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VUOSI 2013 LYHYESTI
ZEELANDISTA YLEISESTI

ZEELAND – PRO FORMA
MYYNTIKATE [M€]

7,7

7,7

8,0

2011

2012

2013

-0,5

-0,6

0,1

2011

2012

2013

EBITDA [M€]

ZEELAND-KONSERNI
LIIKEVAIHTO [M€]

• Zeeland on Suomen monipuolisin ja aktiivisin
markkinoinnin palveluyritys.
• Zeelandin tavoitteena on auttaa asiakkaitaan
saavuttamaan haluttu myynnin kasvu ja strategisen
aseman muutos vaikuttamalla oikeisiin kohtaamisiin
relevanteilla sisällöillä.
• Zeelandin 100+ myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja
valmennuksen asiantuntijaa toimivat saumattomasti
yhteen taaten asiakkaille korkealaatuisia ja
kokonaisvaltaisia palveluita kustannustehokkaasti.
• Vuonna 2013 yli 200 asiakasta luotti Zeelandin
palveluihin.
• Kasvava osa liiketoiminnan volyymista perustuu pitkiin
palvelusopimuksiin, joissa asiakkaan ja Zeelandin
intressit yhdistyvät.

KONSERNIN AVAINLUVUT 2013
• Liikevaihto oli 8 394 tuhatta euroa (9 799),
laskua 14,3 %
• Myyntikate oli 8 030 tuhatta euroa (7 711),
kasvua 4,1 %
• Käyttökate (EBITDA) oli 60 tuhatta euroa (- 1 271)
• Liikevoitto ilman konserniliikearvopoistoja -30 tuhatta
euroa (-2 104)
• Liikevoitto oli -537 tuhatta euroa (-2 524)
• Tilikauden tulos oli -796 tuhatta euroa (-3 225)
• Osakekohtainen tulos oli -0,00 (-0,02)

9,7

9,8

8,4

2011

2012

2013

NÄKYMÄT VUODELLE 2014
Zeeland arvioi vuoden 2014 liikevaihdon (vuonna 2013
8 394 tuhatta euroa) sekä myyntikatteen (vuonna 2013
8 030 tuhatta euroa) olevan vuoden 2013 tasolla tai kasvavan hieman. Käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan parantuvan vuodesta 2013 (vuonna 2013 60 tuhatta euroa).
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TOIMITUSJOHTAJAN
KATSAUS
Tavoitteemme vuodelle 2013 olivat paluu voitolle ja myyntikatteen
kasvun jatkaminen. Saavutimme tavoitteemme pienen kasvun ja
voitollisen käyttökatteen osalta. Yleinen heikko taloustilanne ja
tytäryhtiöiden yrityssaneerauksiin käytetty energia sekä saneerauskustannukset kuitenkin heikensivät tulosta toisella vuosipuoliskolla.
Arvioimme, että tehdyt toimenpiteet alentavat liiketoiminnan muita
kuluja vuonna 2014 noin 0,5 miljoonalla eurolla.
Huolimatta siitä, että jäimme vielä kasvu- ja kannattavuustavoitteistamme, olemme toiminnassamme taas selvästi edellisvuotta
ylemmällä tasolla. Olemme onnistuneet etenemään palveluliiketoiminnassamme ja voittaneet uusia asiakkuuksia.
Median murroksen jatkuessa digitalisoituminen, asiakasdialogi ja
erilaiset viestintäratkaisut ovat entistä enemmän asiakkaidemme keskiössä. PR-liiketoimintamme kasvoi vuonna 2013 erittäin voimakkaasti, ja vauhditimme kasvua entisestään ostamalla Taitomyllyn liiketoiminnan kesällä. Aloitimme kauden aikana myös yhteistyön
markkinoinnin automaatio-ohjelmistotalo Marketon kanssa, ja
uskomme automaatioon perustuvan markkinoinnin kasvavan merkittävästi vuonna 2014.
Kaikki se mitä olemme tehneet todentaa strategiamme toimivuutta. Pyrimme entistä enemmän kytkeytymään asiakkaidemme
tavoittelemaan muutokseen ja auttamaan sen toteutumista kulloinkin tarvittavilla ratkaisuilla, olivatpa ne sitten dialogia verkossa, mainontaa sähköisissä kanavissa tai myynnin- ja markkinoinnin valmentamista tosi tilanteessa. Teknologian, datan sekä luovan sisällön
merkitys markkinoinnissa korostuu entisestään. Tavoitteemme on
jatkossakin edesauttaa asiakkaidemme markkinointikulttuurin vahvistumista ja markkinointi-investointien tuoton jatkuvaa nousua.
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Kiitos kaikille asiakkaillemme työstä yhdessä Zeelandin kanssa
vuonna 2013. Ja kiitos Ernolle, Ristolle, Samille, Elinalle, Minnalle,
Arille, Samille, Liisulle, Eijalle, Ilselle, Lassille, Aleksille, Anne-Marialle, Suville, Liisalle, Tiialle, Jusalle, Joonalle, Sirkulle, Ismolle, Arturille, Pekalle, Simolle, Harrille, Hannulle, Timolle, Heikille, Mikalle,
Pauliinalle, Maximille, Akselille, Mikolle, Sepolle, Outille, Miikalle,
Terhille, Annamarille, Lotalle, Sirpalle, Lauralle, Helkalle, Jarmolle,
Jukalle, Elinalle, Saaralle, Tiina-Marjolle, Susannalle, Jannelle, Petterille, Päiville, Kaisulle, Hannalle, Johannalle, Samille, Juusolle,
Marialle, Teijalle, Annille, Ullalle, Kristiinalle, Sannalle, Annalle,
Sarille, Karoliinalle, Riinalle, Ninalle, Samulle, Ritvalle, Totille, Tiinalle, Jaanalle, Jennille, Terolle, Kirsille, Petterille, Kallelle, Villelle,
Harrille, Antonille, Sannalle, Markukselle, Minnalle, Saanalle, Jussille, Eijalle, Timolle, Marjutille, Elisalle, Mialle, Marinalle, Helille,
Joaolle, Kristelille, Marionille, Laurille, Majgritille, Ilonalle Maidulle, Tarmolle ja Guntisille työstä yhdessä asiakkaidemme kanssa
vuonna 2013.

Tuomas Airisto
toimitusjohtaja

MACHINERY
Mitä markkinointiin tulee, teemme Machinerylle kaiken. Irrallisten kampanjoiden sijaan Machinery päätti ulkoistaa koko
markkinointinsa suunnittelun ja toteutuksen meille. Tulokset
ovat olleet huikeita. Kaikki lähti liikkeelle strategiasta, joka sittemmin on jalkautettu koko organisaatioon. Pelkkien mainos-
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ten sijaan uudistimme talon tavan ajatella. Sen tuloksena on
syntynyt kymmeniä kampanjoita, valmennuksia, messuja, lehtiä
ja ennen kaikkea kauppaa. Koko Machinery miettii nyt paremmin, miten hyviä liidejä saadaan ja miten ne käännetään kaupoiksi.
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PRECOSA
Lääkkeiden markkinointi ei ole yksinkertaista. Erityisen haasteellista se on silloin, kun juuri kukaan ei ole koskaan brändistäsi kuullutkaan. Lisäksi lainsäätäjä sanelee tarkkaan, mitä saa
sanoa, mitä ei. Hyvä niin. Ripulilääke Precosan kohdalla meidän
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oli siis keskityttävä tiukasti olennaiseen. Lääkkeen tehtävä ei ole
viihdyttää, vaan vapauttaa. Tyylipisteiden sijaan tällä kampanjalla haettiin massiivista myyntivoimaa. Mainonta näkyi, kuului
ja noteerattiin. It may be ugly, but it gets you there.

MEIRA
Meirasta on jokaisella suomalaisella makumuistikuva. Satavuotiaan yrityksen brändi on vain viime vuosien aikana päässyt
pölyyntymään. Se kaipasi kirkastusta ja kiillotusta. Pitkän historian varaan oli hyvä rakentaa. Se ei saanut sitoa, vaan antaa viitekehyksen. Toteutimme Meiralle ilmeuudistuksen, jonka
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tavoitteena oli yhdenmukaistaa Meiran ilme ja päivittää se tähän
päivään. Uudella logolla kerromme tarinan kahvi- ja maustealan
huippuosaajasta, joka on läsnä jokaisessa päivässä. Ajan hengessä
Meiran tarina kerrotaan sujuvammin nyt myös verkossa, laitteella kuin laitteella.
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RAKENNUSLIITTO
Eläke koskettaa meitä kaikkia. Siksi Rakennusliitto halusi tuoda
sitä koskevan keskustelun pois kabineteista kansan pariin.
Rakennusliitto halusi keskustelun kautta saada jokaisen suomalaisen ymmärtämään, millaisia inhimillisiä vaikutuksia nyt
suunniteltavalla eläkeuudistuksella voi olla. Siitä kampanjamme
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nimi ja tavoite. Keskustelu vietiin turuille ja toreille. Sitä käydään kasvokkain ja verkon välityksellä. Se on käynnissä edelleen.
Asiakkaamme mukaan tällaista kampanjaa ei ole vielä ay-liikkeessä nähtykään. Uskomme, että tämä ei jää tähän.

