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Func Food Group -konserni

Toimintakertomus

Tilikausi 1.1.2018 - 31.12.2018

Toimintaympäristö

Yhtiön taloudellinen asema ja tulos sekä toiminnan kehittyminen

*Tilikauden tulos / oma pääoma (vuosineljännesten keskiarvo tilikauden aikana); tunnuslukua ei esitetä 2018 kaudelta, koska sekä tilikauden tulos että oma pääoma ovat negatiiviset

**Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot)

Toiminnan jatkuvuuden periaate

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta

Func Food Group markkinoi ja jakelee urheilua ja terveellistä elämäntapaa tukevia lisäravinteita, super food -tuotteita, juomia ja vaatteita Suomessa ja Ruotsissa. 

Konserni aloitti toiminnan myös Norjassa vuoden 2017 lopussa. Toiminta tukeutuu FAST, CocoVi, Fitfarm, Celsius ja Freddy -brändien myyntiin.

Tilikauden yleinen taloudellinen tilanne Suomessa parantui edelliseen vuoteen verrattuna ja kuluttajien luottamus talouteen oli korkealla tasolla. 

Urheilulisäravinnebrändit FAST ja Fitfarm olivat edelleen johtavia brändejä omissa kategorioissaan, vaikka uusia kilpailijoita tuli markkinoille. 

Lisäravinnekategorioista patukat kasvoi eniten. Super food kategoriassa CocoVi menetti asemiaan. Työ Celsius juomabrändin kasvattamiseksi myös Suomen 

markkinoilla jatkui.

Ruotsissa talous ja kuluttajien luottamus kehittyi myös suotuisasti. Terveellisiä elämäntapoja ja urheilua painottavat trendit tukivat yhtiön liiketoimintaa. 

Funktionaalisten juomien viime vuosien vahva kasvu jatkui ja Celsius pysyi edellisen vuoden tasolla kategoriassa. Uusia kilpailijoita ja juomavaihtoehtoja tuli 

edelleen markkinoille, tosin monen uutuuden elinikä on jäänyt lyhyeksi. Celsius-juomien myynti kehittyi suotuisasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta toisen 

vuosipuoliskon kehitys jäi edellisvuodesta johtuen vastassa olleista isoista lanseerauksista. FAST brändin myynti kasvoi ja patukat saivat tasaisesti jalansijaa 

markkinoilla. Freddy brändin toiminta siirtyi vuoden lopulla toiselle toimijalle ja yhtiö keskittyy vuonna 2019 enää myymään pois loppuvaraston.

Konsernin taloudelliset tunnusluvut ovat kehittyneet seuraavan taulukon mukaisesti (IFRS).

Taloudelliset tunnusluvut 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Liikevaihto ('000 euroa) 33 027,8 40 085,3 39 965,3

Liikevoitto/-tappio ('000 euroa) -14 520,8 -4 023,3 675,5

Omavaraisuusaste, %** -27,1 9,9 20,6

Yhtiön myynnin lasku johtui Suomessa CocoVi- ja FitFarm brändien myynnin laskusta sekä Ruotsissa Celsius -brändin odotettua heikommin menneistä 

lanseerauksista ja edellisvuoden onnistuneiden lanseerausta näkymisestä vastaluvuissa. FAST-tuotemerkin myynti laski 12% ja Celsius-tuotemerkin 15% vuoden 

aikana. Celsiuksen myynnin laskusta noin kolmasosa johtui valuuttakurssieroista. Yhtiön liikevaihdon laskuun vaikutti edelleen jonkin verran yhtiön strateginen 

päätös luopua private label -myynnistä.

Liikevoitto, % -44,0 -10,0 1,7

Oman pääoman tuotto, %* na. -72,6 -19,5

Func Food Group Oyj:n konsernitilinpäätös vuodelta 2018 on laadittu jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Yhtiön joukkovelkakirjalaina erääntyy 26.6.2019. Yhtiö on 

ollut 26.3.2019 lähtien ns. event of default -tilanteessa johtuen maksamattomasta lainan korosta. Joukkovelkakirjan haltijoiden kanssa on sovittu ns. standstill-aika, 

jonka aikana yhtiön on tarkoitus viedä loppuun menossa olevat kauppaneuvottelut potentiaalisen ostajaehdokkaan kanssa. Neuvotteluiden tuloksena yhtiön 

omistuksen oletetaan muuttuvan ilman merkittävää vaikutusta liiketoimintaan. Sekä joukkovelkakirjan haltijoiden että osakkeenomistajien odotetaan hyötyvän 

kaupan lopputuloksesta.  Riskinä on, että yhtiön omistajuuden uudelleenjärjestely ja/tai joukkovelkakirjanlainan uudelleenrahoitus eivät tapahdu standstill-

sopimuksen eräpäivään mennessä. Molemmissa vaihtoehdoissa joukkovelkakirjan haltijoiden kanssa käydään ns. written procedure -menettely, jossa 

mahdollisesti konserniyhtiöiden omistajuudessa tapahtuu muutoksia osakkeenomistajien ja joukkovelkakirjan haltijoiden välillä neuvoteltavien ehtojen mukaisesti. 

Johto arvioi molemmissa tapauksissa toiminnan jatkuvan ja rahoituksen olevan järjestettävissä toiminnan jatkamiseen, merkittävin muutos tulee olemaan yhtiön 

omistuksessa. Johdon näkemyksen mukaan liiketoiminta jatkuisi normaalisti omistusrakenteen muutoksesta huolimatta. Johto näkee 

toiminnanjatkuvuusperiaatteen soveltuvan tähän tilinpäätökseen. Toiminnan jatkuvuuteen liittyviä riskejä on kuvattu kohdassa Arvio toiminnan riskeistä ja 

epävarmuustekijöistä .

Yhtiön liikevoitto heikkeni 10,5 miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Tulos pieneni pitkälti liikevaihdon laskun myötä. Liiketulosta rasitti myös 7,7 

miljoonan euron liikearvoon ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin kohdistunut alaskirjaus.

Joukkovelkakirjan haltijat hyväksyivät muutoksia bondiehtoihin 15.1.2018. Muutoksen seurauksena Func Food Sweden Ab voi konvertoida omaksi pääomaksi 10,0 

miljoonaa euroa alkuperäisestä Func Food Group Oyj:n myöntämästä 33,1 miljoonan euron intra-group-lainasta. Konvertointi tapahtui 31.12.2017 tilanteessa. 

Samalla syyskuulle 2018 osuva bondin lyhennys siirtyi maksettavaksi joukkovelkirjalainan erääntyessä. Yhtiö sai myös luvan kasvattaa rahoitusleasingvelan 

määrää ja tehdä jatkossa ns. recourse factoring -sopimuksia, joissa luottoriski on yhtiöllä. Myös Freddy liiketoiminnan lopettaminen ja Suomen Lisäravinteen 

fuusiointi emoyhtiöönsä tulivat sallituksi.

Joukkovelkakirjalainan ehtojen muutoksen toteutumiseksi yhtiö järjesti 3,0 miljoonan euron lisärahoituksen osakkeenomistajilta marraskuun 2017 ja tammikuun 

2018 välisenä aikana.

Konsernin tytäryhtiössä Func Food Finland Oy:ssä toteutettiin 12.3.2018 päättyneet yt-neuvottelut, joissa kymmenen työntekijän työsuhde muuttui tai päättyi sekä 

yhtiö sulki Tampereen toimistonsa. Toinen yt-kierros päättyi 20.11.2018, jonka toimesta viiden työntekijän työtehtävät muuttuivat tai päättyivät.

Freddy Store AB yhtiön jakelusopimus Freddy SPA:n kanssa muuttui siten, että uusi jakelija ottaa toiminnan haltuunsa 1.1.2019. Freddy Store AB:n nykyinen 

varasto myydään syyskuun 2019 loppuun mennessä, jonka jälkeen toiminta päättyy.

Yhtiön tulevaisuuden näkymät erityisesti CocoVi- ja FitFarm-tuotesarjojen muuttuivat olennaisesti vuoden 2018 aikana. Yhtiö huomioi nämä tilinpäätöksen 

arvonalentumistestauksessa laskeneina näkyminä Finland Cash Generating Unitin (CGU) liiketoiminnan arvoa laskettaessa. Kokonaisuutena CGU Finlandin 

liikearvoon ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin kohdistui 7,7 miljoonan euron arvonalentuminen. Myös emoyhtiön taseen tytäryhtiöosakkeisiin kirjattiin tämän 

seuraksena yhteensä 18,5 miljoonan euron arvon alentuminen. Yhtiö arvio jatkuvasti näkymiänsä ja niiden vaikutusta arvonalentumistestaukseen.

Func Food Group Oyj:ssä on tilikaudella kirjattu 18,5 miljoonan euron arvonalentuminen tytäryhtiöosakkeisiin perustuen johdon arvioon tulevaisuuden tuotto-

odotuksista. 
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Tase ja rahoitus

Func Food Group Oyj:n osakkeiden määrän kehitys on kuvattu alla taulukossa.

2017 2018

Osakkeita tilikauden alussa 31 396 564 31 396 564

Osakkeita tilikauden lopussa 31 396 564 31 396 564

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa

Pääomalainat

Vaihtovelkakirjalainat

Yhtiörakenne ja omistus

Hallinto ja tilintarkastaja

Yhtiökokousten tekemät merkittävät päätökset

Henkilöstö

Func Food Groupin taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 48,8 miljoonaa euroa (65,8 miljoonaa euroa). Oma pääoma oli yhteensä -13,2 miljoonaa euroa 

(6,5 miljoonaa euroa).

Func Food Groupin suurimman velan muodostaa kesäkuussa 2015 liikkeeseen laskettu 38 miljoonan euron suuruinen joukkovelkakirjalaina. Lainan maturiteetti on 

neljä vuotta, ja sen eräpäivä on 26.6.2019. Lainalle maksetaan korkona kolmen kuukauden EURIBOR (vähintään 0,0%) lisättynä yhdeksällä prosentilla. 

Joukkovelkakirjalainaa lyhennettiin 1,0 miljoonalla eurolla syyskuussa 2016 ja 7,4 miljoonalla eurolla maaliskuussa 2017. Sen tarkemmat ehdot ovat luettavissa 

yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.funcfood.com.

Yhtiön vuoden 2017 puolella liikkeelle laskemasta vaihtovelkakirjalainasta merkittiin noin 724 000 euroa vuoden 2018 aikana, jolloin maksimimäärä 3,0 miljoonaa 

euroa tuli merkityksi. 

Yhtiö laski syksyllä liikkeelle uuden vaihtovelkakirjalainan, joka tarjottiin merkittäviksi Func Food Group Oyj:n osakkeenomistajille heidän osakeomistustensa 

suhteessa. Lainan maksimimääräksi päätettiin 3 000 000 euroa. Lainan yhteydessä laskettiin liikkeelle merkintäoikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhtiön 

osakkeita tietyissä tilanteissa. Merkintäoikeudet tarjottiin vaihtovelkakirjalainan merkitsijöille. Lainasta merkittiin 1 200 000 euroa.

Yhtiön hallituksen jäsenet per 31.12.2018 olivat:

Mika Uotila (puheenjohtaja)

Antti Keränen (jäsen)

Esko Lantto (jäsen)

Antti Pirinen (jäsen)

Andreas Celik (jäsen)

Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab vastuullisena tilintarkastajana KHT Lotta Nurminen.

Func Food Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 25.6.2018. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden 

tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi ja hallituksessa jatkavat Mika Uotila, Antti Keränen, Antti Pirinen, Esko Lantto ja 

Andreas Celik. Yhtiökokous päätti valita konsernin tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen.

Func Food Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21.9.2018. Yhtiökokous päätti antaa merkittäväksi maksimissaan 3,0 miljoonan euron 

vaihtovelkakirjalainan. Vaihtovelkakirjalainan merkitsijöille tarjottiin merkittäväksi merkintäoikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhtiön osakkeita tietyissä 

tilanteissa. Vaihtovelkakirjalainasta merkittiin 1,2 miljoonaa euroa joulukuun 2018 loppuun mennessä.

Konsernissa työskenteli tilikauden aikana keskimäärin 68 (2017: 73) henkilöä. Henkilöstön määrään vaikutti uudelleenorganisointi Suomessa ja Ruotsissa ja näihin 

liittyvät yhteistoimintamenettelyt. Tilikauden palkat ja palkkiot olivat 3,8 (2017: 3,7) miljoonaa euroa.

Konsernin emoyhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä vaihtovelkakirjalainoja, joiden tasearvo oli yhteensä 10,7 miljoonaa euroa. Lainojen korko on 10% vuodessa ja 

kertyneet korot lisätään vuosittain lainapääomaan. Lainat ja niiden kertyneet korot erääntyvät maksuun vuosina 2021 ja 2022. Lainojen merkinnän yhteydessä on 

myönnetty merkintäoikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään maksimissaan 24,2 miljoonaa Func Food Group Oyj:n osaketta lainaehtojen täyttyessä. Lainojen 

ehtojen mukaan lainaajalla on oikeus maksaa lainat takaisin 7 tai 10 työpäivän ilmoitusajalla, riippuen velkojasta. Lisäksi lainanantajalla on yhtiön myynnin 

yhteydessä oikeus konvertoida osa pääomasta osakkeiksi ja loppu maksetaan rahalla.

Func Food Group Oyj toimii konsernin emoyhtiönä ja tarjoaa hallinnointipalveluita tytäryhtiöilleen. Konsernissa on per 31.12.2018 kuusi Func Food Group Oyj:n 

kokonaan omistamaa tytäryhtiötä. Func Food Group Oyj:n omistavat suomalaisen pääomasijoittajan Sentica Partners Oy:n hallinnoimat rahastot ja konsernin 

entiset ja nykyiset avainhenkilöt sekä heidän sijoitusyhtiönsä. Yhtiöllä on 31 396 564 kappaletta yhdenlaisia osakkeita (per 31.12.2018). Kaikilla osakkeilla on 

yhtäläinen äänioikeus sekä oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskevat yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke ja suostumuslauseke.

Konserniyhtiöistä Suomen Lisäravinne Oy:llä on yksi konsernin ulkopuolinen pääomalaina. Pääasialliset ehdot ovat seuraavanlaiset: lainalla ei ole vakuutta; korkoa 

saadaan maksaa lainalle vain osakeyhtiölain 12 luvun salliessa; lainan saajalla on oikeus milloin hyvänsä maksaa laina kokonaan tai osittain takaisin, mikäli sillä 

on OyL:n 12 luvun mainitut edellytykset lainapääoman palauttamiselle; pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan 

oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen 

sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.

Pääomalainan suuruus on 49 666,67 euroa ja se erääntyy 20.5.2020. Korkokanta on 7,0%. Lainalla ei ole kertynyt kuluksi kirjaamatonta korkoa. Yhtiö maksoi 

yhden pääomalainan summaltaan 25 000,00 euroa ja siihen kertyneet korot helmikuun 2018 lopussa.
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Tutkimus- ja kehitystoiminta

Ympäristön suojelu

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

People's Choice AB on saanut Ruotsin verottajalta sakkomaksun liittyen 2016 vuoden veroilmoituksessa olleeseen virheeseen. Sakkomaksu on 0,4 miljoonaa 

euroa. Yhtiö on valittanut sakkomaksun suuruudesta suhteessa tapahtuneeseen virheeseen. Päätöstä verottajalta odotetaan Q2 2019 aikana. Sakkomaksun 

varaus on kirjattu vuoden 2018 verokuluksi.

Konserni käynnisti 20.12.2018 ns. written procedure -prosessin joulukuun bondikoron siirtämiseksi maksettavaksi bondin takaisinmaksun yhteydessä. Prosessi 

päättyi  23.1.2019 ja bondiehtojen muutokset sisältäen bondikoron maksun siirron tulivat voimaan kyseisenä päivänä.

Yhtiö on ollut 26.3.2019 lähtien ns. event of default -tilanteessa maksamattoman bondikoron takia. Yhtiö on tehnyt bondinhaltijoiden kanssa ns. standstill 

agreementin, jolloin yhtiö voi sovittuun ja tarvittaessa jatkettavaan määräaikaan asti käydä neuvottelua potentiaalisen ostajan kanssa. Mikäli neuvottelu kariutuu, 

niin tällöin bondinhaltijat aloittavat ns. written procedure -prosessin, jolloin mahdollisesti konserniyhtiöiden omistusrakenne tulee muuttumaan osakkeenomistajien 

ja bondinhaltijoiden välisissä neuvotteluissa.

Konsernin liikevaihdon oletetaan kasvavan maltillisesti seuraavalla tilikaudella niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Lisäksi Norjassa alkaneen liiketoiminnan 

arvioidaan tuovan pientä kasvua. Myös tuloksen odotetaan olevan parempi kuin edellisellä tilikaudella.

Emoyhtiön tilikauden tulos oli 19,9 miljoonaa euroa tappiollinen. Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Konserni toimii kansainvälisesti ja kohtaa siten eri valuuttapositioista aiheutuvia transaktioriskejä ja riskejä, jotka syntyvät kun eri valuutoissa olevat sijoitukset, 

saamiset ja velat muunnetaan emoyhtiön toimintavaluuttaan. Konsernin ostojen kannalta merkittävimmät valuutat ovat Yhdysvaltojen dollari (USD), Ruotsin kruunu 

(SEK) ja Iso-Britannian punta (GBP). SEK/EUR suhde vaikuttaa taas merkittävästi konsernin raportoimaan tulokseen, kun saamiset ja velat Ruotsin tytäryhtiöiltä 

muunnetaan emoyhtiön toimintavaluuttaan. SEK/EUR valuuttapariin liittyvää riskiä kasvattaa osaltaan se että konsernin kaikki ulkopuoliset velat ovat 

euromääräisiä, mutta merkittävä osa tuotoista on kruunumääräisiä. Konserni ei toistaiseksi ole käyttänyt suojausinstrumentteja valuuttariskiensä hallitsemiseksi, 

mutta tutkii aktiivisesti avoimia valuuttapositioita ja niihin liittyviä suojaustarpeita ja -mahdollisuuksia.

Yhtiöllä on osittainen vakuutusturva tuotannon keskeytymisen varalta. Lisäksi yhtiö on suojautunut vahinkojen ja onnettomuuksien varalta muun muassa 

tuotevastuu-, toiminnanvastuu-, oikeusturva- ja omaisuusvakuutuksin.

Yhtiön strategisia riskejä ovat muun muassa riippuvuus rajoitetusta määrästä asiakkaita, joilla voi olla vahva neuvotteluasema esimerkiksi hinnoitteluun liittyen. 

Muita strategisia riskejä ovat muun muassa kilpailutilanteen muutokset markkinoilla ja maantieteellisillä alueilla, joilla yhtiö toimii, sekä muutokset asiakkaiden 

preferensseissä.

