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Hallituksen toimintakertomus
Plc UUtechnic GroUP oyj:n hallitUksen toimintakertomUs  
tilikaUdelta 1.1.-31.12.2020

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 
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7-12/
2020 
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7-12/
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1-6/
2020 
6 kk
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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 vuosipuo-
liskolla liikevoittoon kirjattiin kertaluonteisia eriä 1,2 milj. 
euroa, ja ilman kertaluonteisia eriä kannattavuus oli hie-
man 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 edel-
leen 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 toteutuskauppo-
jen 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, si-
sältäen (a) kaikkien utG:n omistamien Japrotekin osak-
keiden 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 myöntämän takauksen, 
jolla utG on taannut Japrotekin ja uurec Holding oy:n 
välisen vuokrasopimuksen mukaiset Japrotekin velvoit-
teet, 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 oli-
vat 18,1 milj. euroa, (16,3 milj. euroa). konsernin tilauskan-
ta 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. tu-
lokseen 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 re-
kisteröityä 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 saak-
ka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä 
ennen. Valtuutus kumosi kaikki aikaisemmin myönnetyt 
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 toimi-
tusjohtajaksi 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 merkit-
tävät 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
08.06.2020 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
30.3.2021         Plc uutechnic Group oyj muuttaa taloudellisen raportoinnin käytäntöään
31.3.2021           tilinpäätöstiedote
09.04.2021         Vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty välimiesoikeus
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konsernin laaJa tuloslaskelma, iFrs

 1000 eUr 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 liitetieto

jatkUVat toiminnot

liikeVaihto 16 954 16 849 3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -61 -525
liiketoiminnan muut tuotot 135 117 5
materiaalit ja palvelut -7 490 -6 829
työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -6 246 -5 860 8
Poistot -499 -447 7
arvonalentumiset -5 0
liiketoiminnan muut kulut -3 076 -2 425 6
liikeVoitto -288 881

rahoitustuotot 0 129
rahoituskulut -1 350 -148 10
Voitto/taPPio ennen Veroja -1 638 862
tuloverot -63 215 11
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: 12
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 liitetieto

Varat

PitkÄaikaiset Varat
aineettomat hyödykkeet 828 731 15
liikearvo 2 291 2 291 16
aineelliset hyödykkeet 2 862 3 421 14
Pääomalainasaamiset 0 2 870 20
myytävissä olevat sijoitukset 0 5 17
laskennallinen verosaaminen 351 400 18
PitkÄaikaiset Varat 6 333 9 717

lyhytaikaiset Varat
Vaihto-omaisuus 2 297 2 398
myyntisaamiset ja muut saamiset 4 201 2 598 20
lyhytaikaiset osatuloutussaamiset 736 98 20
tuloverosaaminen 139 175
rahavarat 1 670 2 774 21
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 22

PitkÄaikainen Vieras PÄÄoma
laskennallinen verovelka 81 59 18
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 1 466 2 015 25
Pitkäaikaiset varaukset 303 326 23
PitkÄaikainen Vieras PÄÄoma 1 850 2 399

lyhytaikainen Vieras PÄÄoma
lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 878 1 426 24
ostovelat ja muut velat 3 307 2 329 26
tuloverovelka 1 1 26
lyhytaikainen Vieras PÄÄoma 4 185 3 755

oma PÄÄoma ja Velat 15 376 17 761

10 UTG  TILINPÄÄTÖS 2020



konsernin raHaVirtalaskelma, ePÄsuora

 1000 eUr 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 liitetieto

liiketoiminnan rahavirta
tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista -1 701 1 077
tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 0 -33
Poistot ja arvonalentumiset 499 542 8
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 10
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 14,15
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 14
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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sisÄllyslUettelo

 
1. Yrityksen perustiedot, sisäpiirihallinto ja lähipiiri
2. tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
•	 tilinpäätöksen laatimisperusta
•	 uusien tai muutettujen iFrs-standardien sovelta-

minen
•	 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 epävarmuustekijät

konsernitilinPÄÄtÖksen liitetieDot

3. segmenttitiedot
4. ajan kuluessa tuloutettavat asiakassopimukset
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. käyttöoikeusomaisuuserät
15. aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet
16. liikearvot
17. myytävissä olevat sijoitukset
18. laskennalliset verosaamiset ja -velat
19. Vaihto-omaisuus
20. saamiset
21. rahavarat
22. oma pääoma
23. Varaukset
24. korolliset velat
25. rahoitusriskien hallinta
26. lyhytaikaiset velat
27. rahoitusvarojen ja velkojen käyvät arvot
28. Vakuudet ja vastuut
29. lähipiiritapahtumat
30 tunnuslukujen laskentakaavat
31. osakkeet ja osakkeenomistajat
32. lopetetut toiminnot
33. tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
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1. PerUstiedot

konsernin emoyhtiö Plc uutechnic Group oyj on 
suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on 
uusikaupunki ja rekisteröity osoite muottitie 2, 23500 
uusikaupunki. Yhtiön osakkeet on noteerattu nasDaQ 
Helsinki oy:ssä vuodesta 1989 lähtien. 

konsernin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpai-
lukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä 
prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukon-
septia maailmanlaajuisesti. tärkeimmät teollisuudenalat 
ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, 
lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristötekno-
logia. konsernin kaikki liiketoiminta raportoidaan yhdessä 
segmentissä.

Plc uutechnic Group oyj:n hallitus on hyväksynyt 
kokouksessaan 23.4.2021 tämän tilinpäätöksen julkistetta-
vaksi. suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla 
on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen 
julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. 
Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös 
tilinpäätöksen muuttamisesta.

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 
allekirjoittivat 7.12.2020 yhdistymissopimuksen, jonka 
mukaan sPX Flow teki vapaaehtoisen utG:n hallituksen 
suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista 
utG:n liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeis-
ta 0,60 euron hintaan. ostotarjouksen hyväksymisaika 
alkoi 15.12.2020 ja päättyi 12.1.2021. 18.1.2021 sPX Flow 
ilmoitti, että ostotarjouksessa tarjottuja utG:n osakkeita 
koskevien toteutuskauppojen myötä se oli saanut hal-
tuunsa noin 97,94 % utG:n kaikista liikkeeseen lasketuista 
ja ulkona olevista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

samassa yhteydessä sPX Flow ilmoitti osakeyhtiölain 
18 luvun 1 §:n mukaisen lunastusoikeuden ja -velvollisuu-
den syntymisestä, ja että se tulee mahdollisimman pian 
saattamaan vireille osakeyhtiölain mukaisen välimiesme-
nettelyn kaikkien sellaisten utG:n liikkeeseen laskemien 

ja ulkona olevien osakkeiden lunastamiseksi, jotka ovat 
jäljellä olevien vähemmistöosakkeenomistajien omistuk-
sessa. sPX Flow tulee myös tarjousasiakirjassa todetun 
mukaan huolehtimaan, 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, si-
sältäen (a) kaikkien utG:n omistamien Japrotekin osak-
keiden 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 myöntämän takauksen, 
jolla utG on taannut Japrotekin ja uurec Holding oy:n 
välisen vuokrasopimuksen mukaiset Japrotekin velvoit-
teet, 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.

SiSÄPiirihallinto
Plc uutechnic Group oyj noudattaa nasdaq Helsinki 
oy:n sisäpiiriohjeita. lisäksi yhtiössä on käytössä sisäpiiri-
ohjeistus. 

Sisäpiirihallinto 2.7.2016 saakka
Julkiseen sisäpiiriin kuuluivat toimitusjohtaja, varatoi-
mitusjohtaja, hallituksen jäsenet, tilintarkastajat sekä 
konsernin johtoryhmän jäsenet. Yrityskohtaiseen sisäpiiriin 
kuuluivat henkilöt, jotka tehtäviensä puolesta säännölli-
sesti käsittelevät tai saavat osakkeen arvoon vaikuttavaa 
julkaisematonta tietoa. 

konsernitilinPÄÄtÖksen liitetieDot
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Sisäpiirihallinto 3.7.2016 alkaen
sisäpiiriasioiden säätely muuttui 3.7.2016 alkaen, jolloin ns. 
mar-direktiivi ja Helsingin pörssin uusitut sisäpiiriohjeet 
astuivat voimaan suomessa. Julkinen sisäpiiri poistui ja 
tilalle tuli johdon ja lähipiirin liiketoimien ilmoittaminen 
ja julkistaminen. konsernin johtohenkilöihin kuuluvat 
hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä 
sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat 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. 

edellisten lisäksi Plc uutechnic Group oyj:ssä 
ylläpidetään hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Hank-
keella tarkoitetaan yhtiön toimesta luottamuksellisesti 
valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa toimenpidekokonai-
suutta tai järjestelyä, joka on yhtiön käsityksen mukaan 
sisäpiiritietoa ja jonka julkistamisen lykkäämisestä yhtiö on 
päättänyt.

ilmoitusvelvollisten ja pysyvien sisäpiiriläisten kaupan-
käyntikielto alkaa raportointijakson päättyessä, kuitenkin 
vähintään 30 päivää ennen osavuosi- ja puolivuosikatsa-
uksen tai tilinpäätöksen julkistamista, ja päättyy, kun vas-
taava pörssitiedote on julkaistu. Yhtiö pyrkii välttämään 
sijoittajaviestintätapaamisia ajanjaksona, jolloin suljettu 
ikkuna on voimassa.

Plc uutechnic Group oyj julkaisee yhtiön johtohenki-
löiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet yhtiön osakkeilla 
pörssitiedotteilla 3.7.2016 alkaen.

lÄhiPiiri
konsernin lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja 
johtoryhmä sekä merkittävät osakkeenomistajat. lisäksi 
lähipiiriin luetaan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden läheiset 
perheenjäsenet sekä yhteisöt, jotka ovat lähipiiriin kuulu-
van henkilön määräysvallassa tai yhteisessä määräysval-
lassa.

konserniin kuuluvan uusikaupunkilaisen uutechnic 
oy:n toimitilat on vuokrattu uuCap oy:ltä, jossa 
lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho ja timo lindströmin 
käyttävät määräysvaltaa.

14.9.2010 solmittuun entisen tytäryhtiön Japrotek oy 
ab:n vuokrasopimukseen sisältyy emoyhtiön omavelkai-

nen vuokrasaatavien takaussitoumus. takaussitoumus on 
voimassa 31.12.2026 saakka. Vuokrasopimus on 22.6.2016 
tehdyllä kiinteistön kaupalla siirtynyt entisin ehdoin uurec 
Holding oy:lle, jossa lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho ja 
timo lindström.

lähipiirin kanssa tehdyt liiketoimet esitetään tilinpää-
töksen liitetiedoissa.

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. Jouko Peräaho 
jatkoi toimitusjohtajana 19.1.2021 saakka. emoyhtiön anta-
ma omavelkainen takaus Japrotekin vuokrasopimukseen 
liittyen siirtyi kolmannelle osapuolelle 18.1.2021.

2. tilinPÄÄtÖksen  
laadintaPeriaatteet

tilinpäätöksen laatimisperusta
utG:n konsernitilinpäätös 1.1.–31.12.2020 on laadittu 
euroopan unionissa sovellettavaksi hyväksyttyjen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (international 
Financial reporting standards, iFrs) ja niistä annettujen 
tulkintojen mukaisesti. konsernitilinpäätöstä laadittaessa 
on noudatettu 31.12.2020 voimassaolevia ias- ja iFrs-
standardeja sekä siC- ja iFriC-tulkintoja. konsernitilin-
päätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja 
yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.

konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankinta-
menoihin perustuen. 

tilikausi
Plc uutechnic Group oyj:n tilikausi on kalenterivuosi, 
1.1. – 31.12. 

konsolidointiperiaatteet
konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön Plc uutechnic 
Group oyj:n sekä kaikki sen määräysvallassa olevat 
tytäryhtiöt. määräysvalta perustuu kaikkien tytäryhtiöiden 
kohdalla konsernin kokonaan omistamaan osakekantaan. 

Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätök-
seen siitä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan. 
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konserniyhtiöiden keskinäinen omistus on eliminoitu 
hankintamenomenetelmällä. Hankintameno kohdistetaan 
hankitun kohteen hankintahetkellä yksilöidyille varoille 
ja veloille niiden käypään arvoon. tytäryhtiön hankinta-
menon 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 
eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. tilikauden 
voiton jakautuminen emoyrityksen omistajille ja määräys-
vallattomille omistajille esitetään tuloslaskelman yhtey-
dessä ja määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus 
omista pääomista esitetään omana eränään taseessa 
oman pääoman osana. määräysvallattomien omistajien 
osuus kertyneistä tappioista kirjataan konsernitilinpäätök-
seen enintään sijoituksen määrään saakka.

myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja 
lopetetut toiminnot
myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät, luovutet-
tavien omaisuuserien ryhmät sekä myytävänä oleviin 
omaisuuseriin liittyvät velat luokitellaan myytävänä ole-
viksi ja ne arvostetaan kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan 
myynnistä aiheutuvilla 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 toteutumisen arvioidaan olevan 
erittäin todennäköinen seuraavien 12 kuukauden kuluessa 
ja välittömästi toteutettavissa.

toiminto luokitellaan lopetetuksi sinä päivänä, kun se 
täyttää myytävänä olevaksi luokittelemisen edellytykset 
tai toiminnosta on luovuttu. lopetettu toiminto on 
yhteisön osa, joka on luovutettu tai joka on luokiteltu 
myytävänä olevaksi ja joka edustaa erillistä keskeistä 
liiketoiminta-aluetta tai maantieteellistä toiminta-aluetta, 
on osa yhtä koordinoitua suunnitelmaa, joka koskee 
luopumista erillisestä keskeisestä liiketoiminta-alueesta 
tai maantieteellisestä toiminta-alueesta, tai on tytäryritys, 
joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se 
edelleen.

tilinpäätöksen 2020 vertailuluvuissa 3.6.2019 myyty 
aP-tela esitetään lopetetuissa liiketoiminnoissa.  

Uusien tai muutettujen standardien ja  
tulkintojen soveltaminen
iFrs-standardit, jotka on julkaistu ja jotka ovat voimassa 
tulevilla tilikausilla international accounting standard Bo-
ard (iasB) on julkaissut uusia standardeja tai uudistettuja 
standardeja ja tulkintoja, joita konserni soveltaa kunkin 
standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien. 
mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensim-
mäinen päivä, konserni soveltaa standardia voimaantulo-
päivää seuraavan tilikauden alusta lukien.

Velkojen luokittelu lyhyt- tai pitkäaikaisiin eriin - 
muutokset iaS 1 -standardiin
tilinpäätöksen esittäminen -standardiin selkeyttävät 
sitä, että velat luokitellaan joko lyhyt- tai pitkäaikaisiksi 
perustuen raportointikauden lopussa olemassa oleviin 
oikeuksiin. luokitteluun ei vaikuta yhtiön aikomukset tai 
raportointikauden jälkeiset tapahtumat (esim. “waiverin” 
saaminen tai kovenantin rikkoutuminen). muutokset 
selkeyttävät myös mitä ias 1 tarkoittaa viitatessaan velan 
‘suorittamiseen’ (‘settlement’ of a liability). muutokset 
voivat vaikuttaa velkojen luokitteluun erityisesti niiden yh-
tiöiden kohdalla, jotka ovat aiemmin ottaneet luokittelus-
saan huomioon johdon aikomukset, ja joihinkin velkoihin, 
jotka voidaan muuntaa omaksi pääomaksi. muutoksia 
tulee soveltaa takautuvasti ias 8 tilinpäätöksen laati-
misperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja 
virheet -standardin normaalien vaatimusten mukaisesti. 
standardin muutoksella ei arvioida olevan merkittävää 
vaikutusta Plc uutechnic Group oyj:n konsernitilinpää-
tökseen.

aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet:  
ennen käyttöönottoa saadut tuotot  
- muutokset iaS 16 -standardiin
muutos ias 16 aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
-standardiin kieltää yhteisöjä vähentämästä aineellisen 
käyttöomaisuushyödykkeen hankintamenosta sellaisia 
tuottoja, jotka yhteisö saa ennen omaisuuserän käyttöön-
ottoa valmistetuista ja myydyistä hyödykkeistä. lisäksi 
muutos selventää, että kun yhteisö ennen käyttöönottoa 
‘testaa toimiiko omaisuuserä asianmukaisesti’, niin se 
arvioi omaisuuserän teknistä ja fyysistä toimintakykyä. 
omaisuuserän taloudellinen toimintakyky ei ole rele-
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vantti tässä arviossa. Yhteisöjen täytyy esittää erikseen 
sellaisten tuottojen ja kustannusten määrät, jotka liittyvät 
sellaisten hyödykkeiden valmistamiseen, jotka eivät ole 
osa yhteisön normaalin toiminnan tuotosta. standardin 
muutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Plc 
uutechnic Group oyj:n konsernitilinpäätökseen.

Viittaus taloudellisen raportoinnin käsitteelliseen 
viitekehykseen - muutokset iFrS 3 -standardiin
iFrs 3 liiketoimintojen yhdistäminen -standardiin tehtiin 
pieniä muutoksia, kun viittaukset uudistettuun taloudelli-
sen raportoinnin käsitteelliseen viitekehykseen päivitettiin. 
standardiin lisättiin poikkeus koskien velkojen ja ehdol-
listen velkojen kirjaamista, jotka ovat ias 37 Varaukset, 
ehdolliset velat ja ehdolliset varat -standardin ja iFriC 21 
Julkiset maksut -tulkinnan soveltamisalojen piirissä. lisäk-
si muutos täsmentää, että ehdollisia varoja ei tule kirjata 
hankintahetkellä. nämä päivitykset eivät muuta liiketoi-
mintojen yhdistämisen kirjanpitokäsittelyä. standardin 
muutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Plc 
uutechnic Group oyj:n konsernitilinpäätökseen.

korkokantojen vertailuarvojen (iBor) uudistus ja 
sen vaikutukset tilinpäätösraportointiin  
– iFrS 9, iaS 39, iFrS 7, iFrS 4 ja iFrS 16  
-standardeihin – toinen vaihe
iasB on muuttanut iFrs 9, ias 39, iFrs 7, iFrs 4 ja 
iFrs 16 -standardeja, jotta yhtiöiden olisi helpompi 
huomioida iBor-uudistuksen aiheuttamat muutokset 
tilinpäätösraportoinnissa. muutokset kattavat seuraavat 
osa-alueet: - miten käsitellään sopimusperusteisten 
rahavirtojen perusteissa iBor-uudistuksesta suoraan 
aiheutuvat muutokset - tietyt helpotukset suojauslas-
kentaan, jotta suojauslaskenta ei epäonnistuisi pelkästään 
iBor-uudistuksen takia - liitetietovaatimuksia iBor-
uudistuksen käyttöönotosta ja vaikutuksista on lisätty. 
uudistuksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta 
Plc uutechnic Group oyj:n konsernitilinpäätökseen.

muut 1.1.2021 tai myöhemmin voimaantulevat 
standardit ja tulkinnat
muilla julkaistuilla ja tulevia tilikausia koskevilla stan-
dardeilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Plc 
uutechnic Group oyj:n konsernitilinpäätökseen.

Valuuttamääräiset erät
konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin 
emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta.

Valuuttamääräiset liiketapahtumat muunnetaan euroik-
si tapahtumapäivän kurssiin. Valuuttamääräiset saamiset 
ja velat muunnetaan euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. 
liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaa-
viin eriin liikevoiton yläpuolelle. rahoituseriin liittyvät 
kurssierot sisältyvät rahoitustuottoihin tai -kuluihin. 

konsernitilinpäätöksessä ulkomaisten konserniyhti-
öiden tuloslaskelmat muunnetaan euroiksi tilikauden 
keskikursseilla ja taseet tilinpäätöspäivän kursseilla. eri 
kurssien käytöstä aiheutuvat muuntoerot sekä ulkomais-
ten tytäryritysten hankintamenon eliminoinnista syntyvät 
muuntoerot kirjataan konsernin omaan pääomaan omana 
eränään. 

tuloutusperiaatteet
konsernissa on käytössä 1.1.2018 alkaen iFrs15 myynti-
tuotot asiakassopimuksista –standardi, joka korvasi ias 18 
”tuotot” ja ias 11 ”Pitkäaikaishankkeet” –standardit. iFrs 
15 sisältää viisivaiheisen mallin asiakassopimusten perus-
teella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen. tuloutus 
tapahtuu, kun (tai sitä mukaa kun) asiakas saa määräys-
vallan luvattuun tavaraan tai palveluun, ja kirjattava määrä 
kuvastaa sitä rahamäärää, johon yritys odottaa olevansa 
oikeutettu kyseisistä tuotteista tai palveluista. 

standardi sisältää viisivaiheisen mallin, jossa yksilöidään 
asiakassopimus sekä sen suoritevelvoitteet, määritellään 
transaktiohinta, kohdistetaan se suoritteelle ja tuloutetaan 
myyntituotot. iFrs15:n mukainen asiakassopimusten 
tunnistaminen vastaa käsityksemme mukaan konsernin 
aikaisempaa käytäntöä. sopimusten yhdistäminen, mah-
dolliset sopimusmuutokset sekä sopimuksiin sisältyvät 
optiot vaativat aikaisempaa huolellisempaa tarkastelua. 
suoritevelvoitteiden tunnistamiseen liittyvillä ilmaistuot-
teilla, agenttipalveluilla ja ylimääräisillä takauksilla on 
vähäinen vaikutus uutechnic-konsernin liiketoiminnan tu-
lokseen.  transaktiohintaa määriteltäessä tulee huomioida 
sopimuksen muuttuvat osat sekä kohdistaa ne vastaaville 
suoritteille. nämä tarkentavat määritteet edellyttävät 
huolellisempaa tarkastelua myyntituottojen määrittelyssä 
verrattuna aikaisemmin käytössä olleeseen osatuloutus-
menetelmään, mutta vaikutus lukuihin on vähäinen. 
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myyntituotto tulee iFrs15:n mukaan tulouttaa joko 
tiettynä ajanhetkenä tai ajan kuluessa. koska uutechnic-
konserni valmistaa asiakkaille uniikkeja tuotteita, niiden 
tuloutus tapahtuu ajan kuluessa panokseen perustuvaa 
menetelmää noudattaen. niiden tuotteiden ja palvelujen 
osalta, joihin ajan kuluessa perustuvan tuloutuksen ehdot 
eivät täyty, tuloutus tapahtuu tiettynä ajanhetkenä. 

kokonaispalvelukonseptin kuuluvat lisäksi teknologia-
palvelut varaosatoimituksista kunnossapitoon ja konekan-
nan modernisointeihin sekä konsultointiin. Projektitoimi-
tukset sisältävät sekä tuote- että palvelumyyntiä, joten 
konsernin liikevaihdon jakautumista puhtaaseen tuote- ja 
palvelumyyntiin ei voida esittää luotettavasti.

Saadut avustukset
Julkiset avustukset kirjataan tuloksi tuloslaskelmaan 
samanaikaisesti kulujen kirjausten kanssa. käyttöomaisuu-
den hankintoihin liittyvät avustukset kirjataan aineellisten 
käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvojen vähen-
nykseksi.

työsuhde-etuudet
konsernin suomen henkilöstön eläketurva on järjestetty 
vakuuttamalla eläkevakuutusyhtiössä. konsernin kaikki 
eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia järjestelyjä ja niihin 
liittyvät maksut kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, 
jota veloitus koskee. 

liikevoitto
konserni on määrittänyt liikevoiton käsitteen seuraavasti: 
liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kuin liike-
vaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähenne-
tään ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varastojen muutoksella sekä omaan käyttöön valmistuk-
sesta syntyneillä kuluilla oikaistuna, vähennetään työsuh-
de-etuuksista aiheutuneet kulut, 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 liittyvistä 
eristä; muussa tapauksessa ne sisältyvät rahoituseriin. 
osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista sisältyvät liikevoit-
toon, mikäli osakkuusyhtiön toiminnan katsotaan liittyvän 

kiinteästi konsernin liiketoimintaan; muussa tapauksessa 
ne sisältyvät rahoituseriin. tilikaudella 2020 ja vertailu-
vuonna 2019 konsernissa ei ole ollut osakkuusyhtiöitä.  

