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ZINZINO

Olen ylpeä ja iloinen taloutemme kehittymisestä, mutta 
tärkeämpää ovat päätökset ja investoinnit, joiden avulla 
valmistaudumme tuleviin vuosiin. Ostimme Faun Pharma 
AS:n ja BioActive Foods AS:n koko osakekannan vuoden 
2014 viimeisen neljänneksen aikana. Näiden investointien 
avulla luodaan vankka pohja tuotekehitykselle ja tuotekus-
tannusten alenemiselle. Saamme kilpailuetuja, katteemme 
paranee sekä Zinzinon liiketoiminta ja tulevaisuus turvataan.

Dag Bergheim Pettersen
Zinzinon toimitusjohtaja

ZINZINO

Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa, Islannissa, Latviassa, Liettuassa, Virossa, Puolassa, 
 Alankomaissa ja Yhdysvalloissa toimiva Zinzino AB kuuluu johtavien suoramyyntiyritysten joukkoon. 
Zinzino markkinoi ja myy kahta tuotelinjaa: Zinzino Food, joka keskittyy terveyteen pitkällä aikavälillä, 
ja Zinzino Coffee, johon kuuluu espressokeittimiä, kahvia, teetä ja tarvikkeita. 

Tarjoamme asiakkaille laadukkaita tuotteita, joissa ympäristöystävällisyys yhdistyy terveellisyyteen ja 
ripaukseen ylellisyyttä arjessa. Arvojamme ovat korkea laatu, asiakkaan lähellä oleminen ja aktiivinen 
tuotekehitys. Tuotteita markkinoidaan suoramyyntinä.

Zinzino omistaa norjalaisen osaamisyrityksen BioActive Foods AS:n sekä tutkimus- ja tuotekehitysyksikön 
Faun Pharma AS:n. Zinzino on toiminut vuodesta 2005 alkaen ranskalais-belgialaisen Rombouts & 
Malongo -kahvitalon edustajana.

Zinzino-konsernissa työskentelee nykyään noin 90 henkilöä. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Göteborgissa. 
Yrityksellä on tehdas ja toimipiste Oslon alueella sekä toimipiste Floridassa. 

Takana tapahtumarikas vuosi!



YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous järjestetään perjantaina 8.5. klo 13.00 yhtiön tiloissa Göteborgissa osoitteessa 
Hulda Lindgrens gata 8. Vuosikertomus on käytettävissä osoitteessa www.zinzino.com.

RAPORTOINTIKALENTERI:

Ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus 22.5.2015
Toisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus 31.8.2015
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Zinzino AB:n toiminta alkoi syksyllä 2007. Yhtiön toimiala on omistaa ja kehittää suoramarkki-
nointialan ja niihin liittyvää toimintaa harjoittavia yrityksiä.

Vuonna 2009 ostettiin Zinzino Nordic AB osin sen omistajille suunnatun apporttiosakeannin 
avulla ja osin merkitsemällä Zinzino Nordic AB:n osakkeita etuoikeusannissa joulukuussa 2009. 
Tällöin Zinzino AB sai yli 97 prosenttia Zinzino Nordic AB:n äänivallasta ja 92 prosenttia sen 
osakepääomasta. 31.12.2014 mennessä osuus osakepääomasta on noussut 93 prosenttiin.

Zinzino AB on 11.12.2014 alkaen noteerattu Nasdaq OMX First Northissa. 

Osakkeen kurssi on kehittynyt erittäin vahvasti varsinkin kahden viime vuoden aikana.

Vuonna 2011 konserni laajeni perustamalla tytäryritykset Viroon ja Liettuaan. Vuonna 2012 
perustettiin tytäryritykset Latviaan ja Islantiin. Vuonna 2013 Yhdysvaltoihin perustettiin 
tytäryritys Floridan Jupiteriin. Aiemmasta konsernirakenteesta poiketen Zinzino AB omistaa 
uudet tytäryritykset suoraan. Vuonna 2014 perustettiin tytäryritykset Puolassa ja Alankomaissa. 

Vuonna 2014 Zinzino AB osti norjalaisen BioActive Foods AS:n loput osakkeet ja 85 % 
Faun Pharma AS:n osakkeista. 

LYHYT HISTORIA

KONSERNIRAKENNE

Zinzino AB

SIA Zinzino 
(Latvia)
100 % 

Zinzino Nordic AB
93 %

Zinzino Ehf 
(Islanti)
100 %

Zinzino 
Sverige AB

100 %

Zinzino Oy 
(Suomi)
100 %

Zinzino Aps 
(Tanska)
100 %

Zinzino AS 
(Norja)
100 %

Zinzino UAB 
(Liettua)
100 % 

Zinzino OÜ 
(Viro)
100 %

Zinzino LLC
(Yhdysvallat)

100 %

Zinzino BV 
(Alankomaat)

100 % 

BioActive 
Foods AS 

100 %

Faun 
 Pharma AS

85 %

Zinzino 
Sp. z.o.o
(Puola)
100 % 
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"2014 oli jälleen kerran vahva vuosi. Pidimme markkinoille 
antamamme lupaukset kasvusta ja kannattavuuden paranemisesta." 
Kasvoimme noin 40 % sekä viimeisen vuosineljänneksen että koko 
vuoden 2014 aikana. Kasvu ylittää odotuksemme vuoden alussa. 
Myös kannattavuus parani. Liikevoitto ylittää 5 % kokonaistulois-
tamme, jotka ylittivät 350 MSEK. Keskittyminen kasvuun, asiakas-
pohjan laajentamiseen eli asiakkaiden määrän kasvattamiseen 
aktiivista jakelijaa kohden ja kustannusten hallintaan on tärkein 
syy kannattavuuden paranemiseen viime vuonna.

Alkuvuosi 2015 näyttää hyvältä. Kasvoimme vuoden 2015 
ensimmäisen neljänneksen aikana yli 40 %. Samalla bruttovoitto 
kasvoi suurtuotannon etujen ansiosta. Kustannukset myytyä 
tuotetta kohden laskivat aivan kuten lupasimme. Omistusosuu-
temme Faun Pharma AS:ssä kasvoi 98,8 %:iin vuoden 2015 
ensimmäisen neljänneksen aikana. Se investoi uusiin tuotteisiin, 
koneisiin ja organisaatioon. Siksi Zinzino pystyy alkavan vuosi-
puoliskon aikana lanseeraamaan 2–3 uutta tuotekonseptia, joten 
uskomme saavuttavamme korkealle asetetut kasvutavoitteemme.

Olen ylpeä ja iloinen taloutemme kehittymisestä, mutta tärkeäm-
pää ovat päätökset ja investoinnit, joiden avulla valmistaudumme 
tuleviin vuosiin. Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen aikana 
olemme panostaneet omaan tuotantokapasiteettiin investoimalla 
Faun Pharma AS:ään. Lisäksi ostimme loputkin BioActive Foods 
AS:n osakekannasta. Näiden investointien avulla luodaan vankka 
pohja tuotekehitykselle ja tuotekustannusten alenemiselle. 

Saamme kilpailuetuja, katteemme paranee sekä Zinzinon liiketoi-
minta ja tulevaisuus turvataan.

Kaupankäynnin siirtyminen Nasdaq OMX First Northiin vuonna 
2014 oli tärkeä askel ja luonnollinen osa strategista kansainvälisty-
missuunnitelmaamme. Toimimme nykyään 12 markkina-alueella. 
Tavoitteemme on, että vuonna 2020 toimimme 20 markkina-
alueella. Vuonna 2015 tarkoituksemme on laajentua Saksaan ja 
Kanadaan. Zinzinolla on potentiaalia näissä väkirikkaissa maissa. 
Molemmilla markkina-alueilla on tarkoitus aloittaa kustannuste-
hokkaasti Ruotsin ja Yhdysvaltojen organisaatioiden tuella.

Asiakasmäärän kasvattaminen ja tehostaminen ovat juurtuneet 
tiukasti osaksi strategiaamme ja yrityskulttuuriamme. Vuonna 
2014 tehtyjen investointien voimalla teemme vuonna 2015 työtä 
kasvun vahvistamiseksi kaikilla markkina-alueille, BioActive Foods 
AS:n ja Faun Pharma AS:n intgroimiseksi ja vahvistamiseksi, 
uusilla markkina-alueilla aloittamiseksi, organisaatiomme 
vahvistamiseksi, IT-rakenteen kehittämiseksi, myytyjen tuotteiden 
katteen kasvattamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. 

Vuonna 2015 keskitytään kasvuun ja uusien asiakkaiden hankkimi-
seen. Meidän tulee kasvaa vähintään 25 % ja parantaa tulostamme 
joka vuosi tulevan kolmivuotiskauden aikana."

Dag Bergheim Pettersen, Zinzinon toimitusjohtaja

KASVUA JA 
YRITYSOSTOJA
“"Keskittyminen kasvuun, asiakaspohjan laajentamiseen 

ja kustannusten hallintaan on tärkein syy kannattavuuden 
paranemiseen viime vuonna."
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Vuonna 2014 konsernin kokonaistulot olivat 357,7 (254,5) MSEK. Kasvua oli 41 %. 

Liiketulos oli 18,6 (10,5) MSEK. Tulokseen sisältyy 4,2 MSEK kertaluontoisia kuluja. Niiden 
syynä on IT-ympäristöstä tehty 1,1 MSEK:in poisto, aikaisemmalle yhteistyökumppanille 
maksettu sovittelukorvaus 2,4 MSEK, First North -noteeraus 0,6 MSEK sekä 0,1 MSEK 
toiminnan aloittamisesta Puolassa ja Alankomaissa.

Laskennalliset verosaatavat tappiovähennyksistä paransivat tulosta 14,5 MSEK. 

Tulos verojen jälkeen oli 32,7 (9,8) MSEK. Käyttökate oli 9,1 % (3,9 %). Tästä vähemmistö-
osuus oli 2,8 (0,8) MSEK.

Hallitus ehdottaa, että päättyneeltä tilivuodelta maksetaan osinkoa 0,25 (0,10) SEK 
 osaketta kohden. 

Tilinpäätöspäivänä käteisvarat olivat 42,8 (10,9) MSEK.

TUNNUSLUKUJA

KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2014 2013

Tuotot yhteensä 357,7 254,5

Nettoliikevaihto 321,0 226,3

Myynnin kasvu 40,5 % 43,7 %

Bruttovoitto 102,4 71,0

Käyttökate 29 % 28 %

Liiketulos ennen poistoja 21,4 11,2

Käyttökate ennen poistoja 6,0 % 4,4 %

Liiketulos kertaluontoisilla erillä korjattuna 22,9 10,5

Käyttökate kertaluontoisilla erillä korjattuna 6,4 % 4,1 %

Liiketulos 18,6 10,5

Liikevoitto 5,2 % 4,1 %

Voitto ennen veroja 18,4 10,4

Nettotulos 
josta vähemmistöosuus

32,7
2,8

9,8
0,8

Käyttökate 9,1 % 3,9 %

Voitto osaketta kohti ennen veroja (osakeannin jälkeen) 0,63 0,35

Nettotulos osaketta kohti ennen veroja (osakeannin jälkeen), 
josta vähemmistöosuus

1,09
0,04

0,33
0,02

Käteisvarat 42,8 10,9

Vakavaraisuus 52 % 40 %

Oma pääoma osaketta kohden (osakeannin jälkeen), SEK 2,9 0,8

TALOUDELLINEN YHTEENVETO (MSEK)
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Myynnin maantieteellinen jakautuma 2014 Myynnin kasvu markkina-alueella verrattuna vuoteen 2014

YHDYSVALLAT
4 % –

21 %

12 % 121 %

13 % 38 %

11 % 32 %

15 % 24 %

ISLANTI

TANSKA

10 % 46 %
RUOTSI

4 % 21 %
LIETTUA

 3 % 1 %
LATVIA

VIRO

SUOMI

NORJA

1 % 392 %
FÄRSAARET

PUOLA0,3 %
ALANKOMAAT

–
0,2 % –

TALOUDELLINEN YHTEENVETO (MSEK)

Myynnin maantieteellinen jakauma vuonna 2014 ja myynnin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 
on  esitetty kartalla.

MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 
JA  MARKKINA-ALUEKOHTAINEN 
MYYNNIN KASVU

*Tämän raportin loppuosassa Färsaaria pidetään osana Tanskan markkina-aluetta.

 26 %
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KULUNUT VUOSI 2014

ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvu oli ripeää ja tulos parani edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kaikilla 
markkina-alueilla Latviaa lukuun ottamatta tapahtui kasvua. Kokonaistulot olivat 75,5 (54,8) MSEK. Kasvua oli 38 %. Tulos ennen 
veroja ensimmäiseltä vuosineljännekseltä kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 2,9 (0,0) MSEK. 

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä myynnistä 59 % perustui Zinzino Coffee -valikoimaan ja 41 % Zinzino Foods -valikoimaan. 
Food-liikevaihto kasvoi 331 % tasolle 41,4 (9,6) MSEK. Coffee-liikevaihto kasvoi 26 % tasolle 29,0 (39,4) MSEK.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana konserni sai 11 864 (11 300) uutta asiakasta. Jakelijoiden määrän kasvu oli 2 916 (2 700).

TOINEN VUOSINELJÄNNES
Toisen vuosineljännekseltä aikana kaikilla markkina-alueilla oli kasvua. Kokonaistulot olivat 79,6 (53,3) MSEK. Koko konserni 
kasvoi 49 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tulos ennen veroja oli 3,6 (1,3) MSEK.

Toisella vuosineljänneksellä myynnistä 44 % perustui Zinzino Coffee -valikoimaan ja 56 % Zinzino Foods -valikoimaan. 
 Coffee-liikevaihto nousi 1 % tasolle 31,5 (31,3) MSEK. Food-liikevaihto kasvoi 163 % tasolle 40,3 (15,3) MSEK.

Konserni sai 14 154 (8 566) uutta asiakasta toisen vuosineljänneksen aikana. Jakelijoiden määrän kasvu oli 2669 (1 845).

Kesäkuussa Zinzino Food -valikoimaan lanseerattiin uusi tuote: BalanceOil Capsules. BalanceOil Capsules on kapseleihin 
pakattua BalanceOil-öljyä. Se korjaa rasvahappotasapainoa yhtä tehokkaasti kuin muut Balance-tuotteet.

Sellaisten institutionaalisten sijoittajien mielenkiinnon kasvattamiseksi, jotka sääntöjensä mukaan eivät saa käydä kauppaa 
Aktietorgetilla sekä osakkeen kaupankäyntipaikan uskottavuuden lisäämiseksi amerikkalaisten asiakkaiden ja jakelijoiden 
keskuudessa Zinzinon hallitus päätti hakea listautumisen vaihtamista Aktietorgetilta Nasdaq OMX First Northiin. Erik Penser 
Bankaktiebolag toimi yhtiön sertifioituna neuvonantajana, kun se haki First North -listautumista. Göteborgilainen Setterwalls 
toimi juridisena neuvonantajana. Tavoitteena oli päästä uudelle listalle vuoden 2014 aikana.

Puolan ja Alankomaiden tytäryritysten perustamista alettiin valmistella toisen vuosineljänneksen aikana. Zinzino oli aiemmin 
etabloitunut useille samanlaisille markkina-alueille, joten yhtiössä oli runsaasti osaamista etabloitumisesta. Lisäksi monista 
aiemmista etabloitumisista peräisin olevia teknisiä ratkaisuja voidaan käyttää uudelleen, joten prosessit sujuvat tehokkaasti 
ja suunnitelmien mukaisesti. Siksi myynnin alkamisen määräajaksi asetettiin jo syyskuu 2014.

Uutta osingonjakokäytäntöä sovellettiin ensimmäisen kerran 16.5. järjestetyssä yhtiökokouksessa. Osakkaille päätettiin jakaa 
osinkoa 0,10 Ruotsin kruunua osaketta kohden eli yhteensä 2,8 miljoonaa kruunua. Tämä oli yhtiön historian ensimmäinen 
kerta, kun voittovaroja jaettiin osakkaille.

Samassa yhtiökokouksessa Torben Lundberg valittiin Zinzinon hallituksen jäseneksi. Torben on Tanskan kansalainen. Hänellä on 
syvällinen kokemus strategisen tason IT-työstä, joten hän tuo Zinzinon hallitukseen uudenlaista osaamista ja sopeutuu Zinzinon 
järjestelmäpohjaiseen liiketoimintaympäristöön. Samalla Björn Flintbergiä kiitettiin arvokkaasta panoksesta Zinzinon hyväksi 
monta vuotta jatkuneen hallitustyöskentelyn aikana.

1

2
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KOLMAS VUOSINELJÄNNES
Kolmannella neljänneksellä Zinzino kasvoi kaikilla markkina-alueilla edelliseen vuoteen verrattuna. Tulot olivat yhteensä 
87,6 (64,3) MSEK, eli konsernin myynti kasvoi 36 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tulos ennen veroja oli 6,7 (4,0) MSEK.

Kolmannella vuosineljänneksellä myynnistä 36 % perustui Zinzino Coffee -valikoimaan ja 64 % Zinzino Foods -valikoimaan. 
Coffee-liikevaihto väheni 16 % tasolle 27,9 (33,2) MSEK. Food-liikevaihto kasvoi 109 % tasolle 50,3 (24,1) MSEK.

Zinzino-konsepti lanseerattiin Puolaan ja Alankomaihin. Myynti alkoi syyskuussa. Aluksi näillä markkina-alueilla lanseerattiin 
Zinzino Foods -valikoima. Laajeneminen tapahtui perustamalla paikalliset myyntiyritykset, kuten aikaisemminkin. Niitä ja 
asiakkaita tuettiin Göteborgista käsin esimerkiksi paikallista kieltä puhuvan asiakaspalvelun avulla. Laajeneminen Puolaan 
ja Alankomaihin tapahtui resurssi- ja kustannustehokkaasti sekä nopeasti. 

Konserni sai vuosineljänneksen aikana ulkoista pääomaa, kun vuonna 2010 liikkeelle laskettujen merkintäoptioden avulla 
merkittiin osakkeita. Vuosineljänneksen aikana yhtiö sai 8,5 MSEK ja koko vuoden 2014 aikana 12 MSEK.

Konserni sai 13 444 (11 159) uutta asiakasta kolmannen vuosineljänneksen aikana. Jakelijoiden määrän kasvu oli 3 047 (2 761).

3
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11. joulukuuta 2014

Times Square, New York City

NELJÄS VUOSINELJÄNNES
Neljännen vuosineljänneksen aikana tulot olivat yhteensä 115,0 (82,1) MSEK, eli konsernin myynti kasvoi 40 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. Tulos ennen veroja oli 5,2 (5,0) MSEK. Tulosta kuitenkin rasittivat kertaluontoiset erät, yhteensä 3,1 (0,0) MSEK. 

Neljännelle vuosineljänneksellä myynnistä 28 % perustui Zinzino Coffee -valikoimaan ja 72 % Zinzino Foods -valikoimaan. Coffee-
liikevaihto väheni 31 % tasolle 26,5 (37,0) MSEK. Food-liikevaihto kasvoi 87 % tasolle 67,3 (36,4) MSEK. Tämän lisäksi Faun 
Pharma AS:n nettotuloksesta 4,6 MSEK kirjattiin Zinzinolle marras-joulukuulta.

Konserni sai 22 738 (17 165) uutta asiakasta neljännen vuosineljänneksen aikana. Jakelijoiden määrän kasvu oli 2 468 (3 057).

Zinzino osti lokakuussa 85 % norjalaisen valmistusyritys Faun Pharma AS:n osakekannasta. Investoinnin suuruus oli 10 MSEK. 
Yritys valmistaa kosmetiikka- ja terveystuotteita sekä lisäravinteita. Tämän investoinnin avulla Zinzino sai käyttöönsä modernia 
tuotantoa ja tuotekehitystä. Zinzino pystyy tekemään tutkimustyötä ja laajentamaan tuotetarjontaansa. Investoinnin odotetaan 
vahvistavan Zinzinon kilpailukykyä ja tuotemerkkiä.

Zinzinon osakkeen noteeraus Nasdaq OMX First Northissa alkoi 11.12.2014, joten sitä ei enää listata Aktietorgetilla. Erik Penser 
Bankaktiebolag valittiin sertifioiduksi neuvonantajaksi.

Joulukuussa Zinzino AB osti loput 90 % BioActive Foods AS:n osakkeista. Tämä yritys on yhteistyössä Zinzinon kanssa kehittänyt 
Zinzinon Balance-tuotteita oman tutkimustyönsä pohjalta. Tämän yrityskaupan ja Faun Pharma AS:n ostamisen seurauksena 
Zinzino sai haltuunsa koko Zinzino Food -tuotelinjan ketjun testaamisesta tuotantoon ja myyntiin saakka. 

Zinzino aloitti IT-järjestelmän vaihtamisen toimialaansa varten suunniteltuun Exigo Office Inc -toiminnanohjausjärjestelmään. 
Järjestelmän vaihtaminen antaa jakelijoiden käyttöön tehokkaita työkaluja kasvun vauhdittamiseksi. Tämä järjestelmä on joustava, 
skaalattavissa toiminnan aloittamista uusissa maissa varten ja yhteensopiva Zinzinon kansainvälisen toiminnan kanssa. Järjestel-
mänvaihdoksen edellyttämän investoinnin suuruus on 2 MSEK. Osana vaihdosta nykyiset IT-ratkaisut täytyy poistaa käytöstä 
ja alaskirjata. Siksi neljännellä vuosineljänneksellä tehtiin aineettoman omaisuuden arvonalennus suuruudeltaan 1,1 MSEK.

Zinzino lanseerasi lokakuussa uuden BalanceXtender-tuotteen. Se suojaa, säilyttää ja uudistaa soluja sekä kudoksia. 
 BalanceXtender täydentää BalanceOil-tuotetta ja laajentaa tasapainoisuuden konseptin kaikkiin kehonosiin. Lisäksi lanseerattiin 
uusi BalanceOil-makuvaihtoehto. Raaka-aineen maku peitetään appelsiinin, sitruunan ja mintun makuyhdistelmän avulla 
peitetään, joten tuotteen arvioidaan muuttuvan kilpailukykyisemmäksi omega-3-tuotteiden markkinoilla. 

4

KESKEISET TAPAHTUMAT TILIVUODEN 
PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Zinzino AB osti maaliskuussa 2015 vielä 13,8 % Faun Pharma AS:n osakekannasta ja omistaa 98,8 % sen osakekannasta. 
Zinzino vahvisti omistustaan yrityksessä saaden yrityksen ja sen tuotannon kokonaan hallintaansa. Zinzino AB maksoi 
omistusosuuden kasvattamisesta 1,52 MNOK käteisellä.

Yhtiö kasvoi nopeasti vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Tulos kasvoivat 41 % tasolle 106,2 (75,5) MSEK.
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11. joulukuuta 2014

ZINZINON OSAKKEEN NOTEERAAMINEN

NASDAQ OMX FIRST NORTHISSA ALKAA

Times Square, New York City

Lähde: Nasdaq
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TUOTELINJAMME

ZINZINO FOOD

Zinzino Food -tuotelinjamme keskittyy 
terveyteen pitkällä aikavälillä. Zinzino 
BalanceOil sisältää kala- ja oliiviöljyä 

ainutlaatuisena yhdistelmänä, jotta elimistön 
rasvahappotasapaino korjataan. Tasapaino 
saadaan selville ottamalla kotona verinäyte 

helposti. 

ZINZINO COFFEE

Me Zinzinolla rakastamme kahvia. 
 Zinzino Coffee tekee latten, espresson 

ja cappuccinon valmistamisesta helppoa. 
Kun kotona esimerkiksi kuppeja, laseja, 

makeisia ja maidonvaahdotin, kahvilaelä-
myksestä tulee täydellinen.
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MITÄ MIELTÄ ASIAKKAAMME OVAT?

