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Voimakkaan kasvun ja kehityksen vuosi  
 

Heinä – joulukuu 2021 

- Liikevaihto kasvoi 22,7 % ollen 18,4 M€ (15,0 M€)  

- Käyttökate kasvoi ja oli 3,4 M€ eli 18,5 % liikevaihdosta (3,0 M€ ja 20,1 %) 

- Liikevoitto säilyi edellisen tilikauden tasolla ja oli 1,9 M€ eli 10,3 % liikevaihdosta (1,9 M€ ja 12,5 %) 

- Suhteellista kannattavuutta rasittivat konsernin merkittävät kasvupanostukset 

- Liiketoiminnan rahavirta oli 4,6 M€ (2,4 M€) 

Tammi – joulukuun 2021 yhteenveto 

- Liikevaihto kasvoi 20,0 % ollen 31,4 M€ (26,1 M€)  

- Käyttökate kasvoi ja oli 5,0 M€ eli 15,8 % liikevaihdosta (4,3 M€ ja 16,3 %) 

- Liikevoitto säilyi edellisen tilikauden tasolla ja oli 2,1 M€ eli 6,6 % liikevaihdosta (2,1 M€ ja 8,1 %) 

- Suhteellista kannattavuutta rasittivat konsernin merkittävät kasvupanostukset 

- Liiketoiminnan rahavirta oli 4,6 M€ (2,4 M€) 

- Osakekohtainen tulos 0,12 € 

- 1.2.2021 EcoUp hankki osake-enemmistön Uudenmaan Imupalvelu Oy:stä 

- Listautuminen First North -markkinapaikalle syyskuussa 2021 

- Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,06 € per osake 

Avainluvut 

 

 

EcoUp-konserni 7–12/2021 7–12/2020 Muutos % 1–12/2021 1–12/2020 Muutos %
Liikevaihto, 1000 € 18 423 15 011 23 % 31 387 26 146 20 %
Käyttökate, 1000 € 3 413 3 022 13 % 4 970 4 266 17 %
% liikevaihdosta 18,5 % 20,1 % 15,8 % 16,3 %
Liikevoitto, 1000 € 1 904 1 878 1 % 2 080 2 113 -2 %
% liikevaihdosta 10,3 % 12,5 % 6,6 % 8,1 %
Henkilökunnan määrä keskimäärin 161 124 30 %
Omavaraisuusaste % 62,7 % 36,2 %
Nettovelkaantumisaste % -14,6 % 101,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto % 12,5 % 22,7 % 6,8 % 12,8 %
Taseen loppusumma, 1000 € 37 337 20 681
Osakekohtainen tulos, € 0,14 *  0,22 0,12 *  0,22
Osinko / osake, € (esitys) 0,06 0,23
   * Aikajakson osakemäärät muutettu vertailukelpoisiksi 27.8.2021 tehdyn 1/699 osakesplitin mukaisesti
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Näkymät vuodelle 2022 

Rakennusteollisuus (RT) ennustaa lokakuun 2021 suhdannekatsauksessaan omakotitalojen rakentamisen 

aloitusten kasvua myös vuodelle 2022. Yleisellä tasolla tarkastellen vähähiilisten rakentamisen tuotteiden 

kysyntää lisäävät sekä kehittyvä lainsäädäntö ja kuluttajien kasvanut ympäristötietoisuus.  

Vuosi 2021 oli kiertotalousteknologian osalta kaupallisten valmiuksien kehittämisen aikaa, jolloin saavutettiin 

myös teknologian patentointiin vaadittava kypsyys. Tilikauden 2021 jälkeen 15.3.2022 EcoUpin innovaatiolle 

myönnetty patentti on merkittävä virstanpylväs, joka avaa kansainvälisen markkinan. Yleisellä tasolla voidaan 

todeta, että sekä kansallisen tason että EU-tason lainsäädäntöhankkeet rakentamisen kiertotalouden 

tehostamiseksi ovat omiaan kasvattamaan kiinnostusta uudenlaisia hankalien jätejakeiden kierrätyksen 

mahdollisuuksia kohtaan. 

