
OFULLBORDAD CGR-EXAMEN 1.9.2018 

DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER 
(7 timmar) 100 poäng 

Lös följande uppgifter (1–2) utifrån gällande författningar, god revisionssed och god bokföringssed. 
Du kan svara på uppgifterna enligt det uppdaterade verket Kansainväliset tilintarkastusalan 
standardit 2016–2017, som ges ut av Finlands Revisorer rf. I svaren kan revisorsrapporterna 
upprättas enligt de modeller som ingår i det uppdaterade verket Tilintarkastajan raportointi 2017, 
som ges ut av Finlands Revisorer rf. 

I uppgiftslösningen är det inte av betydelse att de företag, personer och identifikationsuppgifter vilka 
nämns i uppgiften är fiktiva. Delar av IFRS-bokslutsuppgifter av existerande börsnoterade bolag har 
använts till grund för uppgiften. Bakgrundsuppgifter, fel och brister har lagts till i uppgiften, men 
dessa har inte något att göra med företagen i fråga eller deras bokslutsuppgifter. Förvaltnings- och 
bokföringshandlingar som inte lagts fram i samband med uppgifterna eller bilagor som nämns i 
uppgifterna men inte lagts fram är inte av betydelse för uppgiftslösningen. I uppgiftslösningen är det 
inte av betydelse att avrundade bokslutsuppgifter anges i vissa punkter. I uppgiftslösningen är det 
inte av betydelse på vilka veckodagar datumen inträffar. 

Vissa delar som nämns separat i uppgiften har avlägsnats från uppgiften. De avlägsnade delarna 
påverkar inte uppgiftslösningen. Vid bedömningen ges inte poäng för omständigheter som hänför 
sig till teknisk addition i anknytning till resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalysen 
(eller finansieringsanalysen), kalkylen över ändringar i eget kapital, noterna eller tabellerna i 
uppgifterna. När du svarar kan du lita på att det som lagts fram i bakgrundsuppgifterna för uppgiften 
(s. 2) stämmer. 

I uppgiften har moderföretagets resultaträkning, balansräkning och noter i viss utsträckning 
presenterats i kortare form än vad som krävs enligt minimikraven i bokföringsförordningen. Vid 
bedömningen ges ingen poäng för omständigheter som gäller omfattningen på presentationen av 
moderföretagets resultaträkning, balansräkning och noter. Det är möjligt att få plus- och minuspoäng 
i bedömningen av svaren. Grammatik- och stavfel och dispositionsfel i de rapporter som krävs i 
uppgifterna kan leda till minuspoäng. Det är förbjudet att direkt kopiera lagparagrafer, IFRS-
standarder och andra bestämmelser. 

I uppgifterna avses med bokslut enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) ett bokslut 
som upprättats enligt internationella bokslutsstandarder i enlighet med kapitel 7 a i bokföringslagen. 
Med bokslut enligt FAS (Finnish Accounting Standards) avses ett enligt den i Finland gällande 
bokföringslagen upprättat annat bokslut än de i lagens 7 a kapitel avsedda boksluten som upprättas 
enligt internationella bokslutsstandarder.  

Använd de svarsbotten som finns på datorns skrivbord (desktop) i mappen ”KHT 2-osa” när du 
besvarar uppgifterna. Spara uppgifterna genom att använda din identifikationsnummer och 
uppgiftens rubrik i det namn som du sparar. Till exempel en examinand vars identifikationsnummer 
är 123456 sparar sitt svar enligt följande: 

123456 Uppgift 1 
123456 Uppgift 2 osv. 

Uppgiftsduplikatet behöver inte returneras. 

1 (68)



   

 
Bakgrundsuppgifter 
 
Sigmylambda Abp har sedan 1988 varit ett offentligt noterat aktiebolag på NASDAQ OMX Helsingfors. 
Sigmylambda Abp:s och dess dotterföretags räkenskapsperiod är 1.7–30.6. I uppgiften avses med 
”Sigmylambda-koncernen” och ”Sigmylambda” den koncern som moderföretaget Sigmylambda Abp och 
dess dotterbolag bildar. Med ”Sigmylambda Abp” avses moderföretaget. 
 
Koncernens bokslut har upprättats med tillämpande av IFRS-standarderna. Moderföretagets bokslut har 
upprättats med iakttagande av finländska bokslutsbestämmelser (FAS).  
 
CGR Timo Tarkastaja från revisionssammanslutningen Tilintarkastus Tarkka Ab (Revisorsgatan 50 A, 
00100 HELSINGFORS) har sedan 1.7.2015 varit huvudansvarig revisor för Sigmylambda Abp. Till CGR 
Timo Tarkastajas revisionsteam hör även Maija Mallikas och Matti Myyrä. Mallikas och Myyrä har upprättat 
ett sammandrag av observationerna vid revisionsarbetet.  
 
Ansvaret för revisionen av de utländska dotterbolagen bärs i huvudsak av revisorerna i Tilintarkastus 
Tarkka Ab:s lokala samarbetsföretag, vilka rapporterar om sina observationer till CGR Timo Tarkastaja. 
CGR Timo Tarkastaja ansvarar för koordineringen av revisionen och för att styra revisionsarbetet. Din 
uppgift är att upprätta ett förslag till revisionsberättelse för CGR Timo Tarkastaja utifrån det bokslut som 
du granskat, revisorernas sammandrag och annat material som är tillgängligt vid revisionen.  
 
För att underlätta bedömningen ska följande väsentlighetsgränser användas när du löser 
uppgiften: koncernbokslutet 700 000 euro och moderbolagets bokslut 400 000 euro. Om ett enskilt 
fel i uppgiften överstiger väsentlighetsgränsen, ska det redovisas i revisionsberättelsen (uppgift 
2). Gränsen för de fel som ska rapporteras är 5 procent av väsentlighetsgränsen, dvs. 35 000 euro 
i koncernbokslutet och 20 000 euro i moderbolagets bokslut. De fel som bör rapporteras ska 
rapporteras till ledningen (uppgift 1), men enskilt inverkar de inte på revisionsberättelsen.  
 
Uppgift 1 (80 poäng) 
 
Vilka fel och/eller brister finns det i Sigmylambda Abp:s verksamhetsberättelse, bokföring, bokslut, 
koncernbokslut och/eller förvaltning? Uppge penningbeloppet och arten av eventuella fel och/eller brister 
och ge detaljerade motiveringar till dina slutsatser. Redogör också för på vilket sätt felen och/eller bristerna 
kan korrigeras.  
 
Ta i ditt svar ställning till på vilket sätt varje fel eller brist som du observerat skulle inverka på revisorns 
rapportering, såvida felet eller bristen inte korrigeras. Upprätta ditt svar i form av arbetspapper enligt 
följande modell, så att det av arbetspappren framgår vilken omständighet som granskats, 
granskningsobservationen och en motiverad bedömning av den samt korrigeringsförfarandet för felet 
och/eller bristen. Om det är fråga om ett bokföringsmässigt fel, redogör för korrigeringsförfarandet 
även i formen Per konto An konto. Redogör också för huruvida observationen ska tas upp i revisorns 
rapportering, huruvida det är fråga om ett ärende som ska tas upp i revisionsberättelsen enligt 3 kap. 5 § 
i revisionslagen, eller om det är ett ärende som ska redovisas i revisorns övriga rapportering, såvida felet 
eller bristen inte korrigeras. Ge i ditt svar även ett sammandrag av felen. 
 
Använd svarsbottnen för uppgift 1 då du besvarar uppgiften.  
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SVARSMODELL 
 
Revision av Sigmylambda Abp, räkenskapsperiod 1.7.2017–30.6.2018 
 
Datum: 1.9.2018 
Granskare: 123456 (examinandens identifieringsnummer) 
 
Granskad omständighet Granskningsobservation, 

motiverad bedömning och 
korrigeringsförfarande 

Inverkan på rapporteringen 
(Uppge vad,  var och hur detta 
rapporteras, om felaktigheten 
eller bristen inte korrigeras) 

Exempelsvar 
 
1. Verksamhetsberättelse 

Exempelsvar 
 
I verksamhetsberättelsen har 
det inte enligt 8:7.1 i ABL 
redogjorts för att företaget har 
blivit koncernens moderbolag 
under räkenskapsperioden. 
 
Korrigeringsförfarande: 
 
Verksamhetsberättelsen ska 
korrigeras så att den uppgift 
som förutsätts enligt 
aktiebolagslagen läggs till. 

Exempelsvar 
 
Om felet inte korrigeras, ska 
ärendet rapporteras till styrelsen 
skriftligen. 
 

2.    
 
Uppgift 2 (20 poäng) 
 
Upprätta ett förslag till revisionsberättelse daterad 1.9.2018 för Sigmylambda Abp:s revisor att 
underteckna under förutsättning att företagets bokföring, förvaltning och bokslutshandlingar inte ändras till 
någon del. 
 
Förslaget till revisionsberättelse ska ha en synlig rubrik ”För revisionen särskilt betydelsefulla 
områden”. I svaret behöver du inte fastställa eller beskriva de för revisionen särskilt betydelsefulla 
områdena. 
 
Använd svarsbottnen för uppgift 2 då du besvarar uppgiften.  
 
Bilaga 1 Sigmylambda Abp:s bokslut 1.7.2017–30.6.2018 
 
Bilaga 2 Protokoll från styrelsemötet 1/2017–2018, 10.9.2017 

Protokoll från styrelsemötet 3/2017–2018, 1.2.2018 
 Protokoll från styrelsemötet 4/2017–2018, 31.3.2018 
 Protokoll från styrelsemötet 5/2017–2018, 14.4.2018 

Protokoll från styrelsemötet 6/2017–2018, 15.6.2018 
Protokoll från styrelsemötet 1/2018–2019, 18.7.2018 
 
Sammandrag av revisionen för räkenskapsperioden 1.7.2017–30.6.2018 

Bilaga 1 Finansieringsavtal 
Börsmeddelande 15.8.2017 
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Sigmylambda-koncernen 
 
STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.7.2017–30.6.2018 
 
Sigmylambda-koncernen är uppdelad i två affärsverksamhetsområden som utöver moderbolaget även 
består av koncernens dotterbolag, vilka utövar självständig affärsverksamhet. Dotterbolagen producerar 
olika produkter och tjänster.  
 
Koncernens affärsverksamhetsområden, vilka vardera bildar ett segment som rapporteras enligt IFRS 8-
standarden är: 
 
Mellanmål – produktion, marknadsföring och försäljning av mellanmålsprodukter; mellanmålen utgörs av 
Snack- och Fruit-verksamheterna.  
 
Spannmålsprodukter – primärförädling av spannmålsprodukter, produktion och försäljning av säljbara 
produkter. 
 
Verksamhetsmiljö och utveckling av affärsverksamheten 

Mellanmålsenhetens andel av koncernens omsättning var cirka 74 procent och 
Spannmålsprodukterenhetens andel cirka 26 procent. Den utländska omsättningens andel av hela 
koncernens omsättning var 66,3 procent (55,6 under föregående räkenskapsperiod), dvs. 172 787 
(137 309) tusen euro. 

 
Resultat 
Sigmylambda-koncernens rörelseresultat uppgick till 21 221 (3 469) tusen euro. Avskrivningar och 
nedskrivningar av affärsverksamheten, vilka i resultaträkningen fördelats på olika verksamheter uppgick 
till 10 560 (16 443) tusen euro. Koncernens finansiella poster var -1 291 (-764) tusen euro. Koncernens 
resultat före skatter var 19 931 (2 705) tusen euro. 

Koncernens resultat efter skatter var 17 476 (2 805) tusen euro.  

Valutakurserna hade en klar positiv inverkan på Mellanmålsenhetens omsättning och rörelseresultat. 
Valutakursernas positiva verkan syntes särskilt i Sigmylambdas funktioner i Storbritannien, vilka 
inbringar en betydande del av Mellanmålsenhetens omsättning och rörelseresultat. 

Fruit-affärsverksamheten hade på många sätt ett krävande år. Konkurrensen om fruitstänger på 
marknaden stramades åt ytterligare samtidigt som handeln anpassade sin verksamhet till 
marknadsläget och tog i bruk strängare sortimentkriterier. Rörelseresultatet var fortsättningsvis 
förlustbringande och på samma nivå som året innan. Omsättningen var också på nästan oförändrad 
nivå från året innan. Fruit-affärsverksamhetens lönsamhet antas vara en utmaning i framtiden.  

Snack-affärsverksamheten har utvecklats gynnsammare. Företagsförvärvet (affärsverksamhetsaffär 
Snack Ltd) i slutet av den föregående räkenskapsperioden har färdigställts i början av innevarande 
räkenskapsperiod.  

Som helhet vill konsumenterna hela tiden ha mer för sina pengar och promotionsförsäljningen inom 
detaljhandeln får hela tiden större betydelse. Konsumenterna är också mer hälsomedvetna än tidigare 
tack vare den långvariga sockerdiskussionen i offentligheten och särskilt sockerhalterna i produkter 
riktade till barn följs noga upp. 

Spannmålsprodukterenhetens omsättning var 72 946 (100 810) tusen euro. Försäljningen av korn var 
på samma nivå som under jämförelseperioden. Den exceptionellt goda havresäsongen syntes i form av 
en prissänkning på marknaden, eftersom tillgången till havre var god. I produktionsinsatserna 
koncentrerade sig Spannmålsproduktenheten på de mest lönsamma produktgrupperna, såsom på 
sojahavre och bondbönor, för vilka lönsamheten förbättrades från året innan. 
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Effekterna av Rysslands importförbud är indirekta och syns genom hela spannmålskedjan. Som en följd 
av det beslutade Sigmylambda Abp:s styrelse 14.4.2018 att börja en process för att upplösa Burman 
OOO, vilket bolaget länge haft i sin ägo, i syfte att förenkla sina verksamheter. 
 
Orderstock 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 
Sigmylambda-koncernens viktigaste nyckeltal 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 

Balansräkning, kassaflöde och finansiering 
Sigmylambda-koncernens balansomslutning 30.6.2018 var 281 776 (272 167) tusen euro. Eget kapital 
uppgick till 175 002 (162 665) tusen euro.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten 30.6.2018 uppgick till 32 519 (13 087) tusen euro. 

Koncernens räntebärande finansiella skulder 30.6.2018 var 55 066 (62 865) tusen euro. 

Sigmylambda Abp betalade för räkenskapsperioden 2017 en utdelning på 11 000 (9 000) tusen euro.  

 
Tvistemål 
Sigmylambda Abp har en osäker och stridig fordring på 1 500 tusen euro för uteblivna royaltyintäkter 
från 2016. Posten hör inte till bolagets sedvanliga verksamhet. Bolaget har fått ett utomstående 
utlåtande om den aktuella fordringens status. Enligt utlåtandet kommer kunden att betala 30 procent av 
fordringen. 

 
Forskning och utveckling 
Koncernens forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 2 752 (3 290) tusen euro, vilket är 1,1 
(1,3) procent av omsättningen. Forskningskostnaderna har redovisats som kostnad under den period 
de uppkommit i enlighet med försiktighetsprincipen. 

 

Engångsposter 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 
Segmentinformation 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 

Personal 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 
Företagsansvar 
Ansvarsfull verksamhet utgör en väsentlig del av Sigmylambdas strategi och vision. Sigmylambda är en 
ekologisk föregångare, som redan under flera år har gjort ett långsiktigt arbete för att främja en hållbar 
matkedja. Koncernens tillväxt under de senaste åren och tack vare internationaliseringen har även 
ansvarighetsärendena blivit mer mångformiga. På olika marknader och i olika affärsverksamhetsmodeller 
framhävs olika slag av ansvarighetsteman. 
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Ändringar i koncernstrukturen 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 
Händelser efter rapporteringsperioden 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 
Risker och osäkerhetsfaktorer inom en nära framtid 
Världsekonomin bedöms bli något piggare under räkenskapsperioden 2018–2019, eftersom en spirande 
tillväxt är att vänta. Ett eventuellt globalt handelskrig, Italiens krävande finansieringssituation samt 
Brexit-processen i Storbritannien skapar emellertid osäkerhet. Det bör emellertid beaktas att en 
betydande del av Sigmylambdas kunder i Storbritannien är lokala, vilka väntas mildra effekterna av 
Brexit. 

Finlands ekonomi antas tillväxa något. Räntenivån är fortfarande låg, även om man kan ana ett tryck på 
räntehöjningar. Arbetslöshetsnivån väntas vara fortsatt hög jämfört med de övriga europeiska länderna. 

Förändringarna i valutakurserna kan ha en betydande effekt på Sigmylambdas omsättning och resultat 
både direkt och indirekt, eftersom en stor del av koncernens omsättning och resultat genereras i 
Storbritannien. 

För att säkerställa affärstillväxt och lönsamhet kan Sigmylambda genomföra företagsarrangemang, som 
på samma sätt som rationaliseringsprojekten kan orsaka betydande kostnader av engångsnatur. 

 
Utsikter 
Sigmylambda bedömer att rörelseresultatet för det första kvartalet räkenskapsperioden 2018–2019 är 
svagt positivt.  

Hela årets omsättning och rörelseresultat för koncernens kvarvarande verksamhet bedöms växa lite från 
år 2018. 

 
Nyckeltal 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
Aktieägare 
Fördelningen av aktieinnehavet 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
Antal aktier av varje aktieslag och huvudsakliga bestämmelser om varje aktieslag 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
Egna aktier 
Bolaget har skaffat sammanlagt 8 207 000 stycken egna aktier på börsen under räkenskapsperioderna 
1.7.2005–30.6.2006–1.7.2015–30.6.2016 samt sammanlagt 2 000 000 stycken aktier under 
räkenskapsperioden 1.7.2017–30.6.2018. 