Yhtiön operatiiviset riskit liittyvät liiketoiminnan kykyyn saavuttaa riittävän suuri liikevaihto nykyisillä ja laajennusmarkkinoilla. Muita operatiivisia riskejä ovat mm. 

riippuvuus henkilöstön osaamisesta, mahdolliset häiriöt toimitusketjussa ja raaka-aineiden ja muiden tuotannontekijöiden hintavaihtelut.

Konsernilla on luottoriskejä johtuen myynnin keskittymisestä muutamaan isoon kauppaketjuun, mutta näiden asiakkaiden luottoriskin realisoitumisen 

todennäköisyys on hyvin pieni. Muun asiakaskunnan luottoriskikeskittymät ovat puolestaan vähäisiä johtuen konsernin suuresta pienasiakkaiden määrästä ja 

keskimääräisen saatavan pienestä euromäärästä.

Yhtiön rahoitusriskien hallinnan keskeisenä tavoitteena on tunnistaa ja mitata konsernin rahoitustoiminnoista aiheutuvaa kokonaisriskiasemaa sekä toteuttaa 

riskinhallintatoimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei rahoitusriskien kokonaismäärä ylitä konsernin riskinkantokykyä ja -halua. Yhtiön korkoriskiin vaikuttaa se, että 

suurin osa konsernin velasta on vaihtuvakorkoista. Merkittävimmät maksuvalmiusriskit konsernissa liittyvät vieraan pääoman korkomaksujen ja lyhennysten 

aikatauluihin ja rahoittamiseen, tuotteiden myyntiin liittyvään kausivaihteluun vuoden aikana, joidenkin tuotteiden ostojen keskittymiseen muutamalle kuukaudelle 

vuoden aikana, sekä tarvittavan käyttöpääoman määrään. Maksuvalmiuden varmistamiseksi konsernissa hyödynnetään myyntisaatavien rahoitusta ja pyritään 

jatkuvasti tehostamaan käyttöpääoman hallintaa muun muassa neuvottelemalla riittävän pitkiä maksuaikoja tavarantoimittajien kanssa sekä optimoimalla 

varastojen kokoa. Yhtiöllä ei ole ollut käytössä rahoitusriskeihin liittyviä suojausmenettelyjä tilikauden aikana.

Yhtiö pyrkii kaikessa toiminnassaan luomaan myös ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja ja täyttää toiminnallaan kaikki ympäristönsuojelulle asetetut 

viranomaismääräykset. Yhtiön ollessa kuitenkin itse lähinnä myynti- ja markkinointiorganisaatio, tapahtuu valtaosa ympäristönsuojelusta käytännössä 

alihankintaketjuissa, joiden toimintaa Func Food Group Oyj pyrkii valvomaan aktiivisesti. 

Konsernin tuotekehitystoiminta tapahtuu pääasiassa valittujen alijankkijoiden kanssa. Lisäksi yhtiön omaa tuotekehitysosaamista on vuoden aikana vahvistettu 

lisäämällä henkilöresursseja. Yhtiö tekee myös kuluttajatutkimuksia, joiden kulut kirjataan markkinointikuluiksi.

Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyy merkittäviä riskejä. Epävarmuus johtuu yhtiön rahoituksen ja likviditeetin tilanteesta. Yhtiön joukkovelkakirjalaina erääntyy 

26.6.2019. Yhtiö on ollut 26.3.2019 lähtien ns. event of default -tilanteessa johtuen maksamattomasta lainan korosta. Joukkovelkakirjan haltijoiden kanssa on 

sovittu ns. standstill-aika, jonka aikana yhtiön on tarkoitus viedä loppuun menossa olevat kauppaneuvottelut potentiaalisen ostajaehdokkaan kanssa. Riskinä on, 

että yhtiön omistajuuden uudelleenjärjestely ja/tai joukkovelkakirjanlainan uudelleenrahoitus eivät tapahdu standstill-sopimuksen eräpäivään mennessä. 

Molemmissa vaihtoehdoissa joukkovelkakirjan haltijoiden kanssa käydään ns. written procedure -menettely, jossa mahdollisesti konserniyhtiöiden omistajuudessa 

tapahtuu muutoksia osakkeenomistajien ja joukkovelkakirjan haltijoiden erikseen sopimien ehtojen mukaisesti. Prosessin lopputulokseen vaikuttaa monta asiaa ml. 

yhtiön taloudellinen tilanne, jolloin lopputulokseen sisältyy myös toiminnan jatkuvuuden riskiä.

Yhtiön likviditeettiriskit liittyvät erityisesti lainojen ja korkojen maksuaikatauluihin, myynnin kausivaihteluun, ostojen keskittyminen tiettyihin tuotteisiin ennen isoja 

myyntikuukausia ja yleisesti käyttöpääoman riittävyyteen. Konsernilla on huomattava määrä erääntyneitä ostovelkoja ja likvidien varojen määrästä johtuen 

erinäisten toimittajien kanssa on neuvoteltu ja neuvotellaan maksusuunnitelmista yhtiön maksuvalmiustilanteen ylläpitämiseksi.
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Func Food Group -konserni

euroa Liitetieto 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Liikevaihto 1 33 027 794,89 40 085 345,26

Liiketoiminnan muut tuotot 2 218 721,56 74 955,28

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 3 -24 499 662,43 -25 805 056,74

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 4 -5 013 579,28 -4 908 893,25

Poistot 6 -3 795 616,55 -4 236 832,87

Arvonalentumiset 6 -7 723 000,00 0,00

Liiketoiminnan muut kulut 5, 7, 8 -6 735 503,50 -9 232 826,41

Liikevoitto -14 520 845,31 -4 023 308,73

Rahoitustuotot 9 2 010,97 74 559,43

Rahoituskulut 10 -4 509 370,19 -4 453 907,09

Tulos ennen veroja -19 028 204,53 -8 402 656,40

Tuloverot 11 187 509,42 683 366,31

Tilikauden tulos -18 840 695,11 -7 719 290,09

Tilikauden tulos -18 840 695,11 -7 719 290,09

Jakautuminen

Emoyrityksen omistajille -18 840 695,11 -7 719 290,09

Määräysvallattomille omistajille

-18 840 695,11 -7 719 290,09

Muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa muuttaa tulosvaikutteisiksi

Kauden tulos -18 840 695,11 -7 719 290,09

Laajan tuloslaskelman erät

Muuntoerot -918 553,96 -710 199,02

Tilikauden laaja tulos yhteensä -19 759 249,07 -8 429 489,11

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyrityksen omistajille -19 759 249,07 -8 429 489,11

Määräysvallattomille omistajille

-19 759 249,07 -8 429 489,11

Konsernin laaja tuloslaskelma
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Func Food Group -konserni

euroa Liitetieto 31.12.2018 31.12.2017

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13,14 1 093 545,86 1 671 387,24

Liikearvo 12 12 229 068,43 20 091 468,78

Muut aineettomat hyödykkeet 12 27 361 255,72 31 360 134,05

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä

Muut rahoitusvarat 16 1 875,00 1 875,00

Laskennalliset verosaamiset 32 57 794,61 93 171,40

40 743 539,62 53 218 036,47

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 17 5 846 536,06 8 771 274,20

Myyntisaamiset ja muut saamiset 18,19 1 771 785,14 2 465 250,11

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 

verosaamiset 22 059,52 22 931,18

Rahavarat 22 432 030,10 1 319 247,16

8 072 410,83 12 578 702,65

Varat yhteensä 48 815 950,45 65 796 739,13

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 23 80 000,00 80 000,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 23 30 047 093,00 30 047 093,00

Muuntoerot 23 -3 280 284,93 -2 361 730,97

Kertyneet voittovarat 23 -40 090 028,53 -21 226 187,10

-13 243 220,46 6 539 174,93

Oma pääoma yhteensä -13 243 220,46 6 539 174,93

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 32 5 942 953,94 6 717 660,12

Varaukset 361 459,90 0,00

Rahoitusvelat 24 11 085 041,12 33 315 433,50

Muut velat 24 5 685 343,43 5 693 187,49

23 074 798,39 45 726 281,11

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut velat 31 9 159 513,67 8 546 817,61

Rahoitusvelat 24 29 824 858,85 4 984 465,49

38 984 372,52 13 531 283,10

Velat yhteensä 62 059 170,91 59 257 564,20

Oma pääoma ja velat yhteensä 48 815 950,45 65 796 739,13

Konsernin tase
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

euroa Osakepääoma

Sijoitetun 

vapaan oman 

pääoman 

rahasto Muuntoerot

Kertyneet 

voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2017 80 000,00 30 043 701,00 -1 718 616,40 -13 439 068,56 14 966 016,04 14 966 016,04

Oikaistu oma pääoma 1.1.2017 80 000,00 30 043 701,00 -1 718 616,40 -13 439 068,56 14 966 016,04 14 966 016,04

Laaja tulos

Tilikauden tulos -7 719 290,09 -7 719 290,09 -7 719 290,09

Muuntoerot -710 199,02 -710 199,02 -710 199,02

Tilikauden laaja tulos yhteensä -710 199,02 -7 719 290,09 -8 429 489,11 -8 429 489,11

Muut omaan pääomaan vaikuttavat erät

Vaihtovelkakirjalainojen oman pääoman osuuden 

vaikutus 3 392,00 -744,00 2 648,00 2 648,00

Siirrot erien välillä 67 084,45 -67 084,45 0,00

Muut omaan pääomaan vaikuttavat erät yhteensä 3 392,00 67 084,45 -67 828,45 2 648,00 2 648,00

Liiketoimet omistajien kanssa

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oma pääoma 31.12.2017 80 000,00 30 047 093,00 -2 361 730,97 -21 226 187,10 6 539 174,93 6 539 174,93

euroa Osakepääoma

Sijoitetun 

vapaan oman 

pääoman 

rahasto Muuntoerot

Kertyneet 

voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2018 80 000,00 30 047 093,00 -2 361 730,97 -21 226 187,10 6 539 174,93 6 539 174,93

IFRS9 käyttöönoton vaikutus -23 146,32 -23 146,32 -23 146,32

Oikaistu oma pääoma 1.1.2018 80 000,00 30 047 093,00 -2 361 730,97 -21 249 333,42 6 516 028,61 6 516 028,61

Laaja tulos

Tilikauden tulos -18 840 695,11 -18 840 695,11 -18 840 695,11

Muuntoerot -918 553,96 -918 553,96 -918 553,96

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,00 0,00 -918 553,96 -18 840 695,11 -19 759 249,07 -19 759 249,07

Muut omaan pääomaan vaikuttavat erät

Muut omaan pääomaan vaikuttavat erät yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Liiketoimet omistajien kanssa

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oma pääoma 31.12.2018 80 000,00 30 047 093,00 -3 280 284,93 -40 090 028,53 -13 243 220,46 -13 243 220,46
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Konsernin rahavirtalaskelma

euroa Liitetieto 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Liiketoiminnan rahavirrat

Tilikauden tulos -18 840 695,11 -7 719 290,09

Oikaisut:

Poistot ja arvonalentumiset 5 11 518 616,55 4 236 832,87

Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -227 235,31 102 746,00

Korkokulut ja muut rahoituskulut 9 4 509 370,19 4 456 337,40

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 8 -2 010,97 -74 559,43

Verot 10 -187 509,42 -683 366,31

Muut oikaisut -415 754,47 -573 162,00

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -3 645 218,54 -254 461,55

Käyttöpääoman muutos mukaan lukien vakuustalletusten muutos 3 691 842,41 8 700 007,38

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 46 623,86 8 445 545,83

Maksetut korot -2 221 012,20 -3 562 803,40

Saadut korot 2 010,97 74 559,00

Maksetut verot -122 392,49

Liiketoiminnan nettorahavirta -2 172 377,36 4 834 908,93

Investointien rahavirrat

Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -262 422,54

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -188 854,95 -52 919,72

Investointien rahavirta -188 854,95 -315 342,26

Rahoituksen rahavirrat

Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 924 407,87 3 775 592,13

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -25 000,00 -7 398 520,93

Rahoitusleasingvelkojen maksut -385 631,12 -305 857,25

Rahoituksen nettorahavirta 1 513 776,75 -3 928 786,05

Rahavarojen muutos -847 455,56 590 780,62

Rahavarat tilikauden alussa 21 1 319 247,16 735 068,21

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -39 761,50 -6 601,67

Rahavarat tilikauden lopussa 21 432 030,10 1 319 247,16
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Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tytäryritykset

Arvioiden käyttö tilinpäätöksessä

Osakkuus- ja yhteisjärjestelyt 

Konsernitilinpäätös on laadittu 12 kuukauden ajalta tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. Func Food Group Oyj:n hallitus on 28. huhtikuuta 2019 

hyväksynyt konsernitilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan varsinaisella yhtiökokouksella on oikeus hyväksyä tai hylätä 

tilinpäätös sen julkaisemisen jälkeen.

Func Food Group Oyj:n konsernitilinpäätös vuodelta 2018 on laadittu jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Yhtiön joukkovelkakirjalaina erääntyy 

26.6.2019. Yhtiö on ollut 26.3.2019 lähtien ns. event of default -tilanteessa johtuen maksamattomasta lainan korosta. Joukkovelkakirjan 

haltijoiden kanssa on sovittu ns. standstill-aika, jonka aikana yhtiön on tarkoitus viedä loppuun menossa olevat kauppaneuvottelut potentiaalisen 

ostajaehdokkaan kanssa. Neuvotteluiden tuloksena yhtiön omistuksen oletetaan muuttuvan ilman merkittävää vaikutusta liiketoimintaan. Sekä 

joukkovelkakirjan haltijoiden että osakkeenomistajien odotetaan hyötyvän kaupan lopputuloksesta.  Riskinä on, että yhtiön omistajuuden 

uudelleenjärjestely ja/tai joukkovelkakirjanlainan uudelleenrahoitus eivät tapahdu standstill-sopimuksen eräpäivään mennessä. Molemmissa 

vaihtoehdoissa joukkovelkakirjan haltijoiden kanssa käydään ns. written procedure -menettely, jossa mahdollisesti konserniyhtiöiden 

omistajuudessa tapahtuu muutoksia osakkeenomistajien ja joukkovelkakirjan haltijoiden välillä neuvoteltavien ehtojen mukaisesti. Johto arvioi 

kaikissa tapauksissa toiminnan jatkuvan ja rahoituksen olevan järjestettävissä toiminnan jatkamiseen, merkittävin muutos tulee olemaan yhtiön 

omistuksessa. Johdon näkemyksen mukaan liiketoiminta jatkuisi normaalisti omistusrakenteen muutoksesta huolimatta. Konsernilla on myös 

huomattava määrä erääntyneitä ostovelkoja ja likvidien varojen määrästä johtuen erinäisten toimittajien kanssa on neuvoteltu ja neuvotellaan 

maksusuunnitelmista yhtiön maksuvalmiustilanteen ylläpitämiseksi. Johto näkee toiminnanjatkuvuusperiaatteen soveltuvan tähän 

tilinpäätökseen.

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä 

laadittaessa on noudatettu 31.12.2018 voimassaolleita 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 sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 

ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyritys Func Food Group Oyj ja sen tytäryritykset. Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on 

määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni olemalla osallisena yhteisössä altistuu yhteisön muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen 

muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä yhteisöä koskevaa valtaansa.

Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenetelmällä. Luovutettu vastike ja hankitun yrityksen yksilöitävissä olevat varat 

ja vastattavaksi otetut velat on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä. Hankintaan liittyvät menot, lukuun ottamatta vieraan tai oman 

pääoman ehtoisten arvopapereiden liikkeeseen laskusta aiheutuvia menoja, on kirjattu kuluksi. Luovutettu vastike ei sisällä hankinnasta 

erillisenä käsiteltäviä liiketoimia. Ne kirjataan yleensä tulosvaikutteisesti. Mahdollinen ehdollinen lisäkauppahinta on arvostettu käypään arvoon 

hankintahetkellä ja se on luokiteltu velaksi. Velaksi luokiteltu lisäkauppahinta arvostetaan käypään arvoon jokaisen raportointikauden 

päättymispäivänä ja tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Omaksi pääomaksi luokiteltua lisäkauppahintaa ei arvosteta 

uudelleen. Mahdollinen määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa arvostetaan joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa 

määräysvallattomien omistajien osuuden suhteellista osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta. 

Arvostamisperiaate määritetään erikseen kullekin yrityshankinnalle. Tytäryhtiöiden hankinnasta syntyneen liikearvon käsittelyä kuvataan 

kohdassa ”Liikearvo”.

Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan, ja luovutetut 

tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumattomat voitot 

sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Voitto tai tappio sekä kaikki laajan tuloksen erät kohdistetaan 

emoyhtiön osakkeenomistajille ja määräysvallattomille omistajille, vaikka tämä johtaisi siihen, että määräysvallattomien omistajien osuudesta 

tulisi negatiivinen. Emoyrityksellä tytäryrityksessä olevan omistusosuuden muutokset, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen, 

käsitellään omaa pääomaa koskevina liiketoimina. 

Konsernissa ei ole ollut osakkuus- tai yhteisyrityksiä tilikausilla 2017-2018.

Kun tilinpäätös laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, konsernin johto joutuu harkintansa mukaan tekemään arvioita ja 

oletuksia, jotka vaikuttavat tilinpäätöksessä esitettäviin varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja 

kulujen määrään. Lisäksi tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa saatetaan joutua käyttämään harkintaa. Arviot liittyvät lähinnä 

yrityskauppojen jälkeen tehtäviin omaisuuserien allokointeihin asiakkuuksiin, tavaramerkkeihin ja liikearvoon, arvonalentumistestauksiin ja niihin 

liittyviin ennusteisiin liiketoiminnan laajentumisesta ja toimintaympäristön kehityksestä, vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisten kuranttiuteen, 

varausten kirjaamiseen ja arvostamiseen, sekä tuleviin verovelvoitteisiin ja -hyötyihin. Liiketoimintaympäristössä on epävarmuustekijöitä, joiden 

vuoksi arviot saattavat jäädä toteutumatta. Keskeisimmät epävarmuustekijät liittyvät kuluttajien ostokäyttäytymisen ja mieltymysten 

kehittymiseen tulevaisuudessa, eri tuotekategorioiden ja niihin liittyvän kilpailutilanteen muutoksiin, sekä yrityksen mahdollisuuksiin laajentaa 

toimintaansa uusiin tuotteisiin ja uusille markkinoille.



Ulkomaan rahan määräisten erien muuttaminen sivu 9

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat

Ulkomaisten konserniyritysten tilinpäätösten muuntaminen

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Koneet ja kalusto 3-10 vuotta

Moottoriajoneuvot 3-10 vuotta

Myöhemmin syntyvät menot, jotka johtuvat hyödykkeeseen tehtävistä lisäyksistä, sen osan korvaamisesta uudella tai hyödykkeen ylläpidosta, 

sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen 

taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Huoltomenot ts. korjaus- ja 

kunnossapitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne toteutuvat. 

Omaisuuserän jäännösarvo, taloudellinen vaikutusaika ja poistomenetelmä tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden lopussa ja tarvittaessa 

oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia.