ILMARINEN
Nejä kertaa vuodessa ilmestyvä, TyEl- ja YEL-asiakkaille kirjoitettu Ilmarinen kaipasi uutta kuosia. Yhdessä Ilmarisen kanssa
toteuttamamme uudistus ei jäänyt siihen. Päätimme pelkän
ilmeuudistuksen sijaan uudistaa koko lehden konseptin siten,
että se taipuisi jatkossa myös myynnin ja asiakaspalvelun työka-

VUOSIKERTOMUS 2013

luksi ja keskustelun käynnistäjäksi, monessa eri formaatissa.
Lehti tarjoaa nyt Ilmarisen slogania mukaillen paljon parempaa
elämää. Muutkin ovat huomanneet uudistuneen lehden: se
voitti joulukuussa 2013 Yhdysvalloissa Ozzie Awards -kilpailussa sarjan Best redesign, content marketing!
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STOCKMANN
Olemme toteuttaneet yhden Suomen tunnetuimman yrityksen
vuosikertomuksen jo useana vuonna peräkkäin. Raportoinnin
lisäksi halusimme vuosikertomuksellakin kertoa tämän kansainvälisen kauppahuoneen tarinan. Se alkaa jo kannen kuvituksesta
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ja kulkee läpi koko kertomuksen. Stockmannin tarinan päähenkilöt, tavaratalot ja muotiketjut, ovat kertomuksessa selkeissä
rooleissa.

KOFF, SINEBRYCHOFF
Koff ei ole vain tehtaansa tavaramerkki. Se on myös sen ystävien
yhteistä omaisuutta. Brändi, joka edustaa tiettyä elämäntapaa ja
asennetta synnyttää poikkeuksellisen vahvoja suhteita. Me
loimme Koffin omalle fanikerholle digitaaliset puitteet, joissa se
voi kohdata oikeat omistajansa. Sosiaalinen media ja erityisesti
Facebook ovat kaveerauksen keskiössä. Tarjoamme Koffin
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faneille relevanttia sisältöä heidän omilla ehdoillaan, festareista
lätkäraportteihin. Mukana sisältöä tuottamassa on koko Koffin
kaveripiiri. Tavoitteenamme on olla sosiaalisen median suosituin
olutmerkki. Sinebrychoff luottaa Zeelandiin tämän tavoitteen
saavuttamisessa.
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L’ORÉAL PARIS BALTIC
L’Oréalin kanssa tavoitteenamme oli tehdä markkinaykkösestä
tiennäyttäjä myös verkossa. Rakensimme L’Oréal Paris -brändin
Drupal-pohjaiset verkkopalvelut sekä VIP-club -kanta-asiakkuusohjelman Virossa, Latviassa ja Liettuassa. L’Oréalin yhtei-
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sön kanssa kommunikoidaan niin sosiaalisessa mediassa kuin
perinteisemmissä digikanavissa. Analytiikka ja jatkuva mittaaminen määrittävät kaikkea tekemistämme. Siksi myös onnistuimme.

TILINPÄÄTÖS
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2013
HEINÄKUU – JOULUKUU 2013

TOIMITUSJOHTAJA TUOMAS AIRISTO

• Liikevaihto oli 3 539 tuhatta euroa (3 708), laskua 4,5 %
• Myyntikate oli 3 348 tuhatta euroa (3 322), kasvua 0,8 %
• Käyttökate (EBITDA) parantui 331 tuhatta ja oli -476 tuhatta
euroa (-807)
• Liikevoitto parantui 834 tuhatta euroa ja oli -778 tuhatta euroa
(-1 612)

Tavoitteemme vuodelle 2013 oli paluu voitolle ja myyntikatteen
kasvun jatkaminen. Saavutimme tavoitteemme pienen kasvun ja
voitollisen käyttökatteen osalta. Yleinen heikko taloustilanne ja
tytäryhtiöiden yrityssaneerauksiin käytetty energia sekä saneerauskustannukset kuitenkin heikensivät tulosta toisella vuosipuoliskolla.
Arvioimme, että tehdyt toimenpiteet alentavat liiketoiminnan muita
kuluja vuonna 2014 noin 0,5 miljoonalla eurolla.
Huolimatta vielä alle tavoitteen olevista kasvu- ja kannattavuusluvuista, olemme toiminnassamme taas selvästi edellisvuotta ylemmällä tasolla. Olemme onnistuneet etenemään palveluliiketoiminnassamme ja voittaneet uusia asiakkuuksia.
Median murroksen jatkuessa digitalisoituminen, asiakasdialogi ja
erilaiset viestintäratkaisut ovat entistä enemmän asiakkaidemme keskiössä. PR-liiketoimintamme kasvoi vuonna 2013 erittäin voimakkaasti ja vauhditimme kasvua entisestään ostamalla Taitomyllyn liiketoiminnan kesällä. Aloitimme kauden aikana myös yhteistyön
markkinoinnin automaatio-ohjelmistotalo Marketon kanssa ja
uskomme automaatioon perustuvan markkinoinnin kasvavan merkittävästi vuonna 2014.
Kaikki se, mitä olemme tehneet todentaa strategiamme toimivuutta. Pyrimme entistä enemmän kytkeytymään asiakkaidemme
tavoittelemaan muutokseen ja auttamaan sen toteutumista kulloinkin tarvittavilla ratkaisuilla, oli ne sitten dialogia verkossa, mainontaa sähköisissä kanavissa tai myynnin- ja markkinoinnin valmentamista tosi tilanteessa. Teknologian, datan sekä luovan sisällön merkitys markkinoinnissa korostuu entisestään. Tavoitteemme on
jatkossakin edesauttaa asiakkaidemme markkinointikulttuurin vahvistumista ja markkinointi-investoinnin tuoton jatkuvaa nousua.

TAMMIKUU – JOULUKUU 2013
• Jatkuvan toiminnan myyntikate kasvoi ja käyttökate kääntyi
positiiviseksi
• Liikevaihto oli 8 394 tuhatta euroa (9 799), laskua 14,3 %
• Markkinointiviestinnän myyntikate oli 8 030 tuhatta euroa
(7 711), kasvua 4,1 %
• Käyttökate (EBITDA) oli 60 tuhatta euroa (-1 271)
• Liikevoitto oli -537 tuhatta euroa (-2 524)
• Tilikauden tulos oli -796 tuhatta euroa (-3 225)
• Osakekohtainen tulos oli -0,00 (-0,02)
• Liiketoiminnan rahavirta oli 536 tuhatta euroa (330 tuhatta
euroa)
• Emoyhtiö Zeeland Oyj:n oma pääoma oli kauden päättyessä
2 461 tuhatta euroa (2 236)
• Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei
jaeta

YLEISTÄ
Tilikauden 2013 vertailulukuina on käytetty raportoituja lukuja,
jotka sisältävät 26.6.2012 saakka 26.6.2012 myydyn kuvanvalmistusliiketoiminnan luvut. Pro forma -vertailuluvut sisältävät nykyisen
jatkavan toiminnan vastaavat luvut.

NÄKYMÄT VUODELLE 2014
Zeeland arvioi vuoden 2014 liikevaihdon (vuonna 2013 8 394
tuhatta euroa) sekä myyntikatteen (vuonna 2013 8 030 tuhatta
euroa) olevan vuoden 2013 tasolla tai kasvavan hieman. Käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan parantuvan vuodesta 2013 (vuonna
2013 60 tuhatta euroa).

VUOSIKERTOMUS 2013

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA SEURAAVA PUOLIVUOTISKATSAUS
Zeeland Oyj:n yhtiökokous pidetään 1.4.2014. Zeeland Oyj julkaisee seuraavan puolivuotiskatsauksen 26.8.2014. Yhtiö julkaisee
lisäksi taloudellista informaatiota ensimmäiseltä vuosineljännekseltä
29.4.2014.

11

MARKKINATILANNE
Mediamainonnan määrä TNS Gallupin mukaan oli vuonna 2013
1 207 miljoonaa euroa (1 353 miljoonaa) ja väheni siten 8,1 % vuoteen 2012 verrattuna. Heikkeneminen oli erityisen voimakasta painetussa mediassa. Verkkomedia kasvoi 6,8 % (10,0 % vuonna
2012). Mediamainonnan vaihtelut heijastavat toimialan yleistä toimeliaisuutta, vaikka ne eivät suoraan korreloikaan Zeelandin myynnin kanssa.
Mainostajien liiton Mainosbarometrin (1/2014) mukaan markkinointiviestintäpanostuksia vuonna 2014 verrattuna edelliseen vuoteen olisivat lisäämässä 17 % (22 %) ja vähentämässä 32 % (37 %)
yrityksistä. Vastaajista 52 % (41 %) arvioivat panostusten pysyvän
ennallaan. Barometrin mukaan mainostajat aikovat lisätä ostojaan
digi- ja viestintätoimistoilta.
Mainostoimistojen liiton MTL-Barometrin (Q3/2013) mukaan
markkinointiviestintätoimistojen yleinen suhdannenäkymä on hieman parantunut 2013 loppupuolella. Alan yrityksistä 20 % (7 %)
odottivat suhdanteiden parantuvan ja 15 % (47 %) odottivat niiden
heikkenevän. Markkinointiviestintäalan myyntikatteen arvioitiin
tutkimuksen perusteella kasvavan 0,6 % vuonna 2014.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Zeeland osti 2.1.2013 loput vähemmistöosakkaiden osakkeista Zeeland Maggie Oy:ssä. Ostot liittyivät konsernirakenteen yksinkertaistamiseen.