  

Bolagsstyrningsrapport 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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Ordinarie bolagsstämma och styrelsens gällande befogenheter 

Sigmylambda Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls 15.8.2017. Bolagsstämman beslutade i enlighet med 
styrelsens förslag att för räkenskapsperioden 1.7.2016–30.6.2017 betala en utdelning på 0,07 euro per 
aktie, dvs. sammanlagt cirka 11 000 tusen euro. Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade 
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.7.2016–
30.6.2017. Stämman beslutade hålla styrelsens arvoden oförändrade. Stämman beslutade att till 
styrelsens ordförande betala ett arvode på 6 000 euro i månaden och till ledamöterna ett arvode på 3  000 
euro i månaden. 

Till bolagets revisor valdes revisionssammanslutningen Tilintarkastus Tarkka Oy, som utnämnt CGR 
Timo Tarkastaja till huvudansvarig revisor. Räkenskapsperioden som börjar 1.7.2017 är 
revisionssammanslutningens tredje mandatperiod som Sigmylambda Abp:s revisor. 
 
Bolagsstämman 15.8.2017 befullmäktigade styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier med 
bolagets egna fria kapital enligt bestämmelserna i 13 och 15 kap. i aktiebolagslagen med följande villkor: 
Aktier kan förvärvas högst till ett antal på 1 000 000 stycken. Högst 1 000 000 euro får användas för köp 
av aktier. De köpta egna aktierna används för att belöna nyckelpersonerna enligt principer som man 
avtalar om senare.  
 
Det här bemyndigandet är bolagsstämmans enda bemyndigande och det gäller fram till 15.2.2019. 
 
Styrelsens förslag till vinstutdelning 
Bolagets styrelse föreslår för den ordinarie bolagsstämman att det betalas en utdelning av vinsten för 
räkenskapsperioden 1.7.2017–30.6.2018 på 0,03 euro per aktie d.v.s. sammanlagt 4 954 471 euro. 
Utdelning betalas emellertid inte för de aktier som bolaget innehar på avstämningsdagen för utdelning 
29.11.2018. Utdelningen betalas 5.12.2018. 

Det har inte skett några väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskaps-
perioden. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsen äventyrar den föreslagna utdelningen inte 
bolagets solvens. 

 

9 (68)



Sigmylambda Abp 
FO-nummer 1234567-8 

  

 

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING  
1.7.2017– 
30.6.2018  

1.7.2016–
30.6.2017 

(tusen euro) Noter       
 
OMSÄTTNING 1  260 614  246 958 
Kostnader för sålda prestationer   -201 607   -203 930 
Bruttobidrag   59 007  43 028 
Kostnader för försäljning och marknadsföring   -24 081  -23 992 
Administrationskostnader   -14 101  -13 185 
Forsknings- och utvecklingskostnader   -2 752  -3 290 
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 4  3 148   907 

      

RÖRELSEVINST 
5,6, 7 

19  21 221  3 469 
Finansiella intäkter 8  516  371 
Finansiella kostnader 8  -1 807  -1 135 
Andel av intresse- och ägarintresseföretagens resultat 0   0  
VINST FÖRE SKATT   19 931  2 705  

Inkomstskatt 10  -2 455   100 
 

       

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST   17 476   2 805  

      
 

FÖRDELNING AV RÄKENSKAPSPERIODENS 
RESULTAT     
På moderföretagets ägare   17 476  2 806  

På ägare utan bestämmande inflytande   0   -1  

   17 476   2 805  

        

   
RESULTAT PER AKTIE SOM RÄKNATS AV VINST HÄNFÖRLIGT TILL MODERFÖRETAGETS 
AKTIEÄGARE    11 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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KONCERNENS TOTALRESULTAT     

(tusen euro)    
1.7.2017– 
30.6.2018  

1.7.2016–
30.6.2017 

 
RÄKENSKAPSPERIODENS 
RESULTAT   17 476  2 805 

 
ÖVRIGA TOTALRESULTATPOSTER EFTER SKATT    
Poster som senare kan överföras       
via resultatet         
   Finansiella tillgångar som kan  
   säljas   38  33 

  

   Säkring av kassaflöde   -495  1 083   
Förändring i omräkningsdifferenser i 
anslutning till utländska företag 5 955  2 800   

 

RÄKENSKAPSPERIODENS 
TOTALRESULTAT   22 973  6 719 

  

       
  

         

FÖRDELNING AV TOTALRESULTATET:       

På moderföretagets ägare   22 973  6 720   
På ägare utan bestämmande 
inflytande   0   -1 

  

   22 973   6 719   

         

         

         

Siffrorna i ovanstående kalkyl har redovisats med beaktande av skatteeffekter. 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING      
(tusen euro) Noter      
       
TILLGÅNGAR   30.6.2018  30.6.2017 

       
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR       
       
Immateriella tillgångar 12  37 208  34 832 
Goodwill 12,13  89 425  84 346 
Materiella anläggningstillgångar 12  79 403  84 517 
Andelar i intresse- och 
ägarintresseföretag 14  383  383 
Finansiella tillgångar som kan 
säljas 15  1 319  1 340 
Uppskjutna skattefordringar 23  2 810   1 926 

   210 548  207 344 
       

KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR       
       
Omsättningstillgångar 16  17 148  17 119 
Kundfordringar och övriga 
fordringar 17  19 187  19 700 
Finansiella tillgångar som 
redovisas till verkligt värde via 
resultatet 18  29 405  15 203 
Likvida medel 19  5 489   12 802 

   71 228  64 823 
       

TILLGÅNGAR SAMMANLAGT    281 776   272 167 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING       
(tusen euro) Noter      
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER   30.6.2018  30.6.2017 

       

EGET KAPITAL 20, 21      
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
ägare       
Aktiekapital   13 888  13 888 
Överkursfond   61 954  61 954 
Reservfond   44 293  44 294 
Fond för inbetalt fritt eget kapital   4 375  4 019 
Övriga fonder   1 002  1 460 
Egna aktier   -10 208  -8 208 
Omräkningsdifferenser   7 077  1 123 
Balanserade vinstmedel   52 619   44 135 

   175 002  162 665 
Andel ägare utan bestämmande inflytande   0   0 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT   175 002  162 665 

       
SKULDER       
Långfristiga skulder       
Uppskjutna skatteskulder 23  5 445  5 470 
Avsättningar 24  32  21 
Långfristiga finansiella skulder 25  45 782  47 111 
Derivatinstrument 26  0  195 
Övriga långfristiga skulder   25   32 

   51 285  52 829 
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder och övriga skulder 27  43 582  38 434 
Skatteskulder som grundar sig på 
räkenskapsperiodens beskattningsbara inkomst   1 298  534 
Avsättningar 24  1 032  1 167 
Derivatinstrument 26  293  786 
Kortfristiga finansiella skulder 25  9 284   15 754 

   55 489  56 674 
SKULDER SAMMANLAGT   106 774  109 502 

       
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
SAMMANLAGT   281 776   272 167 

 
 
Noterna utgör en väsentlig del av koncernbokslutet. 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
1.7.2017–
30.6.2018 

1.7.2016–
30.6.2017 

(tusen euro)   
   

Kassaflöde från rörelsen   
Resultat före skatt 19 931 2 705 
Justeringar:   
    Avskrivningar och nedskrivningar 10 560 16 443 
    Finansiella intäkter och kostnader 1 291 770 
    Andel i intresse- och ägarintresseföretagens resultat 0 0 
    Övriga intäkter och kostnader som inte medfört betalningar 294 751 
    Övriga justeringar  -1 691 -13 
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 30 384 20 655 
Förändring av rörelsekapital   
Förändring av kundfordringar och övriga fordringar 1 644 -775 
Förändring av omsättningstillgångar 582 3 859 
Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder 3 719 -4 365 

 5 944 -1 281 
Kassaflöde från rörelseverksamheten före finansiella poster 
och skatter 36 328 19 372 
Erlagda räntor -1 150 -1 176 
Erhållen utdelning  45 40 
Erhållen ränta 243 414 
Övriga finansiella poster, netto 51 -2 325 
Betalda direkta skatter -2 997 -3 242 
Kassaflöde från rörelsen 32 519 13 087 

   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   
Förvärvade materiella tillgångar -4 140 -7 125 
Förvärvade immateriella tillgångar -1 287 -46 265 
Överlåtelseintäkter från värdepapper 0 15 
Överlåtelseintäkter från materiella och immateriella tillgångar 2 884 62 
Återbetalning av lånefordringar 0 38 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 543 -53 276 

   
Kassaflöde efter investeringar 29 976 -40 190 

   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   
Uttag av långfristiga lån 0 40 000 
Återbetalning av långfristiga lån  -5 219 -10 255 
Förändring i kortfristiga lån -4 983 4 782 
Förvärvade egna aktier   -2 000 0 
Betald utdelning  -10 935 -10 153 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -23 137 24 374 

   
Förändring i likvida medel 6 840 -15 816 

   
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början  26 776 41 951 
Effekt från valutakursförändringar  253 721 
Effekt från förändring av verkligt värde på likvida medel 81 -80 
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 33 949 26 775 

   
Likvida medel i kassaflödesanalysen specificeras i not 19. 
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KONCERNEN 
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR DEN RÄKENSKAPSPERIOD SOM UPPHÖR 30.6.2018 
(tusen euro) 
 Not Aktie-

kapital 
Över-
kurs-
fond 

Reservfond Fond för 
inbetalt 

fritt 
kapital 

Övriga 
fonder 

Egna 
aktier 

Omräk-
nings-

differen-
ser 

Ackumulerade 
vinstmedel 

Samman
-lagt 

Andelen 
aktieägare utan 
bestämmande 

inflytande 

Eget 
kapital 

samman
-lagt 

Eget kapital 1.7.2017  13 888 61 954 44 294 4 019 1 460 -8 208 1 123 44 135 162 665 0 162 665 
             
Räkenskapsperiodens 
totalresultat 

            

  Räkenskapsperiodens  
  resultat 

        17 476 17 476  17 476 

  Övriga  
  totalresultatposter  
  (justerat med  
  skatteeffekter) 

           0 

    Finansiella tillgångar  
    som kan säljas 

     38    38  38 

    Säkring av  
    kassaflöde 

     -496    -496  -496 

    Omräkningsdifferenser        5 955  5 955 0 5 955 
Räkenskapsperiodens 
totalresultat sammanlagt 

 0 0 0 0 -458 0 5 955 17 476 22 973 0 22 973 

Transaktioner med 
ägarna 

            

  Vinstutdelningar         -11 000 -11 000  -11 000 
  Outtagen  
  vinstutdelning 

        42 42  42 

  Överföring från  
  vinstmedlen till övriga  
  fonder 

    357  8  -357 8  8 

  Aktierelaterade  
  ersättningar 

        2 316 2 316  2 316 

  Förvärv av egna aktier       -2 000   -2 000  -2 000 
Transaktioner med 
ägarna sammanlagt 

 0 0 0 357 0 -2 000 0 -8 999 -10 644 0 -12 644 

Eget kapital 30.6.2018 18 13 888 61 954 44 294 4 376 1 003 -10 208 7 078 52 619 175 002 0 175 002 
(Tabellen som visar jämförelseuppgifter har avlägsnats: Den avlägsnade delen är inte av betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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NOTER  
 
Siffrorna i noterna har redovisats som tusen euro, om inte annat anges.  
 
I tabellerna i noterna till resultaträkningen avser 2018 räkenskapsperioden 1.7.2017–30.6.2018 och 2017 
räkenskapsperioden 1.7.2016–30.6.2017, såvida inte annat anges.  
 
NOTER TILL KONCERNREDOVISNINGEN 
 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Grundläggande uppgifter 
Sigmylambda Abp (”moderbolaget” eller ”bolaget”) och dess dotterbolag (”Sigmylambda”, 
”Sigmylambda-koncernen” eller ”koncernen”) tillverkar, förädlar, säljer och marknadsför mellanmåls- och 
spannmålsprodukter. 
 
Sigmylambda Abp:s hemort är Helsingfors och dess registrerade adress är Råggatan 10, 00920 
Helsingfors. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors Ab:s börslista sedan 1.9.1988. 
En kopia av koncernbokslutet kan fås på webbadressen www.sigmylambda.com eller från 
moderbolagets huvudkontor på Råggatan 10, 00920 Helsingfors.  
 
Sigmylambda Abp:s styrelse har godkänt koncernbokslutet för publicering 1.9.2018. Enligt finsk 
aktiebolagslag har aktieägarna möjlighet att godkänna eller förkasta bokslutet eller att ändra det på den 
ordinarie bolagsstämma som hålls efter att bokslutet publicerats.  
 
Vid upprättandet av koncernbokslutet har nedan presenterade grunder och redovisningsprinciper 
tillämpats. 
 
Redovisningsgrund 
 
Koncernbokslutet för Sigmylambda har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder 
(International Financial Reporting Standards, IFRS) sålunda, att de IAS- och IFRS-standarder samt SIC- 
och IFRIC-tolkningar som gäller 30.6.2018 har iakttagits. Med internationella redovisningsstandarder 
avses de standarder som antagits för tillämpning i EU i enlighet med förfarandet i EU:s förordning (EG) 
nr 1606/2002 med tillhörande tolkningar, vilka intagits i finsk bokföringslag och de bestämmelser som 
getts med stöd av den. Noterna till koncernbokslutet är också förenliga med kraven i den finska 
bokförings- och sammanslutningslagstiftningen som kompletterar IFRS-bestämmelserna. Bokslutets 
valuta är euro, och bokslutet presenteras i tusen euro. 
 
Koncernbokslutet baserar sig på ursprungliga anskaffningsvärden med undantag av finansiella tillgångar 
som kan säljas, finansiella tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde via resultatet, 
derivatinstrument  samt aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter, vilka värderats till 
verkligt värde.  Anläggningstillgångar som innehas för försäljning har värderats till det lägre av följande: 
verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader eller redovisat värde. 
Följande reviderade standarder och tolkningar har tillämpats på koncernen fr.o.m. 1.7.2017: 

- IFRS 15: Intäkter från avtal med kunder och ändringar i flera andra standarder med anledning av 
den samt Förtydligande av IFRS 15 Försäljningsintäkter från kundavtal: IASB har publicerat en ny 
standard om redovisning av intäkter. Den ersätter IAS 18 om intäkter samt IAS 11 om 
entreprenadavtal. Dessutom har IASB publicerat förklaringar till standarden, vilka hänför sig till 
identifiering av prestationsåtaganden, tillämpande av licenser samt huruvida sammanslutningen 
agerar som huvudman eller agent (intäkter ska redovisas brutto eller netto).  
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Den grundläggande principen med den nya standarden är att försäljningsintäkter redovisas i 
samband med att det bestämmande inflytandet över varan eller tjänsten överförs på kunden. I stället 
för risker och fördelar som använts tidigare, granskas således det bestämmande inflytandet. 
Vid redovisningen av försäljningsintäkter ska en ny fem-stegs process tillämpas: 

• identifiera avtalet med kunden  
• identifiera de olika prestationsåtagandena 
• fastställa transaktionspriset enligt avtalet   
• fördela transaktionspriset på olika prestationsåtaganden och  
• redovisa försäljningsintäkterna då varje prestationsåtagande har uppfyllts. 

 
(Text har avlägsnats: andra standarders inverkan. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet 
av uppgiften.) 
 
Upprättande av ett bokslut enligt IFRS-standarderna förutsätter att koncernens ledning gör vissa 
bedömningar och överväganden vid tillämpningen av redovisningsprinciperna. För de överväganden som 
ledningen har använt vid tillämpande av koncernens redovisningsprinciper och som har störst inverkan på 
de siffror som redovisas i bokslutet, samt för antagandena om framtiden och viktiga antaganden i anslutning 
till värderingarna redogörs under "Redovisningsprinciper som kräver ledningens övervägande och viktiga 
osäkerhetsfaktorer i anslutning till värderingarna" i redovisningsprinciperna. 
 
 
KONCERNBOKSLUTETS OMFATTNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
DOTTERFÖRETAG 
 
Koncernens moderföretag Sigmylambda Abp och dess direkt eller indirekt ägda dotterföretag, i vilka 
koncernen har bestämmande inflytande, har konsoliderats i Sigmylambdas koncernbokslut. Bestämmande 
inflytande uppstår då koncernen är exponerad för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang i 
sammanslutningen och koncernen kan påverka avkastningen genom sitt inflytande över sammanslutningen. 
 
I koncernbokslutet elimineras det ömsesidiga aktieinnehavet genom förvärvsmetoden.  
 
Dotterföretag som förvärvats under räkenskapsperioden ingår i koncernbokslutet från den tidpunkt, då 
koncernen har fått bestämmande inflytande och de överlåtna dotterföretagen fram till att det bestämmande 
inflytandet upphör.  
 
Affärstransaktioner mellan koncernföretagen, interna fordringar och skulder samt intern vinstutdelning och 
orealiserade vinster för koncerninterna leveranser elimineras när koncernbokslutet upprättas. Orealiserade 
förluster elimineras inte i det fallet att förlusten beror på nedskrivning. 
 
Fördelningen av räkenskapsperiodens resultat på moderföretagets ägare och ägare utan bestämmande 
inflytande redovisas i den särskilda resultaträkningen. Fördelningen av totalresultatet på moderföretagets 
ägare och ägare utan bestämmande inflytande redovisas i samband med rapporten över totalresultatet.  
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INTRESSEFÖRETAG OCH ÄGARINTRESSEFÖRETAG 
 
Intresseföretag är företag, i vilka koncernens andel av röstetalet är 20–50 procent eller i vilka koncernen i 
övrigt har betydande inflytande, men inte bestämmande inflytande. Intresseföretag konsolideras i 
koncernbokslutet genom kapitalandelsmetoden. 
 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
SEGMENTRAPPORTERING 
 
Segmentinformation redovisas på det sätt som motsvarar den interna rapportering som ska redovisas till 
den högsta operativa beslutsfattaren. Koncernens ledningsgrupp har utnämnts till högsta operativa 
beslutsfattare som fattar de strategiska besluten. Ledningsgruppen ansvarar för allokeringen av resurser på 
verksamhetssegmenten och för bedömningen av resultaten.   
 