Poistojen tekeminen aloitetaan, kun omaisuuserä on valmis käytettäväksi, ts. kun se on sellaisessa sijaintipaikassa ja kunnossa, että se pystyy 

toimimaan johdon tarkoittamalla tavalla. Kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitellaan myytävänä olevaksi (tai sisältyy myytävänä 

olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään) IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin 

mukaisesti, poistojen kirjaaminen lopetetaan.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja -tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti ja 

ne esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa tai kuluissa. Myyntivoitto tai -tappio määritetään myyntihinnan ja jäljellä olevan hankintamenon 

erotuksena.

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut määritetään siinä valuutassa, joka on kunkin yksikön pääasiallisen 

toimintaympäristön valuutta (”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin emoyrityksen toiminta- ja 

esittämisvaluutta.

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu toimintavaluutan määräisinä käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia. Käytännössä 

käytetään usein kurssia, joka likimain vastaa tapahtumapäivän kurssia. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset erät on muutettu 

toimintavaluutan määräisiksi raportointikauden päättymispäivän kursseja käyttäen. Ulkomaan rahan määräiset ei-monetaariset erät, jotka on 

arvostettu käypiin arvoihin, on muutettu toimintavaluutan määräisiksi käyttäen käyvän arvon määrittämispäivän kursseja. Muutoin ei-

monetaariset erät on arvostettu tapahtumapäivän kurssiin. 

Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen erien muuttamisesta syntyneet voitot ja tappiot on käsitelty tulosvaikutteisesti. 

Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. Valuuttamääräisten lainojen kurssivoitot ja -tappiot 

sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuluihin lukuun ottamatta kurssieroja niistä lainoista ja saamisista, jotka tosiasiallisesti ovat sisällöltään osa 

yhteisön kyseiseen ulkomaiseen yksikköön tekemää nettosijoitusta. Näiden kurssierojen muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja 

kertyneet kurssierot esitetään omana eränään omassa pääomassa, kunnes ulkomaisesta yksiköstä luovutaan kokonaan tai osittain.

Konsernitileillä kaikki ulkomaisten konserniyhtiöiden tulot ja menot muutetaan euroiksi käyttäen kuukauden keskimääräisiä valuuttakursseja. 

Kaikki ulkomaisten konserniyhtiöiden varat ja velat muutetaan euroiksi käyttäen vuoden viimeisen päivän valuuttakursseja. Erot, jotka johtuvat 

siitä, että tulot ja menot muutetaan käyttäen keskikurssia ja varat ja velat käyttäen päättymispäivän kurssia, kirjataan omaan pääomaan, muihin 

laajan tuloksen eriin muuntoeroiksi. Tuloseriä ei muuteta käyttäen toteutumispäivien kursseja.  Ulkomaisten tytäryritysten hankintamenon 

eliminoinnista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien muuntamisesta syntyneet muuntoerot ja nettosijoituksen kurssierojen 

muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Kun tytäryritys myydään kokonaan tai osittain, kertyneet muuntoerot siirretään tulosvaikutteisiksi 

osana myyntivoittoa tai -tappiota. 

Ulkomaisten yksikköjen hankinnasta syntyvä liikearvo ja kyseisten ulkomaisten yksikköjen varojen ja velkojen kirjanpitoarvoihin hankinnan 

yhteydessä tehtävät käypien arvojen oikaisut on käsitelty kyseisten ulkomaisten yksikköjen varoina ja velkoina. Ne muunnetaan euroiksi 

raportointikauden päättymispäivän kursseja käyttäen.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla.

Hankintamenoon sisällytetään menot, jotka välittömästi aiheutuvat aineellisen käyttöomaisuuserän hankinnasta. Itse valmistetun omaisuuserän 

hankintameno sisältää materiaalimenot, työsuhde-etuuksista aiheutuvat välittömät menot sekä muut välittömät menot, jotka johtuvat 

käyttöomaisuuserän saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Ehdot täyttävän aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen 

hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta välittömästi johtuvat vieraan pääoman menot aktivoidaan osaksi omaisuuserän 

hankintamenoa.

Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, kukin osa käsitellään erillisenä 

hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan ja uusimisen yhteydessä mahdollinen jäljellä oleva kirjanpitoarvo kirjataan 

pois taseesta. 
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Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo

Tutkimus- ja kehittämismenot

Muut aineettomat hyödykkeet

Aineettomien hyödykkeiden, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, poistoajat ovat seuraavat:

5-10 vuotta

10-20 vuotta

Vaihto-omaisuus

Konsernissa on sekä poistojen kohteena olevia että taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomiksi arvioituja tavaramerkkejä. Tiettyjen 

tavaramerkkien vahva tunnettuus ja tehdyt markkinatutkimukset tukevat johdon käsitystä siitä, että tavaramerkit vaikuttavat rahavirtojen 

kerryttämiseen määrittelemättömän ajan.

Konserni ei ole saanut julkisia avustuksia tilikausilla 2017-2018.

Liiketoimintojen yhdistämisissä syntyvä liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan 

kohteessa ja aiemmin omistettu osuus yhteen laskettuina ylittävät hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon.

Liikearvoista ei kirjata poistoja, vaan ne testataan mahdollisen arvonalentumisen varalta vuosittain ja aina kun esiintyy jokin viite siitä, että arvo 

saattaa olla alentunut. Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen 

hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla.

Tutkimusmenot kirjataan kuluiksi tulosvaikutteisesti. Konsernilla ei ole ollut aktivoituja kehittämismenoja 2017-2018.

Hyödykkeestä kirjataan poistoja siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Hyödyke, joka ei ole vielä valmis käytettäväksi, testataan vuosittain 

arvonalentumisen varalta. Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja 

arvonalentumisilla vähennettyinä. Aktivoitujen kehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika on 3–10 vuotta, jonka kuluessa aktivoidut menot 

kirjataan tasapoistoina kuluiksi. 

Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alun perin hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno on määritettävissä luotettavasti ja on 

todennäköistä, että omaisuuserästä johtuva odotettavissa oleva vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi. 

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi niistä on alempi. Hankintameno määritetään FIFO-

menetelmällä (first in, first out). Valmiina hankittujen tuotteiden hankintamenoon luetaan kaikki ostomenot mukaan lukien välittömät kuljetus-, 

käsittely- ja muut menot. Itse valmistettujen valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno muodostuu raaka-aineista, välittömistä 

työsuorituksista johtuvista menoista, muista välittömistä menoista sekä systemaattisesti kohdistetusta osuudesta valmistuksen muuttuvista 

yleismenoista ja kiinteistä yleismenoista normaalilla toiminta-asteella. Hankintameno ei sisällä vieraan pääoman menoja. Nettorealisointiarvo on 

tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja 

arvioidut myynnin toteutumiseksi välttämättömät menot.

Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirjataan tasapoistoina kuluiksi tulosvaikutteisesti niiden tunnetun tai 

arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, 

vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Konsernilla on tavaramerkkejä, joiden arvioitu taloudellinen vaikutusaika on 

rajoittamaton.

Asiakassopimukset ja niihin liittyvät asiakassuhteet

Tavaramerkit

Omaisuuserän jäännösarvo, taloudellinen vaikutusaika ja poistomenetelmä tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden lopussa ja tarvittaessa 

oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia.

Aineettomien hyödykkeiden poistojen tekeminen aloitetaan, kun omaisuuserä on valmis käytettäväksi, ts. kun se on sellaisessa sijaintipaikassa 

ja kunnossa, että se pystyy toimimaan johdon tarkoittamalla tavalla. 

Poistojen kirjaaminen lopetetaan, kun aineeton käyttöomaisuushyödyke luokitellaan myytävänä olevaksi (tai sisältyy myytävänä olevaksi 

luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään) IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti.
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Konserni vuokralle ottajana

Järjestelyt, jotka voivat sisältää vuokrasopimuksen

- järjestelyn toteutuminen riippuu tietyn hyödykkeen tai tiettyjen hyödykkeiden käyttämisestä

- järjestely tuottaa oikeuden käyttää hyödykettä.

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvon alentuminen

Eläkejärjestelyt

Konsernin henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä ja eläkemenot on kirjattu kuluksi kertymisvuonna. 

Konsernissa on käytössä vain maksupohjaisia järjestelyjä joissa yhtiön maksama vuosittainen eläkevakuutusmaksu on yhtiön kannalta myös 

lopullinen kulu.

Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio 

kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti. Mikäli arvonalentumistappio kohdistuu rahavirtaa tuottavaan yksikköön, se kohdistetaan ensin 

vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa ja tämän jälkeen vähentämään muita yksikön omaisuuseriä tasasuhteisesti. 

Arvonalentumistappion kirjaamisen yhteydessä poistojen kohteena olevan omaisuuserän taloudellinen vaikutusaika arvioidaan uudelleen. 

Muusta omaisuuserästä kuin liikearvosta kirjattu arvonalentumistappio peruutetaan siinä tapauksessa, että on tapahtunut muutos niissä 

arvioissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta 

enempää, kuin mikä omaisuuserän kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei 

peruta missään tilanteessa.

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla tai käyttöarvo sen mukaan, kumpi 

niistä on suurempi. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja 

vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. Diskonttauskorkona käytetään verojen jälkeen määritettyä korkoa, joka kuvastaa 

markkinoiden näkemystä rahan aika-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä. 

Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja 

eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuuserä merkitään taseeseen vuokra-ajan 

alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen sopimuksen syntymisajankohdan käypään arvoon tai vähimmäisvuokrien nykyarvoon sen mukaan, 

kumpi niistä on alempi. Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai vuokra-

ajan kuluessa riippuen siitä, kumpi näistä on lyhyempi. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen vuokra-

aikana siten, että kullakin kaudella jäljellä olevalle velalle muodostuu samansuuruinen korkoprosentti. Muuttuvat vuokrat kirjataan niiden kausien 

kuluksi, joiden aikana ne toteutuvat. Vuokravelvoitteet sisältyvät rahoitusvelkoihin.

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät olennaisilta osin vuokralle antajalle, käsitellään muina 

vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluiksi tulosvaikutteisesti tasaerinä vuokra-ajan 

kuluessa. Saadut kannustimet on vähennetty maksetuista vuokrista hyödyn ajallisen jakautumisen perusteella.

Järjestelyn alkaessa konserni määrittelee järjestelyn tosiasiallisen sisällön perusteella, onko kyseinen järjestely vuokrasopimus tai sisältääkö se 

sellaisen. Vuokrasopimus on olemassa, jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

Jos järjestely sisältää vuokrasopimuksen, vuokrasopimusosuuteen sovelletaan IAS 17:n Vuokrasopimukset vaatimuksia. Järjestelyn muihin 

osatekijöihin sovelletaan niitä koskevien IFRS-standardien säännöksiä.

Konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä 

ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain 

seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä: liikearvo, taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat 

aineettomat hyödykkeet (tavaramerkit) sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet. Liikearvon arvonalentumistestaus tehdään vuosittaisen 

testauksen lisäksi myös aina kun esiintyy jokin viite siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Arvonalentumisen kirjaamistarvetta 

tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla, ts. sillä alimmalla yksikkötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton ja jonka 

rahavirrat ovat erotettavissa ja pitkälle riippumattomia muiden vastaavien yksiköiden rahavirroista. Rahavirtaa tuottava yksikkö on konsernin alin 

sellainen taso, jolla liikearvoa seurataan sisäistä johtamista varten. Sellaiset konsernin yhteiset omaisuuserät, jotka palvelevat useita rahavirtaa 

tuottavia yksiköitä eivätkä tuota erillistä rahavirtaa, on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille järkevällä ja johdonmukaisella tavalla ja 

testataan osana kutakin rahavirtaa tuottavaa yksikköä. Konserni on määritellyt kaksi erillistä rahavirtaa tuottavaa yksikköä, CGU Suomi ja CGU 

Ruotsi, vuosina 2014 ja 2015 tehtyjen yrityskauppojen mukaisesti. Näiden rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasearvoja testataan 

testauslaskennalla. Konserni testaa erikseen myös taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden tasearvot. 

Arvonalentumistestaukset kassavirtaa tuottavien yksikköjen osalta tehdään Discounted Cash Flow -menetelmällä (DCF-menetelmä) ja 

taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden osalta Relief from Royalty -menetelmällä. Testaukset tukeutuvat 

johdon hyväksymiin näkemyksiin liiketoiminnan ja toimintaympäristön tulevasta kehityksestä sekä määritettyyn diskonttokorkoon. 

Arvonalentumistestausten yhteydessä suoritetaan herkkyysanalyyseja. Konsernin aineettomien hyödykkeiden luonne ja kirjanpitoarvot on 

esitetty sivulla 18. Arvonalentumistestaukset on esitetty sivuilla 18-19.
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Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot ja laskennalliset verot

Tuloutusperiaatteet

Myydyt tavarat ja palvelut

Korot ja osingot

Func Food Group myy urheilua ja terveellistä elämäntapaa tukevia lisäravinteita, super food -tuotteita, energiajuomia ja vaatteita Suomessa, 

Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiöllä on myös vientiä pääasiassa Viroon, joka on kirjattuna Suomen yhtiöön.  Myyntituotot kirjataan siihen määrään, 

johon konserni odottaa olevansa oikeutettu toimittamiaan tavaroita vastaan. Konsernin tuotot koostuvat pääosin tavaroiden myynnistä 

keskusliikkeille. Tuotot tavaroiden myynnistä tuloutetaan, kun keskusliike saa määräysvallan tavaraan eli kun se pystyy ohjaamaan tavaran 

käyttöä ja saamaan siihen liittyvän hyödyn. Tulotettavassa vastikemäärässä otetaan huomioon muuttuvat vastikkeet, kuten alennukset. 

Määräysvallan katsotaan yleensä siirtyvän tavaran sopimusehtojen mukaisen luovutuksen yhteydessä. 

Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan 

väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Laskennallista verosaamista ei kuitenkaan kirjata jos se johtuu omaisuuserän tai velan alkuperäisestä 

kirjaamisesta, kun kyseessä ei ole liiketoimintojen yhdistäminen eikä liiketapahtuma toteutumisaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä 

verotettavaan tuloon. Laskennallisen verosaamisen kirjaamisedellytykset arvioidaan aina jokaisen raportointikauden päättymispäivänä.

Konserni vähentää laskennalliset verosaamiset ja -velat toisistaan siinä ja vain siinä tapauksessa, että konsernilla on laillisesti 

toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat keskenään ja laskennalliset 

verosaamiset ja -velat liittyvät saman veronsaajan perimiin tuloveroihin joko samalta verovelvolliselta tai eri verovelvolliselta, jotka aikovat joko 

kuitata kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat keskenään tai realisoida saamisen ja suorittaa velat samanaikaisesti 

jokaisella sellaisella tulevalla kaudella, jonka aikana odotetaan suoritettavan merkittävä määrä laskennallisia verovelkoja tai hyödynnettävän 

merkittävä määrä laskennallisia verosaamisia.

Korkotuotot on kirjattu efektiivisen koron menetelmällä ja osinkotuotot silloin, kun oikeus osinkoon on syntynyt. 

Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä raportointikauden päättymispäivään mennessä säädettyjä verokantoja tai verokantoja, jotka on siihen 

mennessä käytännössä hyväksytty.

Varaus 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 

tarkasteluhetkellä rahan aika-arvosta ja velvoitteeseen liittyvistä riskeistä. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus kolmannelta 

osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, kun korvauksen saaminen on käytännössä varmaa. Varausten määriä arvioidaan 

jokaisena tilinpäätöspäivänä ja niiden määriä muutetaan vastaamaan parasta arviota tarkasteluhetkellä. Varausten muutokset merkitään 

tuloslaskelmaan samaan erään kuin varaus on alun perin kirjattu. Ajan kulumisesta johtuva varauksen lisäys kirjataan korkokuluksi.

Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt mahdollinen velvoite, jonka olemassaolo varmistuu vasta konsernin 

määräysvallan ulkopuolella olevan epävarman tapahtuman realisoituessa. Ehdolliseksi velaksi katsotaan myös sellainen olemassa oleva 

velvoite, joka ei todennäköisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä, tai jonka suuruutta ei voida määrittää luotettavasti. Ehdollinen velka 

esitetään liitetietona.

Verokulu muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi 

milloin ne liittyvät suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin tai muihin laajan tuloksen eriin. Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin. Kauden 

verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voimassaolevan verokannan tai tilinpäätöspäivään 

mennessä käytännössä hyväksytyn verokannan perusteella. Konserni vähentää kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat 

toisistaan siinä ja vain siinä tapauksessa, että konsernilla on laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata kirjatut erät toisistaan ja konserni 

aikoo joko toteuttaa suorituksen nettoperusteisena tai realisoida omaisuuserän ja suorittaa velan samanaikaisesti.

Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennallista verovelkaa ei kuitenkaan 

kirjata liikearvon alkuperäisestä kirjaamisesta tai jos se johtuu omaisuuserän tai velan alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseessä ei ole 

liiketoimintojen yhdistäminen eikä liiketapahtuma toteutumisaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon. 

Tytär-, osakkuus- ja yhteisyrityksiin tehdyistä sijoituksista kirjataan laskennallinen vero, paitsi milloin konserni pystyy määräämään väliaikaisen 

eron purkautumisajankohdan eikä väliaikainen ero todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.

Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit, edut ja tosiasiallinen määräysvalta ovat siirtyneet 

ostajalle. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu tuotteiden sopimusehtojen mukaisen luovutuksen yhteydessä.

Konsernissa merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista, käyttämättömistä verotuksellisista 

tappioista ja liiketoimintojen hankintojen yhteydessä tehdyistä käypiin arvoihin perustuvista oikaisuista.
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Rahoitusvarat ja rahoitusvelat

Rahoitusvarat 

Rahavarat

Konsernin rahoitusvarat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja jaksotettuun 

hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu liiketoimintamallin tavoitteen sekä sijoitusten sopimusperusteisten rahavirtojen 

perusteella tai soveltamalla käyvän arvon vaihtoehtoa alkuperäisen hankinnan yhteydessä.

Rahoitusvelka kirjataan pois taseesta, kun velka on lakannut olemasta eli sopimuksessa yksilöity velvoite on täytetty tai kumottu tai sen 

voimassa olo on lakannut. 

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat -ryhmään luokitellaan rahoitusvarat, joiden liiketoimintamallin tavoitteena on pitää 

hallussa rahoitusvarat eräpäivään asti sopimukseen perustuvien rahavirtojen keräämiseksi. Näiden erien rahavirrat koostuvat pelkästään 

pääomasta ja jäljellä olevaan pääomaan liittyvistä koroista. Konsernin jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviin rahoitusvaroihin luokitellaan 

myyntisaamiset ja muut saamiset, jotka ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten 

kirjanpitoarvon katsotaan vastaavan niiden käypää arvoa. Myyntisaamiset ja muut saamiset esitetään taseessa lyhytaikaisina varoina, mikäli 

niiden odotetaan realisoituvan 12 kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä. Alkuperäisen arvostamisen jälkeen näiden 

rahoitusvarojen arvo määritetään jaksotettuun hankintamenoon käyttämällä efektiivisen koron menetelmää ja vähentämällä mahdollinen 

arvonalentuminen.