Zeeland osti 31.5.2013 koko Viestintätoimisto Taitomylly Oy:n
liiketoiminnan. Kaupan myötä Zeelandin palvelukseen siirtyi neljä
työntekijää ns. vanhoina työntekijöinä.
Zeeland Group Oy ja sen suomalaiset tytäryhtiöt allekirjoittivat
5.7.2013 sulautumissuunnitelmat, joiden mukaan yhtiöt sulautuvat
tytäryhtiösulautumisina Zeeland Group Oy:öön. Sulautumiset
toteutuvat samaan aikaan yrityssaneerausohjelmien vahvistamisen
kanssa, arviolta vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO, TULOS JA TUNNUSLUVUT
Konsernin liikevaihto tilikaudella 2013 oli 8 394 tuhatta euroa, kun
se edellisellä tilikaudella 2012 oli 9 799 tuhatta euroa, eli laskua oli
14,3 %. Liikevaihdon laskuun on erityisesti vaikuttanut kesällä
2012 myyty kuvanvalmistusliiketoiminta. Markkinointiviestinnän
liikevaihto oli 8 394 tuhatta, kun se vuonna 2012 oli 8 719 tuhatta
euroa, eli laskua 3,7 %. Liikevaihdon lasku johtuu pääosin läpilaskutetun alihankinnan vähentämisestä.
Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 60 tuhatta euroa (–1 271),
eli 0,7 % liikevaihdosta (-13,0 %). Liikevoitto oli –537 tuhatta
euroa (-2 524) ja tulos ennen veroja -740 tuhatta euroa (-3 208).
Osakekohtainen tulos oli -0,00 euroa (-0,02 euroa).
Tunnusluvuissa alla tilikaudelta 2012 on kuvanvalmistusliiketoiminta 26.6.2012 saakka ja 2011 tunnusluvuissa on markkinointiviestintäliiketoiminta 1.5.2011 alkaen.

1–12/2013

1–12/2012

1–12/2011

8 394
60
-537
-740
105
-0,00
-30,7 %
-30,7 %
Neg.
-0,01
-23 %

9 799
-1.271
-2 524
-3 208
123
-0,02
-19,7 %
-19,7 %
Neg.
-0,01
-72 %

9 698
-730
-2 372
-2 736
103
-0,02
12,3 %
14,8 %
Neg.
0,01
106 %

1–3/2013

1–6/2013

1–9/2013

1–12/2013

2 316
221
74
201

4 855
532
238
491

6 202
77
-370
10

8 394
60
-537
-30

1–3/2013

4–6/2013

7–9/2013

10–12/2013

2 316
221
74
201

2 539
311
164
290

1 347
-455
-608
-481

2 192
-17
-167
-40

TUNNUSLUVUT, TILIKAUSI
Liikevaihto, tuhatta euroa
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa
Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa
Voitto/tappio ennen veroja, tuhatta euroa
Henkilöstömäärä keskimäärin
Tulos/osake, euroa
Omavaraisuusaste, %
Omavaraisuusaste, % (pääomalaina huomioitu)
Oman pääoman tuotto, %
Oma pääoma/osake, euroa
Nettovelkaantumisaste, %

TUNNUSLUVUT, VUOSINELJÄNNES, KUMULATIIVINEN
Liikevaihto, tuhatta euroa
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa
Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa
Liikevoitto/-tappio ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja, tuhatta euroa

TUNNUSLUVUT, VUOSINELJÄNNES
Liikevaihto, tuhatta euroa
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa
Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa
Liikevoitto/-tappio ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja, tuhatta euroa

Jatkuvien toimintojen, eli markkinointiviestintäliiketoiminnan, pro forma -tunnusluvut vuosineljänneksittäin 2013 ja 2012.
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PRO FORMA -TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNES
1–3/2012 4–6/2012 7–9/2012 10–12/2012 1–3/2013
Liikevaihto, tuhatta euroa
Myyntikate, tuhatta euroa
EBITDA, tuhatta euroa
EBITDA% myyntikatteesta

2 617
2 365
214
9%

2 391
2 024
-139
-7 %

1 292
1 148
-552
-48 %

Yllä vuodelta 2012 esitetyt pro forma -luvut sisältävät Zeeland
Oyj:n jatkuvaan toimintaan liittyvät tuotot ja kulut.

KONSERNIN EMOYHTIÖ
Konsernin emoyhtiön Zeeland Oyj:n liikevaihto vuonna 2013 oli 0
tuhatta euroa (1 181), liikevoitto 159 tuhatta euroa (-1 045) ja tilikauden tulos 80 tuhatta euroa (-1 283). Emoyhtiön taseen loppusumma oli 5 220 tuhatta (4 735) ja oma pääoma 2 461 tuhatta
euroa (2 236).

LIIKETOIMINNAN KEHITYS TILIKAUDEN AIKANA
Zeelandin jatkuvan liiketoiminnan liikevaihto laski 3,7 %. Laskun
syynä oli läpilaskutetun alihankinnan tavoitteen mukainen vähentäminen. Liikevaihto oli 8 394 tuhatta euroa, kun vertailukelpoinen
liikevaihto edellisenä vuonna oli 8 719 tuhatta euroa.
Myyntikate kasvoi 4,1 % ja oli 8 030 tuhatta euroa (7 711).
Myyntikatteen kasvuun vaikutti erityisesti PR-liiketoiminnan voimakas kasvu.
Käyttökate (EBITDA) parantui selvästi ja oli 60 tuhatta euroa
(raportoitu EBITDA 2012 oli -1 271 ja vertailukelpoinen pro forma
EBITDA -571 tuhatta euroa). Vuoden 2013 kannattavuutta rasitti
edelleen liiketoiminnan tervehdyttämisen loppuunsaattamiseen liittyvät kustannukset.
Konserni jatkoi vuonna 2013 konsernin eheyttämistä ja rakenteiden yksinkertaistamista päättämällä 5.7.2013 sulauttaa kaikki
Zeeland Oyj:n suomalaiset tytäryhtiöt Zeeland Group Oy:öön sekä
hakea kaikki suomalaiset tytäryhtiöt yrityssaneeraukseen. Yrityssaneeraushakemus hyväksyttiin 26.8.2013 ja saneerausohjelmaehdotukset jätettiin tilikauden päättymisen jälkeen 21.1.2014.

OSAKKUUSYHTIÖT
Zeeland omistaa 30 % Media Contacts Finland Oy nimisestä
mediatoimistosta, 29 % Neocard Oy:stä ja 20 % Sport Content
Oy:stä. Zeelandin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta on yhdistelty
konsernitilinpäätökseen kohdassa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

KERTALUONTEISET ERÄT
Konsernin tuloslaskelmaan sisältyy 0 tuhatta euroa (-590) kertaluonteisia tuottoja ja kuluja, jotka johtuvat konsernin liiketoiminnan luonteeseen nähden epätyypillisistä tai kertaluontoisista tapahtumista.
Konserni sisällyttää kertaluontoisiin eriin merkittävien liiketoimintojen myynneistä tai lopettamisista aiheutuvat voitot ja tappiot,
toiminnan vähäistä merkittävämmästä sopeuttamisesta johtuvat
kulut sekä liikearvon arvonalentamistappiot. Kertaluonteiset erät
esitetään tuloslaskelmassa luonteensa mukaisessa kohdassa.

VUOSIKERTOMUS 2013

2 419
2 174
-94
-4 %

4–6/2013 7–9/2013 10–12/2013

2 316
2 238
221
11 %

2 539
2 444
311
13 %

1 347
1 303
-455
-35 %

2 192
2 045
-17
-1 %

TASE JA RAHOITUSASEMA
Konsernin taseen loppusumma oli 6 632 tuhatta euroa (7 006).
Konsernin oma pääoma oli 2 029 tuhatta euroa negatiivinen
(-1 377). Konsernin omavaraisuusaste oli 31.12.2013 -30,7 %
(-19,7 %) ja oma pääoma osaketta kohti -0,01 (-0,01) euroa. Emoyhtiön oma pääoma oli kauden päättyessä 2 461 tuhatta euroa
(2 236).
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 536 (330) tuhatta euroa.
Konsernin korollinen nettovelka 31.12.2013 oli 474 tuhatta
euroa (987) ja nettovelkaantuneisuusaste -23 % (-72 %). Nettovelassa on huomioitu vain korolliset rahoituslaitoslainat. Konsernin
nettovelkaantumista lisää huomattavasti muiden kuin rahoituslaitosten kanssa tehdyt rahoitus- ja maksusopimukset.
Mikäli tilikauden päättymisen jälkeen jätetyt tytäryhtiöiden yrityssaneerausohjelmat vahvistetaan haetun mukaisesti, on sillä huomattava positiivinen vaikutus konsernin maksuvalmiuteen, nettovelkaantumiseen sekä omaan pääomaan.