OMRÄKNING AV POSTER I UTLÄNDSK VALUTA 
 
Siffrorna som gäller koncernenheternas resultat och ekonomiska ställning mäts i den valuta, som är valutan 
i varje enhets huvudsakliga verksamhetsmiljö ("funktionell valuta"). Koncernens moderbolags funktionella 
valuta och redovisningsvaluta är euro och koncernbokslutet har redovisats i euro. 
 
Transaktioner i utländsk valuta 
 
Transaktioner i utländsk valuta redovisas i den funktionella valutan genom att använda transaktionsdagens 
valutakurs.  
 
Vinst och förlust som uppkommit av omräkning av affärstransaktioner och monetära poster i utländsk 
valuta redovisas i resultaträkningen. 
 
Omräkning av utländska enheters bokslut   
 
I fråga om utländska enheter vars värderings- eller bokslutsvaluta inte är euro, omräknas rapport över 
totalresultatet och de särskilda resultaträkningarna till euro genom att använda rapporteringsperiodens 
medelkurser och balansräkningarna genom att använda kurserna på rapporteringsperiodens avslutsdag. 
Omräkning av räkenskapsperiodens resultat och totalresultat med olika kurser å ena sidan i 
resultaträkningen och totalresultatet samt å andra sidan i balansräkningen orsakar en omräkningsdifferens 
som ska redovisas i eget kapital i balansräkningen och en ändring av den ska redovisas i övriga 
totalresultatposter. Omräkningsdifferenser som uppstår vid eliminering av utländska enheters 
anskaffningsvärde och vid omräkning av egna kapitalposter som genererats efter anskaffning, redovisas i 
övriga totalresultatposter. Om man under rapporteringsperioden avstår från en utländsk enhet, redovisas 
ackumulerade omräkningsdifferenser i resultatet som en del av försäljningsvinsten eller -förlusten vid 
samma tidpunkt då motsvarande överlåtelseresultat redovisas. 
 
Goodwill som uppstår i samband med anskaffningen av en utländsk enhet och justeringar av verkliga värden 
behandlas som tillgångar och skulder i den aktuella enhetens lokala valuta och de omräknas till euro med 
tillämpande av kurserna på rapporteringsperiodens avslutsdag. 
 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. 
 
I anskaffningsvärdet inkluderas utgifter som direkt orsakas av anskaffning av en materiell anläggnings-
tillgång. 
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För materiella tillgångar görs linjära avskrivningar inom deras uppskattade nyttjandeperiod. För 
markområden görs inga avskrivningar. De uppskattade nyttjandeperioderna är: 
 
 byggnader och konstruktioner 20 år 
 maskiner och inventarier  5 år 
 
Avskrivningar inleds då tillgångsposten är klar att användas, dvs. då den finns på ett sådant ställe och i 
sådant skick att den kan fungera på det sätt som ledningen avser.  
 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
 
GOODWILL 
 
Då affärsverksamheter slås samman motsvarar goodwill  det belopp med vilket det överlåtna vederlaget, 
andelen till ägare utan bestämmande inflytande och tidigare ägd andel sammanräknat överstiger det 
verkliga värdet på den anskaffade nettoförmögenheten vid anskaffningstidpunkten. 
   
Det redovisas inte några avskrivningar på goodwill. De prövas för nedskrivningsbehov varje år och alltid då 
det kan behöva skrivas ned. Goodwill har med anledning av prövningen hänförts till de kassagenererande 
enheterna. Då det är fråga om ett intresse- eller ägarintresseföretag, ingår goodwill i det aktuella intresse- 
eller ägarintresseföretagets redovisade värde. Goodwill värderas till det ursprungliga anskaffningsvärdet 
med avdrag för nedskrivningar. 
 
UTGIFTER FÖR FORSKNING- OCH UTVECKLING 
 
Forskningsutgifter redovisas via resultatet som kostnad det år under vilka de uppkommit. 
 
ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
 
Immateriella tillgångar upptas i balansräkningen till det ursprungliga anskaffningsvärdet i det fall att 
anskaffningsvärdet tillförlitligt kan fastställas och det är sannolikt att den förväntade ekonomiska nyttan av 
tillgången kommer koncernen till godo.  
 
De immateriella tillgångar som har en begränsad nyttjandeperiod, redovisas i form av linjära avskrivningar 
som kostnad i resultaträkningen inom deras kända eller uppskattade nyttjandeperiod. Koncernen har 
varumärken, vilkas uppskattade nyttjandeperiod är obegränsad. 
 
Immateriella tillgångar som har en begränsad nyttjandeperiod, har följande avskrivningstider: 
Immateriella rättigheter  5–10 år 
Övriga immateriell tillgångar  5–20 år 
 
De varumärken som redovisats i samband med sammanställningen av de affärsverksamheter som 
förvärvades till Mellanmålsegmentet har bedömts ha en obegränsad nyttjandeperiod. Kända varumärken 
som har en lång historia stöder ledningens uppfattning om att varumärkena genererar kassaflöde under en 
obegränsad tid. 
 
De uppskattade ekonomiska verkningstiderna och tillgångsposternas restvärden granskas varje boksluts-
dag och vid behov justeras de så att de beskriver den ekonomiska nytta som de förväntas ge. För 
nedskrivningar redogörs noggrannare i punkten ’Nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar’. 
 
OFFENTLIGA BIDRAG   
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
 
Omsättningstillgångar ska värderas till anskaffningsvärdet eller ett lägre nettorealiseringsvärde. 
Anskaffningsvärdet fastställs med FIFO-metoden eller alternativt med motsvarande vägda genomsnittliga 
kostnad. 
 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 

ANLÄGGSNINGSTILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING OCH AVVECKLADE 
VERKSAMHETER (Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av 
uppgiften.) 

 
LEASINGAVTAL 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
 
Koncernen bedömer varje balansdag om det föreligger en indikation på att en tillgång minskat i värde. 
Om indikationer förekommer, görs det en uppskattning på tillgångspostens återvinningsvärde. 
Oberoende av indikationer på en värdeminskning, görs det alltid varje år nedskrivningsprövning på 
goodwill, immateriella tillgångar som har en obegränsad nyttjandeperiod och på pågående immateriella 
tillgångar. För bedömningen av värdeminskningen indelas tillgångarna i enheter, dvs. till den lägsta nivå 
som i huvudsak är oberoende av andra enheter och vars kassaflöden kan särskiljas. 
 
Nedskrivningsförlust redovisas då tillgångsposternas redovisade värde är större än återvinningsvärdet. 
Nedskrivningsförlust redovisas med resultatpåverkan. Nedskrivningsförluster på goodwill annulleras inte 
under några som helst omständigheter. 
 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 
AVSÄTTNINGAR OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
 
Avsättningar redovisas då koncernen till följd av en tidigare händelse har en legal eller informell förpliktelse, 
det är osannolikt att betalningsskyldigheten kommer att uppfyllas och förpliktelsens storlek kan bedömas på 
ett tillförlitligt sätt. Avsättningar värderas till nuvärdet av de kostnader som behövs för att sköta förpliktelsen. 
Diskonteringsfaktorn som använts i beräkningen av nuvärdet väljs så att den beskriver marknadens syn på 
pengarnas tidsvärde och risken förknippad med förpliktelsen vid granskningstidpunkten. Avsättningarnas 
belopp bedöms varje bokföringsdag och beloppet ändras så att det motsvarar bästa uppskattning vid 
granskningstidpunkten. 
 
Avsättning för förpliktelser som gäller nedmontering och återställande i ursprungligt skick redovisas då 
koncernen enligt miljölagstiftningen och koncernens miljöansvarsprinciper har en skyldighet som ansluter 
sig till nedmonteringen av en produktionsanläggning, åtgärdande av en miljöskada eller att flytta 
utrustningen från en plats till en annan. 
 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
UTDELNING 
 
Utdelning som koncernen betalar redovisas för den räkenskapsperiod under vilken aktieägarna har 
godkänt att utdelning betalas. 
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AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT 
 
Skattekostnaden utgörs av skatt som grundar sig på räkenskapsperiodens beskattningsbara inkomst 
(aktuell skatt) och på förändring av uppskjuten skatt. Skatterna redovisas via resultatet, förutom då de 
ansluter sig till totalresultatet eller direkt till de poster som redovisas i eget kapital. I sådana fall redovisas 
även skattepåverkan i motsvarande poster. Skatt som grundar sig på räkenskapsperiodens 
beskattningsbara inkomst räknas utifrån den beskattningsbara inkomsten enligt gällande skattesats i varje 
land.  
 
Uppskjutna skatter räknas utifrån de temporära skillnaderna i redovisat värde och skattemässigt värde. De 
största temporära skillnaderna uppstår i samband med avskrivning av materiella och immateriella tillgångar, 
avsättningar, värderingen av derivatinstrument till verkligt värde samt i samband med justeringar av verkligt 
värde vid sammanslagningen av affärsverksamheter. Uppskjuten skatt redovisas inte för icke avdragbart 
goodwill i beskattningen.  
 
Uppskjuten skatt har räknats genom att använda de skattesatser som är beslutade fram till bokslutsdagen 
eller de skattesatser, vilkas godkända innehåll har aviserats fram till bokslutsdagen. 
 
Uppskjutna skattefordringar har redovisats upp till det sannolika beloppet av den beskattningsbara inkomst 
som genereras i framtiden och mot vilken en temporär skillnad kan utnyttjas. Förutsättningarna för 
redovisning av uppskjuten skatt bedöms alltid på slutdagen för varje rapporteringsperiod. 
 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
PRINCIPER FÖR REDOVISNING AV INTÄKTER 
 
Bolaget har under räkenskapsperioden övergått till att iaktta redovisning av intäkter enligt standarden 
IFRS 15 på så sätt att den ackumulerade inverkan av att standarden används första gången har 
redovisats som en justering av ingående saldo för balanserade vinstmedel 1.7.2017. Effekten av 
övergången till standarden är oväsentlig. 
 
Som omsättning redovisas vederlag för sålda produkter värderade till verkligt värde och justerade med 
indirekta skatter, beviljade rabatter och kursdifferenser för försäljning i främmande valuta.   
 
Intäkter för försäljning av varor redovisas då besittningsrätten till varorna övergår på köparen. 
 
Intäktsföring av licens- och royaltyintäkter görs enligt avtalets faktiska innehåll. Ränteintäkter har redovisats 
genom att använda effektivräntemetoden och utdelning när rätt till utdelning har uppstått. 
 
Sigmylambda-koncernen har gjort en analys av IFRS 15-standardens verkningar. Koncernens försäljning 
till kunder är i huvudsak försäljning av varor. Koncernen redovisar försäljningsintäkter då kunden får 
bestämmande inflytande över produkterna. Det bestämmande inflytandet anses i enlighet med 
leveransklausulerna övergå vid en enda tidpunkt. I enlighet med de prestationsskyldigheter som ska 
uppfyllas med tiden har Sigmylambda-koncernen inte några avtal som ska tas upp som intäkt. 
 
Transaktionspriset på en produkt inkluderar inte någon betydande finansieringskomponent, eftersom 
tiden mellan att varan levererats eller överlåts och betalning är högst ett år. 
 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
RESULTATRÄKNING ENLIGT FUNKTION 
 
Koncernens resultaträkning presenteras med användning av en funktionsindelad uppställning. Kostnader 
för försäljning och marknadsföring, förvaltningskostnader samt kostnader för forskning och utveckling 
redovisas som skilda funktioner. I kostnader för sålda prestationer ingår löne-, material-, anskaffnings och 
övriga kostnader för tillverkning och anskaffning av produkter. Förvaltningskostnaderna inkluderar allmänna 
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administrationskostnader samt koncernledningens kostnader. I enlighet med uppkomstprincipen har en 
andel av förvaltningskostnaderna hänförts till funktionerna.  
 
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH -KOSTNADER 
 
Som övriga rörelseintäkter och -kostnader redovisas försäljningsvinst och -förlust av tillgångar som ansluter 
till kvarvarande verksamhet samt intäkter av annan verksamhet än egentlig prestationsförsäljning, t.ex. 
leasingintäkter.  
 
RÖRELSERESULTAT 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA SKULDER 
 
FINANSIELLA TILLGÅNGAR 
 
Koncernens finansiella tillgångar klassificeras i följande kategorier: finansiella tillgångar som redovisas till 
verkligt värde via resultatet, lån och andra fordringar samt finansiella tillgångar som kan säljas. 
Klassificeringen görs utifrån syftet med förvärvet av finansiella tillgångar och de klassificeras i samband med 
det ursprungliga förvärvet.  
 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
 
DERIVATINSTRUMENT OCH SÄKRINGSREDOVISNING 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER SOM KRÄVER LEDNINGENS BEDÖMNING OCH VIKTIGA 
OSÄKERHETSFAKTORER I ANSLUTNING TILL VÄRDERINGARNA 
 
Vid upprättandet av koncernbokslut är man tvungen att använda bedömningar och antaganden om 
framtiden, vilka inverkar på beloppet av tillgångar och skulder vid balanstidpunkten samt på beloppet av 
intäkter och kostnader under rapporteringsperioden. Utfallet kan avvika från de bedömningar som gjorts 
i bokslutet. Bedömningarna grundar sig på ledningens bästa skattning vid bokslutstidpunkten. Eventuella 
ändringar i bedömningarna antecknas i bokföringen för den period, för vilken bedömningen justeras. 
Dessutom är man tvungen att göra bedömningar i tillämpningen av principerna för upprättande av 
bokslut. 
 
 
PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV 
 
Koncernen prövar regelbundet nedskrivningsbehovet för goodwill, immateriella tillgångar med en 
obegränsad nyttjandeperiod och för pågående immateriella tillgångar. Värdet på identifierbara immateriella 
och materiella tillgångar och goodwill bedöms också, om någon händelse eller förändringar i 
omständigheterna indikerar att återvinningsvärdet inte längre motsvarar det redovisade värdet. 
Återvinningsvärdet av de kassagenererande enheterna har bedömts med hjälp av beräkningar som grundar 
sig på bruksvärde. Upprättandet av dessa beräkningar kräver användning av bedömningar. De viktigaste 
variablerna då kassaflödena bestäms är diskonteringsräntan och antalet år som kassaflödesprognoserna 
grundar sig på samt de antaganden och uppskattningar som används när kassaflödena fastställs. 
Uppskattade intäkter och kostnader kan avsevärt avvika från det som faktiskt sker i framtiden. 
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FASTSTÄLLANDE AV DET VERKLIGA VÄRDET PÅ TILLGÅNGAR SOM FÖRVÄRVATS VID 
SAMMANSLAGNING AV AFFÄRSVERKSAMHETER 
 
I samband med sammanslagningen av affärsverksamheter har koncernen för fastställande av det verkliga 
värdet på materiella tillgångar gjort jämförelser med marknadspriserna på motsvarande tillgångar i samband 
med tidigare motsvarande affärer och bedömt den värdeminskning som beror på de förvärvade tillgångarnas 
ålder, slitage och andra motsvarande faktorer. Då det gäller värderingen av en del av tillgångarna har man 
även stött sig på utomstående värderares synpunkter på tillgångarnas värde. Bestämningen av det verkliga 
värdet på immateriella tillgångar grundar sig på uppskattningar av kassaflödena i anslutning till tillgångarna, 
eftersom det på marknaden inte fanns information om handel med motsvarande tillgångar. Ledningen anser 
att uppskattningarna och antagandena är tillräckligt noggranna som underlag för bestämningen av det 
verkliga värdet.  
 
 
UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR 
 
Fastställandet av beloppet av uppskjutna skattefordringar och i vilken mån skattefordringar kan redovisas i 
balansräkningen kräver ledningens bedömning. Om bedömningarna avviker från utfallet, redovisas 
avvikelserna i den räkenskapsperiods resultat och uppskjutna skattefordringar, under vilken avvikelsen har 
fastställts. 
 
 
TILLÄMPANDE AV NYA OCH REVIDERADE IFRS-STANDARDER 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

    
NOTER ANGÅENDE KONCERNEN 
 
(tusen euro) 
 
1. OMSÄTTNING 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 
 
2. SEGMENTINFORMATION 
 
Koncernen har två affärsverksamhetssegment som ska rapporteras, Mellanmål och Spannmålsprodukter 
samt övriga verksamheter. Segmenten Mellanmål och Spannmålsprodukter hör till koncernens 
strategiska affärsverksamhetsenheter, vilka styrs som skilda enheter. Enheterna har olika produkter och 
de förutsätter olika distributionskanaler och marknadsföringsstrategier. 
 
Koncernens segmentinformation grundar sig på ledningens interna rapportering som upprättats enligt 
IFRS-standarderna. 
 
I koncernen bedöms segmentens lönsamhet utifrån deras rörelseresultat, och även besluten om hur 
resurserna ska allokeras på segmenten grundar sig på rörelseresultatet. Rörelseresultatet betraktas 
också som en lämplig mätare, då segmentens lönsamhet jämförs med andra företag inom motsvarande 
bransch. I egenskap av koncernens högsta operativa beslutsfattare ansvarar ledningsgruppen för 
bedömningen av segmentens resultat och hur resurserna ska fördelas på segmenten. 
 
Segmentens tillgångar och skulder är sådana poster som segmenten använder i sin affärsverksamhet 
eller som på sunda grunder kan allokeras på segmenten och vilka den operativa ledningen använder 
som grund för beslutsfattandet. 
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Icke hänförda poster innehåller skatte- och finansieringsposter samt poster som är gemensamma för 
hela koncernen. Prissättningen mellan segmenten görs till gängse marknadspris. 
 
