
 

KHT-TUTKINTO 1.9.2018 

(8 tuntia) 110 pistettä 

Ratkaise seuraavat tehtävät (1–3) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän 
kirjanpitotavan perusteella. Tehtäviin voi vastata ajantasaisen Suomen tilintarkastajat ry:n julkaiseman 
Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2016–2017 -teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan 
raportit voi laatia ajantasaiseen Suomen tilintarkastajat ry:n julkaiseman Tilintarkastajan raportointi 2017 
-teokseen sisältyvien mallien mukaisesti.

Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tehtävässä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot 
ovat kuvitteellisia. Tehtävän pohjana on käytetty osia todellisten listayhtiöiden IFRS-tilinpäätöstiedoista. 
Tehtävään on lisätty taustatietoja, virheitä ja puutteita, joilla kuitenkaan ei ole mitään tekemistä kyseisten 
yritysten, eikä niiden tilinpäätöstietojen kanssa. Tehtävän yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpi-
toasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkai-
sussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa 
pyöristettyinä. Tehtävän ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. 

Tehtävästä on poistettu tiettyjä osia, jotka mainitaan tehtävässä erikseen. Poistetuilla osilla ei ole vaiku-
tusta tehtävän ratkaisuun. Arvostelussa ei anneta pisteitä tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman (tai 
rahoituslaskelman), oman pääoman muutos -laskelman, liitetietojen tai tehtävien taulukoiden teknisiä yh-
teenlaskutoimituksia koskevista seikoista. Vastatessasi voit luottaa siihen, että tehtävän taustatiedoissa 
esitetyt asiat (s. 2) pitävät paikkansa. 

Tehtävässä emoyrityksen tuloslaskelma, tase ja liitetiedot on esitetty joiltain osin kirjanpitoasetuksen vä-
himmäiskaavavaatimuksia suppeampana. Arvostelussa ei anneta pisteitä emoyrityksen tuloslaskelman, 
taseen ja liitetietojen esityslaajuutta koskevista seikoista. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja mii-
nuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa 
koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Lakipykälien, IFRS-standardien ja muiden säännösten suora 
kopiointi on kielletty. 

Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpi-
tolain 7 a -luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n 
(Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain 
mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a -luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandar-
dien mukaan laadittua tilinpäätöstä.  

Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen työpöydältä ”KHT-tutkinto” -kansion vastauspohjia. Tehtävät tal-
lennetaan käyttämällä tallennusnimessä vastaajan tunnistenumeroa ja tehtävän otsikkoa. Esimerkiksi ko-
kelas, jonka tunnistenumero on 123456 tallentaa vastauksensa seuraavasti: 

123456 Tehtävä 1 
123456 Tehtävä 2 jne 

Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa. 
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Taustatiedot 
 
Sigmylambda Oyj on vuodesta 1988 lähtien NASDAQ OMX Helsingissä julkisesti noteerattu osakeyhtiö. 
Sigmylambda Oyj:n ja sen tytäryritysten tilikausi on 1.7.–30.6. Tehtävässä termeillä ”Sigmylambda-
konserni” ja ”Sigmylambda” tarkoitetaan emoyhtiö Sigmylambda Oyj:n ja sen tytäryritysten muodostamaa 
konsernia. Termillä ”Sigmylambda Oyj” tarkoitetaan emoyritystä. 
 
Konsernin tilinpäätös on laadittu soveltamalla IFRS-standardeja. Emoyrityksen tilinpäätös on laadittu 
noudattaen suomalaista tilinpäätössäännöstöä (FAS).  
 
Sigmylambda Oyj:n päävastuullisena tilintarkastajana on 1.7.2015 lähtien toiminut KHT Timo Tarkastaja 
tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Tarkka Oy:sta (Tarkastajankatu 50 A, 00100 HELSINKI). KHT Timo 
Tarkastajan tarkastustiimiin kuuluvat myös Maija Mallikas ja Matti Myyrä. Mallikas ja Myyrä ovat laatineet 
yhteenvedon tarkastustyössä tekemistään havainnoista.  
 
Ulkomaisten tytäryritysten tilintarkastuksista vastaavat pääosin Tilintarkastus Tarkka Oy:n paikallisten 
yhteistyöyritysten tilintarkastajat, joka raportoivat havainnoistaan KHT Timo Tarkastajalle. KHT Timo 
Tarkastajan vastuulla on tilintarkastuksen koordinointi ja tarkastustyön ohjaaminen. Sinun tehtävänäsi on 
laatia KHT Timo Tarkastajalle ehdotus tilintarkastuskertomukseksi tarkastamasi tilinpäätöksen, 
tilintarkastajien yhteenvedon ja muun tarkastuksessa käytettävissä olevan aineiston perusteella.  
 
Arvostelun yksinkertaistamiseksi tehtävän ratkaisussa tulee käyttää seuraavia olennaisuusrajoja: 
konsernitilinpäätös 700 000 euroa ja emoyhtiön tilinpäätös 400 000 euroa. Jos yksittäinen virhe 
tehtävässä ylittää olennaisuusrajan, se esitetään tilintarkastuskertomuksessa (tehtävä 2). 
Raportoitavien virheiden raja tilinpäätöksessä on 5 prosenttia olennaisuusrajasta eli 35 000 euroa 
konsernitilinpäätöksessä ja emoyhtiön tilinpäätöksessä 20 000 euroa. Raportoitavat virheet 
raportoidaan johdolle (tehtävä 1), mutta ne eivät yksittäisinä vaikuta tilintarkastuskertomukseen.  
 
Tehtävä 1 (80 pistettä) 
 
Mitä virheitä ja/tai puutteita on Sigmylambda Oyj:n toimintakertomuksessa, kirjanpidossa, 
tilinpäätöksessä, konsernitilinpäätöksessä ja/tai hallinnossa? Esitä mahdollisten virheiden ja/tai puutteiden 
rahamäärä, laatu ja yksityiskohtaiset perustelut johtopäätöksillesi. Esitä myös, miten virheet ja/tai puutteet 
voidaan korjata.  
 
Ota vastauksessasi kantaa siihen, miten kukin havaitsemasi virhe tai puute vaikuttaisi tilintarkastajan 
raportointiin, ellei virhettä tai puutetta korjata. Laadi vastauksesi työpapereiden muotoon seuraavan mallin 
mukaisesti siten, että työpapereista ilmenee tarkastettu asia, tarkastushavainto ja sen perusteltu arviointi 
sekä virheen ja/tai puutteen korjausmenettely. Jos kyse on kirjanpidollisesta virheestä, esitä 
korjausmenettely myös muodossa Per tili An tili. Esitä myös, pitääkö havainto tuoda esiin 
tilintarkastajan raportoinnissa, onko se tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:n mukaiseen 
tilintarkastuskertomukseen otettava asia vai onko se muussa tilintarkastajan raportoinnissa esitettävä asia, 
ellei virhettä tai puutetta korjata. Sisällytä vastaukseesi myös yhteenveto virheistä. 
 
Käytä tehtävään vastatessasi tehtävän 1 vastauspohjaa.  

2 (69)



   

 
VASTAUSMALLI 
 
Sigmylambda Oyj:n tilintarkastus, tilikausi 1.7.2017–30.6.2018 
 
Päiväys: 1.9.2018 
Tarkastaja: 123456 (kokelaan tunnistenumero) 
 
Tarkastettu asia Tarkastushavainto, perusteltu 

arviointi ja korjausmenettely 
Vaikutus raportointiin (Kerro 
mitä, missä ja miten 
raportoidaan, jos virhettä tai 
puutetta ei korjata) 

Esimerkkivastaus 
 
1. Toimintakertomus 

Esimerkkivastaus 
 
Toimintakertomuksessa ei ole 
esitetty OYL 8:7.1:n mukaisesti 
selostusta siitä, että yrityksestä 
on tullut konsernin emoyritys 
tilikauden aikana. 
 
Korjausmenettely: 
 
Toimintakertomusta on 
korjattava siten, että siihen 
lisätään osakeyhtiölain 
edellyttämä tieto. 

Esimerkkivastaus 
 
Mikäli virhettä ei korjata, asia on 
raportoitava kirjallisesti 
hallitukselle. 
 

2.    
 
Tehtävä 2 (20 pistettä) 
 
Laadi Sigmylambda Oyj:n tilintarkastajan allekirjoitettavaksi 1.9.2018 päivätty ehdotus 
tilintarkastuskertomukseksi edellyttäen, että yrityksen kirjanpitoa, hallintoa ja tilinpäätösasiakirjoja ei 
muuteta miltään osin. 
 
Tilintarkastuskertomusehdotuksessa tulee olla näkyvillä otsikko ”Tilintarkastuksen kannalta 
keskeiset seikat”. Vastauksessa sinun ei tarvitse määrittää tai kuvata tilintarkastuksen kannalta keskeisiä 
seikkoja. 
 
Käytä tehtävään vastatessasi tehtävän 2 vastauspohjaa.  
 
Liite 1 Sigmylambda Oyj:n tilinpäätös 1.7.2017–30.6.2018 
 
Liite 2 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2017–2018, 10.9.2017 

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2017–2018, 1.2.2018 
 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 4/2017–2018, 31.3.2018 
 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 5/2017–2018, 14.4.2018 

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/2017–2018, 15.6.2018 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2018–2019, 18.7.2018 
Yhteenveto tilikauden 1.7.2017–30.6.2018 tilintarkastuksesta 

Liite 1 Rahoitussopimus 
Pörssitiedote 15.8.2017 
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Tehtävä 3 on erillinen tehtävä, eikä se liity tehtäviin 1 ja 2. 
 
Tehtävä 3 (10 pistettä) 
 
 
 
Toimit Peräkylän Ikiomapankki Oy:n tilintarkastajana. Peräkylän Ikiomapankki Oy on osakeyhtiömuotoinen 
talletuspankki, joka harjoittaa vähittäispankkitoimintaa omalla toimialueellaan. Pankilla on hallussaan lain 
(laki luottolaitostoiminnasta (610/2014)) tarkoittamia asiakasvaroja. Pankilla on myös lain (laki sidotusta 
pitkäaikaissäästämisestä (1183/2009)) tarkoittamia säästövaroja. 
 
Kysymys: 
 
Mitä kirjallisia lisäraportointivelvoitteita sinulla on ollut Peräkylän Ikiomapankki Oy:n tilintarkastajana 
31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta? Vertaa kirjallisia lisäraportointivelvoitteita ei-yleisen edun kannalta 
merkittävän yhteisön tilintarkastajan raportointivelvoitteisiin. 
 
Käytä tehtävään vastatessasi tehtävän 3 vastauspohjaa. Tietokoneella vastatessasi anna vastauksesi 
tehtävään enintään kahden A4-sivun mittaisena (oletusfontti Calibri 11). Ylimenevää vastauksen osaa ei 
lueta. 
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Liite 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

SIGMYLAMBDA OYJ 
          

          

Tilinpäätös ja toimintakertomus 
 1.7.2017–30.6.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigmylambda Oyj 
Ruiskatu 10 
00920 Helsinki 
Y-tunnus 1234567-8 
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Sigmylambda-konserni 
 
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.7.2017–30.6.2018 
 
Sigmylambda-konserni jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen, jotka muodostuvat emoyhtiön lisäksi 
konsernin itsenäisistä liiketoimintaa harjoittavista tytäryhtiöistä. Tytäryhtiöt tuottavat erilaisia tuotteita ja 
palveluita.  
 
Konsernin liiketoiminta-alueet, joista kumpikin muodostaa IFRS 8 -standardin mukaisen raportoitavan 
segmentin, ovat: 
 
Välipalat – välipalatuotteiden tuotanto, markkinointi ja myynti; välipalat koostuvat Snack- ja Fruit- 
toiminnoista. 
 
Viljatuotteet – viljatuotteiden alkujalostus, myytävien tuotteiden valmistus ja myynti. 
 
Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys 

Välipalat-yksikön osuus konsernin liikevaihdosta oli noin 74 prosenttia ja Viljatuotteet-yksikön noin 
26 prosenttia. Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus koko konsernin liikevaihdosta oli  66,3 
(edellisellä tilikaudella 55,6) prosenttia eli 172 787 (137 309) tuhatta  euroa. 

 
Tulos 
Sigmylambda-konsernin liiketulos oli 21 221 (3 469) tuhatta euroa. Liiketoiminnan poistot ja 
arvonalennukset, jotka on tuloslaskelmassa jaettu toiminnoille, olivat 10 560 (16 443) tuhatta euroa. 
Konsernin rahoituserät olivat -1 291 (-764) tuhatta euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli 19 931 
(2 705) tuhatta euroa. 

Konsernin tulos verojen jälkeen oli 17 476 (2 805) tuhatta euroa.  

Valuuttakursseilla oli selvä positiivinen vaikutus Välipalat-yksikön liikevaihtoon ja liiketulokseen. 
Valuuttakurssien positiivinen vaikutus näkyy erityisesti Sigmylambdan Ison-Britannian toiminnoissa, 
missä kertyy huomattava osa Välipalat-yksikön liikevaihdosta ja liiketuloksesta. 

Fruit-liiketoiminnoille vuosi oli monella tapaa haastava. Kilpailu fruitpatukoiden markkinoilla kiristyi 
entisestään samalla kun kauppa sopeutti toimintaansa markkinatilanteeseen ja tiukensi 
valikoimakriteereitään. Liiketulos oli edelleen tappiollinen, ollen vertailuvuoden tasolla. Myös 
liikevaihto oli lähes vertailuvuoden tasolla. Fruit-liiketoiminnan kannattavuuden oletetaan 
tulevaisuudessa olevan haasteellinen.  

Snack-liiketoiminnan kehitys on ollut positiivisempaa. Edellisen tilikauden lopun yrityshankinta 
(liiketoimintakauppa Snack Ltd) on saatu päätökseen kuluneen tilikauden alkupuolella.  

Kokonaisuutena kuluttajat haluavat entistä enemmän vastinetta rahoilleen ja erityisesti 
vähittäiskaupan promootiomyynnin merkitys kasvaa. Kuluttajat ovat myös entistä 
terveystietoisempia pitkään jatkuneen julkisen sokerikeskustelun myötä ja erityisesti lapsille 
suunnattujen tuotteiden sokeripitoisuuksia seurataan tarkasti. 

Viljatuotteet -yksikön liikevaihto oli 72 946 (100 810) tuhatta euroa. Ohraviljan myynti oli 
vertailukauden tasolla. Poikkeuksellisen hyvä kaurakausi näkyi markkinoilla hintojen laskuna, sillä 
kauraa oli hyvin saatavilla. Tuotantopanoksissa Viljatuotteet-yksikkö keskittyi kannattavimpiin 
tuoteryhmiin, kuten soijakauraan ja härkäpapuun, joiden kannattavuus parani aiemmasta 
vuodesta. 

Venäjän asettaman tuontikiellon vaikutukset ovat välillisiä ja näkyvät koko viljaketjussa. Sen 
seurauksena Sigmylambda Oyj:n hallitus päätti 14.4.2018 aloittaa pitkään omistetussa Burman 
OOO:ssa purkuprosessin toimintojen yksinkertaistamiseksi. 
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Tilauskanta 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 
Sigmylambda-konsernin keskeiset tunnusluvut 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 

Tase, rahavirta ja rahoitus 
Sigmylambda-konsernin taseen loppusumma 30.6.2018 oli 281 776 (272 167) tuhatta euroa. Oma 
pääoma oli 175 002 (162 665) tuhatta euroa.  

Liiketoiminnan rahavirta 30.6.2018 oli 32 519 (13 087) tuhatta euroa. 

Konsernin korolliset rahoitusvelat 30.6.2018 olivat 55 066 (62 865) tuhatta euroa. 

Sigmylambda Oyj jakoi tilikaudelta 2017 osinkona 11 000 (9 000) tuhatta euroa.  

 

Riita-asiat 
Sigmylambda Oyj:lla on yksi epävarma ja riidanalainen 1 500 tuhannen euron saatava saamatta 
jääneistä rojaltituotoista vuodelta 2016. Erä ei kuulu yhtiön tavanomaiseen toimintaan. Yhtiö on saanut 
ulkopuolisen lausunnon kyseisen saamisen tilasta. Lausunnon perusteella asiakas tulee maksamaan 
30 prosenttia saamisesta. 

 
Tutkimus ja kehitys 
Konsernin tutkimus- ja kehityskulut olivat 2 752 (3 290) tuhatta euroa, mikä on 1,1 (1,3) prosenttia 
liikevaihdosta. Tutkimusmenot on kirjattu kuluksi kulujen syntymiskautena varovaisuuden 
periaatteen mukaisesti. 

 

Kertaerät 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 
Segmentti-informaatio 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 

Henkilöstö 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 
Yritysvastuu 
Vastuullinen toiminta on olennainen osa Sigmylambdan strategiaa ja visiota. Sigmylambda on 
ekologinen edelläkävijä, joka on tehnyt  jo vuosien ajan pitkäjänteistä työtä kestävän ruokaketjun 
edistämiseksi. Konsernin viime vuosien kasvun ja kansainvälistymisen myötä vastuullisuusasiat 
ovat yhä monimuotoisempia. Erilaisilla markkinoilla ja erilaisissa liiketoimintamalleissa painottuvat 
erityyppiset vastuullisuusteemat. 
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Muutokset konsernirakenteessa 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 
Lähiajan riskit   ja   epävarmuustekijät 
Maailmantalouden arvioidaan jonkin verran piristyvän tilikaudella 2018–2019, sillä orastavaa kasvua on 
odotettavissa. Epävarmuutta luo kuitenkin orastava globaali kauppasota, Italian haastava 
rahoitustilanne sekä Iso-Britannian brexit-prosessi. Huomattavaa kuitenkin on, että merkittävä osa 
Sigmylambdan Ison-Britannian asiakkaista on paikallisia asiakkuuksia, joiden odotetaan lieventävän 
brexitin vaikutusta. 