Vieraan pääoman menot
Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä kaudella, 

jolla ne ovat syntyneet. lainojen hankinnasta välittömästi 
johtuvat transaktiomenot, jotka liittyvät selkeästi tiettyyn 
lainaan, sisällytetään lainan alkuperäiseen jaksotettuun 
hankintamenoon ja jaksotetaan korkokuluksi efektiivisen 
koron menetelmää käyttäen, mikäli ne ovat oleellisia.

tuloverot
tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden verotet-
tavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta 
verosta. kauden verotettavaan tuloon perustuva vero 
lasketaan kunkin konserniyhtiön kotipaikan verolain-
säädännön perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla 
edellisiin kausiin liittyvillä veroilla.

laskennalliset verot kirjataan väliaikaisista eroista 
kirjanpidon ja verotuksen välillä tilinpäätöshetken vero-
kannan mukaan. Väliaikaisia eroja syntyy mm. aineellisten 
käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista, verotuksessa 
vähennyskelvottomista arvonalennuskirjauksista, sisäisistä 
varastokatteista ja käyttämättömistä verotuksellisista 
tappioista. laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen 
määrään saakka kuin on todennäköistä, että tulevaisuu-
dessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen 
ero voidaan hyödyntää. laskennallisen verosaamisen 
kirjaamisedellytykset arvioidaan aina jokaisen raportointi-
kauden päättymispäivänä. 

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. Yhtiö arvioi, että sillä on 
perusteet verosaamisten käytettävyydelle. 

aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu 
kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn 
alkuperäiseen hankintamenoon. 

mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta 
osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, 
kukin osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. tällöin 
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osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan. muussa 
tapauksessa myöhemmin syntyvät menot sisällytetään 
aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon 
vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä 
vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja 
hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävis-
sä. muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikuttei-
sesti, kun ne ovat toteutuneet.

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudelli-
sen vaikutusajan kuluessa. maa-alueista ei tehdä poistoja.

arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:
rakennukset 35 - 40 vuotta
koneet ja kalusto   5 - 25 vuotta

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika 
tarkistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvittaessa niitä 
oikaistaan. aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 
käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyn-
tivoitot ja -tappiot sisältyvät joko liiketoiminnan muihin 
tuottoihin tai kuluihin.

aineettomat hyödykkeet:

liikearvo
liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää 
konsernin osuuden iFrs-siirtymäpäivän jälkeen hankitun 
yrityksen nettovarallisuuden käyvästä arvosta hankinta-
ajankohtana. liikearvoista ei kirjata säännönmukaisia 
poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisten ar-
vonalentumisten varalta. tätä tarkoitusta varten liikearvo 
on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. liikearvo 
arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennetty-
nä mahdollisilla arvonalentumisilla.

tilinpäätöksessä osa liikearvosta on kohdistettu tytär-
yhtiöiden brandeille. kyseisestä erästä ei tehdä poistoja 
vaan se sisältyy eriin, joille tehdään vuosittain arvonalen-
tumistestaus.

tutkimus- ja kehittämismenot
tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. uusien 
tai kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta johtuvat 
kehittämismenot aktivoidaan taseeseen aineettomiksi 
hyödykkeiksi siitä lähtien, kun tuote on teknisesti toteutet-
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tavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta 
odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä. aiem-
min kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida enää 
myöhemmin. Hyödykkeestä kirjataan poistot siitä lähtien, 
kun se on valmis käytettäväksi. aktivoitujen kehittämisme-
nojen taloudellinen vaikutusaika on 5 vuotta, jonka kuluessa 
aktivoidut hyödykkeet kirjataan tasapoistoina kuluksi.

muut aineettomat hyödykkeet
aineeton hyödyke merkitään taseeseen vain, jos hyödyk-
keen hankintameno on määritettävissä luotettavasti ja jos 
on todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotetta-
vissa oleva taloudellinen hyöty koituu yrityksen hyväksi. 
Patentit, tavaramerkit ja lisenssit, joilla on rajallinen 
taloudellinen vaikutusaika, merkitään taseeseen alkuperäi-
seen hankintamenoonsa ja kirjataan tasapoistoina kuluksi 
tuloslaskelmaan tunnetun tai arvioidun taloudellisen 
vaikutusaikansa kuluessa. 

merkittävien uusien tietokoneohjelmien kehittämis- ja 
rakentamismenot aktivoidaan taseeseen aineettomina 
hyödykkeinä ja kirjataan tasapoistoina kuluksi taloudelli-
sena vaikutusaikanaan. aktivoitaviin välittömiin kuluihin 
sisältyvät ulkopuolisille maksetut konsultointi- ja asiantun-
tijapalkkiot, sovellusta 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 2 - 5 vuotta

arvonalentumiset
konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä 
siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos 
viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä 
kerrytettävissä oleva rahamäärä. liikearvoista arvioidaan 
lisäksi vuosittain kerrytettävissä oleva rahamäärä riippu-
matta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä.

kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän 
käypä arvo vähennettynä luovutuksesta aiheutuneilla 
menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. käyttöarvolla 
tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa 
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tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastai-
sia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. 
arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän 
kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva 
rahamäärä. arvonalentumistappio perutaan, jos olosuh-
teissa on tapahtunut muutos ja hyödykkeen kerrytettävis-
sä oleva rahamäärä on muuttunut arvonalentumistappion 
kirjaamisajankohdasta. arvonalentumistappiota ei 
kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen kir-
janpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. 
liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta 
missään tilanteessa. 

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä 
alempaan todennäköiseen nettorealisointiarvoon. Han-
kintameno määritellään FiFo-menetelmällä. Valmiiden 
ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno muodostuu 
raaka-aineista, välittömistä työsuorituksista johtuvista 
menoista sekä asianmukaisesta osuudesta valmistuksen 
muuttuvista yleismenoista ja kiinteistä yleismenoista 
normaalilla toiminta-asteella. nettorealisointiarvo on ta-
vanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, 
josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattami-
seen tarvittavat menot ja myynnistä johtuvat menot.

myyntisaamiset ja muut saamiset
myynti- ja muut saamiset kirjataan alkuperäisen arvon 
mukaisesti. luottotappiot kirjataan kuluksi, kun on 
olemassa perusteltu näyttö, ettei konserni tule saamaan 
kaikkia saamisia alkuperäisin ehdoin.

rahoitusvarat ja -velat
rahoitusvarat on luokiteltu iFrs 9 rahoitusinstrumentit 
-standardin mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattaviin rahoitusvaroihin, käypään arvoon muiden 
laajan tuloksen erien kautta arvostettaviin rahoitusvaroihin 
ja jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin rahoitus-
varoihin. luokittelu on tehty hankinnan tarkoituksen ja ra-
havirtaominaisuuksien perusteella alkuperäisen hankinnan 
yhteydessä. rahoitusvarat kirjataan pois taseesta silloin, 
kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeu-
den rahavirtoihin tai kun rahoitusvaran riskit ja tuotot on 
siirretty merkittäviltä osin konsernin ulkopuolelle. rahoi-

tusvarat, jotka erääntyvät 12 kuukauden sisällä, sisältyvät 
lyhytaikaisiin varoihin. käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattaviin rahoitusvaroihin luokitellaan johdannaiset, 
joihin ei sovelleta suojauslaskentaa. kaikki rahoitusvarojen 
ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. käypään 
arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettaviin 
rahoitusvaroihin luokitellaan noteeraamattomat osak-
keet. kun osake kirjataan pois taseesta, aiemmin muihin 
rahastoihin kirjattu kertynyt voitto tai tappio siirretään 
kertyneisiin voittovaroihin eikä tuloslaskelmaan.

Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat 
sisältävät myyntisaamiset, siirtosaamiset, asiakassopi-
muksiin perustuvat omaisuuserät sekä muut saamiset. 
saamisten lyhytaikaisesta luonteesta johtuen niiden 
alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa saamisen käypää 
arvoa. myyntisaamisten ja asiakassopimuksiin perustuvien 
varojen osalta uutechnic soveltaa luottotappioiden arvi-
oimiseen iFrs 9:n yksinkertaistettua mallia, jossa säännöl-
lisesti arvioidaan ja tunnistetaan saamisten odotettua 
luottotappiota. tilikaudella ei ole kirjattu luottotappiota 
ja luottotappiovarauksen määrä tilinpäätöshetkellä on 0,1 
milj. euroa. tilinpäätöshetkellä taseen myyntisaamisiin ei 
sisälly merkittäviä riskikeskittymiä. Yhtiö ei katso luotto-
tappioriskin merkittävästi kasvaneen pandemian vuoksi.

rahavaroihin sisältyvät käteisvarat, lyhytaikaiset 
pankkitalletukset sekä muut lyhytaikaiset likvidit sijoituk-
set, joiden erääntymisaika on enintään kolme kuukautta. 
Pankeilta saadut tililuotot sisältyvät lyhytaikaisiin korollisiin 
velkoihin. rahoitusvarat on kirjattu pois taseesta silloin, 
kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeu-
den rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin 
riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle.

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

takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdon sisältävä tuote 
myydään. takuuvarauksen suuruus perustuu kokemuspe-
räiseen tietoon takuumenojen toteutumisesta.

tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoit-
teiden täyttämiseksi vaadittavat välttämättömät menot 
ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt.

21UTG  TILINPÄÄTÖS 2020



Vuokrasopimukset, iFrS 16
konserni otti standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen. stan-
dardimuutoksen käyttöönoton seurauksena vuokrattujen 
toimi- ja tuotantotilojen vuokrasopimukset kirjataan 
taseeseen. Vuokrasopimukset, jotka sisältävät oikeuden 
käyttää vuokrattua hyödykettä, esitetään vuokralle ottajan 
taseen käyttöomaisuudessa. omaisuuserä kirjataan 
taseeseen perustuen omaisuuserän käyttöoikeuteen ja 
vuokrasopimusvelka perustuen vuokramaksujen suori-
tusvelvollisuuteen. Vuokrasopimuksiin liittyvä vuokrakulu 
korvataan käyttöomaisuuserästä laskettavalla poistolla ja 
vuokrasopimusvelasta aiheutuvalla korkokululla. kirjaus-
tavan muutos vaikutti myös tilinpäätöksen liitetietoihin ja 
tunnuslukuihin.

Vuokrasopimuksia kirjataan taseeseen vuokrasopi-
muksen alkaessa vähimmäisvuokrien nykyarvoa vastaava 
käyttöomaisuuserä, joka poistetaan vuokrakauden 
aikana. lisäksi tuloveroihin kirjataan laskennallisen veron 
muutos. iFrs 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan 
käyttöoikeuteen perustuvan omaisuuserän ja velan määrä 
lasketaan diskonttaamalla sopimuksen tulevat vähimmäis-
vuokrat. laskennassa käytetty diskonttokorko on yhtiön 
lisäluoton korko 2,35%.

alle 12 kuukauden vuokrasopimukset sekä arvoltaan 
vähäiset vuokrasopimukset, on käsitelty taseen ulkopuoli-
sina vuokravastuina ja vuokrat on kirjattu kuluiksi tuloslas-
kelmaan vuokra-ajan mukaisesti.

konserniin kuuluvan uusikaupunkilaisen uutechnic 
oy:n toimitilat on vuokrattu uuCap oy:ltä, jossa 
lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho ja timo lindströmin 
käyttävät määräysvaltaa. stelzer rührtechnic int. GmbH 
on vuokrannut käyttöönsä käyttömaisuushyödykkeitä.

 
johdannaissopimukset ja suojaaminen
Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun 
perin hankintamenoon, joka vastaa niiden käypää arvoa. 
Hankinnan jälkeen johdannaissopimukset arvostetaan 
käypään arvoon.

Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään vertaamal-
la termiinin valuuttamäärän alkuperäisellä termiinikurssilla 
laskettua arvoa tilinpäätöspäivän termiinikurssilla lasket-
tuun arvoon. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään 
arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdan-
naissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. 

korkojohdannaisten käyvät arvot määritetään diskont-
taamalla sopimusperäiset rahavirrat nykyarvoon tilinpää-

töspäivän markkinakorolla.
konsernissa voidaan käyttää johdannaissopimuksia 

valuuttakurssi- ja korkoriskeiltä suojautumiseen. Valuut-
tatermiineillä ja –optioilla suojataan myyntisaamisia sekä 
ostovelkoja sekä tulevia saamisia ja velkoja. korkojohdan-
naisilla suojaudutaan korkotason muutoksilta. 

johdon harkintaa edellyttävät laatimis- 
periaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset  
epävarmuustekijät
iFrs-standardien mukaista tilinpäätöstä laadittaessa 
joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja 
oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa tehdyistä 
arvioista ja oletuksista. arviot liittyvät lähinnä omaisuuden 
arvostukseen, pitkäaikaishankkeiden osatuloutukseen 
sekä laskennallisten verosaamisten hyödyntämiseen. 

konsernissa testataan vuosittain liikearvot mahdolli-
sen arvonalentumisten varalta sekä arvioidaan viitteitä 
arvonalentumisesta edellä laatimisperiaatteissa esitetyn 
mukaisesti. rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytet-
tävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon 
perustuvina laskelmina. näiden laskelmien laatiminen 
edellyttää arvioiden käyttämistä. liikearvon testauslaskel-
missa käytetyt kassavirtaennusteet pohjautuvat johdon 
vuosikohtaisiin tuloslaskelma- ja ylläpitoinvestointiennus-
teisiin, jotka on laadittu konsernin budjetointiprosessin 
yhteydessä. Johto perustaa ennusteensa toteutuneeseen 
kehitykseen sekä käsitykseensä alansa kasvunäkymistä. 
ennusteet sisältävät epävarmuustekijöitä alan markkinati-
lanteen kehityksen suhteen.

tuloutusperiaatteissa esitetyn mukaisesti iFrs15 ajan 
kulumisen perustuvassa tuloutuksessa tulot ja menot 
kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi valmistusasteen perusteella, 
kun hankkeen lopputulos voidaan arvioida luotettavasti. 
Valmistusasteen mukainen tuloutus perustuu arvioihin 
hankkeesta odotettavissa olevista tuotoista ja kuluista, 
samoin kuin hankkeen etenemisen luotettavaan mittauk-
seen. mikäli arviot hankkeen lopputulemasta muuttuvat, 
muutetaan tuloutettua myyntiä ja voittoa sillä kaudella, 
jolloin muutos on ensi kertaa tiedossa ja arvioitavissa. 
Hankkeesta odotettavissa oleva tappio kirjataan kuluksi 
välittömästi.

Vaikka tilinpäätöstä laadittaessa johto on huolellisesti 
arvioinut epävarmuustekijöitä, Covid19-pandemian 
aiheuttamalla epävarmuudella voi olla vaikutusta näihin 
johdon harkintaa edellyttäviin arvioihin.
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3. SEGMENTTIRAPORTOINTI       
       
maantieteellisiÄ alUeita koskeVat tiedot       
maantieteelliset alueet esitetään päämarkkina-alueittain. maantieteellisten alueiden liikevaihto esitetään asiakkaan sijaintimaan mukaan. Varat ja 
investoinnit esitetään niiden sijaintimaan mukaan. Varoina esitetään aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä liikearvo.    
       

tilikausi 2020 suomi
muu  

eurooppa
Pohjois-

amerikka
etelä-

amerikka aasia afrikka yhteensä
liikevaihto 3 212 10 276 219 43 3 204 0 16 954
Varat 8 201 7 175 15 376
investoinnit 58 0 58

tilikausi 2019 suomi
muu 

eurooppa
Pohjois-

amerikka
etelä- 

amerikka aasia afrikka yhteensä
liikevaihto 2 553 11 512 684 192 1 871 37 16 849
Varat 10 069 7 692 17 761
investoinnit 107 569 676

     
tiedot tÄrkeimmistÄ asiakkaista       
konsernin liikevaihtoon sisältyy tuottoja yhdeltä asiakkaalta yli 10 % konsernin liikevaihdosta.     

4. AJAN KULUESSA TULOUTETTAVAT ASIAKASSOPIMUKSET  

1 000 eUr 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

liikevaihdon erittely
ajan kuluessa tuloutettava liikevaihto 4 847 3 415
luovutukseen perustuva liikevaihto 12 107 13 434
yhteensä 16 954 16 849

tilauskanta
ajan kulumiseen perustuen tuloutettavat hankkeet 3 838 2 612
luovutuksen mukaan tuloutettavat hankkeet 3 600 3 602
tilauskanta yhteensä 7 438 6 214

tilauskannasta on vähennetty ajan kuluessa tuloutettujen projektien osalta tuotoiksi kirjattu määrä.

erittely ajan kuluessa tuloutettavien sopimusten vastaavien ja vastattavien eristä 
Valmistusasteen mukaisia tuottoja vastaavat siirtosaamiset 1 039 507
Hankkeiden tilaajilta saadut ennakot -303 -569
erotus 736 -62
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5. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

1 000 eUr

liiketoiminnan muut tuotot
avustukset 64 89
muut tuotot 71 28
yhteensä 135 117

6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

1 000 eUr

liiketoiminnan muut kulut
laatu- ja ympäristökulut 13 9
Vapaaehtoiset henkilösivukulut 27 29
tuotannon yleiskustannukset 37 61
matkakulut 44 162
markkinointikulut 92 88
Pankkitakaus- ja vakuutuskulut 97 109
myyntikulut 152 160
Vuokra- ja kiinteistökulut 164 218
kiinteistö- ja huoneistokulut 176 209
Johtamis- ja hallintopalvelut 495 81
it-kulut 966 430
muut liiketoiminnan kulut 814 867
yhteensä 3 076 2 424

it-kuluihin sisältyy tietojärjestelmäinvestoinnin alaskirjaus.

liiketoiminnan muut kulut sisältävät tilintarkastajille maksettuja palkkioita
tilintarkastuspalkkiot tilintarkastusyhteisö ernst & Young oy:lle 86 58
konsultointi- ym.asiantuntijapalkkiot tilintarkastusyhteisö ernst & Young oy:lle 18
konsultointi- ym. asiantuntijapalkkiot muille 4 38
yhteensä 91 114

7. POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

1 000 eUr

Poistot hyödykeryhmittäin

aineettomat hyödykkeet
aineettomat oikeudet 7 10
muut aineettomat hyödykkeet 42 13
yhteensä 49 24

aineelliset hyödykkeet
rakennukset ja rakennelmat 37 36
rakennukset, käyttöoikeusomaisuuserä 167 167
koneet ja kalusto 135 126
koneet ja kalusto, käyttöoikeusomaisuuserä 33 33
muut aineelliset hyödykkeet 78 60
yhteensä 451 423

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 499 446

konsernitilinPÄÄtÖksen liitetieDot
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8. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT

1 000 eUr 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Palkat ja palkkiot 5 404 5 012
eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt 548 567
muut henkilösivukulut 294 282
yhteensä 6 246 5 860

johdon palkat ja palkkiot
toimitusjohtaja 151 177
Hallituksen jäsenet 70 82
yhteensä 221 258

konsernin henkilökunta tilikauden lopussa
toimihenkilöt 51 49
tuotannon työntekijät 41 38
yhteensä 92 87

tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetietojen kohdassa 29. lähipiiritapahtumat.

9. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

tutkimus- ja kehittämismenot 222 506

konsernitilinPÄÄtÖksen liitetieDot

10. RAHOITUSKULUT

1 000 eUr 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

rahoituskulut
korkokulut 106 124
muut rahoituskulut 1 244 25
yhteensä 1 350 149

muissa rahoituskuluissa on 1.2 milj. euroa sPX Flow:n ostotarjoukseen liittyviä kertaeriä. 
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12. OSAKEKOHTAINEN TULOS
1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 eur, jatkuvat toiminnot -1 702 1 077
emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 eur, lopetetut toiminnot 0 -33
emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 eur -1 702 1 044
osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana, kpl 56 501 730 56 501 730

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos euroa/osake, jatkuvat toiminnot -0,03 0,02
laimentamaton osakekohtainen tulos euroa/osake, tilikauden tulos -0,03 0,02

11. TULOVEROT

1 000 eUr 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

tuloslaskelmaan kirjatut verot
tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 8 -9
laskennalliset verot -71 224
yhteensä -64 215

tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla  
laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

tulos ennen veroja -1 638 862
konsernin kotimaan verokanta tilikauden lopussa 20 % 20 %
Verot laskettuna konsernin kotimaan verokannalla 328 -172

erot tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannan  
mukaisten verojen välillä aiheutuvat:
ulkomaisten tytäryritysten poikkeavista verokannoista -3
Verovapaista tuloista
Vähennyskelvottomista kuluista -245
tilikauden tappioista joista ei ole kirjattu verosaamista
aiemmin kirjaamattomien vahvistettujen tappioiden käyttö kauden verokulusta -143 170
aiemmin kirjaamattomien vahvistettujen tappioiden laskennallinen vero -20 220
muista väliaikaisista eroista 17

Verot tuloslaskelmassa -64 214
efektiivinen veroprosentti 4 % 25 %
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13. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

1.1.-31.12.2020 
 
1 000 eUr

maa- ja 
vesialueet

raken-
nukset

raken-
nukset, 

rahoitus-
leasing

koneet ja 
kalusto

koneet ja 
kalusto, 

rahoitus-
leasing

käyttö-
oikeus-

omai-
suuserät

muut 
aineelliset 

hyödyk-
keet

ennakko-
maksut ja 

kesken-
eräiset 

hankinnat

aineel-
liset 

hyödyk-
keet 

yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 213 1 407 26 -265 -62 1 443 475 272 3 510
lisäykset 4 19 54 107 256 440
Vähennykset -19 -529 -548
siirrot erien välillä 0
Hankintameno tilikauden 
lopussa 213 1 411 26 -246 -62 1 497 563 0 3 402
kertyneet poistot ja arvon-
alentumiset tilikauden alussa 0 -505 -26 791 62 -200 -209 0 -88
Poistot ja arvonalentumiset 
tilikaudella 0 -37 -135 -200 -78 0 -450
kertyneet poistot ja arvon- 
alentumiset tilikauden lopussa 0 -542 -26 655 62 -400 -288 0 -538
kirjanpitoarvo tilikauden 
alussa 213 902 0 526 0 0 266 272 3 422
kirjanpitoarvo tilikauden 
lopussa 213 869 0 410 0 1 097 275 0 2 864

1.1.-31.12.2019 

1 000 eUr
maa- ja 

vesialueet
raken-
nukset

raken-
nukset, 

rahoitus-
leasing

koneet ja 
kalusto

koneet ja 
kalusto, 

rahoitus-
leasing

käyttö-
oikeus-

omai-
suuserät

muut 
aineelliset 

hyödyk-
keet

ennakko-
maksut ja 

kesken-
eräiset 

hankinnat

aineel-
liset 

hyödyk-
keet 

yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 551 2 717 106 340 27 1 443 349 0 5 533
liiketoimintojen yhdistäminen 0
lisäykset 359 0 126 174 659
Vähennykset -338 -1 310 -80 -963 -88 0 0 -2 780
siirrot erien välillä 98 98
Hankintameno tilikauden 
lopussa 213 1 407 26 -265 -62 1 443 475 272 3 510
kertyneet poistot ja arvon- 
alentumiset tilikauden alussa 0 -432 -26 989 62 0 -149 0 444
muuntoerot 0 0 0 0 0
siirtojen ja vähennysten  
kertyneet poistot 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poistot tilikaudella 0 -73 -199 -200 -60 0 -533
kertyneet poistot ja arvon- 
alentumiset tilikauden lopussa 0 -505 -26 791 62 -200 -209 0 -89
kirjanpitoarvo  
tilikauden alussa 551 2 285 80 1 329 89 0 200 0 4 534
kirjanpitoarvo  
tilikauden lopussa 213 902 0 526 0 1 243 266 272 3 422

Vertailuvuoden lulkuihin sisätlyy lopetettuna toimintona käsitelty, vuonna 2019 myyty aP-tela oy.
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14. KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERÄT

1.1.-31.12.2020 
 
1 000 eUr koneet ja kalusto rakennukset

käyttöoikeus- 
omaisuuserät 

yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 105 1 337 1 443
lisäykset 54 54
Hankintameno tilikauden lopussa 160 1 337 1 497
kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa -33 -167 -200
Poistot ja arvonalentumiset tilikaudella -33 -167 -200
kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa -67 -334 -401
kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 93 1 003 1 096

1.1.-31.12.2019 
 
1 000 eUr koneet ja kalusto rakennukset

käyttöoikeus- 
omaisuuserät 

yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 105 1 338 1 443
Hankintameno tilikauden lopussa 105 1 338 1 443
Poistot ja arvonalentumiset tilikaudella -33 -167 -200
kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa -33 -167 -200
kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 72 1 170 1 243

VUokrasoPimUkset

1000 eUr 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

rakennukset, käyttöoikeusomaisuuserät
kirjanpitoarvo tilikauden alussa 1 337 1 338
kertyneet poistot -167
Poistot ja arvonalentumiset tilikaudella -167 -167
kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1003 1170

koneet ja kalusto, käyttöoikeusomaisuuserät
kirjanpitoarvo tilikauden alussa 105 105
lisäykset tilikaudella 54
kertyneet poistot -33
Poistot ja arvonalentumiset tilikaudella -33 -33
kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 93 72