Yhtiö ei anna taloudellista ohjeistusta vuodelle 2022 kiristyneestä geopoliittisesta tilanteesta ja sen 

aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen. 

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 

Yhtiö tavoittelee kasvua. Tavoitteena on noin 65 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto vuoden 2024 loppuun 

mennessä. Kannattavuuden osalta tavoitellaan yli 20 prosentin EBITDA, % keskipitkällä aikavälillä. Osingonjaon 

osalta yhtiön tavoitteena on Jakaa osinkoina 30–50 prosenttia yhtiön tilikauden tuloksesta. 

Toimitusjohtaja Antti Ollikainen kommentoi 

EcoUpin viime vuosi oli menestyksekäs kasvun vuosi. Liikevaihtomme kasvoi 20 % ja suhteellinen kannattavuus 

pysyi hyvällä tasolla huolimatta merkittävistä panostuksistamme tulevaan kasvuun, sekä erityisesti vuoden 

loppupuolella vaikuttaneesta logistiikkakustannusten noususta. Nöyränä kiitän koko henkilöstöämme tästä 

suorituksesta. 

Eristetuotteiden kysyntä kehittyi positiivisesti. Rakentajien kasvanut valveutuneisuus ympäristökysymyksissä 

tukee hiilineutraalien tuotteidemme kysyntää. Vähähiilisen rakentamisen trendiä kuluttajien vaatimusten 

ohella voimistavat myös käynnissä olevat säädöshankkeet ja niiden eteneminen. Levyeristeemme kysyntä 

ajoittain jopa ylitti valmistuskapasiteettimme. Levyeristeen tuotantokapasiteetin nostamiseen tähtäävät 

investointimme aloitettiin ja ne ovat edenneet suunnitellusti.  

Konsernimme Ekovilla-tuotteet ovat nettohiilinegatiivisia – tuotannossa syntyy vähemmän hiilidioksidipäästöjä 

kuin mitä tuotteemme varastoivat, ja näin syntyvän hiilivaraston olemme kaupallistaneet Puro.earth-

markkinapaikan hiilenpoisto-oikeussertifikaateiksi. Yksi tilikautemme kohokohdista oli, kun Nasdaq valitsi 

Ekovillan muodostaman hiilivaraston oman hiilijalanjälkensä kompensaatiomenetelmäksi. Katsomme, että 

tämä on osoitus luottamuksesta tuotteidemme aitoa ekologisuutta kohtaan.  
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Vastuullisuus onkin EcoUpin toiminnan ytimessä, meille se tarkoittaa tekoja: Tarkastelemme omaa 

toimintaamme niin ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun kuin hyvän hallintototavankin näkökulmista. 

Tuotteidemme ja palveluidemme kautta vaikutamme koko toimialaan. Esimerkkinä Ekovillan ohella 

kiertotalousteknologiamme, jonka kehittämisessä on panostettu erityisesti energiatehokkuuteen. Tämän 

valinnan seurauksena on mahdollista valmistaa sementtiä korvaavaa jätepohjaista raaka-ainetta, jonka 

hiilijalanjälki on alle 10 % perinteisen sementin hiilijalanjäljestä.  

Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin, ja henkilökunnan vähäinen vaihtuvuus ja sairauslomien vähäisyys 

kertovat onnistumisesta. Vastuullisuus, eettisyys ja hyvän hallintotavan tuntemus ovat vahvasti edustettuina 

yhtiön hallituksessa sekä johdossa, ja EcoUp toimii avoimesti ja läpinäkyvästi. Syrjimättömyys on meille tärkeä 

periaate. 

Päättyneen tilikauden kasvuamme tuki kiihtyminen pientalorakentamisessa, jossa EcoUpin Ekovilla-tuotteilla 

on vahva markkina-asema. Syksyn suhdannekatsauksessaan Rakennusteollisuus RT ry arvioi omakotitalojen 

aloitusmäärien vuonna 2021 nousevan yli 8 000:een vuoden 2020 määrästä (6 900). Vuodelle 2022 RT ennustaa 

jo 8 300 rakentamisen aloitusta omakotitalojen osalta.  

Syyskuussa koimme ikävän tilanteen Kuusankosken levytehtaallamme, kun tuotantolinjassa syttyi tulipalo. 