Suomen talouden oletetaan hieman kasvavan. Korkotaso on edelleen matala, vaikka koron 
nousupaineita onkin havaittavissa. Työttömyysasteen arvioidaan pysyvän korkeana verrattuna muihin 
Euroopan maihin. 

Valuuttakurssien muutokset saattavat vaikuttaa merkittävästi Sigmylambdan liikevaihtoon ja -tulokseen 
suoraan ja välillisesti, sillä huomattava osa niin konsernin liikevaihdosta kuin tuloksesta kertyy Iso-
Britanniassa. 

Liiketoimintansa kasvun ja kannattavuuden varmistamiseksi Sigmylambda saattaa toteuttaa 
yritysjärjestelyjä, jotka samoin kuin rationalisointihankkeet, saattavat aiheuttaa merkittäviä kertaluontoisia 
kuluja. 

 
Näkymät 
Sigmylambda arvioi 2018–2019 tilikauden ensimmäisen kvartaalin liiketuloksen olevan lievästi 
positiivinen. 

Konsernin jatkuvien toimintojen koko vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan kasvavan 
hieman vuodesta 2018. 

 
Tunnusluvut 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
Osakkeenomistajat 
Osakkeiden omistuksen jakautuminen 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
Osakkeiden määrä osakelajeittain ja lajeja koskevat pääasialliset määräykset 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
Omat osakkeet 
Omia osakkeita on hankittu pörssistä tilikausilla 1.7.2005–30.6.2006 – 1.7.2015–30.6.2016 yhteensä 
8 207 000 kappaletta sekä 1.7.2017–30.6.2018 yhteensä 2 000 000 kappaletta.  
 
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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Varsinainen yhtiökokous ja voimassa olevat hallituksen valtuudet 

Sigmylambda Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.8.2017. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen 
mukaisesti tilikaudelta 1.7.2016–30.6.2017 maksettavan osingon suuruudeksi 0,07 euroa osakkeelta eli 
yhteensä noin 11 000 tuhatta euroa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.7.2016–30.6.2017. Hallituksen palkkiot päätettiin 
pitää ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 6 000 euroa kuukaudessa ja 
jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Tarkka Oy, joka on nimennyt 
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Tarkastajan. 1.7.2017 alkava tilikausi on 
tilintarkastusyhteisön kolmas toimikausi Sigmylambda Oyj:n tilintarkastajana. 
 
Yhtiökokous 15.8.2017 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön 
vapaalla omalla pääomalla osakeyhtiölain 13 ja 15 lukujen säännösten mukaisesti seuraavin ehdoin: 
Osakkeita voidaan hankkia enintään 1 000 000 kappaletta. Osakkeiden hankintaan voidaan käyttää 
enintään 1 000 000 euroa. Hankittuja omia osakkeita käytetään avainhenkilöiden palkitsemiseen 
myöhemmin sovittavin periaattein.  
 
Tämä valtuutus on ainoa voimassa oleva yhtiökokouksen valtuutus ja se on voimassa 15.2.2019 asti. 
 
Hallituksen esitys osingonjaosta 
Yhtiön hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaettaisiin tilikauden 1.7.2017–
30.6..2018 tuloksesta 0,03 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 954 471 euroa  Osinkoa ei kuitenkaan 
makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa osingonjaon täsmäytyspäivänä 29.11.2018. 
Osingon maksupäivä on 5.12.2018. 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia 
muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu osingonjako hallituksen näkemyksen 
mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA  
1.7.2017– 
30.6.2018  

1.7.2016 -
30.6.2017 

(tuhatta euroa) Liitetieto       
 
LIIKEVAIHTO 1  260 614  246 958 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut   -201 607   -203 930 
Bruttokate   59 007  43 028 
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -24 081  -23 992 
Hallinnon kulut   -14 101  -13 185 
Tutkimus- ja kehityskulut   -2 752  -3 290 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 4  3 148   907 

      

LIIKEVOITTO 
5, 6, 7, 

19  21 221  3 469 
Rahoitustuotot 8  516  371 
Rahoituskulut 8  -1 807  -1 135 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 0   0  
VOITTO ENNEN  VEROJA   19 931  2 705  

Tuloverot 10  -2 455   100 
 

       

TILIKAUDEN VOITTO   17 476   2 805  

      
 

TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:     
Emoyrityksen omistajille   17 476  2 806  

Määräysvallattomille omistajille   0   -1  

   17 476   2 805  

        

   
EMOYRITYKSEN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVASTA VOITOSTA LASKETTU OSAKEKOHTAINEN 
TULOS            11 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA  
1.7.2017–
30.6.2018  

1.7.2016–
30.6.2017 

(tuhatta euroa)        
 
TILIKAUDEN TULOS   17 476  2 805 

 
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROJEN JÄLKEEN    
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää       
tulosvaikutteiseksi         

   Myytävissä olevat rahoitusvarat   38  33   

   Rahavirran suojaus   -495  1 083   
Ulkomaisiin yrityksiin liittyvien 
muuntoerojen muutos 5 955  2 800   

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS   22 973  6 719   

         

         

LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:       

Emoyrityksen omistajille   22 973  6 720   

Määräysvallattomille omistajille   0   -1   

   22 973   6 719   

         

         

         

Yllä olevan laskelman luvut on esitetty verovaikutus huomioiden. 
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KONSERNIN TASE       
(tuhatta euroa) Liitetieto      
       
VARAT   30.6.2018  30.6.2017 

       
PITKÄAIKAISET VARAT       
       
Aineettomat hyödykkeet 12  37 208  34 832 
Liikearvo  12,13  89 425  84 346 
Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet 12  79 403  84 517 
Osuudet osakkuus- ja 
yhteisyrityksissä 14  383  383 
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15  1 319  1 340 
Laskennalliset verosaamiset 23  2 810   1 926 

   210 548  207 344 
       

LYHYTAIKAISET VARAT       
       
Vaihto-omaisuus 16  17 148  17 119 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 17  19 187  19 700 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti      
kirjattavat rahoitusvarat 18  29 405  15 203 
Rahavarat 19  5 489   12 802 

   71 228  64 823 
       

VARAT YHTEENSÄ    281 776   272 167 
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KONSERNIN TASE       
(tuhatta euroa) Liitetieto      
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT   30.6.2018  30.6.2017 

       

OMA PÄÄOMA 20, 21      
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma       
Osakepääoma   13 888  13 888 
Ylikurssirahasto   61 954  61 954 
Vararahasto   44 293  44 294 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   4 375  4 019 
Muut rahastot   1 002  1 460 
Omat osakkeet   -10 208  -8 208 
Muuntoerot   7 077  1 123 
Kertyneet voittovarat   52 619   44 135 

   175 002  162 665 
Määräysvallattomien omistajien osuus   0   0 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   175 002  162 665 

       
VELAT       
Pitkäaikaiset velat       
Laskennalliset verovelat 23  5 445  5 470 
Varaukset 24  32  21 
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 25  45 782  47 111 
Johdannaissopimukset 26  0  195 
Muut pitkäaikaiset velat   25   32 

   51 285  52 829 
Lyhytaikaiset velat       
Ostovelat ja muut velat 27  43 582  38 434 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verovelat   1 298  534 
Varaukset 24  1 032  1 167 
Johdannaissopimukset 26  293  786 
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 25  9 284   15 754 

   55 489  56 674 
VELAT YHTEENSÄ   106 774  109 502 

       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   281 776   272 167 

 
 
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä. 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
1.7.2017– 
30.6.2018 

1.7.2016–
30.6.2017 

(tuhatta euroa)   
   

Liiketoiminnan rahavirta   
Tulos ennen veroja 19 931 2 705 
Oikaisut:   
    Poistot ja arvonalennukset 10 560 16 443 
    Rahoitustuotot ja -kulut 1 291 770 
    Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 0 0 
    Muut tuotot ja kulut, joihin ei sisälly maksua 294 751 
    Muut oikaisut  -1 691 -13 
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 30 384 20 655 
Käyttöpääoman muutos   
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 1 644 -775 
Vaihto-omaisuuden muutos 582 3 859 
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 3 719 -4 365 

 5 944 -1 281 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 36 328 19 372 
Maksetut korot -1 150 -1 176 
Saadut osingot  45 40 
Saadut korot 243 414 
Muut rahoituserät, netto 51 -2 325 
Maksetut välittömät verot -2 997 -3 242 
Liiketoiminnan rahavirta 32 519 13 087 

   
Investointien rahavirta   
Aineellisten hyödykkeiden hankinta -4 140 -7 125 
Aineettomien hyödykkeiden hankinta -1 287 -46 265 
Luovutustulot arvopapereista 0 15 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitulot 2 884 62 
Lainasaamisten takaisinmaksut 0 38 
Investointien rahavirta -2 543 -53 276 

   
Rahavirta investointien jälkeen 29 976 -40 190 

   
Rahoituksen rahavirta   
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 40 000 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  -5 219 -10 255 
Lyhytaikaisten lainojen muutos -4 983 4 782 
Hankitut omat osakkeet   -2 000 0 
Maksetut osingot  -10 935 -10 153 
Rahoituksen rahavirta -23 137 24 374 

   
Rahavarojen muutos 6 840 -15 816 

   
Rahavarat tilikauden alussa  26 776 41 951 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 253 721 
Rahavarojen käyvän arvon muutoksen vaikutus 81 -80 
Rahavarat tilikauden lopussa 33 949 26 775 

   
Rahavirtalaskelman rahavarat on määritelty liitetiedossa 19. 
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KONSERNI 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 30.6.2018 PÄÄTTYNEELLÄ TILIKAUDELLA 
(tuhatta euroa) 
 
 Liite-

tieto 
Osake-

pääoma 
Ylikurssi-

rahasto 
Vara-

rahasto 
Sijoitetun 

vapaan 
pääoman 

rahasto 

Muut 
rahastot 

Omat 
osakkeet 

Muunto-
erot 

Kertyneet 
voittovarat 

Yhteensä Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 1.7.2017  13 888 61 954 44 294 4 019 1 460 -8 208 1 123 44 135 162 665 0 162 665 
             
Tilikauden laaja tulos             
  Tilikauden tulos         17 476 17 476  17 476 
  Muut laajan tuloksen erät 
  (verovaikutuksella  
  oikaistuna) 

           0 

    Myytävissä olevat  
    rahoitusvarat 

     
38 

    
38 

  
38 

    Rahavirran suojaus      -496    -496  -496 
    Muuntoerot        5 955  5 955 0 5 955 
Tilikauden laaja tulos 
yhteensä 

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

Liiketoimet omistajien 
kanssa 

            

  Osingot         -11 000 -11 000  -11 000 
  Nostamattomat osingot         42 42  42 
  Siirto voittovaroista  
  muihin rahastoihin 

     
357 

  
8 

  
-357 

 
8 

  
8 

  Osakeperusteiset maksut         2 316 2 316  2 316 
  Omien osakkeiden  
  hankinta 

       
-2 000 

   
-2 000 

  
-2 000 

Liiketoimet omistajien 
kanssa yhteensä 

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

Oma pääoma 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 
 
(Vertailutiedot: Poistettu taulukko. Poistetulla osalla ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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LIITETIEDOT  
 
Liitetietojen luvut on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin mainita.  
 
Tuloslaskelmaa koskevien liitetietojen taulukoissa 2018 tarkoittaa tilikautta 1.7.2017–30.6.2018 ja 2017 
tilikautta 1.7.2016–30.6.2017, ellei toisin mainita.  
 
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 
 
 
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 
 
Perustiedot 
Sigmylambda Oyj (”emoyhtiö” tai ”yhtiö”) tytäryhtiöineen (”Sigmylambda”, ”Sigmylambda-konserni” tai 
”konserni”) valmistaa, jalostaa, myy ja markkinoi välipala- ja viljatuotteita. 
 
Sigmylambda Oyj:n kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity osoite on Ruiskatu 10, 00920 Helsinki. 
Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla 1.9.1988 lähtien. Jäljennös 
konsernitilinpäätöksestä on saatavissa internetosoitteesta www.sigmylambda.com tai emoyhtiön 
pääkonttorista, osoitteesta Ruiskatu 10, 00920 Helsinki.  
 
Sigmylambda Oyj:n hallitus on hyväksynyt konsernitilinpäätöksen julkaistavaksi 1.9.2018. Suomen 
osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös tai muuttaa 
sitä tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.  
 
Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen jäljempänä esitettyä laatimisperustaa ja laatimisperiaatteita. 
 
 
Laatimisperusta 
 
Sigmylambdan konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International 
Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 30.6.2018 voimassa 
olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla 
tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 
1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä 
annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen, IFRS-säännöksiä 
täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.  Tilinpäätöksen valuutta on euro, 
ja tilinpäätös esitetään tuhansina euroina. 
 
Konsernitilinpäätös on laadittu perustuen alkuperäisiin hankintamenoihin lukuun ottamatta myytävissä 
olevia rahoitusvaroja, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja, 
johdannaissopimuksia sekä käteisvaroina suoritettavia osakeperusteisia liiketoimia, jotka on arvostettu 
käypään arvoon.  Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät on arvostettu alempaan seuraavista: 
käypä arvo vähennettynä myynnistä johtuvilla menoilla tai kirjanpitoarvo. 
Konserni on soveltanut 1.7.2017 alkaen seuraavia uudistettuja standardeja ja tulkintoja: 

- IFRS 15: Myyntituotot asiakassopimuksista ja siihen liittyvät muutokset useaan muuhun 
standardiin sekä Selvennyksiä IFRS 15:sta Myyntituotot asiakassopimuksista: IASB on 
julkaissut uuden tulouttamisstandardin. Se korvaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä 
koskevan IAS 18:n ja pitkäaikaishankkeita koskevan IAS 11:n. Lisäksi IASB on julkaissut 
selvennyksiä standardiin, jotka liittyvät suoritevelvoitteiden yksilöimiseen, lisenssien 
käsittelyyn sekä siihen liittyen toimiiko yhteisö päämiehenä vai agenttina (esitetäänkö 
tuotot bruttona vai nettona).  
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Uuden standardin perusperiaatteena on, että myyntituotot kirjataan, kun tavaraa tai palvelua 
koskeva määräysvalta siirtyy asiakkaalle. Aiemmin käytettyjen riskien ja etujen sijaan tarkastellaan 
siis määräysvaltaa. 
Myyntituottojen kirjaamisessa on sovellettava uutta viisivaiheista prosessia: 

• yksilöidään asiakassopimukset  
• yksilöidään erilliset suoritevelvoitteet 
• määritetään sopimuksen mukainen transaktiohinta  
• kohdistetaan transaktiohinta erillisille suoritevelvoitteille, ja  
• kirjataan myyntituotto, kun kukin suoritevelvoite on täytetty. 

 
(Poistettu tekstiä: muiden standardien vaikutus. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaise-
misen kannalta.) 
 
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden 
tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Tietoa harkinnasta, jota johto on käyttänyt 
konsernin noudattamia tilinpäätösperiaatteita soveltaessaan ja jolla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä 
esitettäviin lukuihin, sekä tulevaisuutta koskevista oletuksista ja arvioihin liittyvistä keskeisistä oletuksista on 
esitetty laatimisperiaatteiden kohdassa ’Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät 
keskeiset epävarmuustekijät’. 
 
 
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA LAATIMISPERIAATTEET 
 
TYTÄRYRITYKSET 
 
Sigmylambdan konsernitilinpäätökseen on sisällytetty konsernin emoyritys Sigmylambda Oyj ja sen suoraan 
tai välillisesti omistamat tytäryritykset, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni 
olemalla osallisena yhteisössä altistuu yhteisön muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu muuttuvaan tuottoon ja 
se pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä yhteisöä koskevaa valtaansa. 
 
Konsernitilinpäätöksessä keskinäinen osakkeenomistus eliminoidaan hankintamenetelmällä.  
 
Tilikauden aikana hankitut tytäryritykset sisältyvät konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun 
konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryritykset siihen asti, jolloin määräysvalta lakkaa.  
 
Konserniyritysten väliset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako ja konsernin 
sisäisten toimitusten realisoitumattomat voitot eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. 
Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että tappio johtuu arvonalentumisesta. 
 
Tilikauden tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille esitetään 
erillisessä tuloslaskelmassa. Laajan tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille 
omistajille esitetään laajan tuloslaskelman yhteydessä.  
 
 
OSAKKUUSYRITYKSET JA YHTEISYRITYKSET 
 
Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernin osuus äänimääristä on 20–50 % tai joissa konsernilla 
muutoin on huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Osakkuusyritykset yhdistellään 
konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. 
 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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SEGMENTTIRAPORTOINTI 
 
Segmentti-informaatio esitetään tavalla, joka vastaa ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle 
toimitettavaa sisäistä raportointia. Ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi on nimetty strategisia 
päätöksiä tekevä konsernin johtoryhmä. Johtoryhmä vastaa resurssien kohdistamisesta 
toimintasegmenteille ja niiden tulosten arvioinnista.   
 
ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISTEN ERIEN MUUTTAMINEN 
 
Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut mitataan siinä valuutassa, joka on 
kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (”toimintavaluutta”). Konsernin emoyhtiön toiminta- 
ja esittämisvaluutta on euro, ja konsernitilinpäätös on esitetty euroina. 
 
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat 
 
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat kirjataan toimintavaluutan määräisinä käyttäen 
tapahtumapäivän valuuttakurssia.  
 
Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen erien muuntamisesta syntyneet voitot ja 
tappiot käsitellään tulosvaikutteisesti.  
 
 Ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntaminen   
 
Ulkomaisten yksikköjen, joiden arvostus- tai tilinpäätösvaluutta ei ole euro, laajat tuloslaskelmat ja erilliset 
tuloslaskelmat muunnetaan euromääräisiksi käyttäen raportointikauden keskikursseja ja taseet käyttäen 
raportointikauden päättymispäivän kursseja. Tilikauden tuloksen ja laajan tuloksen muuntaminen eri 
kursseilla toisaalta tuloslaskelmassa ja laajassa tuloslaskelmassa sekä toisaalta taseessa aiheuttaa taseen 
omaan pääomaan kirjattavan muuntoeron, jonka muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Muuntoerot, 
jotka syntyvät ulkomaisten yksikköjen hankintamenon eliminoinnista ja hankinnan jälkeen kertyneiden oman 
pääoman erien muuntamisesta, kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Jos raportointikauden aikana 
luovutaan ulkomaisesta yksiköstä, kertyneet muuntoerot kirjataan tulosvaikutteisesti osana myyntivoittoa tai 
-tappiota samalla hetkellä, kun vastaava luovutustulos kirjataan. 
 
Ulkomaisen yksikön hankinnan yhteydessä syntynyt liikearvo ja käypiä arvoja koskevat oikaisut käsitellään 
kyseisen yksikön paikallisen valuutan määräisinä varoina ja velkoina ja ne muunnetaan euromääräisiksi 
raportointikauden päättymispäivän kursseja käyttäen. 
 
AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 
 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn 
alkuperäiseen hankintamenoon. 
 
Hankintamenoon sisällytetään menot, jotka aiheutuvat välittömästi aineellisen käyttöomaisuuserän 
hankinnasta. 
 
Aineellisista hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista 
ei tehdä poistoja. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat: 
 
 Rakennukset ja rakennelmat 20 vuotta 
 Koneet ja laitteet    5 vuotta 
 
Poistojen tekeminen aloitetaan, kun omaisuuserä on valmis käytettäväksi, ts. kun se on sellaisessa 
sijaintipaikassa ja kunnossa, että se pystyy toimimaan johdon tarkoittamalla tavalla.  
 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
 
LIIKEARVO 
 
Liiketoimintojen yhdistämisissä liikearvo vastaa sitä määrää, millä luovutettu vastike, määräysvallattomien 
omistajien osuus ja aiemmin omistettu osuus yhteen laskettuina ylittävät hankitun nettovarallisuuden käyvän 
arvon hankinta-ajankohtana. 
   
Liikearvoista ei kirjata poistoja. Ne testataan arvonalentumisen varalta vuosittain ja aina, kun esiintyy jokin 
viite, että arvo saattaa olla alentunut. Testausta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville 
yksiköille. Kun kyseessä on osakkuus- tai yhteisyritys, liikearvo sisältyy kyseisen osakkuus- tai 
yhteisyrityksen kirjanpitoarvoon. Liikearvot arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä 
arvonalentumisilla. 
 
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT 
 
Tutkimusmenot kirjataan tulosvaikutteisesti kuluksi sinä vuonna, jonka aikana ne ovat syntyneet. 
 
MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
 
Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon siinä tapauksessa, että 
hankintameno on luotettavasti määriteltävissä ja on todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa 
oleva taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi.  
 
Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirjataan tasapoistona kuluksi 
tuloslaskelmaan niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutusaikansa kuluessa. Konsernilla on 
tavaramerkkejä, joiden arvioitu taloudellinen vaikutusaika on rajaton. 
 
Aineettomien hyödykkeiden, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, poistoajat ovat seuraavat: 
Aineettomat oikeudet    5–10 vuotta 
Muut aineettomat hyödykkeet   5–20 vuotta 
 
Välipalat-segmenttiin hankittujen liiketoimintojen yhdistelemisten yhteydessä kirjatut tavaramerkit on arvioitu 
taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomiksi. Tavaramerkkien tunnettuus ja pitkä historia tukee johdon 
käsitystä siitä, että tavaramerkit kerryttävät rahavirtoja määrittelemättömän ajan. 
 
Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ja omaisuuserien jäännösarvot tarkistetaan jokaisena tilinpäätöspäivänä, 
ja tarvittaessa niitä oikaistaan kuvastamaan niistä saatavan taloudellisen hyödyn odotuksia. 
Arvonalentumisista kerrotaan tarkemmin kohdassa ’Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
arvonalentumiset’. 
 
JULKISET AVUSTUKSET   
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
VAIHTO-OMAISUUS 
 
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno 
määritetään FIFO-menetelmää käyttäen tai vaihtoehtoisesti vastaavalla painotetulla keskimääräisellä 
kustannuksella. 
 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT TOIMINNOT 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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VUOKRASOPIMUKSET 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN ARVONALENTUMISET 
 
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on 
alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä.  
Riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä, arvonalennustestit tehdään aina vuosittain 
liikearvoille, taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomille aineettomille hyödykkeille ja 
keskeneräisille aineettomille hyödykkeille.  Arvonalentumisen arviointia varten omaisuus jaetaan 
yksiköihin, eli sille alimmalle tasolle, joka on muista yksiköistä pääosin riippumaton ja jonka rahavirrat 
ovat erotettavissa. 
 
Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserien kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä 
oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Liikearvosta kirjattua 
arvonalentumistappiota ei peruta missään tilanteessa. 
 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
TYÖSUHDE-ETUUDET 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

VARAUKSET JA EHDOLLISET VELAT 
 
Varaukset kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai 
tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on 
arvioitavissa luotettavasti. Varaukset arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen 
nykyarvoon. Nykyarvon laskennassa käytetty diskonttaustekijä valitaan siten, että se kuvastaa markkinoiden 
näkemystä tarkasteluhetken rahan aika-arvosta ja velvoitteeseen liittyvästä riskistä. Varausten määrä 
arvioidaan jokaisena tilinpäätöspäivänä ja niiden määriä muutetaan vastaamaan parasta arviota 
tarkasteluhetkellä. 
 
Käytöstä poistamista ja alkuperäiseen tilaan palauttamista koskevista velvoitteista kirjataan varaus silloin, 
kun konsernilla on ympäristölainsäädännön ja konsernin ympäristövastuuperiaatteiden perusteella velvoite, 
joka liittyy tuotantolaitoksen käytöstä poistamiseen, ympäristövahingon korjaamiseen tai laitteiston paikasta 
toiseen siirtämiseen. 
 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
MAKSETTAVAT OSINGOT 
 
Konsernin maksamat osingot kirjataan sille tilikaudelle, jonka aikana osakkeenomistajat ovat hyväksyneet 
osingon maksettavaksi. 
 
KAUDEN VEROTETTAVAAN TULOON PERUSTUVAT VEROT JA LASKENNALLISET VEROT 
 
Verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisen veron 
muutoksesta.  Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne liittyvät laajaan tuloslaskelmaan tai suoraan 
omaan pääomaan kirjattuihin eriin. Tällöin myös verovaikutus kirjataan vastaaviin eriin. Tilikauden 
verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voimassaolevan 
verokannan perusteella.  
 
Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. 
Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoista, varauksista, 
johdannaissopimusten arvostamisista käypään arvoon sekä liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä 
tehdyistä käypiin arvoihin perustuvista oikaisuista. Verotuksessa vähennyskelvottomasta liikearvosta ei 
kirjata laskennallista veroa.  
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Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä verokantoja tai 
verokantoja, joiden hyväksytystä sisällöstä on ilmoitettu tilinpäätöspäivään mennessä. 
 
Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa 
syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Laskennallisen verosaamisen 
kirjaamisedellytykset arvioidaan aina jokaisen raportointikauden päättymispäivänä. 
 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
TULOUTUSPERIAATTEET 
 
Yhtiö on tilikaudella siirtynyt noudattamaan IFRS 15-standardin mukaista tuloutusta siten, että standardin 
ensi kertaa tapahtuvasta soveltamisesta aiheutuva kertynyt vaikutus on kirjattu kertyneiden voittovarojen 
alkusaldon oikaisuksi 1.7.2017. Standardiin siirtymisen vaikutus on epäolennainen. 
 
Liikevaihtona esitetään tuotteiden myynnistä saadut vastikkeet käypään arvoon arvostettuina välillisillä 
veroilla, alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla oikaistuina.   
 
Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omistamiseen liittyvät hallintaoikeudet ovat siirtyneet 
ostajalle. 
 
Lisenssi- ja rojaltituottojen tuloutus tapahtuu sopimuksen tosiasiallisen sisällön mukaan. Korkotuotot on 
kirjattu efektiivisen koron menetelmällä ja osinkotuotot silloin, kun oikeus osinkoon on syntynyt. 
 
Sigmylambda-konserni on laatinut IFRS 15 -standardin vaikutuksista analyysin. Konsernin myynti 
asiakkaille on pääasiassa tavaroiden myyntiä. Konserni kirjaa myyntituotot, kun asiakas saa 
määräysvallan tuotteisiin. Määräysvallan katsotaan siirtyvän toimitustapalausekkeiden ehtojen 
mukaisesti yhtenä ajankohtana. Ajan kuluessa täytettävien suoritevelvoitteiden mukaisesti tuloutettavia 
sopimuksia Sigmylambda-konsernissa ei ole. 
 
Tuotteen transaktiohintaan ei sisälly merkittävää rahoituskomponenttia, sillä tavaran tai luovutuksen ja 
maksun välinen aika on enintään vuoden pituinen. 
 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
TOIMINTOKOHTAINEN TULOSLASKELMA 
 
Konsernin tuloslaskelma esitetään toimintokohtaista jaottelua käyttäen. Toimintoina esitetään erikseen 
myynnin ja markkinoinnin kulut, hallinnon kulut sekä tutkimus- ja kehityskulut. Myytyjä suoritteita vastaaviin 
kuluihin sisältyvät tuotteiden valmistukseen ja hankintaan liittyvät palkka-, materiaali-, hankinta- ja muut 
kulut. Hallinnon kuluihin sisältyvät yleishallinnolliset kulut sekä konsernin johdon kulut. Toiminnoille on 
kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti osuus hallinnon kuluista.  
 
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT JA KULUT 
 
Liiketoiminnan muina tuottoina ja kuluina esitetään jatkuviin toimintoihin liittyvät omaisuuden myyntivoitot ja 
-tappiot sekä  muut kuin varsinaiseen suoritemyyntiin liittyvät tuotot, kuten vuokratuotot.  
 
LIIKETULOS 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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RAHOITUSVARAT JA RAHOITUSVELAT 
 
RAHOITUSVARAT 
 
Konsernin rahoitusvarat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat, lainat ja muut saamiset sekä myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu 
rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella, ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä.  
 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
 
JOHDANNAISSOPIMUKSET JA SUOJAUSLASKENTA 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 
 
JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT LAATIMISPERIAATTEET JA ARVIOIHIN LIITTYVÄT 
KESKEISET EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Konsernitilinpäätöstä laadittaessa joudutaan käyttämään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, 
jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin sekä tuottojen ja kulujen määriin 
raportointikaudella. Toteumat voivat poiketa tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista. Arviot pohjautuvat 
johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä. Mahdolliset arvioiden muutokset merkitään 
kirjanpitoon sillä kaudella, jolla arviota korjataan. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden soveltamisessa. 
 
 
ARVONALENTUMISTESTAUKSET 
 
Konsernissa testataan säännönmukaisesti vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta liikearvot, 
taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet ja keskeneräiset aineettomat 
hyödykkeet. Yksilöitävissä olevien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden ja liikearvon arvoa arvioidaan 
myös, mikäli jokin tapahtuma tai olosuhteiden muutokset viittaavat siihen, että kerrytettävissä oleva 
rahamäärä ei enää vastaa kirjanpitoarvoa.  Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat 
rahamäärät on arvioitu käyttöarvoon perustuvien laskelmien avulla. Näiden laskelmien laatiminen vaatii 
arvioiden käyttöä. Tärkeimmät muuttujat rahavirtoja määritettäessä ovat diskonttauskorko ja niiden vuosien 
lukumäärä, johon rahavirtaennusteet perustuvat sekä ne olettamukset ja arviot, joita rahavirtoja 
määritettäessä käytetään. Arvioidut tuotot ja kulut voivat poiketa merkittävästi siitä, mitä tulevaisuudessa 
tosiasiassa tapahtuu. 
 
LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMISESSÄ HANKITTUJEN HYÖDYKKEIDEN KÄYVÄN ARVON 
MÄÄRITTÄMINEN 
 
Liiketoimintojen yhdistämisessä konserni on aineellisten hyödykkeiden käyvän arvon määrittelemiseksi 
tehnyt vertailuja vastaavien hyödykkeiden markkinahintoihin aiempien vastaavien kauppojen yhteydessä ja 
arvioinut hankittujen hyödykkeiden iästä, kulumisesta ja muista vastaavista tekijöistä aiheutuvaa arvon 
alentumista. Osassa hyödykkeiden arvostusta on tukeuduttu myös ulkopuolisten arvioitsijoiden näkemyksiin 
omaisuuden arvosta. Aineettomien hyödykkeiden käyvän arvon määritys perustuu arvioihin hyödykkeisiin 
liittyvistä rahavirroista, sillä markkinoilta ei ole ollut saatavissa tietoja vastaavien hyödykkeiden kaupoista. 
Johto uskoo käytettyjen arvioiden ja oletusten olevan riittävän tarkkoja käyvän arvon määrittelyn pohjaksi.  
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LASKENNALLINEN VEROSAAMINEN 
 
Johdon arviointia edellytetään määritettäessä laskennallisen verosaamisen määrää ja sitä, missä määrin 
verosaamista voidaan kirjata taseeseen. Mikäli arviot poikkeavat toteutuneesta, kirjataan poikkeamat sen 
tilikauden tulokseen ja laskennallisiin verosaamisiin, jolloin poikkeama on määritelty. 
 
 
UUDEN JA UUDISTETUN IFRS-NORMISTON SOVELTAMINEN 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

    
KONSERNIN LIITETIEDOT 
(tuhatta euroa) 
 
1. LIIKEVAIHTO 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 
2. SEGMENTTI-INFORMAATIO 
 
Konsernilla on kaksi raportoitavaa liiketoimintasegmenttiä, Välipalat ja Viljatuotteet sekä muut toiminnot. 
Välipalat- ja Viljatuotteet-segmentit ovat konsernin strategisia liiketoimintayksiköitä, joita johdetaan 
erillisinä yksikköinä. Niiden tuotteet ovat erilaisia ja edellyttävät erilaisia jakelukanavia ja 
markkinointistrategioita. 
 
Konsernin esittämä segmentti-informaatio perustuu IFRS-standardien mukaisesti laadittuun johdon 
sisäiseen raportointiin. 
 
Konsernissa segmenttien tuloksellisuutta arvioidaan niiden liiketuloksen perusteella, ja liiketulokseen 
perustuvat myös päätökset resurssien allokoinnista segmenteille. Liiketulosta pidetään myös sopivana 
mittarina, kun segmenttien tuloksellisuutta verrataan vastaavien toimialojen muihin yrityksiin. Ylimpänä 
operatiivisena päätöksentekijänä konsernin johtoryhmä vastaa segmenttien tuloksen arvioinnista ja 
resurssien jakamisesta segmenteille. 
 
Segmenttien varat ja velat ovat sellaisia eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat 
järkevällä perusteella kohdistettavissa segmenteille ja joita operatiivinen johto käyttää päätöksenteon 
perustana. 
 
Kohdistamattomat erät sisältävät vero- ja rahoituseriä sekä koko konsernille yhteisiä eriä. Segmenttien 
välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan. 
 
Investoinnit koostuvat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden 
lisäyksistä, joita käytetään useammalla kuin yhdellä tilikaudella. 
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 Välipalat Viljatuotteet Muut toiminnot Eliminoinnit Yhteensä 
 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Ulkoinen myynti           
  Palvelut 87 79 1 21 1 693 598   1 781 698 
  Tavaroiden myynti 190 747 151 426 67 737 94 165 16 18   258 499 245 608 
  Rojaltituotot 323 637 11 16     335 652 
Ulkoinen myynti yhteensä 191 157 152 141 67 749 94 201 1 709 616   260 614 246 958 
Sisäinen myynti 1 388 884 5 198 6 610   -6 586 -7494 0 0 
Liikevaihto 192 545 153 025 72 946 100 810 1 709 616 -6 586 -7494 260 614 246 958 
           
Poistot  5 264 4 559 1 240 1 916 555 742   7 060 7 217 
Arvonalentumiset  2 316 5 145 0 4 076 1 184 6   3 501 9 227 
           
Segmentin liiketulos 22 697 10 292 1 197 -4 456 - 2 673 -2 368   21 221 3 469 
Osuudet osakkuus- ja 
yhteisyritysten tuloksesta   0 0     0 0 
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3. HANKITUT LIIKETOIMINNOT 
 
Vuosi 2018 
 
- Ei uusia yrityshankintoja. 
 
Yhtiö on laatinut 10.9.2017 Snack Ltd:n liiketoimintakaupan tarkennetun hankintamenolaskelman, jonka 
perusteella tavaramerkkien arvo on 20,4 miljoonaa euroa. Lisäksi Snack Ltd:ltä hankitun 
käyttöomaisuuden käypä arvo on 3,0 miljoonaa euroa alkuperäistä tasearvoa (1,3 miljoonaa euroa) 
suurempi. 
 
Vuosi 2017 
 
Snack Ltd:n liiketoiminnan hankinta Isossa-Britanniassa 
 
Sigmylambda Oyj osti 28.6.2017 Snack Ltd:n liiketoiminnan Isossa-Britanniassa. Konsernissa 
liiketoiminnan ostajana oli Iso-Britanniaan tarkoitusta varten perustettu Snack Holding Ltd, joka on 
Sigmylambda Oyj:n tytäryhtiö. Hankitun liiketoiminnan tuotevalikoimaan kuuluvat välipalatuotteet. 
 
Kauppahinta liiketoiminnasta ja varastosta oli 44 208 tuhatta euroa ja se suoritettiin kaupan kohteen 
siirtyessä Sigmylambdalle. Pääosa kauppahinnasta kohdistui aineettomiin oikeuksiin. 
 