INVESTOINNIT
Konsernin investoinnit olivat 168 tuhatta euroa (237). Investoinnit
koostuvat yrityshankinnoista sekä pienistä korvausinvestoinneista.

TUTKIMUS- JA KEHITYSMENOT
Konsernin tutkimus- ja kehittämistoimet vuonna 2013 tapahtuivat
pääosin asiakasprojektien yhteydessä ja varsinaiset tutkimus- ja
kehittämismenot olivat 0 % liikevaihdosta (0 %).

HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 105 (123)
henkilöä ja tilikauden lopussa 105 (105). Henkilökunnan määrä on
vähentynyt johtuen kuvanvalmistusliiketoiminnan myymisestä
kesällä 2012. Konsernin henkilökunnasta tilikauden lopussa
Suomessa työskenteli 96 ja Virossa 9. Palkat ja palkkiot tilikaudelta
yhteensä oli 4 756 tuhatta euroa (5 135).

HENKILÖSTÖ

2013

2012

2011

Palkat ja palkkiot, tuhatta euroa
Henkilöstön määrä kauden lopussa
Henkilöstön määrä keskimäärin

4 756
105
105

5 135
105
123

4 110
141
103

Zeelandissa mitataan henkilöstötyytyväisyyttä vähintään 2 kertaa
vuodessa. Tutkimuksen mukaan Zeelandin henkilöstötyytyväisyys
on säilynyt hyvänä.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Zeelandin merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät normaalin
toimistossa tehtävän tietotyön ympäristövaikutuksiin, kuten IT-laitteiden sähkön käyttöön, tulostukseen, kierrätykseen, yleiseen energian käyttöön ja henkilökunnan matkustukseen.
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LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
STRATEGISET RISKIT

Zeeland pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin orgaanisesti ja
tekemällä yritysjärjestelyjä. Markkinointiviestintäalan nopea digitalisoituminen on tuonut alalle paljon uusia ja ketteriä toimijoita, ja
koko toimialan määrittäminen on tullut entistä vaikeammaksi.
Tämä on kiristänyt kilpailutilannetta, ja Zeeland joutuu jatkossa
entistä enemmän kilpailemaan sekä alan suurimpien ja tunnetuimpien toimijoiden että kokonaan uusien kilpailijoiden kanssa. Konsernin tunnettuus ei välttämättä vielä riitä menestykseen perinteisen
mainonnan suurimmissa kilpailutuksissa.
TOIMINNALLISET RISKIT

Yleisen taloudellisen suhdanteen vaikutus markkinointiviestinnän
palveluiden kysyntään on suuri. Yhtiö on pyrkinyt jatkuvasti parantamaan talousohjaustaan ja siten reagointikykyään mahdollisissa
suhdannemuutoksissa.
Markkinointiviestintäalan painopisteen voimakkaana jatkuva
muutos sähköisiin palveluihin vaatii nykyiseltä henkilökunnalta
uutta osaamista ja nopeaa uusiutumiskykyä. Lisäksi uutta osaamista
pitää pystyä rekrytoimaan jatkossa, mistä syystä Zeelandin työnantajamielikuvalla on suuri merkitys.
Markkinointiviestinnän projektit hinnoitellaan yleensä kiinteällä
projektihinnalla. Kannattavuus edellyttää, että projektit osataan
arvioida ja hinnoitella oikein. On mahdollista, että hankkeiden hinnoittelussa epäonnistutaan ja hankkeiden kannattavuus kärsii. Erityisen haastavaa on ohjelmistopainotteisten hankkeiden hinnoittelu.
Lisäksi varsinkin julkishallinnon hankkeissa hintakilpailu on lisääntynyt, millä voi olla vaikutusta hankkeiden kannattavuuteen.
Zeeland on strategiansa mukaisesti tehnyt ja pyrkii jatkossakin
tekemään yritysjärjestelyitä konsernin palvelutarjonnan laajentamiseksi ja kasvattamiseksi. Strategian mukaisesti yritysjärjestelyitä tullaan jatkossa tekemään entistä enemmän myös Pohjois-Euroopan
alueella. Yritysostojen toteuttaminen Suomen ulkopuolella voi olla
vaikeampaa kuin kotimaisten järjestelyiden toteuttaminen. Yritysostojen toteutumiseen liittyy epävarmuutta sopivien yritysten löytymiseksi sekä yrityskauppojen oikeaan hinnoitteluun. Yritysostojen jälkeen tapahtuvassa integraatio-vaiheessa on riskinä ostettujen yritysten asiakaskunnan ja henkilökunnan pitäminen Zeelandin
palveluksessa järjestelyn jälkeen.
TALOUDELLISET RISKIT

Zeelandin korollinen vieraan pääoman määrä on noin 0,5 miljoonaa
euroa. Viitekorkojen muutoksella ei ole olennaista vaikutusta Zeelandin rahoituskuluihin. Zeelandin korkoriski on siis pieni, eikä sen
suojaamiseen ole syytä.
Zeeland toimii pääosin euroalueella eikä Zeelandilla ole merkittävää valuuttakurssiriskiä.
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Zeelandin liiketoiminnan keskeytyminen onnettomuuksista johtuvista syistä on katettu vahinko- ja keskeytysvakuutuksin. Liiketoiminnan jatkumisen turvaamiseksi pääosa Zeelandin asiakirjoista varmuuskopioidaan automaattisesti myös toimipisteiden ulkopuoliseen
varmennettuun säilöön.
Zeeland Oyj on myynyt kuvanvalmistusliiketoiminnan
26.6.2012. Kauppahinnasta 250 tuhatta euroa on kauppahintasaamisena ja se maksetaan 2016 mennessä. Kauppahintasaamisesta
peritään 2,5 % vuotuinen korko. Kauppahintasaamisen pääomalle
ei ole asetettu vakuutta.
Zeelandilla on keskeneräinen työsuhteen päättymiseen liittyvä
riita-asia kuvanvalmistusliiketoiminnan entisen johtajan kanssa.
Zeelandin Helsingin toimipiste on tytäryhtiöiden yrityssaneerauksiin liittyen päättänyt Helsingin keskustassa Kampissa sijaitsevan
liiketilan vuokrasopimuksen. Vuokrasopimuksen päättämiseen liittyy erimielisyyksiä vuokralaisen (Zeeland Group Oy) ja vuokranantajan välillä. Mikäli erimielisyydet päättyisivät Zeelandille epäedullisesti, aiheuttaisi se merkittävän kertaluonteisen kulun, johon ei ole
tilinpäätöksessä varauduttu.
Zeelandilla on erimielisyys entisen osakkuusyhtiön Finn-Lab
Oy:n vuokranantajan kanssa liittyen Zeelandin tytäryhtiön Mediatonic Oy:n Finn-Lab Oy:n puolesta antamiin omavelkaisiin takauksiin.
Yhtiön tiedossa ei ole muita Yhtiöön tai Zeeland-konsernin
yhtiöihin liittyviä oikeudenkäyntejä tai viranomaisten toimenpiteisiin liiittyviä riskejä.
TYTÄRYHTIÖIDEN YRITYSSANEERAUKSET

Zeeland Oyj:n suomalaiset tytäryhtiöt ovat 5.7.2013 hakeutuneet
yrityssaneeraukseen. Yrityssaneeraushakemukset on hyväksytty
26.8.2013. Varsinaiset yrityssaneerausohjelmaesitykset on jätetty selvittäjän taholta 21.1.2014 Helsingin käräjäoikeuteen. Zeeland
arvioi, että yrityssaneerausohjelmat vahvistetaan vuoden 2014
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Mikäli yrityssaneerausohjelmat
toteutuvat esitetysti, on sillä huomattava positiivinen vaikutus Zeelandin tulokseen sekä taloudelliseen asemaan. Mikäli yrityssaneerausohjelmia ei hyväksytä tai niiden sisältö olennaisesti muuttuu, on
sillä huomattava negatiivinen vaikutus Zeelandin taloudelliseen asemaan ja yhtiö tarvitsee lisärahoitusta.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.
Zeeland Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX:n Helsingin
pörssin First North Finland -markkinapaikassa kaupankäyntitunnuksella ZEE1V.
Tilikauden päättyessä osakkeen kurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.12.2012 oli 0,02 senttiä. Tilikauden ylin kaupankäyntikurssi oli 0,02 senttiä ja alin 0,01 senttiä. Zeeland Oyj:n markkinaarvo tilikauden lopussa oli 3 868 tuhatta euroa.