Vuokrasopimusvelat
kirjanpitoarvo tilikauden alussa 1 255 1 443
lisäys tilikauden aikana 54
korkokulut 28 32
maksut -221 -220
kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1116 1255

Vuokrasopimusvelat yhteensä
Pitkäaikainen 917 1 067
lyhytaikainen 199 188
yhteensä 1116 1255

tuloslaskelmaan kirjatut erät
Poistot ja arvonalentumiset -200 -200
korkokulut -28 -32
lyhytaikaiset vuokrat / arvoltaan vähäiset vuokrasopimukset -1 -8

konsernitilinPÄÄtÖksen liitetieDot
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15. AINEETTOMAT KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

1.1.-31.12.2020 

1 000 eUr
aineettomat 

oikeudet
muut aineettomat 

hyödykkeet Brändit Brändit ei poistoa

aineettomat  
hyödykkeet 

yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 74 450 94 699 1 317
lisäykset 146 146
Vähennykset 0
siirrot erien välillä 0
Hankintameno  
tilikauden lopussa 74 596 94 699 1 463
kertyneet poistot ja arvon-
alentumiset tilikauden alussa -64 -429 -94 -587
siirtojen ja vähennysten  
kertyneet poistot 0
Poistot tilikaudella -7 -42 -49
kertyneet poistot ja arvon-
alentumiset tilikauden lopussa -71 -471 -94 -636
kirjanpitoarvo  
tilikauden alussa 10 21 0 699 1 017
kirjanpitoarvo  
tilikauden lopussa 3 125 0 699 827

1.1.-31.12.2018 

1 000 eUr
aineettomat 

oikeudet
muut aineettomat 

hyödykkeet Brändit Brändit ei poistoa

aineettomat  
hyödykkeet 

yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 74 527 263 699 1 563
lisäykset 6 11 17
Vähennykset -6 -89 -169 -263
siirrot erien välillä 0
Hankintameno tilikauden 
lopussa 74 450 94 699 1 317
kertyneet poistot ja arvon-
alentumiset tilikauden alussa -53 -410 -83 -546
siirtojen ja vähennysten  
kertyneet poistot 0 0 0
Poistot tilikaudella -11 -20 -11 -42
kertyneet poistot ja arvon-
alentumiset tilikauden lopussa -64 -429 -94 -587
kirjanpitoarvo  
tilikauden alussa 21 118 180 699 1 017
kirjanpitoarvo  
tilikauden lopussa 10 21 0 699 730

aineettomat oikeudet sisältävät aktivoituja patenttien, tavaramerkkien ja lisenssien hankintamenoja.  liikearvot, kts. kohta 16 liikearvot
Vertailulukuihin sisältyy lopetettuna toimintona käsitelty, vuonna 2019 myyty aP-tela oy.
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16. LIIKEARVOT

liikearvot, 1 000 eUr 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

Hankintameno tilikauden alussa 2 291 3 070
aP-tela oy:n myynti -779
Hankintameno tilikauden lopussa 2 291 2 291
kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 2 291 2 291

liikearvojen testaus: 
liikearvot testataan vuosittain mahdollisten arvonalentumisten varalta. testaukset tehdään niiden rahavirtaa kerryttävien yksiköiden osalta, joihin 
liikearvot on kohdistettu. kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo perustuu käyttöarvolaskelmiin.

keskeiset oletukset liikearvotestauksessa: 
liikearvon testauslaskelmissa käytetyt keskeiset oletukset ovat kyseisen yksikön liikevaihdon ja kustannustason kehitys. laskelmissa käytetyt kassa-
virtaennusteet pohjautuvat johdon vuosikohtaisiin tuloslaskelma- ja ylläpitoinvestointiennusteisiin, jotka on laadittu konsernin budjetointiprosessin 
yhteydessä. Johto perustaa ennusteensa toteutuneeseen kehitykseen 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. Johdon ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttämällä viimeisen vuoden kassavirtoja  
0 % kasvutekijällä.

tilikauden lopussa jäljellä olevan liikearvo kohdistuu stelzer rührtechnik international GmbH:han ja uutechnic oy:öön. 

liikevaihdon kasvu-
olettama 5 vuoden 
ennustejaksolla %

stelzer rührtechnic int. GmbH 0 - 5,8
uutechnic oy 0 -8,5

Diskonttokorko: 
Diskonttokorkona on käytetty uutechnic Groupille määritettyä pääoman tuottovaatimusta 
(WaCC) verojen jälkeen. Diskonttokorot tilikaudella 2020 olivat:
stelzer rührtechnic int. GmbH 8,76 %
uutechnic oy 9,38 %

arvonalennustestauksessa käytettyjen keskeisten oletusten herkkyys ennen arvonalentumista

Diskonttokorko voi 
nousta  %-yksikköä

nettokassavirta voi 
laskea, %

stelzer rührtechnic int. GmbH 18,2 91,1
uutechnic oy 25,6 92,1
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17. MYYTÄVISSÄ OLEVAT SIJOITUKSET

1 000 eUr 31.12.2020 31.12.2019

myytävissä olevat sijoitukset
muut osakkeet ja osuudet, myytävissä olevat, noteeraamattomat 0 5
yhteensä 0 5

konsernin sijoitukset muihin osakkeisiin ja osuuksiin koostuvat sijoituksista noteeraamattomiin osakkeisiin, jotka ovat joko yleishyödyllisiä tai konser-
nin liiketoimintaan liittyviä osakkeita. 

   

18. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT

1 000 eUr

laskennalliset verosaamiset 31.12.2020

käytetty 
tilikauden 

verokuluun

käytetty 
verosaamisiin 
vuonna 2020

 
31.12.2019

Vahvistetut tappiot 1 759 -143 1 759 1 902
kirjattu verosaaminen 351

laskennalliset verovelat 31.12.2020
kirjattu tulos- 

laskelmaan
kirjattu omaan 

pääomaan 31.12.2019
muista väliaikaisista eroista 81 22 59
yhteensä 81 22 0 59

19. VAIHTO-OMAISUUS

1 000 eUr 31.12.2020 31.12.2019

Vaihto-omaisuus
aineet ja tarvikkeet 1 499 1 580
keskeneräiset tuotteet 663 818
Valmiit tuotteet 128
ennakkomaksut vaihto-omaiuudesta 7
yhteensä 2 297 2 398
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20. SAAMISET                               

1 000 eUr 31.12.2020 31.12.2019

PitkÄaikaiset saamiset
Pääomalainasaaminen 0 2 870

Pääomalainasaaminen oli vuonna 2018 Jarpotek oy ab:n kaupan yhteydessä sovittu järjestely. laina on myyty sPX Flow:n ostotarjoukseen  
liittyvien ehtojen mukaisesti tilikauden päättymisen jälkeen 18.1.2021. tilinpäätöksessä lainasaatava esitetään lyhytaikaisissa saamisissa. 

lyhytaikaiset saamiset

myyntisaamiset ja muut saamiset
myyntisaamiset* 2 289 2 181
osatuloutussaamiset 736 98
Pääomalainasaaminen 1 650
siirtosaamiset 85 290
muut saamiset 177 127
yhteensä 4 937 2 696

* myyntisaamiset eivät sisällä merkittäviä riskikeskittymiä

myyntisaamisten ikäjakauma
erääntymättömät 1 693 1 737
erääntyneet alle 180 päivää 546 388
erääntyneet yli 180 päivää 50 56
yhteensä 2 289 2 181

siirtosaamiset 31.12.2020 31.12.2019
siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
osatuloutussaamiset 736 98
Pääomalainan korko 0 129
muut siirtosaamiset 85 161
yhteensä 821 388

21. RAHAVARAT

1 000 eUr 31.12.2020 31.12.2019

rahavarat
rahat ja pankkisaamiset 1 670 2 774
yhteensä 1 670 2 774

rahavarojen muutos rahavirtalaskelmassa 
rahavarat tilikauden alussa 2774 379
rahavarat tilikauden lopussa 1 670 2 774
taseen mukainen rahavarojen muutos -1 104 2 395
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22. OMA PÄÄOMA      
      
osakepääoma
Plc uutechnic Group oyj:n kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma 31.12.2020 oli 2 872 302 euroa ja osake- ja äänimäärä yhteensä 
56 501 730 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 merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei ole merkitty 
osakepääomaan. 

muuntoerot
muuntoerot -rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.

osingot
tilikaudella 2020 yhtiö on maksanut osinkoa 0,01 euroa osaketta kohti. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 osinkoa ei makseta.  

Pääoman hallinta
konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on turvata konsernin toiminnan jatkuvuus ja ylläpitää optimaalinen pääomarakenne investointien turvaami-
seksi ottaen huomioon pääomakustannukset. Pääomaan lasketaan oma ja vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla. 

konsernin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 9,3 milj. euroa.
Pääoman rakenteen kehitystä seurataan omavaraisuus -tunnusluvun avulla vuosineljänneksittäin. konsernin omavaraisuusaste 31.12.2020 oli 63,4 %.
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oma PÄÄoma
1 000 eUr 31.12.2020 31.12.2019

osakePÄÄoma

osakepääoma 
osakepääoma tilikauden alussa 2 872 2 872

osakepääoma tilikauden lopussa 2 872 2 872

rahastot

ylikurssirahasto
Ylikurssirahasto tilikauden alussa 0 6
tytäryhtiöomistuksen muutos -6
ylikurssirahasto tilikauden lopussa 0 0

sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 6 376 6 376
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 6 376 6 376

rahastot yhteensä 6 376 6 376

kertyneet VoittoVarat

edellisten tilikausien voitto/tappio
edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden alussa 2 359 1 326
oikaisu -17
edellisten tilikausien voitto/tappio 2 359 1 309

tilikauden voitto/tappio
tilikauden voitto/tappio -1 701 1 044

6
tilikauden voitto/tappio -1 701 1 050

osingonjako -565 0

kertyneet voittovarat 92 2 359

emoyhtiön omistajat 92 2 359

mÄÄrÄysVallattomat omistajat

määräysvallattomat omistajat

oma pääoma yhteensä 9 340 11 607

konsernitilinPÄÄtÖksen liitetieDot
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23. VARAUKSET

Pitkäaikaiset varaukset, 1 000 eUr
takuu- 

varaukset
eläke- 

varaukset yhteensä
Varausten määrä tilikauden alussa 183 142 325
Varausten muutos -17 -5 -22
Varausten määrä tilikauden lopussa 166 137 303

takuuvaraus kattaa takuuvaateisiin liittyvät kustannukset tuotteista, joihin liittyy tuotetakuu. takuuajat ovat tavallisesti 24 kuukauden pituisia, jossa 
ajassa takuuvaraukset tulevat käytetyiksi. eläkevaraus muodostuu yhden jo eläkkeellä olevan henkilön eläkevastuusta saksan yhtiössä. 

luovutetut projektit
tilikauden loppuun mennessä luovutetuista projekteista on konsernin yhtiöillä luovutuksiin liittyvä takuuaikainen vastuu.