Henkilöstömme nopean toiminnan ansiosta palo saatiin kuitenkin nopeasti haltuun eikä merkittäviä vahinkoja 

päässyt syntymään. Tuotantolinjalla oli tuolloin jo käynnissä automaattisen palontorjuntajärjestelmän 

modernisointi, joka harmittavasti viivästyi komponenttipulan vuoksi. Modernisointiprojekti saatiin maaliin 

loppuvuoden aikana. 

Toukokuussa 2021 lanseerattiin kuluttajille suunnattu liiketoimintakonsepti, jossa suoramyydään kuluttajille 

kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavia eristevaihtoja ja lisäeristyksiä. Tämän konseptin käynnistysvaihe 

söi odotetusti hieman kannattavuuttamme tilikaudella 2021, mutta odotamme kuluttajaliiketoiminnasta 

merkittävää kasvun ja kannattavuuden lähdettä tulevaisuudessa. Omakotitalon eristeiden vaihtaminen ja 

lisäeristäminen on helppo ja nopea tapa laskea energiankulutusta. Asian merkitys korostuu, kun energiahinnat 

nousevat. 

Helmikuussa 2021 hankimme osaksi konserniamme Uudenmaan Imupalvelu Oy:n. Integrointivaiheessa yhtiöön 

sulautettiin imupalvelutoiminnot konsernin muista osista ja vuoden jälkimmäisellä puoliskolla alkoivat niin 

sanotusti ”hommat sujumaan”. Integroinnin myötä EcoUpin asema imupalvelujen tarjoajana vahvistui 

merkittävästi.  

Kiertotalousteknologian kaupallistaminen ja jatkokehityshankkeet etenivät suunnitellusti, ja 

patentointivalmius innovaatiolle saavutettiin vuoden 2021 loppuun mennessä. Tilikaudelle 2021 ei 

teknologialiiketoiminnasta vielä liikevaihtoa juurikaan muodostunut, mutta myynnin mahdollistavaa 

tuotteistamistyötä ja konseptia kehitettiin tehokkaasti. Odotetusti huomaamme, että ratkaisullemme on 

kysyntää Euroopan laajuisesti. Teknologiapuolen organisaatiota vahvistettiin kovan tason osaajilla, 
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panostukset tuottavat jo hedelmää, ja patenttiprosessin tultua päätökseen ovat myynnin edellytykset nyt 

hyvät. 

Tilikauden jälkeen maaliskuussa saimme kehittämällemme laitteistolle patentin Suomessa. Tällä nyt 

patentoidulla laitteistolla tuotettu, mineraalivillajätteestä valmistettu jauhe sopii mm. sementin korvaamiseen. 

Laitteistolla tuotetun uusioraaka-aineen todennettu hiilijalanjälki on alle 10 % perinteisen sementin 

hiilijalanjäljestä. Patentti mahdollistaa teknologian lisensoinnin ja avaa näin EcoUpille merkittävän 

kansainvälisen markkinan. 

Tilikauden tärkeä merkkipaalu oli myös listautuminen Nasdaqin First North Growth Market Finland -

markkinapaikalle. Listautumisannissa saatiin EcoUpille noin 4 500 uutta osakkeenomistajaa ja kerättiin noin 15 

miljoonan euron bruttovarat konsernin kasvuhankkeiden toteuttamiseen. 

Taloudellinen katsaus H2/2021 sekä koko tilikausi 2021  

Liikevaihto, kannattavuus ja tulos 

Konsernin liikevaihto heinä-joulukuussa oli 18,4 (15,0) miljoonaa euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta 

ajankohdasta 22,7 %. 

Liikevaihto koko tilikaudelta oli 31,4 (26,1) miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen nähden 20,0 %. 

Liikevaihdon kasvu oli seurausta myynnin positiivisesta kehityksestä sekä tilikauden aikaisesta yrityskaupasta. 

Käyttökate oli heinä-joulukuussa 3,4 (3,0) miljoonaa euroa, eli 18,5 % (20,1 %) liikevaihdosta. Ajanjakson 

käyttökatetta rasittivat erityisesti loppuvuonna kohonneet logistiikkakulut. Liikevoitto heinä-joulukuussa oli 1,9 

(1,9) miljoonaa euroa.  