Tanskalainen joogaharrastaja Tanja Grunwald on ollut Zinzinon Balance-
asiakas lokakuusta 2014 alkaen. Terveys on hänelle erittäin tärkeää, 
joten hän syö kuitupitoista ruokaa, välttää sokeria ja juo runsaasti vettä. 

"Käytän Zinzinon BalanceOil-tuotteita saadakseni kehoni tasapainoon 
järjestelmällisellä tavalla. Minulle on tärkeää, että tasapainon voi saavuttaa 
helposti. Käytän öljyä joka aamu, joten sitä ei tarvitse ajatella enempää. 
Vaniljalta maistuva BalanceOil on suosikkini. 

Ennen kuin aloitin öljyn käyttämisen testasin arvoni Zinzinon BalanceTestin 
avulla. Tulokset osoittivat, että olin epätasapainossa. Se ei ollut mikään 
ihme, koska minulla oli joitain huonoja tapoja. Olen huomannut, 
että  terveiltä näyttävien ihmisten testitulokset voivat olla huonot. 

Nykyään yritän syödä omega-3-rasvahappoja sisältävää kalaa enemmän. 
Aikaisemmin en syönyt niitä. Olen käyttänyt tuotteita yli 120 päivän ajan, 
joten odotan testituloksiani innokkaasti. Mielestäni Zinzinon Balance-
tuotteet ovat tuottaneet haluamiani tuloksia. Olen itsetietoisempi 
terveydestäni."

"Minulle on tärkeää, että tasapainon voi saavuttaa helposti."

Tanja Grunwald, 47, Casting Director

Zinzino Balance -asiakas

Ruotsalainen Fredrik Borg työskentelee mekaniikka-asentajana. 
 Vapaa-ajallaan hän lähtee mielellään lenkille. Noin vuosi sitten kaksi 
Fredrikin kaveria tutustutti hänet Zinzino-kahviin. Siitä alkaen hän on 
ollut tyytyväinen kahviasiakas. 

"Zinzinon kahvin pyöreän aromaattinen maku sopii minulle. Aikaisemmin 
juomassani kahvissa sitä ei ollut. Espressokeittimeni avulla on helppoa 
valmistaa taatusti maistuva kupillinen espressoa, jossa on täydellinen crema. 

Juon useimmiten Italian Style- ja La Grande Reserve -espressoja. Olen mieltynyt 
Zinzinon kahviin, koska valikoima on laaja ja saatavana on reilun kaupan kahvia. 
Suosikkini Zinzinon reilun kaupan kahvien joukossa on Haiti Guatemala Espresso.

Minusta on mukava olla Zinzinon kahviasiakas kotikahvilakonseptin ja kahviti-
lauksen ansiosta. Kahvia ei enää tarvitse ostaa kaupasta, vaan sitä lähetetään 
minulle kuukausittain ilman että minun tarvitsee tehdä mitään. Se on huole-
tonta ja kätevää. Lisäksi jokainen kahvikupillinen on laadukas päivästä toiseen."

"Täyteläinen maistuva on juuri minun makuuni."

Fredrik Borg, 33 vuotta, mekaniikka-asentaja

Zinzino Coffee -asiakas
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BALANCE-TUOTTEET

LAATU + SYNERGIA = TULOKSIA
BalanceOil on enemmän kuin kalaöljyä. Tutkijamme ovat kehittäneet 
todelliset tulokset varmistavan tuotteen. Huolellisesti valituista 
kalalajeista peräisin olevassa öljyssä on suuri EPA- ja DHA-pitoisuus 
(bioaktiivisia omega-3-rasvahappoja), joka yhdistetään synergisti-
sesti erityiseen laadukkaaseen oliiviöljyyn, joka sisältää runsaasti 
polyfenoleita. Ainutlaatuisen koostumuksen ansiosta BalanceOil ja 
BalanceShake auttavat saavuttamaan oikean omega 6:3 -suhteen, 
kun annostelusuositusta noudatetaan. Tilastojemme mukaan 
useimmat saavuttavat tasapainon (lähes 3:1) 120 päivän kuluessa.

KALAÖLJY
Tuotteissamme käytettävä kalaöljy on peräisin esimerkiksi 
sardiineista, anjoviksesta ja makrilleista. Sen valmistaja Lysi on 
yksi Islannin johtavista kalaöljyvalmistajista. Lysin tuotanto täyttää 
kaikki lakisääteiset vaatimukset. Se noudattaa elintarvike- ja 
lääketeollisuuden parhaita käytäntöjä. Tuotteemme eivät sisällä 
geenimuunneltuja aineosia.

LAADUKASTA OLIIVIÖLJYÄ
Extra virgin -oliiviöljymme on peräisin Espanjasta. Se on kylmäpu-
ristettua, eli lämpöä käytetään mahdollisimman vähän, kun öljy 
puristetaan oliiveista. Tällöin ne ravintoaineet säilyvät öljyssä, 
jotka yleensä tuhoutuvat, kun öljy kuumennetaan tai jalostetaan 
tai sitä otetaan talteen käyttämällä liuottimia.

TODISTETUSTI TASAPAINOON 120 PÄIVÄN KULUESSA
Käyttämissämme virallisesti hyväksytyissä pohjoismaisissa 
laboratorioissa on kevääseen 2015 mennessä analysoitu 85 000 
testitulosta. Omega-3-ravintolisää käyttämättömien keskimääräi-
nen omega 6:3 -tasapaino on ollut 12:1 Pohjois-Euroopassa ja 25:1 
Yhdysvalloissa. Omega-3-ravintolisää käyttäneiden tasapaino on 
ollut 7:1 Pohjois-Euroopassa ja 12:1 Yhdysvalloissa. BalanceOilia 
suositellut 120 päivää käyttäneiden keskimääräinen tasapaino 
on ollut 3:1. Nämä tulokset osoittavat selkeästi, että BalanceOil 
parantaa omega 6:3 -tasapainoa. 

Lähde: BioActive Foods AS, Oslo, Norja

Haluatko tietää, oletko tasapainossa? 
Zinzinos BalanceTest voi antaa vastauksen. Tarjoamme ainutlaatuista verikoetta, 
jotta saat selville tasapainoarvosi. Zinzino BalanceTest -verikoe otetaan kotona. 
Aikaa kuluu vähemmän kuin minuutti. Käyttämissämme virallisesti hyväksytyissä 
pohjoismaisissa laboratorioissa tehtävän analyysin avulla verestä tunnistetaan 
11 rasvahappoa. Tarkkuus on 98 %. Saat selville omega-3- ja omega 6:3 -suhteesi 
prosenttiarvona. Lisäksi saat raportin, jonka avulla voit laajentaa tietämystäsi 
terveydestä ja ravitsemuksesta. 
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Mitä BalanceXtender on? 
BalanceXtender on Zinzinon uusin Zinzino Food -tuote. Se suojaa, säilyttää ja uudistaa 
soluja sekä kudoksia. Se täydentää BalanceOil-tuotteita täydellisesti, joten ruokavaliosta 
tulee kattava, kun se sisältää mikro- ja fytopohjaisia ravinteita. Se laajentaa toiminnan 
ja tasapainoisuuden konseptin kaikkiin kehonosiin. 

BalanceXtender sisältää vitamiineja, kivennäisaineita, antioksidantteja, aktiivisia 
ravintoaineita ja metaboliaan vaikuttavia aineita. Jos haluaa saavuttaa täyden  
BalanceXtender-tehon käyttämättä sitä, pitää ostaa jopa 23 tavallista lisäravinnetta.

BalanceXtender
- PÄIVITTÄINEN RAVITSEMUSOHJELMA

Me Zinzinolla olemme varmoja siitä, 
että BalanceXtender ja BalanceOil, 
BalanceShake tai BalanceOil Capsules 
vahvistaa immuunipuolustusta ja 
estää ikääntymistä.“

“
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BioActive Foods AS on Ola Eiden johdolla yhdessä Zinzinon 
kanssa tutkinut ja kehittänyt Zinzinon Balance-tuotteita. 
Ola on aidosti kiinnostunut ihmisten terveydestä, joten 
hän antaa käyttöön kokemuksiaan, jotka hän on saanut 
tutkimustyön kautta. Ne ovat innostaneet monia pyrkimään 
kohti parempaa tasapainoa. 

Joulukuussa 2014 Zinzino AB osti loput 90 % BioActive Foods 
AS:n osakkeista, joten se omistaa tämän yrityksen yksin. 
BioActive Foods AS perustettiin helmikuussa 2011 itse kehitetyn 
terveyskonseptin kaupallistamiseksi. Kaikki perustuu ravinnon 
muuttamiseen. Elintärkeiden monityydyttämättömien omega-6- 
ja omega-3-rasvahapporyhmien tasapaino kehossa palautetaan 
120 päivän aikana. Tämä vastaa virallisia pohjoismaisia ravitse-
mussuosituksia (2005). 

Olas kiinnostui omega-6- ja omega-3-rasvahappojen tasapai-
nosta tavattuaan Milanon yliopiston professorit Bruno Berran 
ja Angela M. Rizzon vuonna 2007. He olivat tutkineet omega-6- 
ja omega-3-rasvahappojen tasapainon muuttamisen vaikutuksia 
ADHD-lapsilla ja vanhemmilla depressiosta kärsivillä ihmisillä 
käyttämällä DBS-tekniikkaa (Zinzinon verikokeen edeltäjä) . 
 – Kotiin palattuamme päätimme tutkia samanlaisen tekniikan 
avulla, mitä tapahtuu, kun Lillestrøm Sports Clubin (LSK) 
huipputreenattujen jalkapallonpelaajien omega-6- ja omega-3- 
tasapainoa muutetaan. Tulokset olivat rohkaisevia, kertoo Ola.

LSK-tutkimuksen jälkeen tohtori Artemis P. Simopoulos kutsui 
Olan lokakuussa 2010 osallistumaan Kreikan Olympiassa järjestet-
tävään konferenssiin. Sinne kokoontui useita asiantuntijoita 
eri puolilta maailmaa keskustelemaan omega-6- ja omega-3- 
epätasapainon vaikutusten lisääntymisestä koko maailmassa. 
 – Olympiassa ymmärsin ensimmäisen kerran, että kyse on 
maailmanlaajuisesta ongelmasta, joka vaikuttaa ajan mittaan 
tavallisten ihmisten elämänlaatuun. Siksi päätin omistaa jäljellä 
olevat työvuoteni tämän ongelman ratkaisemiseen, kertoo Ola.

BioActive Foods AS:n vahvuudet perustuvat biokemialliseen 
innovaatioon ja elintarviketurvallisuuteen, josta ei tingitä. Kaupalli-
nen onnistuminen kuitenkin edellyttää taitavaa myyntikumppania. 
 – Zinzinon esitteli minulle suoramyynnin ensimmäistä kertaa. 
Asiakkaan ja jälleenmyyjän välisessä suorassa kommunikaatiossa 
välitetään viestejä, joita on vaikea välittää perinteisen mainonnan 
avulla. Ilman tällaista myyntiä BioActive Foods AS ei varmaankaan 
olisi kehittynyt yhtä nopeasti, toteaa Ola.
 Zinzinosta tuli hetkessä yrityksen merkittävän asiakas, 
joka osti BioActive Foodsin tuotannon lähes kokonaan. Samalla 
tasapainotuotteista tuli yhä tärkeämpi osa Zinzinon valikoimaa. 
 – Zinzino on kasvava yritys, joka toimittaa minkä on luvannut. 
En ole ammattiurani aikana törmännyt vastaavaan kovin usein. 
Tulevaisuus näyttää valoisalta. Näyttää siltä, että voin jatkaa 
työskentelyä omega-6- ja omega-3-tasapainon kanssa vielä 
vuosikausia. 

Ola Eide
Toimitusjohtaja, 
 BioActive Foods AS

"Kaupallinen onnistuminen 
edellyttää taitavaa 
 myyntikumppania."
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YRITYSOSTO:

FAUN PHARMA AS
Faun Pharma AS on perustettu vuonna 2001. 
Se on  arvostettu tunnettujen kosmetiikka-, terveys- ja 
lisäravinnetuotteiden sopimusvalmistaja. Zinzino osti 
85 % tämän norjalaisen valmistusyrityksen osakekannasta 
lokakuussa 2014. Maaliskuussa 2015 Zinzino osti vielä 
13,8 prosenttia, joten se omistaa 98,8 prosenttia 
Faun Pharma AS:stä.

Faun Pharma AS valmistaa tabletteja, kapseleita, 
jauhesekoituksia, nestemäisiä tuotteita ja voiteita Norjan 
Vestbyssä sijaitsevassa modernissa tuotantolaitoksessaan. 
Tuotannossa noudatetaan tiukkoja laatuvaatimuksia ja 
kansainvälisiä standardeja. Tutkimusosaston korkeasti 
koulutetulla henkilöstöllä on pitkä kokemus tuoteke-
hityksessä tarvittavasta tutkimuksesta.

Faun Pharma AS:n enemmistöomistajana Zinzino on 
saanut erinomaiset mahdollisuudet tutkia, kehittää 
ja valmistaa laadukkaita uusia tuotteita tehokkaasti. 

Yrityskaupan odotetaan tuottavan Zinzinolle merkittäviä 
synergiaetuja, vähentävän kustannuksia ja parantavan 
katetta. Lisäksi yrityskaupan odotetaan vahvistavan 
Zinzinon kilpailukykyä ja tuotemerkkiä. BioActive Foods 
AS:n ostamisen seurauksena joulukuussa 2014 Zinzino 
sai haltuunsa koko ketjun tutkimisesta ja kehittämisestä 
myyntiin ja asiakaspalveluun saakka.

Vuonna 2014 Faun Pharma AS:n kokonaistulot olivat 
36,7 MSEK. Nettotulos oli -6,1 MSEK. Yrityskauppa on 
aiheuttanut konsernille tilivuonna 2014 tuloja 4,4 MSEK 
ja vaikuttanut tulokseen -2,5 MSEK. 

Tabletit ja kapselit
Jauheiden puristaminen 
tableteiksi on laaja alue. 
Faun Pharma AS on ylpeä siitä, 
että sillä on huippuosaamista 
ja -teknologiaa.

Jauhetuotteet
Jauhemaisten lisäravinteiden 
suosio on kasvanut. Faun Pharma 
AS:ssä tämä näkyy varsinkin 
urheiluravinteiden, ateriakor-
vikkeiden ja terveysvaikutteisten 
superfood-elintarvikkeiden 
kysynnän kasvuna.

Nestemäiset tuotteet
Faun Pharma AS:lla on oma 
sekoitus- ja tuotantolinja 
nestemäisiä tuotteita varten. 
Sen avulla valmistetaan 
esimerkiksi nestemäisiä 
ravintolisiä, öljyjä ja 
 energiajuomia. 

Kosmetiikka
Faun Pharma AS valmistaa 
kosmeettisia voiteita. Tällä 
yrityksellä on useita laadukkaita 
itse kehitettyjä reseptejä. 
 Asiakkaat voivat käyttää niitä 
sellaisinaan tai jatkokehittää 
niitä yhdessä tuotekehitystiimin 
kanssa.

FAUN PHARMAN TUOTERYHMÄT:
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USKOMME KAHVIN 

TUOTTAMAAN 
 KOKONAISELÄMYKSEEN
KAHVI ON INTOHIMOMME
Kahvista pidetään kaikkialla maailmassa. Meille 
Zinzinolla ei riitä, että kahvin täytyy maistua upealta 
ja olla huippulaadukasta. Meidän mielestämme sen 
täytyy tuottaa kokonaiselämys. 

ZINZINO COFFEE
Tavoitteeme on nostaa kahvi täysin uudelle tasolle. 
Zinzino Coffee -tuotelinjamme pitää huolen siitä, 
että juuri näin tapahtuu. Perusajatus on tarjota 
mahdollisuus perustaa oma kotikahvila, jossa 
käytetään parhaita tuotteita. 

LAATU 
Ammattilaistasoisten helppohoitoisten keittimien 
lisäksi myymme niihin intohimostaan ja huolellisuu-
destaan tunnetun Rombouts & Malongon kahvikap-
seleita. Valikoimaamme kuuluu myös reilun kaupan 
kahvia. Sitä kasvatettaessa otetaan huomioon 
työskentelyolosuhteet, laatu ja ympäristön 
 suojeleminen. 

Zinzino Coffee tekee latten, espresson ja cappuccinon 
valmistamisesta helppoa. Kun kotona esimerkiksi 
kuppeja, laseja, makeisia ja maidonvaahdotin, 
kahvilaelämyksestä tulee täydellinen. 
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Kahvitoimittajamme Rombouts on perustettu Belgiassa Antwerpenissa 
vuonna 1896. Malongo on sen Ranskassa Nizzassa toimiva tytäryritys. 
Tämä yritys on edelleen perheen omistuksessa. Se on ylpeä perinteistään 
ja kahvia kohtaan tuntemastaan intohimosta. Vision mukaan tavoitteena on 
toimittaa kaikkein laadukkainta ja mielellään reilun kaupan kahvia erilaisina 
makuvaihtoehtoina sekä valita toimittajat huolellisesti pieniltä plantaaseilta. 

Käsin poimitut vesimenetelmällä käsitellyt kahvipavut ostetaan paikan päällä. 
Jokainen säkillinen tutkitaan, paahdetaan hitaasti ja pakataan. Tällainen työ 
tuottaa tuloksia. Rombouts & Malongo toimittaa kahvia Belgian kuningashuo-
neelle, loistohotelleille ja lentokentille eri puolilla maailmaa, kuten Pariisi, 
New York, Tokio ja Dubai.

ROMBOUTS & MALONGO
Euroopan eksklusiivisin kahvinpaahtimo

ZINZINO
Osana jatkuvaa työtä ympäristön suojelemisen puolesta 
Zinzino kuuluu Elretur-järjestelmään elinkaarensa loppuun 
tulleiden espressokeittimien kierrättämiseksi ja käsittelemi-
seksi turvallisesti. Lisäksi Zinzino on Pohjoismaiden reilun 
kaupan liiton jäsen. Rombouts & Malongo on valittu 
yhteistyökumppaniksi, koska sen eettinen arvopohja on 
kunnossa ja sillä on selkeä strategia tehdä yhteistyötä lähinnä 
reilun kaupan verkostoon kuuluvien tuottajien kanssa.

USKOMME KAHVIN 

TUOTTAMAAN 
 KOKONAISELÄMYKSEEN
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TSEK

Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 21 %

Osuus Zinzinon kokonaismyynnistä 26 %

Nettoliikevaihto 81 792

Muut tuotot 10 822

Suorat kokonaiskustannukset - 80 208 

Tulos ennen operatiivisia kustannuksia 12 406
Voitto ennen operatiivisia kustannuksia 13,4 %

Norja on yksi kolmesta markkina-alueesta, joilla Zinzino aloitti 
myynnin. Siellä myynti tapahtuu Zinzino AS -tytäryrityksen kautta. 
Norja on nykyään Zinzinon suurin markkina-alue liikevaihdolla 
mitattuna. Zinzinolla on siellä eniten rekisteröityjä jakelijoita. 
Suuri osa Zinzinon omistuksesta on Norjassa, koska enemmistö-
omistaja Örjan Saele ja Saele Invest AS ovat norjalaisia. Vuoden 
mittaan tällä markkina-alueella mukaan tuli 2 221 (2 204) uutta 
jakelijaa. Uusia asiakkaita saatiin 14 018 (11 228). Nämä ovat 
konsernin suurimmat kasvuluvut vuonna 2014.

Vuosi 2014 oli jälleen kerran menestys Norjassa. Vakaata kasvua 
oli 20 %. Kannattavuus oli kunnossa. Tulos ennen operatiivisia 
kustannuksia oli 12,4 MSEK. Tämä oli konsernin ylivoimaisesti 
kannattavin tytäryritys ennen konsernin sisäisten kustannusten 
vähentämistä. Zinzino Food -tuotelinja vastasi yhä suurempaa 
osaa kokonaismyynnistä, kuten monilla muillakin Zinzinon markkina- 
alueilla. Vuonna 2014 sen osuus oli 59 % (48,2 MSEK) Norjan 
kokonaismyynnistä. Vuoden aikana Norjan markkinoiden kokonaislii-
kevaihto oli 92,6 MSEK. Se vastaa 26 % konsernin kokonaismyynnistä.

RUOTSI

Ruotsi on Zinzinon kotimarkkina-alue. Pääkonttori sijaitsee 
 Göteborgissa Västra Frölundassa. Ruotsi on yksi kolmesta maasta, 
joissa liiketoiminta alkoi. Muutaman liikevaihdon kannalta heikon 
vuoden jälkeen vuosi 2014 oli erittäin myönteinen Ruotsin 
markkinoilla. Vuoden aikana kasvua oli vahvat 46 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Vuoden aikana saatiin 1 023 (691) uutta 

jakelijaa ja 6 185 (3 934) uutta asiakasta. Yhtiön mielestä Ruotsin 
markkinoilla on edelleen valtavasti mahdollisuuksia. Zinzino Foodin 
osuus kokonaismyynnistä kasvoi, kuten muillakin kypsillä markkina-
alueilla. Suurin osa liikevaihdosta oli peräisin siitä. Ruotsin markki-
noiden kokonaisliikevaihto oli 37,3 MSEK. Se vastaa 10 % konsernin 
kokonaistuloista.

NORJA

ZINZINO 
FOOD

59 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 48 199 (TSEK)

ZINZINO 
COFFEE

41 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 33 593 (TSEK)

ZINZINO 
FOOD

63 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 20 042 (TSEK)

ZINZINO 
COFFEE

37 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 11 992 (TSEK)

TSEK

Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 46 %

Osuus Zinzinon kokonaismyynnistä 10 %

Nettoliikevaihto* 32 038

Muut tuotot* 5 247

Suorat kokonaiskustannukset -27 762 

Tulos ennen operatiivisia kustannuksia 9 523
Voitto ennen operatiivisia kustannuksia 25,5 %

*Lukuihin sisältyy Zinzino Nordic AB:lle kohdennetty 2,2 MSEK nettotuloina ja 1,2 MSEK muina tuloina.
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SUOMI

Suomi oli neljäs markkina-alue, jolle Zinzino laajentui. Tämä 
tapahtui vuonna 2005. Tällä markkina-alueella kasvu oli pitkään 
hidasta, mutta se lähti vauhtiin vuonna 2010. Suomi on markkina-
alue, jolla kasvu on ollut vahvinta vuosina 2011-2013. Vuonna 2014 
kasvu oli 24 %. Suomesta peräisin oleva liikevaihto muodosti 15 % 
konsernin kokonaisliikevaihdosta. Siksi Suomi on Zinzinon toiseksi 
suurin markkina-alue. Myyntiverkosto on sitoutunutta, energistä 

ja keskittynyttä, joten kasvu on ollut vahvaa. Vuonna 2014 saatiin 
1 701 (1 661) uutta jakelijaa ja 9 877 (9 889) uutta asiakasta. 
Vaikka vuonna 2014 uusia asiakkaita saatiin hieman vähemmän 
kuin edellisenä vuonna, korkea palautusprosentti on pienentynyt 
huomattavasti, mikä on ilahduttavaa. Tämän vuoden aikana avattiin 
paikallinen tukitoimipiste Helsingissä Suomessa toimivien jakelijoiden 
ja suomalaisten asiakkaiden palvelun parantamiseksi.