Kaupan yhteydessä Sigmylambdalle siirtyivät vaihto-omaisuus, käyttöomaisuus sekä henkilöstö 
vanhoina työntekijöinä. Lisäksi siirtyivät oikeudet SuperSnack-tavaramerkkiin.  Tavaramerkin 
vaikutusajan katsotaan olevan rajoittamaton. Hankinnan yhteydessä Sigmylambdalle ei siirtynyt velkoja. 
 
Hankinnasta syntyi liikearvoa 26 300 tuhatta euroa (20 600 tuhatta puntaa). Liikearvo perustuu 
mahdollisuuteen kehittää Snack-liiketoimintaa Sigmylambdan omista lähtökohdista. Sigmylambdan 
strategisena tavoitteena on Snack-tuotteiden kilpailukyvyn vahvistaminen nykyisillä markkinoilla, 
laajentuminen uusille markkinoille sekä uusien Snack-tuotteiden innovointi. 
 
Hankittujen varojen arvot hankintapäivänä 28.6.2017 olivat seuraavat: 
         

     2017    
Tavaramerkit     15 600    
Muut aineettomat hyödykkeet     1 348    
Vaihto-omaisuus     1 060    
Varat yhteensä     18 008    

         
Laskennallinen verovelka     100    

         
Nettovarallisuus     17 908    

         
Hankintahinta     44 208    

         
Liikearvo     26 300    
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4. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT JA KULUT      
   2018  2017 
    Valmisteveron palautukset   238  253 
    Aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden  
    myyntivoitot ja -tappiot  1 692  13 
    Vahingonkorvaukset   656  6 
    Muut liiketoiminnan muut tuotot ja kulut   563   635 
    Yhteensä   3 148  907 

Tilintarkastuspalvelut: muut kuin tilintarkastuspalvelut 
 
Muut kuin tilintarkastuspalvelut, jotka on suoritettu emoyhtiölle ja konsernille ovat 15 000 euroa. 
Muut palvelut on kokonaisuudessaan suoritettu emoyhtiölle. 
 

 
5. POISTOT JA ARVONALENTUMISET      
      
Poistot hyödykeryhmittäin      
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

      
 
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä   10 559  16 443 

      
Toimintokohtaiset poistot      
   Myytyjä suoritteita vastaavat kulut   5 887  6 175 
   Myynti ja markkinointi   192  198 
   Hallinto   882  728 
   Muut erät   99   116 
   Yhteensä   7 060  7 217 

      
Arvonalentumiset ja niiden palautukset      
   Myytyjä suoritteita vastaavat kulut   2 329  4 178 
   Myynti ja markkinointi   0  5 060 
   Hallinto   1 171   -11 
   Yhteensä   3 501  9 227 

      
      
6. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT      
      
    Palkat    33 581  29 191 
    Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet    72  229 
    Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt   2 253  2 381 
    Osakeperusteiset palkkiot   1 023  554 
    Muut henkilösivukulut   1 650   1 936 
    Yhteensä   38 580  34 291 

      
      
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana 
keskimäärin (henkilöä)      
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
7. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKULUT 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
      
8. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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9. MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, JOTKA SAATETAAN MYÖHEMMIN SIIRTÄÄ 
TULOSVAIKUTTEISIKSI 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
10. TULOVEROT      
      
     
    Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 

 2018  2017 
 -3 744  -2 258 

    Edellisten tilikausien verot   214  -3 
    Laskennalliset verot   1 075   2 361 
    Yhteensä   -2 455  101 

      
      
      
Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla 20,0 % (vuonna 2017 20,0 %) 
laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:       
       
   Verot laskettuna kotimaan verokannalla   -3 986  -541  
   Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavan        

     verokannan vaikutus   -169  -118  
   Verokannan muutos   0  176  
   Verovapaat tuotot   272  69  
   Vähennyskelvottomat kulut   -450  -233  
   Tilikauden tappiot, joista ei ole kirjattu verosaamista  -122  -138  
   Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten       
   tappioiden verosaamisen käyttö   97  105  
   Aiemmin kirjattujen verovelkojen poisto   1 129  100  
   Aiemmin kirjattujen verosaamisten oikaisu   -93  -49  
   Ylimääräiset verovähennykset   647  804  
   Verot aikaisemmilta vuosilta   215  -3  
   Muut erät   5   -74  
   Yhteensä   -2 455  99  

       
       
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot:       
(Poistettua tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 

 
11. OSAKEKOHTAINEN TULOS 
(Poistettua tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
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12. KONSERNIN AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
 Aineet-

tomat 
oikeudet 

Liike-
arvo 

Muut 
aineetto-
mat hyö-
dykkeet 

Ennakko-
maksut ja 
keskeneräiset 
hankinnat 

Aineettomat 
hyödykkeet 
yhteensä 

 Maa- ja 
vesi-
alueet 

Rakennuk
set ja 
rakennel-
mat 

Koneet ja 
kalusto 

Muut 
aineel-
liset hyö-
dykkeet 

Ennakko-
maksut ja 
keskeneräiset 
hankinnat 

Aineelliset 
hyödykkeet 
yhteensä 

Hankintameno 
1.7.2017 41 834 85 962 8 975 2 506 139 470  6 792 67 304 154 447 433 361 229 722 
   Kurssierot 2 166 5 079 44 0 7 301  276 385 1 896 17 -2 2 578 
   Lisäykset 8 0 40 1 238 1 289  0 89 2 514 1 1 675 4 287 
   Yritysmyynnit ja  
    muut vähennykset -41    -41  -149 -857 -4 890 -44 0 -5 951 
Siirrot erien välillä 3 0 371 -374 0  1 640 -415 -126 0 -1 098 -3 
Hankintameno 
30.6.2018 43 970 91 041 9 430 3 370 148 019  8 559 66 506 153 841 407 936 230 633 
             
Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 
1.7.2017 10 550 1 614 7 932 0 20 115  0 47 203 97 462 154 0 145 108 
   Kurssierot 323 0 0 0 323  0 47 1 034 8 0 1 091 
   Vähennysten ja  
   siirtojen  
   kertyneet poistot -34 0 -3 0 -37  0 236 4 558 41 0 4 845 
   Tilikauden poisto 597 0 190 0 787  0 1 650  4 575 45 0 6 284 
   Arvonalentumiset     
ja niiden  
   palautukset 0 0 0 0 0  0 1 260 2 241 0 0 3 508 
Kertyneet poistot 
30.6.2018 11 436 1 615 8 125 0 21 195  0 49 924 100 754 166 0 151 146 
             
Kirjanpitoarvo 
30.6.2018 32 533 89 426 1 305 3371 126 633  8 559 16 582 53 087 241 936 79 403 

Aineettomat oikeudet sisältävät tavaramerkkejä, joiden taloudellisen vaikutusajan katsotaan olevan rajoittamaton. Näiden kirjanpitoarvo oli 30 150 tuhatta euroa. 
 
(Vertailutiedot: Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
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RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSET  
(Poistettua tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
 
 
13. LIIKEARVON JA TALOUDELLISELTA VAIKUTUSAJALTAAN RAJOITTAMATTOMIEN 
AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN ARVONALENTUMISTESTAUS 
 
Konsernissa liikearvoa kohdistetaan määritellyille rahavirtaa tuottaville yksiköille seuraavasti. 
 
Snack Holding Ltd: 
Toukokuussa 2017 toteutetun Snack Ltd:n liiketoimintakaupan yhteydessä liikearvoa syntyi 26 300 
tuhatta euroa sekä tavaramerkeille allokoitiin kauppahintaa 15 600 tuhatta euroa liikearvon lisäksi. 
 
Fruit Ltd: 
Vuoden 2011 yrityskaupan (Fruit Ltd) yhteydessä syntyi liikearvoa 52 900 tuhatta euroa sekä brändille 
(FruitMonkey) allokoitiin 5 050 tuhatta euroa kauppahintaa liikearvon lisäksi.  
 
Muut Euroopan yhtiöt: 
 
Muiden hankittujen yhtiöiden liikearvot ovat 10 250 tuhatta euroa ja niihin ei liity arvonalentumistestien 
perustella alaskirjaustarvetta. Kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää niiden kirjanpitoarvon.  
 
Tilinpäätöshetkellä kaikkien liikearvojen kirjanpitoarvo oli yhteensä 89 425 tuhatta euroa.  
 
Arvonalentumistestauksissa kerrytettävissä olevat rahamäärät määritellään käyttöarvoon perustuen.   
Rahavirtaennusteet perustuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka kattavat neljä seuraavaa vuotta. 
Johdon hyväksymän ennustejakson jälkeiset rahavirrat ekstrapoloidaan käyttämällä alla esitettyjä 
arvioituja kasvutekijöitä, jotka eivät ylitä yksikön toimialan keskimääräisiä pitkän aikavälin kasvuvauhteja. 
 
 
 
   Liikearvot: 2018  2017 

    
   UK:n toiminnot, Snack Holding Ltd    
   Ennustettu liiketulosprosentti *)         10,2 %  12,0 % 
   Kasvuprosentti **)                                          2 %  2 % 
   Diskonttauskorko                           10,5 %  10,5 % 

    
   UK:n toiminnot, Fruit Ltd    
   Ennustettu liiketulosprosentti *)         20,3 %  18 % 
   Kasvuprosentti **)                                          4 %  4 % 
   Diskonttauskorko                           7,5 %  10,5 % 

    
   Muut Euroopan yhtiöt    
   Ennustettu liiketulosprosentti *)         14 %  14 % 
   Kasvuprosentti **)                                          2 %  2 % 
   Diskonttauskorko                           10,5 %  10,5 % 

    
   *) Ennustettu keskimääräinen laskelmissa käytetty liiketulosprosentti 
   **) Ennustejakson jälkeisissä rahavirroissa    

 
Johto on määrittänyt ennusteiden liiketuloksen perustuen aiempiin toteutuneisiin tuloksiin ja niihin 
odotuksiin, jotka sillä on markkinoiden kehittymisestä. Diskonttauskorko on määritetty ennen veroja ja se 
kuvastaa kyseiseen liiketoimintasegmenttiin liittyviä riskejä. 
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Arvonalentumistestauksen herkkyysanalyysi: 
 
Liikearvot: 
 
UK:n toiminnot, Snack Holding Ltd 
Yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää selvästi varojen kirjanpitoarvon. Kerrytettävissä oleva 
rahamäärä alittaa varojen kirjanpitoarvon diskonttauskoron noustessa yli 19,2 prosentin (ennen veroja) 
tai liiketoiminnan liikevoittotason pudotessa pysyvästi yli 32,0 prosenttia johdon arvioista. 
Diskonttauskoron nousu yhdellä prosenttiyksiköllä vaikuttaa 5 000 tuhatta euroa kerrytettävissä olevaan 
rahamäärään.  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
UK:n toiminnot, Fruit Ltd 
Yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää 5 000 tuhatta euroa varojen kirjanpitoarvon. 
Kerrytettävissä oleva rahamäärä alittaa varojen kirjanpitoarvon diskonttauskoron noustessa yli 8,5 
prosentin (ennen veroja) tai liiketoiminnan liikevoittotason pudotessa pysyvästi yli 4,5 prosenttia johdon 
arvioista. Diskonttauskoron nousu yhdellä prosenttiyksiköllä vaikuttaa 5 000 tuhatta euroa kerrytettävissä 
olevaan rahamäärään.  
 
Muut Euroopan yhtiöt 
Yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää selvästi varojen kirjanpitoarvon. Kerrytettävissä oleva 
rahamäärä alittaa varojen kirjanpitoarvon diskonttauskoron noustessa yli 25,1 prosentin (ennen veroja) 
tai liiketoiminnan liikevoittotason pudotessa pysyvästi yli 80,3 prosenttia johdon arvioista. 
Diskonttauskoron nousu yhdellä prosenttiyksiköllä vaikuttaa 5 000  tuhatta euroa kerrytettävissä olevaan 
rahamäärään. 
 
13. TYTÄRYRITYKSET JA MÄÄRÄYSVALLATTOMIEN OMISTAJIEN OSUUDET 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.)  
 
 
14. OSUUDET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ    
      
      
  OSAKKUUSYRITYKSET      
      
   Konsernilla on yksi osakkuusyhtiö, Vintti Oy,  joka kuuluu Viljatuotteet-segmenttiin.  
   2018  2017  
   Kirjanpitoarvo 1.7.   383  383  
   Vähennykset   0  0  
   Osuus tilikauden tuloksesta    0   0  
       
   Kirjanpitoarvo 30.6.    383  383  

       
   Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon ei sisälly liikearvoa.      
       
   Osakkuusyritysten yhteenlasketut varat, velat, liikevaihto ja voitto/tappio:   
       
   Varat   3 381  1 273  
   Velat   457  277  
   Liikevaihto   5 522  498  
   Voitto/tappio   2 000  0  

       
   Osakkuusyrityksestä ei ole saatu osinkoa vuonna 2018 tai 2017.   
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15. MYYTÄVISSÄ OLEVAT RAHOITUSVARAT      
   2018  2017  
    Noteeraamattomat osakesijoitukset ja osuudet  1 319   1 340  
   1 319  1 340  
       
   Tilikauden alussa   1 340  1 306  
   Lisäykset   47  41  
   Vähennykset   -68   - 7  
   Tilikauden lopussa   1 319  1 340  
       
Noteeraamattomien osakesijoitusten ja osuuksien käypään arvoon arvostamisessa on sovellettu 
esimerkiksi viimeaikaisia riippumattomien tahojen välisiä kauppoja. Mikäli käypiä arvoja ei ole 
luotettavasti saatavilla, myytävissä olevat rahoitusvarat on arvostettu hankintamenoon. 
 
 
16. VAIHTO-OMAISUUS         

         
    Aineet ja tarvikkeet   11 592  10 197    
    Keskeneräiset tuotteet   1 859  2 492    
    Valmiit tuotteet/tavarat   3 683  4 396    
    Ennakkomaksut   13   35    
    Vaihto-omaisuus yhteensä   17 148  17 118    
         
Vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoon ei sisälly olennaisia kirjauksia, joilla vaihto-omaisuuden arvoa olisi 
alennettu vastaamaan sen nettorealisointiarvoa.  
           
         
         
17. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET        

         
   Myyntisaamiset   19 187  19 700    
   Siirtosaamiset   0  0    
   Muut saamiset   0   0    
   Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä  19 187  19 700    
         
Tilinpäätöshetkellä konsernin myyntisaamisista noin 34,7 prosenttia oli euromääräisiä, noin 49,0 
prosenttia puntamääräisiä ja loput muita valuuttoja. 

 
Erääntyneiden saamisten ikäjakauma on seuraava:  
         
Erääntymättömät    14 823  14 978    
Erääntyneet 1-60   2 814   2 989    
Erääntyneet 61-180 päivää   31  197    
Erääntyneet yli 180 päivää   1 519   1 536    

   19 187   19 700     
         
Myyntisaamisten arvonalennukset:         
         
   Arvo 1.7.   361  382    
   Lisäykset   184  176    
   Vähennykset   -193   -197    
   Arvo 30.6.   351  361    
          
Konserni on kirjannut tilikauden aikana luottotappioita myyntisaamisista 100 tuhatta euroa (50 tuhatta  
euroa tilikaudella 2017). 

32 (69)



Sigmylambda Oyj 
Y-tunnus 1234567-8 

  

 

 

         
         
         

18. KÄYPÄÄN ARVOON TULOSVAIKUTTEISESTI      
  

KIRJATTAVAT RAHOITUSVARAT       
  

   2018  2017  
  

         
Rahoitusarvopaperit   28 460  13 974    
Johdannaissopimukset   945   1 229    
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat         
rahoitusvarat yhteensä   29 405  15 203    
         
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin luetaan kaupankäyntitarkoituksessa  
pidettävät 12 kuukauden sisällä erääntyvät pankkien ja yritysten liikkeeseen laskemat sijoitus- ja yritys- 
todistukset sekä johdannaiset. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat  
ovat euromääräisiä. 
          
Tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä siinä tapauksessa, 
että toiset osapuolet eivät pysty täyttämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä velvoitteitaan. Käypään  
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin kuuluviin eriin tehdyt sijoitukset on hajau- 
tettu huolellisesti, eikä niihin liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä. 
 
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset esitetään tuloslaskel- 
massa rahoitustuotoissa ja -kuluissa. 
 
19. RAHAVARAT       

  

       
  

Käteinen raha ja pankkitilit   5 489   12 802    
Rahavarat yhteensä   5 489  12 802    
         
         

         
Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat muodostuvat seuraavasti:     
         
Rahavarat   5 489  12 802    
Rahoitusarvopaperit   28 460   13 974    
Yhteensä   33 949  26 776    
         
Rahavirtalaskelmassa rahavaroihin luokitelluilla rahoitusarvopapereilla on tilinpäätöshetkellä keskimäärin 
noin kolmen kuukauden maturiteetti. 
         

 
20. OMA PÄÄOMA      
      

Emoyrityksen osakepääoma 
jakautuu seuraavasti:   

Osakepääoma 
(tuhatta 

euroa)  
Omat 

osakkeet 

     
(tuhatta 

kpl) 
      
      

30.6.2017      
Osakkeet   13 888   
Osakkeet, omia osakkeita       -8 207 
Yhteensä   13 888  -8 207 
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30.6.2018      
Osakkeet   13 888   
Osakkeet, omia osakkeita      -10 207 
Yhteensä   13 888  -10 207 

 
Ylikurssirahasto 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
 
Vararahasto 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
 
Muuntoerot 
 
Muuntoerot sisältävät itsenäisten ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet 
muuntoerot. Myös itsenäisiin ulkomaisiin yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksista syntyvät voitot 
ja tappiot sisältyvät muuntoeroihin silloin, kun suojauslaskennan edellytykset ovat täyttyneet. 
 