Käyttökate koko tilikaudelta oli 5,0 (4,3) miljoonaa euroa, eli 15,8 % (16,3 %) liikevaihdosta. Liikevoitto 

tilikaudelta oli 2,1 (2,1) miljoonaa euroa eli 6,6 % (8,1 %) liikevaihdosta. Kannattavuutta rasittivat uusien 

liiketoimintojen käynnistyskulut. Liikevoiton heikompi kehitys suhteessa käyttökatteen kehitykseen johtui 

merkittävien kasvuinvestointien myötä kasvaneesta poistopohjasta.  

Konsernin materiaali- ja palvelukulut olivat heinä-joulukuussa 6,6 (6,4) miljoonaa euroa eli 35,7 % (43,0 %) 

liikevaihdosta. Koko tilikaudelta materiaali- ja palvelukulut olivat 11,1 (11,4) miljoonaa euroa eli 35,4 % (43,7 %) 

liikevaihdosta. Kulujen lasku oli seurausta onnistuneesta raaka-aineiden hankintastrategiasta sekä 

alihankintana ostettujen palvelujen vähentämisestä oman organisaation vahvistamisen kautta. 

Konsernin henkilöstökulut olivat heinä-joulukuussa 4,7 (2,8) miljoonaa euroa eli 25,4 % liikevaihdosta (18,5 %) 

ja koko tilikaudelta 7,9 (5,1) miljoonaa euroa eli 25,1 % liikevaihdosta (19,4 %). Henkilöstökulujen kasvusta noin 

43 % johtui Uudenmaan Imupalvelu Oy:n yrityskaupasta ja noin 57 % uusien liiketoimintojen rekrytoinneista 

sekä organisaation vahvistamisesta. 
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Liiketoiminnan muut kulut olivat heinä-joulukuussa 4,1 (3,3) miljoonaa euroa, joka on 22,0 % (22,2 %) 

liikevaihdosta. Koko tilikauden osalta liiketoiminnan muut kulut olivat 7,8 (6,0) miljoonaa euroa eli 24,8 % (22,8 

%) liikevaihdosta. Nousu johtui pääosin yrityskaupasta sekä kasvaneesta organisaatiosta. 

Heinä-joulukuun katsauskauden tulos oli 1,3 (1,5) ja koko tilikauden tulos 1,0 (1,4) miljoonaa euroa. 

Tase, rahoitus ja investoinnit 

Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 37,3 (20,7) miljoonaa euroa. 

Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 62,7 % (36,2 %) ja nettovelkaantumisaste -14,6 % (101,0 %). 

Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja verojen jälkeen oli 4,6 (2,4) miljoonaa euroa. 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tilikaudella olivat 8,3 (4,0) miljoonaa euroa. 1.2.2021 

toteutettu 85,2 prosentin osto Uudenmaan Imupalvelu Oy:n osakekannasta oli merkittävin yksittäinen 

investointi. Muut investoinnit keskittyivät kiertotalousteknologian kaupallistamiseen ja jatkokehitykseen, uusiin 

kiertotaloustuotteisiin sekä kierrätysmateriaaleista valmistettavan eristelevyn tuotantokapasiteetin 

nostamiseen. 

Tilikauden lopussa konsernin likvidit varat ilman ulkopuolisia saatavia olivat 10,4 (0,8) miljoonaa euroa. 

Korollista velkaa oli 7,0 (8,4) miljoonaa euroa. 

Osakkeiden lukumäärä ja osakekohtainen tulos 

EcoUp Oyj:n osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa oli yhteensä 8 868 210 (tilikauden 2020 lopussa 

vertailukelpoinen määrä osakkeiden split huomioiden oli 6 625 500). Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 

heinä-joulukuussa 2021 oli 7 905 695 (6 625 500 vertailukelpoinen) ja koko tilikaudella 7 323 542 (6 625 500 

vertailukelpoinen).  