TANSKA

Tanska on yksi kolmesta alkuperäisestä markkina-alueesta, joilla 
Zinzino aloitti toimintansa. Tanskan markkinoilla kasvu on pysynyt 
vakaana jo useita vuosia. Vuonna 2014 kasvua oli 38 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Kokonaistulot olivat 47,1 MSEK, joten Tanskan 
markkina-alue vastasi 14 % konsernin kokonaistuloista (1 % on 
peräisin Färsaarilta). Zinzino Food -tuotelinjan osuus myynnistä 
kasvoi, kuten muillakin kypsillä markkina-alueilla. Se muodosti 
70 % kokonaismyynnistä. 

Vuoden aikana saatiin 1 010 (111) uutta jakelijaa ja 8 319 (5 689) 
uutta asiakasta. Tanskassa Zinzinon tuotteiden kaltaisille tuotteille 
asetetaan tiukat rekisteröimis- ja sertifioimisvaatimukset. Zinzino 
panostaa voimakkaasti tuotteiden sertifiointien saamiseen Tanskan 
viranomaisilta. Tämä yhdessä vahvan myyntiverkoston kanssa on 
tehnyt Tanskan-tytäryrityksestä kannattavan.

NORJA

TSEK

Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 38 %

Osuus Zinzinon kokonaismyynnistä 14 %

Nettoliikevaihto 42 588 

Muut tuotot 4 493

Suorat kokonaiskustannukset -39 643 

Tulos ennen operatiivisia kustannuksia 7 438 
Voitto ennen operatiivisia kustannuksia 15,8 %

ZINZINO 
FOOD

70 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 29 949 (TSEK)

ZINZINO 
COFFEE

30 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 12 640 (TSEK)

TSEK

Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 24 %

Osuus Zinzinon kokonaismyynnistä 15 %

Nettoliikevaihto 47 532 

Muut tuotot 7 150

Suorat kokonaiskustannukset -45 247 

Tulos ennen operatiivisia kustannuksia 9 434 
Voitto ennen operatiivisia kustannuksia 17,3 %

ZINZINO 
FOOD

68 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 32 376 (TSEK)

ZINZINO 
COFFEE

32 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 15 156 (TSEK)
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Zinzinon markkinoilla Islannissa aiempina vuosina kasvu oli heikkoa 
tai negatiivista, liikevaihto vähäistä ja kannattavuus olematonta. Kun 
Zinzino Food lanseerattiin, kaikki muuttui. BalanceShake-tuote sai 
Islannissa lämpimän vastaanoton Islannin myyntiverkoston iloksi. 
Syksyllä 2014 rajoitukset BalanceOilin myymiselle Islannissa 
poistettiin, mikä oli ilouutinen tälle markkina-alueelle. Vuonna 

2014 kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 121 %. Tästä maasta 
peräisin oleva liikevaihto 42,5 MSEK muodosti 12 % konsernin 
kokonaisliikevaihdosta. Heikon operatiivisen tuloksen syynä ovat 
BalanceShaken alhaiset sisäiset katteet, ja se on eniten Islannissa 
myyty tuote. Vuoden aikana saatiin 1 299 (1 159) uutta jakelijaa 
ja 7 264 (4 102) uutta asiakasta. 

VIRO

Virossa toimiva tytäryritys Zinzino OÜ perustettiin vuonna 2011. 
Se on kehittynyt nopeimmin Zinzinon baltialaisista tytäryrityksistä. 
Vuonna 2014 Zinzino OÜ kasvoi vahvasti eli 32 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Sen 38,0 MSEK:in kokonaistulot muodostivat 
11 % konsernin liikevaihdosta. Virossa toimii tehokas järjestelmällinen 
myyntiverkosto, joka pyörittää Zinzino-kahvilaa Tallinnassa. Siellä 

myyjät tapaavat mahdollisia uusia myyjiä ja asiakkaita sekä tarjoavat 
maistuvaa Zinzino-espressokahvia. Muiden Baltian maiden tytäryri-
tysten tavoin Zinzino OÜ:lle Zinzino Coffee on edelleen pääasiallinen 
tuotelinja, vaikka Zinzino Food -myynnin osuus kokonaismyynnistä 
onkin kasvanut. Vuonna 2014 saatiin 1 619 (1 801) uutta jakelijaa 
ja 7 231 (6 161) uutta asiakasta.

ISLANTI

ZINZINO 
FOOD

77 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 29 125 (TSEK)

ZINZINO 
COFFEE

23 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 8 757 (TSEK)

TSEK

Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 121 %

Osuus Zinzinon kokonaismyynnistä 12 %

Nettoliikevaihto 37 881

Muut tuotot 4 595

Suorat kokonaiskustannukset -41 117 

Tulos ennen operatiivisia kustannuksia 1 359
Voitto ennen operatiivisia kustannuksia 3,2 %

ZINZINO 
FOOD

46 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 15 923 (TSEK)

ZINZINO 
COFFEE

54 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 18 691 (TSEK)

TSEK

Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 32 %

Osuus Zinzinon kokonaismyynnistä 11 %

Nettoliikevaihto 34 614

Muut tuotot 3 345

Suorat kokonaiskustannukset -32 155

Tulos ennen operatiivisia kustannuksia 5 804
Voitto ennen operatiivisia kustannuksia 15,3 %
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LIETTUA

Liettuassa toimiva tytäryritys Zinzino UAB perustettiin vuonna 2010. 
Vuonna 2014 se kasvoi vahvasti eli 21 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. Liikevaihto jäi kuitenkin vaatimattomaksi. Tältä markkina-
alueelta peräisin olevat 15,3 MSEK:in tulot muodostavat 4 % 
konsernin kokonaistuloista. Tämän maan myynnin johtajat kuuluvat 
ehkä Zinzinon koko myyntiverkoston karismaattisimpien joukkoon. 
He joutuvat paiskimaan töitä olan takaa, jotta Zinzinon premium-

hinnoitellut tuotteet käyvät kaupaksi maassa, jossa tulotaso on 
matalampi kuin Pohjoismaissa. Zinzino Coffee -tuoteryhmä käy 
edelleen kaupaksi parhaiten, kuten muissakin Baltian maissa. 
Vuonna 2014 Zinzino Foodin osuus kokonaismyynnistä kasvoi. 
Se todennäköisesti nousee hallitsevaksi tuotelinjaksi vuonna 2015. 
Vuoden aikana saatiin 760 (847) uutta jakelijaa ja 3 825 (4 382) 
uutta asiakasta.

LATVIA

Latviassa toimiva Zinzino SIA on uusin eurooppalainen yritys 
Zinzino-konsernissa. Se perustettiin vuonna 2011. Myynti alkoi 
keväällä. Liettuan markkinoilla kasvu jäi vuonna 2014 vaatimatto-
maksi edelliseen vuoteen verrattuna. Zinzino Coffee on hallitseva 
tuoteryhmä, kuten muissakin Baltian maissa. Liettuan tavoin 

järjestelmällinen myyntiverkosto tekee hyvää työtä myymällä 
suhteellisen kalliita premium-tuotteita maassa, jossa keskimääräinen 
tulotaso on pienempi kuin Pohjoismaissa. Vuoden aikana saatiin 
351 (535) uutta jakelijaa ja 2 007 (2 807) uutta asiakasta.

ZINZINO 
FOOD

50 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 7 010 (TSEK)

ZINZINO 
COFFEE

50 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 7 077 (TSEK)

TSEK

Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 21 %

Osuus Zinzinon kokonaismyynnistä 4 %

Nettoliikevaihto 14 087

Muut tuotot 1 200

Suorat kokonaiskustannukset -13 917

Tulos ennen operatiivisia kustannuksia 1 371
Voitto ennen operatiivisia kustannuksia 9,0 %

ZINZINO 
FOOD

43 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 4 670 (TSEK)

ZINZINO 
COFFEE

57 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 6 039 (TSEK)

TSEK

Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 1 %

Osuus Zinzinon kokonaismyynnistä 3 %

Nettoliikevaihto 10 710

Muut tuotot 1 273

Suorat kokonaiskustannukset -11 329

Tulos ennen operatiivisia kustannuksia 654
Voitto ennen operatiivisia kustannuksia 5,5 %
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ALANKOMAAT

Alankomaiden tytäryritys perustettiin vuonna 2014. Myynti alkoi samana vuonna. Aluksi Zinzino lanseerasi Alankomaissa vain Zinzino Foods 
-valikoiman. Puolan tavoin liikevaihto jäi vähäiseksi vuonna 2014. Siksi vuonna 2015 Zinzino panostaa vahvasti tämänkin yrityksen kasvuun. 
Vuonna 2014 Alankomaissa saatiin 56 uutta jakelijaa ja 155 uutta asiakasta.

PUOLA

Zinzinon Puolan-tytäryritys perustettiin vuonna 2014. Myynti alkoi syksyllä. Aluksi Zinzino lanseerasi Puolassa vain Zinzino Foods -valikoiman. 
Vuonna 2014 liikevaihto jäi vähäiseksi. Siksi vuonna 2015 Zinzino panostaa vahvasti yrityksen kasvuun. Vuoden 2014 viimeisten kuukausien 
aikana Puolassa saatiin 56 uutta jakelijaa ja 84 uutta asiakasta.

TSEK

Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna –

Osuus Zinzinon kokonaismyynnistä 0 %

Nettoliikevaihto 276

Muut tuotot 12

Suorat kokonaiskustannukset -284

Tulos ennen operatiivisia kustannuksia 3
Voitto ennen operatiivisia kustannuksia 1,2 %

ZINZINO 
FOOD

100 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 276 (TSEK)

ZINZINO 
COFFEE

0 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 0 (TSEK)

TSEK

Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna –

Osuus Zinzinon kokonaismyynnistä 0 %

Nettoliikevaihto 320

Muut tuotot 19

Suorat kokonaiskustannukset -294

Tulos ennen operatiivisia kustannuksia 44
Voitto ennen operatiivisia kustannuksia 13,1 %

ZINZINO 
FOOD

100 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 320 (TSEK)

ZINZINO 
COFFEE

0 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 0 (TSEK)
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YHDYSVALLAT

Zinzinon Yhdysvaltojen-tytäryritys Zinzino LLC perustettiin vuonna 
2013. Myynti alkoi joulukuussa. Yhdysvalloissa myydään vain 
Zinzino Foods -tuotelinjaa. Zinzino on perustanut Yhdysvaltoihin 
myyntikonttorin ja varaston, jotta tätä markkina-aluetta voidaan 
palvelulla parhaalla mahdollisella tavalla. Konttori sijaitsee Floridan 
Jupiterissa. Zinzinon henkilöstö on siellä valmiina palvelemaan sekä 
tukemaan asiakkaita ja itsenäisiä jakelijoita Yhdysvalloissa. Kontto-

rissa työskentelee kaksi henkilöä tukitehtävissä ja yksi operatiivinen 
esimies. Vuonna 2014 liikevaihto kasvoi Yhdysvalloissa vain vähän 
verrattuna valtavan suuren markkina-alueen tarjoamaan potentiaa-
liin. Kokonaistulot olivat 13,1 MSEK, mikä vastaa 4 % konsernin 
kokonaistuloista. Vuonna 2014 saatiin 1 020 (354) uutta jakelijaa 
ja 3 235 (0) uutta asiakasta.

PUOLA

TSEK

Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna –

Osuus Zinzinon kokonaismyynnistä 4 %

Nettoliikevaihto 12 308

Muut tuotot 812

Suorat kokonaiskustannukset -9 864

Tulos ennen operatiivisia kustannuksia 3 256
Voitto ennen operatiivisia kustannuksia 24,8 %

ZINZINO 
FOOD

100 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 12 308 (TSEK)

ZINZINO 
COFFEE

0 % kokonaismyynnistä

Kokonaisliikevaihto: 0 (TSEK)

Vuonna 2015 Zinzinon tavoitteena on laajentua Saksaan ja Kanadaan. Zinzinolla on potentiaalia näissä 
väkirikkaissa maissa. Molemmilla markkina-alueilla on tarkoitus aloittaa kustannustehokkaasti Ruotsin 
ja Yhdysvaltojen organisaatioiden tuella.

KANADA JA SAKSA
UUSIA MARKKINA-ALUEITA VUONNA 2015
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MAA/MARKKINA-ALUE Ruotsi Tanska Norja Suomi Islanti Viro
Nettoliikevaihto 32 038 42 588 81 792 47 532 37 881 34 614

Muut tuotot 5 247 4 493 10 822 7 150 4 595 3 345

Voitto ennen operatiivisia 
kustannuksia

25,5 % 15,8 % 13,4 % 17,3 % 3,2 % 15,3 %

Coffee 11 992 12 640 33 593 15 156 8 757 18 691

Food 20 042 29 949 48 199 32 376 29 125 15 923

Coffee-osuus 37 % 30 % 41 % 32 % 23 % 54 %

Food-osuus 63 % 70 % 59 % 68 % 77 % 46 %

Kasvu edelliseen 
 vuoteen  verrattuna

46 % 38 % 21 % 24 % 121 % 32 %

Osuus konsernin 
 kokonaismyynnistä

10 % 14 % 26 % 15 % 12 % 11 %

MAA/MARKKINA-ALUE Liettua Latvia Puola
Alanko-

maat
YHDYS-
VALLAT

Muut 
(FAUN/

BAF)
Nettoliikevaihto 14 087 10 710 276 320 12 308 4 621

Muut tuotot 1 200 1 273 12 19 812

Voitto ennen operatiivisia 
kustannuksia

9,0 % 5,5 % 1,2 % 13,1 % 24,8 %

Coffee 7 077 6 039 0 0 0 0

Food 7 010 4 670 276 320 12 308 0

Coffee-osuus 50 % 57 % 0 % 0 % 0 %

Food-osuus 50 % 43 % 100 % 100 % 100 %

Kasvu edelliseen 
 vuoteen  verrattuna

21 % 1 % – – – –

Osuus konsernin 
 kokonaismyynnistä

4 % 3 % 0 % 0 % 4 % 1 %

MARKKINA-ALUEKOHTAINEN MYYNTI 
– maiden välinen vertailu (TSEK)
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BalanceOil on täysin luonnollinen lisäravinne. Se auttaa saamaan enemmän 
omega-3-rasvahappoja, jotta tärkeiden omega-6- ja omega-3-rasvahappojen 

välinen tasapaino saavutetaan ja säilytetään.

ORANGE LEMON MINT

UUSI MAKU
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HENKILÖKOHTAINEN KOHTAAMINEN
Suoramyynti perustuu kohtaamiseen myymälöiden kaltaisten perinteis-
ten myyntipaikkojen ulkopuolella. Suoramyynnin yleisin muoto on 
kotikutsut. Suoramyyjä joko kutsuu mahdollisen asiakkaan kotiinsa 
tai tulee tapaamaan asiakasta, joka saa kokeilla ja maistaa tuotteita.

Zinzinossa suoramyyjiä kutsutaan itsenäisiksi partnereiksi. Zinzinon 
partneri suosittelee tuotteita mahdollisille asiakkaille ja voi myös 
rakentaa oman myyntiorganisaationsa yhdessä muiden suoramyyjien 
kanssa. Tällöin tarjoutuu tilaisuus kehittää omaa liiketoimintaa. 

Zinzino tarjoaa yrittäjille mielenkiintoisen liiketoimintamahdollisuuden, 
jossa keskitytään myymiseen, markkinoimiseen ja henkilökohtaiseen 
kehittymiseen. Itsenäisten partnerien verkosto yhteistyössä yrityksen 
kanssa järjestää koulutuksen. Zinzinon tavoitteena on, että Zinzinon 
tarjoamaan liiketoimintamahdollisuuteen tarttuvat itsenäiset partnerit 
tuntevat työskentelevänsä osana elävää lämminhenkistä verkostoa, 
jossa kokeneet itsenäiset partnerit pitävät heistä huolta ja tukevat 
heitä. Verkosto muodostaa liiketoiminnan rungon, mutta Zinzino 
yrityksenä on aina liiketoiminnan tukena. 

Itsenäiset partnerit saavat käyttöönsä asemansa vakiinnuttaneen 
tuotemerkin, taidokkaasti kehitetyt tuotteet sekä koulutus- ja markki-
nointijärjestelmän yhdessä muiden verkostoon kuuluvien partnerien 
kanssa. Yritys saa käyttöönsä sitoutuneita markkinoijia, ja itsenäiset 
partnerit pääsevät hyötymään erittäin laadukkaista tuotteista tarvitse-
matta ostaa niitä itselleen suuria määriä varastoon. Zinzino tarjoaa 
liiketoimintamahdollisuuksia erilaisille ihmisille, joilla on erilaiset 
elämäntyylit ja jotka ovat eri elämänvaiheissa. Zinzinon itsenäiset 
partnerit päättävät itse työajoistaan ja työntekoon panostamisesta 
joustavasti. Zinzino antaa itsenäisten partnerien käyttöön työkalut 
ja edellytykset rakentaa oma tulevaisuutensa henkilökohtaisten 
tavoitteidensa ja elämäntyylinsä pohjalta. Vain taivas on rajana!

ZINZINO ON RUOTSIN SUORAMYYNTIYHDISTYKSEN 
YLPEÄ JÄSEN
Zinzino on jäsen Ruotsin suoramyyntiyhdistyksessä ja on jo 
 useiden vuosien ajan työskennellyt aktiivisesti avoimen ja rehellisen 
suoramyyntialan puolesta. Zinzino kuuluu Ruotsin, Norjan, Suomen, 
Tanskan, Viron, Latvian ja Liettuan kansallisiin suoramyyntiyhdistyksiin. 
Zinzino hakee kansallisten suoramyyntiyhdistysten jäsenyyttä kaikilla 
uusilla markkina-alueilla. Zinzino on Yhdysvaltojen, Puolan ja Alanko-
maiden suoramyyntiyhdistysten koejäsen.

Zinzinolla on sekä perinteinen asiakasrakenne että itsenäisiä 
partnereita, joita Zinzinon tarjoama liiketoimintamahdollisuus 
kiinnostaa. Tämä on harvinaista suoramyyntiyritysten keskuudessa. 
Zinzino kannustaa henkilökohtaisiin suhteisiin myyjien ja asiakkaiden 
välillä sekä arvioi ja kehittää tarjontaansa asiakkaiden haluamalla 
tavalla. Zinzinon tuotteille on keskeistä laatu ja oikeudenmukaisuus.

Suoramyyntiyhdistyksen jäsenyys toimii laadun leimana Zinzinolle 
yrityksenä. Suoramyyntiyhdistysten tärkeimpiä tehtäviä ovat kuluttajien 
suojaaminen, hyvien liiketapojen edistäminen sekä suoramyynnin 
jakelumuotona ja sen harjoittajien maineen kohentaminen. Niiden 
tulee myös toimia alan eettisten sääntöjen tunnetuksi tekemisen 
sekä myyjien ja jakelijoiden koulutuksen edistämisen puolesta. Lisäksi 
suoramyyntiyhdistykset ottavat kantaa suoramyyntiin vaikuttavaan 
lainsäädäntöön.

SUORAMYYNNISSÄ ON KYSE MILJARDEISTA
Suoramyynnillä menee hyvin Ruotsissa ja kaikkialla maailmassa. 
Ruotsin suoramyyntiyhdistys on FEDSA:n jäsen (Federation of 
European Direct Selling Associations). FEDSA edustaa 25 kansallista 
eurooppalaista suoramyyntiyhdistystä ja suoraan tai epäsuorasti 
jäsentensä kautta yli 1 000 suoramyyntiyritystä, joiden yhteenlaskettu 
liikevaihto ylittää vuositasolla 20 miljardia euroa ja joilla on yli 
seitsemän miljoonaa suoramyyjää. Heistä lähes kuusi miljoonaa on 
naisia. Vuonna 2011 koko toimialan liikevaihto oli 153 727 miljoonaa 
Yhdysvaltojen dollaria. Suoramyyjiä oli yli 91 miljoonaa. 

MITÄ SUORAMYYNTI ON?

"Suoramyyntiyhdistyksen jäsenyys 
toimii laadun leimana Zinzinolle 
yrityksenä."
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GÖTEBORGIN PÄÄKONTTORI

“
INNOSTAVA TYÖPAIKKA
Pääkonttori sijaitsee Göteborgin liepeillä Västra Frölundassa. Hulda Lindgrens Gatan varrella sijaitsevissa valoisissa 
viihtyisissä tiloissa on aina vilkasta. Täällä eri tehtävissä työskentelevien tehtävänä on toimittaa parasta mahdollista 
asiakkaillemme ja jälleenmyyjillemme. Tässä elävässä työympäristössä ei ole kahta samanlaista päivää. Onhan yritys 
kasvanut nopeasti. 

Zinzinon pääkonttorissa työskenteleminen on mielenkiintoista. Se on nuorekas, laajeneva ja dynaaminen työpaikka, 
jossa annetaan runsaasti vapauksia haasteiden ottamiselle vastaan ja henkilökohtaiselle kehittymiselle. Jokaista 
työntekijää tarvitaan. Kaikki auttavat toisiaan pitämään liiketoiminnallemme tunnusomaisen laadun korkeana. 

Pääkonttorissa työskentelee nykyään noin 60 henkilöä. Johto ja operatiiviset toiminnot sijaitsevat siellä. Tuki ja 
asiakaspalvelu on suurin osasto. Siellä vastataan kysymyksiin sekä annetaan tukea jälleenmyyjille ja asiakkaille 
puhelimitse ja sähköpostitse joka päivä. Zinzinon tuki- ja asiakaspalveluosastolla puhutaan kaikkien markkina- 
alueiden kieliä, jotta asiakkaita ja jälleenmyyjiä tuetaan mahdollisimman hyvin. Henkilöstön erilaiset taustat 
tekevät työympäristöstä erittäin antoisan ja mielenkiintoisen. Kollegat ovat vuorovaikutuksessa keskenään jakaen 
toistensa kokemuksia ja osaamista. 

Kasvu vaikuttaa eniten tuki- ja asiakaspalveluosastoon. Siksi sen koko on kasvanut vuosien mittaan. Lisäksi myynti-, 
talous- ja markkinointiosastoja on vahvistettu. Uuden henkilöstön palkkaamista suunnitellaan, kun mukaan tulee 
uusia markkina-alueita vuonna 2015.

“Zinzinon pääkonttorissa Göteborgissa uutena työntekijänä 
 aloittava pääsee mukaan mielenkiintoiseen dynaamiseen 
 ympäristöön, joka uudistuu jatkuvasti ja jota leimaa vahva 
 eteenpäin meneminen. Zinzino pitää huolta henkilöstöstään 
ja  kehittää yksilöitä aktiivisesti työn kautta.
- Oskar Lingman, markkinointiviestinnän suunnittelija tammikuusta 2015 alkaen



27

Visiomme on olla "most customer friendly direct sales company in the 
world". Olemme asettaneet strategisiksi tavoitteiksemme korkean 
laadun, asiakasläheisyyden ja aktiivisen keskittymisen tuotekehitykseen. 
Tällä tiellä on päästy pitkälle. Yhtenä johtavista suoramyyntiyrityksistä 
meillä on suuri vastuu ympäristöstä. Sosiaaliset, eettiset, taloudelliset 
ja ympäristöseikat tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassamme. 
Yhteiskuntavastuumme (Corporate Social Responsibility) on jaettu 
kolmeksi alueeksi: henkilöstömme ja ympäristömme, tuotteemme 
ja ympäristönsuojelu.

HENKILÖSTÖMME JA YMPÄRISTÖMME 
Olemme kansainvälinen yritys, jossa kannustetaan monimuotoisuuteen, 
avoimuuteen ja syrjinnän estämiseen kaikilla tasoilla. Göteborgissa 
sijaitsevassa pääkonttorissamme työskentelee noin kymmeneen kansal-
lisuuteen kuuluvia, jotka palvelevat asiakkaita ja antavat tukea erilaisilla 
kielillä. Keskinäisiä välejä sekä suhteita asiakkaisiin, jakelijoihin ja 
tavarantoimittajiin leimaa kodikkuus, persoonallisuus ja läheisyys. 
Henkilöstökäsikirjaa toteutetaan osana arkea. Yrityksemme kasvaa 
vakaasti. Tavoitteemme on saada aikaan avoin kutsuva työympäristö, 
joka vetää puoleensa uusia työntekijöitä ja yhteistyötahoja.