Investeringarna består av ökningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar, som 
används under flera än en räkenskapsperiod. 
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 Mellanmål Spannmålsprodukter Övrig verksamhet Elimineringar Sammanlagt 
 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Extern försäljning           
  Tjänster 87 79 1 21 1 693 598   1 781 698 
  Försäljning av varor 190 747 151 426 67 737 94 165 16 18   258 499 245 608 
  Royaltyintäkter 323 637 11 16     335 652 
Extern försäljning sammanlagt 191 157 152 141 67 749 94 201 1 709 616   260 614 246 958 
Intern försäljning 1 388 884 5 198 6 610   -6 586 -7494 0 0 
Omsättning 192 545 153 025 72 946 100 810 1 709 616 -6 586 -7494 260 614 246 958 
           
Avskrivningar  5 264 4 559 1 240 1 916 555 742   7 060 7 217 
Nedskrivningar  2 316 5 145 0 4 076 1 184 6   3 501 9 227 
           
Segmentets rörelseresultat 22 697 10 292 1 197 -4 456 -2 673 -2 368   21 221 3 469 
Andelar i intresse- och 
ägarintresseföretagens resultat   0 0     0 0 
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3. FÖRVÄRVADE AFFÄRSVERKSAMHETER 
 
År 2018 
 
– Inga nya företagsförvärv. 
 
Bolaget har 10.9.2017 upprättat en preciserad anskaffningsvärdeskalkyl för affärsverksamhetsaffären av 
Snack Ltd, enligt vilken varumärkena är värda 20,4 miljoner euro. Dessutom är det verkliga värdet på 
anläggningstillgångar förvärvade av Snack Ltd 3,0 miljoner euro större än det ursprungliga balansvärdet 
(1,3 miljoner euro). 
 
År 2017 
 
Förvärvet av Snack Ltd:s affärsverksamhet i Storbritannien 
 
Sigmylambda Abp köpte Snack Ltd:s affärsverksamhet i Storbritannien den 28 juni 2017. Köpare av 
affärsverksamheten inom koncernen var Snack Holding Ltd, som grundades i Storbritannien för detta 
ändamål och som är dotterbolag till Sigmylambda Abp. Produktutbudet i den förvärvade 
affärsverksamheten utgörs av mellanmålsprodukter. 
 
Köpesumman för affärsverksamheten och lagret var 44 208 tusen euro och den betalades i samband 
med att föremålet för köpet övergick till Sigmylambda. Huvuddelen av köpesumman hänför sig till 
immateriella rättigheter. 
 
I samband med köpet övergick omsättningstillgångar, anläggningstillgångar samt personalen såsom 
gamla arbetstagare till Sigmylambda. Dessutom överfördes rättigheterna till varumärket SuperSnack.  
Varumärkets verkningstid betraktas vara obegränsad. Det överfördes inte några skulder på 
Sigmylambda i samband med köpet. 
 
Köpet medförde ett goodwill på 26 300 tusen euro (20 600 tusen pund). Goodwill grundar sig på 
möjligheten att utveckla Snack-affärsverksamheten utifrån Sigmylambdas egna utgångspunkter. 
Sigmylambdas strategiska mål är att stärka Snack-produkternas konkurrenskraft på den nuvarande 
marknaden, att utvidga verksamheten på nya marknader och att ta fram nya Snack-produktinnovationer. 
 
Värdet på de förvärvade tillgångarna på förvärvsdagen 28.6.2017 var följande: 
         

     2017    
Varumärken     15 600    
Övriga immateriella tillgångar     1 348    
Omsättningstillgångar     1 060    
Tillgångar sammanlagt     18 008    

         
Uppskjutna skatteskulder     100    

         
Nettotillgångar     17 908    

         
Anskaffningspris     44 208    

         
Goodwill     26 300    
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4. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH -KOSTNADER      
   2018  2017 
    Återbäringar av accis   238  253 
    Försäljningsvinst och -förlust på 
    materiella och immateriella anläggningstillgångar  1 692  13 
    Skadestånd   656  6 
    Övriga rörelseintäkter och -kostnader   563   635 
    Sammanlagt   3 148  907 

Revisionstjänster: Andra tjänster än revisionstjänster 
 
Andra tjänster än revisionstjänster, vilka utförts för moderbolaget och koncernen uppgår till 15 000 
euro. Andra tjänster har i sin helhet utförts för moderbolaget. 
 

 
5. AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR      
      
Avskrivningar per tillgångsgrupp      
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

      
Avskrivningar och nedskrivningar sammanlagt   10 559  16 443 

      
Avskrivningar enligt funktion      
   Kostnader för sålda varor   5 887  6 175 
   Försäljning och marknadsföring   192  198 
   Förvaltning   882  728 
   Övriga poster   99   116 
   Sammanlagt   7 060  7 217 

      
Nedskrivningar och återförda nedskrivningar      
   Kostnader för sålda prestationer   2 329  4 178 
   Försäljning och marknadsföring   0  5 060 
   Förvaltning   1 171   -11 
   Sammanlagt   3 501  9 227 

      
      
6. KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL 
ANSTÄLLDA      
      
    Löner    33 581  29 191 
    Förmåner i samband med uppsägning    72  229 
    Pensionskostnader - avgiftsbestämda planer   2 253  2 381 
    Aktierelaterade arvoden   1 023  554 
    Övriga lönebikostnader   1 650   1 936 
    Sammanlagt   38 580  34 291 

      
      
      
Antal anställda i koncernen i genomsnitt under räkenskapsperioden (personer) 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
7. UTGIFTER FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
      
8. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER      
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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9. ÖVRIGA TOTALRESULTATPOSTER SOM SENARE KAN KOMMA ATT REDOVISAS VIA 
RESULTATET 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
10. INKOMSTSKATTER      
      
     
    Aktuell skatt 

 2018  2017 
 -3 744  -2 258 

    Skatt från tidigare räkenskapsperioder   214  -3 
    Uppskjuten skatt   1 075   2 361 
    Sammanlagt   -2 455  101 

      

Avstämningskalkyl mellan skattekostnaden i resultaträkningen och skatter som räknats med 
koncernens inhemska skattesats 20,0 % (år 2017 20,0 %): 
       
   Skatter beräknade enligt Finlands skattesats   -3 986  -541  
   Inverkan av de utländska dotterföretagens        

     avvikande skattesats   -169  -118  
   Förändring i skattesats   0  176  
   Skattefria intäkter   272  69  
   Icke avdragbara kostnader   -450  -233  
   Räkenskapsperiodens förluster, för vilka det inte  
   redovisats skattefordringar  -122  -138 

 

   Skattefordringar för skattemässiga       
   förluster som inte redovisats tidigare   97  105  
   Avskrivning av tidigare redovisade skatteskulder   1 129  100  
   Justering av tidigare redovisade skattefordringar   -93  -49  
   Extra skatteavdrag   647  804  
   Skatter från tidigare år   215  -3  
   Övriga poster   5   -74  
   Sammanlagt   -2 455  99  

       
       
Skatter som ansluter sig till övriga totalresultatposter:  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 
11. RESULTAT PER AKTIE 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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12. KONCERNENS MATERIELLA OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
 Immate-

riella 
rättig-
heter 

Good-
will 

Övriga 
immate-
riella till-
gångar 

Förskotts-
avgifter och 
pågående 
upphandlingar 

Immateriel-
la tillgångar 
samman-
lagt 

 Mark- 
och 
vatten-
områden 

Byggna-
der och 
konstruk-
tioner 

Maski-
ner och 
inven-
tarier 

Övriga 
materiella 
tillgångar 

Förskotts-
avgifter och 
pågående 
upphandlingar 

Materiella 
tillgångar 
samman-
lagt 

Anskaffningsvärde 
1.7.2017 41 834 85 962 8 975 2 506 139 470  6 792 67 304 154 447 433 361 229 722 
   Kursdifferenser 2 166 5 079 44 0 7 301  276 385 1 896 17 -2 2 578 
   Ökningar 8 0 40 1 238 1 289  0 89 2 514 1 1 675 4 287 
   Företagsavyttringar och  
   andra minskningar -41    -41  -149 -857 -4 890 -44 0 -5 951 
Överföringar mellan 
poster 3 0 371 -374 0  1 640 -415 -126 0 -1 098 -3 
Anskaffningsvärde 
30.6.2018 43 970 91 041 9 430 3 370 148 019  8 559 66 506 153 841 407 936 230 633 
             
Ackumulerade 
avskrivningar och 
nedskrivningar 1.7.2017 10 550 1 614 7 932 0 20 115  0 47 203 97 462 154 0 145 108 
   Kursdifferenser 323 0 0 0 323  0 47 1 034 8 0 1 091 
   Ackumulerade  
   avskrivningar på  
   minskningar och  
   överföringar -34 0 -3 0 -37  0 236 4 558 41 0 4 845 
  Avskrivning under 
  räkenskapsperioden 597 0 190 0 787  0 1 650  4 575 45 0 6 284 
   Nedskrivningar och 
   återföring av  
   nedskrivningar 0 0 0 0 0  0 1 260 2 241 0 0 3 508 
Ackumulerade 
avskrivningar 30.6.2018 11 436 1 615 8 125 0 21 195  0 49 924 100 754 166 0 151 146 
             
Redovisat värde 
30.6.2018 32 533 89 426 1 305 3371 126 633  8 559 16 582 53 087 241 936 79 403 

Immateriella rättigheter innehåller varumärken, vilkas ekonomiska verkningstid betraktas vara obegränsad. Deras redovisade värde är 30 150 tusen euro. 
(Jämförelseuppgifter: Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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FINANSIELLA LEASINGAVTAL 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
 
13. NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR MED OBEGRÄNSAD 
NYTTJANDEPERIOD OCH GOODWILL 
 
I koncernen hänförs goodwill till fastställda kassagenererande enheter enligt följande. 
 
Snack Holding Ltd: 
I samband med affärsverksamhetsaffären av Snack Ltd i maj 2017 uppstod goodwill på 26 300 tusen 
euro och utöver goodwill allokerades även köpesumman på 15 600 tusen euro på varumärkena. 
 
Fruit Ltd: 
I samband med företagsförvärvet (Fruit Ltd) år 2011 uppstod goodwill på 52 900 tusen euro och utöver 
goodwill allokerades även köpesumman på 5 050 tusen euro på varumärket (FruitMonkey).  
 
Övriga bolag i Europa: 
 
Goodwill på övriga förvärvade bolag är 10 250 tusen euro och enligt nedskrivningsprövningen finns det 
inget nedskrivningsbehov i fråga om dem. Återvinningsvärdena överstiger de redovisade värdena.  
 
Vid bokslutstidpunkten uppgick det redovisade värdet för all goodwill till sammanlagt 89 425 tusen euro.  
 
I nedskrivningsprövningen fastställs återvinningsvärdet utifrån bruksvärdet. Kassaflödesprognoserna 
grundar sig på de prognoser som ledningen godkänt och som omfattar de fyra följande åren. 
Penningbelopp efter den prognosperiod som ledningen godkänt extrapoleras genom att använda nedan 
stående uppskattade tillväxtfaktorer, vilka inte överstiger de genomsnittliga långsiktiga tillväxttakterna 
inom enhetens bransch. 
 
 
 
   Goodwill: 2018  2017 

    
   Funktionerna i Storbritannien, Snack Holding Ltd    
   Prognostiserat rörelseresultat i procent *)         10,2 %  12,0 % 
   Tillväxtprocent **)                                          2 %  2 % 
   Diskonteringsränta                           10,5 %  10,5 % 

    
   Funktionerna i Storbritannien, Fruit Ltd    
   Prognostiserat rörelseresultat i procent *)         20,3 %  18 % 
   Tillväxtprocent **)                                          4 %  4 % 
   Diskonteringsränta                           7,5 %  10,5 % 

    
Övriga europeiska bolag    
   Prognostiserat rörelseresultat i procent *)         14 %  14 % 
   Tillväxtprocent **)                                          2 %  2 % 
   Diskonteringsränta                           10,5 %  10,5 % 

    
   *) Prognostiserat genomsnittligt rörelseresultat i procent som använts i beräkningarna 
   **) För kassaflödet efter prognosperioden    

 
Ledningen har fastställt prognosernas rörelseresultat med hjälp av tidigare realiserade resultat och de 
förväntningar som den har på marknadsutvecklingen. Diskonteringsräntan har fastställts före skatter och 
den beskriver riskerna förknippade med affärsverksamhetssegmentet i fråga. 
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Nedskrivningsprövningens känslighetsanalys: 
 
Goodwill: 
 
Funktionerna i Storbritannien, Snack Holding Ltd 
Enhetens återvinningsvärde är klart större än tillgångarnas redovisade värde. Återvinningsvärdet 
understiger tillgångarnas redovisade värde då diskonteringsräntan stiger över 19,2 procent (före skatt) 
eller då affärsverksamhetens rörelsevinst bestående sjunker mer än 32,0 procent från ledningens 
bedömning. En ökning av diskonteringsräntan med en procentenhet inverkar med 5 000 tusen euro på 
återvinningsvärdet 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
Funktionerna i Storbritannien, Fruit Ltd 
Enhetens återvinningsvärde överstiger tillgångarnas redovisade värde med 5 000 euro. 
Återvinningsvärdet understiger tillgångarnas redovisade värde då diskonteringsräntan stiger över 8,5 
procent (före skatt) eller då affärsverksamhetens rörelsevinstnivå bestående sjunker med mer än 4,5 
procent från ledningens bedömning. En ökning av diskonteringsräntan med en procentenhet har en 
inverkan på 5 000  tusen euro på återvinningsvärdet. 
 
Övriga europeiska bolag 
Enhetens återvinningsvärde är klart större än tillgångarnas redovisade värde. Återvinningsvärdet 
understiger tillgångarnas redovisade värde då diskonteringsräntan stiger över 25,1 procent (före skatt) 
eller då affärsverksamhetens rörelsevinst bestående sjunker mer än 80,3 procent från ledningens 
bedömning. En ökning av diskonteringsräntan med en procentenhet har en inverkan på 5 000 tusen euro 
på återvinningsvärdet. 
 
13. DOTTERFÖRETAG OCH ANDEL SOM INNEHAS AV ÄGARE UTAN BESTÄMMANDE 
INFLYTANDE 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
 
14. ANDELAR I INTRESSE- OCH ÄGARINTRESSEFÖRETAG    
      
      
  INTRESSEFÖRETAG      
      
   Koncernen har ett intresseföretag, Vintti Ab, som hör till Spannmålsproduktersegmentet.  
   2018  2017  
   Redovisat värde 1.7   383  383  
   Minskningar   0  0  
   Andel av räkenskapsperiodens resultat    0   0  
   Redovisat värde 30.6   383  383  

       
   Intresseföretagens redovisade värde innehåller inte goodwill.      
       
   Intresseföretagens sammanräknade tillgångar, skulder, omsättning och vinst/förlust: 
       
   Tillgångar   3 381  1 273  
   Skulder   457  277  
   Omsättning   5 522  498  
   Vinst/förlust   2 000  0  

       
   Från intresseföretaget har inte erhållits utdelning för åren 2018 och 2017.   
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15. FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM KAN SÄLJAS      
   2018  2017  
    Icke-noterade aktieplaceringar och andelar  1 319   1 340  
   1 319  1 340  
       
   Vid räkenskapsperiodens början   1 340  1 306  
   Ökningar   47  41  
   Minskningar   -68   -7  
   Vid räkenskapsperiodens slut   1 319  1 340  
       
Vid värderingen av det verkliga värdet på icke-noterade aktieplaceringar och andelar har man tillämpat 
t.ex. affärer mellan oberoende aktörer under den senaste tiden. Om verkliga värden inte finns att få på 
ett tillförlitligt sätt, har de finansiella tillgångar som kan säljas värderats till sitt anskaffningsvärde. 
 
 
16. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR         

         
    Material och förnödenheter   11 592  10 197    
    Varor under tillverkning   1 859  2 492    
    Färdiga produkter/varor   3 683  4 396    
    Förskottsavgifter   13   35    
    Omsättningstillgångar sammanlagt   17 148  17 118    
         
Omsättningstillgångarnas redovisade värde innehåller inte väsentliga registreringar, med vilka 
omsättningstillgångarnas värde skulle ha nedskrivits att motsvara dess nettorealisationsvärde.  
           
         
         
17. KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR        

         
   Kundfordringar   19 187  19 700    
   Aktiva resultatregleringar   0  0    
   Övriga fordringar   0   0    
   Kundfordringar och övriga fordringar sammanlagt  19 187  19 700    
         
Vid bokslutstidpunkten är cirka 34,7 procent av koncernens kundfordringar i euro, cirka 49,0 procent i 
pund och resten i andra valutor. 
 

 
Åldersfördelningen för de fordringar som förfallit är följande:  
         
Fordringar som inte förfallit    14 823  14 978    
Förfallit 1–60 dagar   2 814   2 989    
Förfallit 61–180 dagar   31  197    
Förfallit över 180 dagar   1 519   1 536    

   19 187   19 700     
         
Nedskrivningar av kundfordringar:         
         
   Värde 1.7   361  382    
   Ökningar   184  176    
   Minskningar   -193   -197    
   Värde 30.6   351  361    
          
Koncernen har under räkenskapsperioden redovisat kreditförluster på kundfordringar för 100 tusen 
euro (50 tusen euro för räkenskapsperioden 2017). 

32 (68)



Sigmylambda Abp 
FO-nummer 1234567-8 

  

 

 

18. FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATET 
 

 

   2018  2017    
Finansiella värdepapper   28 460  13 974    
Derivatinstrument   945   1 229    
Finansiella tillgångar värderade till         
verkligt värde via resultatet sammanlagt   29 405  15 203    
         
Till finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet räknas av banker och företag 
emitterade placerings- och företagscertifikat samt derivat som innehas för handel och som  
förfaller inom 12 månader. De finansiella tillgångarna som är värderade till verkligt värde via resultatet   
är i euro. 
          
