (tappio)

oma 
pääoma

yhteensä

oma PÄÄoma 1.1.2019 2 872 6 6 376 1 326 10 580
-17

oikaistu oma pääoma 2 872 6 6 120 1 309 10 563
laaja tulos
tilikauden voitto/tappio 0 0 0 1 044 1 044
laaja tUloS yhteenSÄ 0 0 0 1 044 1 044
liiketoimet omistajien kanssa
liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0
tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset -6
oma PÄÄoma yhteenSÄ 31.12.2019 2 872 0 6 376 2 353 11 607
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konsernin tUnnUslUVUt

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2020 2019
1000 EUR IFRS IFRS

liikeVaihto 16 954 16 849
liikevaihdon muutos, % 0,6 1,8
liikeVoitto -288 881
     % liikevaihdosta -1,7 5,2
Voitto/taPPio ennen Veroja, jatkuvat toiminnot -1638 862
     % liikevaihdosta -9,7 5,1
tilikaUden Voitto/taPPio, jatkuvat toiminnot -1701 1077
     % liikevaihdosta -10,0 6,4
tilikaUden Voitto/taPPio, lopetetut toiminnot 0 -33
     % liikevaihdosta 0,0 -0,2
tilikaUden Voitto/taPPio -1701 1044
     % liikevaihdosta -10,0 6,2
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta -1701 1044
     % liikevaihdosta -10,0 6,2

oman pääoman tuotto (roe), % neg 9,4
sijoitetun pääoman tuotto (roi), % 4,4 4,4

omavaraisuusaste, % 63,4 70,8
nettovelkaantumisaste % (net Gearing) 7,2 5,7
current ratio 2,2 2,1

Bruttoinvestoinnit 58 676
     % liikevaihdosta 0,3 4,0
tilauskanta, ulkoinen 7 438 6 214
taseen loppusumma 15 376 17 761
henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa 92 87

Osakekohtaiset tunnusluvut 2020 2019

osakekohtainen tulos (ePs) jatkuvat toiminnot, euroa -0,03 0,02
osakekohtainen tilikauden tulos (ePs), euroa -0,03 0,02
osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,17 0,21
osakekohtainen osinko, euroa 0*) 0,01
osinko tuloksesta, % 0 54,14
efektiivinen osinkotuotto, % 0 3,03
hinta/voitto-suhde (P/e) -19,9 17,9
osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, kpl 56 501 730 56 501 730
osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl 56 501 730 56 501 730

Osakkeen kurssikehitys EUR 2020 2019

a-osake
- ylin kurssi 0,60 0,47
- alin kurssi 0,22 0,31
- keskikurssi 0,37 0,38
- tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 0,60 0,33
osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 33,9 18,5
osakkeiden vaihto kpl tilikauden aikana 7 807 448 10 318 503
osakkeiden vaihto, % 13,81 18,26
osakkeenomistajien lukumäärä 1 363 1 575

*) hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

edellisillä tilikausilla tehtyjen luokittelujen vuoksi tunnusluvut esitetään kahdelta tilikaudelta.   
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VAKUUDET JA VASTUUT

1 000 EUR
31.12.2020 31.12.2019

Annetut vakuudet

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai osakkeita
rahalaitoslainat 948 1 654
tililuotot 280 527
Yhteensä 1 228 2 181

rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja. osakepantit ovat tytär-
yhtiöosakkeita.

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

Muut omasta puolesta annetut vakuudet
talletukset 9 9
Yhteensä 9 9

Muut annetut vakuudet
Plc Uutechnic Group oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä Uutechnic oy:n ja  
stelzer rührtechnik international Gmbh:n osakekannat.

Vastuusitoumukset ja muut vastuut

Pankkitakaukset
Pankkitakauslimiitit yhteensä 8 100 8 100
Pankkitakauslimiiteistä omassa käytössä 2 381 2 164
muiden puolesta annetut takaukset *) 763 1 392

*)yhtiö on taannut japrotekille kuuluvia toimitusajan- ja takuuajan takauksia enintään  
1350 t eUr, joista 31.12.2020 oli käytössä 444 t eUr. lisäksi ennen järjestelyä syntyneitä yhtiön 
vastuulle jääneitä työ- ja takuuajan takauksia oli tilinpäätöshetkellä voimassa 319 t eUr.

Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vastuusitoumukset
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 810 8 100
Yhteensä 810 8 100

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset
asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset 48
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 1 350 1 350
Yhteensä 1 350 1 398

tilikauden päättymisen jälkeen japrotek oy ab:lle annetut takaukset ovat siirtyneet pois emoyhtiön vastuulta sPX Flow sopimuksen ehtojen 
täytyttyä 18.1.2021.

konsernitilinPäätöksen liitetiedot