Zinzino Health Club perustettiin keväällä 2015. Se on avoin koko 
henkilöstölle. Sen tarkoitus on parantaa terveyttä ja hyvinvointia 
sekä töissä että yksityiselämässä. Jäsenyys on maksuton, samoin 
järjestettävä ohjelma kuntoilusta erilaisiin juoksutapahtumiin 
osallistumisiin. Jäsenet saavat erityisen kuntoiluasun. Zinzino Health 
Clubilla on kahdenlaisia tavoitteita: yhteisöllisyyden vahvistaminen 
yhteisten kokemusten avulla sekä terveyden parantaminen sairaus-
poissaolojen vähentämiseksi. Tavoitteemme on myös kutsua jakelijoita 
mukaan edistämään terveyttä pitkällä aikavälillä. 

CORPORATE 
SOCIAL 
RESPONSIBILITY

Yhteiskuntavastuu
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Zinzinon tuki- ja asiakaspalveluosasto on suuri. Sisäinen kodikkuus 
ja läheisyys säteilee myös ympäröivään maailmaan. Arvioimme ja 
kehitämme tarjontaamme jatkuvasti asiakkaiden haluamalla tavalla. 
Zinzinon tuotteille on keskeistä laatu ja oikeudenmukaisuus, mutta 
menemme usein vielä pidemmälle. Meille on erittäin tärkeää, 
että tuotteemme pitävät lupauksensa. Esimerkiksi Balance-tuotteille 
myönnetään rahat takaisin -takuu. Jos asiakas on tasapainossa jo 
ennen kuin hän on käyttänyt tuotteitamme, hän saa rahat takaisin, 
jos hän lopettaa niiden käyttämisen. Zinzinolle asiakastyytyväisyys 
on erittäin tärkeää. Rakennamme luottamusta pitkällä aikavälillä 
tarjoamalla henkilökohtaisia ratkaisuja.

Zinzinolle on aina ollut itsestään selvää liittyä kansallisiin suoramyyn-
tiyhdistyksiin markkina-alueillamme. Tällöin me yrityksenä sitoudumme 
ja jakelijamme sitoutuvat yhdistysten laatimiin eettisiin sääntöihin. 
Eettisissä säännöissä otetaan kantaa esimerkiksi myyntimenetelmien 
käyttämiseen, kuinka ja keneen saa ottaa yhteyden myydäkseen, 
mitä tietoja ja asiakirjoja täytyy antaa ja kuinka mahdolliset erimieli-
syydet ratkaistaan. Eettisten sääntöjen ansiosta kuluttaja voi tuntea 
olonsa turvalliseksi ja tyytyväiseksi ollessaan tekemisissä suoramyynnin 
kanssa. Siksi vastuullamme kouluttaa jälleenmyyjiä noudattamaan 
eettisiä sääntöjä. Pyrimme saamaan aikaan hyvät pitkään kestävät 
suhteen ympäröivään maailmaan. Mielestämme se onnistuu 
helpoimmin, kuin rehellisyys, avoimuus, vastuullisuus ja turvallisuus 
leimaavat toimintaamme. 

ZINZINO FOUNDATION
Zinzino Foundation perustettiin Norjassa kolme vuotta sitten. Tämän 
säätiön ainoa tehtävä on tukea ja auttaa Norjan valtion käynnistämiä 
ja rahoittamia avustusprojekteja (Norad) jakelijoidemme vuosittaisissa 
johtamiskoulutustapaamisissa (Zinzino Leadership School). Niistä 
suurimman osan rahoittaa Norad. Ne käynnistää ja niitä kehittää PYM 
(Norjan helluntailainen ulkolähetys). PYM on kristillinen Afrikassa, 
Aasiassa, latinalaisessa Amerikassa ja Euroopassa toimiva järjestö. 
Kun Zinzinon jälleenmyyjät lahjoittavat projektiin 100 000 Norjan 
kruunua, Norad antaa 900 000 kruunua, joten kokonaissummaksi 
tulee miljoona kruunua.

Seuraavat projektit ovat viime vuosina saaneet miljoona kruunua: 

2012 - Naisten sukuelinten silpomisen lopettaminen Kenian masaiden 
keskuudessa

2013 - Keniassa toteutettu paikallinen mikrorahoitusprojekti paikallis-
ten yritysten vahvistamiseksi, jotta naiset voivat harjoittaa maataloutta 
ja tukea lastensa koulunkäyntiä ruoan ja lääkkeiden muodossa

2014 - Keniassa toteutettavan projektin tuen jatkaminen 

TUOTTEEMME
Kahvi- ja teetuotekumppaninamme on aina toiminut Rombouts & 
Malongo. Se oli ensimmäinen kahvipaahtimo, joka aloitti reilun kaupan 
yhteistyön (1992). Paahtimo sijaitsee Ranskassa Nizzassa, ja sillä 
on ISO1400 -ympäristösertifiointi. Kaikki kahvi- ja teelajikkeet ovat 
luomutuotteita. Kuudella niistä on reilun kaupan merkki. Riippumaton 
reilun kaupan (Fairtrade) merkki varmistaa, että kehitysmaissa toimivat 
viljelijät ja työläiset voivat parantaa työskentely- ja elinolosuhteitaan. 
Rombouts & Malongon luomuajattelun avulla varmistetaan, että koko 
ketju sadonkorjuusta pakkaamiseen saakka toimii ympäristöystävälli-
sesti. Lisäksi Zinzino on Pohjoismaiden reilun kaupan liiton jäsen. 

Balance-tuotteiden yhteistyökumppanina toimii islantilainen Lysi ehf. 
Sen valmistama BalanceOil sisältää kala- ja oliiviöljyä ainutlaatuisena 
yhdistelmänä. Lysi ehf noudattaa tiukkaa ympäristönsuojeluohjelmaa. 
Esimerkiksi kaikkia ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia 
pyritään välttämään. Kalaöljy on peräisin vain kalakannoista, jotka 
eivät ole IUCN:n uhanalaisten lajien luettelossa. 

TYÖMME YMPÄRISTÖN SUOJELEMISEKSI – 
 KULJETTAMINEN JA KIERRÄTTÄMINEN 
Lähetämme joka kuukausi 30 000 pakettia eri puolille Eurooppaa. 
Olemme tietoisia siitä, että näin laajamittaisen toimittamisen 
aiheuttamat kuljetukset kuormittavat ympäristöä. Siksi Ruotsin 
Posti ja Bring vastaavat toimituksistamme. Ne ovat Pohjoismaiden 
suurimmat logistiikka- ja postialan yritykset. Ne pyrkivät aktiivisesti 
vähentämään vaikutuksia ympäristöön ja päästöjään. 

Olemme erityisen ylpeitä ympäristöystävällisistä kahvikapseleistamme. 
Kahvikapselien käyttäminen kodeissa on lisääntynyt kahvinkeittimien 
yleistymisen myötä. Useimmat kapselit on valmistettu metallista tai 
muovista. Nämä materiaalit kuormittavat ympäristöä. Aiemmin 
käyttämämme kahvikapselit olivat ympäristöystävällisiä, koska ne 
voidaan kompostoida, mutta niissä oli muovinen osa, joka täytyy 
toimittaa kierrätykseen. Mutta nyt menemme vieläkin pidemmälle. 
Siirrymme käyttämään biologisesti hajoavaa materiaalia. Nykyään 
10 % kapseleistamme on valmistettu valkaisemattomasta luonnolli-
sesta paperista. Niissä ei käytetä liimaa eikä kemikaaleja, joten ne 
voidaan kompostoida talousjätteenä. Vuoden kuluttua kapseleissamme 
käytetään pelkästään biologisesti hajoavia materiaaleja. 

Kannamme kierrätyksestä vastuumme elektroniikkalaitetuottajana 
kuulumalla Ruotsin Elkretseniin, Norjan Elretureniin sekä Tanskassa 
ja Suomessa Elkeriin. 
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HALLITUS

TORBEN LUNDBERG
JÄSEN
Syntynyt: 1973

Pääaineet Mechanical engineering 
ja Corporate finance (HD). 
Local World Median Executive 
Director ja CIO.

AiemminMecom Group Plc:n 
Executive Director ja Group CIO.

Osakkeiden määrä: 15 000 
B-osaketta

HANS JACOBSSON
PUHEENJOHTAJA
Syntynyt: 1967

Koulutukseltaan insinööri. 
Työskentelee Rootfruit 
Scandinavia AB:n toimitusjohtajana. 
Työskennellyt aikaisemmin 
General Mills Scandinavia AB:n 
talous- ja logistiikkajohtajana sekä 
partnerina CR&T Venturesissa 
(Bure-ryhmään kuuluva 
riskipääomasijoitusyhtiö) 
ja Investment managerina 
Investment AB Buressa.

Hänellä on syvällinen koke-
mus  yritysten ostamisesta ja 
myymisestä, pörssiin listautumises-
ta ja toimialajärjestelyistä. Lisäksi 
hänellä on laajaa osaamista 
elintarvike- ja kuluttajatuotealoilta.

Hans Jacobsson on kuulunut yhtiön 
hallitukseen vuodesta 2007 alkaen 
ja toiminut hallituksen puheenjoh-
tajana vuodesta 2009 alkaen.

Osakkeiden määrä: 414 215 
B-osaketta ja 45 000 optiota 
yksityisesti ja yrityksen kautta 

STAFFAN HILLBERG
JÄSEN
Syntynyt: 1964 

Opiskellut sähkötekniikkaa 
Chalmersin teknillisessä 
korkeakoulussa, MBA-tutkinto 
INSEADista. Wood & Hill 
Investment AB:n toimitusjohtaja, 
salkunhoitoyritys Heliospectra AB:n 
toimitusjohtaja. Pitkä kokemus 
kansainvälisistä operatiivisista 
tehtävistä ja rahoitusalalta.

Aiemmin Yield AB:n ja Scandinavian 
Financial Management AB:n 
toimitusjohtajana, MVI:n 
Managing Partner, partneri CR&T 
Ventures AB:ssä (Bure-ryhmään 
kuuluva riskipääomasijoitusyhtiö), 
AppGate AB:n toimitusjohtaja, 
Bonnier onlinen toimitusjohtaja, 
johtajana Bonnier Medialabissa 
sekä Apple Computer Inc:n 
tuotepäällikkö Ranskassa ja 
Yhdysvalloissa.

Staffan Hillberg on kuulunut yhtiön 
hallitukseen vuodesta 2007 alkaen.

Osakkeiden määrä: 238 983 
B-osaketta ja 45 000 optiota

CECILIA HALLDNER
JÄSEN
Syntynyt: 1951 

Koulutukseltaan insinööri. Cecilialla 
on syvällinen kokemus liiketoimin-
nan kehittämisestä ja kansainvälis-
ten yritysten tuotemerkkien 
lanseeraamisesta Pohjoismaiden 
markkinoille, esim. Astra Zeneca, 
Beiersdorf, Ecco ja BeO.

Cecilialla on pitkä kokemus 
operatiivisesta johtamisesta. 
Hän on työskennellyt toimitusjoh-
tajana Orkla-konsernissa, ja hänellä 
on yrittäjäkokemusta. Hän on 
työskennellyt mobiilimarkkinoinnin 
alalla toimivan European Last 
Minute Ticket AB:n toimitusjohta-
jana. Hän toimii Itägöötanmaan/
Pohjois-Smoolannin Sensus 
studieförbundin aluejohtajana.

Cecilia Halldner on kuulunut yhtiön 
hallitukseen vuodesta 2007 alkaen.

Osakkeiden määrä: 45 000 
B-osaketta
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HALLITUS

JOHTOKUNTA

HELENA BYSTRÖM 
LOGISTICS MANAGER
Syntynyt: 1975

Helena Byström on tuotantotaloutta opiskellut 
insinööri. Hän on työskennellyt vuodesta 2001 alkaen 
logistiikkatehtävissä useissa yrityksissä, kuten 
Flextronics, Sonoform ja Volvo Trucks. Hän aloitti 
Zinzinolla elokuussa 2013.

OSAKKEIDEN MÄÄRÄ: 5 000 B-osaketta 

LINA RYDH 
CCO
Syntynyt: 1978

Lina Rydhillä on runsaasti kokemusta asiakaspalvelusta 
ja myynnistä. Hän on työskennellyt useissa tehtävissä, 
viimeksi tietoliikennealalla toimivassa STC Mobilelekt-
ronikissa ja Aircallissa myymäläpäällikkönä. Lina aloitti 
Zinzinolla vuonna 2010.

OSAKKEIDEN MÄÄRÄ: 5 000 B-osaketta

MICHAEL PERRY 
COO USA
Syntynyt: 1953

Michael Perryllä on pitkä kokemus erilaisten yritysten 
johtamisesta. Hän on suorittanut MBA-tutkinnon. 
Hän on työskennellyt myyntijohtajana, operatiivisena 
johtajana ja toimitusjohtajana. Hänellä on pitkä 
kokemus suoramyynnistä. Michael aloitti Zinzino 
LLC:llä maaliskuussa 2013 Yhdysvaltojen markkina-
alueen COO-tehtävässä.

OSAKKEIDEN MÄÄRÄ: 0

FREDRIK NIELSEN 
CFO
SYNTYNYT: 1977

Fredrik Nielsen on koulutuseltaan ekonomi. Hänellä 
on laaja kokemus taloushallinnon johtotehtävistä. 
Hän aloitti Zinzinolla vuonna 2009. Sitä ennen hän 
työskenteli Gymnasium AB:n talousjohtajana.

OSAKKEIDEN MÄÄRÄ: 15 000 B-osaketta ja 30 000 
merkintäoptiota

JAKOB SPIJKER 
BUSINESS DEVELOPMENT
SYNTYNYT: 1968 

Jakob Spijker on työskennellyt erilaisissa logistiikka-, 
kuljetus- ja varastointialan tehtävissä Ruotsissa ja 
Alankomaissa. Hän aloitti Zinzinolla vuonna 2012. 
Sitä ennen hän työskenteli Mediatec Solutions AB:lla 
logistiikkavastaavana.

OSAKKEIDEN MÄÄRÄ: 15 000 B-osaketta

MIKAELA WAHLBRO 
CMO
SYNTYNYT: 1984 

Mikaela Wahlbro on suorittanut media- ja viestintäalan 
filosofian kandidaatin tutkinnon Karlstadin yliopistossa 
sekä opiskellut Halmstadin korkeakoulussa ja Tukholman 
yliopistossa. Mikaela aloitti Zinzinolla vuonna 2010. 

OSAKKEIDEN MÄÄRÄ: 15 000 B-osaketta

DAG BERGHEIM PETTERSEN 
TOIMITUSJOHTAJA
Syntynyt: 1970 

Toiminut aikaisemmin johtotehtävissä 
El-gigantenissa ja Alcatelissa sekä Senior Vice 
President -tehtävässä TeliaSoneran tytäryrityk-
sessä NetComissa. Dagilla on syvällinen kokemus 
kasvuyritysten strategisesta johtamisesta. Hän on 
toiminut Zinzinon toimitusjohtajana vuodesta 
2012 alkaen.

OSAKKEIDEN MÄÄRÄ: 180 000 B-osaketta 
ja +1 460 000 merkintäoptiota 

CARIN ANDERSSON 
COO EUROPE
Syntynyt: 1975

Carin Andersson on 13 vuoden syvällinen kokemus 
suoramyyntialasta ja asiakaspalvelusta, joten hän 
on tottunut auttamaan asiakkaita ja jälleenmyyjiä 
alaamme liittyvissä aiheissa. 

Hän aloitti Zinzinolla vuonna 2004. Sitä ennen 
hän työskenteli PGOne AB:ssa, joka ostettiin 
Zinzino-konserniin. 

OSAKKEIDEN MÄÄRÄ: 36 082 B-osaketta



31

TALOUDELLISET 
TIEDOT



32

Hallintorakenne merkitsee oikeuksien ja velvollisuuksien 
jakautumista yhtiön toimielinten välillä voimassaolevien lakien, 
asetusten ja prosessien mukaan. Hallintorakenne kattaa 
päätöksentekojärjestelmät ja rakenteen, jonka avulla osakkaat 
ohjaavat yhtiötä suoranaisesti tai epäsuorasti.

Zinzino AB on ruotsalainen osakeyhtiö (Oyj), jonka osakkeet 
noteerataan Tukholman Nasdaq OMX First Northissa. Zinzino AB 
julkistaa tässä hallintorakenneraporttinsa vuodelta 2014.

TOIMINTAOHJEET
Yhtiö ei ole kokonsa vuoksi velvollinen noudattamaan Ruotsissa 
voimassaolevia hallintorakenneohjeita. Yhtiössä on kuitenkin 
nimitetty korvausvaliokunta, tilintarkastusvaliokunta ja 
 vaalivaliokunta.

ULKOISET SÄÄNNÖT

Ruotsin osakeyhtiölaki

Ruotsin ja kansainvälinen tilintarkastuslaki

Nasdaq OMX First Northin osakeantisäännöt 

Osakemarkkinalautakunnan lausunnot

SISÄISET SÄÄNNÖT

Yhtiöjärjestys

Hallituksen työjärjestys

Toimitusjohtajan ohjeet

Hyväksymisjärjestys

VASTUUNJAKO
Osakkaat käyttävät määräysvaltaansa suhteessa Zinzino AB:hen 
varsinaisessa yhtiökokouksessa ja mahdollisissa ylimääräisissä 
yhtiökokouksissa. Yhtiökokous käyttää ylintä päätöksentekovaltaa 
yhtiössä. Ruotsin osakeyhtiölain, muiden lakien ja asetusten, 
First Northin osakeantisääntöjen, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen 
sisäisten ohjausvälineiden mukaan hallitus ja toimitusjohtaja 
ovat vastuussa yhtiön organisaatiosta ja omaisuuden hallinnasta.

OSAKKAAT
Zinzino AB:n osake on noteerattu Nasdaq OMX First Northissa 11. 
joulukuuta 2014 alkaen. Sitä ennen Zinzino AB:n osake noterat-
tiin kaupankäyntiä varten Aktietorgetilla vuodesta 2010 alkaen. 
Osakkeiden kokonaismäärä on 29 950 687, joista 5 113 392 on 
A-osakkeita (1 ääni) ja 24 395 295 on B-osakkeita Yhtiöllä oli 
vuoden lopussa 1 585 osakasta ulkomaisia hallintarekisteriosak-
kaita lukuun ottamatta. Suurimmat osakkaat olivat Örjan Saele 
yrityksineen ja perheineen: 55,96 % äänivallasta ja 32,63 % 
osakepääomasta, sekä Peter Sörensen yrityksineen: 24,21 % 
äänivallasta ja 14,14 % osakepääomasta. Osakkaille tarkoitetut 
lisätiedot ovat Zinzinon sivustossa: www.zinzino.se.

YHTIÖJÄRJESTYS
Yhtiöjärjestyksessä kuvataan esimerkiksi yhtiön toiminta, 
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien määrä, yhtiökokouksen 
koollekutsuminen, asioiden käsitteleminen yhtiökokouksessa 
ja yhtiökokouksen järjestämispaikka. Osakkaiden äänivaltaa 
yhtiökokouksessa ei ole rajoitettu yhtiöjärjestyksessä. Voimassa-

oleva yhtiöjärjestys, josta tehtiin päätös 9. toukokuuta 2011 
järjestetyssä yhtiökokouksessa, on nähtävillä yhtiön sivustossa: 
www.zinzino.se.

YHTIÖKOKOUS
Osakkaat voivat käyttää äänioikeuttaan sekä päättää yhtiöön ja sen 
toimintaan vaikuttavista asioista yhtiökokouksessa ja mahdollisissa 
ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Yhtiökokous järjestetään kuuden 
kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä. Siinä päätetään 
tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, tilivuoden aikana 
kertyneen voiton tai tappion käyttämisestä sekä vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi valitaan 
hallituksen jäsenet ja vahvistetaan heidän palkkionsa. Tämän 
jälkeen valitaan tilintarkastajat ja päätetään heidän palkkioistaan. 
Lisäksi käsitellään muita lakisääteisiä asioita ja vahvistetaan 
johtaville toimihenkilöille maksettavat korvaukset. Lisäksi käsitel-
lään muita hallituksen ja osakkaiden tekemiä ehdotuksia. Kaikki 
osakkaat, jotka on rekisteröity osakasrekisteriin täsmäytyspäivään 
mennessä ja jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen yhtiöjär-
jestyksessä ilmoitettavalla tavalla, voivat osallistua yhtiökokouk-
seen ja käyttää osakeomistukseen perustuvaa äänivaltaansa. 
Osakasta voi edustaa yksi tai useampi asiamies.

YHTIÖKOKOUS 2014
Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous järjestettiin 16. toukokuuta 
2014. Yhtiökokouksessa oli läsnä 79 % äänivallasta ja 43 % 
osakepääomasta osakkaiden tai heidän asiamiestensä edustamana. 
Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hans Jacobsson. 
Yhtiökokouksessa tehtiin esimerkiksi seuraavat päätökset:

 Yhtiökokous päätti valita Staffan Hillbergin ja Cecilia 
Halldnerin hallituksen jäseniksi uudelleen sekä Torben 
Lundbergin uudeksi hallituksen jäseneksi. Hans Jacobsson 
valittiin hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen.

 Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen esityksen 
mukaisesti laskea liikkeelle 600 000 merkintäoptiota. 
Oikeus merkitä merkintäoptioita myönnettiin osakkaiden 
etuoikeudesta poiketen vain Zinzino Nordic AB:lle, joka 
puolestaan sai oikeuden luovuttaa merkintäoptiot Yhtiön 
johtaville päätöksentekijöille.

 Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti 
valtuuttaa hallituksen päättämään kerran tai useita kertoja 
seuraavaan yhtiökokoukseen mennessä B-osakkeiden, 
vaihtovelkakirjojen ja/tai merkintäoptioiden etuoi-
keusannista. Hallitus saa päättää etuoikeusannista 
kuittausoikeudella tai ehdoilla tai ilman niitä.

 Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti 
hallituksen myös seuraavaan yhtiökokoukseen mennessä 
kerran tai useita kertoja päättämään B-osakkeiden, 
vaihtovelkakirjojen ja/tai merkintäoptioiden uusmerkin-
täannista markkinaehdoilla osakkaiden etuoikeudesta 
poiketen sisältäen määräykset apportista, kuittauksesta 
ja/tai ehdoista tai ilman tällaisia määräyksiä. Hallitus 
ei kuitenkaan ole oikeutettu päättämään yhteensä yli 
3 000 000 B-osakkeesta.

HALLINTORAKENNERAPORTTI
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YHTIÖKOKOUS 2015
Zinzino AB:n (Oyj) yhtiökokous järjestetään perjantaina 8.5. 
yhtiön tiloissa Göteborgissa osoitteessa Hulda Lindgrens gata 8. 
Vuoden 2015 yhtiökokouksesta on lisätietoja yhtiön sivustossa 
www.zinzino.se

VAALIVALIOKUNTA
Zinzinon vaalivaliokunnan tehtävänä on laatia ehdotus hallituk-
sen jäsenten määrästä, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan 
valitsemisesta, hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista, 
uuden vaalivaliokunnan valitsemisesta ja noudattaa Ruotsissa 
voimassa olevia yhtiöiden ohjausmääräyksiä. Vaalivaliokunta 
valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja se valitsee puheenjoh-
tajan keskuudestaan. Vuoden 2015 yhtiökokoukseen saakka 
toimineeseen vaalivaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajana Örjan 
Saele, yhteensä (lähipiiri mukaan luettuna) 55,96 % äänivallasta, 
Peter Sörensen, yhteensä (lähipiiri mukaan luettuna) 24,21 % 
äänivallasta, ja vaalivaliokunnan koollekutsujana Zinzino AB:n 
 hallituksen puheenjohtaja Hans Jacobsson, yhteensä (lähipiiri 
mukaan luettuna) 0,66 % äänivallasta. Vaalivaliokunta edustaa 
omistajia 80,83 %:lla yhtiön äänivallasta.