24. KOROLLISET VELAT

1 000 eUr 31.12.2020 31.12.2019

Pitkäaikaiset korolliset velat
lainat rahoituslaitoksilta 366 765
iFrs16 mukainen vuokrasopimusvelka 917 1 067
lainat instituutioilta 183 183
yhteensä 1 466 2 015

lyhytaikaiset korolliset velat
lainat rahoituslaitoksilta 679 1 238
Pääomalainat omistajilta
iFrs16 mukainen vuokrasopimusvelka 199 188
yhteensä 878 1 426

rahoituksesta johtuvien velkojen  
alku- ja loppusaldojen täsmäytys
korolliset velat 1.1. 3 440 4 761
rahavirroista syntyneet muutokset -1 096 -2 576
iFrs16 standandin käyttöönoton vaikutus 1 255
korolliset velat 31.12. 2 344 3 440
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25. 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. suojauksessa käytetään valuuttatermii-
neitä sekä valuuttaoptiosopimuksia. Valuuttatermiineillä suojataan myyntisaamisia ja tulevia saamisia sekä ostovelkoja ja tulevia velkoja.

altistuminen transaktioiden valuuttakurssiriskille, 1000 eUr

31.12.2020
konserni yhteensä tilinpäätöspäivänä sek nok cny Usd
Valuuttamääräiset myyntisaamiset 17,5
Valuuttamääräiset ostovelat -1,5
Valuuttamääräiset rahavarat
nettoriski taseessa 0,0 0,0 0,0 16,0

konserni yhteensä tilinpäätöspäivänä 31.12.2019
sek nok cny Usd

Valuuttamääräiset myyntisaamiset
Valuuttamääräiset ostovelat -4,2 -4,2
Valuuttamääräiset rahavarat
nettoriski taseessa 0,0 0,0 -4,2 -4,2

herkkyysanalyysi
Valuuttojen 10%:n heikentymisen (suhteessa euroon) 
vaikutus euroissa: 31.12.2020
konserni yhteensä tilinpäätöspäivänä sek nok cny Usd
Vaikutus tilikauden voittoon ennen veroja
Vaikutus tilikauden voittoon (verovaikutus huomioituna)

31.12.2019
konserni yhteensä tilinpäätöspäivänä sek nok cny Usd
Vaikutus tilikauden voittoon ennen veroja 0,4 0,4
Vaikutus tilikauden voittoon (verovaikutus huomioituna) 0,3 0,3

KORKORISKI

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

korkokannan herkkyysanalyysi

1 000 eUr
korkokulut, maksu- 

suunnitelman mukainen korko
korkokulujen lisäys   

korkotason muttuessa
31.12.2020 +1%

rahoituslaitoslainat 16 9
Vuokrasopimusvelka 8 5
lainat instituutioilta
yhteensä 24 14
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LUOTTORISKI      
      
luottoriskeiltä suojaudutaan pääasiassa maksuehdon ja maksutavan valinnalla.  merkittävissä kaupoissa maksujärjestelyinä 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 luottoli-
miiteillä sekä tililuotoilla.       

maksuvalmiuden arvioimiseksi konserni on laatinut kuukausikohtaisen kassavirtaennusteen, joka ulottuu helmikuulle 2022. kassavirtalaskelma pe-
rustuu konsernin tilinpäätöksen yhteydessä laadittuun tulosennusteeseen vuodelle 2021. konsernin käyttöpääoma riittää tilinpäätöshetkellä seuraavien 
12 kuukauden tarpeisiin, mikäli konserni saavuttaa ennustetut 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 nettovelkaantumisastetta laskettaessa omaan pääomaan huomioidaan myös 
osakeyhtiölain mukaiset pääomalainat. tilinpäätöksessä 2020 rahoitussopimuksessa mainitulla tavalla laskettu konsernin gearing -luku on 0,68.

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 -hinnoittelukovenanttiin. luoton lähtömarginaali on 2,35 %-yksikköä. tunnus-
luvun ollessa 2 tai pienenmpi luoton marginaali laskee 1,90 %-yksikköön. marginaalit tarkistetaan vuosittain.      
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rahoitusvelkojen maksusuunnitelman mukaiset rahavirrat, 1 000 eUr

korolliset velat 2021 2021 2022 2023 2024 myöhemmin yhteensä

erääntyy tilikaudella
1-6 kk 

aikana
7-12 kk 
aikana

lainat rahoituslaitoksilta, 
pääoma -516 -118 -235 -176 0 -1 045
lainat rahoituslaitoksilta, korot -7 -8 -11 -5 0 -32
iFrs16 mukainen  
vuokrasopimusvelka -100 -100 -198 -192 -190 -379 -1 158
iFrs16 mukaisen  
vuokrasopimusvelan korot -2 -2 -5 -5 -4 -9 -27
lainat instituutioilta, pääoma -46 -46 -46 -46 -183
lainat instituutioilta, korot -1 -1 -1 -1 -4
yhteensä -625 -275 -496 -425 -242 -388 -2 450

tilikauden päättymisen jälkeen tammikuussa 2021 kaikki rahalaitoislainat on maksettu pois

korottomat velat 2021 2021 2022 2023 2024 myöhemmin yhteensä

erääntyy tilikaudella
1-6 kk 

aikana
7-12 kk 
aikana

ostovelat 1 877 1 877
yhteensä 1 877 1 877

rahoitussaamisten maksusuunnitelman mukaiset rahavirrat

lyhytaikaiset saamiset

erääntyy tilikaudella
aiemmin 

erääntyneet 2021 2022 2023 2024 myöhemmin yhteensä
myyntisaamiset 596 1 693 2 289
yhteensä 596 1 693 2 289

korollisten velkojen painotetut erääntymisajat ja korkokannat 31.12.2020

erääntymis- 
aika (vuotta)

korkokanta 
%

lainat rahoituslaitoksilta 3 2,35

shekkitililuotot
tilinpäätöspäivänä 31.12.2020 konsernilla oli käytössä shekkitililuottoja yhteensä 0,28  milj. euroa. 
shekkitililuottojen keskikorko tilinpäätöshetkellä oli  3,25 %

käyttämättömät luotto- ja tililimiitit
tilinpäätöspäivänä 31.12.2020 konsernilla oli käyttämättömiä shekkitililimiittejä yhteensä 4,17 milj. euroa.
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26. LYHYTAIKAISET VELAT

1 000 eUr 31.12.2020 31.12.2019

ostovelat ja muut velat
saadut ennakot 339 960
lyhytaikaiset ostovelat 1 877 567
muut lyhytaikaiset velat 97 149
siirtovelat 993 653
yhteensä 3 307 2 329

siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Jaksotetut henkilöstökulut 527 507
korkovelat 0 50
muut siirtovelat 466 96
yhteensä 993 653

tuloverovelka
tuloverojaksotus 1 1
yhteensä 1 1

27. RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT

1 000 eUr
muiden kuin johdannaissopimusten käyvät arvot
rahoitusvarat kirjanpitoarvo käypä arvo kirjanpitoarvo käypä arvo

31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2019
myyntisaamiset ja muut saamiset 4 964 4 964 2 697 2 697
rahat ja pankkisaamiset 1 670 1 670 2 774 2 774

rahoitusvelat kirjanpitoarvo käypä arvo kirjanpitoarvo käypä arvo
31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2019

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 549 549 948 948
Pääomalainat omistajilta
rahoitusleasingvelat, pitkäaikaiset
Vuokrasopimusvelat, pitkäaikaiset 917 917 1 067 1 067
lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 679 679 1 238 1 238
Vuokrasopimusvelat, lyhytaikaiset 199 199 188 188
ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 3 307 3 307 2 329 2 329
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konsernitilinPÄÄtÖksen liitetieDot

28. VAKUUDET JA VASTUUT

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 19 738 19 738

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 2 329 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 8 100 8 100
yhteensä 8 100 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
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29. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

1 000 eUr

utG mixing Groupin lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä merkittävät osakkeenomistajat. lisäksi lähipiiriin luetaan lähipiiriin 
kuuluvien henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, jotka ovat lähipiiriin kuuluvan henkilön määräysvallassa tai yhteisessä määräysvallassa. 

Vuokrakulut 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
tehdaskiinteistöjen vuokrakulut yhteisöille, jossa hallituksen jäsenet ja merkittävät  
osakkeenomistajat käyttävät määräysvaltaa 187 185

ostetut muut palvelut
konsultointikulu yhteisölle, jossa merkittävä osakkeenomistaja käyttää määräysvaltaa. 14

14.9.2010 solmittuun entisen tytäryhtiön Japrotek oy ab:n vuokrasopimukseen sisältyy emoyhtiön omavelkainen vuokrasaatavien takaussitoumus. 
takaussitoumus on voimassa 31.12.2026 saakka. Vuokrasopimus on 22.6.2016 tehdyllä kiinteistön kaupalla siirtynyt entisin ehdoin uurec Holding 
oy:lle, jossa lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho ja timo lindström käyttävät määräysvaltaa.

tilikauden päättymisen jälkeen sPX sopimukseen liittyen kyseinen takausvastuu on poistunut 18.1.2021.

johdon työsuhde-etuudet
emoyhtiön johdon palkat ja palkkiot

1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
toimitusjohtaja:
Peräaho Jouko, toimitusjohtaja 19.1.2021 saakka 151 177

Heikkilä martti, entinen varatoimitusjohtaja 131
Vaarno Jussi, varatoimitusjohtaja 137

muu konsernin johtoryhmä 483 417

hallituksen jäsenet:
alatalo sami, 30.6.2020 saakka 30 53
Peräaho Jouko 0 0
kottonen Hannu 29 22
slotte Johan, 30.6.2020 alkaen 11 6

konsernin johtoon kuuluville henkilöille ei ole määritelty erityisiä ehtoja eläkkeelle siirtymisestä eikä eläke-eduista. toimitusjohtaja Jouko Peräahon 
sopimuksen mukaan yhtiö ja toimitusjohtaja ovat molemmat oikeutettuja irtisanomaan sopimuksen ilman erityistä perustetta. irtisanomisaika on 
tällöin molempien puolelta kolme kuukautta. Varatoimitusjohtaja Jussi Vaarno voi irtisanoa sopimuksensa kolmen kuukauden irtisanomisajalla ja 
yhtiön puolelta irtisanomisaika on kuusi kuukautta. 
konsernin johtoon kuuluville henkilöille ei ole annettu palkkioksi yhtiön omia osakkeita. konsernissa ei ole käytössä voimassa olevaa optio-ohjelmaa.
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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

oman pääoman tuotto-% (roe) =

sijoitetun pääoman tuotto-% (roi) =

omavaraisuusaste-% =

Current ratio =

nettovelkaantumisaste (net Gearing) =

osakekohtaisten tunnuslukujen 
laskentakaavat

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 =

30. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100
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31. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Plc uutechnic Group oyj:llä oli arvo-osuusrekisterin 31.12.2020 mukaan 1 363 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 2 468 678.

sUUrimmat osakkeenomistajat osakemäärä Äänet
arvo-osuusrekisterin 31.12.2019 mukaan kpl % kpl %
lindström timo 8 790 000 15,56 8 790 000 15,56
Peräaho Jouko 8 690 000 15,38 8 690 000 15,38
laakkonen mikko 8 147 255 14,42 8 147 255 14,42
Hml Finance oy 6 654 375 11,78 6 654 375 11,78
uuCap oy 4 805 000 8,50 4 805 000 8,50
Joensuun kauppa ja kone 4 179 996 7,40 4 179 996 7,40
Peräaho Jonni Juhani 3 080 000 5,45 3 080 000 5,45
skandinaviska enskilda Banken ab  
(Publ) H:gin sivukonttori * 1 942 781 3,44 1 942 781 3,44
lindström ilona iiris 1 680 000 2,97 1 680 000 2,97
lindström risto Herman 1 680 000 2,97 1 680 000 2,97
yhteensä 10 suurinta 49 649 407 87,87 49 649 407 87,87
* hallintarekisteröity

lindström timo, Peräaho Jouko, Peräaho Jonni, lindström ilona ja lindström risto omistavat 100 % uuCap oy:stä

omistUsjakaUma omistajia osakkeita Ääniä
arvo-osuusrekisterin 31.12.2020 mukaan kpl % kpl % kpl %

  1 - 100 343 24,75 15 693 0,03 15 693 0,03
 101 - 1 000 559 40,33 269 093 0,48 269 093 0,48

1 001 - 10 000 387 27,92 1 314 023 2,33 1 314 023 2,33
10 001 - 100 000 74 5,34 2 173 913 3,85 2 173 913 3,85

 100 001 - 1 000 000 23 1,66 52 729 008 93,32 52 729 008 93,32
1386 100,00 56 501 730 100,00 56 501 730 100,00

joista hallintarekisteröityjä 5 2 468 678 4,37 2 468 678 4,37
56 501 730 100,00 56 501 730 100,00

sektorijakaUma osakkaita osakkeita Ääniä
arvo-osuusrekisterin 31.12.2020 mukaan kpl % kpl % kpl %

Yritykset 45 3,25 16 602 039 29,38 16 602 039 29,38
rahoitus- ja vakuutuslaitokset   4 0,29 289 475 0,51 289 475 0,51
Julkisyhteisöt 3 0,22 226 725 0,40 226 725 0,40
kotitaloudet 1328 95,82 36 911 600 65,33 36 911 600 65,33
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 0,14 201 0,00 201 0,00
ulkomaat 4 0,29 3 012 0,01 3 012 0,01

1386 100,00 54 033 052 95,63 54 033 052 95,63
hallintarekisteröityjä 5 2 468 678 4,37 2 468 678 4,37

56 501 730 100,00 56 501 730 100,00
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johdon osakkeenomistUs osakemäärä Äänet    
arvo-osuusrekisterin 31.12.2020 mukaan kpl % kpl %

hallitus ja toimitusjohtaja
kottonen Hannu, hallituksen puheenjohtaja 50 000 0,09 50 000 0,09
Peräaho Jouko, toimitusjohtaja, hall.jäsen 8 690 000 15,38 8 690 000 15,38
slotte Johan, hallituksen jäsen 30 000 0,05 30 000 0,05

Vaarno Jussi Coo, varatoimitusjohtaja 280 000 0,5 280 000 0,5

muu konsernin johtoryhmä
Junninen leena, talouspäällikkö 40 000 0,07 40 000 0,07
mönkäre Zakaria, teknologiajohtaja 20 676 0,04 20 676 0,04
sormunen antti, uutechnic oy:n tehtaanjohtaja 0 0 0 0
tappe oliver, stelzerin toimitusjohtaja 0 0 0 0

Jouko Peräaho omistaa lisäksi 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 kannustus-
järjestelmiin perustuvia omistuksia tai oikeuksia.

konsernitilinPÄÄtÖksen liitetieDot

32. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT TOIMINNOT

loPetetUt toiminnot

3.6.2019 Plc uutechnic Group oyj tiedotti, että se on myynyt aP-tela oy:n osakekannan kotimaiselle alan konepajakokonaisuudelle.  aP-tela oy 
on yhdistelty konserniin 3.6.2019 saakka ja esitetään tilinpäätöksessä 2020 vertailuvuoden lopetetuissa liiketoiminnoissa.