Konserni kirjaa odotettavissa olevia luottotappioita koskevan vähennyserän rahoitusvaroihin kuuluvasta omaisuuserästä, joka on kirjattu 

jaksotettuun hankintamenoon. Odotettavissa olevat luottotappiot esitetään tuloslaskelman erässä muut kulut. Arvonalentumisesta johtuvat 

tappiot kirjataan myös tuloslaskelman muihin kuluihin. Myyntisaamisten  osalta odotettavissa olevien luottotappioiden arvioimiseen käytetään 

IFRS 9:n mukaista ns. yksinkertaistettua menettelyä, jossa luottotappiot kirjataan määrään, joka vastaa koko voimassa oloajalta odotettavissa 

olevia luottotappioita.  Odotettavissa olevia luottotappioita arvioidaan perustuen historiatietoon aikaisemmin toteutuneista luottotappioista ja 

mallissa huomioidaan myös tarkasteluhetkellä saatavissa oleva informaatio tulevaisuuden taloudellisista olosuhteista.

Konserni kirjaa saamisista arvonalentumisen, mikäli on olemassa objektiivista näyttöä asiakkaan taloudellista vaikeuksista tai maksusuoritus on 

viivästynyt. Arvonalentumisesta olevaa objektiivista näyttöä ovat muun muassa velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, konkurssin 

todennäköisyys, maksujen laiminlyönti tai maksusuorituksen viivästyminen yli 90 päivää. Mikäli tällaista näyttöä on, tulosvaikutteisesti 

kirjattavan arvonalentumistappion suuruus määritetään saamisen kirjanpitoarvon ja efektiivisellä korolla diskontattujen arvioitujen vastaisten 

rahavirtojen nykyarvon erotuksena. Jos arvonalentumistappion määrä pienenee jollakin myöhemmällä kaudella ja vähennyksen voidaan 

objektiivisesti katsoa liittyvän arvonalentumisen kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, kirjattu tappio peruutetaan tulosvaikutteisesti.

Transaktiomenot sisällytetään rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä jota ei arvosteta käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin liittyvät transaktiokulut kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. 

Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä, joka on päivä jolloin konserni sitoutuu ostamaan tai myymään 

rahoitusinstrumentin.

Rahoitusvarojen käypien arvojen määrittämisperiaatteet on esitetty sivuilla 30-31 kohdassa ”Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot”.

Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin käypään arvoon sinä päivänä, jona konsernista tulee sopimusosapuoli ja ne 

arvostetaan myöhemmin edelleen käypään arvoon. Suojausinstrumenttien käyvän arvon muutos kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti 

rahoitustuottoihin tai -kuluihin. Konsernilla ei ole tilinpäätöshetkellä johdannaissopimuksia.

Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä 

sijoituksista.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat -ryhmään luokitellaan sellaiset rahoitusvaroihin kuuluvat erät, jotka on hankittu 

kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi tai jotka luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 

kirjattavaksi. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat on hankittu pääasiallisesti voiton saamiseksi lyhyellä tai pitkällä aikavälillä ja 

ne esitetään joko pitkä- tai lyhytaikaisissa rahoitusvaroissa. 

Käyvän arvon muutoksesta aiheutuneet realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Mikäli sijoituksille ei ole 

noteerattuja kursseja, konserni soveltaa niiden arvostukseen erilaisia arvostusmenetelmiä. Noteeraamattomat osakkeet arvostetaan 

hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.Konsernissa ei ole tilinpäätöshetkellä käypään arvoon tulosvaikutteisesti 

arvostettavia rahoitusvaroja.
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Rahoitusvelat ja vieraan pääoman menot

Oma pääoma

Liikevoitto

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määritellyt sen seuraavasti: liikevoitto on 

nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään aineiden ja tavaroiden käyttö oikaistuina 

valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla, vähennetään työsuhde-

etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut 

tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. Kurssierot ja johdannaisten käypien arvojen muutokset sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne 

syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä, muuten ne on kirjattu rahoituseriin.

Lainasitoumuksiin liittyvät järjestelypalkkiot käsitellään transaktiomenoina siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että koko lainasitoumus tai 

osa siitä tullaan nostamaan. Tällöin palkkio merkitään taseeseen, kunnes laina nostetaan. Lainan noston yhteydessä lainasitoumuksiin liittyvä 

järjestelypalkkio merkitään osaksi transaktiokuluja. Siltä osin kuin on todennäköistä, että lainasitoumusta ei tulla nostamaan, järjestelypalkkio 

kirjataan ennakkomaksuksi maksuvalmiuteen liittyvästä palvelusta ja jaksotetaan kuluksi lainasitoumuksen ajanjaksolle.

Yleiset ja erityiset ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta välittömästi johtuvat vieraan pääoman 

menot aktivoidaan osana kyseisen omaisuuserän hankintamenoa silloin, kun on todennäköistä, että ne tuottavat vastaista taloudellista hyötyä, 

ja kun menot ovat luotettavasti määritettävissä. Aktivointi lopetetaan, kun omaisuuserä on olennaisilta osin valmis sille aiottua käyttötarkoitusta 

tai myyntiä varten. Muut vieraan pääoman menot kirjataan kuluiksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet.

Vaihtovelkakirjalainan velkaosuuden käypä arvo on määritetty käyttämällä vastaavan velan markkinakorkoa lainan liikkeeseenlaskuhetkellä. 

Velkaosuus kirjataan jaksotettuun hankintamenoon, kunnes se kuoletetaan vaihtamalla laina osakkeiksi tai maksamalla laina takaisin. Jäännös 

saadusta rahamäärästä, toisin sanottuna oman pääoman osuus, on kirjattu siihen liittyvillä veroilla vähennettynä sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahastoon.

Kaikkien rahoitusvelkojen käypien arvojen määrittämisperiaatteet on esitetty sivuilla 30-31 kohdassa ”Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät 

arvot”.

Konserni luokittelee liikkeeseen laskemansa instrumentit niiden luonteen perusteella joko omaksi pääomaksi tai vieraaksi pääomaksi 

(rahoitusvelaksi). Oman pääoman ehtoinen instrumentti on mikä tahansa sopimus, joka osoittaa oikeutta osuuteen yhteisön varoista sen 

kaikkien velkojen vähentämisen jälkeen. Menot, jotka liittyvät omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien liikkeeseenlaskuun tai hankintaan, 

esitetään oman pääoman vähennyseränä. Jos yhtiö hankkii takaisin omia oman pääoman ehtoisia instrumenttejaan, näiden instrumenttien 

hankintameno vähennetään omasta pääomasta.

Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Myöhemmin rahoitusvelat, lukuun ottamatta johdannaisvelkoja, arvostetaan 

efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Transaktiomenot sisällytetään jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien 

rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Johdannaisiin liittyvät transaktiomenot kirjataan välittömästi kuluksi. Rahoitusvelkoja sisältyy 

pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin. Rahoitusvelat luokitellaan lyhytaikaisiksi, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtää velan maksua vähintään 

12 kuukauden päähän raportointikauden päättymispäivästä. Johdannaisvelat, joihin sovelletaan suojauslaskentaa, luokitellaan suojattavan erän 

mukaan.

Konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivänä, onko olemassa objektiivista näyttöä yksittäisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai 

rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta. Rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvo on alentunut vain, jos on 

objektiivista näyttöä arvon alentumisesta, joka on syntynyt rahoitusvaran kirjaamisen jälkeen syntyneen tapahtuman (tai tapahtumien) johdosta.

Mikäli myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokitellun osakesijoituksen käypä arvo on alittanut hankintamenon merkittävästi ja konsernin 

määrittelemän ajanjakson, tämä on osoitus osakkeen arvonalentumisesta. Jos arvonalentumisesta on näyttöä, käyvän arvon rahastoon kertynyt 

tappio siirretään tulosvaikutteiseksi eräksi. Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokiteltujen osakkeiden arvonalentumistappiota ei peruuteta 

tulosvaikutteisesti, kun taas korkoinstrumentteihin kohdistuneen arvonalentumistappion myöhempi peruuntuminen kirjataan tulosvaikutteisesti.

Lainojen ja muiden saamisten, kuten myyntisaamisten, sekä eräpäivään asti pidettävien sijoitusten arvonalentumisesta olevaa objektiivista 

näyttöä ovat muun muassa velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, konkurssin todennäköisyys, maksujen laiminlyönti tai 

maksusuorituksen viivästyminen yli 90 päivää. Mikäli tällaista näyttöä on, tulosvaikutteisesti kirjattavan arvonalentumistappion suuruus 

määritetään saamisen kirjanpitoarvon ja efektiivisellä korolla diskontattujen arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvon erotuksena. Jos 

arvonalentumistappion määrä pienenee jollakin myöhemmällä kaudella ja vähennyksen voidaan objektiivisesti katsoa liittyvän arvonalentumisen 

kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, kirjattu tappio peruutetaan tulosvaikutteisesti.
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Uudet standardit ja tulkinnat, joita ei ole vielä otettu käyttöön

IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit” on otettu käyttöön 1.1.2018 alkaneella tilikaudella. IFRS 9:n  siirtymäsääntöjen mukaisesti vertailulukuja ei ole 

oikaistu. Func Food Groupissa standardi vaikuttaa lähinnä odotettujen luottotappioiden mallintamiseen, kun arvioidaan epävarmoihin saataviin 

liittyviä arvonalentumisia. Yhtiö on tehnyt tilikaudella 2018 luottotappiovarausta % osuutena konsernin liikevaihdosta. Osuus on laskettu 

keskiarvona usean edellisen tilikauden toteutumista.

IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” on otettu käyttöön 1.1.2018 alkaneella tilikaudella. Standardi ei merkittävästi muuttanut Func Food 

Groupin olemassa olevia periaatteita, joiden perusteella yksilöidään sopimus asiakkaan kanssa, yksilöidään sopimuksen sisältämät 

suoritevelvoitteet, määritetään ja kohdistetaan sopimuksen hinta sekä kirjataan myyntituotto, kun kukin suoritevelvoite on täytetty. Uudella 

standardilla ei siis ollut merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Standardi on otettu käyttöön takautuvasti vertailukauden alusta alkaen. 

Func Food Group esittää jatkossakin liikevaihtonsa jaettuna brändeittäin ja maittain.

IFRS 16 ”Vuokrasopimukset”: IFRS 16:n mukaan kaikki vuokrasopimukset esitetään vuokralle ottajan taseessa. Vuokralle ottaja kirjaa 

taseeseen käyttöoikeusomaisuuserän perustuen sen oikeuteen käyttää kyseistä omaisuuserää sekä vuokrasopimusvelan perustuen 

velvollisuuteen suorittaa vuokramaksuja. Standardi sisältää lyhytaikaisia sopimuksia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä varten laaditut 

vapaaehtoiset helpotukset. Konserni on tehnyt alustavan arvioinnin IFRS 16 -standardin vaikutuksista 2018 tilinpäätökseen, käyttökatetasolla 

vaikutus on alle 0.1 miljoonaa euroa ja taseeseen kirjataan 0.2 miljoonaa euroa vuokria. Yksi vaikutus on se, että konserni kirjaa taseeseen 

uusia varoja ja velkoja, jotka ovat pääosin nykyisten vuokrasopimusten sisältämiä toimitiloja. Lisäksi kyseisiin vuokrasopimuksiin liittyvien 

kulujen luonne muuttuu, koska vuokrakulu korvataan käyttöomaisuuserän poistolla ja vuokrasopimusvelasta aiheutuvalla korkokululla, joka 

raportoidaan osana rahoituskuluja. Standardia on sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.

IASB on julkistanut seuraavat uudet ja muutetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin 

standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää 

seuraavan tilikauden alusta lukien.

Millään muulla jo julkaistulla mutta ei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla tai IFRIC-tulkinnalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta 

konsernille. 
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Liitetiedot, konserni

1. Segmenttiraportointi ja myynnin jakautuminen

Liikevaihto markkina-alueittain

2018 2017

Suomi 11 000 572,40 14 281 041,02

Ruotsi 21 163 277,42 24 747 493,46

Muut 863 945,07 1 056 810,78

Yhteensä 33 027 794,89 40 085 345,26

Liikevaihto brändeittäin

2018 2017

Fast 8 909 190,50 10 170 808,69

Celsius 19 624 562,56 23 045 680,01

Muut 4 494 041,84 6 868 856,56

Yhteensä 33 027 794,89 40 085 345,26

Merkittävimmät asiakkaat

2018 2017

Asiakas A 7 028 873,59 9 192 157,07

Asiakas B 4 108 061,26 5 921 556,43

Asiakas C 3 818 607,35 5 610 158,04

Asiakas D 3 815 737,04 4 321 269,11

Yhteensä 18 771 279,23 25 045 140,65

2018 2017

Pitkäaikaiset varat ja liikearvo*

2018 2017

Suomi 11 380 719,89 13 772 428,95

Ruotsi 17 074 081,69 19 259 092,34

Liikearvo 12 229 068,43 20 091 468,78

Yhteensä 40 683 870,01 53 122 990,07

2. Liiketoiminnan muut tuotot 

2018 2017

Vakuutuskorvaukset 17 227,29 250,11

Aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot 207 299,87 27 943,43

Lisäkauppahintojen tuloutus 0,00 -76 702,04

Muut tuotot -5 805,61 123 463,78

Yhteensä 218 721,56 74 955,28

3. Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 2018 2017

Ostot tilikauden aikana -19 548 693,64 -25 850 178,79

Varaston muutos -2 717 119,85 2 336 609,05

Muut ulkopuoliset palvelut -2 233 848,95 -2 291 487,00

-24 499 662,43 -25 805 056,74

4. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

2018 2017

Palkat ja palkkiot 3 808 633,63 3 744 838,94

Muut henkilösivukulut 1 204 945,65 1 164 054,31

Yhteensä 5 013 579,28 4 908 893,25

Func Food Groupilla on vain yksi toimintasegmentti, koska yhtiön liiketoimintamallin, toiminnan luonteen ja 

hallintorakenteen kannalta toimintaa johdetaan ja kannattavuutta seurataan yhtenä kokonaisuutena.

Liikevaihto on esitetty asiakkaan sijaintimaan mukaan. Konsernilla oli vuonna 2018 neljä (4) ja vuonna 2017 neljä (4)  

merkittävää asiakasta joiden liikevaihto ylitti 10% koko konsernin liikevaihdosta.

Liikevaihdossa on esitetty erikseen Fast ja Celsius brändit. Muut sisältää Cocovi, FitFarm ja Freddy brändit. Muut sisältää 

myös private label brändien myyntejä, joiden osuus vuonna 2018 oli pieni.

Konserni soveltaa IFRS 15 -standardin sallimaa käytännön apukeinoa jättää esittämättä tiedot suoritevelvoitteesta, jonka 

alkuperäinen odotettavissa oleva kestoaika on enintään vuosi. 

* Lukuun ottamatta rahoitusinstrumentteja ja laskennallisia verosaamisia. Varat ja investoinnit on kohdistettu niiden 

sijaintimaan mukaan. Liikearvo kohdistetaan kassavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvon kohdistamisperiaatteet on 

kuvattu liitetiedossa 11.

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 68 (73) henkilöä. Tilikauden lopussa henkilöstöä oli 40 (72).

Tiedot lähipiiriin luettavan johdon työsuhde-etuuksista on esitetty sivulla 33 kohdassa lähipiiritapahtumat.
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Kuluksi kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot olivat yhteensä 31 052,13 euroa vuonna 2018 (17 795,61 euroa vuonna 2017).

6. Poistot 

Poistot hyödykeryhmittäin: 2018 2017

Aineettomat hyödykkeet:

  Aineettomat oikeudet 2 851 871,08 3 014 565,85

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet:

  Koneet ja kalusto 943 745,46 1 222 267,02

Yhteensä 3 795 616,55 4 236 832,87

Arvonalentumiset hyödykeryhmittäin: 2018 2017

Aineettomat hyödykkeet:

  Liikearvo 7 349 100,00 0,00

  Asiakassuhteet 373 900,00 0,00

Yhteensä 7 723 000,00 0,00

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä hyödykeryhmittäin: 2018 2017

Aineettomat hyödykkeet:

  Aineettomat oikeudet 2 851 871,08 3 014 565,85

  Liikearvo 7 349 100,00 0,00

  Asiakassuhteet 373 900,00 0,00

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet:

  Koneet ja kalusto 943 745,46 1 222 267,02

Yhteensä 11 518 616,55 4 236 832,87

7. Liiketoiminnan muut kulut

2018 2017

Vuokrakulut -52 382,21 125 462,95

Ulkopuoliset palvelut 528 325,95 921 669,07

Muut kuluerät 6 259 559,75 8 185 694,39

Yhteensä 6 735 503,50 9 232 826,41

8. Tilintarkastajan palkkiot

KPMG 2018 2017

Tilintarkastus 77 000,00 44 037,49

Muut palvelut, veroneuvonta 29 898,00

Yhteensä 106 898,00 44 037,49

9. Rahoitustuotot

2018 2017

Korkotuotot 130,97 6 583,87

1 880,00 67 975,56

Yhteensä 2 010,97 74 559,43

10. Rahoituskulut

2018 2017

Valuuttakurssitappiot 253 781,16 201 692,63

Korkokulut rahoitusleasingveloista 9 378,80 -3 477,00

Korkokulut muista rahoitusveloista 3 750 286,29 3 744 931,03

Muut rahoituskulut 495 923,94 510 760,43

Yhteensä 4 509 370,19 4 453 907,09

11. Tuloverot

2018 2017

Edellisten tilikausien verot -396 846,64 -617,21

Laskennalliset verot 584 356,06 683 983,52

Yhteensä 187 509,42 683 366,31

2018 2017

Tulos ennen veroja -19 028 204,53 -8 402 656,40

3 805 640,91 1 680 531,28

Verovapaat tulot 66,55 4 812,85

Vähennyskelvottomat kulut 117 660,06 1 833,17

Ulkomaan tytäryhtiöiden verovaikutus 123 453,38 -120 424,58

-1 847 738,38 -889 518,91

0,00 50 139,46

Muut väliaikaiset erot -144 906,45 -43 389,88

Verot aikaisemmilta tilikausilta -396 846,64 -617,21

Arvonalentuminen -1 469 820,00 0,00

Verot tuloslaskelmassa 187 509,42 683 366,18

Valuuttakurssieroja on kirjattu tuloslaskelmassa ostoihin, liiketoiminnan muihin tuottoihin ja liiketoiminnan muihin kuluihin. 