Vaalivaliokunnan tehtäviä:

 Hallituksen koostumuksen ja työskentelyn arviointi

 Tehdä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenistä 
ja puheenjohtajasta

 Nimetä ulkoiset tilintarkastajat

 Tehdä ehdotus hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista

Vaalivaliokunta on kokoontunut neljä kertaa. Lisäksi sen jäsenet 
ovat pitäneet yhteyttä toisiinsa sähköpostitse ja puhelimitse sekä 
tavanneet ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Tärkeä tietolähde 
vaalivaliokunnan työtä varten on vuosittain tehtävä hallituksen 
arviointi. Vaalivaliokunta etsii ehdokkaita, joilla yhdessä hallituksen 
jatkavien jäsenien kanssa on edellytykset muodostaa riittävän 
osaamisen omaava hallitus. Vaalivaliokunta saa hallituksen 
puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta tietoja yhtiön tulevasta 
strategiasta. Näiden tietojen pohjalta vaalivaliokunta harkitsee, 
millaista osaamista hallituksessa tarvitaan, ja arvioi hallituksen 
nykyisten jäsenten osaamisen.

Vaalivaliokunnan täydellinen ehdotus ja perustelut vuoden 2015 
yhtiökokoukselle esitellään yhtiön sivustossa www.zinzino.se 
hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta. Osakkaat, jotka haluavat tehdä 
ehdotuksia vaalivaliokunnalle, voivat lähettää ne sähköpostitse 
osoitteeseen aktier@zinzino.com tai postitse yhtiön pääkonttoriin. 
Jotta vaalivaliokunta pystyy ottamaan esitetyt näkemykset 
huomioon laatiessaan ehdotusta yhtiökokoukselle, ehdotukset 
täytyy jättää vaalivaliokunnalle viimeistään kuukautta ennen 
yhtiökokousta.

HALLITUS JA SEN TYÖSKENTELY
Hallitus vastaa Zinzino AB:n organisaatiosta ja hallinnosta. 
Hallituksen täytyy tukea johdon työtä tehokkaasti ja valvoa sitä. 
Hallitus on laatinut itselleen työjärjestyksen, joka sisältää työn 
säännöt ja suuntaviivat. Työjärjestyksessä säädetään esimerkiksi 
varsinaisten kokousten määrästä, varsinaisissa hallituksen 

kokouksissa käsiteltävistä asioista ja hallituksen puheenjohtajan 
velvollisuuksista. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet vuosittain 
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa. Zinzino AB:n hallitus koostuu kolmesta yhtiökokouksen 
valitsemasta jäsenestä. Varajäseniä ei ole. Toimitusjohtaja ei ole 
hallituksen jäsen. Cecilia Halldner valittiin aikanaan Zinzino Nordic 
AB:n hallitukseen vuonna 2006 eli ennen kuin Zinzino AB osti 
tämän yhtiön. Hänestä tuli Zinzino AB:n hallituksen jäsen, kun se 
muodostettiin vuonna 2007. Myös Hans Jacobsson ja Staffan 
Hillberg ovat kuuluneet Zinzino AB:n hallitukseen tämän yhtiön 
perustamisesta alkaen. Vuoden 2014 yhtiökokouksessa Staffan 
Hillberg ja Cecilia Halldner valittiin hallituksen jäseniksi uudelleen. 
Torben Lundbergin valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. Hans 
Jacobsson valittiin hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen vuoden 
2014 yhtiökokouksessa. Hallitus esitellään lähemmin sivulla 29. 
Konsernin toimitusjohtaja Dag Bergheim Pettersen osallistuu 
kaikkiin hallituksen kokouksiin esittelijänä. Samoin tekee konsernin 
CFO Fredrik Nielsen. Muut konsernin toimihenkilöt osallistuvat 
hallituksen kokouksiin tarvittaessa ja esittelevät erityisiä asioita. 
Ruotsissa voimassa olevien yhtiöiden ohjausmääräysten perusteel-
la kaikki yhtiökokouksen valitsemat hallituksen jäsenet ovat 
riippumattomia yhtiöstä. Kaikki yhtiökokouksen valitsemat 
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön suurimmista 
omistajista. Vaalivaliokunnan tehtävä on laatia ehdotuksia 
hallituksen jäsenten seuraajiksi, jotta yhtiö täyttää Ruotsissa 
voimassa olevat pörssinoteerattujen yhtiöiden ohjausmääräykset. 
Niissä vaaditaan, että enemmistön yhtiökokouksen valitsemista 
hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja sen 
johdosta. Lisäksi vähintään kahden hallituksen jäsenen tulee 
olla riippumattomia yhtiön suurimmista omistajista. 

HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallitus on vuonna 2014 kokoontunut kahdeksaan kokoukseen, 
joista on pidetty pöytäkirjaa. Yksi niistä oli puhelinkokous, ja hallitus 
teki kerran päätöksiä kokoontumatta (per capsulam). Hallitus on 
vuoden mittaan kiinnittänyt erityistä huomiota strategisiin ja 
rahoituskysymyksiin, rekrytoimiseen, sisäiseen tarkastukseen ja 
merkittäviin investointeihin. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet 
kokouksiin lähes sataprosenttisesti. Vain hallituksen jäsenellä 
Staffan Hillbergilla on ollut este osallistua yhteen kokoukseen.

TIETOJA HALLITUKSELLE
Hallituksen työskentely perustuu työjärjestykseen. Hallitus saa 
tietoja yhtiön johdolta, joka raportoi noudattamalla toimitus-
johtajalle annettuja ohjeita. Yhtiön tilintarkastajat raportoivat 
tilintarkastuksen yhteydessä tekemänsä havainnot sekä antavat 
hallitukselle arvion yhtiön sisäisistä rutiineista ja tarkastuksesta.

SISÄINEN TARKASTUS JA RISKIENHALLINTA
Toiminnan riskien hallitsemiseksi tehokkaasti hallitus noudattaa 
työjärjestystään sekä omaa työtään ja toimitusjohtajan työtä 
varten laadittuja ohjeita. Vastuu tehokkaasta tarkastamisesta 
ja sisäisen tarkastuksen raportoimisesta on delegoitu toimitus-
johtajalle. Ulkoista tiedottamista varten on laadittu ohjeet, joiden 
avulla varmistetaan, että markkinoille annetaan oikeita tietoja.

TILINTARKASTUSVALIOKUNTA
Tilintarkastusvaliokunnan tehtävä on valvoa ja seurata yhtiön 
sisäistä tarkastusta, raportoimisperiaatteita, riskienhallintaa, 
taloudellista raportointia ja tilintarkastusta. Lisäksi tilintarkastus-
valiokunnan tulee esimerkiksi valmistella uusien tilintarkastajien 
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valintaa ja varmistaa, että yhtiö tarkastetaan tehokkaasti ja 
riippumattomasti. Tilintarkastusvaliokunnan muodostavat 
hallituksen jäsen Cecilia Halldner ja hallituksen puheenjohtaja 
Hans Jacobsson. Konsernin tilintarkastajat ja CFO toimivat 
tilintarkastusvaliokunnassa esittelijöinä.

KORVAUSVALIOKUNTA
Korvausvaliokunnan pääasiallinen tehtävä on vastata toimitusjoh-
tajan ja johtavien päätöksentekijöiden palkkauksesta, eläkekorva-
uksista, bonusohjelmasta ja muista eduista. Lisäksi valiokunta 
käsittelee pitkän aikavälin palkitsemisohjelmaa ja antaa sitä 
koskevia neuvoja. Nykyisen korvausvaliokunnan muodostavat 
hallituksen puheenjohtaja Hans Jacobsson ja Staffan Hillberg.

TOIMIVA JOHTO
Konsernin johtoryhmää johtaa toimitusjohtaja. Se koostuu 
kuudesta johtajasta. Konsernin johtoryhmän tiedot näkyvät 
tämän vuosikertomuksen sivulla 30.

TOIMITUSJOHTAJA
Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiötä ja konsernia johdetaan 
hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja johtaa 
konsernin työskentelyä ja tekee päätöksiä yhdessä muun johdon 
kanssa. 

KORVAUKSET
Yhtiökokous päättää hallitukselle maksettavista palkkioista. 
Hallituksen valitsema korvausvaliokunta laatii toimitusjohtajan ja 
muiden johtavien päätöksentekijöiden palkkaa ja muita työehtoja 
koskevat ohjeet sekä laatii hallitukselle ehdotukset tällaisista 
asioista. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta ja muista 
korvauksista. Toimitusjohtaja päättää muiden johtavien päätök-
sentekijöiden palkasta ja muista korvauksista hallituksen 
antamien ohjeiden mukaisesti. Muut johtavat päätöksentekijät 
ovat kuusi henkilöä, jotka yhdessä toimitusjohtajan kanssa 
muodostavat konsernin johdon. Zinzino AB:n tulee tarjota 
markkinaehtoiset ja kilpailukykyiset työehdot, jotta se saa 
palvelukseensa ja pystyy pitämään palveluksessaan osaavia 
johtavia päätöksentekijöitä. Korvaus muodostuu kiinteästä 
peruspalkasta, etukäteen sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen 
perustuvasta muuttuvasta korvauksesta, muista eduista, 
eläkkeestä ja merkintäoptioiden kaltaisista rahoitusinstrumen-
teista. Kiinteän ja muuttuvan korvauksen suhteen täytyy perustua 
päätöksentekijän vastuisiin ja valtuuksiin. Toimitusjohtajan ja 
muiden johtavien päätöksentekijöiden muuttuva korvaus saa olla 
enintään 50 % (toimitusjohtaja) tai 8,3 % (muu konserninjohto) 
kiinteästä palkasta. Eläke-etujen täytyy perustua maksuperustei-
siin eläkeratkaisuihin. Irtisanomisaika yhtiön puolelta saa olla 
enintään kuusi kuukautta. Jos irtisanomisaika on enintään kuusi 
kuukautta, tältä ajalta maksetaan täysi palkka ja työsuhde-edut 
säilyvät sen aikana. Päätöksen osake- ja osakekurssipohjaisesta 
palkitsemisesta tekee yhtiökokous. Hallitus voi poiketa näistä 
ohjeita yksittäistapauksissa tai jos on olemassa erityisiä syitä.

TILINTARKASTUS
Tilintarkastajana toimii Magnus Götenfelt, PriceWaterhouseCoopers 
(PWC) AB. Magnus Götenfelt on hyväksytty tilintarkastaja. Hän 
on toiminut Zinzinon tilintarkastajana vuodesta 2007 alkaen. 
Lisäksi hän toimii esimerkksi Christian Berner Tech Trade AB:n, 
Stampen AB:n ja Schenker AB:n tilintarkastajana. Tilintarkastus 
tehdään ja tilinpäätös valmistuu tammi-helmikuussa. Vuosikerto-

mus tarkastetaan maalis-huhtikuussa. Osavuosikatsausten 
julkaisemisen yhteydessä tehdään muitakin tarkastuksia. Lisäksi 
sisäisiä rutiineja ja valvontajärjestelmiä tarkastetaan tilivuoden 
aikana jatkuvasti. Tulokset raportoidaan toimitusjohtajalle, 
talousjohtajalla ja hallitukselle. Zinzino AB on käyttänyt PWC 
AB:ta tilintarkastuksen lisäksi konsulttina raportointiin, verotuk-
seen ja yrityskauppoihin liittyvissä asioissa.

SISÄINEN TARKASTUS
Konsernissa ei ole tilivuoden aikana ollut erillistä sisäisen tarkas-
tuksen yksikköä. Osa hallituksen jäsenistä ja talousjohtaja ovat 
kiinnittäneet erityistä huomiota näihin asioihin.

SIJOITTAJASUHTEET
Yhtiön toimitusjohtaja vastaa yhteyden pitämisestä osakkaisiin. 
Zinzino AB antaa osakkaille tietoja vuosikertomuksessa, tilinpää-
tösjulkaisussa, osavuosikatsauksissa, lehdistötiedotteissa ja yhtiön 
sivustossa. Lisäksi yhtiö on osallistunut muutamaan Ruotsin 
osakesäästäjien (Aktiespararna) ja Aktietorgetin järjestämään 
julkiseen sijoittajatapaamiseen.
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OMISTUSSUHTEET, 
OSAKEKURSSIN KEHITYSJA

Suurimmat osakkaat 31.12.2014

Omistaja A-osakkeiden 
määrä

B-osakkeiden 
määrä

Prosenttiosuus 
äänivallasta

Prosenttiosuus 
pääomasta

Ørjan Saele yrityksineen ja perheineen 3 123 397 6 266 328 49,65 % 31,82 %

Peter Sørensen yrityksineen 1 809 995 2 019 805 26,64 % 12,98 %

Muut omistajat 180 000 16 109 162 23,71 % 55,20 %

Yhteensä 5 113 392 24 395 295 100 % 100 %

Zinzino AB on 11.12.2014 alkaen noteerattu Nasdaq OMX First Northissa. Osakkeen kaupankäynti paikka vaihtui. 
 Zinzinon osake noteraattiin kaupankäyntiä varten Aktietorgetilla vuodesta 2010 alkaen.

Täsmäytyspäivänä osakekurssi oli 23,00 SEK, joten Zinzino AB:n markkina-arvo 31.12.2014 oli 688,9 MSEK.

Vuonna 2014 6 166 150 (4 583 656) osakkeella käytiin kauppaa 8 141 (3 674) tapahtumassa. Yhtiöllä oli vuoden lopussa 
1 585 osakasta ulkomaisia hallintarekisteriosakkaita lukuun ottamatta.

OSAKEPÄÄOMA
31.12.2014 osakepääoma oli jakautunut 29 508 687 osakkeeksi, joista 5 113 392 on A-osakkeita (1 ääni) ja 24 395 295 on 
B-osakkeita (0,1 ääntä). Osakkeen nimellisarvo on 0,10 SEK. Yhtiön B-osakkeella käydään kauppaa Nasdaq OMX First Northissa 
(www.nasdaqomxnordic.com) ISIN-koodilla SE0002480442. Osakepääoma on kasvanut tilivuoden päättymisen jälkeen 
BioActive Foods AS -kaupan vuoksi järjestetyn apporttiosakeannin vuoksi. Liikkeelle laskettiin 897 255 B-osaketta,  joten 
osakepääoma kasvoi 89 725,50 SEK yhteensä 3 040 594,20 Ruotsin kruunuun.

OSAKEKURSSIN KEHITTYMINEN KAUPANKÄYNNIN ALKAMISESTA SAAKKA (SEK)

Vuonna 2014 6 166 150 (4 583 656) osakkeella käytiin kauppaa 8 141 (3 674) tapahtumassa. Vuoden aloituskurssi oli 
6,60 SEK ja päätöskurssi 23,00 SEK. Vuoden huippunoteeraus 33,40 SEK saavutettiin 31.20.2014. Alhaisin noteeraus 
6,20 SEK saavutettiin 3.1.2014.
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Zinzino on laskenut merkintäoptioita liikkeelle kaksi kertaa:

Vuoden 2012 lopussa Zinzino toteutti optio-ohjelman, jossa konserninjohtoon ja myyntiverkostoon kuuluville annettiin 2 100 000 
merkintäoptiota. Osakkaiden etuoikeudesta poikettiin, koska yhtiön mielestä johtavat päätöksentekijät ja yhtiön tulevaan kehityksen 
kannalta keskeiset avainhenkilöt tulee palkita. Hallituksen mielestä merkintäoptio-ohjelma on edullisin yhtiön ja sen osakkaiden 
kannalta, koska se ei rasita yhtiön likviditeettiä.

Osto-optio antaa oikeuden merkitä uuden osakkeen nimellisarvoltaan 0,1 SEK käteisellä maksettavaan merkintäkurssiin 2 SEK 
1.8.2012–1.11.2016 välisenä aikana. 31.12.2014 mennessä 20 000 merkintäoptiota oli käytetty osakkeiden merkitsemiseen. 

16. toukokuuta 2014 järjestetyssä yhtiökokouksessa päätettiin laskea liikkeelle enintään 600 000 merkintäoptiota. Oikeus merkitä 
merkintäoptioita myönnettiin osakkaiden etuoikeudesta poiketen vain Zinzinon tytäryritykselle Zinzino Nordic AB:lle (Y-tunnus 
556646-5893). Zinzino Nordic AB:lla on oikeus luovuttaa merkintäoptiot Zinzinon johtaville päätöksentekijöille. Osakkaiden 
etuoikeudesta poikettiin, jotta Zinzinon johtavat päätöksentekijät ensisijaisesti Yhdysvalloissa mutta osin myös Euroopassa palki-
taan Zinzinon myönteisestä kehityksestä. Kaikki merkintäoptiot on merkitty. Jokainen merkintäoptio antaa haltijalleen oikeuden 
merkitä Yhtiön B-osakkeen nimellisarvoltaan 0,10 Ruotsin kruunua merkintäkurssilla 16 kruunua osakkeelta. Osakkeita voi merkitä 
viimeistään 31. toukokuuta 2019. 31.12.2014 mennessä yhdelläkään merkintäoptiolla ei oltu merkitty osakkeita. 

Jos kaikki merkintäoptiot käytettäisiin, niillä merkittäisiin 2 680 000 osaketta, jolloin osakepääoma laimenisi noin 9 %.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA JA EHDOTETTU OSINGONJAKO
Zinzinon osingonjakopolitiikan mukaan 30 % nettotuloksesta tulee jakaa osakkaille, jos likviditeetti ja vakavaraisuus sallivat tämän. 
Vuonna 2014 nettotulos oli 32,7 MSEK. Laskennalliset verosaatavat tappiovähennyksistä paransivat tulosta 14,5 MSEK. Siksi korjattu 
nettotulos on 18,2 MSEK. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,25 SEK osaketta kohden. 
Osakkaille ehdotetaan jaettavaksi 6,7 MSEK, mikä on 42 % korjatusta nettotuloksesta.

SISÄPIIRIN OMISTUS VUODEN LOPUSSA

OPTIO-OHJELMA

Nimi Tehtävä Osake Osake 2014 2013
Örjan Saele Muu sisäpiiri ZZA ZZA 3 123 397 4 123 391

Örjan Saele ZZB ZZB 6 266 328 4 712 761

Peter Sörensen Muu sisäpiiri ZZA ZZA 1 809 995 1 809 995

Peter Sörensen ZZB ZZB 1 766 755 2 019 805

Hans Jacobsson Hallituksen puheenjohtaja ZZB ZZB 414 215 424 215

Hans Jacobsson ZZ TO ZZ TO 45 000 45 000

Cecilia Halldner Hallituksen jäsen ZZB ZZB 45 000 30 000

Staffan Hillberg Hallituksen jäsen ZZB ZZB 238 983 234 656

Staffan Hillberg ZZ TO ZZ TO 45 000 45 000

Torben Lundberg Hallituksen jäsen ZZB ZZB 15 000 0

Dag Pettersen Toimitusjohtaja ZZB ZZB 180 000 180 000

Dag Pettersen ZZ TO ZZ TO 1 460 000 1 460 000

Carin Andersson Johto ZZB ZZB 36 082 21 082

Fredrik Nielsen Johto ZZB ZZB 15 000 0

Fredrik Nielsen ZZ TO ZZ TO 30 000 30 000

Helena Byström Johto ZZB ZZB 5 000 0

Jakob Spijker Johto ZZB ZZB 15 000 0

Lina Rydh Johto ZZB ZZB 5 000 0

Mikaela Wahlbro Johto ZZB ZZB 15 000 0
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OMISTUS JA HISTORIA

Yhtiön toiminta alkoi syksyllä 2007. Yhtiön toimiala on omistaa ja 
kehittää suoramarkkinointialan ja niihin liittyvää toimintaa harjoittavia 
yrityksiä. 

Vuonna 2009 ostettiin Zinzino Nordic AB osin sen omistajille suunna-
tun apporttiosakeannin avulla ja osin merkitsemällä Zinzino Nordic 
AB:n osakkeita etuoikeusannissa joulukuussa 2009. Tällöin Zinzino AB 
sai yli 97 prosenttia Zinzino Nordic AB:n äänivallasta ja 92 prosenttia 
sen osakepääomasta. 31.12.2014 omistusosuus Zinzino Nordic AB:ssa 
oli 93 prosenttia osakepääomasta ja 97 prosenttia äänivallasta.

Zinzino Nordic AB:n lisäksi seuraavat kokonaan omistetut tytäryrityk-
set kuuluvat konserniin: Zinzino OÜ Virossa, Zinzino UAB Liettuassa, 
SIA Zinzino Latviassa, Zinzino Ehf Islannissa, Zinzino LLC Floridassa 
Yhdysvalloissa sekä vuonna 2014 perustettu Zinzino SP. Z o o Puolassa 
ja Zinzino BV Alankomaissa. Lisäksi vuonna 2014 ostettiin loput 90 % 
tutkimusyritys BioActive Foods AS:n osakkeista, joten siitä tuli 
kokonaan omistettu tytäryritys, ja 85 % tuotantoyritys Faun Pharma 
AS:n osakkeista.

Zinzino Nordic AB omistaa kokonaan seuraavat yritykset: Zinzino Sverige 
AB, Zinzino Oy (Suomi), Zinzino AS (Norja) Zinzino ApS (Tanska) ja 
ruotsalaiset lepäävät tytäryritykset PG Two AB, Poxian AB ja 2Think AB.

TIEDON KONSERNIN TOIMINNASTA

Konsernin nettoliikevaihto oli 318,8 (226,3) MSEK. Tulos rahoituseri-
en jälkeen oli 18,4 (10,4) MSEK. Liikevaihto kasvoi 41 %, ja tulos 
parani 77 %.

Nettoliikevaihto on peräisin kahdesta tuotelinjasta: Zinzino Food ja 
Zinzino Coffee, sekä uuden tytäryrityksen Faun Pharma AS:n ulkoisesta 
myynnistä. Vuonna 2014 Zinzino Coffee -myynti oli 114,0 (140,9) 
MSEK, ja Zinzino Food -myynti oli 200,2 (85,4) MSEK. Tämän lisäksi 
Faun Pharma AS:n liikevaihto vuoden kahden viimeisen kuukauden 
aikana oli 4,6 MSEK. Se sisältyy konsernin tuloslaskelmaan. 

Zinzino on myyntiyritys, jonka itsenäiset jakelijat markkinoivat ja 
myyvät tuotteita palkkiota vastaan suoramyyntinä. Vuonna 2014 
Zinzino solmi sopimukset 11 100 (10 363) uuden jakelijan kanssa. 
Asiakkaita oli 62 200 (48 190).

Myynnin maantieteellinen jakauma vuonna 2014: Ruotsi 10 %, Norja 
26 %, Suomi 15 %, Tanska 14 %, Islanti 12 %, Liettua 4 %, Latvia 3 %, 
Viro 11 % ja Yhdysvallat 4 %. Markkina-aluekohtainen myynnin kasvu 
vuonna 2014 edelliseen vuoteen verrattuna: Islanti 121 %, Ruotsi 
46 %, Tanska 38 %, Viro 32 %, Suomi 24 %, Norja 21 %, Liettua 21 %, 
Latvia 1 % sekä Puola ja Alankomaat yhteensä 1 %.