Balansvärdena motsvarar bäst det penningbelopp som utgör kreditriskens maximibelopp i det fallet att 
de andra parterna inte kan fylla sina skyldigheter i anslutning till de finansiella instrumenten. 
Placeringar som gjorts i poster som hör till de finansiella tillgångarna som ska redovisas till verkligt 
värde via resultatet har spritts omsorgsfullt, och de är inte förknippade med betydande 
kreditriskkoncentrationer. 
 
Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som innehas för handel redovisas i 
resultaträkningen under finansiella intäkter och kostnader. 
 
19. LIKVIDA MEDEL       

  

       
  

Kontanta medel och bankkonton   5 489   12 802    
Likvida medel sammanlagt   5 489  12 802    
         
         

         
Likvida medel enligt kassaflödesanalysen utgörs av följande:     
         
Likvida medel   5 489  12 802    
Finansiella värdepapper   28 460   13 974    
Sammanlagt   33 949  26 776    
         
Finansiella värdepapper som klassificeras som finansiella tillgångar i kassaflödesanalysen har vid 
bokslutstidpunkten en maturitet på i genomsnitt cirka tre månader. 
         

20. EGET KAPITAL      
      

Moderbolagets aktiekapital 
fördelas enligt följande:   

Aktiekapital 
(tusen 
euro)  

Egna aktier 
(tusen st.) 

      
      
      

30.6.2017      
Aktier   13 888   
Aktier, egna aktier       -8 207 
Sammanlagt   13 888  -8 207 

      
30.6.2018      
Aktier   13 888   
Aktier, egna aktier      -10 207 
Sammanlagt   13 888  -10 207 

 
Överkursfond 
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(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
Reservfond 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
Fond för inbetalt fritt eget kapital 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
Omräkningsdifferenser 
 
Omräkningsdifferenserna innehåller de omräkningsdifferenser som uppstått vid omräkningen av de 
självständiga utländska enheternas bokslut. Även vinst och förlust som uppstår vid säkring av 
nettoinvesteringar i självständiga utländska enheter ingår i omräkningsdifferenserna i de fall då 
förutsättningarna för säkringsredovisning uppfyllts. 
 
Övriga fonder 
 
I övriga fonder ingår fonden för verkligt värde för finansiella tillgångar som kan säljas och säkringsfonden, 
som innehåller den effektiva delen av ackumulerade förändringar i verkligt värde på derivatinstrument 
som används för att skydda kassaflödet. 
 
Egna aktier 
 
I egna aktier ingår anskaffningsvärdet för egna aktier som koncernen innehar. Sammanlagt 8 207 000 
egna aktier har förvärvats från börsen under åren 1.7.2005–30.6.2016  samt 2 000 000 stycken under 
1.7.2017–30.6.2018. I slutet av räkenskapsperioden 2018 var antalet egna aktier i koncernbokslutet 
sammanlagt 10 207 000 stycken. 
 
Utdelningar 
 
För räkenskapsperioden 2017 betalades utdelning för 0,07 euro per aktie, dvs. sammanlagt 11 000 tusen 
euro. Efter bokslutsdagen har moderföretagets styrelse föreslagit att det görs en utdelning på 0,03 euro 
per aktie, dvs. sammanlagt 4 954 tusen euro. 
 
Omräkningsdifferenser 
 
   2018  2017 
Omräkningsdifferenser 1.7   1 123  -1 677 
Förändring i omräkningsdifferens   5 955  2 800 
Omräkningsdifferenser 30.6   7 078  1 123 
 
Övriga fonder:      
 
Fond för verkligt värde   760  722 
Säkringsfond   243   738 
Övriga fonder sammanlagt   1 002  1 460 

 
21. AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 
 
22. PENSIONSFÖRPLIKTELSER 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
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23. UPPSKJUTNA SKATTER 
 
Förändringar av uppskjutna skatter under 2018:  
      
 1.7.2017 Redovisats i 

resultat-
räkningen 

Redovisats i 
övriga 

totalresultat-
poster 

Kurs-
diffe-

renser 

30.6.2018 

Uppskjutna skattefordringar:       
Internt bidrag på 
omsättningstillgångarna 29 -20   9 
Internt bidrag på anläggningstillgångar 6 -3   3 
Avsättningar 529 -84  1 445 
Fastställda skattemässiga förluster 647 700   1347 
Derivatinstrument 22 0 -20 1 3 
Avskrivningar som inte avdragits i 
beskattningen 668 181  0 848 
Övriga poster 35 123  1 159 
Sammanlagt 1 926 898 -20 3 2 810 
      
Uppskjutna skatteskulder:       
Ackumulerade avskrivningsdifferenser 969 521 42 37 1 568 
Investeringar som kan säljas 181 0 10  190 
Derivatinstrument 206 0 -144  62 
Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde 36 -12  -1 23 
Värdering av immateriella och materiella 
tillgångar till verkligt värde vid 
sammanslagning av affärsverksamheter 2 549 0  156 2 705 
Övriga poster 1 530 -654 -42 63 897 
Sammanlagt 5 470 -145 -135 255 5 445 

 
Förändringar av uppskjutna skatter under 2017: 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
Det har inte redovisats uppskjuten skatteskuld för de utländska dotterföretagens outdelade vinstmedel, 
eftersom tillgångarna bestående har investerats i länderna i fråga. 
 
24. AVSÄTTNINGAR    
 2018  2017 
Avsättningar 1.7 1 187  716 
Kursdifferenser 5  42 
Ökning av avsättningar 0  1 032 
Använda avsättningar -129   -602 
Avsättningar 30.6 1 063  1 187 

    
    
Långfristiga avsättningar 32  21 
Kortfristiga avsättningar 1 032   1 167 
Sammanlagt 1 064  1 188 
    

25. FINANSIELLA SKULDER 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
26. DERIVATINSTRUMENT 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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27. LEVERANTÖRSSKULDER OCH ÖVRIGA SKULDER 
       
Långfristiga 2018  2017    
Övriga skulder 25  32    
       
Kortfristiga       
Leverantörsskulder 23 292  22 267    
Skulder till intresseföretag 1  10    
Resultatregleringar 16 514  11 458    
Förskottsavgifter 932  1 766    
Övriga skulder 2 843   2 934    
Sammanlagt 43 582  38 434    

 
I resultatregleringar ingår periodisering av rörelsekostnader och finansiella poster samt skatter. De 
viktigaste av dessa utgörs av periodiseringar av löner, arvoden och personalbikostnader, vilka år 2018 
uppgick till 5 100 tusen euro (år 2017: 3 800 tusen euro). 
 
28. HANTERING AV FINANSIELLA RISKER    
  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
29. VERKLIGA VÄRDEN PÅ FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 
 
Tabellen innehåller det redovisade värdet och det verkliga värdet för varje post. De redovisade värdena 
motsvarar värdena i koncernbalansräkningen. Nedan presenteras de principer som koncernen använder 
för att fastställa det verkliga värdet för alla finansiella instrument. 
 
 Not  Redovisat Verkligt  Redovisat  Verkligt  
   värde värde  värde  värde  
   2018   2018   2017    2017   
        
Finansiella tillgångar        
Finansiella tillgångar 
som kan säljas  15  1 320 1 320 1 340  1 340 
Kundfordringar och 
övriga fordringar 17  19 187 19 187 19 700  16 729 
Finansiella tillgångar 
som redovisas         
 till verkligt värde via 
resultatet 18  28 460 28 460 13 974  13 974 
Likvida medel 19  5 489 5 489 12 802  12 802 
Derivat 18  945 945 1 229  1 229 
        
         
Finansiella skulder         
Banklån 25  55 066 55 066 57 877  59 515 
Övriga lån 25  0 0 4 988  4 988 
Leverantörsskulder och 
övriga skulder 27  43 582 43 582 38 434  35 127 
Derivat   293 293 786  786 
        

 
Vid fastställandet av det verkliga värdet på de finansiella tillgångar och skulder som ges i tabellen har 
följande prisnoteringar, antaganden och värderingsmodeller använts: 
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Investeringar i aktier och finansiella värdepapper 
 
Offentligt noterade aktier som kan säljas värderas till de köpkurser som NASDAQ OMX Helsingfors Ab 
noterat på bokslutsdagen. En del av de icke-noterade aktieplaceringarna har redovisats till verkligt värde 
genom att tillämpa t.ex. affärer mellan oberoende aktörer under den senaste tiden. Om värdering med 
metoden för värdering till verkligt värde inte kan användas, och det verkliga värdet inte kan fås på 
tillförlitligt sätt, har de finansiella tillgångarna värderats till sitt anskaffningsvärde. Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultatet är omsättbara och i värderingen av dem har man använt 
bokslutsdagens marknadspriser eller marknadsräntor som motsvarar avtalets längd. 
 
Derivat 
 
Verkligt värde på ränte- och valutaderivat fastställs genom att använda offentligt noterade marknads-
priser på bokslutsdagen. 
 
Lånefodringar, lån och finansiella leasingskulder 
 
Verkligt värde på lånefordringar och finansiella skulder grundar sig på diskonterade kassaflöden. Som 
diskonteringsränta används en ränta som motsvarar de marknadsräntor som är jämförbara med de räntor 
som fastställs i de aktuella avtalen.   
 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
Leverantörsskulder och övriga skulder eller kundfordringar och övriga fordringar 
 
Det ursprungliga redovisade värdet på leverantörsskulder och övriga skulder eller på kundfordringar och 
övriga fodringar motsvarar deras verkliga värde, eftersom diskonteringens inverkan inte är väsentlig med 
beaktande av skuldernas eller fodringarnas maturitet. 
 
Hierarki för verkligt värde för finansiella instrument och skulder som värderats till verkligt värde 
 
Av strategiska orsaker publicerar bolaget inte en hierarki för verkligt värde. 
 
30. KORREKTIVPOSTER I AFFÄRSRÖRELSENS KASSAFLÖDE 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
31. OPERATIONELLA LEASINGAVTAL 
      
Koncernen som leasingtagare:      

Minimihyror som ska betalas enligt övriga leasingavtal som inte kan sägas upp: 
 2018  2017        
  Inom ett år 242  282        
  Om mer än ett år och högst inom fem år 1 226  1 217        
  Om mer än fem år 2 706   2 668        
  Sammanlagt 4 174  4 167        
           
Koncernen har leasat bilar, produktionslokaler och markområden.       

 
32. EVENTUALTILLGÅNGAR OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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33. ANSVARSFÖRBINDELSER OCH ÖVRIGA FÖRBINDELSER 
 

Övriga ansvar 2018  2017 
 

    Övriga finansiella förbindelser  1 132  1 719 
 
 
34. UPPGIFTER OM NÄRSTÅENDE 
Dotterföretagen och intresseföretagen hör till koncernens närstående. Därtill anses styrelsen, 
verkställande direktören och de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp höra till de 
närstående. 
 

 
Koncernens dotter- och intresseföretag    
 Koncernens   Moderbolagets 

 ägarandel  ägarandel 
 %  % 
    

DOTTERFÖRETAG    
    

Snack Holding Ltd, England 100,00  100,00 
Fruit Ltd, England 100,00  100,00 
Sigmylambda Eesti AS, Estland 100,00  100,00 
Imbiss GmbH, Tyskland 100,00  100,00 
Burman OOO, Ryssland 100,00  100,00 
Sigmylambda Sp. z o.o., Polen 100,00  100,00 
Sigmylambda US Inc., Förenta staterna 100,00  100,00 
Lambda Ab, Vilunkila, Finland 100,00  100,00 

    
(Till koncernen hör även andra dotterbolag. Detta 
saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
INTRESSEFÖRETAG    
    
Vintti Ab, Sagu 38,50  38,50 

 
 
Transaktioner med närstående: 2018  2017 
Försäljning till en nyckelperson som hör till ledningen 75  143 
Köp av en nyckelperson som hör till ledningen 169  160 
    
Ersättningar till ledningen    
Löner 1 661  1 216 
    
    
Pensionsförmåner och övriga förmåner:   
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
   

 
35. AKTIER OCH ÄGARE      
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
Beräkningsformler för nyckeltal om den ekonomiska utvecklingen 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING  
    
(tusen euro) Noter 1.7.2017–30.6.2018 1.7.2016–30.6.2017 
        
OMSÄTTNING 1 140 1 010 
Övriga rörelseintäkter 130 140 
Material och tjänster 2 -15 -25 
Personalkostnader 3 -3 625 -2 415 
Avskrivningar och nedskrivningar 4 -30 -25 
Övriga rörelsekostnader 5 -830 -610 

    
RÖRELSEFÖRLUST -3 230 -1 925 
Finansiella intäkter och kostnader 6 -895 -620 

    
FÖRLUST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER 
OCH SKATTER -4 125 -2 545 

Bokslutsdispositioner 7 15 570 11 290 
Inkomstskatt 8 -2 340 -1 725 

    
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 9 105 7 020 

 
  

40 (68)



Sigmylambda Abp 
FO-nummer 1234567-8 

  

 

 

 
 
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
 
(tusen euro) Noter 30.6.2018 30.6.2017 
    
AKTIVA     

   

BESTÅENDE AKTIVA    

Immateriella tillgångar 9 15 10 
Materiella tillgångar 9 295 270 
Andelar i företag inom samma 
koncern 10 175 320 185 575 

Övriga placeringar 10 34 015 33 015 
 209 645 218 870 
   

RÖRLIGA AKTIVA   
Omsättningstillgångar 11 10 5 
Kortfristiga fordringar 12 23 150 26 145 
Finansiella värdepapper 13 28 380 13 900 
Kassa och bank          13 3 950 4 345 

 55 490 44 395 
   

AKTIVA SAMMANLAGT 265 135 263 270 
    

PASSIVA     
   

EGET KAPITAL 14    
Aktiekapital 13 890 13 890 
Överkursfond 61 955 61 955 
Reservfond 44 295 44 295 
Fond för inbetalt fritt eget kapital 330 330 
Vinst från tidigare räkenskapsperioder 380 6 360 
Räkenskapsperiodens vinst 9 105 7 020 

  129 955 133 850 
ACKUMULERADE 
BOKSLUTSDISPOSITIONER 15 20 0 

FRÄMMANDE KAPITAL 
   
   
   

Långfristigt främmande kapital  16 45 780 47 110 

Kortfristigt främmande kapital  16 89 380 82 310 
 

135 160 129 420  
PASSIVA SAMMANLAGT 265 135 263 270 
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MODERBOLAGETS FINANSIERINGSANALYS 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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NOTER 
 
PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE AV MODERBOLAGETS BOKSLUT 
 

Moderbolagets bokslut har upprättats med iakttagande av bestämmelserna i Finlands gällande 
redovisningsbestämmelser (FAS) och aktiebolagslagen. Bokslutet har upprättats i euro. Noterna 
presenteras i tusen euro. 
 

Värdering av bestående aktiva 
Materiella och immateriella tillgångar har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften med 
avdrag för avskrivningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan har räknats som linjära avskrivningar 
utifrån de materiella och immateriella tillgångarnas ekonomiska verkningstid. Avskrivningarna har 
gjorts från den månad när tillgången tagits i bruk. 

Avskrivningstiderna är: 
• byggnader och konstruktioner 10–25 år 
• maskiner och inventarier 3 år 
• immateriella rättigheter 5–10 år 
• övriga utgifter med lång verkningstid 5–20 år 
 

Utgifter för forskning och utveckling 
Utgifter för forskning och utveckling redovisas som kostnad det år de uppstår. 
 
Värdering av omsättningstillgångar 
Omsättningstillgångar har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till ett lägre 
återanskaffningspris än så eller till ett sannolikt försäljningspris. Anskaffningsutgiften fastställs utifrån 
den vägda genomsnittliga kostnaden. 
 

Värdering av fodringar och skulder 
Fordringar har värderats till sin anskaffningsutgift eller till sitt sannolika värde som är lägre än 
anskaffningsutgiften. Skulder har värderats till sitt nominella värde. 
 

Pensionsåtaganden 
Personalens lagstadgade och frivilliga pensionsskydd har ordnats i ett pensionsförsäkringsbolag. 
Pensionsutgifterna redovisas som kostnad det år de inflyter. Bolagets verkställande direktör har 
rätt och skyldighet att gå i pension vid fyllda 62 år. 
 

Avsättningar 
Avsättningar redovisas då bolaget som en följd av en transaktion har en legal eller informell 
förpliktelse, det är sannolikt att betalningsförpliktelse uppstår och förpliktelsens storlek kan värderas 
på ett tillförlitligt sätt. Om det finns möjlighet att få ersättning för en del av förpliktelserna från en tredje 
part, redovisas ersättningen som en skild tillgångspost, men först i det skedet när det är i praktiken 
klart att ersättning fås. 
 
En avsättning för omstrukturering redovisas då bolaget har upprättat en detaljerad 
omstruktureringsplan och inlett verkställandet av planen eller informerat om ärendet. 
 

Omsättning 
Som omsättning redovisas utöver produktförsäljning även intäkter av de tjänster som moderbolaget 
producerar för koncernbolagen. 
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Övriga rörelseintäkter 
Som övriga rörelseintäkter redovisas försäljningsvinster på tillgångarna och övriga intäkter än de som 
ansluter sig till den egentliga prestationsförsäljningen. 

 
Utdelning 
Utdelning som bolaget betalar redovisas för den period, under vilken aktieägarna har godkänt 
att utdelning ska betalas. 
 

Inkomstskatt 
Bolaget skatt för räkenskapsperioden innehåller räkenskapsperiodens skatt som räknats utifrån 
det beskattningsbara resultatet samt skatt från tidigare räkenskapsperioder. I bokslutet redovisas 
ackumulerade bokslutsdispositioner till fullt belopp i balansräkningen, och den skatteskuld som 
ingår i dem har inte behandlats som skuld. Latent skatt har inte redovisats. 
 