Muut rahastot 
 
Muut rahastot sisältävät käyvän arvon rahaston myytävissä oleville rahoitusvaroille ja suojausrahaston, 
joka sisältää rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien kertyneet käypien arvojen 
muutosten tehokkaat osuudet. 
 
Omat osakkeet 
 
Omiin osakkeisiin sisältyy konsernin hallussa olevien omien osakkeiden hankintameno. Omia osakkeita 
on hankittu pörssistä vuosina 1.7.2005–30.6.2016 yhteensä 8 207 000 kappaletta sekä 1.7.2017– 
30.6.2018 2 000 000 kappaletta. Tilikauden 2018 lopussa konsernitilinpäätöksessä oli omia osakkeita 
yhteensä 10 207 000 kappaletta. 
 
Osingot 
 
Tilikaudelta 2017 osinkoa jaettiin 0,07 euroa osakkeelta eli yhteensä 11 000 tuhatta euroa.   
Tilinpäätöspäivän jälkeen emoyrityksen hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 0,03 euroa osakkeelta  
eli yhteensä 4 954 tuhatta euroa. 
 
   2018  2017 
 
Muuntoerot  
 
Muuntoerot 1.7.   1 123  -1 677 
Muuntoeron muutos   5 955  2 800 
Muuntoerot 30.6.   7 078  1 123 

      
      
Muut rahastot      
      
Käyvän arvon rahasto   760  722 
Suojausrahasto   243   738 
Muut rahastot yhteensä   1 002  1 460 
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21. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 
 
22. ELÄKEVELVOITTEET 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

23. LASKENNALLISET VEROT 
 
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2018 aikana:  
      
 1.7.2017 Kirjattu 

tulos-
laskelmaan 

Kirjattu 
muihin 
laajan 

tuloksen 
eriin 

Kurssi-
erot 

30.6.2018 

Laskennalliset verosaamiset:       
Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 29 -20   9 
Käyttöomaisuuden sisäinen kate 6 -3   3 
Varaukset 529 -84  1 445 
Vahvistetut verotukselliset tappiot 647 700   1 347 
Johdannaissopimukset 22 0 -20 1 3 
Verotuksessa vähentämättä jätetyt 
poistot 668 181  0 848 
Muut erät 35 123  1 159 
Yhteensä 1 926 898 -20 3 2 810 
      
Laskennalliset verovelat:       
Kertyneet poistoerot 969 521 42 37 1 568 
Myytävissä olevat sijoitukset 181 0 10  190 
Johdannaissopimukset 206 0 -144  62 
Käypään arvoon arvostettavat 
rahoitusvarat 36 -12  -1 23 
Aineettomien ja aineellisten 
hyödykkeiden arvostaminen 
käypään arvoon liiketoimintojen 
yhdistämisessä 2 549 0  156 2 705 
Muut erät 1 530 -654 -42 63 897 
Yhteensä 5 470 -145 -135 255 5 445 

 
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2017 aikana: 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
 
Ulkomaisten tytäryritysten jakamattomista voittovaroista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, sillä 
varat on sijoitettu kyseisiin maihin pysyvästi. 
 
24. VARAUKSET 2018  2017 
    
Varaukset 1.7. 1 187  716 
Kurssierot 5  42 
Varausten lisäykset 0  1 032 
Käytetyt varaukset -129   -602 
Varaukset 30.6. 1 063  1 187 
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Pitkäaikaiset varaukset 32  21 
Lyhytaikaiset varaukset 1 032   1 167 
Yhteensä 1 064  1 188 
    

25. RAHOITUSVELAT 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
 
 
26. JOHDANNAISSOPIMUKSET 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
 
 
27. OSTOVELAT JA MUUT VELAT       
 2018                        2017    
Pitkäaikaiset       
Muut velat 25  32    
       
Lyhytaikaiset       
Ostovelat 23 292  22 267    
Velat osakkuusyrityksille 1  10    
Siirtovelat 16 514  11 458    
Ennakkomaksut 932  1 766    
Muut velat 2 843   2 934    
Yhteensä 43 582  38 434    

 
Siirtovelkoihin sisältyy liiketoiminnan kulujen ja rahoituserien sekä verojen jaksotuksia. Näistä 
merkittävimmät ovat palkkojen, palkkioiden ja henkilösivukulujen jaksotukset, joita vuonna 2018 oli 5 100 
tuhatta euroa (vuonna 2017: 3 800 tuhatta euroa). 
 
28. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA      
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
 
29. RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT 
 
Taulukossa esitetään kunkin erän kirjanpitoarvot ja käyvät arvot. Kirjanpitoarvot vastaavat 
konsernitaseen arvoja. Alla on esitetty konsernin käyttämät käyvän arvon määrittämisperiaatteet kaikista 
rahoitusinstrumenteista. 
 

  
Liite-
tieto  

Kirjan-
pito-  Käypä   Kirjanpito-  Käypä  

    arvo  arvo   arvo  arvo  
    2018    2018    2017    2017   
           

Rahoitusvarat          
Myytävissä olevat 
rahoitusvarat  15  1 320  1 320  1 340  1 340 
Myyntisaamiset ja 
muut saamiset 17  19 187   19 187  19 700  16 729 
Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 
kirjattavat sijoitukset 

          

18  28 460  28 460  13 974  13 974 
Rahavarat 19  5 489  5 489  12 802  12 802 
Johdannaiset 18  945  945  1 229  1 229 
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Rahoitusvelat           
Pankkilainat 25  55 066  55 066  57 877  59 515 
Muut lainat 25  0  0  4 988  4 988 
Ostovelat ja muut 
velat 27  43 582   43 582   38 434  35 127 
Johdannaiset  293  293  786  786 

 
Taulukossa esitettyjen rahoitusvarojen ja velkojen käypiä arvoja määritettäessä on käytetty seuraavia 
hintanoteerauksia, oletuksia ja arvostusmalleja: 
 
Osake- ja rahoitusarvopaperisijoitukset 
 
Myytävissä olevat julkisesti noteerattavat osakkeet arvostetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
noteeraamin tilinpäätöspäivän ostokursseihin. Osa noteeraamattomista osakesijoituksista on kirjattu 
käypään arvoon soveltamalla esimerkiksi viimeaikaisia riippumattomien tahojen välisiä kauppoja. Mikäli 
arvostaminen käypään arvoon arvostusmenetelmiä käyttäen ei ole ollut mahdollista, eikä käypä arvo ole 
ollut luotettavasti saatavilla, myytävissä olevat rahoitusvarat on arvostettu hankintamenoonsa. Käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvarat ovat jälkimarkkinakelpoisia ja niiden arvostuksessa on 
käytetty tilinpäätöspäivän markkinahintoja tai sopimuksen pituutta vastaavia markkinakorkoja. 
 
Johdannaiset 
 
Korko-, ja valuuttajohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä tilinpäätöspäivän julkisesti 
noteerattuja markkinahintoja. 
 
Lainasaamiset, lainat ja rahoitusleasingvelat 
 
Lainasaamisten ja rahoituslainojen käyvät arvot pohjautuvat diskontattuihin rahavirtoihin. 
Diskonttauskorkona on käytetty korkoa, joka vastaa kyseisissä sopimuksissa määritettyjä korkoja 
vastaavia markkinakorkoja.   
 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
 
Ostovelat ja muut velat tai myyntisaamiset ja muut saamiset 
 
Ostovelkojen ja muiden velkojen tai myyntisaamisten ja muiden saamisten alkuperäinen kirjanpitoarvo 
vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen velkojen tai saamisten 
maturiteetti huomioon ottaen. 
 
Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja veloista 
 
Strategisista syistä yhtiö ei julkaise käyvän arvon hierarkiaa. 
 
30. LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAN OIKAISUT 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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31. MUUT VUOKRASOPIMUKSET      
      
Konserni vuokralle ottajana:      
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: 
 
 2018  2017        
  Yhden vuoden kuluessa 242  282        
  Yhtä vuotta pidemmän ja enintään viiden           
  vuoden kuluttua 1 226  1 217        
  Viittä vuotta pidemmän ajan kuluttua 2 706   2 668        
  Yhteensä 4 174  4 167        
           
Konserni on ottanut vuokralle autoja, tuotantotiloja ja maa-alueita.       

 
32. EHDOLLISET VARAT JA VELAT 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
33. VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT 
 
Muut vastuut    
    Muut taloudelliset vastuut  1 132  1 719 

 
34. LÄHIPIIRITIEDOT 
Konsernin lähipiiriin kuuluvat tytäryritykset ja osakkuusyritykset. Tämän lisäksi lähipiiriin luetaan 
hallitus, toimitusjohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet. 
 

 
Konsernin tytär- ja osakkuusyritykset    
 Konsernin   Emoyhtiön 

 omistusosuus  omistusosuus 
 %  % 
    

TYTÄRYRITYKSET    
    

Snack Holding Ltd, Englanti 100,00  100,00 
Fruit Ltd, Englanti 100,00  100,00 
Sigmylambda Eesti AS, Viro 100,00  100,00 
Imbiss GmbH, Saksa 100,00  100,00 
Burman OOO, Venäjä 100,00  100,00 
Sigmylambda Sp. z o.o., Puola 100,00  100,00 
Sigmylambda US Inc., Yhdysvallat 100,00  100,00 
Lambda Oy Vilunkila, Suomi 100,00  100,00 
 
(Konserniin kuuluu myös muita tytäryhtiöitä. Sillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisun 
kannalta.) 
 
OSAKKUUSYRITYKSET    
    
Vintti Oy, Sauvo 38,50  38,50 

 
Liiketoimet lähipiirin kanssa: 2018  2017 
Myynti johtoon kuuluville avainhenkilöille 75  143 
Osto johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä 169  160 
    
Johdon työsuhde-etuudet:    
Palkat 1 661  1 216 
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Eläke- ja muut etuudet:   
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
   

 
35.  OSAKKEET JA OMISTAJAT      
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
  

39 (69)



Sigmylambda Oyj 
Y-tunnus 1234567-8 

  

 

 

       
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
Taloudellisen kehityksen tunnuslukujen laskentakaavat 

  (Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA    
    
(tuhatta euroa) Liitetieto 1.7.2017–30.6.2018 1.7.2016–30.6.2017 
        

LIIKEVAIHTO 1 140 1 010 
Liiketoiminnan muut tuotot 130 140 
Materiaalit ja palvelut 2 -15 -25 
Henkilöstökulut 3 -3 625 -2 415 
Poistot ja arvonalentumiset 4 -30 -25 
Liiketoiminnan muut kulut 5 -830 -610 

    
LIIKETAPPIO -3 230 -1 925 
Rahoitustuotot ja -kulut 6 -895 -620 

    
TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSIIRTOJA JA 
VEROJA -4 125 -2 545 

Tilinpäätössiirrot 7 15 570 11 290 
Tuloverot 8 -2 340 -1 725 

    
TILIKAUDEN  VOITTO 9 105 7 020 
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EMOYHTIÖN TASE 
(tuhatta euroa) Liitetieto 30.6.2018 30.6.2017 
    
VASTAAVAA     

   

PYSYVÄT VASTAAVAT    

Aineettomat hyödykkeet 9 15 10 
Aineelliset hyödykkeet 9 295 270 
Osuudet saman konsernin yrityksistä 10 175 320 185 575 
Muut sijoitukset 10 34 015 33 015 

 209 645 218 870 
   

VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Vaihto-omaisuus 11 10 5 
Lyhytaikaiset saamiset 12 23 150 26 145 
Rahoitusarvopaperit 13 28 380 13 900 
Rahat ja pankkisaamiset          13 3 950 4 345 

 55 490 44 395 
   

VASTAAVAA YHTEENSÄ 265 135 263 270 
    

VASTATTAVAA     
   

OMA PÄÄOMA 14    
Osakepääoma 13 890 13 890 
Ylikurssirahasto 61 955 61 955 
Vararahasto 44 295 44 295 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 330 330 
Edellisten tilikausien voitto 380 6 360 
Tilikauden voitto 9 105 7 020 

  129 955 133 850 

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 15 20 0 

VIERAS PÄÄOMA 
   
   
   

Pitkäaikainen vieras pääoma 16 45 780 47 110 
Lyhytaikainen vieras pääoma 16 89 380 82 310 

 135 160 129 420 
 

VASTATTAVAA  YHTEENSÄ 265 135 263 270 
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EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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LIITETIEDOT 
 
EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN  LAATIMISPERIAATTEET 
 

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu noudattaen Suomessa voimassa olevia kirjanpito- (FAS) ja 
osakeyhtiölain säännöksiä. Tilinpäätös on laadittu euroissa. Liitetiedot on esitetty tuhansina euroina. 
 

Pysyvien vastaavien arvostaminen 
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä 
suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina 
aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty 
hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen. 

Poistoajat ovat: 
• rakennukset ja rakennelmat  10–25 vuotta 
• koneet ja laitteet           3 vuotta 
• aineettomat oikeudet     5–10 vuotta 
• muut pitkävaikutteiset menot                5–20 vuotta 
 

Tutkimus- ja kehitysmenot 
Tutkimus- ja kehitysmenot kirjataan niiden syntymisvuotena kuluksi. 
 
Vaihto-omaisuuden arvostaminen 
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai 
todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Hankintameno määritetään painotetulla keskimääräisellä 
kustannuksella. 
 

Saatavien ja velkojen arvostaminen 
Saatavat on arvostettu hankintamenoonsa tai hankintamenoa alempaan todennäköiseen arvoonsa. 
Velat on arvostettu nimellisarvoonsa. 
 

Eläkejärjestelyt 
Yhtiön henkilöstön lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva on järjestetty 
eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Yhtiön toimitusjohtajalla on 
oikeus ja velvollisuus siirtyä eläkkeelle täytettyään 62 vuotta. 
 

Varaukset 
Varaukset kirjataan, kun yhtiöllä on tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen 
velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa 
luotettavasti. Jos osasta velvoitetta on mahdollisuus saada korvaus joltakin kolmannelta 
osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, mutta vasta siinä vaiheessa, kun 
korvauksen saaminen on käytännössä varmaa. 
 
Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun yhtiö on laatinut yksityiskohtaisen 
uudelleenjärjestelysuunnitelman ja aloittanut suunnitelman toimeenpanon tai tiedottanut 
asiasta. 
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Liikevaihto 
Liikevaihtona esitetään tuotemyynnin lisäksi tuotot emoyhtiön konserniyhtiöille tuottamasta 
palvelutoiminnasta. 
 

Liiketoiminnan muut tuotot 
Liiketoiminnan muina tuottoina ovat esitetty omaisuuden myyntivoitot ja muut kuin varsinaiseen 
suoritemyyntiin liittyvät tuotot. 

 
Maksettavat osingot 
Yhtiön maksamat osingot kirjataan sille kaudelle, jonka aikana osakkeenomistajat ovat 
hyväksyneet osingon maksettavaksi. 
 

Tuloverot 
Yhtiön tuloslaskelman verot sisältävät verotettavan tuloksen perusteella lasketut tilikauden verot 
sekä aikaisempien tilikausien verot. Tilinpäätöksessä tilinpäätössiirtojen kertymä esitetään 
täysimääräisenä taseessa, eikä niihin sisältyvää verovelkaa ole käsitelty velkana. Laskennallisia 
veroja ei ole kirjattu. 
 

Vieraan pääoman menot 
Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne syntyvät. 
 

Valuuttamääräiset erät 
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaanrahan 
määräiset saamiset ja velat on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivänä noteerattujen 
keskikurssien mukaan. Toteutuneet kurssierot samoin kuin saamisten ja velkojen arvostamisesta 
syntyneet kurssivoitot ja -tappiot on kirjattu tuloslaskelmaan. Varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät 
kurssivoitot ja -tappiot on käsitelty myyntien ja ostojen oikaisuerinä ja rahoituksen kurssivoitot ja 
-tappiot on esitetty rahoituksen tuotoissa ja kuluissa. 
 
Ulkomaanrahan määräisten lainojen arvon muutokset on kirjattu tuloslaskelmaan 
rahoitustuottoihin ja -kuluihin. 
 

Johdannaissopimukset 
Riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti yhtiö käyttää johdannaisia valuutta- ja korkoriskeiltä 
suojautumiseen. Valuuttajohdannaisia käytetään suojaamaan valuuttamääräisiä saamisia ja 
velkoja ja tulevia kaupallisia rahavirtoja. Niistä syntyvät realisoituneet kurssierot kirjataan 
tulosvaikutteisesti. 
 
Koronvaihtosopimuksia käytetään suojaamaan yhtiön korollisia lainoja ja saamisia 
markkinakorkojen muutoksilta. Sopimusten jaksotettu korko kirjataan rahoitustuottoihin tai 
rahoituskuluihin oikaisemaan alla olevasta laina- ja saamissalkusta aiheutuvia korkokuluja/-
tuottoja. Sopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu. 
 

Omat osakkeet 
Omien osakkeiden hankinta siihen liittyvine menoineen on esitetty yhtiön tilinpäätöksessä 
voittovarojen vähennyksenä. Omien osakkeiden luovutukset on esitetty voittovarojen lisäyksenä 
lukuun ottamatta suunnatussa osakeannissa luovutettuja omia osakkeita, joiden merkintähinta 
on merkitty sijoitetun vapaan oma pääoman rahastoon ja joiden hankintameno esitetään edelleen 
voittovaroissa. 
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Rahoituslaskelma 
Tilikauden aikaiset rahavirrat esitetään jaoteltuina liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen 
rahavirtoihin. 

 
Rahoituslaskelma on laadittu epäsuoraa menetelmää käyttäen. 
 