Markkina-analyysin mukaan Norja on edelleen vahvin markkina-alue. 
Kokonaistulot olivat 92,6 (77,6) MSEK. Yhdysvaltoja lukuun ottamat-
ta, jossa liikevaihto oli 13,1 (0,5) MSEK, kasvu on nopeinta Islannissa, 
jossa liikevaihto oli 42,5 (19,2) MSEK. Kasvu on vahvaa myös 
Ruotsissa, jossa liikevaihto oli 37,3 (25,5) MSEK, Tanskassa, liikevaihto 

47,1 (34,0) MSEK, Suomessa, liikevaihto 54,6 (44,4) MSEK, Virossa, 
liikevaihto 37,9 (28,7) MSEK ja Liettuassa, liikevaihto 15,3 (13,1) 
MSEK. Kaikilla markkina-alueilla oli kasvua edelliseen vuoteen 
verrattuna. Vuonna 2014 Latviassa liikevaihto oli 11,9 (11,8) MSEK. 
Alankomaihin ja Puolaan äskettäin perustettujen yritysten yhteinen 
liikevaihto oli 0,6 MSEK vuoden viimeisten kuukausien aikana. 
Faun Pharma AS:n liikevaihto marras-joulukuussa oli 4,6 MSEK. 

VUODEN TAPAHTUMAT

Etabloituminen Alankomaihin ja Puolaan
Vuoden aikana perustettiin tytäryritykset Puolaan ja Alankomaihin. 
Myynti alkoi syyskuussa. Aluksi näillä markkina-alueilla lanseerattiin 
vain Zinzino Food -valikoima. Kuten aikaisemminkin, etabloitumista 
tuettiin Göteborgista käsin esimerkiksi paikallista kieltä puhuvan 
asiakaspalvelun avulla. Etabloituminen Puolaan ja Alankomaihin 
tapahtui resurssi- ja kustannustehokkaasti sekä nopeasti. Nykyisessä 
vaiheessa jälleenmyyjiä autetaan saamaan myynti aikaan mahdolli-
simman tehokkaasti. Vuoden viimeisten kuukausien aikana tytäryri-
tysten liikevaihto oli yhteensä 0,6 MSEK.

Siirtyminen Aktietorgetilta Nasdaq OMX First Northiin 
Zinzinon osakkeen noteeraus Nasdaq OMX First Northissa alkoi 
11.12.2014, joten sitä ei enää listata Aktietorgetilla. Erik Penser 
Fondkommision toimii Zinzinon sertifioituna neuvonantajana. 
Listautumisen aiheuttamat 0,6 MSEK:in kertakustannukset kirjattiin 
neljännelle vuosineljännekselle.

85 % Faun Pharma AS:n osakekannasta ostettiin
Zinzino osti lokakuussa 85 % norjalaisen valmistusyritys Faun Pharma 
AS:n osakekannasta. Investoinnin suuruus oli 10 MSEK. Yritys valmistaa 
kosmetiikka- ja terveystuotteita sekä lisäravinteita. Tämän investoinnin 
avulla Zinzino sai käyttöönsä modernia tuotantoa ja tuotekehitystä, 
joten Zinzinon toiminta saa uuden ulottuvuuden. Faun Pharma AS:n 
tehdas muutti kolme vuotta sitten uusiin tiloihin Norjan Vestbyssä. 
Tehdas ja koneet ovat uusia. Zinzino on saanut erinomaiset mahdolli-
suudet tutkia, kehittää ja valmistaa laadukkaita uusia tuotteita 
tehokkaasti. Investoinnin odotetaan vahvistavan Zinzinon kilpailukykyä 
ja tuotemerkkiä. Investoinnin vuoksi tehtiin goodwill-kirjaus arvoltaan 
10 MSEK. Zinzino AB osti vuonna 2015 vielä 13,8 % Faun Pharma AS:n 
osakekannasta, joten se omistaa 98,8 % osakekannasta.

Loppujen BioActive Foods AS:n osakkeiden ostaminen
Joulukuussa Zinzino AB osti loput 90 % BioActive Foods AS:n 
osakkeista. Tällä norjalaisella osaamisyrityksellä on laaja kokemus 
esimerkiksi terveys- ja lisäravinnetuotteiden kehittämisestä. Tämä 
yritys on yhteistyössä Zinzinon kanssa kehittänyt Zinzinon Balance-
tuotteita. Faun Pharma AS:n osakkeista ostettiin aikaisemmin vuoden 
aikana 85 %. Nyt Zinzino hallitsee koko Zinzino Food -ketjun testaami-
sesta tuotantoon ja myyntiin saakka. 

Omistusosuuden laajentaminen BioActive Foods AS:ssä varmistaa 
Zinzino Food -tuotteiden ja tutkimusosaamisen saamisen sekä 
tuotannon. Kauppa saa aikaan myönteisiä synergioita tuotannosta 
loppukäyttäjään ulottuvassa ketjussa. Zinzinon omistusosuus 
BioActive Foods AS:ssä merkitsee pitkällä aikavälillä edullisempia 
ostohintoja, mikä vahvistaa katetta ja tulosta.

Zinzino AB:n (556733-1045) hallitus ja toimitusjohtaja luovuttavat täten vuosikertomuksen 
ja konsernivuosikertomuksen tilivuodelta 1.1.2014–31.12.2014. 

TOIMINTAKERTOMUS
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BioActive Foods AS -osakkeet maksettiin käteisellä ja Zinzinon 
uusannilla. Zinzinon osakekaupan liikkeelle laskemien uusien 
osakkeiden määrä on 897 255, joten omistus laimeni 3,2 %. 
Investoinnin vuoksi tehtiin goodwill-kirjaus arvoltaan 40 MSEK.

IT-järjestelmän vaihtaminen
Konsernin IT-järjestelmäksi vaihdettiin sen toimialaa varten suunni-
teltu amerikkalainen Exigo Office Inc -toiminnanohjausjärjestelmä. 
Järjestelmä antaa jakelijoiden käyttöön uusia tehokkaita työkaluja 
kasvun vauhdittamiseksi. Tämä järjestelmä on joustava, skaalattavissa 
toiminnan aloittamista uusissa maissa varten ja yhteensopiva 
Zinzinon kansainvälisen toiminnan kanssa. Järjestelmänvaihdoksen 
edellyttämän investoinnin suuruus on 2 MSEK. Osana vaihdosta 
nykyiset IT-ratkaisut täytyy poistaa käytöstä ja alaskirjata. Siksi 
tilivuonna 2014 tehtiin aineettoman omaisuuden arvonalennus 
suuruudeltaan 1,1 MSEK.

Logistiikan tehostaminen jatkui
Vuonna 2013 Zinzinon siirsi koko varastonsa Katoen Natielle. Tällä 
globaalilla logistiikkatoimittajalla on toimipaikkoja Euroopassa, 
Kaukoidässä, Pohjois- och Etelä-Amerikassa sekä Afrikassa. Zinzinon 
tuotteita käsitellään nykyään Ruotsissa Trollhättanissa ja Yhdysvalloissa 
Norfolkissa. Zinzinon saapuvien toimitusten, varastoimisen, tilausten-
käsittelyn, pakkaamisen ja lähtevien toimitusten siirtäminen Katoen 
Natielle on tuonut tullessaan joustavuutta ja tehokkuutta. Katoen 
Natien vuonna 2015 tekemien investointien ansiosta konserni saa 
etuja yhteistyöstä. Katoen Natien logistiikkaosaaminen, resurssit ja 
kehitysmahdollisuudet auttavat Zinzinoa alentamaan logistiikkakus-
tannuksiaan laadun heikkenemättä.

Tuotelinjojen kehittäminen
Zinzino on panostanut vuoden mittaan paljon uuden Zinzino Food 
-tuotelinjan kehittämiseen. Edellä kuvattujen yrityskauppojen ansiosta 
Zinzino on saanut hallintaansa koko ketjun tutkimuksesta, tuotekehi-
tyksestä ja verikoeprosessista asiakkaalle toimitettavaan lopputuottee-
seen saakka. Oma tuotanto tuo tulessaan suurtuotannon etuja, joten 
kannattavuus paranee. Yhtiö on vuoden mittaan yhdessä Bioactive 
Foods AS:n tehnyt intensiivistä tuotekehitystä ja lanseerannut Zinzino 
BalanceOil Orange/Lemon/Mint -version ja täydentävän BalanceXtender- 
tuotteen. BalanceXtender suojaa, säilyttää ja uudistaa soluja sekä 
kudoksia. Se täydentää BalanceOil-valikoimaa.

Zinzino Food -valikoimaan kuuluva BalanceOil käy hyvin kaupaksi 
useimmilla Zinzinon markkina-alueilla. Vuonna 2014 tämän tuotelinjan 
myynti oli 200,2 (85,4) MSEK, mikä vastaa 64 % (37 %) tuotteiden 
kokonaisliikevaihdosta. 

Zinzino Coffee on edelleen tärkeä Zinzinon osa
Zinzinon kotikahvilakonsepti oli aikaisemmin konsernin ainoa tuotelinja. 
Siitä on vuoden 2012 lopusta alkaen käytetty Zinzino Coffee -nimitystä.

Sen tärkeimmät tuotteet ovat kapseleihin pakattu erittäin laadukas 
kahvi ja helppohoitoiset laadukkaat espressokeittimet. Esimerkiksi 
maidonvaahdottimen ja makeisten kaltaisten Zinzino Coffee -tuotteiden 
ansiosta asiakas voi saada kahvilaelämyksen omassa keittiössään. 
Nykyään Zinzino tarjoaa erilaisia eri hintaluokkiin kuuluvia espresso-
keittimiä sekä 24 kahvi- ja teevaihtoehto asiakkailleen. Valikoima 
sisältää muitakin reilun kaupan tuotteita, kuten kahvia, teetä ja sokeria.

Menestyksekäs Zinzino Coffee perustuu laadukkaiden tuotteiden 
lisäksi ainutlaatuiseen konseptiin: asiakas voi tilata kahvia määrävälein 
toimitettavaksi. Tilausasiakkaalla on mahdollisuus ostaa espressokone 
alennettuun hintaan. Kahvi toimitetaan helposti ja mukavasti asiakkaan 
kotiin joka toinen kuukausi. 

Vuonna 2014 myynti pysyi paikallaan tai väheni, mikä ei ole yrityksen 
strategian mukaista. Vuonna 2014 Zinzino Coffee -myynti oli 114,0 
(140,9) MSEK. Se vastaa 36 % tuotteiden kokonaismyynnistä.

Zinzino Coffee -kasvun vauhdittamiseksi kehitetään uusia espresso-
keittimiä ja lanseerataan ajanmukainen kahvivalikoima, jotta Zinzino-
tuotemerkki vahvistuu kotikahvilamarkkinoilla. Kotikahviloiden suosion 
yhdistyminen Zinzinon konseptiin auttaa saamaan merkittäviä 
markkinaosuuksia tässä kohderyhmässä. 

Asiakaskeskeisyys
Zinzino on vuonna 2014 edellisten vuosien tapaan keskittynyt 
asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Yrityksen asiakaspalveluun 
ja myynnin tukeen on panostettu kehittämällä henkilöstön osaamista 
ja vahvistamalla resursseja. Siksi palveluaste on parantunut, joten 
aktiivisten asiakkaiden määrä on kasvanut ja asiakasmenetykset 
vähentyneet. Lisäksi jakelijoiden bonusjärjestelmä on uudistettu, 
jotta saadaan lisää asiakkaita. Tulokset ovat olleet hyvät. Aktiivisten 
asiakkaiden määrä kasvaa jatkuvasti.

Liiketoimintamalli ja markkinointistrategia
Zinzinon liiketoiminnan ydin muodostuu markkinoimisesta ja 
myymisestä. Itsenäisistä jakelijoista muodostuva verkosto markkinoi 
Zinzinon tuotteita ja palveluita kuluttajille. Yrityksen oma markkinoin-
tityö suuntautuu työkalujen kehittämiseen ja antamiseen myyjien 
käyttöön. Markkinointityö sisältää lähinnä tuotetietojen, kampanja-
aineiston, peruskoulutusaineiston ja tietojen antamista tehokkaasti 
Web-sivujen, sosiaalisen median ja sähköpostilähetysten avulla. 

Yrityksen johdolla on läheiset keskusteluyhteydet erityisen johtajaneu-
voston avulla. Se koostuu myyntiverkoston edustajista, ja molemmat 
osapuolet arvostavat sen toimintaa suuresti. 

Zinzinon tuote- ja myyntiosasto osallistuu jatkuvasti uusiin mielen-
kiintoisiin projekteihin yhdessä Rombouts & Malongon ja BioActive 
Foods AS:n tuotekehitystiimien kanssa. Zinzino vahvistaa asemaansa 
markkinoilla tuotekehityksen avulla.

Organisaatio ja tehostaminen
Zinzino on vuoden aikana tehostanut liiketoimintajärjestelmiä ja 
rutiineita jatkuvasti kasvavan liikevaihdon hallitsemiseksi vakaasti 
sekä tyydyttävästi.

Organisaatiota on vahvistettu kasvattamalla lähes kaikkien Göteborgissa 
sijaitsevan pääkonttorin osastojen resursseja. Vuonna 2014 avattiin 
paikallinen toimipiste Helsingissä, jotta laajeneminen Suomen 
markkinoilla sujuu tehokkaammin. 

Keskeiset tapahtumat tilivuoden päättymisen jälkeen
Helmikuussa 2015 ostettiin vielä 13,8 % Faun Pharman osakekannasta. 
Zinzino vahvisti omistustaan ja vaikutusvaltaansa saaden yrityksen 
hallintaansa kokonaan.

Vuosi 2015 on lähtenyt liikkeelle hyvin. Ensimmäisen vuosineljänneksen 
aikana kokonaistulot olivat 106,2 (75,5) MSEK, joten kasvua on 41 %.

Taloudellinen ennuste vuodelle 2015
Vuonna 2015 keskitytään kasvuun ja asiakaspohjan laajentamiseen. 
Kanadaan ja Saksaan etabloidutaan. Hallituksen vuodelle 2015 
laatiman ennusteen mukaan kokonaistulot ylittävät 440 MSEK. 
Käyttökate ylittää 4 %. 
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Taloudellinen asema
Vuodenvaihteessa 2014/2015 konsernin oma pääoma oli 86,3 
(22,9) MSEK, likvidejä varoja oli 42,8 (10,9) MSEK ja vakavaraisuus 
oli 52,09 % (40,28 %). Varastoon sitoutuneen pääoman määrä on 
kasvanut tasolle 30,8 (28,4) MSEK. Koska liikevaihto on kasvanut, 
varastoon sitoutunut pääoma suhteessa liikevaihtoon on vähentynyt. 
Hallitus arvioi, että varastoon sitoutunut pääoma on toimintaan 
nähden hyväksyttävällä tasolla.

Poistot
Vuonna 2014 poistoja tehtiin 2 821 (735) TSEK. Niistä 452 (249) TSEK 
tehtiin aineellisen käyttöomaisuuden, 743 (486) TSEK aineettoman 
käyttöomaisuuden ja 492 (0) goodwillin vuoksi sekä 1 134 TSEK 
IT-järjestelmän poistojen vuoksi.

Zinzinon kasvuun vaikuttavat riskit ja ympäröivän maailman tekijät
Hallitus arvioi Zinzinon laajenemiseen liittyviä riskejä jatkuvasti. 
Suurimmat riskit aiheutuvat edelleen oman organisaation kyvystä 
hallita kustannuksia voimakkaan kasvun aikana. Lisäksi hallitus 
tunnistaa seuraavat riskit: 

Sisäänostoihin liittyvät riskit
Sisäänostojen suunnitteleminen on hankalaa, kun laajeneminen 
on nopeaa. Siksi yritysjohto työskentelee aktiivisesti laatien sisäänos-
toennusteita ja optimoiden varastoa, jotta haasteista selviydytään 
ja pääoman tarpeeton sitoutuminen varastoon vältetään. 

Raaka-aineiden hintojen vaihteluihin liittyvät riskit
Zinzinon tuotevalikoima perustuu pitkälti kalaöljyn, oliiviöljyn ja 
kahvin kaltaisiin raaka-aineisiin. Jos raaka-aineiden hinnat nousevat 
voimakkaasti, Zinzinon kustannukset voivat kasvaa. Vaikka Zinzino 
jatkuvasti valvoo altistumistaan ja pyrkii vähentämään sitä, yhden 
tai usean keskeisen raaka-aineen hinnan muuttuminen voi vaikuttaa 
huomattavasti Zinzinon liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen 
asemaan. Zinzinon tuotevalikoimaa on viime aikoina diversifioitu. 
Tämä on hajauttanut hintojen muuttumisesta Zinzinolle aiheutuvaa 
riskiä pelkän kahvin sijasta muihinkin raaka-aineisiin.

Toimittajiin liittyvät riskit
Noin 95 prosenttia Zinzinon sisäänostoista kohdistuu vain muutamaan 
toimittajaan. Zinzino on riippuvainen siitä, että ne pystyvät tuottamaan 
Zinzinon liikevaihdon vaatimalla nopeudella. Jos yhteistyö joidenkin 
toimittajien kanssa katkeaa tai siihen perustuvat oikeudet päättyvät 
ja Zinzino joutuu hankkimaan korvaavia tuotteita kalliimmalla, tämä 
saattaa vaikuttaa Zinzinon liikevaihtoon ja tuotevalikoimaan väliaikai-
sesti. Lisäksi Zinzino on riippuvainen siitä, että ostettavien tuotteiden 
laatu pysyy hyvänä. Jos toimittajat laiminlyövät velvoitteitaan Zinzinoa 
kohtaan, siitä voi aiheutua merkittävää haittaa Zinzinolle. Zinzinon 
pysyminen jatkuvasti kilpailukykyisenä riippuu pitkälti toimittajien 
kyvystä tehdä yhteistyötä tuotekehityksessä tai uusien vaihtoehtoisen 
tuotekehitysyhteistyökumppanien löytämisestä. Vaikeudet vaihtoeh-
toisten yhteistyökumppanien löytämisessä voivat vaikuttaa Zinzinoon 
haitallisesti. 

BioActive Foods AS:n ja Faun Pharma AS:n ostamisen ansiosta 
Zinzino on saanut tuotantoketjun raaka-aineista valmiisiin tuotteisiin 
ja Zinzino Food -tuotelinjan jatkokehittämiseen kokonaan hallintaan-
sa, joten suuri osa riskistä on eliminoitu.

Uusille ulkomaisille markkina-alueille etabloitumiseen liittyvät riskit
Zinzinon liiketoiminta kasvaa voimakkaasti uusille markkina-alueille 
etabloitumisen vuoksi. Uusiin maihin ja uusille alueille etabloitumi-
nen voi aiheuttaa vaikeasti ennakoitavia riskejä. 

Lisäksi oikeiden partnerien ja jakelijoiden löytäminen voi vaikuttaa 
uusille markkinoille etabloitumiseen. Zinzino on jo etabloitunut 
useille ulkomaisille markkina-alueille, joten Zinzinolla on vakiintuneet 
rutiinit ja strategiat ulkomaille etabloitumisen onnistumiseksi. Uusille 
markkina-alueille etabloituminen tehdään alhaisilla kustannuksilla 
riskien vähentämiseksi.

IT:hen liittyvät riskit
IT-resurssien tärkeys nopean kasvun aikana merkitsee Zinzinolle 
 haastetta. Siksi Zinzino pyrkii optimoimaan ja kohdentamaan resurssit 
parhaalla mahdollisella tavalla. Zinzinon nykyistä IT-järjestelmää 
pidetään alimitoitettuna Zinzinon tulevaa liiketoimintaa varten. Siksi 
Zinzino on parhaillaan vaihtamassa IT-järjestelmäänsä liiketoimintaan-
sa ja tarpeisiinsa paremmin soveltuvaan liiketoimintajärjestelmään. 
Liiketoimintajärjestelmän vaihtamiseen sisältyy aina riski varsinkin siksi, 
että liiketoiminta perustuu tietotekniikkaan.

Valuuttoihin liittyvät riskit
Zinzino saa tulonsa useissa valuutoissa. Niistä merkittävimmät ovat 
NOK ja EUR. Zinzinon operatiivisten kustannuksien ja sisäänostojen 
merkittävimmät valuutat ovat SEK, NOK ja EUR. Siksi Zinzino altistuu 
valuuttariskeille valuuttakurssien vaihtelemisen vuoksi. Zinzino ei 
terminoi eikä suojaa valuuttavirtojaan vaan laatii aktiivisesti valuutta-
virtaennusteita ja käy kauppaa valuutoilla suotuisina ajankohtina. 
Lisäksi valuuttojen eroaminen toisistaan tuloissa ja kustannuksissa 
auttaa kompensoimaan valuuttakurssien vaihteluita, joten valuutta-
riski jää pienemmäksi.

Kilpailijoihin liittyvät riskit
Zinzino on tunnistanut kahdenlaisia kilpailijoita, jotka voivat vaikuttaa 
haitallisesti Zinzinon liiketoimintaan: muut suoramyyntiyritykset, jotka 
Zinzinon jakelijat ja/tai työntekijät voivat valita Zinzinon sijasta, ja muut 
yritykset, jotka kilpailevat samanlaisilla tuotteilla kuin Zinzino. Lisäksi 
kilpailijoiden innovatiivisuus ja tuotekehitys voivat aiheuttaa riskin 
Zinzinon liiketoiminnalle.

Zinzinon hallitus on kuitenkin arvioinut, että Rombouts & Malongo 
-tuotevalikoima ja uusi Zinzino Food -tuoteryhmä verikokeineen ja 
omega3-tuotekonsepteineen riittävät pitämään Zinzinon kilpailukykyi-
senä ja houkuttelevana yrityksenä. Sen varmistamiseksi, että Zinzinon 
jakelijat ja työntekijät eivät valitse Zinzinon sijasta muita suoramyynti-
yrityksiä, Zinzino tarjoaa osaomistajuus-/palkitsemisohjelmaa ja 
houkuttelevia kompensaatioita. 
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TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Konserni Emoyritys

Summa, TSEK 2014 2013 2014 2013

Nettoliikevaihto 318 762 226 308 0 0

Tuotot yhteensä 357 730 254 531 0 0

Tulos rahoituserien jälkeen 18 448 10 377 -2 291 -621

Nettotulos 32 739 9 823 -980 -621

Liikevoitto 5,16 % 4,10 % negatiivinen negatiivinen

Voitto 9,15 % 3,50 % negatiivinen negatiivinen

Oman pääoman tuotto 37,94 % 42,93 % negatiivinen negatiivinen

Taseen loppusumma 165 633 56 807 82 241 22 465

Vakavaraisuus 52,09 % 40,28 % 63,23 % 95,75 %

EHDOTUS VOITONJAOKSI (SEK)

Yhtiökokouksen käytettävissä: Zinzino AB Ruotsin 
kruunuina

Taseen voittovarat 18 802 577

Tilivuoden tulos -980 314

Ruotsin kruunuina 17 822 263

Hallituksen esitys taseeseen vietyjen 
voittovarojen jakamiseksi:

Zinzino AB Ruotsin 
kruunuina

Osakkaille jaettavaksi ehdotetaan 0,25 
Ruotsin kruunua osaketta kohden. 7 625 006

Uusi laskelma 10 197 257

Summa 17 822 263

Hallituksen käsityksen mukaan ehdotettu voitonjako ei estä yhtiötä täyttämästä velvollisuuksiaan lyhyellä tai pitkällä 
aikavälillä eikä myöskään estä toteuttamasta tarvittavia investointeja. Ehdotettua voitonjakoa voidaan siten perustella 
sen mukaan mitä on esitetty Ruotsin osakeyhtiölain 17 luvun 3 § 2-3 kappaleessa (varovaisuussääntö).

Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta tilinpäätöspäivänä, rahoituksesta ja pääoman käyttämisestä tilivuoden 
aikana on lisätietoja seuraavissa taloutta kuvaavissa raporteissa.

TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMÄT:

Liikevoitto Liiketulos/kokonaistuotot

Voitto Nettotulos/kokonaistuotot

Oman pääoman tuotto Nettotulos/oma pääoma

Vakavaraisuus Oma pääoma/taseen loppusumma
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TULOSLASKELMA

KUSTANNUSJAOTTELU Konserni Emoyritys

Huom. 1.1.2014 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2013

Summa, 1000 SEK 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Nettoliikevaihto 5,6 318 762 226 308 - -

Muut tuotot 7 38 968 28 222 - -

Tuotot yhteensä 357 730 254 531 0 0

Liiketoiminnan kulut

Kauppatavarat -91 077 -69 999 - -

Myydyistä tuotteista suoranaisesti 
aiheutuneet kustannukset

-164 217 -113 577 - -

Muut ulkoiset kulut 8,9 -50 057 -35 166 -2 299 -621

Henkilöstökulut 10 -30 844 -23 556 - -

Poistot ja arvonalentumiset 11 -2 821 -735 - -

Muut liiketoiminnan kulut 7 -120 -1 028 - -

Kulut yhteensä -339 137 -244 060 -2 299 -621

LIIKETULOS 18 593 10 470 -2 299 -621

Tulos rahoitusinvestointien jälkeen

Korkotulot 149 48 7 -

Korkokulut -295 -141 - -

Rahoituserät yhteensä -146 -93 7 0

TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 18 448 10 377 -2 291 -621

VOITTO ENNEN VEROJA 18 448 10 377 -2 291 -621

Tilikauden tuloksen verot 12 14 291 -554 1 311 -

TILIVUODEN TULOS 32 739 9 823 -980 -621

Kohdennettu:

Emoyhtiön omistajat 29 942 9 027

Vähemmistöosuus 2 797 796
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Konserni Emoyritys
Summa, TSEK Huom. 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

VASTAAVAA

KÄYTTÖOMAISUUS

Aineettomat hyödykkeet 13

Liikearvo 50 650 - - -

Aineettomat hyödykkeet 5 182 3 498 - -

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 55 832 3 498 - -

Aineelliset hyödykkeet

Varastot, työkalut ja asennukset 14 1 964 977 - -

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 964 977 - -

Arvonsa säilyttävä käyttöomaisuus

Osuudet tytäryrityksissä 15 - - 79 522 18 768

Laskennallinen verosaaminen 16 14 570 - 1 311 -

Muut pitkäaikaiset arvopaperiomistukset - 3 616 - 3 617

Muut pitkäaikaiset saatavat 312 - - -

Arvonsa säilyttävä käyttöomaisuus yhteensä 14 882 3 616 80 833 22 385

KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ 72 677 8 091 80 833 22 385

VAIHTO-OMAISUUS

Tavaravarasto ym.

Valmiit tuotteet ja kauppatavarat 30 408 24 638 - -
Etumaksut toimittajille 351 3 777 - -
Tavaravarasto yhteensä 30 759 28 415 - -

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 2 806 683 - -

Muut saamiset 8 678 3 047 252 15

Siirtosaamiset 17 7 294 5 042 200 -

Verosaamiset 646 605 - -

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 19 425 9 377 452 15

Rahat ja pankkisaamiset 42 771 10 923 956 65

VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 92 955 48 716 1 408 80

VASTAAVAA YHTEENSÄ 165 633 56 807 82 241 22 465

TASE
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TASE

Konserni Emoyritys

Summa, TSEK Huom. 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 18 2 951 2 708 2 951 2 708

Muu laskennallinen pääoma 33 935 - 56 406 22 471

Muu oma pääoma ja vuoden tulos 45 343 18 905 -7 357 -3 668

Emoyhtiön omistajille kohdennettu oma pääoma 82 229 21 613 52 000 21 511

Vähemmistöosuus 4 065 1 268 - -

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 86 294 22 881 52 000 21 511

VELAT

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset velat konserniyhtiöille - - 12 452 -

Muut pitkäaikaiset velat 5 156 277 277 277

Pitkäaikaiset velat yhteensä 5 156 277 12 729 277

Lyhytaikaiset velat

Shekkitililuotto 19 - 400 - -

Ostovelat 12 334 6 208 5 20

Velat konserniyhtiöille - - 7 010 582

Verovelat 152 - - -

Muut velat 20 46 823 18 539 10 368 36

Siirtovelat 21 14 874 8 501 129 40

Lyhytaikaiset velat yhteensä 74 183 33 649 17 512 677

VELAT YHTEENSÄ 79 339 33 926 30 242 954

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 165 633 56 807 82 242 22 465

Sitoumukset 22 6 649 6 500 EI OLE EI OLE

Vastuusitoumukset EI OLE EI OLE EI OLE EI OLE
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RAPORTTI OMASTA PÄÄOMASTA
KONSERNIN 
OMA  PÄÄOMA

Huom. Osake-
pääoma

Muu 
lasken-

nallinen 
pääoma

Varara-
hasto

Valuutta-
kurssierot

Taseeseen 
otettu 

voitto ym.

Summa Vähem-
mistö-
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

Summa, TSEK

Oma pääoma 1.1.2013 2 708 9 676 12 384 472 12 856

Tilivuoden tulos 9 027 9 027 796 9 823

Valuuttakurssierot 
ulkomaisten tytäryritysten 
laskennassa

202 202 202

OMA PÄÄOMA 31.12.2013 2 708 0 0 18 703 21 613 1 268 22 880

Tilivuoden tulos 29 942 29 942 2 797 32 740

Osakemerkinnät merkintä-
optioiden perusteella

16 243 12 400 12 643 12 643 12 643

BioActive Foods AS:n 
ostaminen

21 534 21 534 21 534

Osingonjako -2 708 -2 708 -2 708

Valuuttakurssierot 
ulkomaisten tytäryritysten 
laskennassa

-795 -795 -795

OMA PÄÄOMA 31.12.2014 2 951 33 935 0 -593 45 937 82 229 4 065 86 294

EMOYHTIÖN 
OMA PÄÄOMA

Huom. Osake-
pääoma

Muu 
lasken-

nallinen 
pääoma

Varara-
hasto

Valuutta-
kurssierot

Taseeseen 
otettu 

voitto ym.

Summa Vähem-
mistö-
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

Summa, TSEK

Oma pääoma 1.1.2013 2 708 22 471 -3 047 22 132 22 132

Tilivuoden tulos -621 -621 -621

OMA PÄÄOMA 31.12.2013 2 708 22 471 0 0 -3 668 21 511 0 21 511

Tilivuoden tulos -980 -980 -980

Osakepääoman lisäys 
merkintäoptioilla tehtyjen 
osakemerkintöjen vuoksi

16 243 12 400 12 643 12 643

BioActive Foods AS:n 
ostaminen

21 534 21 534 21 534

Osingonjako -2 708 -2 708 -2 708

OMA PÄÄOMA 31.12.2014 2 951 56 406 0 0 -7 357 52 000 0 52 000



45

Konserni Emoyritys

1.1.2014 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2013

Summa, 1000 SEK Huom. 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Liiketoiminta

Liikevoitto 18 593 10 470 -2 299 -621

Poistot ja arvonalentumiset 2 821 735 - -

21 414 11 205 -2 299 -621

Saadut korot 148 48 7 -

Suoritetut korot -295 -141 - -

Maksetut verot -247 -554 - -

Liiketoiminnan kassavirta

ennen käyttöpääoman muutosta 21 020 10 558 -2 292 -621

Liikepääoman muutoksen kassavirta

Tavaravaraston lisäys(-) / vähennys(+) -2 344 -13 008 - -

Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-) / vähennys(+) -10 048 -809 -437 434

Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+) / vähennys(-) 40 534 -565 16 835 455

Liiketoiminnan kassavirta 49 162 -3 824 14 106 268

Investoinnit

Aineettomien hyödykkeiden hankinta -561 -11 - -

Tytäryhtiöiden hankinta 4 -52 132 -1 534 -57 137 -271

Aineellisten hyödykkeiden hankinta -1439 -383 - -

Investointien kassavirta -54 132 -1 928 -57 137 -271

Rahoitustoiminta

Otetut lainat 4 879 - 12 453 -

Apporttiosakeanti 21534 - 21 534 -

Osingonjako emoyhtiön osakkaille -2 708 - -2 708 -

Osakemerkinnät liikkeelle laskettujen 
merkintäoptioiden perusteella

12 643 - 12 643 -

Rahoitustoiminnan kassavirta 36 348 0 43 922 0

TILIVUODEN KASSAVIRTA 31 378 -5 752 891 -3

Rahavarat vuoden alussa 10 923 16 473 65 68

Likvidit varat tilivuoden alussa 469 -202 - -

Rahavarat vuoden lopussa 42 770 10 923 956 65

Likvidien varojen muutos 31 378 -5 752 891 -3

KASSAVIRTALASKELMA
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HUOMAUTUKSIA
HUOMAUTUS 1 OLEELLISET RAPORTOINTI- JA ARVOSTUSPERIAATTEET

YLEISTÄ
Zinzino AB (Oyj), Y-tunnus 556733-1045, on Ruotsissa rekisteröity osakeyhtiö, jonka päätoimipaikka on Göteborgissa. 
 Konserniraportointi tilivuodelta 1.1.– 31.12. kattaa emoyhtiön sekä sen ruotsalaiset ja ulkomaiset tytäryhtiöt.

TILIVUOSI
Tilinpäätös kattaa Zinzino-konsernin taloudelliset tiedot 1.1.–31.12.

TOIMINTA
Konsernin pääasiallinen toiminta: 

Kahvin, kahvinkeittimien ja varusteiden myynti

Funktionaalisen ruoan myynti

Funktionaalisen ruoan tutkimus ja kehitystyö

Funktionaalisen ruoan valmistus

KIRJANPITOPERIAATTEET
Tilivuodesta 2014 alkaen vuosi- ja konsernikirjanpitoon sovelletaan Ruotsin kirjanpitolainsäädäntöä ja Ruotsin kirjanpitolautakunnan 
yleisiä suosituksia BFNAR 2012:1 Vuosi- ja konsernivuosikertomus (K3). Aiemmin sovellettiin Ruotsin kirjanpitolainsäädäntöä ja 
kirjanpitolautakunnan yleisiä suosituksia paitsi BFNAR 2008:1 (K2) ja BFNAR 2012:1 (K3). Siirtymässä on käytetty K3s-luvun 35 ohjeita. 
Tämä edellyttää esimerkiksi vuoden 2013 vertailulukujen laskemista uudelleen ja uudelleenlaskettujen vertailulukujen käyttämistä 
kaikissa laskelmissa ja huomautuksissa. Siirtymän vaikutukset näkyvät huomautuksessa 2.

Jäljempänä on yhteenveto keskeisistä kirjanpitoperiaatteista.

TULOS- JA KUSTANNUSKIRJANPITO
Nettoliikevaihto
Nettoliikevaihto on tulot, joista on vähennetty tavaratoimitukset esimerkiksi alennusten jälkeen ilman arvonlisäveroa ja vähennettynä 
konsernin sisäisellä myynnillä. Tavaroiden myynti kirjataan, kun konserniin kuuluva yksikkö on toimittanut tavaran asiakkaalle sekä 
tavaraan liittyvät taloudelliset edut ja riskit on siirretty asiakkaalle.

Muut tuotot
Tavaroiden asiakkaille kuljettamisesta saadut tulot, maksuhuomautusmaksut ja valuuttakurssivoitot ovat muita tuottoja.

Kauppatavarat
Kauppatavaroista aiheutuneet kustannukset sisältävät myytyjen tavaroiden kotiintoimituskustannukset, kuten tullimaksut, 
 pisteverot ja tavaroiden pakkaukset.

Myydyistä tuotteista suoranaisesti aiheutuneet kustannukset
Suoranaisesti myytyihin tavaroihin vaikuttavat kustannukset ovat rahtikustannuksia ja myyjille maksettavia palkkioita.

Muut ulkoiset kulut
Normaalin liiketoiminnan kustannukset, joita ei voi kohdentaa mihinkään muuhun tuloslaskelman kohtaan.

Henkilöstökulut
Yrityksen henkilöstön suoranaisesti aiheuttamat kulut, kuten palkat, korvaukset, eläke- ja työnantajamaksut sekä koulutus.

Poistot
Aineellisesta ja aineettomasta omaisuudesta tehdyt poistot on yhdistetty.

Arvonalennukset
Aineellisesta ja aineettomasta omaisuudesta tehdyt arvonalennukset esitetään, jos arvonalennus on tehty arvioimisen tuloksena.

Korko
Korkotulot kirjataan sitä mukaa kun niitä kertyy. Korkokulut kirjataan sitä mukaa kun niitä kertyy.

Tulovero
Konsernin verokuluina tai -tuloina kirjataan todelliset verot, jäännösveron muutos ja osuus vähemmistöyhtiön tuloksesta.
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Todellinen vero on laskettu kauden verotettavasta tuloksesta kussakin maassa voimassaolevien verosäännösten mukaan. Laskennallinen 
vero on laskettu verotettavista ja vähennettävistä tilapäisistä varojen ja velkojen eroista. Tappiovähennys otetaan huomioon vain siinä 
määrin kuin mahdollisuus hyödyntää se tulevaisuudessa on todennäköinen.

Kaikki verovelat ja -saatavat arvostetaan nimellissummina voimassaolevien veromääräysten mukaisesti.

VAROJEN JA VELKOJEN ARVOSTUSPERIAATTEET

Jos muuta ei ole mainittu, varat ja velat kirjataan arvosta, jolla ne on hankittu tai saatu.

Goodwill
Goodwillia aiheutuu, kun tytäryhtiöitä ostetaan. Se on summa, joka vastaa siirrettyä korvausta, joka ylittää tunnistettavissa olevien 
varojen ja velkojen todellisen nettoarvon. Goodwill poistetaan lineaarisesti 10 vuoden kuluessa.

Aineeton ja aineellinen käyttöomaisuus
Käyttöomaisuus arvostetaan hankinta-arvoonsa, josta on vähennetty kertyneet poistot. Poistot tehdään järjestelmällisesti käyttöomai-
suuden odotettavissa olevana hyödyntämisaikana seuraavasti:

Varastot, työkalut ja asennukset 20 % vuodessa
Aineeton käyttöomaisuus 20 % vuodessa

Laskennallinen verosaaminen
K3:n mukaan laskennallinen verosaatava täytyy esittää taseessa omana rivinään. Laskennallinen vero aiheutuu, kun tulo tai kulu 
kirjataan yhtenä vuonna mutta ilmoitetaan toisena vuonna. Tähän erään kirjataan tulevissa veroilmoituksissa hyödynnettävät 
 alijäämävähennykset.

Muut pitkäaikaiset arvopaperiomistukset
Tähän erään kirjataan pitkäaikaiset saamiset, jotka eivät ole peräisin vähemmistö- tai konserniyrityksistä. 

Osuudet tytäryrityksissä
Tähän erään kirjataan emoyhtiön osuudet tytäryrityksissä.

Tavaravarasto
Tavarat, jotka on hankittu tytäryhtiöissä jälleenmyytäviksi ja etumaksut toimittamattomista tavaroista. Tavaravarasto arvostetaan 
käyttämällä alimman arvon periaatetta ja ensin sisään - ensin ulos (FIFO) -menetelmää. Siksi tavaravaraston kirjaamisessa käytetään 
pienintä hankinta-arvoa FIFO-menetelmän ja todellisen arvon perusteella.

Myyntisaamiset
Myynnistä ulkoisille asiakkaille kertyneet saamiset.

Saamiset konserniyrityksiltä
Emoyhtiön saamiset konserniyrityksiltä.

Muut saamiset
Esimerkiksi ALV-saamiset, ennakkomaksut henkilöstölle ja saamiset maksukorttiyrityksiltä.

Siirtosaamiset
Ennakkomaksut, jotka tilivuoden aikana aiheuttavat kustannuksia tuleville tilivuosille. Kertyneet tuotot ovat tuottoja tilivuoden aikana 
ja tuloja tulevina vuosina.

Rahat ja pankkisaamiset
Tässä esitetään käteiskassa ja pankkitilisaamiset. Saamiset ulkomaisilta pankkitileiltä kirjataan taseen päivämäärän kurssilla.

Osakepääoma
Osakepääoma on Bolagsverketissä rekisteröity emoyhtiön osakepääoma. Laskennallinen pääoma rekisteröimättömästä uusannista 
ja nimellisarvon ylittävä osakeantisumma ilmoitetaan muuna laskennallisena pääomana.

Taseeseen viety voitto tai tappio ja tilivuoden tulos
Edellisvuosien tulos ja tilivuoden voitto tai tappio.

Vähemmistöosuus
Konsernin vähemmistöomistajien osuus omasta pääomasta.

Muut pitkäaikaiset velat
Emoyhtiön velat ja optiovelat aiemmista anneista.
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Pitkäaikaiset velat konserniyhtiöille
Emoyhtiön pitkäaikaiset velat konserniyhtiöille.

Ostovelat
Ostovelat ulkoisille toimittajille.

Lyhytaikaiset velat konserniyhtiöille
Emoyhtiön lyhytaikaiset velat konserniyhtiöille.

Shekkitililuotto
Myönnetyn shekkitililuoton käytetty osa.

Muut velat
Esimerkiksi ALV-velka, henkilöstön palkkavelat ja provisiovelat.

Siirtovelat
Tilivuoden aikana aiheutuneet kustannukset, joita käsitellään tulevina vuosina laskennallisina kustannuksina. Tilivuoden aikana 
laskutettuja tuloja myöhempinä vuosina toimitettavista suorituksista käsitellään ennakkomaksuina.

Konsernivuosikertomus
Zinzino AB laatii konsernivuosikertomuksen. Yrityksiä, joiden osake-enemmistön Zinzino AB omistaa, pidetään tytäryrityksinä, 
 joten ne otetaan mukaan konsernivuosikertomukseen. Konserniyhtiöiden tiedot näkyvät huomautuksessa 13. 

Muissa maissa toimivat tytäryritykset laativat vuosikertomuksensa paikallisessa valuutassa. Vuosikertomusta laadittaessa taseen 
ja tuloslaskelman eriin sovelletaan taseen päivämäärän valuuttakurssia tai liiketapahtuman päivän avista-kurssia. Valuuttakurssierot 
ilmoitetaan valuuttakurssieroina konsernin omassa pääomassa. Konserniyritysten keskinäisiä saamisia ei oteta huomioon.

HUOMAUTUS  2  K3-SIIRTYMÄN VAIKUTUKSET

Tämä on ensimmäinen vuosi, jolloin Zinzino AB:n toimintakertomusta ja konsernin toimintakertomusta laadittaessa noudatetaan BFN:n 
yleistä suositusta BFNAR 2012:1 Vuosi- ja konsernivuosikertomus, (K3). Huomautuksessa 1 kuvattuja kirjanpitoperiaatteita on sovellettu 
31.12.2013 päivättyihin vertailutietoihin, kun konsernin vuosikertomus 31.12.2014 laadittiin, ja laadittaessa raporttia kauden alun 
taloudellisesta asemasta (tase) 1.1.2013 (konsernin K3-siirtymäajankohta).

K3-siirtymä kirjataan luvun 35 mukaisesti: Yleissuosituksen ensimmäinen soveltamiskerta. K3-siirtymän yhteydessä laaditaan tase, 
johon K3-kirjanpito- ja arvostusperiaatteita sovelletaan jälkeenpäin. Kun konsernin tase laaditaan K3-periaatteiden mukaisesti, 
 aiemmin kirjattuja eriä korjataan Ruotsin kirjanpitolautakunnan yleisten suositusten mukaisesti. Aiemmista kirjanpitoperiaatteista 
uusiin siirtymisen vaikutukset konsernin asemaan näkyvät seuraavissa taulukoissa ja niiden huomautuksissa.

Seuraavat kirjanpitoperiaatteiden muutokset ja siirtymämääräykset vaikuttavat konserniin:

*Omaan pääomaan sisältyviä eriä ei enää jaeta sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan vaan osakepääomaksi, muuksi laskennalliseksi 
pääomaksi ja muuksi tilivuoden tuloksen sisältäväksi omaksi pääomaksi. Oma pääoma esitetään konsernin tuloslaskelmassa K3-luokittelun 
mukaisesti.

*Ulkomaisten tytäryhtiöiden uudelleenlaskennassa aiheutuvat valuuttakurssierot nollataan taseessa K3:n mukaisesti (35.26).

Konsernin ja emyhtiön tase 31.12.2013 on laadittu K3:n mukaisesti seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla.
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KONSERNI

Summa, TSEK

Päättyvä tase 2013 
aiempien 

periaatteiden 
mukaisesti

Alkavaan 
 taseeseen 2013 

tehdyt korjaukset

K3:n mukaisesti 
kirjattavien erien 

korjaukset

Päättyvä tase 2013 
K3-sääntöjen 

mukaisesti

VASTAAVAA

KÄYTTÖOMAISUUS

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 3 498 3 498

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 3 498 3 498

Aineelliset hyödykkeet

Varastot, työkalut ja asennukset 977 977

Pysyvät vastaavat yhteensä 977 977

Arvonsa säilyttävä käyttöomaisuus

Muut pitkäaikaiset arvopaperiomistukset 3 616 3 616

Osuudet tytäryrityksissä - -

Arvonsa säilyttävä käyttöomaisuus yhteensä 3 616 3 616

KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ 8 091 8 091

VAIHTO-OMAISUUS

Tavaravarasto ym.

Valmiit tuotteet ja kauppatavarat 24 638 24 638

Etumaksut toimittajille 3 777 3 777

Tavaravarasto yhteensä 28 415 28 415

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 683 683

Saamiset konserniyrityksiltä - -

Muut saamiset 3 047 3 047

Siirtosaamiset 5 042 5 042

Verosaamiset 605 605

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 9 377 9 377

Rahat ja pankkisaamiset 10 923 10 923

VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 48 716 48 716

VASTAAVAA YHTEENSÄ 56 807 56 807
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KONSERNI

Summa, TSEK

Päättyvä tase 
2013 aiempien 

periaatteiden 
mukaisesti

Alkavaan 
 taseeseen 2013 

tehdyt korjaukset

K3:n mukaisesti 
kirjattavien erien 

korjaukset

Päättyvä tase 2013 
K3-sääntöjen 

mukaisesti

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 2 708 2 708

Edellisten tilikausien voitto/tappio a)

Vapaa vararahasto / edellisten tilikausien tulos 9 878 -5 076 -4 802 0

Tilivuoden tulos 9 027 -4 600 -4 427 0

Edellisten tilikausien voitto/tappio 18 905 0

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 21 613 -

Muu laskennallinen pääoma - -

Muu oma pääoma ja vuoden tulos a) 9 676 9 229 18 905

Emoyhtiön omistajille kohdennettu 
oma pääoma

- 0 0 21 613

Vähemmistöosuus 1 268 1 268

Vähemmistöosuudet yhteensä 1 268 -

 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 22 881

VELAT

Pitkäaikaiset velat

Muut pitkäaikaiset velat 277 277

Pitkäaikaiset velat yhteensä 277 277

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat 6 208 6 208

Velat konserniyhtiöille - -

Shekkitililuotto 400 400

Muut velat 18 539 18 539

Siirtovelat 8 501 8 501

Lyhytaikaiset velat yhteensä 33 649 33 649

VELAT YHTEENSÄ 33 926 33 926

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 56 807 56 807

a) K3-sääntöjen mukaan omaa pääomaa ei jaotella sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Siksi sellainen oma pääoma muunnetaan, 
jota ei ole aikaisemmin kirjattu vapaaksi vararahastoksi / edellisten tilikausien tulokseksi tai tilivuoden tulokseksi. Se muunnetaan muuksi 
tilivuoden tuloksen sisältäväksi omaksi pääomaksi.
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EMOYHTIÖ

Summa, TSEK

Päättyvä tase 
2013 aiempien 

periaatteiden 
mukaisesti

Alkavaan 
 taseeseen 2013 

tehdyt korjaukset

K3:n mukaisesti 
kirjattavien erien 

korjaukset

Päättyvä tase 2013 
K3-sääntöjen 

mukaisesti

VASTAAVAA

KÄYTTÖOMAISUUS

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet - -

Aineettomat hyödykkeet yhteensä - -

Aineelliset hyödykkeet

Varastot, työkalut ja asennukset - -

Pysyvät vastaavat yhteensä - -

Arvonsa säilyttävä käyttöomaisuus

Muut pitkäaikaiset arvopaperiomistukset 3 617 3 617

Osuudet tytäryrityksissä 18 768 18 768

Arvonsa säilyttävä käyttöomaisuus yhteensä 22 385 22 385

KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ 22 385 22 385

 
VAIHTO-OMAISUUS

Tavaravarasto ym.