31.12.2020 yhtiön osakemäärät olivat 9 465 A-sarjan osaketta ja 5 B-sarjan osaketta. Yhtiö laski liikkeelle 359 

uutta A-osaketta H1 2021 aikana kahdessa avainhenkilöille suunnatussa annissa. Listautumisvalmistelujen 

yhteydessä 27.8.2021 B-sarjan osakkeet mitätöitiin ja A-sarjan osakkeet splitattiin suhteessa 1:699. Syyskuun 

listautumisannissa laskettiin liikkeeseen 1.991.410 uutta osaketta. Osakekohtainen tulos tilikaudelta oli 0,12 

(0,22 vertailukelpoinen) euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeitaan. 

Riskitekijät 

Venäjän valtion helmikuussa 2022 aloittama sota Ukrainassa on tätä kirjotettaessa jo muuttanut ja tulee vielä 

tuntemattomilla tavoilla lisää muuttamaan geopoliittista paradigmaa. Tilanne on omiaan lisäämään riskitasoja 

laajalla skaalalla, mutta EcoUpiin kohdistuvat riskitekijät ovat välillisiä.  
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Venäjän laaja eristäminen Euroopan markkinoilta tulee välillisesti vaikuttamaan myyntiimme, mutta tämän 

vaikutuksen odotetaan olevan pientä. EcoUpilla ei ole eikä nykyisen johdon toiminta-aikana tule olemaan 

suoraa vientiä Venäjälle. 

EcoUpin Ekovilla -tuotteiden raaka-ainepohja koostuu kotimaisista kierrätysmateriaaleista ja tuotanto on 

kilpaileviin tuotteisiin verrattuna erittäin energiatehokasta. Tämän johdosta yhtiö kokee, että EcoUp on 

markkinassa suhteellisesti hyvin suojautunut ja vallitsevan kriisin negatiiviset vaikutukset yltävät meihin koko 

rakennusmarkkinan mahdollisen stagflaatioisen laskun tai logistiikkakulujen pitkävaikutteisen nousun myötä. 

Yhtiön 10.9.2021 julkaisemassa listalleottoesitteessä on käsitelty laajasti yhtiön toimintaympäristöön, 

liiketoimintaan, strategiaan, toimialaan ja immateriaalioikeuksiin, lainsäädäntöön ja osakkeisiin liittyviä riskejä 

ja epävarmuustekijöitä. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan esitteessä esitetyt riskit viimeaikaisen 

geopoliittisen paradigman muutoksen tuomien uhkien lisäksi eivät ole oleellisesti muuttuneet. 

Katsauskauden merkittävät tapahtumat 

• EcoUp hankki Uudenmaan Imupalvelu Oy:n osake-enemmistön 1.2.2021. Kauppa vahvisti selkeästi 

EcoUpin asemaa imupalvelujen tarjoajana. 

• Toukokuussa 2021 lanseerattiin kuluttajille suunnattu liiketoimintakonsepti, jossa myydään 

pientaloihin kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavia lisäeristyksiä ja eristevaihtoja sekä yläpohjan 

kunnostuksia. 

• Listautuminen Nasdaqin First North Growth Market -markkinapaikalle toteutettiin syyskuussa 2021. 

Listautumisessa kerättiin n. 15 miljoonan eurot varat konsernin kehityshankkeiden läpiviemiseksi. 

• Kiertotalousteknologian kaupallistaminen ja jatkokehityshankkeet etenivät menestyksekkäästi.  

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen 

EcoUp on saanut 15.3.2022 Suomessa patentin innovaatiolleen, joka mahdollistaa mineraalivillan 

energiatehokkaan jauhatuksen ja suodatuksen uudeksi raaka-aineeksi. Lisäksi vireillä on kansainvälinen 

patenttihakemus, joka perustuu nyt Suomessa myönnettyyn patenttiin ja saa siitä etuoikeuden. 

1.1.2022 EcoUp Oyj:n 100 %:sti omistama Eko Expert KH Oy fuusioitiin emoyhtiöön. Eko Expertin 

imupalvelutoiminnot olivat jo 2021 sulautettu Uudenmaan Imupalveluun ja fuusion myötä yhtiön 

kiertotalousteknologiatoiminnot sulautettiin emoyhtiöön. Järjestelyn tarkoitus oli yksinkertaistaa ja 

virtaviivaistaa konsernin rakennetta ja johtamista. 