Tulosvaikutteisesti kirjatut valuuttakurssierot olivat yhteensä -277 235,31 euroa vuonna 2018 (374 euroa vuonna 2017)

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla 20,0 % laskettujen verojen välinen 

täsmäytyslaskelma:

Suomen verokannan mukainen tulovero konsernin tuloksesta ennen veroja

Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioita

Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö

Valuuttakurssivoitot jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusveloista
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12. Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo

Brandit, 

rajoittamaton 

taloudellinen 

vaikutusaika*

Brandit, rajallinen 

taloudellinen 

vaikutusaika Asiakassuhteet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2018 25 556 837,84 7 572 226,00 7 481 662,51 24 469 489,60 65 080 215,96

Kurssierot -732 345,75 -214 116,07 -792 158,88 -1 738 620,70

Hankintameno 31.12.2018 24 824 492,09 7 572 226,00 7 267 546,44 23 677 330,72 63 341 595,26

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 5 465 369,06 0,00 1 452 439,40 6 710 804,66 13 628 613,12

Tilikauden poisto 484 492,81 2 367 378,27 2 851 871,08

Arvonalentuminen 7 349 100,00 373 900,00 7 723 000,00

Kurssierot -219 045,39 -35 487,80 -197 679,89 -452 213,09

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018 12 595 423,67 0,00 1 901 444,41 9 254 403,04 23 751 271,11

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 12 229 068,43 7 572 226,00 5 366 102,03 14 422 927,69 39 590 324,14

Jäljellä oleva poistoaika 11-12 vuotta 6-7 vuotta

*FAST-tuotemerkki

Liikearvo

Brandit, 

rajoittamaton 

taloudellinen 

vaikutusaika*

Brandit, rajallinen 

taloudellinen 

vaikutusaika Asiakassuhteet

Muut aineettomat 

hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2017 26 764 091,32 7 572 226,00 7 834 558,08 25 777 588,60 3 336,04 67 951 800,04

Kurssierot -1 207 253,48 -352 895,57 -1 308 099,00 -2 868 248,04

Hankintameno 31.12.2017 25 556 837,84 7 572 226,00 7 481 662,51 24 469 489,60 3 336,04 65 083 552,00

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2017 6 320 177,91 0,00 1 182 173,93 5 154 836,17 3 336,04 12 660 524,05

Tilikauden poisto 506 396,12 2 508 169,74 0,00 3 014 565,86

Kurssierot -854 808,85 -236 130,65 -952 201,25 0,00 -2 043 140,75

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2017 5 465 369,06 0,00 1 452 439,40 6 710 804,66 3 336,04 13 631 949,16

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 20 091 468,78 7 572 226,00 6 029 223,11 17 758 684,94 0,00 51 451 602,84

Jäljellä oleva poistoaika 11-12 vuotta 6-7 vuotta

*FAST-tuotemerkki

Liikearvon kohdistaminen

Liikearvo/CGU, tuhatta euroa 31.12.2018 % 31.12.2017 %

CGU Suomi 0,00 0 7 349,10 37

CGU Ruotsi 12 229,07 100 12 742,40 63

Yhteensä 12 229,07 100 20 091,50 100

Aineettomat hyödykkeet, joilla on 

määrittelemätön taloudellinen vaikutusaika 

(CGU Suomi), tasearvo tuhatta euroa

31.12.2018 31.12.2017

FAST-tavaramerkki 7 572,20 7 572,20

Yhteensä 7 572,20 7 572,20

Func Food Groupin liikeideana on tarjota kuluttajille aktiiviseen elämään ja terveyteen liittyviä tuotteita. Yhtiö esittää kannattavuutensa koko konsernin käsittävän 

segmentin puitteissa. Func Food Groupin liiketoimintamalli, toiminnan luonne ja hallintorakenne tukevat tätä ratkaisua. Segmentin sisällä liikearvo kohdistetaan 

rahavirtaa tuottaville yksiköille (Cash Generating Unit = CGU). Konsernilla on kaksi rahavirtaa tuottavaa yksikköä, CGU Suomi ja CGU Ruotsi, vuosina 2014 ja 2015 

tehtyjen yrityskauppojen mukaisesti. CGU Suomi käsittää Suomessa tehtyjen yrityskauppojen myötä konserniin tulleet tavaramerkit ja liikearvon sekä näiden 

hyödyntämisen. Näin ollen esimerkiksi FAST- tai CocoVi-tuotemerkkien myynti lasketaan mukaan CGU Suomeen riippumatta siitä onko myynti tapahtunut Suomessa 

vai muussa maassa. Vastaavasti CGU Ruotsi käsittää Ruotsissa tehdyn yrityskaupan myötä konserniin tulleet tavaramerkit ja liikearvon sekä näiden hyödyntämisen. 

Esimerkiksi Celsius-juomien myynti lasketaan osaksi CGU Ruotsia riippumatta siitä, missä maassa myynti tapahtuu.CGU-kohtainen yhteenveto liikearvon 

kohdentamisesta (tasearvot) on esitetty alla taulukossa. CGU Suomella on yksi tavaramerkki, FAST, jonka taloudellinen vaikutusaika on arvioitu määrittelemättömäksi. 

Tavaramerkin vahva tunnettuus ja tehdyt markkinatutkimukset tukevat johdon käsitystä siitä, että tavaramerkki vaikuttaa rahavirtojen kerryttämiseen 

määrittelemättömän ajan. FAST-tuotemerkin tasearvo on esitetty alla taulukossa. 
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  vuonna 2022 olisi 26 miljoonaa 

Käytetyt diskonttokorot
CGU Suomi 

ennen veroja

CGU Suomi 

verojen jälkeen

CGU Ruotsi 

ennen veroja

CGU Ruotsi 

verojen jälkeen

2018 12,85 % 11,16 % 13,10 % 10,83 %

2017 13,16 % 11,16 % 13,30 % 10,83 %

Vuonna 2017 arvonalentumistestauksen perusteella tuloslaskelmaan ei kirjattu arvonalentumistappioita. Testauksen mukaan CGU Suomen ja CGU Ruotsin 

kerrytettävissä olevat rahamäärät yhteensä ylittivät tasearvon noin 20 miljoonalla eurolla.

Käytetyt CGU-kohtaiset diskonttokorot on esitetty alla taulukossa.   

CGU Ruotsi 2017: liikevaihdon arvioitiin kasvavan 44 miljoonaan euroon vuoden 2022 loppuun mennessä (CAGR +12%) huomioiden Celsius-tuotemerkin myynnin 

Ruotsissa ja muilla markkinoilla sekä Freddy-tuotemerkin myynnin Ruotsissa. Noin kahden kolmasosan liikevaihdon kasvusta tarkasteluperiodilla arvioitiin tulevan 

Celsius tuotteiden myynnistä Ruotsin ulkopuolella. Terminaalikasvuksi arvioitiin 2% p.a. WACC:in ollessa 10,83%. Käyttöarvo alittaisi tasearvon, mikäli 

ennusteparametreissä tapahtuisi seuraavanlaisia muutoksia muiden oletusten pysyessä samana:

CGU Ruotsi 2018: liikevaihdon arvioitiin kasvavan 67 miljoonaan euroon vuoden 2023 loppuun mennessä (CAGR +26%) huomioiden Celsius-tuotemerkin myynnin 

Ruotsissa ja muilla markkinoilla. Noin neljän viidesosan liikevaihdon kasvusta tarkasteluperiodilla arvioitiin tulevan Celsius tuotteiden myynnistä Ruotsin ulkopuolella. 

Terminaalikasvuksi arvioitiin 2% p.a. WACC:in ollessa 10,83%. Käyttöarvo alittaisi tasearvon, mikäli ennusteparametreissä tapahtuisi seuraavanlaisia muutoksia 

muiden oletusten pysyessä samana:

Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo perustuu laskelmiin niiden käyttöarvosta diskonttaamalla arvioidut vastaiset rahavirrat 

Discounted Cash Flow -menetelmällä (DCF-menetelmä). Arvonalentumistestauksia tehdään mahdollisen arvonalentumisen selvittämiseksi aina, kun on viitteitä siitä, 

että arvo saattaa olla alentunut, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Arvonalentumistestauksessa käytetyt tulevaisuuden rahavirta-arviot perustuvat konsernin 

johdon hyväksymiin, CGU-kohtaisiin taloudellisiin suunnitelmiin. Käytetyt rahavirta-arviot perustuvat seuraavien viiden vuoden taloudellisiin suunnitelmiin. Sitä 

seuraavien vuosien rahavirran on arvioitu arvonalentumistestausten yhteydessä kasvavan 2% vuodessa (terminaalikasvu), eli lähellä pitkän ajan oletettua inflaatiota. 

Laskelmien diskonttokorot perustuvat pääoman keskimääräiseen kustannukseen (WACC), joka heijastaa markkinoiden käsitystä rahan aika-arvosta sekä Func Food 

Groupin liiketoimintaan liittyvistä riskeistä.

CGU-kohtaisissa rahavirta-arvioissa käytetyt liiketoiminnan kasvuoletukset sekä oletukset hinta- ja kustannuskehityksestä perustuvat johdon arvioihin kysynnän ja 

markkinoiden kehityksestä, joita verrataan ulkoisiin informaatiolähteisiin. Laskelmissa käytetyt tuottavuus- ja tehokkuusoletukset perustuvat sisäisiin tavoitteisiin, joiden 

arvioinnissa on huomioitu aiempi toteutunut kehitys. Diskonttokoron määrittämisessä käytetyt riskittömän koron, riskikertoimen (beta), sekä riskipreemion parametrit 

perustuvat markkinoilta saataviin tietoihin.

Taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden (tavaramerkkien) arvo perustuu laskelmiin säästyvistä rojaltimaksuista, kun 

tavaramerkkejä ei tarvitse lisensoida ulkopuoliselta taholta. Laskelmissa säästyvät rojaltimaksut diskontataan korolla, joka perustuu pääoman keskimääräiseen 

kustannukseen (WACC), joka heijastaa markkinoiden käsitystä rahan aika-arvosta sekä Func Food Groupin liiketoimintaan liittyvistä riskeistä. Saatuja säästöjä 

verrataan tavaramerkkien tasearvoihin. Arvonalentumistestauksia tehdään mahdollisen arvonalentumisen selvittämiseksi aina, kun on viitteitä siitä, että arvo saattaa 

olla alentunut, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Arvonalentumistestauksessa käytetyt tulevaisuuden rahavirta-arviot perustuvat konsernin johdon 

hyväksymiin, tavaramerkkikohtaisiin taloudellisiin suunnitelmiin. Käytetyt rahavirta-arviot perustuvat seuraavien viiden vuoden taloudellisiin suunnitelmiin. Sitä 

seuraavien vuosien rahavirran on arvioitu arvonalentumistestausten yhteydessä kasvavan 2% vuodessa (terminaalikasvu), eli lähellä pitkän ajan oletettua inflaatiota.

CGU Suomi vuonna 2018: konsernin johto päivitti arviotaan liikevaihdon ja kassavirran kasvusta vuosina 2019-2023. Keskeinen muutos liittyy CocoVi-tuotteiden 

myyntinäkymien alentamiseen Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi FitFarm-tuotesarjan myynnin trendi on muutettu tasaisesti laskevaksi. FAST-tuotemerkin osalta 

Suomen ja Ruotsin portfolion muutokset hidastavat lähivuosien kasvua ja myös FASTin ulkomarkkinoiden myyntitasoja on otettu alaspäin. Vastapainoksi 

kulurakennetta on tehostettu vuoden 2019 alussa ja tämä vaikuttaa myös tulevien vuosien kulutasoihin positiivisesti. Analyysin johtopäätös oli se, että CGU Suomen 

kerrytettävissä oleva rahamäärä (käyttöarvo) oli noin 9,6 miljoonaa euroa ja tämän johdosta vuodelle 2018 kirjattiin 7,7 miljoonan euron arvonalentumistappio 

liikearvoa vastaan ja osa lisäksi asiakassuhteista. Arvonalentumistappio on kirjattu tuloslaskelmalla omalle rivilleen poistojen ryhmään.

CGU Ruotsi vuonna 2018: Vuonna 2018 arvonalentumistestauksen perusteella tuloslaskelmaan ei kirjattu arvonalentumistappioita. Testauksen mukaan CGU Ruotsin 

kerrytettävissä olevat rahamäärät yhteensä ylittivät tasearvon noin 18 miljoonalla eurolla.

Herkkyysanalyysit perustuen kasvun ja diskonttokoron muutoksiin

CGU Suomi 2018: liikevaihdon arvioitiin kasvavan 25 miljoonaan euroon vuoden 2023 loppuun mennessä (CAGR +15%) huomioiden FAST- ja CocoVi-tuotemerkkien 

laskevan kotimaan myynnin ja vientitoimintojen kehityksen. Noin neljän viidesosan liikevaihdon kasvusta tarkasteluperiodilla arvioitiin tulevan FAST-tuotteiden 

myynnistä Ruotsissa ja muualla Suomen ulkopuolella. Terminaalikasvuksi arvioitiin 2% p.a. WACC:in ollessa 11,16%. Käyttöarvo alitti tasearvon 7,7 miljoonalla eurolla. 

Käyttöarvo alentuisi 1,7 miljoonaa euroa lisää mikäli ennusteparametreissä tapahtuisi seuraavanlaisia muutoksia muiden oletusten pysyessä samana:

- diskonttokorko nousisi 0,5%-yksikköä ja terminaalikasvu laskisi 1,0%-yksikköä tai

- liikevaihdon kasvu (CAGR) ennusteperiodilla jäisi 3,5%-yksikköä ennustetusta, jolloin CAGR (kertyvä vuotuinen kasvuprosentti) olisi 11,5% ja liikevaihto vuonna 

2023 olisi 21,4 miljoonaa euroa.

- diskonttokorko nousisi 2,0%-yksikköä ja terminaalikasvu laskisi 2,0%-yksikköä tai
- liikevaihdon kasvu (CAGR) ennusteperiodilla jäisi 11%-yksikköä ennustetusta, jolloin CAGR (kertyvä vuotuinen kasvuprosentti) olisi 1% ja liikevaihto  

- diskonttokorko nousisi 2,0%-yksikköä ja terminaalikasvu laskisi 3,0%-yksikköä tai

- liikevaihdon kasvu (CAGR) ennusteperiodilla jäisi 11%-yksikköä ennustetusta, jolloin CAGR (kertyvä vuotuinen kasvuprosentti) olisi 15% ja liikevaihto vuonna 

2023 olisi 42 miljoonaa euroa

CGU Suomi 2017: liikevaihdon arvioitiin kasvavan 33 miljoonaan euroon vuoden 2022 loppuun mennessä (CAGR +16%) huomioiden FAST- ja CocoVi-tuotemerkkien 

kotimaan myynnin ja vientitoimintojen kehityksen. Noin kolmen neljäsosan liikevaihdon kasvusta tarkasteluperiodilla arvioitiin tulevan FAST- ja CocoVi-tuotteiden 

myynnistä Ruotsissa ja muualla Suomen ulkopuolella. Terminaalikasvuksi arvioitiin 2% p.a. WACC:in ollessa 11,16%. Käyttöarvo alittaisi tasearvon, mikäli 

ennusteparametreissä tapahtuisi seuraavanlaisia muutoksia muiden oletusten pysyessä samana:

- diskonttokorko nousisi 0,5%-yksikköä ja terminaalikasvu laskisi 1,0%-yksikköä tai

- liikevaihdon kasvu (CAGR) ennusteperiodilla jäisi 3%-yksikköä ennustetusta, jolloin CAGR (kertyvä vuotuinen kasvuprosentti) olisi 13% ja liikevaihto vuonna 2022 

olisi 29 miljoonaa euroa.
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13. Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto Yhteensä Koneet ja kalusto Henkilöautot

Hankintameno 1.1.2018 4 052 023,14 4 052 023,14 2 655 647,60 1 560 705,45

Lisäykset 443 649,11 443 649,11 210 867,23 232 781,88

Vähennykset -28 237,36 -28 237,36 -9 361,47 -18 875,89

Kurssierot 38 831,10 38 831,10 -86 660,08 -38 838,73

Hankintameno 31.12.2018 4 506 265,99 4 506 265,99 2 770 493,28 1 735 772,71

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 2 380 635,89 2 380 635,89 1 851 165,59 693 299,16

Vähennysten kertyneet poistot -7 049,67 -7 049,67 -7 049,67 0,00

Tilikauden poisto 943 745,46 943 745,46 433 571,04 510 174,43

Kurssierot 95 388,45 95 388,45 -55 881,38 -12 559,02

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018 3 412 720,13 3 412 720,13 2 221 805,57 1 190 914,56

0

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 1 093 545,86 1 093 545,86 548 687,71 544 858,15

Hankintameno 1.1.2017 4 181 906,63 4 181 906,63 3 262 878,00 919 028,63

Lisäykset 1 044 732,67 1 044 732,67 69 429,68 975 302,99

Vähennykset -1 178 517,32 -1 178 517,32 -747 161,67 -431 355,65

Kurssierot 3 901,16 3 901,16 -79 827,62 83 728,78

Hankintameno 31.12.2017 4 052 023,14 4 052 023,14 2 505 318,39 1 546 704,75

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2017 2 405 656,94 2 405 656,94 1 840 466,88 565 190,06

Tilikauden poisto 1 222 266,92 1 222 266,92 658 758,21 563 508,71

Vähennysten kertyneet poistot -1 084 672,86 -1 084 672,86 -791 085,00 -293 587,86

Kurssierot -162 615,11 -162 615,11 -119 299,53 -43 315,58

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2017 2 380 635,89 2 380 635,89 1 588 840,56 791 795,33

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 1 671 387,25 1 671 387,25 916 477,83 754 909,42
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31.12.2018 Koneet ja kalusto Yhteensä

Hankintameno 1 635 345,99 1 635 345,99

Kertyneet poistot -1 101 129,68 -1 101 129,68

Kirjanpitoarvo 534 216,31 534 216,31

31.12.2017 Koneet ja kalusto Yhteensä

Hankintameno 1 468 602,97 1 468 602,97

Kertyneet poistot -164 249,59 -164 249,59

Kirjanpitoarvo 1 632 852,56 1 632 852,56

15. Hankitut liiketoiminnot

Tilikauden 2018 hankinnat

Tilikauden 2017 hankinnat

Konserni on kirjannut vuonna 2017 liiketoiminnan muita tuottoja ja vastaavia velkojen muutoksia seuraavasti:

Konsernilla ei ollut liiketoimintojen hankintoja vuonna 2017.

Suomen Lisäravinne Oy: konserni nosti omistusosuutensa Suomen Lisäravinne Oy:stä 100%:iin tilikauden aikana. Toteutunut kauppahinta ostetuista osakkeista ylitti 

vuoden 2016 lopulla tehdyn arvion n. 77 000 eurolla, minkä yhtiö kirjasi tulosta heikentävänä eränä liiketoiminnan muihin tuottoihin. Lisäkauppahintaan liittyvien 

velkojen muutokset on kirjattu sovitun maksuaikataulun mukaisesti.

Tilikaudella 2017 kirjatut liiketoiminnan muut tuotot toteutuneista ja toteutumattomista lisäkauppahinnoista aikaisemmilta tilikausilta

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla hankittua omaisuutta seuraavasti:

Konsernilla ei ollut liiketoimintojen hankintoja vuonna 2018.