Tilikauden alussa osakkeiden määrä oli 185 322 248 kappaletta
ja osakepääoma 322 tuhatta euroa. Omistajien kokonaismäärä
31.12.2012 oli 235.
Yhtiön hallitus päätti 30.1.2013 maksullisesta suunnatusta osakeannista 19.4.2012 kokoontuneen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella Zeeland Solutions Oy:n ja Maggie Oy:n osakkeiden kaupan loppuun saattamiseksi. Anti toteutettiin siten, että suunnatussa osakeannissa tarjottiin
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Zeeland Solutions Oy:n ja Maggie Oy:n vähemmistöosakkaille merkittäväksi
yhteensä 4 738 072 Yhtiön uutta osaketta. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 15.2.2013.
Yhtiön hallitus päätti 18.6.2013 suunnatusta osakeannista
19.4.2013 kokoontuneen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille
antaman osakeantivaltuutuksen perusteella Taitomyllyn liiketoiminnan hankinnan loppuunsaattamiseksi. Anti toteutettiin siten, että
suunnatussa osakeannissa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Taitomylly Oy:lle merkittäväksi yhteensä
3 333 334 Yhtiön uutta osaketta. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 26.6.2013.
Tilikauden päättyessä osakkeiden määrä oli 193 393 654 osaketta ja osakepääoma oli 322 tuhatta euroa. Omistajien kokonaismäärä 31.12.2013 oli 274.
Zeeland-konsernin palveluksessa olevan henkilökunnan omistus
emoyhtiössä oli 31.12.2013 12,1 % ja hallituksen ja toimitusjohtajan suora sekä välillinen (määräysvallan sekä vaikutusvallan kautta)
omistus on yhteensä 38,9 %.
OMAT OSAKKEET

Yhtiö hallussa ei ollut 31.12.2013 omia osakkeita.
OPTIO-OHJELMAT

Yhtiön hallitus päätti 21.1.2013 optio-ohjelmasta 19.4.2013
kokoontuneen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella. Optio-ohjelman mukaisia optiooikeuksia annetaan Zeeland-konsernin johtoryhmälle. Optiooikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla sitoutetaan ja kannustetaan johtoryhmää pitkäjänteiseen työntekoon
yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.
Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 10 000 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 10 000 000
yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville johtoryhmän jäsenille. Optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet
vastaavat yhteensä enintään 4,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä
annetaan uusia osakkeita.

VUOSIKERTOMUS 2013

Kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta
on 0,02 euroa. Optio-ohjelman ehtojen mukaan osingot, pääomanpalautukset ja määritellyt muut erät vähennetään merkintähinnasta.
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa 1.4.2015 ja
päättyy 31.3.2016.
Tilikauden päättyessä optioita oli annettu 5 500 000 kappaletta
konsernin johtoryhmän jäsenille.
VOIMASSAOLEVAT VALTUUTUKSET

Zeelandin varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, että hallitus on valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 19 006 032 kappaletta,
mikä vastaa enintään 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
yhtiökokouskutsun päivänä. Valtuutus oli kokonaan käyttämättä
katsauskauden päättyessä.
Zeelandin varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus on valtuutettu päättämään yhdestä tai
useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka
sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella
annettavien uusien osakkeiden tai yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä
enintään 120 000 000 osaketta, joka vastaa enintään noin 38,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä
päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.
Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää
myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutusta käytetään yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten
yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien
tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy.
Valtuutukset on voimassa 30.6.2014 saakka. Valtuutuksesta oli
käyttämättä 31.12.2013 101 928 594 osaketta.
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MARKKINATAKAUS

ULKOMAISET SIVULIIKKEET

Zeeland Oyj:n osakkeella on voimassaoleva markkinatakaus Nordea
Pankki Suomi Oy:ltä.

Yhtiöllä ei ole ulkomaisia sivuliikkeitä.

PÄÄOMALAINAT

Yhtiön First North -markkinan sääntöjen edellyttämä hyväksytty
neuvonantaja on tilikauden aikana ollut Merasco Oy.

Konsenin yhtiöillä on yhteensä 1 tuhannen euron määräinen pääomalaina (1).

HALLINTO
Zeeland Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 19.4.2013 yhtiön
hallituksen jäseniksi edelleen Ville Skogbergin, Tanu-Matti Tuomisen, Elina Yrjölän ja Jari Tuovisen sekä uutena jäsenenä Pekka Siivonen-Uotilan. Janne Mäkelä lopetti yhtiön hallituksessa. Hallitus
valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Jari Tuovisen.
Yhtiön toimitusjohtajana on tilikaudella toiminut Tuomas
Airisto.
Yhtiön johtoryhmässä on vuonna 2013 olleet Timo Muhonen,
Sirpa Alhava, Ismo Nikkola (12/2013 saakka), Nina Norberg
(4/2013 saakka), Rasmus Nybergh (10/2013 saakka) ja Tuomas
Airisto. Johtoryhmään on tilikauden päättymisen jälkeen nimitetty
CFO Mikko Marttinen, joka aloitti Zeelandin palveluksessa
5.3.2014.
Selvitys Zeelandin hallintoperiaatteista on julkaistu yhtiön internet-sivuilla www.zeeland.fi/sijoittajat/hallintoperiaatteet.
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HYVÄKSYTTY NEUVONANTAJA

TILINTARKASTAJA
Zeeland Oyj:n ja sen suomalaisten tytäryhtiöiden tilintarkastajana
toimii KHT Jari Paloniemi ja varatilintarkastajana KHT Veikko
Terho.

HALLITUKSEN EHDOTUS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ
Zeeland Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille
ja että osinkoa ei jaeta.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiön suomalaisten tytäryhtiöiden yrityssaneeraushakemukset on
jätetty Helsingin käräjäoikeuteen 21.1.2014. Yhtiö arvio, että mikäli
yrityssaneerausohjelmat hyväksytään jätetyn mukaisesti, on sillä
huomattava positiivinen vaikutus konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

KONSERNITULOSLASKELMA
EUR

1.1.2013–31.12.2013

1.1.2012–31.12.2012

8 393 652,67

9 799 625,01

233 711,55

147 798,02

0,00
6 908,75
-604 461,58
-597 552,83

-280 515,68
-215 155,96
-1 276 015,04
-1 771 686,68

-4 755 624,47

-5 134 835,04

-881 460,51
-144 270,08
-5 781 355,06

-1 071 028,40
-147 369,11
-6 353 232,55

-506 821,54
-90 343,22
-597 164,76

-419 891,84
-366 893,06
-786 784,90

-2 192 552,30

-3 093 351,38

4 567,69

-466 405,37

LIIKEVOITTO (TAPPIO)

-536 693,04

-2 524 037,85

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut

657,21
-204 245,59
-203 588,38

78 032,34
-761 891,35
-683 859,01

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

-740 281,42

-3 207 896,86

0,00

0,00

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA

-740 281,42

-3 207 896,86

Tuloverot

-55 733,30

-17 476,62

-796 014,72

-3 225 373,48

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Poistot konserniliikearvosta
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

VUOSIKERTOMUS 2013
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KONSERNITASE
EUR

31.12.2013

31.12.2012

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Konserniliikearvo
Aineettomat hyödykkeet yhteensä

588,70
74 969,78
3 735 585,05
3 811 143,53

7 421,02
18 420,76
4 198 918,35
4 225 156,19

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

107 120,32
1 799,91
108 920,23

121 334,24
2 399,91
123 734,15

153 567,69
54 523,96
208 091,65

149 000,00
54 523,96
203 523,96

4 128 155,41

4 552 414,30

87 868,25
87 868,25

80 959,50
80 959,50

1 318 565,04
608 460,48
165 685,79
2 092 711,31

1 424 477,87
582 923,54
169 056,50
2 176 457,91

Rahat ja pankkisaamiset

323 566,56

195 891,29

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

2 504 146,12

2 453 308,70

6 632 301,53

7 005 723,00

VASTAAVAA

Sijoitukset
Osuudet osakkuusyhtiöistä
Muut osakkeet ja osuudet

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Keskeneräiset työt
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

VASTAAVAA YHTEENSÄ
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KONSERNITASE
EUR

31.12.2013

31.12.2012

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Muuntoerot
Tilikauden voitto (tappio)
Oma pääoma yhteensä

322 400,00
0,00
5 863 240,41
-7 418 598,79
0,00
-796 014,72
-2 028 973,10

322 400,00
0,00
5 718 478,96
-4 193 225,28
0,00
-3 225 373,48
-1 377 719,79

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

-2 028 973,10

-1 377 719,79

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Pääomalaina
Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

1 000,00
375 045,69
376 045,69

1 000,00
531 601,43
532 601,43

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

422 365,12
1 666 314,00
5 206 123,44
990 426,38
8 285 228,94

650 859,02
1 438 429,02
4 292 119,33
1 469 433,99
7 850 841,36

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

8 661 274,63

8 383 442,79

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

6 632 301,53

7 005 723,00

VASTATTAVAA

VUOSIKERTOMUS 2013
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LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN
TASEEN LIITETIEDOT
EUR
Oman päoman muutokset
Osakepääoma 1.1.
Osakepääoman korotus/vähennys
Osakepääoma 31.12.