Varsinainen yhtiökokous 2021 

EcoUp Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 23.3.2021. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 

tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2020. 
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Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, että tilikaudelta 2020 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista 

maksetaan osinkoa yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. 

Yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanosta. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kaski sekä jäseniksi 

Kim Poulsen, Jussi Aho ja Tuomas Mikkonen. 

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisen tilintarkastajana toimii Antti 

Kääriäinen. 

Hallituksen valtuutukset koskien omien osakkeiden hankintaa, osakeantia, optioita ja muita 

erityisiä oikeuksia 

Hallituksella on valtuutus hankkia tai ottaa pantiksi enintään 600 000 osaketta. Hallituksen valtuudesta 

päättää osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen 

perusteella voidaan antaa enintään 2 100 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta käytettiin 

listautumisannissa 1 991 410, joten valtuutusta on jäljellä 108 590. Molemmat valtuudet ovat voimassa 

seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tai enintään 30.6.2022 asti. 

Yhtiökokous 2022 

EcoUpin varsinainen yhtiökokous pidetään 24.5.2022. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin 

yhtiötiedotteena. Yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus ovat saatavilla viimeistään viikolla 14 sähköisessä 

muodossa osoitteessa sijoittajat.ecoup.fi. 

Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle 

Konsernin emoyhtiön EcoUp Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 21 008 193,78 euroa, josta tilikauden 

voittoa oli 631 852,33 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 maksetaan osinkoa 0,06 euroa 

osakkeelta eli yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivän osakemäärällä 

laskettuna. Osinkoehdotus on EcoUpin voitonjakopolitiikan mukainen. 

  
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2022  

21.3.2022 Tilinpäätöstiedote kaudelta 1.1. - 31.12.2021 

Viikko 14/2022 Vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan yhtiötiedotteella sekä 

sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivustolla (sijoittajat.ecoup.fi) 

24.5.2022 EcoUpin varsinainen yhtiökokous 

26.8.2022 Puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1. - 30.6.2022 

27.10.2022 Liiketoimintakatsaus Q3 2022 
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Tilinpäätöstiedottaminen webcast-kokouksena  

EcoUp järjestää ensisijaisesti sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun webcast-tilaisuuden 

maanantaina 21.3.2022 kello 14.00. Webcast-tilaisuudessa EcoUpin toimitusjohtaja Antti Ollikainen ja 

talousjohtaja Eero Heikkinen esittelevät yhtiön vuoden 2021 tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat. Tilaisuuteen 

voi osallistua osoitteessa: https://ecoup.videosync.fi/2021-tilipaatos/register 

 

Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2021, taulukko-osa 
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 

Tilinpäätöstiedotteen luvut on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tilikaudesta 1.1.-31.12.2021 

on suoritettu tilintarkastus, mutta tilintarkastuskertomus on tämän raportin julkaisuhetkellä vielä laatimatta. 

Tiedot on esitetty Nasdaq First North Growth Market Finland -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä 

laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.  

Osa tilinpäätöstiedotteen tunnusluvuista on ESMA:an ohjeessaan tarkoittamia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat hyödyllistä lisätietoa yhtiön taloudellisen ja operatiivisen suoritustason 

arviointiin sekä parantavat vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei 

tule pitää kansallisessa lainsäädännössä (FAS) määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina mittareina. 

Tilinpäätöstiedotteessa käytettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %, 

nettovelkaantumisaste %, omavaraisuusaste % sekä käyttökate ja käyttökate liikevaihdosta %. Laskentakaavat 

vaihtoehtoisille tunnusluvuille löytyvät jäljempänä osioista laskentakaavat. 

Noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 

Kehittämismenoja on aktivoitu KPL 5:8 § mukaisesti liittyen yhtiön tuotteiden kehittämiseen siltä osin, kun 

kehittämismenojen arvioidaan tuottavan vastaisia tuloja vähintään seuraavan 3-10 vuoden aikana. 

Kehittämismenot poistetaan arvioituna taloudellisena pitoaikanaan tasapoistoin. 