Konserni ei kirjannut vuonna 2018 liiketoiminnan muita tuottoja ja vastaavia velkojen muutoksia.

Tilikaudella 2018 kirjatut liiketoiminnan muut tuotot toteutuneista ja toteutumattomista lisäkauppahinnoista aikaisemmilta tilikausilta
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16. Muut rahoitusvarat

Muut rahoitusvarat -tase-erään sisältyvät seuraavat rahoitusvarat:

2018 2017

Pitkäaikaiset

Osakesijoitukset 1 875,00 1 875,00

Yhteensä 1 875,00 1 875,00

17. Vaihto-omaisuus

2018 2017

Aineet ja tarvikkeet 5 770 583,25 8 487 703,10

Ennakkomaksut 75 952,81 283 571,10

Yhteensä 5 846 536,06 8 771 274,20

18. Myyntisaamiset ja muut saamiset

2018 2017

Myyntisaamiset 1 434 649,56 1 885 304,60

Siirtosaamiset 189 657,66 443 309,21

Muut saamiset 147 477,93 159 567,48

Yhteensä 1 771 785,14 2 488 181,29

19. Myyntisaamisten ikäjakauma

Myyntisaamiset

Luottotappion 

todennäköisyys

Oletettu 

luottotappio 2017

Erääntymättömät 963 967,71 9,2 % 88 277,84 1 785 099,27

1-30 päivää erääntyneet 263 563,95 0,0 % 0,00 44 334,82

31-180 päivää erääntyneet 127 183,16 0,0 % 0,00 55 870,51

181-360 päivää erääntyneet 193 263,54 0,0 % 0,00 0,00

Yli vuoden erääntyneet 7 247,91 0,0 % 0,00 0,00

Vähennetään arvonalentuminen -120 576,71 0,0 % 0,00 0,00

Myyntisaamisten tasearvo 1 434 649,56 6,2 % 88 277,84 1 885 304,60

Raportointikaudella kirjattiin kuluksi 1,2 milj. euroa, jolla vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo alennettiin 

vastaamaan sen nettorealisointiarvoa (0,1 milj. euroa vuonna 2017).

Konserni on kirjannut yhteensä tilikaudella myyntisaamisista arvonalentumistappioita 124 tuhatta euroa (54 

tuhatta euroa vuonna 2017). Tämän lisäksi konserni on kirjannut IFRS9 standardin käyttöönoton myötä 88 

tuhannen euron ennakoidun luottotappion. Tämä varaus kohdistuu kokonaan erääntymättömiin. Konsernin 

toimintatapoihin ei ole toistaiseksi kuulunut vakuuksien hankkiminen myynti- ja muista saamisista. 

2018
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21. Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät
2018 2017

Palkat ja sosiaalimaksut 0,00 216,44
Korkosaamiset 21 721,20 0,00
Ennakot 167 936,46 83 579,96
Muut 0,00 359 512,81

Yhteensä 189 657,66 443 309,21

22. Rahavarat

2018 2017

Käteinen raha ja pankkitilit 432 030,10 1 319 247,16

Yhteensä 432 030,10 1 319 247,16

Osassa konsernin Suomen ja Ruotsin yhtiöistä on käytössä osittainen myyntisaamisten rahoitusjärjestely 

(myyntisaamisten myyminen). Vuosina 2017-2018 kirjanpidossa myyntisaamisten määrää on vähennetty, 

kun saamiset on myyty, koska niihin liityvät olennaiset riskit on siirretty. Tilikausien 2017 ja 2018 päättyessä 

konsernin taseessa ei ole ollut siirrettyjä mutta taseeseen edelleen kirjattuja saamisia, eikä myöskään niitä 

vastaavaa vakuudellista rahoitusvelkaa.
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23. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

Osakepääoma

2017 2018

Osakkeita tilikauden alussa 31 396 564 31 396 564

Osakkeita tilikauden lopussa 31 396 564 31 396 564

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Muuntoerot

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Emoyhtiön tilikauden tulos oli 19,9 miljoonaa euroa tappiollinen.

Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Osakepääomaan merkitään osakeantien yhteydessä saatu osakkeiden merkintähinta siltä osin kuin 

merkintähintaa ei osakeantipäätöksessä ole päätetty kirjattavaksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja 

osakkeiden merkintähinnan siltä osin kuin sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan. 

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

ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten kurssierot sisältyvät muuntoeroihin.

Func Food Group Oyj:n osakkeiden määrän kehitys on kuvattu alla taulukossa.
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2018 2017 2015

Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat

Joukkovelkakirjalaina 0,00 24 756 065,58

Pääomalainat 49 666,67 49 666,67

Vaihtovelkakirjalaina 10 658 827,18 7 919 313,99

Rahoitusleasingvelat 376 547,27 590 387,26

Muut lainat 5 685 343,43 5 693 187,48

Yhteensä 16 770 384,55 39 008 620,98

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat

Joukkovelkakirjalaina 29 493 219,70 4 500 000,00

Rahoitusleasingvelat 331 639,15 459 465,49

Muut lainat 0,00 25 000,00

Yhteensä 29 824 858,85 4 984 465,49 0,00

Rahoitusvelkojen rahamääräiset ja ei rahamääräiset erät

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 Kassavirtavaikutus Muut oikaisut

Kirjanpitoarvo 

31.12.2018

Joukkovelkakirjalaina 29 256 065,58 0,00 237 154,12 29 493 219,70

Vaihtovelkakirjalaina 7 919 313,99 1 924 407,87 815 105,32 10 658 827,18

Rahoitusleasingvelat 1 049 852,75 -385 631,12 43 964,78 708 186,42

38 225 232,32 1 538 776,75 1 096 224,22 40 860 233,30

Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat

2018 2017 2015

Yhden vuoden kuluessa 341 778,09 526 123,00

382 730,60 549 084,00

Yhteensä 724 508,69 1 075 207,00

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut -16 322,27 -25 354,25

Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo 708 186,42 1 049 852,75

Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo erääntyy seuraavasti

Yhden vuoden kuluessa 331 639,15 459 465,49

376 547,27 590 387,26

Yhteensä 708 186,42 1 049 852,75

Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua

Rahoitusleasingvelkojen bruttomäärä - vähimmäisvuokrat 

erääntymisajoittain

Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua

Rahoitusleasing muodostuu henkilöautoista ja koneista ja kalustosta. Tarkempi erittely rahoitusleasingsopimuksista on liitetiedossa 

14 sivulla 21.

Func Food Groupin suurimman velan muodostaa kesäkuussa 2015 liikkeeseen laskettu 38 miljoonan euron 

suuruinen joukkovelkakirjalaina. Lainan maturiteetti on neljä vuotta, ja sen eräpäivä on 26.6.2019. Lainalle 

maksetaan korkona kolmen kuukauden EURIBOR (vähintään 0,0%) lisättynä yhdeksällä prosentilla. 

Joukkovelkakirjalainaa lyhennettiin 1,0 miljoonalla eurolla syyskuussa 2016 ja 7,4 miljoonalla eurolla 

maaliskuussa 2017. Sen tarkemmat ehdot ovat luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.funcfood.com.

Konserniyhtiöistä Suomen Lisäravinne Oy:llä on yksi konsernin ulkopuolinen pääomalaina. Pääasialliset ehdot 

ovat seuraavanlaiset: lainalla ei ole vakuutta; korkoa saadaan maksaa lainalle vain osakeyhtiölain 12 luvun 

salliessa; lainan saajalla on oikeus milloin hyvänsä maksaa laina kokonaan tai osittain takaisin, mikäli sillä on 

OyL:n 12 luvun mainitut edellytykset lainapääoman palauttamiselle; pääoma saadaan muutoin palauttaa ja 

korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä 

maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen 

sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Pääomalainan suuruus on 49 666,67 euroa ja se erääntyy 

20.5.2020. Korkokanta on 7,0%. Lainalla ei ole kertynyt kuluksi kirjaamatonta korkoa. Yhtiö maksoi yhden 

pääomalainan summaltaan 25 000,00 euroa ja siihen kertyneet korot helmikuun 2018 lopussa.

Konsernin emoyhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä vaihtovelkakirjalainoja, joiden tasearvo oli yhteensä 10,7 miljoonaa 

euroa. Lainojen korko on 10% vuodessa ja kertyneet korot lisätään vuosittain lainapääomaan. Lainat ja niiden 

kertyneet korot erääntyvät maksuun vuosina 2021 ja 2022. Lainojen merkinnän yhteydessä on myönnetty 

merkintäoikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään maksimissaan 24,2 miljoonaa Func Food Group Oyj:n 

osaketta lainaehtojen täyttyessä. Lainojen ehtojen mukaan lainaajalla on oikeus maksaa lainat takaisin 7 tai 10 

työpäivän ilmoitusajalla, riippuen velkojasta. Lisäksi lainanantajalla on yhtiön myynnin yhteydessä oikeus 

konvertoida osa pääomasta osakkeiksi ja loppu maksetaan rahalla.
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25. Rahoitusriskien hallinta

26. Valuuttariski

27. Korkoriski

28. Maksuvalmiusriski

Yhtiön rahoitustoimintojen keskeiset tavoitteet ovat pääoman hankinta, pääomakustannusten optimointi ja rahoitusriskien hallinta. Konsernin 

riskienhallinnan yleisperiaatteet hyväksyy hallitus, ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa toimiva johto. Konsernin rahoitustoiminto on 

keskitetty emoyhtiölle, joka koordinoi ja valvoo tytäryhtiöiden rahoitustoimintoja. Konsernin pääasialliset rahoitusriskit ovat valuutta-, korko-, 

maksuvalmius- ja luottoriskit. Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on tunnistaa ja mitata konsernin rahoitustoiminnoista aiheutuvaa 

kokonaisriskiasemaa sekä toteuttaa riskinhallintatoimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei rahoitusriskien kokonaismäärä ylitä konsernin 

riskinkantokykyä ja -halua.

Konserni toimii kansainvälisesti ja kohtaa siten eri valuuttapositioista aiheutuvia transaktioriskejä ja riskejä, jotka syntyvät kun eri valuutoissa 

olevat sijoitukset, saamiset ja velat muunnetaan emoyhtiön toimintavaluuttaan. Konsernin rahoituspolitiikan tavoitteena on turvata operatiivisen 

liiketoiminnan kannattavuus hallinnoimalla tunnistettuja valuuttariskejä. 

Konsernin korkoriskinä on ensisijaisesti finanssierien korkoherkkyys, jolla tarkoitetaan korkotason muutosten välitöntä vaikutusta konsernin 

rahoituseriin kuten korollisiin lainoihin, sijoituksiin ja johdannaissopimuksiin. Erityisesti vieraan pääoman ehtoisten lainojen viitekorkoihin liittyvä 

korkoriski on konsernin kannalta merkityksellinen. Valtaosa konsernin ulkopuolisista lainoista on vaihtuvakorkoisia, eikä niitä ole korkosuojattu 

tilinpäätöshetkellä. Konsernin vaihtuvakorkoisten lainojen viitekorko on 3kk euribor ja rahoituskorko keskimäärin 9,0% (9,0% vuonna 2017).

Maksuvalmiusriskillä tarkoitetaan sitä, että konsernin rahoitusvarat ja lisärahoitusmahdollisuudet eivät kata konsernin tarpeita tai likvidien varojen 

hankinnasta aiheutuu markkinakustannuksia suuremmat kulut. Maksuvalmius ja kasvun rahoittaminen ovat konsernissa erityisen huomion 

kohteena ja liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää pyritään arvioimaan ja seuraamaan jatkuvasti, jotta konsernilla olisi riittävästi likvidejä 

varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Merkittävimmät maksuvalmiusriskit konsernissa liittyvät vieraan 

pääoman korkomaksujen ja lyhennysten aikatauluihin ja rahoittamiseen, tuotteiden myyntiin liittyvään kausivaihteluun vuoden aikana, joidenkin 

tuotteiden ostojen keskittymiseen muutamalle kuukaudelle vuoden aikana, sekä tarvittavan käyttöpääoman määrään. Maksuvalmiuden 

varmistamiseksi konsernissa hyödynnetään myyntisaatavien rahoitusta ja pyritään jatkuvasti tehostamaan käyttöpääoman hallintaa muun 

muassa neuvottelemalla riittävän pitkiä maksuaikoja tavarantoimittajien kanssa sekä optimoimalla varastojen kokoa. Tarvittaessa 

maksuvalmiutta konsernin eri osissa tuetaan eri yksiköiden välisin lainoin. Konsernin likvidit varat vuoden lopussa olivat 0,4 miljoonaa euroa (1,3 

miljoonaa euroa) ja konsernin korolliset velat 41,3 miljoonaa euroa (40,3). Yhtiön joukkovelkakirjalaina erääntyy 26.6.2019. Lainan 

uudelleenrahoitukseen liittyy riski. Mikäli uudelleenrahoitus tai muu yritysjärjestely ei onnistu, niin yhtiö joutuu aloittamaan bondinhaltijoiden 

kanssa neuvottelut, jotka johtaisivat yhtiön omistusrakenteen uudelleenjärjestelyyn.

Konsernin kannalta merkittävimmät valuutat ovat Yhdysvaltojen dollari (USD), Ruotsin kruunu (SEK) ja Iso-Britannian punta (GBP). Erityisesti 

USD/SEK, GBP/EUR ja USD/EUR valuuttaparit ovat konsernille merkityksellisiä, niiden muodostaessa merkittävän osan paikallisten yhtiöiden 

toimintavaluuttojen ulkopuolisista ostoista. SEK/EUR suhde vaikuttaa taas merkittävästi konsernin raportoimaan tulokseen, kun saamiset ja velat 

Ruotsin tytäryhtiöiltä muunnetaan emoyhtiön toimintavaluuttaan. SEK/EUR valuuttapariin liittyvää riskiä kasvattaa osaltaan se että konsernin 

kaikki ulkopuoliset velat ovat euromääräisiä, mutta merkittävä osa tuotoista on kruunumääräisiä. Konserni ei toistaiseksi ole käyttänyt 

suojausinstrumentteja valuuttariskiensä hallitsemiseksi, mutta tutkii aktiivisesti avoimia valuuttapositioita ja niihin liittyviä suojaustarpeita ja -

mahdollisuuksia.

Jos Yhdysvaltain dollari olisi ollut tilikaudella Ruotsin kruunuun nähden keskimäärin 10% vahvempi/heikompi, olisi sillä ollut konsernin johdon 

arvion mukaan 0,82 miljoonan euron negatiivinen/positiivinen vaikutus (2017: 0,87 miljoonan euron vaikutus) konsernin tulokseen ennen veroja.

Jos Englannin punta olisi ollut tilikaudella euroon nähden keskimäärin 10% vahvempi/heikompi, olisi sillä ollut konsernin johdon arvion mukaan 

0,01 miljoonan euron negatiivinen/positiivinen vaikutus (2017: 0,04 miljoonan euron vaikutus) konsernin tulokseen ennen veroja.

Tilinpäätöshetkellä konsernilla on 29,6 miljoonaa euroa vaihtuvakorkoisia velkoja, joiden viitekorko on 3kk euribor. Herkkyysanalyysin perusteella 

korkotason yhden prosenttiyksikön nousu nostaa konsernin korkokuluja n. 0,2 miljoonaa euroa. Viitekoron ollessa negatiivinen tilinpäätöshetkellä, 

korkojen nousun vaikutusta laimentaa lainoissa oleva viitekoron korkolattia (ei voi olla negatiivinen). Korkolattian myötä viitekoron laskulla ei 

myöskään ole vaikutusta korkokustannuksiin.

Jos Ruotsin kruunu olisi ollut tilikaudella euroon nähden keskimäärin 10% vahvempi/heikompi, olisi sillä ollut konsernin johdon arvion mukaan 

0,03 miljoonan euron positiivinen/negatiivinen vaikutus (2017: 0,09 miljoonan euron vaikutus) konsernin euromääräiseen tulokseen ennen veroja. 

Tilinpäätöshetken valuuttakurssi vaikuttaa lisäksi konsernin laajaan tulokseen ja omaan pääomaan Ruotsissa sijaitsevien tytäryhtiöiden 

muuntoerojen kautta.

Jos Yhdysvaltain dollari olisi ollut tilikaudella euroon nähden keskimäärin 10% vahvempi/heikompi, olisi sillä ollut konsernin johdon arvion 

mukaan 0,07 miljoonan euron negatiivinen/positiivinen vaikutus (2017: 0,05 miljoonan euron vaikutus) konsernin tulokseen ennen veroja.
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29. Luottoriski

30. Pääoman hallinta 

2018 2017

Nettokäyttöpääoma 139 575,87 2 427 085,73

Oma pääoma -13 243 220,46 6 539 174,93

Oman pääoman tuotto
1)

na. -72,6%

Korollinen nettovelka
2)

42 426 042,55 38 972 805,80

Nettovelkaantumisaste (gearing)
3)

-320,4% 596,0%

Omavaraisuusaste
4)

-27,1% 9,9%
1)

Tilikauden tulos / oma pääoma (vuosineljännesten keskiarvo tilikauden aikana); tunnuslukua ei esitetä 2018 kaudelta,

koska sekä tilikauden tulos että oma pääoma ovat negatiiviset
2)

Korolliset velat - rahavarat - lainasaatavat
3)

Korollinen nettovelka / oma pääoma
4)

Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot)

31. Ostovelat ja muut velat

2018 2017 2015

Saadut ennakot 2 516,64 0,00

Ostovelat 7 141 609,75 6 536 375,83

Siirtovelat 1 703 214,64 1 284 010,53

Muut lyhytaikaiset velat 312 172,64 726 431,25

Yhteensä 9 159 513,67 8 546 817,61

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Vuosilomapalkka sosiaalikuluineen 421 161,13 431 520,39

Palkkajaksotukset 24 712,13 183 296,71

Korkojaksotukset 711 035,34 457 344,60

Verojaksotukset 16 536,24 0,00

Tyel-jaksotukset 34 736,57 177 896,93

Muut erät 495 033,22 33 951,89

Yhteensä 1 703 214,64 1 284 010,53 0,00

Konsernin pääoman hallinnalle ei ole asetettu tiettyä tavoitetta, vaan konserni pyrkii tasapainoon kasvutavoitteiden, velkaantuneisuuden sekä 

pääoman tuoton välillä. Func Food Group Oyj:hin tai sen tytäryhtiöihin ei kohdistu ulkopuolelta määrättyjä pääomavaatimuksia. Liitetiedossa 35. 

on eritelty rajoituksia konsernin varojen käytössä, velan ottamisessa ja velkojen maksussa emoyhtiöllä olevan joukkovelkakirjalainan 

juoksuaikana.

Tärkeimmät pääoman hallintaa kuvaavat tunnusluvut on esitetty alla taulukossa.   