Utgifter för främmande kapital 
Utgifter för främmande kapital redovisas som kostnad för den räkenskapsperiod, under vilka de 
uppstår. 
 

Poster i främmande valuta 
Transaktioner i främmande valuta har redovisats till transaktionsdagens kurs. Fordringar och 
skulder i främmande valuta har omräknats till euro enligt de noterade medelkurserna på 
bokslutsdagen. Realiserade kursdifferenser, liksom även kursvinster och -förluster som uppstått 
vid värderingen av fordringar och skulder har redovisats i resultaträkningen. Kursvinster och -
förluster som ansluter sig till den faktiska affärsverksamheten har behandlats som korrektivposter 
till försäljning och inköp, medan kursvinster och -förluster från finansieringen har upptagits i 
finansiella intäkter och -kostnader. 
 
Förändring i värdet på lån i främmande valuta har redovisats bland finansiella intäkter och 
kostnader i resultaträkningen. 
 

Derivatinstrument 
I enlighet med sin riskhanteringspolicy använder bolaget derivat för att skydda sig mot valuta- och 
ränterisker. Valutaderivat används för att skydda fordringar och skulder i främmande valuta samt 
framtida kommersiella kassaflöden. Realiserade kursdifferenser redovisas via resultatet. 
 
Ränteswapavtal används för att skydda bolagets räntebärande lån och fordringar från 
förändringar i marknadsräntor. Avtalens periodiserade ränta redovisas i finansiella intäkter eller 
finansiella kostnader i syfte att korrigera de räntekostnader och -intäkter som orsakas av nedan 
stående låne- och fordringsportfölj. Avtalens verkliga värde har inte redovisats. 
 

Egna aktier 
Förvärv av egna aktier jämte utgifterna för dem har redovisats i bolagets bokslut som minskning 
av vinstmedel. Överlåtelse av egna aktier har redovisats som ökning av vinstmedel med undantag 
för egna aktier som överlåtits vid en riktad emission och vilkas teckningspris har upptagits i fonden 
för inbetalt fritt eget kapital och vilkas anskaffningsutgift redovisas vidare i vinstmedlen. 
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Finansieringsanalys 
Kassaflöden under räkenskapsperioden redovisas fördelade på kassaflöden från affärsverk-
samheten, investeringar och finansiering. 

 
Finansieringsanalysen har upprättats med tillämpande av den indirekta metoden. 
 
NOTER TILL MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
 
Noter till moderbolagets resultaträkning 
(tusen euro) 2018 2017 

   
1. OMSÄTTNING 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 

   
2. MATERIAL OCH TJÄNSTER 15 25 
   
3. PERSONALKOSTNADER   
Löner och arvoden 2 965 1 805 
Pensionsutgifter 400 380 
Övriga personalkostnader 260 230 
Sammanlagt 3 625 2 415 
   
LÖNER OCH ARVODEN TILL LEDNINGEN 
Verkställande direktör 955 410 
Styrelseledamöter 105 90 
   
ANTAL ANSTÄLLDA I GENOMSNITT I MODERBOLAGET UNDER 
RÄKENSKAPSPERIODEN 
Tjänstemän (antal personer) 30 32 

   

ANSVARSFÖRBINDELSER SOM GÄLLER NÄRSTÅENDE 
Pensionsförpliktelser till styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

Moderbolagets verkställande direktör har rätt och skyldighet att gå i pension vid fyllda 62 år. 

   
4. AVSKRIVNINGAR OCH 
NEDSKRIVNINGAR 

  

Avskrivningar enligt plan 30 25 
   
5. ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER   
Revisorns arvoden:   
Tilintarkastus Tarkka Ab   
Revision 25 15 
Övriga tjänster 15 15 
Sammanlagt 40 30 
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 2018 2017 
6. FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 

  
   
Utdelningsintäkter   

Från ägarintresseföretag 5 5 
Sammanlagt 5 5 

Ränteintäkter från långfristiga investeringar 
  

  
Från företag som hör till samma koncern 380 465 

Intäkter från långfristiga investeringar 
sammanlagt 385 470 

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 
  
  

Från företag som hör till samma koncern 25 50 
Övriga 435 250 
Sammanlagt 460 300 

Finansiella intäkter sammanlagt 845 770 

Kursdifferenser 
  
  

Företag som hör till samma koncern 1 545 3 270 
Övriga -1 285 -3 180 
Sammanlagt 260 90 
   

Räntekostnader och övriga finansiella 
kostnader 

  
  

Till företag som hör till samma koncern -345 -425 
Till övriga -1 655 -1 055 
Sammanlagt -2 000 -1 480 

   
Finansiella intäkter och kostnader 
sammanlagt -895 -620 

   
7. BOKSLUTSDISPOSITIONER   

Erhållna koncernbidrag 15 570 11 630 
Beviljade koncernbidrag 0 -340 

   

   
8. INKOMSTSKATTER   
Totalt -2 340 -1 725 

 
8. IMMATERIELLA OCH MATERIELLA TILLGÅNGAR 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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10. INVESTERINGAR, AKTIER OCH ANDELAR 

Andelar i företag inom samma koncern  

Företagets namn, hemort 

Moderbolagets 
ägarandel (%) 

30.6.2018 Redovisat värde 
Fruit Ltd, England 100,00 80 000  
Snack Holding Ltd, England 100,00 10 000 
Sigmylambda Eesti AS, Estland 100,00 10 000  
Imbiss GmbH, Tyskland 100,00 10 000 
Burman OOO, Ryssland 100,00 100 
Sigmylambda Sp. z o.o., Polen 100,00 5 500  
Sigmylambda US Inc., Förenta staterna 100,00 2 510  
Lambda Ab, Vilunkila, Finland 100,00 100 
 
(Moderbolaget äger även andra dotterbolag. I moderbolaget beror ändringen av posten Andelar 
i företag som hör till samma koncern på ändringar i innehaven i övriga dotterbolag. Detta saknar 
betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
Ägarintresseföretag   
Vintti Ab, Sagu 38,50 383  

 
 
11. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
12. FORDRINGAR 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
13. FINANSIELLA VÄRDEPAPPER SAMT KASSA OCH BANK 
 
Likvida medel enligt kassaflödesanalysen utgörs av följande:  
   2018  2017 
Likvida medel   3 950  4 345 
Finansiella värdepapper   28 380   13 900 
Sammanlagt   32 330  18 245 
      
Finansiella värdepapper som klassificeras som finansiella tillgångar i finansieringsanalysen har vid 
bokslutstidpunkten en maturitet på i genomsnitt cirka tre månader. 
      

 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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14. EGET KAPITAL  
  2018 2017 
Aktiekapital 1.7   13 890  13 890  
Aktiekapital 30.6  13 890  13 890  
        
Överkursfond 1.7  61 955  61 955   
Överkursfond 30.6   61 955  61 955  
    
Reservfond 1.7   44 295  44 295  
Reservfond 30.6   44 295  44 295  

       
       

Bundet eget kapital sammanlagt  120 140  120 140  
    
Fond för inbetalt fritt eget kapital 1.7     330  330  
Fond för inbetalt fritt eget kapital 30.6 
    330  330 

              
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 1.7 

 
13 380  15 360  

  Utdelning 
 

-11 000  -9 000  
  Förvärv av egna aktier  - 2 000  - 
  Räkenskapsperiodens vinst   9 105  7 020  
Ackumulerade resultat och räkenskapsperiodens 
resultat 30.6 

 9 485  13 380  
       

Fritt eget kapital sammanlagt  9 815  13 710        

Eget kapital sammanlagt 30.6  129 955  133 850         

 
Beräkning av utdelningsbart eget kapital 30.6 

   

  Fond för inbetalt fritt eget kapital    330  330  
  Vinstmedel från tidigare räkenskapsperioder 

 
13 380  15 360  

  Utdelning 
 

-11 000  -9 000  
  Förvärv av egna aktier           -2 000  - 
  Räkenskapsperiodens vinst   9 105  7 020  
  Sammanlagt  9 815  13 710  

 
 
Bolagets aktiekapital (st.) fördelas enligt följande:  
     

Aktier 165 149 030 165 149 030 

Sammanlagt 165 149 030 165 149 030 

   
Egna aktier som bolaget innehar:   
Aktier 10 207 000 8 207 000 
Sammanlagt 10 207 000 8 207 000 
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15. ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER
  

   

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
16.  FRÄMMANDE KAPITAL 

   

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 

       

17. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
18.  SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 

 
Styrelsens förslag till hur vinstmedlen ska disponeras 
 
Moderbolagets utdelningsbara tillgångar uppgår i balansräkningen 30.6.2018 till 9 815 000 euro.  
 
Styrelsen föreslår att det av moderbolagets vinstmedel betalas en utdelning  
på 0,03 per aktie, sammanlagt    4 954 471 euro  
och att det i fritt eget kapital kvarlämnas   4 860 529 euro 

 Sammanlagt    9 815 000 euro 
 
Utdelning betalas emellertid inte för de aktier som bolaget innehar på avstämningsdagen för 
utdelning 29.11.2018.  
 
Det har inte skett några väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskaps-
perioden. Bolagets likviditet är god, och enligt styrelsen äventyrar den föreslagna utdelningen inte 
bolagets solvens. 
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BOKSLUTETS OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSENS UNDERSKRIFTER  
    
      
         
 Helsingfors den 1 september 2018     
      
       
 Markku Kivi   Erik Santa 
 Markku Kivi    Erik Santa 
 Styrelsens ordförande   Styrelseledamot 
      
      
 Tiina Mäkinen   Maija Suokallio 
 Tiina Mäkinen   Maija Suokallio 
 Styrelseledamot   Styrelseledamot 
       
      
 Keijo Kantonen    
 Keijo Kantonen   
 Verkställande direktör     
      
      
REVISIONSANTECKNING      
      
 Över utförd revison har idag avgetts en berättelse.    
      
  Helsingfors den 1 september 2018     
      
  Tilintarkastus Tarkka Ab     
 Revisionssammanslutning     
       
 Timo Tarkastaja      
 Timo Tarkastaja      
  CGR   
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Bilaga 2 

Sigmylambda Abp 

STYRELSENS MÖTE 1/2017–2018 

Tidpunkt  10.9.2017 

Plats Sigmylambda Abp:s huvudkontor, Helsingfors 

Närvarande Markku Kivi, ordförande 
 Erik Santa, ledamot 
 Tiina Mäkinen, ledamot 
 Maija Suokallio, ledamot 
 Keijo Kantonen, verkställande direktör 
 Reijo Rahamies, koncernens ekonomidirektör 
 

1 §  Ordföranden öppnade mötet. 
 

2 §  Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört. 
 

3 § Protokollet från föregående möte godkändes. 
 

4 § Resultatet i augusti 

Koncernens resultat för augusti 2017 och prognosen för innevarande 
räkenskapsperiod behandlades. Det konstaterades att det kumulativa resultatet var 
något över det budgeterade i augusti. I prognosen för hela räkenskapsperioden kan det 
vara en utmaning att uppnå budgeten. Den gällande nivån på efterfrågan är lovande, 
men kunderna är försiktiga, vilket gör det svårt att ställa prognoser. 
 
Det konstaterades att man följer upp situationen. 
 

5 § Affärsverksamhetsaffären som genomfördes 28.6.2017 
 

Ekonomidirektören presenterade den uppdaterade anskaffningsvärdeskalkylen av det 
brittiska Snack Ltd:s affärsverksamhetsaffär Företagsförvärvet gjordes 28.6.2017. 
Bolaget har en god marknadsställning i England och flera starka kundrelationer. 
Köpesumman var 44,3 miljoner euro. Enligt allokeringen av köpesumman som gjordes 
utifrån en preliminär värdering i maj 2017 redovisades immateriella rättigheter för 
varumärken till ett värde av 15,6 miljoner euro samt därtill uppstod goodwill på 26,3 
miljoner euro. 
 
Bolaget har 10.9.2017 upprättat en preciserad anskaffningsvärdeskalkyl, enligt vilken 
varumärkenas värde är 20,4 miljoner euro. Dessutom innehåller bolagets anläggnings-
tillgångar ett dolt värde på 3,0 miljoner euro. Den preciserade anskaffningsvärdes-
kalkylen kan betraktas som mer tillförlitlig än den ursprungliga anskaffningsvärdes-
kalkylen, eftersom bolaget lät utföra en utomstående utredning av värdet på 
anläggningstillgångarna, utifrån vilken anläggningstillgångarnas och varumärkenas 
faktiska värde för bolaget var större än den tidigare värderingen. 
 
Styrelsen konstaterade att det i bokslutet 30.6.2017 hade använts värderingar enligt 
en preliminär anskaffningsvärdeskalkyl och således finns det inte längre något behov 
av att ändra anskaffningsvärdeskalkylen 
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6 § Förvärv av egna aktier 
Man beslutade skaffa 2 000 000 egna aktier. De egna aktierna kommer att användas 
som en del av ledningens belöningssystem. Marknadspriset var vid förvärvstidpunkten 
ca 1,00 euro per aktie, dvs. förvärvet av egna aktier kommer uppskattningsvis att kosta 
ca 2,0 miljoner euro. Detta kommer att finansieras ur kassamedlen. 

 

7 § Ordföranden avslutade mötet. 

 

Markku Kivi    Erik Santa                 Tiina Mäkinen   Maija Suokallio  
   
Markku Kivi    Erik Santa               Tiina Mäkinen  Maija Suokallio
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Sigmylambda Abp 

STYRELSENS MÖTE 3/2017–2018 

Tidpunkt  1.2.2018 

Plats Sigmylambda Abp:s huvudkontor, Helsingfors 

Närvarande Markku Kivi, ordförande 
 Tiina Mäkinen, ledamot 
 Maija Suokallio, ledamot 
 Erik Santa, ledamot 
 Keijo Kantonen, verkställande direktör 
 Reijo Rahamies, koncernens ekonomidirektör 
 

1 § Ordföranden öppnade mötet. 
 

2 §  Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört. 
 

3 § Protokollet från föregående möte godkändes. 
 

4 §  Omstrukturering av finansieringen 
 

Koncernens ekonomidirektör Reijo Rahamies hade inlett diskussioner om en omstruk-
turering av finansieringen. Bolagets nuvarande låneavtal har undertecknats 15.9.2015 
och räntan på 4 procent anses vara hög. Rahamies konstaterade emellertid att han 
diskuterat med representanter för två andra banker om en eventuell återfinansiering.  

 
5 § Dispositionsrätt till bankkonton 

 
Koncernens ekonomidirektör Reijo Rahamies beviljades dispositionsrätt till bankkontot 
FI60 1111 9999 5555 i IsoPankki. 
 

6 § Ordföranden avslutade mötet. 

 

Markku Kivi      Erik Santa  Tiina Mäkinen   Maija Suokallio 
Markku Kivi     Erik Santa  Tiina Mäkinen  Maija Suokallio 
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Sigmylambda Abp 

STYRELSENS MÖTE 4/2017–2018 

Tidpunkt  31.3.2018 

Plats Restaurang Teerihovi, Borgå 

Närvarande Markku Kivi, ordförande 
 Tiina Mäkinen, ledamot 
 Maija Suokallio, ledamot 
 Erik Santa, ledamot 
 Keijo Kantonen verkställande direktör 
 Reijo Rahamies, koncernens ekonomidirektör 
 

1 §  Ordföranden öppnade mötet. 
 

2 §  Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört. 
 

3 § Protokollet från föregående möte godkändes. 
 

4 § Ekonomidirektören och verkställande direktörens översikt: 
 

- Resultatöversikten 7/2017–2/2018 samt prognosen för innevarande räkenskaps-
period behandlades. 

- Utvecklingen av funktionerna och hur man kan svara på den försvagade efterfrågan 
behandlades. 

- Investeringsplanen gicks igenom. 
- Kassasituationen diskuterades och det konstaterades att den särskilt under början 

av följande räkenskapsperiod kommer att medföra en del utmaningar. 
- Moderbolagets royaltyintäkter behandlades. Det konstaterades att det i bolagets 

balansräkning redovisats en osäker royaltyintäkt på 1,5 miljoner euro från år 2016. 
Bolagets jurist anser att det motiverat är säkert att man av den aktuella fordringen 
endast kommer att få en prestation som motsvarar 30 procent i september 2018. 

 

5 §  Iståndsättning efter miljöskada i Sverige 
 

I samband med provdriften av fabriken i Sverige 20.2.2018 har det uppstått en miljö-
skada, där en stor mängd olja har läckt ut i jordmånen runt fabriken. De lokala 
myndigheterna har utfärdat en omedelbar order att rengöra jordmånen, eftersom 
fabriken ligger nära ett naturskyddsområde. På naturskyddsområdet finns en 
betydande våtmark där fåglarna häckar och som är viktig med tanke på miljövården. 
 
Enligt Sveriges landsdirektör utgör miljöskadan, eftersom den inträffade alldeles i 
närheten av våtmarken, en betydande anseenderisk för bolaget. Landsdirektören är 
emellertid nöjd med att avsättningar i anslutning till den aktuella typen av skador i 
Sverige genast vid redovisningstillfället kan dras av i beskattningen. Sveriges dotter-
bolag är vinstbringande, vilket gör att bolaget sparar i skattebetalningen omedelbart. 
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Enligt miljömyndigheternas utredning berodde miljöskadan på ett materialfel i oljeröret, 
vilket fick röret att brista i hettan. Röret kunde repareras och produktionen kunde 
startas i fabriken. 
 
Rengöringen av jordmånen ska göras omedelbart och färdigställas inom ett halvt år. 
Enligt en lokal konsult kommer detta att kosta ungefär 1,0 miljon euro. Enligt ett annat 
konsultföretag kommer kostnaderna för rengöringen av jordmånen att kosta 1,4 
miljoner euro. Det svenska bolaget har ingen försäkring i händelse av dylika skador. 