EMOYHTIÖN TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 
 
Emoyhtiön tuloslaskelman liitetiedot 
(tuhatta euroa) 2018 2017 

 
1. LIIKEVAIHTO 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 

2. MATERIAALIT JA PALVELUT 15 25 
   
3. HENKILÖSTÖKULUT   
Palkat ja palkkiot 2 965 1 805 
Eläkekulut 400 380 
Muut henkilöstökulut 260 230 
Yhteensä 3 625 2 415 
   
JOHDON PALKAT JA PALKKIOT   
Toimitusjohtaja 955 410 
Hallituksen jäsenet 105 90 
   
EMOYHTIÖN PALVELUKSESSA OLI TILIKAUDEN AIKANA KESKIMÄÄRIN 
Toimihenkilöt (henkilöä) 30 32 
   
LÄHIPIIRIVASTUUT   

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan eläkesitoumukset: 

Emoyhtiön toimitusjohtajalla on oikeus ja velvollisuus siirtyä eläkkeelle täytettyään 62 vuotta. 

   
4. POISTOT JA 
ARVONALENNUKSET 

  

Suunnitelman mukaiset poistot 30 25 
   
5. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT   
Tilintarkastajan palkkiot:   
Tilintarkastus Tarkka Oy   
Tilintarkastus 25 15 
Muut palvelut 15 15 
Yhteensä 40 30 
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 2018 2017 
6. RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT      
Osinkotuotot   

Omistusyhteysyrityksiltä 5 5 
Yhteensä 5 5 

Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista 
  
  

Saman konsernin yrityksiltä 380 465 
Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista 
yhteensä 385 470 

Muut korko- ja rahoitustuotot 
  
  

Saman konsernin yrityksiltä 25 50 
Muilta 435 250 
Yhteensä 460 300 

Rahoitustuotot yhteensä 845 770 

Kurssierot 
  
  

Saman konsernin yritykset 1 545 3 270 
Muut -1 285 -3 180 
Yhteensä 260 90 

Korkokulut ja muut rahoituskulut 
  
  

Saman konsernin yrityksille -345 -425 
Muille -1 655 -1 055 
Yhteensä -2 000 -1 480 

   
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -895 -620 
   
7. TILINPÄÄTÖSSIIRROT   

Saadut konserniavustukset 15 570 11 630 
Annetut konserniavustukset 0 -340 

   
8. TULOVEROT   
Yhteensä -2 340 -1 725 

 
 
9. AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
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10. SIJOITUKSET JA OSAKKEET JA OSUUDET 

Osuudet saman konsernin yrityksissä  

Yrityksen nimi,  kotipaikka 

Emoyhtiön 
omistusosuus (%) 

30.6.2018 Kirjanpitoarvo 
Fruit Ltd, Englanti 100,00 80 000  
Snack Holding Ltd, Englanti 100,00 10 000 
Sigmylambda Eesti AS, Viro 100,00 10 000  
Imbiss GmbH, Saksa 100,00 10 000  
Burman OOO, Venäjä 100,00 100 
Sigmylambda Sp. z o.o., Puola 100,00 5 500  
Sigmylambda US Inc., Yhdysvallat 100,00 2 510  
Lambda Oy, Vilunkila, Suomi 100,00   100  
 
(Emoyhtiö omistaa myös muita tytäryhtiötä. Emoyhtiössä Osuudet saman konsernin yrityksissä 
-erän muutos johtuu muutoksista muiden tytäryhtiöiden omistuksissa. Sillä ei ole merkitystä 
tehtävän ratkaisun kannalta.) 
 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
 
Omistusyhteysyritykset   
Vintti Oy, Sauvo 38,50 383  

 
 
11. VAIHTO-OMAISUUS 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
 
12. SAAMISET 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
 
 
13. RAHOITUSARVOPAPERIT JA RAHAT JA PANKKISAAMISET 
 
Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat muodostuvat seuraavasti:  
   2018  2017 
Rahavarat   3 950  4 345 
Rahoitusarvopaperit   28 380   13 900 
Yhteensä   32 330  18 245 
      
Rahoituslaskelmassa rahavaroihin luokitelluilla rahoitusarvopapereilla on keskimäärin 
tilinpäätöshetkellä noin kolmen kuukauden maturiteetti. 
      

 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
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14. OMA PÄÄOMA  
  2018 2017 
Osakepääoma 1.7.   13 890  13 890  
Osakepääoma 30.6.  13 890  13 890  
        
Ylikurssirahasto 1.7.  61 955  61 955   
Ylikurssirahasto 30.6.   61 955  61 955  
    
Vararahasto 1.7.   44 295  44 295  
Vararahasto 30.6.   44 295  44 295  

       
       

Sidottu oma pääoma yhteensä  120 140  120 140  
    
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.7.     330  330  
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 30.6. 
    330  330  

              
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.7. 

 
13 380  15 360  

  Osingonjako 
 

-11 000  -9 000  
  Omien osakkeiden hankinta           -2 000  - 
  Tilikauden voitto   9 105  7 020  
Kertyneet tulokset ja tilikauden tulos 30.6.  9 485  13 380  

       
Vapaa oma pääoma yhteensä  9 815  13 710        

Oma pääoma yhteensä 30.6.  129 955  133 850         

 
Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 30.6. 

   

  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto    330  330  
  Edellisten tilikausien voittovarat 

 
13 380  15 360  

  Osingonjako 
 

-11 000  -9 000  
  Omien osakkeiden hankinta           -2 000  - 
  Tilikauden voitto   9 105  7 020  
  Yhteensä  9 815  13 710  

 
 
Yhtiön osakepääoma (kpl)  jakautuu seuraavasti:  
     

Osakkeet 165 149 030 165 149 030 

Yhteensä 165 149 030 165 149 030 

   
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet:   
Osakkeet 10 207 000 8 207 000 
Yhteensä 10 207 000 8 207 000 
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15. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ  
   

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
 
16. VIERAS PÄÄOMA 

   

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
 

       
17. LÄHIPIIRILIIKETOIMET 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.)         

18. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 
   

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) 
 

 
Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä 
 
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat taseen 30.6.2018 mukaan ovat 9 815 000 euroa.  
 
Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voittovaroista  
jaetaan osinkoa 0,03 euroa osaketta kohden yhteensä  4 954 471 euroa  
ja että vapaaseen omaan pääomaan jätetään   4 860 529 euroa 

 Yhteensä    9 815 000 euroa 
 
Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa osingonjaon 
täsmäytyspäivänä 29.11.2018.  
 
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia 
muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu osingonjako vaaranna hallituksen 
näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. 
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 Helsingissä 1.9.2018     
      
       
 Markku Kivi   Erik Santa 
 Markku Kivi    Erik Santa 
 Hallituksen puheenjohtaja   Hallituksen jäsen 
      
      
 Tiina Mäkinen   Maija Suokallio 
 Tiina Mäkinen   Maija Suokallio 
 Hallituksen jäsen   Hallituksen jäsen 
       
      
 Keijo Kantonen    
 Keijo Kantonen   
 Toimitusjohtaja     
      
      
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ      
      
 Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.    
      
  Helsingissä 1. päivänä syyskuuta 2018     
      
  Tilintarkastus Tarkka Oy     
 Tilintarkastusyhteisö     
       
 Timo Tarkastaja      
 Timo Tarkastaja      
  KHT   
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Liite 2 

Sigmylambda Oyj 

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017–2018 

Aika  10.9.2017 

Paikka Sigmylambda Oyj:n pääkonttori, Helsinki 

Läsnä Markku Kivi, puheenjohtaja 
 Erik Santa, jäsen 
 Tiina Mäkinen, jäsen 
 Maija Suokallio, jäsen 
 Keijo Kantonen, toimitusjohtaja 
 Reijo Rahamies, konsernin talousjohtaja 
 

1 §  Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 

2 §  Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 
 

3 § Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

4 § Elokuun tulos 

Käytiin läpi konsernin elokuun 2017 tulos ja kuluvan tilikauden ennuste. Todettiin, että 
kumulatiivinen tulos oli elokuussa hieman yli budjetoidun. Budjettiin pääseminen 
näyttää haastavalta koko tilikauden ennusteessa. Vallitseva kysyntätaso on lupauksia 
antava, mutta asiakkaat ovat varovaisia, joka tekee ennustamisesta haastavaa. 
 
Todettiin, että tilannetta jäädään seuraamaan. 
 

5 § 28.6.2017 toteutunut liiketoimintakauppa 
 

Talousjohtaja esitteli englantilaisen Snack Ltd:n liiketoimintakaupan päivitetyn 
hankintamenolaskelman. Yrityskauppa on tehty 28.6.2017. Yhtiöllä on Englannissa 
hyvä markkina-asema ja useita vahvoja asiakkuuksia. Kauppahinta oli 44,3 miljoonaa 
euroa. Alustavan arvonmäärityksen perusteella toukokuussa 2017 tehdyn 
kauppahinta-allokaation mukaisesti tavaramerkkien perusteella kirjattiin aineettomia 
oikeuksia 15,6 miljoonan euron arvosta sekä tämän lisäksi muodostui 26,3 miljoonan 
euron liikearvo. 
 
Yhtiö on laatinut 10.9.2017 tarkennetun hankintamenolaskelman, jonka perusteella 
tavaramerkkien arvo on 20,4 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiön käyttöomaisuuteen 
sisältyy 3,0 miljoonan euron käyttöomaisuuden piiloarvo. Tarkennuttua 
hankintamenolaskelmaa voidaan pitää luotettavampana kuin alkuperäistä 
hankintamenolaskelmaa, sillä yhtiö teki ulkopuolisen selvityksen käyttöomaisuuden 
arvosta, jonka perusteella käyttöomaisuuden ja tavaramerkkien todellinen arvo yhtiölle 
oli aiempaa arviota suurempi. 
 
Hallitus totesi että 30.6.2017 tilinpäätöksessä oli käytetty alustavan 
hankintamenolaskelman mukaisia arvostuksia, joten hankintamenolaskelmaa ei ole 
enää tarvetta muuttaa. 
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6 § Omien osakkeiden hankkiminen 
Päätettiin hankkia omia osakkeita 2 000 000 kappaletta. Omat osakkeet tullaan 
käyttämään johdon kannustinjärjestelmän osana. Markkinahinta hankintahetkellä on 
noin 1,00 euroa osakkeelta eli arviolta omien osakkeiden hankkiminen tulee 
maksamaan noin 2,0 miljoonaa euroa. Tämä tullaan rahoittamaan kassavaroista. 

 

7 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

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

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017–2018 

Aika  1.2.2018 

Paikka Sigmylambda Oyj:n pääkonttori, Helsinki 

Läsnä Markku Kivi, puheenjohtaja 
 Tiina Mäkinen, jäsen 
 Maija Suokallio, jäsen 
 Erik Santa, jäsen 
 Keijo Kantonen, toimitusjohtaja 
 Reijo Rahamies, konsernin talousjohtaja 
 

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 

2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 
 

3 §  Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

4 §  Rahoituksen uudelleenjärjestely 
 

Konsernin talousjohtaja Reijo Rahamies oli käynnistänyt keskustelut rahoituksen 
uudelleen järjestämisestä. Yhtiön nykyinen lainasopimus on allekirjoitettu 15.9.2015 ja 
sen 4 prosentin korkoa pidetään korkeana. Rahamies totesi, että hän on keskustellut 
kahden muun pankin edustajan kanssa mahdollisesta uudelleen rahoituksesta.  

 
5 § Pankkitilien käyttöoikeudet 

 
Myönnettiin konsernin talousjohtajalle Reijo Rahamiehelle käyttöoikeus IsoPankin 
pankkitiliin FI60 1111 9999 5555. 
 

6 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

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

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2017–2018 

Aika  31.3.2018 

Paikka Ravintola Teerihovi, Porvoo 

Läsnä Markku Kivi, puheenjohtaja 
 Tiina Mäkinen, jäsen 
 Maija Suokallio, jäsen 
 Erik Santa, jäsen 
 Keijo Kantonen, toimitusjohtaja 
 Reijo Rahamies, konsernin talousjohtaja 
 

1 §  Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 

2 §  Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 
 

3 §  Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

4 § Talouskatsaus ja toimitusjohtajan katsaus: 
 

- Käytiin läpi tuloskatsaus 7/2017–2/2018 sekä kuluvan tilikauden ennuste. 
- Käsiteltiin toimintojen kehittämistä ja heikentyneeseen kysyntään vastaamisesta. 
- Käytiin investointisuunnitelma lävitse. 
- Keskusteltiin kassatilanteesta ja todettiin että kassatilanne tulee etenkin seuraavan 

tilikauden alkupuolella olemaan jonkin verran haastava. 
- Käytiin emoyhtiön rojaltituottojen tilanne lävitse. Todettiin, että yhtiöllä on 

taseeseen kirjattu epävarma 1,5 miljoonan euron suuruinen rojaltituotto vuodelta 
2016. Yhtiön lakimies pitää perustellusti varmana, että kyseisestä saatavasta 
saadaan ainoastaan 30 prosentin osalta suoritus syyskuussa 2018. 

 

5 §  Ympäristövahingon korjaaminen Ruotsissa 
 

Ruotsin tehtaan koekäytön yhteydessä on tapahtunut 20.2.2018 ympäristövahinko, 
jossa huomattava määrä öljyä on päässyt tehtaan alueen maaperään. Paikalliset 
viranomaiset ovat antaneet välittömän maaperän puhdistusmääräyksen, koska tehdas 
sijaitsee lähellä luonnonsuojelualuetta. Luonnonsuojelualueella sijaitsee merkittävä 
kosteikko, joka on lintujen pesimisaluetta ja se on ympäristösuojelun kannalta 
merkittävä alue. 
 
Ruotsin maajohtajan mukaan kosteikon läheisyyden takia sattuneella 
ympäristövahingolla on yhtiölle maineriski. Maajohtaja on kuitenkin tyytyväinen siihen, 
että Ruotsissa kyseisen tyyppiseen vahinkoon liittyvät varaukset ovat välittömästi 
kirjaushetkellä verotuksessa vähennyskelpoisia. Ruotsin tytäryhtiö on voitollinen, joten 
yhtiö säästää verojen maksussa välittömästi. 

 
Ympäristövahinko johtui ympäristöviranomaisten selvitysten mukaan öljyputken 
materiaalivirheestä, joka sai putken katkeamaan kuumuudessa. Putki saatiin korjattua 
ja tuotanto saatiin aloitettua tehtaalla. 
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Maaperän puhdistaminen tulee tehdä välittömästi ja suorittaa valmiiksi puolen vuoden 
kuluessa. Paikallisen konsultin arvion mukaan tämä tulee maksamaan noin 1,0 
miljoonaa euroa. Toisen konsulttitoimiston mukaan maaperän puhdistamiseen liittyvät 
kustannukset ovat 1,4 miljoonaa euroa. Ruotsin yhtiöllä ei ole vakuutusta tämän 
tyyppisten vahinkojen varalle. 

 
Putken valmistaja oli vastannut alustavaan yhteydenottoon lupaamalla korvata uuden 
putken rikkoutuneen tilalle, sillä yhtiön ja tavarantoimittajan välinen sopimus kattaa 
välittömän vahingon korvaamisen. Toisaalta putken valmistaja on kiistänyt 
korvausvastuunsa välillisen ympäristövahingon osalta. 
 
Päätös: Päätettiin esittää kirjallinen reklamaatio ja alustava kustannusarvio maaperän 
puhdistamisesta putken valmistajalle. Lisäksi päätettiin selvittää mahdollisen 
ympäristövahinkoja korvaavan vakuutuksen kustannukset. 

 
6 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

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

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2017–2018 

Aika  14.4.2018 

Paikka Sigmylambda Oyj:n pääkonttori, Helsinki 

Läsnä Markku Kivi, puheenjohtaja 
 Tiina Mäkinen, jäsen 
 Maija Suokallio, jäsen 
 Erik Santa, jäsen 
 Keijo Kantonen, toimitusjohtaja 
 Reijo Rahamies, konsernin talousjohtaja 
 

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 

2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 
 

3 §  Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

4 §  Talous: talouskatsaus 
 

Käytiin läpi konsernin talousjohtaja Reijo Rahamiehen esittelemä koko konsernin 
alustava tulos ajalta 1.7.2017–31.3.2018. Todettiin, että yhtiön tulevaisuuden näkymät 
ovat jonkin verran parantuneet maaliskuun aikana. Yhtiön johto jää seuraamaan 
tilannetta.  

 
5 §  Venäjän tytäryhtiön tilanne 

 
Keskusteltiin venäläisen tytäryhtiön Burman OOO:n tilanteesta. Yhtiön tuotanto on 
lopetettu kesäkuussa 2014, jonka jälkeen yhtiön toiminta on ollut hyvin vähäistä. Yhtiön 
palveluksessa on ollut yksi henkilö, joka on hoitanut Venäjän yhtiön myyntiä. Myynti on 
ollut hyvin vähäistä (vain noin 100 tuhatta euroa vuodessa). Emoyhtiön johdon 
näkemys on viime vuosina ollut se, että yhtiöllä tulee olemaan lähivuosina toimintaa. 
Nyt kuitenkin johdon arvio on muuttunut pysyvästi ja yhtiön ei odoteta tulevaisuudessa 
kerryttävän lainkaan tuloja. Burman OOO päätettiin purkaa seuraavan tilikauden alussa 
konsernirakenteen selkeyttämiseksi. 
 

6 § Toimitusjohtajalle laina 
 

Päätettiin myöntää toimitusjohtajalle laina auton ostamista varten, sillä toimitusjohtaja 
tarvitsee auton kodin ja työpaikan välisiin työmatkoihin. Lainan määrä on 100 000 
euroa. Lainaehdot ovat seuraavat: korko 0 % ja takaisinmaksuaikataulu 10 vuotta 
tasaerissä joka kuudes (6) kuukausi alkaen 30.6.2018. 