1 000 eUr

lopetettujen toimintojen tulos 1.1.-31.12.2019

liikevaihto 2 937
muut tuotot 74
operatiiviset kulut -2 862
rahoitustuotot/-kulut, myyntivoitot - tappiot -8
arvonalentumiset -333
Poistot -133
V. 2015 yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset
Voitto/tappio ennen veroja -326
Verot 293
tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -33

lopetettujen toimintojen rahavirrat
liiketoiminnan rahavirrat 190
investointien rahavirrat 3 306
rahoituksen rahavirrat -59
rahavirrat yhteensä 3 438

lopetettujen toimintojen varat
aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet
Vaihto-omaisuus ja saamiset
rahavarat
Varat yhteensä 0

lopetettujen toimintojen velat
lopetettujen toimintojen velat
Velat yhteensä 0

luovutetusta toiminnosta saatu kokonaisvastike 3 500
rahavarat lopetetussa liiketoiminnossa luovutushetkellä 1
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33. TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT     
     
katsaUskaUden jÄlkeen jUlkaistUt 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
30.3.2021         Plc uutechnic Group oyj muuttaa taloudellisen raportoinnin käytäntöään
31.3.2021           tilinpäätöstiedote
09.04.2021         Vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty välimiesoikeus
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sisÄllyslUettelo

emoyhtiÖn tUloSlaSkelma, FaS

emoyhtiÖn taSe, FaS

emoyhtiÖn rahaVirtalaSkelma, FaS

emoyhtiÖn tilinPÄÄtÖkSen liitetieDot

1. tilinPÄÄtÖksen laaDintaPeriaatteet
2. liikeVaiHto toimialoittain Ja markkinaalueittain
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

emoYHtiÖn tilinPÄÄtÖs
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emoYHtiÖn tuloslaskelma, Fas                 
1000 eUr 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 liitetieto

liikeVaihto 1 469 1 441 2
liiketoiminnan muut tuotot 66 122 3
Henkilöstökulut -1 106 -1 106 5
Poistot ja arvonalentumiset -54 -25 6
liiketoiminnan muut kulut -1 249 -615 7
liikeVoitto tai -taPPio -874 -184 4

rahoitustuotot ja -kulut -1 275 3 539 8

Voitto/taPPio ennen tilinPÄÄtÖssiirtoja ja 
Veroja -2 149 3 356

tilinPÄÄtÖssiirot
konserniavustus 1 066 925 9

tilikaUden Voitto/taPPio -1 083 4 281

rahoituskuluihin sisältyy s Japrotek oy ab:n pääomalainasaatavan osan alaskirjaus.
Vertailuvuoden rahoitustuottoihin sisältyy aP-tela oy:n osakkeiden myyntituotto.
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emoYHtiÖn tase, Fas
1000 eUr 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 liitetieto

VastaaVaa

PysyVÄt VastaaVat
aineettomat hyödykkeet 30 7
muut pitkävaikutteiset menot 88 0
aineelliset hyödykkeet 26 44
ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0 23
sijoitukset 9 598 9 603

PysyVÄt VastaaVat 9 742 9 677 11

VaihtUVat VastaaVat
Pääomalainasaamiset 1 650 2 870
lyhytaikaiset saamiset 1 357 1 172
rahat ja pankkisaamiset 975 1 866
VaihtUVat VastaaVat 3 982 5 908 12

VastaaVaa 13 724 15 584

VastattaVaa 

oma PÄÄoma
osakepääoma 2 872 2 872
muut rahastot 19 397 19 397
edellisten tilikausien voitto -9 113 -12 828
tilikauden voitto/tappio -1 083 4 281
oma PÄÄoma 12 074 13 722 13

Vieras PÄÄoma
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 412 765 14
lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 353 706 15
lyhytaikainen koroton vieras pääoma 885 392 15
Vieras PÄÄoma 1 650 1 862

VastattaVaa 13 724 15 584
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emoYHtiÖn raHaVirtalaskelma, Fas
1000 eUr 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

liiketoiminnan rahaVirta
tilikauden tulos -1 083 4 281
oikaisut:
suunnitelman mukaiset poistot 54 25
muu tuotot ja kulut johon ei liity maksua -1 066 0
rahoitustuotot ja -kulut 1 275 -39
myyntivoitot ja -tappiot 5 -3 500
rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -816 766
käyttöpääoman muutos:
lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -96 -261
lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 545 46
liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -366 552
maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -55 -241
saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 0 65
liiketoiminnan rahaVirta -421 376

inVestointien rahaVirta
investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -124 -23
luovutustulot muista sijoituksista(+) 0 3 500
inVestointien rahaVirta -124 3 477

rahoitUksen rahaVirta
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -353 -706
lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -353 -1 119
lyhytaikaisten konserniyhtiölainojen lyhennykset 0 -934
Pääomalainojen takaisinmaksut 0 -1 000
konserrnitilisaamisen/velan muutos 0 1 500
maksetut osingot ja muu voitonjako -565 0
konserniavustukset 925 270
rahoitUksen rahaVirta -346 -1 989

laskelman mukainen rahavarojen muutos -891 1 864

rahavarat tilikauden alussa 1 866 2
rahavarat tilikauden lopussa 975 1 866
taseen mukainen rahavarojen muutos -891 1 864
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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 
liiketoiminnan 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. 

emoYHtiÖn tilinPÄÄtÖksen liitetieDot

leasingmaksut
emoyhtiön tilinpäätöksessä leasingmaksut on kirjattu 
vuosikuluksi suomen kirjanpitolainsäädännön mukaan.

aineettomat hyödykkeet
aineettomat hyödykkeet sisältävät tietokoneohjelmia. ne 
kirjataan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä 
suunnitelman mukaisilla poistoilla. tietokoneohjelmien 
taloudellinen pitoaika on 5 vuotta.

aineelliset hyödykkeet
aineelliset hyödykkeet on kirjattu taseeseen alkupe-
räiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman 
mukaisilla poistoilla. taloudelliset pitoajat rakennuksille ja 
rakennelmille ovat 35-40 vuotta ja koneille sekä kalustolle 
5-25 vuotta. 

tuloverot
tuloverot on kirjattu suomen verolainsäädännön mukaan.

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET
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tUloslaskelman liitetiedot 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

1000 eUr

2. LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN JA  
MARKKINA-ALUEITTAIN

toimialoittainen jakauma
konserniyhtiöiden hallinto 1 469 1 441
yhteensä 1 469 1 441

maantieteellinen jakauma
suomi 489 815
muu eurooppa 980 626
yhteensä 1 469 1 441

3.  LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

muut tuotot                 66 40
muut tuotot konserniyhtiöiltä 0 82
yhteensä 66 122

4. LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO TOIMIALOITTAIN

konserniyhtiöiden hallinto -793 -184
yhteensä -793 -184

5. HENKILÖSTÖTIEDOT

henkilöstön määrä tilikauden aikana keskimäärin
toimihenkilöt 9 9
yhteensä 9 9

henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 961 944
eläkekulut 124 142
muut henkilösivukulut 21 20
yhteensä 1 106 1 106

johdon palkat ja palkkiot
toimitusjohtaja 151 176
Hallituksen jäsenet 70 82
yhteensä 221 258

6. POISTOT JA ARVONALENTUMISET

kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. suunnitelman mukaiset poistot on laskettu 
käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan tasapoistoin.

käyttöajat
muut pitkävaikutteiset menot 2-10 v 5-10 v
rakennukset 35-40 v 35-40 v
koneet ja kalusto 5-25 v 5-25 v

suuunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 54 25
arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
yhteensä 54 25

emoYHtiÖn tilinPÄÄtÖksen liitetieDot
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emoYHtiÖn tilinPÄÄtÖksen liitetieDot

1000 eUr

7. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

Vuokrat 4 4
Vapaaehtoiset henkilösivukulut 6 5
matkakulut 25 95
it kulut 427 173
sPX Flow järjestelyyn liittyvät kertaluonteiset erät 421 0
luovutustappiot pysyvistä vastaavista 5 0
muut kulut 361 338
yhteensä 1 249 615

8. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

muut korko- ja rahoitustuotot
saman konsernin yrityksiltä 0 4
Pääomalainasaamisen korko Japrotekilta 0 129
tytäryhtiöosakkeiden myyntituotto 0 3 500
yhteensä 0 3 633

rahoitustuotot yhteensä 0 3 633

korkokulut ja muut rahoituskulut
saman konsernin yrityksille 0 3
muille 55 91
Pääomalainasaamisen osan alaskirjaus 1 220 0
yhteensä 1 275 94

rahoituskulut yhteensä 1 275 94

rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 275 3 539

9. TILINPÄÄTÖSSIIRROT

konserniapu uutechnic oy:ltä 1 066 925
yhteensä 1 066 925
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11. PYSYVÄT VASTAAVAT

aineettomat hyödykkeet 31.12.2020 31.12.2019

muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno tilikauden alussa 94 94
lisäykset 147 0
hankintameno tilikauden lopussa 241 94

kertyneet poistot tilikauden alussa -87 -80
tilikauden poisto -36 -7
kertyneet poistot tilikauden lopussa -123 -87

kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 118 7

aineettomat hyödykkeet yhteensä 118 7

aineelliset hyödykkeet

koneet ja kalusto
Hankintameno tilikauden alussa 84 84
hankintameno tilikauden lopussa 84 84

kertyneet poistot tilikauden alussa -40 -22
Vähennysten kertyneet poistot -18 -18
kertyneet poistot tilikauden lopussa -58 -40

kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 26 44

ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno tilikauden alussa 23 0
lisäykset 32 23
Vähennykset -55 0
hankintameno tilikauden lopussa 0 23

kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0 23

aineelliset hyödykkeet yhteensä 26 67

emoYHtiÖn tilinPÄÄtÖksen liitetieDot

taseen liitetiedot
1000 eUr

10. OSAKKEET JA OSUUDET MUISSA YHTIÖISSÄ

konserniyritykset kotipaikka lukumäärä emoyhtiön
kpl omistusosuus %

stelzer rührtechnik international GmbH Warburg, saksa 100,00
Vaahto Group asia limited Hong kong, kiina 100,00
uutechnic oy uusikaupunki 10 000 100,00
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1000 eUr

sijoitukset 31.12.2020 31.12.2019

konserniyritysten osakkeet
Hankintameno tilikauden alussa 16 547 16 547
lisäykset 0 1 667
Vähennykset 0 -1 667
hankintameno tilikauden lopussa 16 547 16 547

kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa -6 948 -6 948
kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa -6 948 -6 948

kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 9 598 9 598

muut osakkeet
Hankintameno tilikauden alussa 32 32
Vähennykset -32 0
hankintameno tilikauden lopussa 0 32