 
Rörtillverkaren hade svarat på den preliminära kontakten med att lova ersätta det 
skadade röret med ett nytt, eftersom avtalet mellan bolaget och varuleverantören 
täcker ersättning av direkt skada. Å andra sidan hade rörtillverkaren bestridit sitt 
ersättningsansvar vad gäller den indirekta miljöskadan. 
 
Beslut: Det beslutades att rörtillverkaren ges en skriftlig reklamation och en preliminär 
kostnadskalkyl för rengöringen av jordmånen. Dessutom beslutade man reda ut 
kostnaderna för en eventuell försäkring som ersätter miljöskador. 

 
6 § Ordföranden avslutade mötet. 

 
Markku Kivi Erik Santa  Tiina Mäkinen   Maija Suokallio 
Markku Kivi Erik Santa  Tiina Mäkinen Maija Suokallio 
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Sigmylambda Abp 

STYRELSENS MÖTE 5/2017–2018 

Tidpunkt  14.4.2018 

Plats Sigmylambda Abp:s huvudkontor, Helsingfors 

Närvarande Markku Kivi, ordförande 
 Tiina Mäkinen, ledamot 
 Maija Suokallio, ledamot 
 Erik Santa, ledamot 
 Keijo Kantonen verkställande direktör 
 Reijo Rahamies, koncernens ekonomidirektör 
 

1 § Ordföranden öppnade mötet. 
 

2 §  Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört. 
 

3 § Protokollet från föregående möte godkändes. 
 

4 §  Ekonomi: ekonomiöversikt 
 

Hela koncernens preliminära resultat för 1.7.2017–31.3.2018 presenterades av 
ekonomidirektör Reijo Rahamies och behandlades av mötet. Det konstaterades att 
bolagets framtidsutsikter har i mars förbättrats något. Bolagets ledning följer upp 
situationen.  

 
5 §  Situationen i det ryska dotterbolaget 

 
Situationen i det ryska dotterbolaget Burman OOO behandlades. Bolagets produktion 
avslutades i juni 2014, varefter det förekommit mycket litet verksamhet i bolaget. 
Bolaget har haft en anställd som har skött bolagets försäljning i Ryssland. Försäljningen 
har varit mycket anspråkslös (endast ca 100 tusen euro om året). Moderbolagets 
ledning har under de senaste åren ansett att bolaget kommer att ha verksamhet under 
de närmaste åren. Nu har ledningens bedömning emellertid förändrats och bolaget 
väntas inte generera några intäkter alls i framtiden. Man beslutade upplösa Burman 
OOO i början av följande räkenskapsperiod i syfte att förtydliga koncernstrukturen. 
 
 

6 § Lån åt verkställande direktören 
 

Man beslutade bevilja verkställande direktören ett lån för köp av en bil, eftersom han 
behöver en bil för arbetsresorna mellan hemmet och arbetsplatsen. Lånet uppgår till 
100 000 euro. Lånevillkoren är följande: ränta 0 % och amorteringstidtabellen 10 år i 
jämna rater var sjätte (6) månad fr.o.m. 30.6.2018. 
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7 §  Principer för redovisning av intäkter 

 
Principerna för redovisning av intäkter i bokföringen och den reviderade standarden 
IFRS 15 som behandlar redovisning av intäkter diskuterades. Ekonomidirektör 
Rahamies berättade att det med hjälp av utomstående experter under 
räkenskapsperioden utretts vilka effekter övergången till den nya intäktsredovisnings-
standarden kommer att ha. Sammanslutningen har börjat iaktta den nya 
intäktsredovisningsstandarden från ingången av innevarande räkenskapsperiod. 
Bolaget konstaterade att effekterna inte är betydande. 

Samtidigt godkändes en ny kommersiell leveransavtalsprincip. Det tyska dotterbolaget 
hade ingått ett ramavtal med Master & Master GmbH, enligt vilket kunden betalar 16 
tusen euro per ton för det första partiet Superterveys Vilja på 20 ton. Följande 40 ton 
kostar 10 tusen euro per ton. Beställning och leverans av 20 ton ska enligt plan ske i 
slutet av innevarande räkenskapsperiod och beställning av 40 ton i början av nästa 
räkenskapsperiod. Det konstaterades att prissättningsmodellen fungerar väl. Man 
beslutade utreda om prissättningsmodellen även kunde användas i koncernens andra 
enheter. Styrelsen tror att man med modellen i fråga kan få kunderna att beställa större 
volymer av bolagets produkter, eftersom prissättningen sporrar till det. Dessutom 
konstaterades att man med denna prissättningsmodell snabbt kan redovisa en 
omsättning med god täckning. 

 

8 § Ordföranden avslutade mötet. 

 

Markku Kivi      Erik Santa  Tiina Mäkinen   Maija Suokallio 
Markku Kivi     Erik Santa  Tiina Mäkinen  Maija Suokallio 
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Sigmylambda Abp 

STYRELSENS MÖTE 6/2017–2018 

Tidpunkt  15.6.2018 

Plats Sigmylambda Abp:s huvudkontor, Helsingfors 

Närvarande Markku Kivi, ordförande 
 Tiina Mäkinen, ledamot 
 Maija Suokallio, ledamot 
 Erik Santa, ledamot 
 Keijo Kantonen, verkställande direktör 
 Reijo Rahamies, koncernens ekonomidirektör 
 

1 § Ordföranden öppnade mötet. 
 

2 §  Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört. 
 

3 § Protokollet från föregående möte godkändes. 
 

4 §  Ekonomi: Resultatprognosen för räkenskapsperioden som slutade 30.6.2018 
 

Ekonomidirektör Reijo Rahamies presenterade det preliminära resultatet för hela 
koncernen, vilket gicks igenom. Resultatet konstaterades vara på väntad nivå, något 
under budgeten. Man diskuterade också utsikterna för den kommande 
räkenskapsperioden, vilka konstaterades vara försiktigt väntande. 
 
Skadan i samband med provdriften i det svenska dotterbolaget 20.2.2018 diskuterades 
också. Det konstaterades att det varken redovisats eller kommer att redovisas några 
kostnader eller någon kostnadsavsättning i anslutning till skadan i det svenska bolagets 
bokslut. Det svenska bolaget är vinstbringande och ledningen tror att det kan klara 
eventuella kostnader i anslutning till skadan i framtiden. 
 
Dessutom hade Rahamies på nytt diskuterat en omstrukturering av lånet för 
finansiering av bolaget med samma banker som i februari. Finansieringsförhand-
lingarna pågår fortfarande.  

 

5 § Prövning av nedskrivningsbehov 

 
Det konstaterades att bolaget gjort prövning av nedskrivningsbehov av goodwill skilt för 
följande kassagenererande enheter: Snack Holding Ltd, Fruit Ltd samt övriga bolag i 
Europa. Gjorda nedskrivningsprövningar behandlades. Styrelsen diskuterade om att 
den rörelsevinstnivå som använts i prövning av nedskrivningsbehov särskilt under de 
senaste tre åren varit för optimistisk jämfört med utfallet. Även landsdirektör Matt Apple 
från det brittiska affärsområdet anser att det använts en för optimistisk rörelsevinstnivå 
i prövningarna av nedskrivningsbehov för Fruit Ltd. Landsdirektör Apple var även orolig 
för resultatutvecklingen under de två följande åren. 
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Det konstaterades att man för Fruit Ltd:s funktioner använt en WACC-ränta på 7,5 
procent. I de övriga enheterna hade WACC-räntan varit 10,5 procent. En ränta på 10,5 
procent användes även i Fruit Ltd:s prövning av nedskrivningsbehov under 
räkenskapsperioden 2017. Det konstaterades att en ränta på 10,5 procent bäst skulle 
beskriva Fruit Ltd:s diskonteringsränta även under räkenskapsperioden 2018.  
 
Samtidigt konstaterades att värderingen av Fruit Ltd i koncernen beskriver värdet på 
dotterbolagets aktier i moderbolaget. Om nedskrivningen hade redovisats i koncernens 
goodwill, borde den även ha gjorts i värdet på moderbolagets aktier i dotterbolaget. 
Värdet av dotterbolagets aktier i moderbolaget är 80,0 miljoner euro. 
 

6 § Personalarrangemang 

Personalärenden diskuterades. Personalen i moderbolaget har haft en väldigt 
arbetsfylld vår bakom sig och är villig att byta ut semesterpenningen mot två veckors 
extra ledighet, som hålls som fortsättning på semestrarna i augusti 2018. Byte av 
semesterpenningen mot ledighet förbättrar kassan med 0,3 miljoner euro. 
Ekonomidirektören konstaterade att byte av semesterpenningen mot ledighet förbättrar 
bolagets resultat för det senaste kvartalet 30.6.2018 i motsvarande grad, eftersom 
avsättningarna för semesterpenningar upplöses med resultatpåverkan i resultatet för 
innevarande räkenskapsperiod. 
 

7 § Ordföranden avslutade mötet. 

 

Markku Kivi      Erik Santa  Tiina Mäkinen   Maija Suokallio 
Markku Kivi     Erik Santa  Tiina Mäkinen  Maija Suokallio 
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Sigmylambda Abp 

STYRELSENS MÖTE 1/2018-2019 

Tidpunkt  18.7.2018 

Plats Sigmylambda Abp:s huvudkontor, Helsingfors 

Närvarande Markku Kivi, ordförande 
 Tiina Mäkinen, ledamot 
 Maija Suokallio, ledamot 
 Erik Santa, ledamot 
 Keijo Kantonen, verkställande direktör 
 Reijo Rahamies, koncernens ekonomidirektör 
 

1 § Ordföranden öppnade mötet. 
 

2 §  Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört. 
 

3 § Protokollet från föregående möte godkändes. 
 

4 §  Finansieringsförhandlingarna 
Det konstaterades att koncernens ekonomidirektör Reijo Rahamies hade lyckats 
förhandla om en kreditlimit på 30 miljoner euro med SuurPankki Ab. Den aktuella 
kreditlimiten kan fritt disponeras av bolaget fram till 31.12.2021. Styrelsen är mycket 
nöjd med den operativa ledningens förhandlingsresultat. 

 

5 § Ordföranden avslutade mötet. 
 

Markku Kivi      Erik Santa  Tiina Mäkinen   Maija Suokallio 
Markku Kivi     Erik Santa  Tiina Mäkinen  Maija Suokallio 
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Sigmylambda-koncernen 
 
SAMMANFATTNING AV REVISIONEN FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.7.2017–30.6.2018  
 
Vi har utfört en revision av Sigmylambda-koncernen i enlighet med vår revisionsplan. I vår revision 
har vi koncentrerat oss på de i revisionsplanen nämnda riskområdena, vilka uppdaterats under 
revisionen. Följande sammanfattning innehåller de viktigaste observationerna som gjorts i 
revisionen. 
 
1. Koncernbokslutets omfattning och konsoliderade beräkningar  
 
Vi har säkerställt att vi fått de utländska systerkontorens rapporteringspaket i tid. Siffrorna för de 
bolag som konsolideras i koncernbokslutet baserar sig på koncernrapporteringspaketen. Dessutom 
har vi säkerställt att koncernens interna intäkter och kostnader samt koncernens interna fordringar 
och skulder har eliminerats vederbörligt. 
 
Koncernens redovisningsavdelning har gjort upp koncernbokslutet där koncernbolagen konsoli-
derats. Vi har utvärderat funktionen av konsolideringsprocessen och den är enligt vår mening 
korrekt. 
  
I samband med revisionen har vi intervjuat ledningen och konstaterat att bolaget i början av 
innevarande räkenskapsperiod gjort upp en uppdaterad kalkyl över anskaffningsvärdet angående 
Snack Ltd affärsverksamhetsaffären. Affärsverksamhetsaffären genomfördes 28.6.2017 och 
samtidigt gjordes en allokering av köpesumman. En uppdaterad kalkyl över köpesumman 
uppgjordes 10.9.2017. På basis av kalkylen skulle det vara möjligt att allokera mera av köpesumman 
till varumärken och anläggningstillgångar även om det samtidigt skulle innebära bokföring av 
uppskjuten skatt i enlighet med Storbritanniens skatteregler. Det konstaterades att styrelsen hållit 
sig till den ursprungliga kalkylen över köpesumman och inte uppdaterat köpesummans allokering. 
 
2. Försäljning och kundfordringar 
 
Vi har gått igenom principerna för redovisning av intäkter av omsättningen som följs i 
koncernbolagen. Vi har genom stickprov säkerställt att den försäljning som bokförts som omsättning 
uppfyller villkoren i redovisningsprinciperna som koncernen följer. Därutöver har vi gått igenom 
leveranskontrakt i olika dotterbolag. Bolaget har under räkenskapsperioden gått över till att följa 
intäktsföring i enlighet med IFRS 15-standarden. 
 
Vi har stämt av bolagets externa kundfordringar samt reviderat förfallna kundfordringar. Dessutom 
har vi skickat begäran om bekräftelse på kundsaldon till de största kunderna i bolaget. Utgående 
från revisionen kan det konstateras att saldon för utstående normala kundfordringar inte innehåller 
väsentliga koncentrationer av kreditförlustrisker eller något att anmärka på. 

Moderbolaget har bokfört sammanlagt 1,5 miljoner euro i royaltyintäkter under år 2016. Bolagets 
ekonomidirektör har bett att få ett externt utlåtande om inkasserbarhet av royaltyfordringen från en 
advokatbyrå som specialiserat sig i tvistemål. Enligt utlåtandet kan en förlikning ingås mycket säkert 
i  tvisten på så sätt att kunden betalar 30 procent av kundfordringen i fråga. Det är också möjligt att 
kunden betalar hela kundfordringen, men det är mycket osannolikt. 
 
I samband med revisionen hade revisorerna för bolagets tyska dotterbolag upptäckt en ny typ av 
leveransavtal som gjorts med det tyska dotterbolagets kund Master & Master Gmbh. Utgående från 
leveransavtalet kan kunden välja att köpa sammanlagt 60 ton av Superterveys Vilja-spannmål i två 
partier. I det första partiet beställer kunden 20 ton av Superterveys Vilja. Förutom det första partiet 
har kunden möjlighet att beställa ett andra parti på 40 ton av Superterveys Vilja, varmed det andra 
partiet fås till ett förmånligare pris. Kunden betalar 16 tusen euro per ton för det första Superterveys 
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Vilja-partiet på 20 ton. Det följande tilläggspartiet på 40 ton som kunden eventuellt beställer kostar 
10 tusen euro per ton. Leveransen på 20 ton har skett i maj 2018. Angående tilläggspartiet på 40 
ton fick man en bindande beställning av kunden i juli 2018 och leveransen skedde i juli 2018. I affären 
med Master & Master Gmbh har man under den reviderade räkenskapsperioden inkomstfört 
försäljningen på 20 ton, dvs. 320 tusen euro, för vilken även betalning mottagits under 
räkenskapsperioden som slutade 30.6.2018. 
 
3. Inköp och leverantörsskulder 

Vi har granskat inköp genom data-analysmetoder och substansgranskning. Dessutom har vi stämt 
av inköpsreskontrorna med huvudbokföringen. I granskningen av inköp och leverantörsskulder 
under räkenskapsperioden upptäckte vi inget att anmärka på. 

Medlemmarna i revisionsgruppen för dotterbolaget Lambda Ab nämnde i ett telefonsamtal att de 
granskat inköpens avklipp genom att undersöka betalningar som skett efter räkenskapsperioden på 
kontoutdraget (sökning efter icke-bokförda ansvar). Revisionsgruppen uppmärksammade en 
betalning som genomförts 10.7.2018. Från bolagets bankkonto hade då gjorts en betalning på 
20 000 euro till en estnisk riksdagsledamots bankkonto i Lettland. Det var allmänt känt att 
riksdagsledamoten i fråga ett år tidigare hade fått ett bötesstraff för medhjälp till penninghäleri. Man 
hittade ingen förklaring för betalningen på 20 000 euro. Bolaget misstänkte att det var fråga om 
penningtvätt, men detta kunde inte bekräftas. Eftersom beloppet var relativt litet, beslutades det att 
ytterligare åtgärder inte kommer att vidtas.  

4. Omsättningstillgångar  

Enligt rapporter som vi fått från revisionsgrupperna upptäcktes inget att anmärka på i de inventarier 
av omsättningstillgångar där revisionsgrupperna var närvarande. Inte heller i de prissättningstester 
av omsättningstillgångarna som utförts i samband med revisionen framkom det något att anmärka 
på angående moderbolaget eller dotterbolagen. 

5. Avskrivningsplan 

Vi har granskat bolagets avskrivningsperioder och -metoder. Det har inte skett några ändringar i 
avskrivningsperioderna eller -metoderna under räkenskapsperioden. Alla avskrivningar av materiella 
och immateriella tillgångar har beräknats enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan och inga 
ändringar har gjorts i avskrivningsplanen under räkenskapsåret. 

6. Forsknings- och utvecklingsutgifter 

Vi har gått igenom forsknings- och utvecklingsutgifterna. Forskningsutgifterna redovisas med 
resultatpåverkan som kostnad det år de uppkommit. 

Bolagets moderbolag Sigmylambda Abp har haft utvecklingsutgifter under räkenskapsperioden till 
följd av ett projekt som heter Proteiinipitoiset viljatuotteet (Proteinhaltiga spannmålsprodukter). 
Dessa utvecklingsutgifter har både i moderbolaget (FAS) och i koncernredovisningen (IFRS) 
redovisats som kostnad. De som kostnad redovisade utvecklingsutgifterna uppgår till sammanlagt 
1,5 miljoner euro.  