Taseeseen merkitty liikearvo ja konserniliikearvo poistetaan kymmenessä vuodessa, koska kokemusperäisesti 

on arvioitu sen tuloa tuottavan vaikutuksen kestävän vähintään 10 vuotta. 

Muut pysyviin vastaaviin merkityt aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoiston 

vähennettyyn hankintamenoon.  

Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon. 

Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO-

periaatetta sekä KPL 5 luvun 6§ 1 momentin mukaista alimmanarvon periaatetta. 
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Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset 

Hyödykeryhmä Arvioitu pitoaika Poistoprosentti ja poistomenetelmä 
Konserniliikearvo ja liikearvo 10 vuotta tasapoisto 
Kehittämismenot 3-10 vuotta tasapoisto 
Muut pitkävaikutteiset menot 2-10 vuotta tasepoisto 
Rakennukset ja rakennelmat 5-20 vuotta tasapoisto 
Koneet ja kalusto 3-10 vuotta tasapoisto / 25 % menojäännöspoisto 

 

Poistoperusteissa ei ole tapahtunut muutoksia 

Konsernin tuloslaskelma (FAS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EcoUp-konserni, 1000 € 7–12/2021 7–12/2020 2021 2020

LIIKEVAIHTO 18 423 15 011 31 387 26 146
Liiketoiminnan muut tuotot 304 570 365 576
Materiaalit ja palvelut -6 579 -6 448 -11 105 -11 429
Henkilöstökulut -4 685 -2 775 -7 878 -5 076
Liiketoiminnan muut kulut -4 050 -3 335 -7 799 -5 951

KÄYTTÖKATE 3 413 3 022 4 970 4 266
Poistot ja arvonalentumiset -1 509 -1 144 -2 890 -2 153

LIIKEVOITTO 1 904 1 878 2 080 2 113
Rahoitustuotot ja -kulut -188 -200 -441 -320

VOITTO ENNEN VEROJA 1 716 1 678 1 639 1 792
Tuloverot ja laskennalliset verot -378 -222 -461 -347
Vähemmistöosuudet -83 0 -142 0

KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 1 256 1 455 1 036 1 446
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Konsernitase (FAS) 

 

EcoUp-konserni, 1000 € 31.12.2021 31.12.2020

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 6 753 3 786
Aineelliset hyödykkeet 13 490 9 903
Sijoitukset 17 65

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 20 260 13 754

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 2 341 1 975
Pitkäaikaiset saamiset:

Muut saamiset 55 28
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 55 28
Lyhytaikaiset saamiset:

Myyntisaamiset 3 183 2 301
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 5 620
Muut saamiset 580 1 016
Siirtosaamiset 509 163

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 277 4 101
Rahat ja pankkisaamiset 10 405 824
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 17 078 6 927
VASTAAVAA YHTEENSÄ 37 337 20 681

VASTATTAVAA 31.12.2021 31.12.2020
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 80 64
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 795 1 597
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 4 325 4 379
Tilikauden voitto (tappio) 1 036 1 446
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 23 236 7 486

VÄHEMMISTÖOSUUS 159 0

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lainat  rahoituslaitoksilta 5 453 6 908
Ostovelat 475 531

Pitkäaikainen yhteensä 5 929 7 439

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 1 527 1 474
Ostovelat 2 102 1 415
Velat saman konsernin yrityksille 3 693
Laskennalliset verovelat 576 484
Muut velat 2 394 319
Siirtovelat 1 411 1 371

Lyhytaikainen yhteensä 8 014 5 756

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 943 13 194

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 37 337 20 681
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Konsernin rahavirtalaskelma  

 

 

 

EcoUp-konserni, 1000 € 7–12/2021 7–12/2020 2021 2020

Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 716 1 678 1 639 1 792
Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 1 509 1 144 2 890 2 153
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -28 101 24 153
Rahoitustuotot ja -kulut 167 165 420 320
Luovutustappiot ja -voitot 16 0 16 0

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 380 3 089 4 988 4 419

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos -27 -490 150 -695
Vaihto-omaisuuden muutos -204 -55 -366 186
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -3 341 -1788 819 -1 213

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja 
veroja -192 756 5 591 2 697