31.12.2013

31.12.2012

322 400,00
0,00
322 400,00

322 400,00
0,00
322 400,00

5 718 478,96
144 761,45

5 037 462,00
681 016,96

5 863 240,41

5 718 478,96

-7 418 598,76

-4 193 225,28

-796 014,72

-3 225 373,48

-2 028 973,07

-1 377 719,80

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Muuntoerot
Tilikauden voitto (tappio)

5 863 240,41
-7 418 598,76

5 718 478,96
-4 193 225,28

-796 014,72

-3 225 373,48

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma

-2 351 373,07

-1 700 119,80

Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto 1.1.
Siirto rahastoon/rahastosta
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto 31.12.
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Muuntoerot
Tilikauden voitto (tappio)
Oma pääoma yhteensä

Osakelajit
Emoyhtiössä on 193.393.654 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.
Saadut pääomalainat
Pääomalaina

1 000,00

1 000,00

Saadut pääomalainat

1 000,00

1 000,00

Pääomalainan ehdot on esitetty pääomalainan saajan liitetietoina.

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
EUR
31.12.2013
Velat, joiden vakuudeksi on pantattu
yrityskiinnityksiä
Rahalaitoslainat
Shekkitililimiitti
Laskusaatavarahoitus
Yhteensä

202 157,63
366 601,72
394 389,00
963 148,35

31.12.2012

812 460,45
370 000,00
588 300,59
1 770 761,04

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
EUR
31.12.2013
Muut annetut vakuudet
Yrityskiinnitys Oyj
Yrityskiinnitykset konserniyhtiöt
Pantatut pankkitilit
Kauppahintasaatava Eirikuvalta
pantattu

920 000,00
250 912,76
101 470,50

1 836 400,00
0,00
120 000,00

250 000,00

250 000,00

Muut vastuusitoumukset omasta
puolesta annetut
Pantatut osakkeet konsernin yhtiöiden
puolesta

570 000,00

570 000,00

Vuokravastuu Zeeland Oyj:n toimitilojen
osalta 31.12.2018 asti
Vuokravastuu Zeeland Turku Oy:n
osalta 31.10.2016 asti
Alkaneella tilikaudella maksettavat
Seuraavilla tilikausilla maksettavat
Yhteensä

431 070,84
1 628 687,66
2 059 758,50

531 620,88
531 620,88
1 063 241,76

Senaatti-kiinteistöt on ilmoittanut, että Zeeland Group Oy on velvollinen maksamaan sille vuokraa vastaavana vahingonkorvauksena
ajalta 17.12.2013–30.6.2015 menetettävästä vuokratuotosta enintään 662 581,34 euroa. Yhtiön näkemyksen mukaan vaatimus on
perusteeton niin perusteen kuin määränkin osalta. Sponda Oyj on
valvonut Mediatonicin antamiin omavelkaisiin takauksiin liittyen
saataviaan Finn-Lab Oy:ltä yhteensä 411 018,99 euroa. Tästä valvotusta määrästä ennallistamisen kustannusten suuruudeksi on ilmoitettu enintään 200 000 euroa. Yhtiön käsityksen mukaan hyväksyttävä ennallistamiskustannusten määrä on enintään 50 000 euroa ja
vuokrasaaminen on yhtiön kannalta aiheeton.

LEASING-SOPIMUKSISTA MAKSETTAVAT MÄÄRÄT
EUR
31.12.2013

31.12.2012

Alkaneella tilikaudella maksettavat
Seuraavilla tilikausilla maksettavat
Yhteensä

136 996,67
68 516,36
205 513,03

145 812,09
113 416,84
259 228,93

Sopimukset on irtisanottavissa kesken vuokrakauden jäljellä olevien
vuokrien summalla. Vuokrattu kalusto on lunastettavissa vuokrakauden päätyttyä erikseen sovituin ehdoin.

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin
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31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

105

123

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA
EUR

1.1.2013–31.12.2013

1.1.2012–31.12.2012

0,00

1 180 541,78

668 688,20

130 819,73

0,00
0,00
0,00
0,00

-216 490,10
-144 007,67
-529 729,97
-890 227,74

-222 237,49

-340 106,79

-35 249,25
-6 485,36
-263 972,10

-62 880,58
6 321,64
-396 665,73

0,00
0,00

-134 509,68
-134 509,68

Liiketoiminnan muut kulut

-245 652,23

-935 046,56

LIIKEVOITTO (TAPPIO)

159 063,87

-1 045 088,20

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut

9 102,71
-87 841,54
-78 738,83

14 192,23
-252 187,88
-237 995,65

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

80 325,04

-1 283 083,85

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA

80 325,04

-1 283 083,85

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

80 325,04

-1 283 083,85

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
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EMOYHTIÖN TASE
EUR

31.12.2013

31.12.2012

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4 215 162,00
4 215 162,00

4 215 162,00
4 215 162,00

4 215 162,00

4 215 162,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

14 103,13
639 868,13
341 815,30
0,00
8 406,79
1 004 193,35

40 413,24
120 674,73
250 000,00
15 017,54
67 745,15
493 850,66

372,91

26 194,02

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 004 566,26

520 044,68

VASTAAVAA YHTEENSÄ

5 219 728,26

4 735 206,68

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Tytäryritysten osakkeet
Sijoitukset yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Valmiit tuotteet/tavarat
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut saamiset
Vakuustalletukset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
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EUR

31.12.2013

31.12.2012

322 400,00
5 863 240,41
-3 805 346,01
80 325,04
2 460 619,44

322 400,00
5 718 478,96
-2 522 262,16
-1 283 083,85
2 235 532,95

2 460 619,44

2 235 532,95

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Pääomalaina
Lainat rahoituslaitoksilta
Muut pitkäaikainen
Osamaksuvelat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

0,00
320 000,00
0,00
0,00
320 000,00

0,00
320 000,00
0,00
0,00
320 000,00

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksille
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

98 752,71
2 920,75
138 412,25
1 567 170,55
553 119,52
78 733,04
2 439 108,82

336 095,08
2 920,75
297 720,01
1 040 419,88
320 705,36
181 812,65
2 179 673,73

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

2 759 108,82

2 499 673,73

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

5 219 728,26

4 735 206,68

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
Oma pääoma yhteensä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
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LIITETIEDOT EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEEN
TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET
Konsernin muodostavat emoyhtiö Zeeland Oyj ja sen 100 %:sti
omistama Zeeland Group Oy tytäryhtiöineen. Konsernitilinpäätös
on laadittu kirjanpitolakia ja muita tilinpäätöstä koskevia lakeja ja
ohjeita noudattaen. Ulkomaisen tytäryhtiön tilinpäätös on oikaistu
vastaamaan suomalaisia tilinpäätösperiaatteita. Konsernitilinpäätös
on laadittu hankintamenomenetelmää käyttäen. Konsernin sisäiset
liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu.
Tytäryhtiöt ovat hakeutuneet yrityssaneeraukseen 5.7.2013 ja
yhtiöt hyväksytty yrityssaneeraukseen 23.8.2013 (Zeeland Helsinki
Oy jo 28.2.2013). Yrityssaneerausohjelma vahvistettaneen vuoden
2014 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Yhtiö on rekisteröinyt
sulautusmissuunnitelman, jonka tarkoituksena on, että kaikki tytäryhtiöt sulautuvat emoyhtiö Zeeland Group Oy:öön. Sulautuminen
pannaan täytäntöön vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana.
Tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu jatkuvuuden peri
aatetta, koska oletetaan, että yrityssaneeraus-ohjelma vahvistetaan ja
sulautuminen pannaan täytäntöön. Mikäli näin ei touteudu, kohdistuu tytäryhtiöosakkeiden ja konserniliikearvon tasearvoon merkittävä arvostusriski

ARVOSTUSPERIAATTEET JA MENETELMÄT
PYSYVIEN VASTAAVIEN ARVOSTUS

Poistoajat ovat:
Liikearvo
Konserniliikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Koneet ja kalusto
Muut poistokelpoiset
aineelliset hyödykkeet

5 vuotta
10 vuotta
25 % menojäännöspoisto
25 % menojäännöspoisto
25 % menojäännöspoisto

Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle
kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan
hankintatilikauden kuluksi.
VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTUS

Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon
FIFO-periaatteen ja alimman arvon mukaisesti.
VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT

Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen
rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin.
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TASEEN LIITETIEDOT
EUR

31.12.2013

31.12.2012

Oman päoman muutokset
Osakepääoma 1.1.
Osakepääoman korotus/vähennys
Osakepääoma 31.12.

322 400,00
0,00
322 400,00

322 400,00
0,00
322 400,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto 1.1.
Rahaston korotus/vähennys
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto 31.12.