Konserni hallitsee luottoriskiä tarkistamalla avainyhteistyökumppaneidensa luottokelpoisuuden säännöllisin väliajoin sekä aktiivisesti seuraamalla 

asiakkaiden maksukäyttäytymistä. Konserni hallitsee luottoriskiä myös markkina- ja asiakaskohtaisilla maksuehdoilla. Konsernin tytäryhtiöiden 

luottoriskikeskittymät ovat huomattavat johtuen myynnin keskittymisestä muutamaan isoon kauppaketjuun, mutta näiden asiakkaiden luottoriskin 

realisoitumisen todennäköisyys on hyvin pieni. Muun asiakaskunnan luottoriskikeskittymät ovat puolestaan vähäisiä johtuen konsernin suuresta 

pienasiakkaiden määrästä ja keskimääräisen saatavan pienestä euromäärästä. Uusien asiakkaiden luottokelpoisuus pyritään tarkistamaan 

tilausta tehtäessä. Konserni arvioi tilinpäätöshetkellä avoimiin myyntisaamisiin liittyvän luottotappioriskin olevan enintään 88 tuhatta euroa. 

Konsernin myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty sivulla 22.

Konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on optimaalisen pääomarakenteen avulla tukea liiketoimintaa ja kasvattaa omistaja-arvoa tavoitteena 

mahdollisimman hyvä tuotto sijoitetulle pääomalle. Tavoitteena on myös säilyttää sijoittajien, luotonantajien ja markkinoiden luottamus yhtiöön 

sekä turvata yhtiön positiivinen kehitys tulevaisuudessa. Konsernin määritelmän mukainen hallinnoitava pääoma koostuu nettokäyttöpääomasta, 

korollisesta nettovelasta ja omasta pääomasta.
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32. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

euroa 1.1.2018

Kirjattu tulos-

vaikutteisesti Kurssierot 31.12.2018

Laskennalliset verosaamiset

Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 43 870,33 -37 302,25 6 568,08

Myyntisaamisten luottotappiovaraus 0,00 13 026,31 13 026,31

Rahoitusleasing 49 300,67 -6 598,79 -4 501,65 38 200,23

Yhteensä 93 171,00 -30 874,74 -4 501,65 57 794,61

euroa 1.1.2018

Kirjattu tulos-

vaikutteisesti Kurssierot 31.12.2018

Laskennalliset verovelat

Aineettomien hyödykkeiden aktivointi 6 657 704,94 -689 422,11 -171 877,28 5 796 405,54

Kertyneet poistoerot 3 780,29 -3 780,29 0,00

Vaihtovelkakirjalainat 5 384,00 12 677,37 1 546,50 19 607,87

FAS poistojen palautus 50 790,89 61 513,95 14 635,69 126 940,53

Yhteensä 6 717 660,12 -615 230,80 -159 475,38 5 942 953,94

euroa 1.1.2017

Kirjattu tulos-

vaikutteisesti Kurssierot 31.12.2017

Laskennalliset verosaamiset

Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 21 172,33 22 698,00 43 870,33

Rahoitusleasing 51 846,47 -2 545,40 49 301,07

Yhteensä 21 172,33 74 544,47 -2 545,40 93 171,40

euroa 1.1.2017

Kirjattu tulos-

vaikutteisesti Kurssierot 31.12.2017

Laskennalliset verovelat

Aineettomien hyödykkeiden aktivointi 7 557 753,36 -596 123,42 -303 925,00 6 657 704,94

Kertyneet poistoerot 4 769,58 -989,29 3 780,29

Vaihtovelkakirjalainat -27 093,00 32 477,00 5 384,00

Rahoituslaitoslainat 66 333,83 -66 333,83 0,00

FAS poistojen palautus 30 974,46 21 530,54 -1 714,11 50 790,89

Yhteensä 7 632 738,23 -609 439,00 -305 639,11 6 717 660,12

Konsernilla oli 31.12.2018 yhteensä 18 198 348,5 euroa (12 242 482,38 euroa 31.12.2017) vahvistettuja 

tappioita, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista. Kyseiset tappiot vanhenevat vuosina 2025-2027.
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33. Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma

Seuraava taulukko kuvaa sopimuksiin perustuvaa maturiteettianalyysia. Luvut ovat diskonttaamattomia sisältäen

sekä korkomaksut että pääoman takaisinmaksut.

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma

tasearvo rahavirta 0-6 kk 6 kk-1 vuosi 1-2 vuotta 2-5 vuotta yli 5 vuotta

31.12.2018

Vaihtovelkakirjalainat 10 658 827,18

lyhennykset 9 200 000,00 0,00 0,00 0,00 9 200 000,00 0,00

rahoituskulut 5 415 482,73 0,00 0,00 0,00 5 415 482,73 0,00

Joukkovelkakirjalaina 29 493 219,70

lyhennykset 29 626 472,00 29 626 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rahoituskulut 2 318 271,43 2 318 271,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Pääomalaina 49 666,67

lyhennykset 49 666,67 0,00 0,00 49 666,67 0,00 0,00

rahoituskulut 18 840,67 0,00 0,00 18 840,67 0,00 0,00

Rahoitusleasingvelat 708 186,42

lyhennykset 724 405,74 149 054,60 192 673,30 311 898,04 70 779,80 0,00

rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lisäkauppahinta 3 160 156,74

lyhennykset 3 160 156,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160 156,74

rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostovelat ja muut velat 7 453 782,39

lyhennykset 7 141 609,75 7 141 609,75 0,00 0,00 0,00 0,00

rahoituskulut 338 454,83 0,00 0,00 0,00 338 454,83 0,00

Yhteensä 51 523 839,10 57 993 360,57 39 235 407,78 192 673,30 380 405,38 15 024 717,36 3 160 156,74

31.12.2017

Vaihtovelkakirjalainat 7 919 313,99

lyhennykset 7 925 367,15 0,00 0,00 0,00 7 925 367,15 0,00

rahoituskulut 3 756 582,68 0,00 0,00 0,00 3 756 582,68 0,00

Joukkovelkakirjalaina 29 256 065,58

lyhennykset* 29 626 472,00 0,00 4 500 000,00 25 126 472,00 0,00 0,00

rahoituskulut 4 044 013,45 1 340 597,88 1 362 817,71 1 340 597,86 0,00 0,00

Pääomalaina 74 666,67

lyhennykset 74 666,67 25 000,00 0,00 0,00 49 666,67 0,00

rahoituskulut 20 110,87 1 374,98 0,00 0,00 18 735,89 0,00

Rahoitusleasingvelat 1 049 852,75

lyhennykset 1 055 236,83 363 405,00 163 895,00 283 972,00 243 964,83 0,00

rahoituskulut 19 385,00 7 436,00 5 017,00 6 046,00 886,00 0,00

Lisäkauppahinta 3 621 198,66

lyhennykset 3 619 121,55 317 551,02 0,00 0,00 0,00 3 301 570,53

rahoituskulut 4 142,86 4 142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostovelat ja muut velat 8 927 992,78

lyhennykset 8 927 992,78 6 536 375,83 0,00 577 014,00 1 814 602,95 0,00

rahoituskulut 338 454,83 0,00 0,00 0,00 338 454,83 0,00

Yhteensä 50 854 454,43 58 342 288,85 8 230 406,57 5 862 817,71 27 044 083,86 13 903 410,18 3 301 570,53

*Tilikauden päättymisen jälkeen hyväksytyn päätöksen mukaan joukkovelkakirjalainan 4,5 miljoonan euron lyhennys siirtyy vuodelle 2019
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34. Käypien arvojen hierarkia rahoitusvaroista ja veloista, joita ei arvosteta käypään

arvoon taseessa mutta joiden käypä arvo esitetään tilinpäätöksessä

31.12.2018 Taso 1 Taso 2 Taso 3

Rahoitusvarat

Muut saamiset 147 477,93 147 477,93 0,00

Rahoitusvelat

Joukkovelkakirjalainat 29 493 219,70 29 493 219,70 0,00

Vaihtovelkakirjalainat 10 658 827,18 10 658 827,18 0,00

Pääomalainat 49 666,67 0,00 49 666,67

Lainat rahoituslaitoksilta 708 186,42 708 186,42 0,00

Muut velat 5 997 516,07 5 997 516,07 0,00

Yhteensä 46 907 416,04 46 857 749,37 49 666,67

31.12.2017 Taso 1 Taso 2 Taso 3

Rahoitusvarat

Muut saamiset 159 567,48 159 567,48 0,00

Rahoitusvelat

Joukkovelkakirjalainat 29 256 065,58 29 256 065,58 0,00

Vaihtovelkakirjalainat 7 919 313,99 7 919 313,99 0,00

Pääomalainat 74 666,67 0,00 74 666,67

Lainat rahoituslaitoksilta 1 049 852,75 1 049 852,75 0,00

Muut velat 6 414 254,71 6 414 254,71 0,00

Yhteensä 44 714 153,70 44 639 487,03 74 666,67

Tasolle 1 luokitellaan instrumentit joiden käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin

(oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Tasolle 2 luokitellaan instrumentit, joiden hinnat perustuvat todennettavissa olevaan markkinatietoon

Tasolle 3 luokitellaan instrumentit, joiden hinnat eivät perustu todettavissa olevaan

markkinatietoon vaan esimerkiksi yrityksen omaan tietoon.

Myyntisaamisten ja ostovelkojen kirjanpitoarvot ovat kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta.

35. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

2018 tase-erä

euroa Liite

Käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti 

kirjattavat 

rahoitusvarat ja -

velat

Käypään arvoon 

muiden laajan 

tuloksen erien 

kautta kirjattavat 

rahoitusvarat ja -

velat

Jaksotettuun 

hankintamenoon 

kirjattavat 

rahoitusvarat ja -

velat Tasearvo Käypä arvo

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 528 222,59 1 528 222,59 1 528 222,59

Rahoitusvarat yhteensä 0,00 0,00 1 528 222,59 1 528 222,59 1 528 222,59

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Joukkovelkakirjalainat 0,00 0,00 0,00

Vaihtovelkakirjalaina 10 658 827,18 10 658 827,18 10 658 827,18

Pääomalainat 49 666,67 49 666,67 49 666,67

Rahoitusleasingvelat 376 547,27 376 547,27 376 547,27

Muut pitkäaikaiset velat 5 685 343,43 5 685 343,43 5 685 343,43

Lyhytaikaiset velat

Joukkovelkakirjalainat 29 493 219,70 29 493 219,70 29 493 219,70

Pääomalainat

Rahoitusleasingvelat 331 639,15 331 639,15 331 639,15

Ostovelat 7 141 609,75 7 141 609,75

Muut velat 312 172,64 312 172,64

Rahoitusvelat yhteensä 0,00 0,00 46 595 243,40 54 049 025,78 54 049 025,78
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2017 tase-erä

euroa Liite

Käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti 

kirjattavat 

rahoitusvarat ja -

velat

Lainat ja muut 

saamiset

Myytävissä olevat 

rahavarat

Jaksotettuun 

hankintamenoon 

arvostetut 

rahoitusvelat Tasearvo Käypä arvo

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Muut pitkäaikaiset varat

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 037 252,17 2 037 252,17 2 037 252,17

Rahoitusarvopaperit

Rahoitusvarat yhteensä 0,00 2 037 252,17 0,00 0,00 2 037 252,17 2 037 252,17

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Joukkovelkakirjalainat 24 756 065,58 24 756 065,58 24 756 065,58

Vaihtovelkakirjalaina 7 919 313,99 7 919 313,99 7 919 313,99

Pääomalainat 49 666,67 49 666,67 49 666,67

Lainat rahoituslaitoksilta 590 387,26 590 387,26 590 387,26

Muut pitkäaikaiset velat 5 693 187,48 5 693 187,48 5 693 187,48

Lyhytaikaiset velat

Joukkovelkakirjalainat 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00

Pääomalainat 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Lainat rahoituslaitoksilta 459 465,49 459 465,49 459 465,49

Ostovelat 6 536 375,83 6 536 375,83

Muut velat 721 067,23 721 067,23

Rahoitusvelat yhteensä 0,00 0,00 0,00 43 993 086,48 51 250 529,53 51 250 529,53

Joukkovelkakirjalainat ja vaihtovelkakirjalainat

Rahoitusleasingvelat 

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Factoringvelat, pääomalainat, ostovelat ja muut velat 

Velkojen käyvät arvot pohjautuvat diskontattuihin rahavirtoihin. Diskonttauskorkona on käytetty korkoa, jolla konserni saisi vastaavaa lainaa ulkopuolelta 

raportointikauden päättymispäivänä. Kokonaiskorko muodostuu riskittömästä korosta ja yrityskohtaisesta riskipreemiosta.

Käypä arvo on arvioitu diskonttaamalla vastaiset rahavirrat korolla, joka vastaa vastaavien vuokrasopimusten korkoa raportointipäivänä.

Muiden kuin johdannaissopimuksiin perustuvien saamisten alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole 

olennainen saamisten maturiteetti huomioon ottaen.

Factoringvelkojen, pääomalainojen, ostovelkojen ja muiden velkojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei 

ole olennainen velkojen maturiteetti huomioon ottaen.
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36. Vakuudet ja vastuusitoumukset

2018 2017 2015

Joukkovelkakirjalainojen vakuudet

Yrityskiinnitykset 16 500 000,00 16 500 000,00 16 500 000,00

Annetut pantit 31 910 076,66 39 630 211,66 19 261 423,46

Yhteensä 48 410 076,66 56 130 211,66

Vastuiden arvona on käytetty vakuuden nimellis- tai kirjanpitoarvoa.

Muut vuokrasopimukset

2018 2017 2015

Yhden vuoden kuluessa 118 534,55 242 580,79 214 988,00

Yli vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluttua 284 959,95 516 977,77 587 140,00

Yhteensä 403 494,50 759 558,56 802 128,00

Rajoitukset yhtiön varojen käytössä, velan ottamisessa ja velkojen maksussa

joukkovelkakirjalainan juoksuaikana

Annetut pantit sisältävät pantatut tytäryhtiöosakkeet 31 910 076,66 euroa.

Emoyhtiö tai tytäryhtiöt eivät voi antaa muita vakuuksia kuin mitä joukkovelkakirjalainan liikkeelle laskemisen yhteydessä on annettu, lukuun 

ottamatta lainan ehdoissa erikseen määriteltyjä poikkeuksia. Emoyhtiö ja tytäryhtiöt voivat ottaa uutta velkaa vain siinä määrin kuin se on 

joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallittu.

Emoyhtiö tai tytäryhtiöt eivät voi myydä omaisuuttaan kuin tietyin ehdoin. Omaisuuden myynti on mahdollista konserniyhtiöiden välillä sekä normaalin 

liiketoiminnan yhteydessä mukaan lukien vanhentuneen omaisuuden myynti ja myyntisaamisten factorointi.

Konserni ei voi jakaa varojaan muillakaan yllä kuvatun kaltaisilla tavoilla emoyhtiön suorille tai epäsuorille osakkeenomistajille tai heidän lähipiirilleen, 

lukuun ottamatta joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen määriteltyjä poikkeuksia. Nämä poikkeukset liittyvät yhtiön mahdolliseen listautumiseen 

tulevaisuudessa sekä yhtiön lähipiiriltään saamaan yksittäiseen lainaan. Tämä laina voidaan maksaa takaisin siltä osin kuin sen määrä ylittää yhtiön 

mahdolliset ja myöhemmin oikeusprosessin vahvistamat valmisteverovastuut vuosilta 2011-2013.

Func Food Group Oyj tai sen tytäryhtiöt eivät voi maksaa osinkoa emoyhtiön suorille tai välillisille osakkeenomistajille. Emoyhtiö ei myöskään voi 

ostaa omia osakkeitaan tai suorittaa maksuja osakkeenomistajille osakepääoman tai muun sidotun oman pääoman laskemisen kautta. Konserni ei 

voi maksaa takaisin osakaslainojaan tai niiden kertyneitä korkoja. Tytäryhtiö Func Food Sweden Ab ei voi maksaa takaisin ACMF Holding -

yrityskaupan yhteydessä saamaansa 1,5 miljoonan euron lainaa tai sen kertyneitä korkoja. Konserniyritykset eivät voi antaa lainoja konsernin 

ulkopuolelle. 

Konsernin kesäkuussa 2015 liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan ehdot asettavat rajoituksia yhtiön varojen käytölle, uusien velkojen 

ottamiselle, ja velkojen maksulle.
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37. Lähipiiritapahtumat

Tytäryhtiöt ja olennaiset määräysvallattomien omistajien osuudet

Yhtiön nimi Kotimaa

Konsernin 

omistusosuus 

(%)

Emoyhtiön 

omistusosuus 

(%)

Emoyhtö: Func Food Group Oyj Suomi

Func Food Group Oyj:n tytäryhtiöt ja näiden tytäryhtiöt:

Func Food Finland Oy Suomi 100 % 100 %

Suomen Lisäravinne Oy Suomi 100 %

Func Food Sweden AB Ruotsi 100 % 100 %

Peoples Choice AB Ruotsi 100 %

Freddy Store AB Ruotsi 100 %

Func Food Norge AS Norja 100 % 100 %

Ylimmän johdon työsuhde-etuudet

Johdon työsuhde-etuudet, tuhatta euroa 2018 2017 2015

Palkat, palkkiot ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 494,8 515,5 160,5

Yhteensä 494,8 515,5 160,5

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut kuluksi 

kirjatut palkat ja palkkiot, tuhatta euroa 2018 2017

Toimitusjohtaja 215,2 205,9 0,0

Hallituksen jäsenet 18,0 18,0 19,5

Yhteensä 233,2 223,9 160,5

Johdon lisäeläke-etuudet, tuhatta euroa 2018 2017

Maksuperusteiset lisäeläkkeet 14,2 14,2

Yhteensä 14,2 14,2

38.  Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö, tytäryhtiöt, emoyhtiön hallituksen jäsenet ja emoyhtiön toimitusjohtaja. Lähipiiriin kuuluu lisäksi konsernin johtoryhmä. Konsernilla ei ole 

osakkuus- tai yhteisyrityksiä.

Konsernin lähipiiriin kuuluvia johdon avainhenkilöitä olivat tilikausilla 2017-2018 konsernin emoyhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. 

Vuoden 2018 yhtiökokous vahvisti konsernin ulkopuolisten hallitusjäsenien palkkioksi 1 500 euroa kuukaudessa. Muille hallituksen jäsenille ei suoriteta korvausta. Hallituksen 

jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot ovat seuraavat:

People's Choice AB on saanut Ruotsin verottajalta sakkomaksun liittyen 2016 vuoden veroilmoituksessa olleeseen virheeseen. Sakkomaksu on 0,4 miljoonaa euroa. Yhtiö on 

valittanut sakkomaksun suuruudesta suhteessa tapahtuneeseen virheeseen. Päätöstä verottajalta odotetaan Q2 2019 aikana. Sakkomaksun varaus on kirjattu vuoden 2018 

verokuluksi.