Maksetut korot ja maksut -191 -190 -446 -388
Saadut korot liiketoiminnasta 3 24 5 53
Maksetut välittömät verot -474 52 -547 52
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) -854 642 4 603 2 414

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin
ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 363 -2998 -8 318 -3 977
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot 3 0 16 13
Muiden lainojen myöntäminen
ja saadut takaisinmaksut 0 3150 0 3 150
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -3 361 152 -8 302 -814

Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen oman pääoman lisäys 14 977 0 16 182 0
Pääomalainojen nostot ja takaisinmaksut 0 -3150 0 -3 150
Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen nostot 0 4685 0 4 685
Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 059 -1808 -1 401 -1 808
Maksetut osingot ja muu voitonjako -493 0 -1 500 -1 015
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 13 425 -273 13 281 -1 288

Rahavarojen muutos (A + B + C) 9 210 521 9 581 312

Rahavarat katsauskauden alussa 1 195 303 824 512
Rahavarat katsauskauden lopussa 10 405 824 10 405 824
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Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 

 

Laskentakaavat 
• Käyttökate (EBITDA) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – materiaalit ja palvelut – 

henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut        

• Käyttökate liikevaihdosta, % = Käyttökate / Liikevaihto x 100      

• Liikevoitto (EBIT) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut 

– liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumiset   

• Liikevoitto liikevaihdosta, % = Liikevoitto / Liikevaihto x 100      

• Kauden tulos liikevaihdosta, % = Katsauskauden tulos / Liikevaihto x 100      

• Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma kauden lopussa + Vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma kauden lopussa – 

Saadut ennakot kauden lopussa) x 100      

• Nettovelkaantumisaste, % = (Korolliset velat – Rahavarat) / (Oma pääoma + Vähemmistöosuus) x 100   

• Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Annualisoitu voitto ennen veroja + annualisoidut rahoituskulut / (Taseen 

loppusumma kauden lopussa – Korottomat velat kauden lopussa) x 100      

 

EcoUp-konserni, 1000 € 7–12/2021 7–12/2020 2021 2020

Sidottu oma pääoma:
Osakepääoma kauden alussa 64 64 64 64
Osakepääoma kauden lopussa 80 64 80 64

Sidottu oma pääoma yhteensä 80 64 80 64

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto       
kauden alussa 2 802 1 597 1 597 1 597
Lisäys 14 993 0 16 198 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden 
lopussa 17 795 1 597 17 795 1 597

Muuntoerot kauden alussa 0 -1 -2 -1
Muutos -2 -1 -1 -1
Muuntoerot kauden lopussa -2 -2 -2 -2

Edellisten tilikausien voitto/tappio 2 879 4 243 4 379 4 568
Ed. kauden tuloksen siirto 1 226 -19 1 446 681
Osingonjako 0 0 -1 500 -1 015
Ed. tilikausien virheiden korjaukset 0 147 0 147
Edellisten kausien voitto/tappio
kauden lopussa 4 105 4 372 4 325 4 379

Kauden voitto/tappio 1 256 1 455 1 036 1 446

Vapaa oma pääoma yhteensä kauden lopussa 23 154 7 422 23 156 7 422

Oma pääoma yhteensä 23 234 7 486 23 236 7 486
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EcoUp Oyj 

Hallitus 

Lisätietoja: 
 
Antti Ollikainen 

Toimitusjohtaja, EcoUp Oyj 

Puhelin: +358 44 703 3170 

Sähköposti: antti.ollikainen@ecoup.fi 

Hyväksytty neuvonantaja 

Aktia Alexander Corporate Finance Oy 

puh. +358 50 520 4098 

 

EcoUp Oyj lyhyesti 

EcoUp Oyj edistää rakennusteollisuuden vihreää siirtymää tuottamalla hiilineutraaleja, energiatehokkaita ja 

kiertotalouteen pohjaavia materiaaleja, palveluita ja teknologiaa, jotka auttavat rakennusalan toimijoita 

keventämään omaa ympäristökuormitustaan. Yhtiöllä on yli 40 vuotta kokemusta kiertotalousratkaisujen 

kehittämisestä ja toimittamisesta asiakkaille. Lue lisää: sijoittajat.ecoup.fi 