5 718 478,96
144 761,45

5 037 462,00
681 016,96

5 863 240,41

5 718 478,96

Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

-3 805 346,01
80 325,04

-2 522 262,16
-1 283 083,85

2 460 619,44

2 235 532,95

Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

5 863 240,41
-3 805 346,01
80 325,04

5 718 478,96
-2 522 262,16
-1 283 083,85

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma

2 138 219,44

1 913 132,95

Oma pääoma yhteensä
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma

OYL 14:2 § 2 mom. ”Jos osakepääomaa on alennettu tappion kattamiseksi,
alentamisen rekisteröimisestä seuraavien kolmen vuoden aikana yhtiön
vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa vain noudattaen 3–5 §:ssä säädettyä
velkojiensuojamenettelyä”.
Osakelajit
Yhtiössä on 193.393.654 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.
Pääomalainat
Pääomalaina

0,00

0,00

Pääomalainat

0,00

0,00

EUR

31.12.2013

31.12.2012

EUR

31.12.2013

31.12.2012

Saamiset konserniyhtiöiltä
Saamiset saman konsernin yhtiöiltä
Muut siirtosaamiset
Saamiset konserniyhtiöiltä
yhteensä

639 868,13
0,00

120 674,73
0,00

639 868,13

120 674,73

Leasingsopimuksista maksettavat
määrät
Alkaneella tilikaudella maksettavat
Seuraavilla tilikausilla maksettavat
Yhteensä

33 582,36
76 321,84
109 904,20

0,00
0,00
0,00

Velat konserniyhtiöille
Ostovelat
Muut velat
Velat konserniyhtiöille yhteensä

97 484,21
1 469 686,34
1 567 170,55

131 484,21
908 935,67
1 040 419,88

SIJOITUKSET
EUR

Omistusosuus

31.12.2013

31.12.2012

100 %

4 215 162,00

4 215 162,00

31.12.2013

31.12.2012

6

16

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
31.12.2013
EUR

31.12.2012

Velat, joiden vakuudeksi on pantattu
yrityskiinnityksiä
Rahoituslaitoslainat
Shekkitililimiitti
Yhteensä

47 657,63
320 000,00
367 657,63

285 000,00
320 000,00
605 000,00

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
muuta omaisuutta
Osamaksuvelat
Yhteensä

0,00
0,00

0,00
0,00

Osamaksulla hankitun omaisuuden
kirjanpitoarvo

0,00

0,00

920 000,00
106 815,30

920 000,00
0,00

250 000,00

250 000,00

Muut annetut vakuudet
Yrityskiinnitys
Pantatut pankkitilit
Kauppahintasaatava Eirikuvalta
pantattu
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Muut osakkeet ja
osuudet
Zeeland Group

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin
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RAHOITUSLASKELMA
1.1.–31.12.2013
KONSERNI

1.1.–31.12.2012
KONSERNI

1.1–31.12.2013
EMOYHTIÖ

1.1.–31.12.2012
EMOYHTIÖ

-537
593
740
-204
-56
536

-2 524
1 737
1 665
-531
-17
330

159
0
-14
-79
0
67

-1 045
610
276
-238

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin
Yrityshankinta

-84
-84

-15
-222

0
0

-7
0

Lainasaamisten takaisinmaksut
Investointien rahavirta

0
-168

0
-237

0
0

-7

145
0
-228

442
0
228

442

-157
-240

375
1 046

145
0
-237
0
0
-93

Rahavirrat yhteensä

128

1 138

-26

-27

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.2012
Rahavarat 31.12.2013

128
196
324

-94
290
196

-26
26
0

-27
53
26

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys
Vaihto-omaisuuden lisäys
Lyhytaikaisten velkojen lisäys
Yrityshankinta
Pakollisen varauksen muutos
Käyttöpääoman muutos

84
-7
663
0
0
740

494
256
1 202
0
-287
1 665

-510
0
497
0
0
-14

47
146
84

1 000 EUR
Liiketoiminnan rahavirta
Liiketappio
Oikaisut liikevoittoon
Käyttöpääoman muutos
Rahoituserät
Verot
Liiketoiminnan rahavirta

Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti
Yrityshankinnan käyttöpääoma
Lyhytaikaisten lainojen muutokset
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Rahoituksen rahavirta
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-397

0
0
-65
377

276

HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET
Zeeland Oyj:n hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan Suomen
lakeja, Yhtiön yhtiöjärjestystä ja NASDAQ OMX First North -sääntöjä.

WWW-SIVUT
Yhtiön hallinnointiperiaatteita ylläpidetään yhtiön Internet-sivuilla
osoitteessa www.zeeland.fi/sijoittajat. Myös Yhtiötiedotteet, tilinpäätöstiedot sekä osavuosikatsaukset löytyvät yhtiön verkkosivuilta.

YHTIÖKOKOUS
Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa. Osakkeenomistajat käyttävät
yhtiökokouksessa päättämisvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous
käsittelee osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräämät asiat, kuten
tilinpäätöksen vahvistamisen, osingonjaosta päättämisen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen. Yhtiökokous valitsee hallituksen sekä tilintarkastajat ja päättää heille maksettavista palkkioista. Ylimääräinen
yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön Internet-sivuilla
noudattaen muutoin osakeyhtiölain määräyksiä kokouskutsusta.
Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla.
Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen yhtiön hallitukselle viimeistään hallituksen määräämänä
ajankohtana, jota ei saa asettaa aikaisemmaksi kuin kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.
Tieto ilmoittautumisvelvollisuudesta annetaan kokouskutsussa.

OSAKKEET
Yhtiön osake on noteerattu NASDAQ OMX First North -markkinapaikalla Suomessa. Osakkeen kaupankäyntitunnus on ZEE1V.
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikki osakkeet tuottavat samat oikeudet. Zeeland-konsernin hallussa ei ole omia osakkeita.
Yhtiökokous on myöntänyt 19.4.2013 hallitukselle osakeantivaltuuden laskea liikkeelle enintään 120 000 000 Yhtiön uutta osaketta. Lisäksi yhtiökokous on 19.4.2013 päättänyt myöntää hallitukselle valtuuden hankkia enintään 19 0006 032 Yhtiön osaketta.
Zeeland Oyj:n osakkeiden markkinatakaajana (liquidity provider, LP) on Nordea Pankki Suomi Oyj.

HALLITUS
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen voi kuulua kolmesta yhdeksään jäsentä. Jäsenen toimikausi alkaa yhtiökokouksen päättymisestä
ja jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain ja muun
soveltuvan lainsäädännön pohjalta.
Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä käsittelee ja päättää kaikki merkittävimmät
yhtiön toimintaa koskevat asiat. Hallitus irtosanoo ja nimeää yhtiön
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toimitusjohtajan sekä vahvistaa johtoryhmän nimityksen toimitusjohtajan esityksen mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen
jäsen.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin
yhtiön asiat sitä edellyttävät. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli
puolet sen jäsenistä on läsnä kokouksessa. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan mielipide
ratkaisee. Äänten mennessä tasan ja puheenjohtajan ollessa poissa
äänestyksestä ratkaistaan mielipide arvalla.
Zeeland Oyj:n hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2013 viisi jäsentä. Zeeland Oyj:n hallituksen puheenjohtaja on Jari Tuovinen.

TOIMITUSJOHTAJA
Hallituksen valitsema toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain, hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten
mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin esittelijänä ja toimii johtoryhmän puheenjohtajana.
Zeeland Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut 1.1.2012 alkaen
Tuomas Airisto.

JOHTORYHMÄ
Zeeland Oyj:n johtoryhmän pääasiallisena tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa konsernin operatiivisessa johtamisessa. Johtoryhmän
tehtävät käsittävät muun muassa konsernin strategisen suunnittelun
sekä talouden, myynnin ja merkittävien liiketoiminnan päätösten
tekemisen sekä konsernin sisäisen yhteistoiminnan kehittämisen.
Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Johtoryhmä
kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Lisäksi johtoryhmä järjestää ylimääräisiä kokouksia, joissa käsitellään strategista
suunnittelua.
Konsernin johtoryhmässä on nykyisin kolme (4) jäsentä, toimitusjohtaja mukaan luettuna.

PALKITSEMINEN
Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain ja
hallitus vahvistaa toimitusjohtajan palkan ja muut edut. Yhtiön toimitusjohtajan kannustepalkkioista päättää yhtiön hallitus. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ainoastaan hallituksen jäsenyyden
perusteella poislukien hallituksen puheenjohtaja, joka osallistuu
operatiivisesti Yhtiön tekemiin yritysjärjestelyihin.Yhtiön yhtiökokous 19.4.2013 päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on
20 000 euroa toimikaudelta ja hallituksen kunkin muun jäsenen
palkkio on 5 000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan ja että
muita kokouspalkkioita ei makseta.
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VALVONTAJÄRJESTELMÄ

TILINTARKASTUS

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan, että
yhtiön toiminta on mahdollisimman tehokasta ja tuloksellista,
informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita
noudatetaan. Ylin vastuu kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta
kuuluu yhtiön hallitukselle, ja toimitusjohtaja vastaa valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan järjestämisestä käytännössä. Yhtiön taloudellista tilannetta ja kehitystä seurataan kuukausittain, ja tiedot julkistetaan vuosikertomuksessa sekä osavuosikatsauksissa.
NASDAQ OMX First North -markkinalla olevalla yhtiölle tulee
olla Hyväksytty neuvonantaja (certified advisor, CA). Hyväksytty
neuvonantaja varmistaa, että yhtiö täyttää kauppapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet. Hyväksytty neuvonantaja tarkastaa Yhtiön hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä Yhtiön
tekemät Yhtiötiedotteet sekä tarpeen vaatiessa muilla keinoin varmistaa, että yhtiö täyttää sille asetetut First North -edellytykset.
Zeeland Oyj:n Hyväksytty neuvonantaja on Merasco Oy.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja
ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan,
jonka toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä tilintarkastajat
antavat osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen.
Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastuksen avulla osakkeenomistajat saavat
riippumattoman lausunnon siitä, miten yhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto on hoidettu.
Tilintarkastajat käyvät yleensä läpi yhtiön hallinnon, kirjanpidon, palkkahallinnon ja muut tarvittavat tarkastuskohteet 3–4 kertaa vuodessa.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa
KHT Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi KHT Veikko Terho.