 
7 §  Tuloutusperiaatteet 

 
Keskusteltiin kirjanpidon tuloutusperiaatteista ja uudistetusta tuloutusta käsittelevästä 
IFRS 15-standardista. Talousjohtaja Rahamies kertoi, että tilikauden aikana on 
ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella selvitetty uuteen tuloutusstandardiin 
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siirtymän vaikutukset. Yhteisö on alkanut noudattaa uutta tuloutusstandardia kuluvan 
tilikauden alusta alkaen. Yhtiö totesi, että vaikutukset eivät ole merkittäviä. 

Samalla hyväksyttiin uusi kaupallinen toimitussopimusperiaate. Saksan tytäryhtiö oli 
solminut Master & Master GmbH:n kanssa puitesopimuksen, jonka perusteella asiakas 
maksaa ensimmäisestä 20 tonnista SuperterveysViljaa 16 tuhatta euroa per tonni. 
Seuraava 40 tonnia maksaa 10 tuhatta euroa per tonni. 20 tonnin tilaus ja toimitus on 
suunnitelman mukaan kuluvan tilikauden lopulla ja 40 tonnin tilaus tulevan tilikauden 
alussa. Todettiin että hinnoittelumalli on toimiva. Päätettiin selvittää, onko 
hinnoittelumallia mahdollista soveltaa konsernin muissakin yksiköissä. Hallitus uskoo, 
että tällä mallilla saadaan asiakkaat tilaamaan suurempia volyymejä yhtiön tuotteita, 
sillä hinnoittelu kannustaa siihen. Lisäksi todettiin, että tällä hinnoittelumallilla saadaan 
kirjattua hyväkatteista liikevaihtoa nopeasti. 

8 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

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

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2017–2018 

Aika  15.6.2018 

Paikka Sigmylambda Oyj:n pääkonttori, Helsinki 

Läsnä Markku Kivi, puheenjohtaja 
 Tiina Mäkinen, jäsen 
 Maija Suokallio, jäsen 
 Erik Santa, jäsen 
 Keijo Kantonen, toimitusjohtaja 
 Reijo Rahamies, konsernin talousjohtaja 
 

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 

2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 
 

3 §  Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

4 §  Talous: Tulosennuste 30.6.2018 päättyvällä tilikaudella 
 

Käytiin läpi konsernin talousjohtaja Reijo Rahamiehen esittelemä koko konsernin 
alustava tulos. Todettiin sen olevan odotetulla tasolla, jonkin verran alle budjetin. 
Keskusteltiin myös tulevan tilikauden näkymistä, joiden todettiin olevan varovaisen 
odottavat. 
 
Keskusteltiin myös Ruotsin tytäryhtiössä 20.2.2018 koekäytön yhteydessä sattuneesta 
haaverista. Todettiin, että siihen liittyen ei ole kirjattu kuluja, eikä kuluvarausta eikä niitä 
tulla kirjaamaan tilinpäätökseen Ruotsin yhtiössä. Ruotsin yhtiö on voitollinen, joten 
johto uskoo, että se pystyy vastaamaan mahdollisista haaveriin liittyvistä kuluista 
tulevaisuudessa. 
 
Lisäksi Rahamies oli käynyt uudelleen keskustelemassa lainan uudelleenjärjestelystä 
yhtiön rahoittamisesta samojen pankkien kanssa kuin helmikuussa. 
Rahoitusneuvottelut ovat edelleen auki.  

 

5 § Arvonalentumistestaus 

 
Todettiin että yhtiö on laatinut arvonalentumistestaukset liikearvosta erikseen 
seuraaville kassavirtaa tuottaville yksiköille: Snack Holding Ltd, Fruit Ltd sekä muut 
Euroopan yhtiöt. Käytiin tehdyt arvonalentumistestit lävitse. Hallitus keskusteli siitä, että 
etenkin viimeisen kolmen vuoden aikana arvonalentumistesteissä käytetyt 
liikevoittotasot ovat olleet liian optimistisia toteumaan verrattuna. Myös UK:n alueen 
maajohtaja Matt Applen mielestä arvonalentumistesteissä käytetty liikevoittotaso on 
Fruit Ltd:n osalta liian optimistinen. Lisäksi maajohtaja Apple esitti huolensa seuraavan 
kahden vuoden tuloskehityksestä. 
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Todettiin että Fruit Ltd:n toimintojen osalta oli käytetty WACC-korkona 7,5 prosenttia. 
Muissa yksiköissä WACC-korko on ollut 10,5 prosenttia. 10,5 prosentin korko oli 
käytössä myös Fruit Ltd:n arvonalentumistesteissä 2017 tilikaudella. Todettiin, että 
10,5 prosentin korko kuvastaisi parhaiten myös Fruit Ltd:n diskonttauskorkoa  
tilikaudella 2018.  
 
Todettiin samalla, että Fruit Ltd:n arvostus konsernissa kuvastaa tytäryhtiöosakkeiden 
arvoa emoyhtiössä. Mikäli arvonalennuskirjaus olisi tullut kirjattavaksi konsernin 
liikearvoon, olisi se tullut tehdä myös emoyhtiön tytäryhtiöosakkeiden arvoon. 
Tytäryhtiöosakkeiden arvo emoyhtiössä on 80,0 miljoonaa euroa. 
 

6 § Henkilöstöjärjestelyt 

Käytiin keskustelua henkilöstöasioista. Emoyhtiön henkilöstöllä on ollut hyvin 
työntäyteinen kevät takana ja henkilöstö on halukas muuttamaan kesälomarahat 
kahden viikon lisävapaaseen, jotka pidetään elokuussa 2018 kesälomien jatkona. 
Kesälomarahojen muuttamisella vapaiksi on kassaa parantava vaikutus 0,3 miljoonaa 
euroa. Talousjohtaja totesi kesälomarahojen muutoksen lisävapaiksi parantavan 
yhtiön 30.6.2018 viimeisen kvartaalin tulosta saman verran, sillä lomarahavaraus 
puretaan tuloksen kautta kuluvan tilikauden tulokseen. 
 

7 §  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

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

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2018–2019 

Aika  18.7.2018 

Paikka Sigmylambda Oyj:n pääkonttori, Helsinki 

Läsnä Markku Kivi, puheenjohtaja 
 Tiina Mäkinen, jäsen 
 Maija Suokallio, jäsen 
 Erik Santa, jäsen 
 Keijo Kantonen, toimitusjohtaja 
 Reijo Rahamies, konsernin talousjohtaja 
 

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 

2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 
 

3 §  Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

4 §  Rahoitusneuvottelujen tilanne 
Todettiin että konsernin talousjohtaja Reijo Rahamies oli onnistunut neuvottelemaan 
30 miljoonan euron suuruisen luottolimiitin Suurpankki Oy:n kanssa. Kyseinen 
luottolimiitti on vapaasti yhtiön käytettävissä 31.12.2021 asti. Hallitus oli hyvin 
tyytyväinen yhtiön operatiivisen johdon saamaan neuvottelutulokseen. 

 

5 §  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 

Markku Kivi      Erik Santa  Tiina Mäkinen   Maija Suokallio 
Markku Kivi     Erik Santa  Tiina Mäkinen  Maija Suokallio 
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Sigmylambda-konserni 
 
YHTEENVETO TILIKAUDEN 1.7.2017–30.6.2018 TILINTARKASTUKSESTA  
 
Olemme suorittaneet Sigmylambda -konsernin tilintarkastuksen tilintarkastussuunnitelmamme 
mukaisesti. Tarkastuksessamme olemme keskittyneet tilintarkastussuunnitelmassa mainittuihin 
riskialueisiin, joita on päivitetty tarkastuksen aikana. Alla oleva yhteenveto sisältää tarkastuksessa 
tehdyt merkittävimmät havainnot. 
 
1. Konsernitilinpäätöksen laajuus ja yhdistelylaskelmat  
 
Olemme varmistaneet, että ulkomaisten sisartoimistojen raportointipaketit ovat saapuneet meille 
ajoissa. Konsernitilinpäätökseen yhdisteltävien yhtiöiden luvut perustuvat konserniraportointipa-
ketteihin. Lisäksi olemme varmistaneet, että konsernin sisäiset tuotot ja kulut sekä konsernin si-
säiset saamiset ja velat on eliminoitu asianmukaisesti. 
 
Konsernin kirjanpito-osasto on laatinut konsernitilinpäätöksen, johon on yhdistelty konserniyhtiöt. 
Olemme arvioineet konsolidointiprosessin toimivuuden ja se on käsityksemme mukaan 
asianmukainen. 
  
Tilinpäätöstarkastuksen yhteydessä olemme haastatelleet johtoa ja todenneet, että yhtiö on kuluvan 
tilikauden alussa tehnyt päivitetyn hankintamenolaskelman Snack Ltd:n liiketoimintakauppaan 
liittyen. Liiketoimintakauppa tapahtui 28.6.2017 ja samalla tehtiin kauppahinta-allokaatio. 10.9.2017 
tehtiin päivitetty kauppahintalaskelma. Päivitetyn laskelman perusteella olisi mahdollista allokoida 
enemmän kauppahintaa tavaramerkeille ja käyttöomaisuudelle, vaikkakin samalla tulisi UK.n 
verosäännösten perusteella myös laskennallinen vero kirjattavaksi. Todettiin, että hallitus on 
pitäytynyt alkuperäisessä kauppahintalaskelmassa, eikä ole tehnyt päivitystä kauppahinta-
allokaatioon. 
 
2. Myynti ja myyntisaamiset 
 
Olemme käyneet läpi konserniyhtiöissä noudatettavat liikevaihdon tuloutusperiaatteet. Olemme 
varmistuneet pistokokein siitä, että liikevaihdoksi kirjattu myynti täyttää konsernissa noudatettavien 
laskentaperiaatteiden mukaiset ehdot. Olemme lisäksi käyneet lävitse toimitussopimuksia eri 
tytäryhtiöissä. Yhtiö on tilikaudella siirtynyt noudattamaan IFRS 15 -standardin mukaista tuloutusta. 
 
Olemme täsmäyttäneet yhtiön ulkopuoliset myyntisaamiset sekä tarkastaneet erääntyneitä 
myyntisaamisia. Lisäksi olemme lähettäneet asiakassaldoista vahvistuspyynnöt merkittävimmille 
yhtiön asiakkaille. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, ettei avoimissa tavanomaisissa 
myyntisaamisten saldoissa ole olennaisia luottotappioriskikeskittymiä tai huomautettavaa. 

Emoyhtiö on kirjannut vuonna 2016 rojaltituottoja yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiön talousjohtaja 
on pyytänyt ulkopuolisen lausunnon rojaltisaamisen perintäkelpoisuudesta riita-asioihin 
erikoistuneelta asianajotoimistolta. Lausunnon mukaan riita saadaan hyvin varmasti sovittua siten, 
että asiakas maksaa 30 % kyseisestä myyntisaamisesta. On myös mahdollista, että asiakas maksaa 
koko myyntisaamisen, mutta se on hyvin epätodennäköistä. 
 
Tarkastuksen yhteydessä yhtiön Saksan tytäryhtiön tilintarkastajat olivat havainneet uudentyyppisen 
toimitussopimuksen Saksan tytäryhtiön asiakkaan Master & Master GmbH:n kanssa. 
Toimitussopimuksen perusteella asiakas voi halutessaan ostaa yhteensä 60 tonnia Superterveys 
Viljaa kahdessa erässä. Ensimmäisessä erässä asiakas tilaa 20 tonnia Superterveys Viljaa. 
Ensimmäisen erän lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus tilata Superterveys Viljaa toisessa erässä 
lisää 40 tonnia, jolloin toinen erä saadaan tavanomaista edullisempaan hintaan. Asiakas maksaa 
ensimmäisestä 20 tonnista Superterveys Viljaa 16 tuhatta euroa per tonni. Seuraava mahdollisesti 
tilattava 40 tonnin lisäerä maksaa 10 tuhatta euroa per tonni. 20 tonnin toimitus on tapahtunut 
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toukokuussa 2018. 40 tonnin lisäerän osalta asiakkaalta saatiin sitova tilaus heinäkuussa 2018 ja 
sen toimitus tapahtui heinäkuussa 2018. Master & Master GmbH:n kanssa tehdyssä kaupassa on 
tuloutettu tarkastettavalla tilikaudella 20 tonnin myynti eli 320 tuhatta euroa, josta myös maksu on 
saatu 30.6.2018 päättyneellä tilikaudella. 
 
3. Ostot ja ostovelat 

Olemme tarkastaneet ostoja data-analyysimenetelmin ja aineistotarkastuksena. Lisäksi olemme 
täsmäyttäneet ostoreskontrat pääkirjanpitoon. Tilikauden aikaisessa ostojen ja ostovelkojen 
tarkastuksessa emme havainneet huomautettavaa. 

Tytäryhtiö Lambda Oy:n tilintarkastustiimin jäsenet mainitsivat puhelinkeskustelussa, että he olivat 
tarkastaneet oston katkoa tutkimalla tilikauden jälkeisiä maksusuorituksia tiliotteelta 
(kirjaamattomien vastuiden etsintä). Tilintarkastustiimi kiinnitti huomiota yhteen maksuun, joka oli 
suoritettu 10.7.2018. Tällöin yhtiön pankkitililtä oli maksettu 20 000 euron rahasuoritus 
muumaalaisen kansanedustajan Latviassa sijaitsevalle pankkitilille. Yleisesti oli tiedossa, että 
kyseinen kansanedustaja oli vuotta aiemmin saanut sakkotuomion avunannosta rahankätkemiseen. 
20 000 euron maksulle ei löydetty selvitystä. Yhtiö epäili sen liittyvän rahanpesuun, mutta varmuutta 
asiasta ei ollut. Koska summa oli pienehkö, päätettiin, että jatkotoimenpiteisiin ei ryhdytä.  

4. Vaihto-omaisuus  

Tarkastustiimien meille toimittamien raporttien mukaan tilikauden aikana suoritetuissa vaihto-
omaisuuden inventaareissa, joissa tarkastustiimit olivat läsnä, ei havaittu huomautettavaa. Lisäksi 
tilinpäätöstarkastuksen yhteydessä suoritetuissa vaihto-omaisuuden hinnoittelutesteissä ei havaittu 
huomautettavaa emoyhtiön tai tytäryhtiöiden osalta. 

5. Poistosuunnitelma  

Olemme tarkastaneet yhtiön käyttämät poistoajat ja -menetelmät. Poistoajoissa tai -menetelmissä 
ei ole tilikauden aikana tapahtunut muutoksia. Kaikkien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
poistot on laskettu ennalta määritetyn poistosuunnitelman mukaisesti, eikä poistosuunnitelmaan ole 
tehty tilikaudella muutoksia. 

6. Tutkimus- ja kehittämismenot 

Olemme käyneet lävitse tutkimus- ja kehittämismenoja. Tutkimusmenot kirjataan tulosvaikutteisesti 
kuluksi sinä vuonna, jonka aikana ne ovat syntyneet. 

Yhtiön emoyhtiöllä Sigmylambda Oyj:llä on syntynyt kehittämismenoja tilikauden aikana 
kaupallisesta hankkeesta nimeltä Proteiinipitoiset viljatuotteet. Nämä kehittämismenot on kirjattu 
sekä emoyhtiössä (FAS) että konsernitilinpäätöksessä (IFRS) kuluksi. Kuluksi kirjatut 
kehittämismenot ovat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. 

Hanke on valmistunut kesäkuun 2018 lopussa. Kyseessä on uusi, merkittävästi parannellun tuotteen 
kehittämisvaiheen meno. Arviomme mukaan kyseinen kehittämisvaiheen meno on luotettavasti 
määritettävissä, tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta 
odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä.  

7. Pankkitilit  

Olemme tarkastaneet yhtiön pankkitilien saldot lähettämällä vahvistuspyynnöt olennaisimmille 
kotimaisille ja ulkomaisille pankeille. Samassa yhteydessä pyysimme pankkeja ja rahoituslaitoksia 
vahvistamaan kaikki yhtiön/konsernin hallussa olevien pankkitilien saldot. Vahvistuspyyntöjen 
vastausten perusteella voidaan todeta, että yhtiön ja konserniyhtiöiden pankkitilien saldot on esitetty 
oikein erillisyhtiöiden tilinpäätöksissä ja konsernitilinpäätöksessä.  
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8. Liikearvon testaaminen  
 
Olemme tarkastaneet yhtiön toukokuussa 2018 tekemät laskelmat liikearvon testaamisesta.  
 
Konsernin taseessa liikearvon määrä on 89 miljoonaa euroa. Liikearvon testaus on tehty samoilla 
perusteilla kuin aikaisemminkin. Merkittävin epävarmuustekijä liittyy Fruit Ltd:n 52,9 miljoonan euron 
liikearvoon. Yhtiö on ollut raskaasti tappiollinen viimeiset kolme vuotta. Yrityskaupan yhteydessä 
brändille oli allokoitu osa kauppahinnasta.  
 
Päättyneelle ja sitä edeltäneelle tilikaudelle oli Fruit Ltd:n toiminnoille budjetoitu voitollinen tulos, 
mutta toteuma oli molempina vuosina tappiollinen. 
 
UK:n Fruit Ltd:n liiketoiminnan puskuri eli ero liikearvon kirjanpitoarvon (kirjanpitoon kirjattu arvo) ja 
testauksen mukaisen käyttöarvon välillä on +5 miljoonaa euroa eli arvonalentumistestin mukaisesti 
liikearvo (käyttöarvo) on 5 miljoonaa euroa kirjanpitoarvoa suurempi. Muissa yhtiön yksiköissä 
WACC on 10,5 %. Vuonna 2017 tehdyssä arvonalentumistestissä Fruit Ltd:n WACC oli 10,5 %. 
Vuonna 2018 UK:n yksikössä johto laski WACC-koron 7,5 %:in. 
 
Tekemämme herkkyysanalyysin mukaan alaskirjaustarve syntyisi, mikäli diskonttauskorko nousisi 
yli yhden %-yksikön nykyisestä tasosta (yhden %-yksikön nousu tarkoittaa 5 miljoonan euron 
vaikutusta kerrytettävissä olevaan rahamäärään1). 
 