Konserni käynnisti 20.12.2018 ns. written procedure -prosessin joulukuun bondikoron siirtämiseksi maksettavaksi bondin takaisinmaksun yhteydessä. Prosessi päättyi  23.1.2019 ja 

bondiehtojen muutokset sisältäen bondikoron maksun siirron tulivat voimaan kyseisenä päivänä.

Yhtiö on ollut 26.3.2019 lähtien ns. event of default -tilanteessa maksamattoman bondikoron takia. Yhtiö on tehnyt bondinhaltijoiden kanssa ns. standstill agreementin, jolloin yhtiö 

voi sovittuun ja tarvittaessa jatkettavaan määräaikaan asti käydä neuvottelua potentiaalisen ostajan kanssa. Mikäli neuvottelu kariutuu, niin tällöin bondinhaltijat aloittavat ns. written 

procedure -prosessin, jolloin mahdollisesti konserniyhtiöiden omistusrakenne tulee muuttumaan osakkeenomistajien ja bondinhaltijoiden välisissä neuvotteluissa.

Konsernilla on 577,0 tuhannen euron laina yhdeltä lähipiiriin kuuluvalta henkilöltä, joka on annettu kattamaan konsernin takautuvia verovastuita tilikausilta 2011-2013. Laina tulee 

maksettavaksi takaisin siltä osin kuin lopullinen takautuvien verovastuiden määrä alittaa annetun lainapääoman määrän. Lainalle ei makseta korkoa.

Konsernilla ei ole muita merkittäviä liiketapahtumia, saamisia, velkoja tai takauksia lähipiirin kanssa.

Konsernin ylin johto koostui tilikaudella 2018 Func Food Group Oyj:n hallituksesta ja toimitusjohtaja Robin Lybeckistä (18.1.2016 alkaen) sekä vuoden 2017 aikana muodostetusta 

konsernin johtoryhmästä. Tilikaudella 2018 ylimmän johdon määritelmä oli sama kuin vuoden 2017 lopussa. Ylimmälle johdolle työsuorituksesta maksettava kompensaatio koostuu 

seuraavista eristä:

Konsernilla on velaksi kirjattuna 3 301,6 tuhannen euron vastuu liittyen ehdolliseen lisäkauppahintaan Ruotsissa vuonna 2015 tehdystä yrityskaupasta. Lisäkauppahinta maksetaan 

välittömästi kun ostetun yhtiöryhmän 12kk rullaava käyttökate ylittää 70 miljoonaa Ruotsin kruunua. Yksi konsernin lähipiiriin kuuluva henkilö on sijoitusyhtiönsä kautta 

lisäkauppahinnan edunsaajana. Hänen osuutensa on puolet (50%) lisäkauppahinnasta.

Konsernin emoyhtiön johtoryhmän jäsenillä on maksuperusteinen lisäeläke-etuus. Sopimuksen mukainen eläkeikä on 60 vuotta ja eläke päättyy, kun vakuutettu täyttää 65 vuotta. 

Eläkkeen määrä perustuu kertyneisiin eläkesäästöihin eläkkeen alkaessa ja eläkeaikana.
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euroa Liitetieto 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017

L I I K E V A I H T O 803 828,85 898 862,85

Materiaalit ja palvelut

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

  Ostot tilikauden aikana 0,00 -568,01

Materiaalit ja palvelut yhteensä 0,00 -568,01

Henkilöstökulut

 Palkat ja palkkiot -535 699,31 -392 328,87

Henkilösivukulut

 Eläkekulut -77 564,05 -90 052,92

 Muut henkilösivukulut -19 081,78 -28 409,54

Henkilöstökulut yhteensä -632 345,14 -510 791,33

Liiketoiminnan muut kulut -323 137,09 -755 736,43

LIIKEVOITTO  (TAPPIO -) -151 653,38 -368 232,92

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:

Muut korko- ja rahoitustuotot saman konsernin 

yrityksiltä 2 596 148,52 3 439 183,01

Muilta 197,68 68 032,05

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -18 508 293,85 0,00

Korkokulut  ja muut rahoituskulut

Muille -3 863 837,71 -3 764 414,60

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -19 775 785,36 -257 199,54

VOITTO (TAPPIO - ) ENNEN TILINPÄÄTÖS-

SIIRTOJA JA VEROJA -19 927 438,74 -625 432,46

TILIKAUDEN VOITTO(+)/ TAPPIO(-) -19 927 438,74 -625 432,46

TULOSLASKELMA
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euroa Liitetieto 31.12.2018 31.12.2017

V A S T A A V A A

PYSYVÄT VASTAAVAT

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 2. 21 115 031,28 39 623 325,13

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2. 26 084 729,16 33 385 949,53

Sijoitukset yhteensä 47 199 760,44 73 009 274,66

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

  Myyntisaamiset 157,46 157,46

  Saamiset saman konsernin yrityksiltä 3. 1 405 074,10 1 604 798,33

  Siirtosaamiset 4. 129 231,80 402 935,24

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 534 463,36 2 007 891,03

Rahat ja pankkisaamiset 12 896,09 199 688,29

V A S T A A V A A 48 747 119,89 75 216 853,98

V A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMA 5.

Osakepääoma 80 000,00 80 000,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 30 016 564,00 30 016 564,00

Edellisten tilikausien voitto -3 299 086,82 -2 673 654,36

Tilikauden voitto (-tappio) -19 927 438,74 -625 432,46

Oma pääoma yhteensä 6 870 038,44 26 797 477,18

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma 6.

  Joukkovelkakirjalainat 0,00 25 126 472,00

  Vaihtovelkakirjalainat 10 736 634,10 7 925 367,15

  Muut velat 577 014,00 577 014,00

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 11 313 648,10 33 628 853,15

Lyhytaikainen vieras pääoma

Joukkovelkakirjalainat 29 626 472,00 4 500 000,00

Ostovelat 83 918,51 50 976,35

Velat saman konsernin yrityksille 7. 0,00 10 078 285,80

Muut lyhytaikaiset velat 21 040,21 6 815,30

Siirtovelat 8. 832 002,63 154 446,20

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 30 563 433,35 14 790 523,65

Vieras pääoma yhteensä 41 877 081,45 48 419 376,80

V A S T A T T A V A A 48 747 119,89 75 216 853,98

TASE
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Emoyhtiön rahavirtalaskelma

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

Liiketoiminnan rahavirrat

Tilikauden tulos -19 927 438,74 -625 432,46

Oikaisut:

Korkokulut ja muut rahoituskulut 3 863 837,71 3 764 414,60

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot -2 596 346,20 -3 507 215,06

Muut oikaisut 18 508 293,85 0,00

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -151 653,38 -368 232,92

Käyttöpääoman muutos mukaan lukien vakuustalletusten muutos 1 049 219,38 7 140 302,10

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 897 566,00 6 772 069,18

Maksetut korot -2 507 931,58 -2 973 053,23

Saadut korot 2 197 945,14 2 900 783,42

Liiketoiminnan nettorahavirta 587 579,56 6 699 799,37

Investointien rahavirrat

Myönnetyt lainat -2 698 779,63 -3 003 949,53

Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0,00 -3 272,15

Investointien nettorahavirta -2 698 779,63 -3 007 221,68

Rahoituksen rahavirrat

Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 924 407,87 3 775 592,13

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 -7 373 520,00

Rahoituksen nettorahavirta 1 924 407,87 -3 597 927,87

Rahavarojen muutos -186 792,20 94 649,82

Rahavarat tilikauden alussa 199 688,29 105 038,47

Rahavarat tilikauden lopussa 12 896,09 199 688,29
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja -menetelmät

sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä

suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistona

aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella.

Nimike Poistoaika tai poisto %

Aineettomat oikeudet 5 - 20 vuotta

Koneet ja kalusto 3 - 10 vuotta

Vaihto-omaisuuden arvostusperiaatteet

Yhtiöllä ei ole vaihto-omaisuutta

Tytäryhtiöosakkeiden arvostus

Tytäryhtiöosakkeet on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon, mikäli arvonalennus katsotaan pysyväksi.

Func Food Group Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2018 on laadittu jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Yhtiön 

joukkovelkakirjalaina erääntyy 26.6.2019. Yhtiö on ollut 26.3.2019 lähtien ns. event of default -tilanteessa 

johtuen maksamattomasta lainan korosta. Joukkovelkakirjan haltijoiden kanssa on sovittu ns. standstill-aika, 

jonka aikana yhtiön on tarkoitus viedä loppuun menossa olevat kauppaneuvottelut potentiaalisen 

ostajaehdokkaan kanssa. Neuvotteluiden tuloksena yhtiön omistuksen oletetaan muuttuvan ilman 

merkittävää vaikutusta liiketoimintaan. Sekä joukkovelkakirjan haltijoiden että osakkeenomistajien odotetaan 

hyötyvän kaupan lopputuloksesta.  Riskinä on, että yhtiön omistajuuden uudelleenjärjestely ja/tai 

joukkovelkakirjanlainan uudelleenrahoitus eivät tapahdu standstill-sopimuksen eräpäivään mennessä. 

Molemmissa vaihtoehdoissa joukkovelkakirjan haltijoiden kanssa käydään ns. written procedure -menettely, 

jossa mahdollisesti konserniyhtiöiden omistajuudessa tapahtuu muutoksia osakkeenomistajien ja 

joukkovelkakirjan haltijoiden välillä neuvoteltavien ehtojen mukaisesti. Johto arvioi kaikissa tapauksissa 

toiminnan jatkuvan ja rahoituksen olevan järjestettävissä toiminnan jatkamiseen, merkittävin muutos tulee 

olemaan yhtiön omistuksessa. Johdon näkemyksen mukaan liiketoiminta jatkuisi normaalisti 

omistusrakenteen muutoksesta huolimatta. Konsernilla on myös huomattava määrä erääntyneitä ostovelkoja 

ja likvidien varojen määrästä johtuen erinäisten toimittajien kanssa on neuvoteltu ja neuvotellaan 

maksusuunnitelmista yhtiön maksuvalmiustilanteen ylläpitämiseksi. Johto näkee 

toiminnanjatkuvuusperiaatteen soveltuvan tähän tilinpäätökseen.
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖÄ JA TULOSLASKELMAA KOSKEVAT  LIITETIEDOT

1. Henkilöstö 

Henkilöryhmittäinen keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

2018 2017

Toimihenkilöt 4 3

Yhteensä 4 3

TASETTA  KOSKEVAT  LIITETIEDOT

2. Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä

2018

Yhtiön nimi Kotipaikka

Emoyhtiön omistus-osuus 

(konsernille kuuluva 

osuus) Kirjanpitoarvo

Func Food Finland Oy Tampere 100% (100%) 425 129,30

Func Food Sweden Ab Göteborg 100% (100%) 20 686 629,83

Suomen Lisäravinne Oy Helsinki (100%) 0,00

Func Food Norge As Oslo 100% (100%) 3 272,15

Peoples Choice AB Tukholma (100%) 0,00

Freddy Store AB Tukholma (100%) 0,00

Tilikaudella on kirjattu 18,5 miljoonan euron arvonalentuminen tytäryhtiöosakkeisiin perustuen johdon arvioon tulevaisuuden tuotto-odotuksista. 

Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä 2018 2017

Pitkäaikaiset

  Lainasaamiset 26 084 729,16 33 385 949,53

3. Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä

Lyhytaikaiset

  Myyntisaamiset 72 177,66 76 402,09

  Muut saamiset 0,00 0,00

  Siirtosaamiset 1 332 896,44 1 528 396,24

Yhteensä 1 405 074,10 1 604 798,33

4. Siirtosaamisten olennaiset erät 2018 2017

Arvonlisävero 9 846,77 0,00

Menoennakot 3 695,15 9 588,47

Korkosaamiset 113 019,88 379 165,67

Muut ennakomaksut 2 670,00 14 181,10

Yhteensä 129 231,80 402 935,24

5. Oma pääoma
2018 2017

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma 1.1 80 000,00 80 000,00

Osakepääoma 31.12 80 000,00 80 000,00

Sidottu oma pääoma yhteensä 80 000,00 80 000,00

Vapaa oma pääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 30 016 564,00 30 016 564,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 30 016 564,00 30 016 564,00

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta -3 299 086,82 -2 673 654,36

Tilikauden voitto/tappio -19 927 438,74 -625 432,46

Vapaa oma pääoma yhteensä 6 790 038,44 26 717 477,18

Oma pääoma yhteensä 6 870 038,44 26 797 477,18

Voitonjakokelpoiset varat 6 790 038,44 26 717 477,18

6. Pitkäaikaiset velat 2018 2017

Joukkovelkakirjalainat 0,00 25 126 472,00

Vaihtovelkakirjalainat 10 736 634,10 7 925 367,15

Osakaslainat 577 014,00 577 014,00

Yhteensä 11 313 648,10 33 628 853,15
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7. Velat saman konsernin yrityksille 2018 2017

Lyhytaikaiset lainat 0,00 10 078 285,80

Yhteensä 0,00 10 078 285,80

8. Siirtovelkojen olennaiset erät 2018 2017

Henkilöstökuluihin liittyvät jaksotukset 120 967,29 107 957,71

Korkovelat ja muut rahoitusvelat 711 035,34 46 488,49

Yhteensä 832 002,63 154 446,20

9. VAKUUDET JA VASTUUSITOMUKSET

Velat, joiden vakuutena on kiinnityksiä

2018 2017

Joukkovelkakirjalainat 29 626 472,00 29 626 472,00

Yrityskiinnitys 10 000 000,00 10 000 000,00

Kiinnitykset yhteensä 10 000 000,00 10 000 000,00

Annetut pantit 21 115 031,28 39 620 052,98

Muut vastuut

Leasingsopimukset 2018 2017

  Seuraavalla tilikaudella maksettavat 18 304,56 16 343,66

  Myöhempinä tilikausina maksettavat 78 454,50 10 383,05

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Rajoitukset yhtiön varojen käytössä, velan ottamisessa ja velkojen maksussa

joukkovelkakirjalainan juoksuaikana

Emoyhtiö tai tytäryhtiöt eivät voi antaa muita vakuuksia kuin mitä joukkovelkakirjalainan liikkeelle laskemisen yhteydessä on annettu, lukuun ottamatta 

lainan ehdoissa erikseen määriteltyjä poikkeuksia. Emoyhtiö ja tytäryhtiöt voivat ottaa uutta velkaa vain siinä määrin kuin se on joukkovelkakirjalainan 

ehdoissa erikseen sallittu.

People's Choice AB on saanut Ruotsin verottajalta sakkomaksun liittyen 2016 vuoden veroilmoituksessa olleeseen virheeseen. 

Sakkomaksu on 0,4 miljoonaa euroa. Yhtiö on valittanut sakkomaksun suuruudesta suhteessa tapahtuneeseen virheeseen. Päätöstä 

verottajalta odotetaan Q2 2019 aikana. Sakkomaksun varaus on kirjattu vuoden 2018 verokuluksi.

Konserni käynnisti 20.12.2018 ns. written procedure -prosessin joulukuun bondikoron siirtämiseksi maksettavaksi bondin takaisinmaksun 

yhteydessä. Prosessi päättyi  23.1.2019 ja bondiehtojen muutokset sisältäen bondikoron maksun siirron tulivat voimaan kyseisenä 

päivänä.

Yhtiö on ollut 26.3.2019 lähtien ns. event of default -tilanteessa maksamattoman bondikoron takia. Yhtiö on tehnyt bondinhaltijoiden 

kanssa ns. standstill agreementin, jolloin yhtiö voi sovittuun ja tarvittaessa jatkettavaan määräaikaan asti käydä neuvottelua 

potentiaalisen ostajan kanssa. Mikäli neuvottelu kariutuu, niin tällöin bondinhaltijat aloittavat ns. written procedure -prosessin, jolloin 

mahdollisesti konserniyhtiöiden omistusrakenne tulee muuttumaan osakkeenomistajien ja bondinhaltijoiden välisissä neuvotteluissa.

Konsernin kesäkuussa 2015 liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan ehdot asettavat rajoituksia yhtiön varojen käytölle, uusien velkojen ottamiselle, ja 

velkojen maksulle.

Func Food Group Oyj tai sen tytäryhtiöt eivät voi maksaa osinkoa emoyhtiön suorille tai välillisille osakkeenomistajille. Emoyhtiö ei myöskään voi ostaa 

omia osakkeitaan tai suorittaa maksuja osakkeenomistajille osakepääoman tai muun sidotun oman pääoman laskemisen kautta. Konserni ei voi maksaa 

takaisin osakaslainojaan tai niiden kertyneitä korkoja. Tytäryhtiö Func Food Sweden Ab ei voi maksaa takaisin ACMF Holding -yrityskaupan yhteydessä 

saamaansa 1,5 miljoonan euron lainaa tai sen kertyneitä korkoja. Konserniyritykset eivät voi antaa lainoja konsernin ulkopuolelle. 

Konserni ei voi jakaa varojaan muillakaan yllä kuvatun kaltaisilla tavoilla emoyhtiön suorille tai epäsuorille osakkeenomistajille tai heidän lähipiirilleen, lukuun 

ottamatta joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen määriteltyjä poikkeuksia. Nämä poikkeukset liittyvät yhtiön mahdolliseen listautumiseen tulevaisuudessa 

sekä yhtiön lähipiiriltään saamaan yksittäiseen lainaan. Tämä laina voidaan maksaa takaisin siltä osin kuin sen määrä ylittää yhtiön mahdolliset ja 

myöhemmin oikeusprosessin vahvistamat valmisteverovastuut vuosilta 2011-2013.

Emoyhtiö tai tytäryhtiöt eivät voi myydä omaisuuttaan kuin tietyin ehdoin. Omaisuuden myynti on mahdollista konserniyhtiöiden välillä sekä normaalin 

liiketoiminnan yhteydessä mukaan lukien vanhentuneen omaisuuden myynti ja myyntisaamisten factorointi.
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TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Helsingissä 28. päivänä huhtikuuta 2019

Mika Uotila Andreas Celik

hallituksen puheenjohtaja

Antti Keränen Esko Lantto

Antti Pirinen Robin Lybeck

toimitusjohtaja

TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tampereella 29. päivänä huhtikuuta 2019

KPMG Oy Ab

Tilintarkastusyhteisö

Lotta Nurminen

KHT
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Päiväkirja PDF-tiedostona

Pääkirja PDF-tiedostona

Reskontraerittelyt paperitositteina ja sähköisenä arkistona

Tasekirja erikseen sidottu

Tase-erittelyt PDF-tiedostona

Tositelajit ja säilyttämistapa

Pääkirjatositteet 01 paperitositteina

Tiliotetapahtumat 10 Sähköisenä arkistona

Myyntilaskut 20 Sähköisenä arkistona, paperitositteina

Ostolaskut 30 Sähköisenä arkistona ja osin PDF-tiedostona

Ostolaskujen suoritukset 31 Sähköisenä arkistona

Matkalaskut 32 Sähköisenä arkistona ja osin PDF-tiedostona

Vyörytystapahtumat 81 Sähköisenä arkistona

Jaksotusviennit 85 Sähköisenä arkistona

IFRS-viennit 89 Sähköisenä arkistona