Valmiit tuotteet ja kauppatavarat - -

Etumaksut toimittajille - -

Tavaravarasto yhteensä - -

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset - -

Saamiset konserniyrityksiltä - -

Muut saamiset 15 15

Siirtosaamiset - -

Verosaamiset - -

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 15 15

Rahat ja pankkisaamiset 65 65

VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 80 80

VASTAAVAA YHTEENSÄ 22 465 22 465
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EMOYHTIÖ

Summa, TSEK

Päättyvä tase 
2013 aiempien 

periaatteiden 
mukaisesti

Alkavaan 
 taseeseen 2013 

tehdyt korjaukset

K3:n mukaisesti 
kirjattavien erien 

korjaukset

Päättyvä tase 2013 
K3-sääntöjen 

mukaisesti

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 2 708 2 708

Edellisten tilikausien voitto/tappio a)

Vapaa vararahasto / edellisten tilikausien tulos 19 424 -22 471 3 047 0

Tilivuoden tulos -621 621 0

Edellisten tilikausien voitto/tappio 18 803 0

Muu laskennallinen pääoma b) 22 471 22 471

Muu oma pääoma ja vuoden tulos a) -621 -3 047 -3 668

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 21 511 0 0 21 511

VELAT

Pitkäaikaiset velat

Muut pitkäaikaiset velat 277 277

Pitkäaikaiset velat yhteensä 277 277

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat 20 20

Velat konserniyhtiöille 582 582

Shekkitililuotto - -

Muut velat 36 36

Siirtovelat 40 40

Lyhytaikaiset velat yhteensä 677 677

VELAT YHTEENSÄ 954 954

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 22 465 22 465

a) K3-sääntöjen mukaan omaa pääomaa ei jaotella sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Siksi sellainen oma pääoma muunnetaan, 
jota ei ole aikaisemmin kirjattu vapaaksi vararahastoksi / edellisten tilikausien tulokseksi tai tilivuoden tulokseksi. Se muunnetaan muuksi 
tilivuoden tuloksen sisältäväksi omaksi pääomaksi.

b) Vapaaseen vararahastoon sisältyi ylikurssirahasto, joka on K3-sääntöjen mukaan muunnettu muuksi laskennalliseksi pääomaksi.
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TSEK

Vastike

Käteismaksu 9 919

Siirtokorvaus 9 919

Kirjatut erät, tunnistettavat varat ja vastattaviksi otetut velat:

Käyttöomaisuus 992

Aineelliset hyödykkeet 922

Vaihto-omaisuus 10 815

Tavaravarasto 6 776

Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset 3 648

Käteisvarat 391

Lyhytaikaiset velat -6 539

Laina -6 539

Lyhytaikaiset velat -4 829

Laina -2 000

Muut lyhytaikaiset velat -2 829

Netto, tunnistettavat varat ja vastattaviksi otetut velat -553

Goodwill 10 472

Siirtokorvaus yhteensä 9 919

Goodwill arvoltaan 10 472 TSEK aiheutuu lähinnä tuotteista, henkilöstöstä ja Zinzino Foods -tuotelinjalle odotetuista synergiaeduista. 
85 % Faun Pharms AS:n osakepääomasta ostettiin 28.10.2014, joten kirjaus on alustava eikä vielä lopullinen. Zinzino AB osti maaliskuussa 
2015 vielä 13,8 % yhtiön osakekannasta, joten se omistaa 98,8 % Faun Pharma AS:n osakekannasta.

HUOMAUTUS 3 ARVOSTUKSET JA ARVIOT

Seuraavat arvostukset ja arviot on tehty: 

*Konsernin leasing-sopimukset on jaoteltu rahoitus- tai operatiivisiksi sopimuksiksi sopimuksen muotoilun mukaan. Tilavuokrasopimukset 
on luokiteltu operatiivisiksi, koska konsernille ei aiheudu riskejä sopimuksen päättymisen jälkeen. Konttorikoneiden ja puhelinvaihteen 
leasing-sopimukset luokitellaan operatiivisiksi, koska laitteet voidaan palauttaa sopimusten päätyttyä. Konsernin autoleasingsopimuksia 
pidetään rahoitussopimuksina, koska konsernille aiheutuu jäännösarvon riski. Jos näiden sopimusten arvo määräytyy pienemmän arvon 
mukaan, ne ovat operatiivisia. Loppuarvon ja autojen lunastusarvon välisiä eroja pidetään erittäin vähäisinä, joten leasingsopimusten 
perusteelle konsernin riski jää vähäiseksi.

HUOMAUTUS 4 TYTÄRYHTIÖIDEN OSTO

Faun Pharma AS:n osto

Zinzino AB osti 85 % Faun Pharma AS:n osakepääomasta 28.10.2014.
Kaupan syynä oli Zinzinon strategia parantaa kannattavuuttaan ja tehostaa tuotekehitystä.
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BioActive Foods AS:n ostaminen
Zinzino AB osti BioActive Foods AS:n lopun osakepääoman 8.12.2014. 
Kaupan syynä oli Zinzinon strategia parantaa kannattavuuttaan ja pysyä tuotekehityksen eturintamassa.

TSEK

Vastike

Käteismaksu 14 674

12 kuukauden kuluessa erääntyvät maksut 7 982

Zinzino AB:n osakeannit 21 534

Aiemman omaisuuden todellinen arvo 6 013

Siirtokorvaus 50 203

Kirjatut erät, tunnistettavat varat ja vastattaviksi otetut velat:

Käyttöomaisuus 3 051

Aineettomat hyödykkeet (ei Goodwill) 3 001

Aineelliset hyödykkeet 50

Vaihto-omaisuus 15 467

Tavaravarasto 5 164

Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset 4 851

Käteisvarat 5 452

Lyhytaikaiset velat -8 691

Muut lyhytaikaiset velat -8 691

Netto, tunnistettavat varat ja vastattaviksi otetut velat 9 827

Goodwill 40 376

Siirtokorvaus yhteensä 50 203

Goodwill arvoltaan 40 376 TSEK aiheutuu lähinnä tuotteista, henkilöstöstä ja Zinzino Foods -tuotelinjalle odotetuista synergiaeduista. 
BioActive Foods AS ostettiin 8.12.2014, joten liiketoiminnan osto on alustava eikä vielä lopullinen.
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HUOMAUTUS  6  KONSERNIYRITYSTEN VÄLISET OSTOT JA MYYNNIT

Tilivuoden myynnistä 0 (0) TSEK on myyntiä muille konserniyrityksille.
Tilivuoden ostoista 0 (0) TSEK on ostoja muilta konserniyrityksiltä.

HUOMAUTUS 7  VALUUTTAKURSSIEROT

Konserni Emoyritys

2014 2013 2014 2013

Valuuttakurssivoitot 2 803 2 556 - -

Valuuttatappiot -120 -1 028 - -

Summa 2 683 1 528 - -

Nettoliikevaihto jakautuu maantieteellisesti seuraavasti:

Konserni Emoyritys

2014 2013 2014 2013

Pohjoismaat 246 448 176 923 - -

Euroopassa 60 007 48 900 - -

YHDYSVALLAT 12 308 485 - -

Summa 318 762 226 308 - -

HUOMAUTUS 5  NETTOLIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN LIIKETOIMINNAN OSIEN JA MAANTIETEELLISTEN 
MARKKINA-ALUEIDEN KESKEN

Jaottelu perustuu konsernin sisäiseen raportointirakenteeseen, joka perustuu myyntiin maantieteellisillä alueilla. 

Nettoliikevaihto jakautuu liiketoiminnan osien kesken seuraavasti:

Konserni Emoyritys

2014 2013 2014 2013

Zinzino Coffee 114 000 140 900 - -

Zinzino Balance 200 200 85 405 - -

Muut 4 562 3 - -

Summa 318 762 226 308 - -
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HUOMAUTUS  8  OPERATIIVISET LEASINGSOPIMUKSET

Konserni Emoyritys

2014 2013 2014 2013

Tulevat vähimmäisleasingmaksut - -

Erääntyy vuoden kuluessa 1 560 1 553 - -

Erääntyy myöhemmin kuin vuoden kuluessa mutta 
viimeistään viiden vuoden kuluessa

3 167 4 727

Erääntyy myöhemmin kuin viiden vuoden kuluessa - -

Summa 4 727 6 279 - -

Konserni Emoyritys

2014 2013 2014 2013

Vuoden aikana kuluiksi kirjatut leasingmaksut: 3 886 2 444 - -

Summa 3 886 2 444 - -

Vuoden aikana kuluiksi kirjatut leasingmaksut

Konsernin operatiivisia leasingsopimuksia ovat toimitilojen vuokraus sekä konttorikoneiden, puhelinvaihteen ja autojen leasingsopimukset. 
Tilavuokrasopimus päättyy viiden vuoden kuluttua, mutta sitä voidaan pidentää 36 kuukautta kerrallaan. Konttorikoneiden ja puhelin-
vaihteen leasingsopimus päättyy viiden vuoden kuluttua, mutta niitä pidennetään automaattisesti vuosi kerrallaan, jos sitä ei sanota irti. 
Autojen leasingsopimus päättyy kolmen vuoden kuluttua, mutta autot voidaan lunastaa sopimuksen päätyttyä.

Vuonna 2014 on tehty uusia autojen ja puhelinvaihteiden leasingsopimuksia.

K3:n mukaisesti tilavuokra kirjataan leasingsopimukseksi, joten vuoden 2013 vähimmäis- ja kuluiksi kirjattuja leasingmaksuja on korjattu 
sisältämään tilavuokra.

HUOMATUTUS  9  TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

Konserni Emoyritys

2014 2013 2014 2013

PricewaterhouseCoopers AB

Tilintarkastustoimeksianto 429 447 40 40

Muut palvelut 17 -

PricewaterhouseCoopers AS (NO)

Tilintarkastustoimeksianto 54 72 - -

Muut palvelut 58 19

PricewaterhouseCoopers Aps (DK)

Tilintarkastustoimeksianto 12 10 - -

Muut palvelut 61 48 - -

PricewaterhouseCoopers Oy (FI)

Tilintarkastustoimeksianto 59 42 - -

PricewaterhouseCoopers Ehf (IS)

Tilintarkastustoiminta tilintarkastustoimeksiannon lisäksi 19 6

Alden Audit OÜ (EST)

Tilintarkastustoimeksianto 45 -

Summa 753 626 40 40
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HUOMAUTUS  10   HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT

Palkat ja muut korvaukset Konserni Emoyritys

2014 2013 2014 2013

Palkat ja korvaukset 22 322 17 541 - -

- josta hallitus ja toimitusjohtaja 4 105 2 697 - -

- josta tantiemi 500 624 - -

Lakisääteiset ja sopimuspohjaiset työnantajamaksut 7 289 5 515 - -

- josta hallitus ja toimitusjohtaja 287 499 - -

Josta eläkekuluja 1 724 946 - -

- josta hallitus ja toimitusjohtaja 500 - - -

Summa 29 611 23 056 - -

Palkat ja muut korvaukset jaoteltuina maittain

Konserni Emoyritys

2014 2013 2014 2013

Ruotsi

Palkat ja korvaukset 19 139 17 016 - -

- josta hallitus ja toimitusjohtaja 1 184 2 238 - -

Ruotsi yhteensä 19 139 17 016 - -

Norja

Palkat ja korvaukset 2 660 459 - -

- josta hallitus ja toimitusjohtaja 450 459 - -

Norja yhteensä 2 660 459 - -

Liettua

Palkat ja korvaukset 14 15 - -

- josta hallitus ja toimitusjohtaja - - - -

Liettua yhteensä 14 15 - -

Latvia

Palkat ja korvaukset 35 - - -

- josta hallitus ja toimitusjohtaja - - - -

Latvia yhteensä 35 - - -

YHDYSVALLAT

Palkat ja korvaukset 473 52 - -

- josta hallitus ja toimitusjohtaja - - - -

Yhdysvallat yhteensä 473 52 - -

Summa 22 322 17 541 - -

Toimitusjohtajan työehdot
Irtisanomisaika yhtiön puolelta on kuusi kuukautta. Irtisanomisaika toimitusjohtajan puolelta on kuusi kuukautta. Kuukausipalkka on 
132 TSEK. Eläke-edut vastaavat yrityksen yleisiä eläke-ehtoja. Vuoden 2014 bonus toimitusjohtajalle on 856 TSEK. Palkan maksavat 
Zinzino Nordic AB ja Zinzino AS.
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Henkilöstö keskimäärin

Konserni Emoyritys

2014 2013 2014 2013

Naisia 47 38 - -

Miehiä 15 14 - -

Henkilöstö keskimäärin 62 52 - -

Vuoden aikana Ruotsissa on maksettu korvauksia palkkana 623 (453) myyjänä toimivalle yksityishenkilölle. Zinzino ei voi puuttua heidän 
ajankäyttöönsä tai tehtäviinsä ja mahdollinen korvaus on maksettu provisiona heidän aikaansaamastaan liikevaihdosta, joten heitä ei voi 
muuntaa kokopäivätoimisiksi työntekijöiksi.

Konserni on maksanut heille palkkana 787 TSEK (511 TSEK).

Sukupuolijakauma yritysjohdossa

Konserni Emoyritys

2014 2013 2014 2013

Hallituksen jäsenet 33 24 4 4

- josta naisia 1 1 1 1

- joista miehiä 32 23 3 3

Toimitusjohtajat 1 1 1 1

- josta naisia - - - -

- joista miehiä 1 1 1 1

Muut johtavat päätöksentekijät 10 6 7 5

- josta naisia 4 2 4 2

- joista miehiä 6 4 3 3

Naisia yhteensä 5 3 5 3

Miehiä yhteensä 39 28 7 7

Summa 44 31 12 10

HUOMAUTUS  11   POISTOT JA ARVONALENNUKSET

Suunnitelman mukaiset poistot Konserni Emoyritys

2014 2013 2014 2013

Aineettomat hyödykkeet 743 486 - -

Kalusto 452 249 - -

Goodwill 492

Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 1 687 735 - -

Aineettomien hyödykkeiden arvonalennukset 1 134 - - -

Poistot ja arvonalennukset yhteensä 2 821 735 - -
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HUOMAUTUS  13  AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS

Konserni Goodwill Ohjelmistot
Muu aineeton 

omaisuus Yhteensä

Kertynyt hankintameno

Sisältyy taseeseen 1.1.2013 - 2 673 - 2 673

Laskennallinen arvo - 1 534 - 1 534

Päättyvä tase 31.12.2013 - 4 207 - 4 207

Laskennallinen arvo - 561 - 561

Tytäryhtiöiden hankinta 51 141 - 3 001 54 142

Päättyvä tase 31.12.2014 51 141 4 768 3 001 58 910

Kumulatiiviset poistot

Alkava tase 1.1.2013 - -224 - -224

Tilivuoden aikaiset poistot - -486 - -486

Päättyvä tase 31.12.2013 0 -710 0 -710

Alkava tase 1.1.2014 - -710 - -710

Tilivuoden aikaiset poistot -492 -742 - -1 234

Tilivuoden aikaiset arvonalennukset - -1 134 - -1 134

Päättyvä tase 31.12.2014 -492 -2 586 0 -3 078

Kirjattu arvo 31.12.2013 - 3 498 - 3 498

Kirjattu arvo 31.12.2014 50 650 2 181 3 001 55 832

Konserni Emoyritys

2014 2013 2014 2013

Todelliset verot -279 -554 - -

Laskennallinen alijäämävähennyksen mukaan 
määräytyvä vero

14 570 - - -

Summa 14 291 -554 - -

HUOMAUTUS 12  VEROT

*Emoyhtiöllä ei ole aineetonta omaisuutta.
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Konserni Emoyritys

2014 2013 2014 2013

Alkuperäinen hankintameno 3 371 2 988 - -

Hankinnat tilivuoden aikana 466 383 - -

Hankinnat tilivuoden aikana yrityskaupoista 973 - - -

Käytöstäpoistot tilivuoden aikana -1 580 - - -

Sisältyvät poistot 3 230 3 371 - -

Poistot alussa -2 394 -2 145 - -

Käytöstäpoistot tilivuoden aikana 1 580 - - -

Tilivuoden aikaiset poistot -452 -249 - -

Kertyneet poistot lopussa -1 266 -2 394 - -

Suunnitelman mukainen jäännösarvo lopussa 1 964 977 - -

HUOMAUTUS 14 VARASTOT, TYÖKALUT JA ASENNUKSET

HUOMAUTUS 15 OSUUDET TYTÄRYHTIÖISSÄ

Emoyritys

2014 2013

Alkuperäinen hankintameno 18 768 18 512

Zinzino Nordic AB:n ostetut osakkeet 623 257

Zinzino Sp z o. o:n osto 8 -

Faun Pharma AS:n osto 9 919 -

BioActive Foods AS:n osto 50 203 -

Kirjanpitoarvo lopussa 79 522 18 769

Tytäryrityksen nimi Osuus, %
Osuus 

 äänivallasta, % Y-tunnus Kotipaikka

Zinzino Nordic AB 93 % 97 % 556646-5893 Göteborg

Zinzino OÜ 100 % 100 % 302606327 Tallinna

Zinzino UAB 100 % 100 % 12057494 Vilna

Zinzino SIA 100 % 100 % 40103529390 Riika

Zinzino Ehf 100 % 100 % 580511-0660 Reykjavik

Zinzino LLC 100 % 100 % 90-0992153 Jupiter, FL

Zinzino B.V. 100 % 100 % 854221712 s-Gravenhage

Zinzino Sp z o. o. 100 % 100 % 701-04-26-537 Varsova

Faun Pharma AS 85 % 85 % 883370112 Vestby

BioActive Foods AS 100 % 100 % 996740498 Bekkestua
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HUJOMAUTUS 17 ENNAKKOMAKSUT JA SIIRTOSAAMISET

Konserni Emoyritys

2014 2013 2014 2013

Ennakkoon maksetut vuokrat 265 512 - -

Ennakkoon maksetut muut kulut 4 586 1 304 37 -

Maksukorttisaamiset 2 443 3 226 - -

Ennakkoon maksettu tavaramerkkisuojaus - - 163 -

Yhteensä 7 294 5 042 200 -

HUOMAUTUS  16  LASKENNALLISET VEROSAAMISET

Konserni Emoyritys

2014 2013 2014 2013

Kohdennettu alijäämävähennykseen 14 570 - 1 311 -

Yhteensä 14 570 0 1 311 -

Zinzino Nordic AB:n kokonaan omistamat tytäryritykset:

Tytäryrityksen tiedot Osuus, %
Osuus 

 äänivallasta, %
2014 

Kirjanpitoarvo
2013

Kirjanpitoarvo

Zinzino Sverige AB 100 % 100 % 100 100

Zinzino ApS 100 % 100 % 155 155

Zinzino AS 100 % 100 % 112 112

Zinzino Oy 100 % 100 % 77 77

Poxian AB 100 % 100 % 100 100

PGTwo AB 100 % 100 % 100 100

2 Think AB 100 % 100 % 93 93

Yhteensä 737 737

Tytäryrityksen nimi Y-tunnus Kotipaikka

Zinzino Sverige AB 556646-5869 Göteborg

Zinzino ApS 27266940 Kööpenhamina

Zinzino AS 986028269 Oslo

Zinzino Oy 1825505-2 Helsinki

Poxian AB 556655-2658 Göteborg

PGTwo AB 556639-0513 Göteborg

2 Think AB 556667-3983 Göteborg
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HUOMAUTUS 18 OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön 29 508 687 osakkeesta 5 113 392 on A-osakkeita.

Tapahtuma
Osakkeiden 

määrän muutos
Osakkeiden 

kokonaismäärä
Osakepääoman 

muutos
Osakepääoma 

yhteensä

Osakepääoman kehitys

2007 Yhtiön  perustaminen 37 000 000 37 000 000 100 000 100 000

2007 Uusmerkintäanti 37 803 188 74 803 187 102 069 202 069

2008 Rahastoanti 0 0 545 963 748 032

2008 Uusmerkintäanti 12 476 963 87 280 150 124 770 872 802

2009 Uusmerkintäanti 135 022 681 222 302 831 1 350 227 2 223 029

2010 Uusmerkintäanti 48 524 869 270 827 700 485 248 2 708 277

2010 Käänteinen split -243 744 930 27 082 770 0 2 708 277

2014 Merkintäoptiot 2 425 917 29 508 687 242 592 2 950 869

HUOMAUTUS 19 SHEKKITILILUOTTO

Konsernille on myönnetty shekkitililuottoa 5 MSEK (5 MSEK) ja emoyhtiölle 0 kruunua (0 kruunua).
Hyödynetty shekkitililuotto on 0 kr (400 TSEK).

HUOMAUTUS 20  MUUT VELAT

Konserni Emoyritys

2014 2013 2014 2013

ALV-velka 3 929 2 286 - -

Sisältyvät henkilöstön veronpidätykset 874 351 - -

Lakisääteiset työnantajamaksut 890 447 - -

Provisiovelat 20 543 13 482 - -

BAF-osakasvelat 10 203 - 10 203 -

Velat luottolaitoksille 2 470 - - -

Tuntemattomat suoritukset 2 344 - - -

Muut velat 5 570 1 975 165 36

Yhteensä 46 823 18 539 10 368 36
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HUOMAUTUS  21  LASKENNALLISET KULUT JA ENNAKKOTULOT

Konserni Emoyritys

2014 2013 2014 2013

Laskennalliset palkkoihin liittyvät kulut 6 173 3 624 - -

Laskennallinen provisio 5 426 2 390 - -

Laskennallinen tilintarkastus 622 434 79 40

Laskennalliset rahtikulut 570 337 - -

Laskennalliset tavarakulut - 1 202 - -

Laskennalliset IT-kulut 495 - - -

Laskennalliset vuokrakulut 1 063 - - -

Muut laskennalliset kulut 525 515 50 -

Yhteensä 14 874 8 501 129 40

HUOMAUTUS  22  VAKUUTENA OLEVAT PANKKITALLETUKSET

Yhtiöllä on toimittajien pankkitakuiden vakuuksina pankkitalletuksia 649 TSEK (500 TSEK).
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Huomaa: Tämä raportti on julkaistu ruotsiksi, englanniksi ja suomeksi. Mikäli kieliversioiden välillä ilmenee eroja, 
noudatetaan ruotsinkielistä versiota.
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