Poistot -27 -27
Vähennysten kertyneet poistot 27 0
kertyneet poistot tilikauden lopussa 0 -27

kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0 5

sijoitukset yhteensä 9 598 9 603

tytäryhtiöosakkeiden arvonalennustestaus
tytäryhtiöiden osakkeiden arvo emoyhtiössä on alkuperäinen hankintahinta, johon on lisätty myöhemmin tehdyt sijoitukset tytäryhtiöiden oman 
pääoman vahvistamiseksi. osakkeiden arvolla on merkittävä vaikutus emoyhtiön omavaraisuusasteeseen ja sitä kautta muun muassa omaan 
pääomaan. tytäryhtiöiden osakkeiden arvonalennustestaus on tehty perustuen tilinpäätöksen 31.12.2020 tilanteeseen. Vaahto asia ltd:n osakkeiden 
koko arvosta 170.000,00 euroa on aikaisemmin tehty arvonalennuskirjauct. laskelmien perusteella ei ole viitteitä muiden tytäryhtiöiden osakkeiden 
arvonalentumisesta.

emoYHtiÖn tilinPÄÄtÖksen liitetieDot
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1000 eUr

12. VAIHTUVAT VASTAAVAT 31.12.2020 31.12.2019

Pitkäaikaiset saamiset muilta
Pääomalainasaamiset 0 2 870
yhteensä 0 2 870

Vertailuvuoden luvuissa pääomalainasaaminen on vuonna 2018 Jarpotek oy ab:n kaupan yhteydessä sovittu järjestely. loppuvuonna 2020 tiedote-
tun ja tammikuussa 2021 toteutuneen sPX Flow:n tekemän ostotarjouksen ehtojen toteuduttua lainasaaminen esitetään lyhytaikaisissa saamisissa.

lyhytaikaiset saamiset

lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä
myyntisaamiset 92 0
konserniapusaamiset 1 066 925
yhteensä 1 158 925

lyhytaikaiset saamiset
muut saamiset   119 35
Pääomalainasaaminen 1 650
siirtosaamiset 80 212
yhteensä 1 849 247

lyhytaikaiset saamiset  yhteensä 3 007 1 172

rahat ja pankkisaamiset
Pankkisaamiset 975 1 866
rahat ja pankkisaamiset yhteensä 975 1 866

13. OMA PÄÄOMA

osakepääoma tilikauden alussa 2 872 2 872
osakepääoma tilikauden lopussa 2 872 2 872

sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 17 169 17 169
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 17 169 17 169

Vararahasto tilikauden alussa 2 228 2 228
Vararahasto tilikauden lopussa 2 228 2 228

Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa -8 548 -12 828
osingonjako -565 0
Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa -9 113 -12 828

tilikauden voitto/tappio -1 083 4 281

oma pääoma yhteensä 12 073 13 722

laskelma jakokelpoisista varoista
Voitto edellisiltä tilikausilta -8 548 -12 828
osingongako -565 0
tilikauden voitto/tappio -1 083 4 281
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 169 17 169
jakokelpoiset varat yhteensä 6 973 8 622

emoYHtiÖn tilinPÄÄtÖksen liitetieDot
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osakkeiden määrä lajeittain tilikauden lopussa kpl kpl

a-osakkeet (1 ääni/osake) 56 501 730 56 501 730
yhteensä 56 501 730 56 501 730

osakepääoman jakautuminen lajeittain

a-osakkeet (1 ääni/osake) 2 872 302 2 872 302
yhteensä 2 872 302 2 872 302

1000 eUr

14. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 31.12.2020 31.12.2019

Pitkäaikaiset velat ulkopuolisille
lainat rahoituslaitoksilta 412 765
yhteensä 412 765

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 412 765

15. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

lyhytaikaiset korolliset velat ulkopuolisille
lainat rahoituslaitoksilta 353 706
yhteensä 353 706

lyhytaikaiset korottomat velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
ostovelat 37 52
yhteensä 37 52

lyhytaikaiset korottomat velat ulkopuolisille
ostovelat 566 142
muut velat 37 45
siirtovelat 245 153
yhteensä 848 340

siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät:
Jaksotetut henkilöstökulut 226 129
muut siirtovelat 19 24
siirtovelat yhteensä 245 153

lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 238 1 098

emoYHtiÖn tilinPÄÄtÖksen liitetieDot
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mUUt liitetiedot
1000 eUr

16. VAKUUDET JA VASTUUT 31.12.2020 31.12.2019

annetut vakuudet

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai osakkeita
rahalaitoislainat 765 1 471
tililuotto 0 0
yhteensä 765 1 471

rahalaitoslainojen vakuudeksi annetut kiinnitykset
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 13 000 13 000
yhteensä 13 000 13 000

muut annetut vakuudet
Plc uutechnic Group oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä uutechnic oy:n ja stelzer 
rührtechnik international GmbH:n osakekannat.

Vakuudeksi annettujen tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvot yhteensä 9 598 9 598

Vastuusitoumukset

Pankkitakaukset
Pankkitakauslimiitit yhteensä 6 600 6 600
Pankkitakauslimiiteistä tytäryhtiöiden käytössä 2 329 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 31.12.2020 voimassa 319 t eur.

samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vastuusitoumukset
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 6 600 6 600
Vuokratakausten vakuudeksi annetut takaukset 0 0
yhteensä 6 600 6 600

muiden puolesta annetut vastuusitoumukset
asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset 0 48
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 1 350 1 350
yhteensä 1 350 1 398

14.9.2010 solmittuun entisen tytäryhtiön Japrotek oy ab:n vuokrasopimukseen sisältyy emoyhtiön omavelkainen vuokrasaatavien takaussitoumus. 
takaussitoumus on voimassa 31.12.2026 saakka. Vuokrasopimus on 22.6.2016 tehdyllä kiinteistön kaupalla siirtynyt entisin ehdoin uurec Holding 
oy:lle, jossa lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho ja timo lindström käyttävät määräysvaltaa.

emoYHtiÖn tilinPÄÄtÖksen liitetieDot

57UTG  TILINPÄÄTÖS 2020



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.

uudessakaupungissa 23. päivänä huhtikuuta 2021

Plc uutechnic Group oyj

dominic hill Peter ryan arno Gloeckner
toimitusjohtaja hallituksen puheenjohtaja
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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.–
31.12.2020. tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan 
tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, 
rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenve-
to merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, 
sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman 
ja liitetiedot. 

lausuntonamme esitämme, että 
•	 konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan  

konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen 
toiminnan tuloksesta ja rahavirroista eu:ssa käyttöön 
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(iFrs) mukaisesti, 

•	 tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta 
suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisää-
teiset vaatimukset.

lausuntomme on ristiriidaton hallitukselle annetun 
lisäraportin kanssa.

lausunnon perustelut  
olemme suorittaneet tilintarkastuksen suomessa nouda-
tettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme 
kuvataan tarkemmin kohdassa tilintarkastajan velvollisuu-
det tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 

olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserni-
yrityksistä niiden suomessa noudatettavien eettisten 
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme 
tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaati-
musten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut 
kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja 
käsityksemme 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 lausun-
tomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat 
tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, 
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 velvolli-
suudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa kuvatut velvol-
lisuutemme tilinpäätöksen tilintarkastuksessa mukaan 
lukien näihin seikkoihin liittyvät velvoitteemme. tämän 
mukaisesti suoritimme suunnittelemamme tilintarkastus-
toimenpiteet, jotka kohdistuivat arviomme mukaisesti 
riskeihin, jotka voivat johtaa tilinpäätöksen olennaiseen 
virheellisyyteen. suorittamamme tilintarkastustoimenpi-
teet, jotka kohdistuivat myös alla mainittuihin seikkoihin, 
ovat olleet perustana oheista tilinpäätöstä koskevalle 
lausunnollemme.
olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon 
riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. tähän on 
sisältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon 
tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu vää-
rinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.
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tilintarkastUksen kannalta  

keskeinen seikka 

miten seikkaa kÄsiteltiin  

tilintarkastUksessa

ajan kuluessa tuloutettavat asiakassopimukset
Viittaamme konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin 
ja liitetietoon 4.

ajan kuluessa tuloutettavat asiakassopimukset tuloute-
taan arvioitavissa olevan valmistusasteen mukaisella tu-
loutusmenetelmällä. menetelmä edellyttää harkintaan 
perustuvia arvioita, jotka määrittävät kirjattavan tuoton 
suuruuden. kirjattavan tuoton määrä riippuu erityisesti 
valmistusasteesta, joka määritetään tarkasteluhetkeen 
mennessä toteutuneiden menojen suhteena hankkeen 
arvioituihin kokonaismenoihin. 

edellä mainitun johdosta ajan kuluessa tuloutettavat 
asiakassopimukset olivat tilintarkastuksen kannalta 
keskeinen seikka sekä eu asetuksen 537/2014 10. 
artiklan 2c kohdassa tarkoitettu merkittävä olennaisen 
virheellisyyden riski. 

tilintarkastuksemme, jossa on huomioitu riski olen-
naisesta virheellisyydestä ajan kuluessa tuloutettavien 
asiakassopimusten osalta, sisälsi muun muassa seuraa-
vat toimenpiteet:
•	 keskustelimme konsernin edustajien kanssa saa-

daksemme käsityksen olennaisten ajan kuluessa 
tuloutettavien asiakassopimusten taloudellisesta 
sisällöstä.

•	 arvioimme konsernin ajan kuluessa tuloutettavien 
asiakassopimusten laskentaperiaatteiden yhden-
mukaisuutta sovellettaviin laskentastandardeihin 
nähden. 

•	 kävimme läpi ajan kuluessa tuloutettavien asia-
kassopimusten taloudellisia sopimusehtoja sekä 
tuloutuksessa käytettyjä arvioita ja laskelmia.

•	 arvioimme liikevaihtoon liittyvien liitetietojen 
asianmukaisuutta.

tilintarkastuskertomus

tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja  
toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen 
laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja 
riittävän kuvan eu:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansain-
välisten tilinpäätösstandardien (iFrs) mukaisesti ja siten, 
että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien 
säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimuk-
set. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta 
sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi 
voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.  

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan 
velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä 
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään 
seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että 
tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. 
tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustu-
en, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai 

toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa 
kuin tehdä niin.

tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen 
tilintarkastuksessa 
tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, 
onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä 
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 havaitaan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilin-
tarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytök-
sestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, 
jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa 
vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät 
tilinpäätöksen perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen 
kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytäm-
me ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. 
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tilintarkastuskertomus

voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai 
konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

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

•	 hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen so-
veltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia 
yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta 
informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon 
konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin 
tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suoritta-
misesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa 
tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan 
lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puut-
teellisuudet, 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 kommuni-
koiduista seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana 
olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat 
tilintarkastuksen kannalta keskeisiä. kuvaamme kyseiset 
seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös 
tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun 
äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei 
kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa, 
koska siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin 
kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta 
viestinnästä koituva yleinen etu. 

lisäksi: 
•	 tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai 

virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheel-
lisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin 
riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja han-
kimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 
riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen 
virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski 
siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys 
jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä 
yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista 
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittä-
mistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

•	 muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta 
relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukai-
set tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä 
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausun-
non emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan 
tehokkuudesta. 

•	 arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimispe-
riaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien 
tietojen kohtuullisuutta.

•	 teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja 
toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös 
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, 
ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin 
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista 
tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista 
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta 
epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimin-
taansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista 
epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää 
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota 
epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin 
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät 
ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopää-
töksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen 
antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastu-
sevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet 
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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 informaatios-
ta. muu informaatio käsittää toimintakertomuksen.

tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta 
informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpää-
töksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme 
arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa 
tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankki-
mamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin 
olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme 
on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen 
laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

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

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johto-
päätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen 
virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. meillä 
ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 29. huhtikuuta 2021

ernst & Young oy
tilintarkastusyhteisö

osmo Valovirta
kHt

tilintarkastuskertomus
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UUtechnic oy

osoite: muottitie 2, 23500 uusikaupunki, Finland  
Sähköposti: info@utgmix.com
henkilöstön sähköpostit: etunimi.sukunimi@utgmix.com
 
www.UtGmix.com

YHteYstieDot

stelzer rührtechnik international Gmbh

osoite: speckgraben 20, 34414 Warburg, Germany
Sähköposti: info@utgmix.com
henkilöstön sähköpostit: etunimi.sukunimi@utgmix.com
 
www.UtGmix.com

Plc UUtechnic GroUP oyj

osoite: muottitie 2, 23500 uusikaupunki, Finland  
Sähköposti: info@utgmix.com
henkilöstön sähköpostit: etunimi.sukunimi@utgmix.com
 
www.UtGmix.com
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taitto:  
Viestintätoimisto Pilkku oy
www.pilkkutehdas.fi