9. Rahoitusinstrumentit  

Konsernin rahoitus hoidetaan pääosin emoyhtiön kautta. Emoyhtiöllä on pitkäaikaista lainaa 
Isopankki Oyj:ltä. Lainasopimus on allekirjoitettu 15.9.2015.  Lainan saldo tilinpäätöksessä oli 
Isopankki Oyj:ltä saamamme vahvistuksen mukaan 41,0 miljoonaa euroa. Laina on luokiteltu 
takaisinmaksuaikataulun perusteella tilinpäätöksessä kokonaisuudessaan pitkäaikaiseksi. 

Keskustelimme lainasopimuksen ehdot lävitse konsernin talousjohtajan Reijo Rahamiehen kanssa 
(liite 1). Rahamies on tilikauden aikana käynyt keskusteluja yhtiön uudelleen rahoituksesta myös 
kahden muun pankin kanssa. Rahamies haluaisi alentaa yhtiön korkokuluja. Neuvottelut olivat 
tilinpäätöshetkellä kesken. 
 
Konserni on sijoittanut ylimääräisiä kassavarojaan Helsingin pörssissä noteerattuihin oman sekä 
vieraan pääoman ehtoisiin instrumentteihin. Kyseisten instrumenttien taseeseen kirjattu arvo vastaa 
kyseisten instrumenttien viimeisen kaupankäyntipäivän 30.6.2018 päättävää noteerattua 
ostokurssia Helsingin pörssissä. 

10. Osakkuusyhtiöt 

Olemme läpikäyneet osakkuusyhtiö Vintti Oy:n luvut. Vintti Oy:stä on hankittu 30.6.2017 päättyneellä 
tilikaudella 38,5 %:n osuus. Konsernissa ei ole, eikä ole aiemminkaan ollut omistuksessa muita 
osakkuusyhtiöiden osuuksia. 30.6.2018 päättyneellä tilikaudella ei ole hankittu lisäosuuksia 
osakkuusyhtiöistä. Vintti Oy:n osakkeiden kirjanpitoarvo konsernitilinpäätöksessä on ollut 30.6.2018 
päättyvän tilikauden alussa 383 000 euroa. 

Vintti Oy:n tilikauden tulos on ollut 2 miljoonaa euroa. Vintti Oy:n tilintarkastuksesta vastaa 
tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Tarkka Oy. Itse Vintti Oy:n tilintarkastuksessa ei ollut havaintoja. 

 

                                                           
1 Korjattu kirjoitusvirheenä 17.12.2018. Aiempi sanamuoto: ”…5 miljoonan euron alaskirjausta.” 
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11. Henkilöstökulut 

Olemme tarkastaneet konsernin henkilöstökuluja analyyttisesti sekä tarkastaneet taseen 
henkilöstökuluihin liittyvät jaksotukset. Emme havainneet huomautettavaa.  

12. Laskennalliset verot 

Laskennalliset verosaamiset koostuvat pääosin konserniyhtiöiden taseeseen merkitystä 
vahvistettujen tappioiden perusteella lasketusta laskennallisesta verosaamisesta, ulkomaisten 
tytäryhtiöiden varauksista sekä verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista.  
 
Laskennalliset verovelat koostuvat pääosin suomalaisten konserniyhtiöiden erillistaseisiin kirjattujen 
poistoerojen laskennallisen veron osuudesta sekä konsernitasolla tehtyjen aineettomien oikeuksien 
käyvän arvon kohdistamiseen liittyvästä laskennallisten verojen osuudesta. 

Olemme käyneet läpi Sigmylambda Oyj:n laatimat vahvistetuista tappioista kirjattujen laskennallisten 
verojen taustalaskelmat. Olennaisimmat yksittäiset vahvistetut tappiot, joista on kirjattu 
laskennallinen verosaaminen, ovat Venäjän ja Saksan yhtiöistä.  Kirjatun laskennallisen veron 
määrä on esitetty alla: 

- Venäjä (Burman OOO): 900 tuhatta euroa 
- Saksa (Imbiss GmbH): 200 tuhatta euroa 

Eri maiden verokannat ovat: Suomi 20 prosenttia, Ruotsi 22 prosenttia, Saksa 30 prosenttia, Venäjä 
20 prosenttia ja Iso-Britannia 19 prosenttia. 

13. Hallinto 

Varsinainen yhtiökokous valitsi neljä hallituksen jäsentä, jotka ovat toimineet yhtiössä koko kauden. 
Yhtiössä toimii myös tarkastusvaliokunta. 
 
14. Pääkirjanpitovientien tarkastus 

Tarkastimme manuaalisia pääkirjanpitovientejä (muistiotositteita) riskiperusteisesti. Testasimme 
tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehtyjä muistiotositteita sekä liikevaihtoon ja pankkitileille 
kirjattuja muistiotositteita koko tilikaudelta. Testatut tositteet oli varmennettu ja laadittu 
asianmukaisesti, emmekä havainneet niissä huomautettavaa. 

15. Vertailutiedot  

Olemme tarkastaneet konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön vertailutiedot tilikauden 1.7.2016–
30.6.2017 virallisesta tilinpäätöksestä. Luvut täsmäävät virallisen tilinpäätöksen kanssa.  

16. Johdon vahvistuskirje 

Olemme saaneet hallituksen puheenjohtajan ja konsernin toimitusjohtajan tänään allekirjoittaman 
tilintarkastusyhteisömme politiikan mukaisen kirjallisen vahvistusilmoituksen. 

Lisäksi konserniyhtiöiden tarkastajat ovat hankkineet itsenäisesti johdon vahvistuskirjeet 
tarkastamiltaan yhtiöltä. Ulkomaisten tilintarkastajien raporttien perusteella niissä ei ole 
huomautettavaa. 

17. Riippumattomuusvahvistukset 
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Politiikkamme mukaiset riippumattomuusvahvistukset on saatu kaikilta tilintarkastustyöhön 
osallistuneilta ja ulkomaiset tilintarkastajat ovat vastaavasti vahvistaneet riippumattomuutensa. 

 

18.  Tilintarkastajan suorittamat muut palvelut kuin tilintarkastuspalvelut 

Olemme tarkastaneet konsernitilinpäätöksen liitetiedon 4 mukaiset tiedot muista palveluista. 
Totesimme, että tilintarkastustoimeksiannon vastaava partner KHT Timo Tarkastaja on hyväksynyt 
kyseiset palvelut. Tämän perusteella toteamme, että kyseiset palvelut ovat asianmukaisia, 
Suomessa noudatettavien säännösten mukaisia, eikä ns. EU-asetuksen mukaisia kiellettyjä 
palveluita ole suoritettu. 

19. Tarkastusvaliokunnalle annattava lisäraportti 

PIE-yhteisöjä koskevan EU-asetuksen voimaantulon myötä on lakisääteisen tilintarkastajan 
annettava kirjallinen lisäraportti tarkastusvaliokunnalle viimeistään, kun tilintarkastuskertomus 
luovutetaan. Olemme antaneet tarkastusvaliokunnalle lisäraportin, jossa on selitetty suoritetun 
lakisääteisen tilintarkastuksen tulokset. 

 

1.9.2018 

Maija Mallikas  Matti Myyrä  

Maija Mallikas Matti Myyrä 
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Liite 1 Rahoitussopimus 

RAHOITUSSOPIMUS 

 

Lainasopimus  
Velallinen: Sigmylambda Oyj  
Rahoittaja: Isopankki Oyj  
Tämä rahoittajasopimus (”Sopimus”) on allekirjoitettu 15.9.2015 seuraavien osapuolten välillä:  
1. Sigmylambda Oyj (myöhemmin ”velallinen” tai ”Sigmylambda”) (y-tunnus 1234567-8)  
2. Isopankki Oyj (myöhemmin ”rahoittaja” tai ”Isopankki”) (y-tunnus 9876554-1)  
 
1. Tausta ja tarkoitus  
Rahoittaja on tehnyt velallisen kanssa kohdassa 2 eritellyn lainasopimuksen. Isopankin 
Sigmylambdalle myöntämän lainan käyttötarkoituksena on yhtiön liiketoiminnan rahoittaminen 
vieraan pääoman ehdoin.  

Velallinen on pantannut panttaussitoumuksissa yksilöidyillä tavoilla kohdassa 3 yksilöidyt Vakuudet 
vakuudeksi Vakuudellisten velvoitteiden maksamisesta. 

 
2. Lainasopimus  
Rahoittaja on solminut velallisen kanssa seuraavan lainasopimuksen:  
Velkakirja nro 4545–4545 ja yleiset lainaehdot Isopankin ja Sigmylambdan välillä liittyen 41 000 000 
euron kiinteäkorkoiseen lainaan. Lainalle maksetaan neljän (4) prosentin kiinteää korkoa ja koron 
maksupäivä on vuosittain 30.9. Laina on kertalyhenteinen, ja se erääntyy viiden vuoden kuluttua 
tämän sopimuksen allekirjoittamisesta.  
 
Ylimääräisten lyhennysten vastaanottaminen Sigmylambdalta sekä lainasopimuksen uudistaminen 
tai muuttaminen edellyttää aina velallisen ja rahoittajan suostumusta. 
 
 
3. Vakuudet  
Sigmylambda on pantannut vakuudellisten velvoitteidensa vakuuksiksi Sigmylambdan 
yrityskiinnityksen alaiseen omaisuuteen vahvistetut yrityskiinnitykset (panttikirjat), joiden määrä on 
yhteensä 50 000 000 euroa.  
Mikäli rahoittajalle tarjotaan velallisen vakuudellisten velvoitteiden vakuudeksi uutta vakuutta, tulee 
uusi vakuus tämän sopimuksen osaksi ja vakuudet pantataan velallisen rahoittajalta olevien 
vakuudellisten velkojen vakuudeksi tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, ellei toisin sovita.  
 
4. Vakuuksien hallinnointi  
Isopankki säilyttää kohdassa 3 mainitut vakuudet ja panttaussitoumuksen sekä ryhtyy kaikkiin 
sellaisiin toimenpiteisiin, jotka vakuuksien hoidon kannalta ovat tarpeellisia. Mahdollisessa 
omaisuuden pakkohuutokaupassa tai konkurssissa rahoittaja huolehtii saataviensa valvonnasta 
itsenäisesti. Rahoittaja on tutustunut vakuuksia koskeviin asiakirjoihin ja vastaa omasta puolestaan 
panttaussitoumuksen pätemättömyyden tms. sille aiheuttamasta vahingosta.  
 
5. Panttaamattomuussitoumus  
Velallinen sitoutuu siihen, ettei se muutoin kuin Sigmylambdan vakuuksien voimaansaattamiseksi 
ilman rahoittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta hae yrityskiinnityksiä omistamaansa 
yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen tai anna suostumustaan yrityskiinnitysten hakemiseen.  
 
6. Varojenjako  
Ennen kuin tämän rahoittajasopimuksen mukainen laina on kokonaisuudessaan maksettu takaisin 
tämän sopimuksen mukaisesti, Sigmylambda sitoutuu siihen, ettei se jaa varojaan lukuun ottamatta 
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ns. sallittuja maksuja. Sallittuja maksuja ovat ainoastaan osingonjaot ja sijoitetun vapaan oman 
rahaston pääoman palautus. 
 
7. Etuoikeusasema  
Velalliset vakuuttavat, että niiden vakuudellisiin velvoitteisiin perustuvat velvoitteet rahoittajille ovat 
aina vähintään samassa etuoikeusasemassa kuin muut velallisten nykyiset ja tulevat vakuudettomat 
velvoitteet.  
 
8. Eräännyttäminen  
Sen lisäksi mitä tämän rahoitussopimuksen ehdoissa on sovittu, on rahoittajalla oikeus irtisanoa 
kaikki myöntämänsä lainat ja vaatia nämä heti takaisinmaksettavaksi, jos jokin seuraavista täyttyy:  
• Velallinen on laiminlyönyt rahoitussopimuksen mukaisen maksuvelvoitteensa.  
• Velallinen tai sen konsernin yhtiö ei noudata rahoitussopimuksen ehtoja, eikä ole korjannut 
korjattavissa olevaa rikkomustaan 30 päivän kuluessa rikkomuksen tapahtumisesta.  
• Velallinen tai sen konsernin yhtiö laiminlyö minkä tahansa velan tai sitoumuksen maksamisen sen 
eräpäivänä eikä ole korjannut rikkomustaan sitoumuksen edellyttämässä ajassa ja laiminlyötyjen 
maksujen yhteismäärä on yli 200 000 euroa.  
• Velallisen tai sen konsernin yhtiön mikä tahansa velka tai muu sitoumus erääntyy ennenaikaisesti 
tai velkojalla on oikeus eräännyttää se ennenaikaisesti takaisinmaksettavaksi kyseisen sitoumuksen 
ehtojen mukaan ja kyseisten sitoumusten yhteismäärä on yli 200 000 euroa tai velallisten tai sen 
konsernin yhtiön mikä tahansa luottolimiitti tai velkasitoumus peruutetaan tai keskeytetään 
ennenaikaisesti kyseisen velallisen tai kyseisen konserniyhtiön maksulaiminlyönnin tai muun 
olennaisen sopimusrikkomuksen takia.  
 
9. Vahingonkorvausvelvollisuus  
Mikäli velallinen laiminlyö tämän sopimuksen ehtojen noudattamisen, velallinen sitoutuu 
korvaamaan Isopankille kaikki laiminlyönnistä aiheutuneet suorat vahingot, mukaan lukien 
mahdolliset perintäkustannukset.  
 
10. Ilmoitukset  
Kaikkien tämän sopimuksen ehtoihin liittyvien ilmoitusten tulee olla kirjallisia ja ne voidaan toimittaa 
henkilökohtaisesti tai ne voidaan lähettää postitse tai sähköpostilla.  
 
11. Ehtojen muuttaminen  
Tämän sopimuksen ehtoja voidaan muuttaa vain erillisellä kaikkien osapuolten allekirjoittamalla 
kirjallisella sopimuksella.  
 
12. Sopimuksen voimassaolo  
Tämä sopimus tulee voimaan kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja kun kohdassa 2 mainittu 
lainasopimus on allekirjoitettu. Sopimus on voimassa kunnes vakuudellisten velvoitteiden 
voimassaolo on päättynyt ja mahdolliset vakuudellisia velvoitteita koskeviin sopimuksiin ja 
vastasitoumuksiin perustuvat rahoittajan velalliselta olevat saatavat ovat lopullisesti lakanneet.  
 
13. Oikeuspaikka ja riitojen ratkaisu  
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Rahoittajasopimuksesta syntyvät riitaisuudet ja 
vaateet saatetaan Helsingin käräjäoikeuden tutkittavaksi ja ratkaistavaksi ensisijaisena 
oikeusasteena.  Osapuolet ovat yllä mainittuna päivänä allekirjoittaneet tämän sopimuksen kahtena 
alkuperäisenä kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle.  
 
Sigmylambda Oyj    Isopankki Oyj  
Keijo Kantonen    Roope Rahakas  
Keijo Kantonen    Roope Rahakas  
 
toimitusjohtaja    rahoitusjohtaja 
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Sigmylambda Oyj:n pörssitiedote 15.8.2017 

Sigmylambda Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.8.2017 

SIGMYLAMBDA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 15.8.2017 

Sigmylambda Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2016–30.6.2017 ja myönsi 
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Hallituksen ehdotukset 
yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.  

Helsingissä pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 
3 422 osakasta, jotka omistivat 50,0 miljoonaa osaketta eli noin 30 prosenttia koko osakekannasta.  

OSINGONMAKSU  

Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,07 euroa osakkeelta.  

HENKILÖVALINTOJA 

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin neljä ja hallituksen jäseniksi valittiin Markku Kivi, Erik Santa, 
Tiina Mäkinen ja Maija Suokallio. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen 
Kiven ja varapuheenjohtajakseen Sannan. 

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 6 000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 
3 000 euroa kuukaudessa. 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Tilintarkastusyhteisö Tarkka Oy, päävastuullinen tarkastaja 
KHT Timo Tarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi alkoi tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUS 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 kappaleen oman osakkeen 
(markkinahinta 15.8.2017 on 1,00 euroa/osake) hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 15.2.2019 
asti. 

Muita omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksia ei ole voimassa. 

SIGMYLAMBDA OYJ 

Ville Viestin 
IR-johtaja 
puhelin 0400 111 222 

  

Lisätietoja: 
talousjohtaja Reijo Rahamies, puhelin 0400 222 111 

69 (69)


	KHT-tutkinto kansilehti 2018
	KHT alkuosa 310818 final
	Sigmylambda-konsernin keskeiset tunnusluvut
	Tase, rahavirta ja rahoitus
	Riita-asiat
	Tutkimus ja kehitys
	Kertaerät
	Segmentti-informaatio
	Henkilöstö
	Yritysvastuu
	Muutokset konsernirakenteessa
	Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
	Lähiajan riskit   ja   epävarmuustekijät
	Näkymät
	Hallituksen esitys osingonjaosta
	EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN  LAATIMISPERIAATTEET
	Pysyvien vastaavien arvostaminen
	Tutkimus- ja kehitysmenot
	Vaihto-omaisuuden arvostaminen
	Saatavien ja velkojen arvostaminen
	Eläkejärjestelyt
	Varaukset
	Liikevaihto
	Liiketoiminnan muut tuotot
	Maksettavat osingot
	Tuloverot
	Vieraan pääoman menot
	Valuuttamääräiset erät
	Johdannaissopimukset
	Omat osakkeet
	Rahoituslaskelma

	EMOYHTIÖN TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

	KHT Liite 2 Hallituksen pöytäkirjat 300818 final
	KHT Liite 2 Tilintarkastustiimin_muistio kirjoitusvirhe korjattu 17.12.2018