Projektet har färdigställts i slutet av juni 2018. Det är fråga om en utgift för utvecklingsfasen för att 
ta fram en ny, avsevärt förbättrad produkt. Enligt vår uppskattning kan utgiften för utvecklingsfasen 
i fråga beräknas tillförlitligt, produkten kan förverkligas tekniskt, den kan utnyttjas kommersiellt och 
produkten förväntas inbringa ekonomiska fördelar i framtiden.  
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7. Bankkonton  

Vi har granskat saldon för bolagets bankkonton genom att skicka begäran om bekräftelse till de mest 
betydande inhemska och utländska bankerna. I detta sammanhang bad vi banker och finansinstitut 
att bekräfta alla saldon för bankkonton som innehas av bolaget/koncernen. Utgående från svaren 
på begäran om bekräftelse kan det konstateras att saldon för bolagets och koncernbolagens 
bankkonton förevisats korrekt i de separata bolagens bokslut och i koncernbokslutet.  

  
8. Prövning av goodwill  

Vi har granskat bolagets beräkningar på prövning av goodwill som utförts i maj 2018.  
 
I koncernens balansräkning uppgår affärsvärdet till 89 miljoner euro. Prövningen av goodwill har 
gjorts på samma grunder som tidigare. Den mest betydande osäkerhetsfaktorn är förknippad med 
Fruit Ltd:s affärsvärde på 52,9 miljoner euro. Bolaget har varit starkt förlustbringande under de 
senaste tre åren. I samband med företagsaffären hade en del av köpesumman allokerats till 
varumärket.  
 
Ett vinstbringande resultat hade budgeterats för Fruit Ltd:s verksamhet för den gångna och den 
föregående räkenskapsperioden, men utfallet var förlustbringande under båda åren.  
 
Bufferten för  UK:s Fruit Ltd:s verksamhet , dvs. skillnaden mellan redovisningsvärdet för goodwill 
(värde som redovisats i bokföringen) och bruksvärdet i enlighet med prövning är +5 miljoner euro, 
alltså är goodwill (bruksvärde) 5 miljoner euro större än det redovisade värdet i enlighet med 
nedskrivningsprövningen. I övriga bolagets enheter är WACC 10,5 %. I nedskrivningsprövningen 
som utförts år 2017 var Fruit Ltd:s WACC 10,5 %. År 2018 sänkte ledningen för Storbritanniens 
enhet WACC-räntan till 7,5 %. 
 
Enligt känslighetsanalysen som vi utfört uppkommer ett behov för nedskrivning, ifall 
diskonteringsräntan stiger till mer än en procentenhet av den nuvarande nivån (en ökning på en 
procentenhet innebär en effekt på 5 miljoner euro på återvinningsvärdet1). 
 

9. Finansiella instrument  

Koncernens finansiering hanteras främst via moderbolaget. Moderbolaget har ett långfristigt lån från 
IsoPankki Abp. Låneavtalet har undertecknats 15.9.2015. Saldot på lånet i bokslutet var enligt den 
bekräftelse vi fått från IsoPankki Abp 41,0 miljoner euro. Lånet har i bokslutet i sin helhet 
klassificerats som långfristigt utgående från återbetalningstidtabellen. 

Vi diskuterade villkoren i låneavtalet med koncernens ekonomidirektör Reijo Rahamies (bilaga 1). 
Rahamies har under räkenskapsperioden fört diskussioner om bolagets återfinansiering även med 
två andra banker. Rahamies skulle vilja minska bolagets räntekostnader. Förhandlingarna pågick 
vid bokslutstidpunkten. 

Koncernen har investerat sina extra kassamedel i egetkapitalinstrument och i skuldinstrument som 
noterats på Helsingforsbörsen. Det i balansräkningen upptagna värdet på instrumenten i fråga 
motsvarar den noterade köpkurs för instrumenten i fråga som avslutade den sista handelsdagen 
30.6.2018 på Helsingforsbörsen. 
 

  

                                                           
1 Korrigerat som skrivfel 17.12.2018. Tidigare ordalydelse: ”… en nedskrivning på 5 miljoner euro.” 
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10. Intressebolag 

Vi har gått igenom siffrorna för intressebolaget Vintti Ab. Under räkenskapsperioden som upphört 
30.6.2017 har man förvärvat en andel på 38,5 % av Vintti Ab. Koncernen har inte, och har inte heller 
tidigare haft, ägarandelar i övriga intressebolag. Under räkenskapsperioden som upphört 30.6.2018 
har man inte förvärvat tilläggsandelar i intressebolag. Redovisningsvärdet för Vintti Ab:s aktier i 
koncernredovisningen har i början av räkenskapsperioden som upphört 30.6.2018 varit 383 000 
euro. 

Vintti Ab:s resultat för räkenskapsperioden har varit 2 miljoner euro. För Vintti Ab:s revision ansvarar 
revisionssamfundet Tilintarkastus Tarkka Ab. I själva revisionen av Vintti Ab fanns inga 
observationer. 

11. Personalkostnader 

Vi har analytiskt reviderat koncernens personalkostnader samt reviderat periodiseringarna i 
anslutning till personalkostnaderna i balansräkningen. Vi hittade inget att anmärka på.  

12. Uppskjutna skatter 

Uppskjutna skattefordringar består främst av den uppskjutna skattefordringen som bokförts i 
koncernbolagens balansräkning och som beräknats utgående från fastställda förluster, utländska 
dotterbolags avsättningar samt från avskrivningar som inte dragits av i beskattningen.  
 
Uppskjutna skatteskulder består i huvudsak av andelen uppskjutna skatter för avskrivnings-
differenser som bokförts i de finska koncernbolagens separata balansräkningar samt av andelen 
uppskjutna skatter i anslutning till allokeringen av det verkliga värdet på immateriella rättigheter som 
gjorts på koncernnivå. 

Vi har gått igenom de av Sigmylambda Abp uppgjorda bakgrundsberäkningarna för uppskjutna 
skatter som redovisats för fastställda förluster. De mest relevanta individuella fastställda förlusterna 
för vilka uppskjuten skattefordran redovisats är för bolagen i Ryssland och Tyskland. Beloppet på 
redovisad uppskjuten skatt nedan: 

- Ryssland (Burman OOO): 900 tusen euro 
- Tyskland (Imbiss GmbH): 200 tusen euro 

Skattesatserna i de olika länderna är: Finland 20 procent, Sverige 22 procent, Tyskland 30 procent, 
Ryssland 20 procent och Storbritannien 19 procent. 

13. Förvaltning 

Ordinarie bolagsstämman valde fyra ledamöter till styrelsen som verkat i bolaget under hela 
perioden. I bolaget fungerar även ett revisionsutskott. 
 
14. Revidering av bokföringsposter i huvudbokföringen 

Vi har reviderat manuella införingar i huvudbokföringen (memorialverifikat) riskbaserat. Vi testade 
memorialverifikaten som gjorts i samband med utarbetandet av bokföringen samt memorialverifikat 
som bokförts i omsättningen och bankkonton från hela räkenskapsperioden. De testade 
verifikationerna var bekräftade och upprättade på behörigt sätt och vi observerade inget att anmärka 
på avseende dem. 

15. Jämförelseuppgifter  

Vi har reviderat koncernbokslutet och moderbolagets jämförelseuppgifter i det officiella bokslutet för 
räkenskapsperioden 1.7.2016–30.6.2017. Siffrorna stämmer överens med det officiella bokslutet.  
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16. Bekräftelsebrev från ledningen 

Vi har fått ett skriftligt bekräftelsemeddelande som styrelseordförande och koncernens verkställande 
direktör undertecknat idag i enlighet med revisionssamfundets policy. 

Dessutom har koncernbolagens revisorer självständigt skaffat ledningens bekräftelsebrev från de 
bolag de reviderat. Utgående från rapporterna från utländska revisorer finns det inget att anmärka 
på i dessa. 

17. Bekräftelser om oberoende  

Bekräftelser på oberoende ställning i enlighet med vår policy har mottagits från alla som deltagit i 
revisionsarbetet och de utländska revisorerna har på motsvarande sätt bekräftat sin oberoende 
ställning. 

18.  Andra tjänster än revisionstjänster som revisorn utfört 

Vi har granskat uppgifterna om övriga tjänster i enlighet med bilaga 4 till koncernbokslutet. Vi 
konstaterade att revisionsuppdragets ansvarige partner CGR Timo Tarkastaja godkänt tjänsterna i 
fråga. Utgående från detta konstaterar vi att tjänsterna i fråga är ändamålsenliga och förenliga med 
de bestämmelser som följs i Finland samt att inga tjänster som är s.k. förbjudna i EU-förordningen 
utförts. 

19. Tilläggsrapport som ges till revisionsutskottet 

I och med att EU-förordningen som gäller PIE-samfund trätt i kraft ska den lagstadgade revisorn 
avge en skriftlig tilläggsrapport till revisionsutskottet senast när revisionsberättelsen överlämnas. Vi 
har avgett en tilläggsrapport till revisionsutskottet där vi förklarat resultaten av den utförda 
lagstadgade revisionen. 

 

1.9.2018 

Maija Mallikas  Matti Myyrä  

Maija Mallikas Matti Myyrä 
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Bilaga 1 Finansieringsavtal 

FINANSIERINGSAVTAL 

Låneavtal  
Gäldenär: Sigmylambda Abp  
Finansiär: IsoPankki Abp  
Detta finansieringsavtal (”Avtalet”) undertecknades 15.9.2015 mellan följande parter:  
1. Sigmylambda Abp (senare ”gäldenären” eller ”Sigmylambda”) (FO-nummer 1234567-8)  
2. IsoPankki Abp (senare ”finansiär” eller ”IsoPankki”) (FO-nummer 9876554-1)  
 
1. Bakgrund och syfte  
Finansiären har tillsammans med gäldenären ingått låneavtalet som specificerats i punkt 2. 
Användningssyftet för lånet som IsoPankki beviljat Sigmylambda är att finansiera bolagets 
affärsverksamhet på villkor för främmande kapital.  

Gäldenären har på de sätt som specificerats i pantsättningsavtalen pantsatt de i punkt 3 
specificerade Säkerheter som säkerhet för betalning av Säkerhetsförpliktelser. 

 
2. Låneavtal  
Finansiären har ingått följande låneavtal med gäldenären:  
Skuldsedel nr 4545–4545 och allmänna lånevillkor mellan IsoPankki och Sigmylambda i anslutning 
till ett lån på 41 000 000 euro med fast ränta. En fast ränta på fyra (4) procent betalas på lånet och 
räntans betalningsdag är 30.9 årligen. Lånet är ett bulletlån och det förfaller om fem år från 
undertecknandet av detta avtal.  
 
Mottagandet av extra amorteringar från Sigmylambda samt förnyelse eller förändring av 
låneavtalet förutsätter alltid samtycke av gäldenären och finansiären. 
 
 
3. Säkerheter  
Som säkerhet för sina säkerhetsförpliktelser har Sigmylambda pantsatt företagsinteckningar 
(pantbrev) som fastställts för Sigmylambdas egendom som omfattas av företagsinteckning och vilka 
utgör sammanlagt 50 000 000 euro.  
Om finansiären erbjuds en ny säkerhet som säkerhet för gäldenärens säkerhetsförpliktelser, 
kommer den nya säkerheten att omfattas av detta avtal och säkerheterna pantsätts som säkerhet 
för de säkerhetsskulder som gäldenären har gentemot finansiären i enlighet med villkoren i detta 
avtal, om inget annat avtalas.  
 
4. Förvaltning av säkerheter  
Isopankki förvarar de säkerheter och pantsättningsförbindelsen som nämnts i punkt 3 samt vidtar 
alla sådana åtgärder som är nödvändiga för skötseln av säkerheterna. I en eventuell exekutiv auktion 
av egendom eller i händelse av konkurs ombesörjer finansiären självständigt övervakningen av sina 
fordringar. Finansiären har tagit del av säkerhetshandlingarna och ansvarar för sin del för ogiltighet 
av pantsättningsförbindelsen eller dylik skada som orsakas den.  
 
5. Förbindelse att inte pantsätta egendom  
Gäldenären förbinder sig  att förutom för att sätta ikraft Sigmylambdas säkerheter varken ansöka om 
företagsinteckning för sin egendom som företagsinteckning kan sökas för eller ge sitt samtycke till 
ansökan om företagsinteckning utan ett skriftligt samtycke som finansiären gett på förhand.  
 
6. Utdelning av medel  
Sigmylambda förbinder sig att inte innan lånet som avses i detta finansieringsavtal har återbetalats 
i sin helhet i enlighet med detta avtal utdela sina medel förutom när det gäller s.k. tillåtna betalningar. 
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Tillåtna betalningar är endast utdelning och kapitalåterbäring av fonden för investerat fritt eget 
kapital. 
 
7. Prioritetsställning  
Gäldenärerna försäkrar att gäldenärernas förpliktelser till finansiärerna som grundar sig på deras 
förpliktelser med säkerhet alltid har minst samma prioritetsställning som gäldenärernas övriga 
nuvarande och framtida förpliktelser utan säkerhet.  
 
8. Uppsägningsåtgärd  
Utöver det som avtalats i villkoren för detta finansieringsavtal, har finansiären rätt att säga upp alla 
de lån den beviljat och kräva en omedelbar återbetalning, om något av de följande uppfylls:  
• Gäldenären har försummat sin betalningsskyldighet i enlighet med finansieringsavtalet.  
• Gäldenären eller ett bolag i dennes koncern iakttar inte villkoren för finansieringsavtalet och har 
inte korrigerat sin korrigerbara förseelse inom 30 dagar efter att förseelsen inträffat.  
• Gäldenären eller ett bolag i dennes koncern försummar betalning av vilket som helst lån eller en 
förbindelse på dess förfallodag och har inte korrigerat sin förseelse under den i förbindelsen 
förutsatta tiden och det sammanlagda beloppet av de försummade betalningarna uppgår till mer än 
200 000 euro.  
• Gäldenärens eller koncernbolagets vilket som helst lån eller annan förbindelse förfaller i förtid eller 
gäldenären har rätt till lånets eller förbindelsens förtida inlösning för återbetalning i förtid enligt 
villkoren för förbindelsen i fråga och det sammanlagda beloppet för förbindelserna i fråga är mer än 
200 000 euro eller om gäldenärernas eller deras koncernbolags vilken som helst kreditlimit eller 
skuldförbindelse upphävs eller avbryts i förtid på grund av gäldenärens eller koncernbolagets 
försummelse av betalning eller annat väsentligt avtalsbrott.  
 
9. Skadeståndsskyldighet  
Om gäldenären underlåter att uppfylla villkoren i detta avtal, förbinder sig gäldenären att ersätta 
IsoPankki alla direkta skador som försummelsen orsakar, inklusive eventuella indrivningskostnader.  
 
10. Anmälningar  
Alla anmälningar i anslutning till villkoren för detta avtal bör vara skriftliga och de kan tillställas 
personligen eller sändas per post eller e-post.  
 
11. Ändring i villkor  
Villkoren i detta avtal kan ändras endast genom ett separat skriftligt avtal som undertecknas av alla 
parter.  
 
12. Avtalets giltighet  
Detta avtal träder i kraft när parterna har undertecknat det och när låneavtalet som nämnts i punkt 2 
har undertecknats. Avtalet gäller tills giltighetsperioden för säkerhetsförpliktelserna upphört och 
finansiärens fordringar på gäldenären som baserar sig på eventuella avtal och motförbindelser som 
gäller säkerhetsförpliktelser upphört slutgiltigt.  
 
13. Forum och avgörande av tvister  
På detta avtal tillämpas Finlands lag. Tvistemål och krav som orsakas av finansieringsavtalet 
hänskjuts för utredning och avgörande till Helsingfors tingsrätt som primär rättsinstans.  Parterna har 
på den dag som anges ovan undertecknat detta avtal i två original, en för varje part.  
 
Sigmylambda Abp    Isopankki Abp  
Keijo Kantonen    Roope Rahakas  
Keijo Kantonen    Roope Rahakas  
 
VD     finansdirektör 
 

67 (68)



Sigmylambda Abp börsmeddelande 15.8.2017 

Sigmylambda Abp:s ordinarie bolagsstämma 15.8.2017 

 

SIGMYLAMBDA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 15.8.2017 

Sigmylambda Abp:s bolagsstämma fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2016–
30.6.2017 och beviljade styrelsens medlemmar och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
Styrelsens förslag till bolagsstämman godkändes som sådana.  

I bolagsstämman som ordnades i Helsingfors deltog 3 422 aktieägare personligen eller företrädda 
av ombud med ett innehav på 50,0 miljoner aktier, alltså ca 30 procent av totala aktiestocken.  

UTDELNING  

Bolagsstämman beslutade att betala en utdelning på 0,07 euro per aktie.  

 

PERSONUTNÄMNINGAR 

Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till fyra och följande personer valdes till styrelsemedlemmar: 
Markku Kivi, Erik Santa, Tiina Mäkinen och Maija Suokallio. På det konstituerande mötet valde 
styrelsen Kivi till ordförande och Santa till vice ordförande. 

Det beslutades att arvodet som betalas till styrelsens ordförande uppgår till 6 000 euro per månad 
och arvodet till ledamöterna till 3 000 euro per månad. 

Som ordinarie revisorer valdes Tilintarkastusyhteisö Tarkka Ab, till huvudansvarige revisor CGR 
Timo Tarkastaja. Revisorernas mandatperiod började från denna bolagsstämma och den upphör när 
den följande ordinarie bolagsstämma upphör.  

FULLMAKT FÖR FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att besluta om förvärv av högst 1 000 000 egna aktier 
(marknadspriset 15.8.2017 är 1,00 euro/aktie). Fullmakten gäller fram till 15.2.2019. 

Övriga fullmakter för förvärv av egna aktier är inte i kraft. 

SIGMYLAMBDA ABP 

Ville Viestin 
IR-direktör 
telefon 0400 111 222 

Tilläggsuppgifter: 
ekonomidirektör Reijo Rahamies, telefon 0400 222 111 
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