SISÄPIIRI
Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX First North markkinapaikan sisäpiiriohjetta. Yhtiö ylläpitää sisäpiirirekisteriään itse. Yhtiön pysyvä
sisäpiirirekisteri löytyy yhtiön verkkosivuilta.
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
ZEELAND OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE
Olen tilintarkastanut Zeeland Oyj:n kirjanpidon, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.
Tilinpäätös sisältää konsernin ja emoyhtiön taseen, tuloslaskelman,
rahoituslaskelman ja liitetiedot.

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUU
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä
ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET
Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella
lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan ammattieettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen
hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä
tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko
hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus
yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin
hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä
luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta
perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon
sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittä-
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vät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen
kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon
yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu
myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen
esittämistavan arvioiminen.
Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA
Lausuntonani esitän, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot
sekä konsernin että emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat
ristiriidattomia.

TIETYN SEIKAN PAINOTTAMISTA KOSKEVA LISÄTIETO
Haluan kiinnittää huomiota toimintakertomuksessa kuvattuihin
taloudellisiin riskeihin, selostukseen tytäryhtiöiden yrityssaneerauksista, liitetietojen laadintaperiaatteissa kuvattuun tytäryhtiöosakkeiden ja konserniliikearvon arvostusriskiin sekä emoyhtiön ja konsernin taseen mukaiseen rahoitusasemaan. Mikäli yrityssaneerausohjelmia ei hyväksytä tai niiden sisältö muuttuu olennaisesti, muodostuu
sellainen olennaiseen epävarmuuteen viittaava tilanne, joka antaa
merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ilman
lisärahoitusta. Lausuntoani ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

Helsinki 26.2.2014
Jari Paloniemi, KHT
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HALLITUS
JARI TUOVINEN

TANU-MATTI TUOMINEN

VILLE SKOGBERG

s. 1968, Tekniikan ja filosofian yo
Hallituksen puheenjohtaja 19.4.2012
alkaen
Visionplus Management Oy, partneri
(2012–)

s. 1968, Yhteiskuntatieteiden yo
Hallituksen jäsen 4.5.2011 alkaen
Visionplus Management Oy, partneri
(2012–)

s. 1980
Hallituksen jäsen 2009–; Nebula Oy,
toimitusjohtaja, (2004–)

AIEMPI TYÖKOKEMUS:

AIEMPI TYÖKOKEMUS:
Zeeland Oyj, toimitusjohtaja (2007–
2011); Privanet Capital Oyj,
toimitusjohtaja, hallituksen jäsen (2003–
2009); Finance Group International
Finland Oyj, toimitusjohtaja (2001–
2004); TJ Group Oyj, toimialajohtaja,
(1999–2001); Tietovalta Oy, perustaja,
johtaja (1988–1999)

Mediatonic Management Oy, general
partner (2009–); Zeeland Oyj,
strategiajohtaja (2007–2009); A4 Media
Oy, toimitusjohtaja, (2004–2007);
Finance Group Internatonal Finland Oyj,
General Partner (2001–2004); TJ Group
Oyj, toimialajohtaja, (1999–2001);
Tietovalta Oy, luova johtaja, perustaja
(1988–1999)

Nebula Oy, tekninen asiantuntija,
(2002–2004); Saunalahti Oyj, tekninen
asiantuntija, (1998–2002)

NYKYISET LUOTTAMUSTOIMET:

NYKYISET LUOTTAMUSTOIMET:

OMISTUS YHTIÖSSÄ:

As Oy Väylänsuu, hallituksen jäsen
(2005–); Ideakone Oy, hallituksen jäsen
(2005–);TT Hallinta Oy, hallituksen
jäsen (2006–); Generator Post Oy,
hallituksen jäsen (2010–); Neocard Oy,
hallituksen puheenjohtaja (2005–); Sport
Content Oy, hallituksen puheenjohtaja
(2005–); Finn-Lab Oy, hallituksen
puheejohtaja (2005–); Hima & Sali Oy,
hallituksen jäsen (2003–); Mediatonic
Management Oy, hallituksen jäsen
(2009–); Useita Zeeland-konsernin
tytäryhtiöiden hallituksen jäsenyyksiä
Helsingin Suomalainen Klubi,
perinnelaulukerho, perustajajäsen
(2003–); TT-Hallinta Oy, hallituksen
jäsen (2003–)

Luovien alojen liiketoiminnan
kehittämisyhdistys Diges ry, hallituksen
puheenjohtaja; Mindtrek ry:n hallituksen
jäsen; Finpron Luovimon ohjausryhmän
jäsen; OKM:n ja TEM:n Luovan
talouden ja kulttuurin tulevaisuus
työryhmä jäsen; Taipale Automotive Oy,
hallituksen puheenjohtaja; Finn-Lab Oy,
hallituksen jäsen; Mediatonic
Management Oy, hallituksen
puheenjohtaja

4 685 789 osaketta

OMISTUS YHTIÖSSÄ:
Suoraan 14 713 637 osaketta ja 50 %:sti
omistetun TT Hallinta Oy:n kautta
31 501 628 osaketta.
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OMISTUS YHTIÖSSÄ:
Suoraan 10 125 104 osaketta ja 50 %:sti
omistetun TT Hallinta Oy:n kautta
osuus 31 501 628 osakkeesta.

AIEMPI TYÖKOKEMUS:

NYKYISET LUOTTAMUSTOIMET:
Useita omien yrityksien ja Nebula
-konserniin kuuluvien yrityksien
hallituksen jäsenyyksiä/
puheenjohtajuuksia (2002–);
Mediadrive Oy, hallituksen jäsen (2006–)

PEKKA SIIVONEN-UOTILA

ELINA YRJÖLÄ-SUHONEN

SALLA TUOMINEN

s. 1967
Hallituksen jäsen 2013 alkaen
Takametsä Holding Oy, toimitusjohtaja
(2008–)

s. 1968, Yhteiskuntatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen 4.5.2011 alkaen
Yrittäjä (2012–)

s. 1976, AA, VT
Hallituksen sihteeri 2012–
Senior Associate, Asianajotoimisto Bird &
Bird Oy 2008–

AIEMPI TYÖKOKEMUS:

Talentum Media Oy, johtaja, Suomen
lehtiliiketoiminta (2009–2012);
Oy Mediuutiset Ab, toimitusjohtaja ja
päätoimittaja (2006–2009)
Talouselämä/Talentum, toimittaja
(2002–2006); Taloussanomat, toimittaja
(2000–2002); Yle tv-uutiset, reportteri
(1999–2000); Turun Sanomat,
taloustoimittaja (1998–1999); Valmet Oy,
tiedottaja (1995–1998); Länsi-Suomi,
toimittaja (1994–1995)

Neljäntuuman toimisto – Zeelandryhmä, johtaja, 2003–2008; Conexio Oy,
johtava viestintäkonsultti, 2001–2002;
McCann Helsinki Oy, yksikön johtaja,
1999–2001; Laitilan
Wirvoitusjuomatehdas, toimitusjohtaja,
1995–1997

NYKYISET LUOTTAMUSTOIMET:
Perniön Liha Oy, hallituksen
puheenjohtaja; Kalanrannan Vihannes
Oy, hallituksen puheenjohtaja;
Selkämeren Luonnonkala Oy, hallituksen
jäsen; Hunajayhtymä Oy, hallituksen
jäsen; Yrjö Wigren Oy, hallituksen
varapuheenjohtaja

AIEMPI TYÖKOKEMUS:

NYKYISET LUOTTAMUSTOIMET:

AIEMPI TYÖKOKEMUS:
Asianajotoimisto White & Case Oy
2006–2008, OMX Exchanges Group
2004–2006, Helsingin käräjäoikeus
(tuomioistuinharjoittelu) 2003–2004,
Hex Oyj 2000–2003

NYKYISET LUOTTAMUSTOIMET:
Ei ole

OMISTUS YHTIÖSSÄ
Ei ole

Ei ole

OMISTUS YHTIÖSSÄ:
Ei ole

OMISTUS YHTIÖSSÄ:
Pekka Siivonen-Uotila ja Takametsä
Holding Oy 6 566 572 osaketta

19.4.2013 saakka yhtiön hallituksessa oli Janne Mäkelä, jonka tilalle valittiin Pekka Siivonen-Uotila.
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JOHTORYHMÄ

TUOMAS AIRISTO

TIMO MUHONEN

s. 1969, KTM
Zeeland Oyj, CEO (2012–)

s. 1974, FM, MBA
Zeeland, Design & Digital -liiketoiminnan johtaja (2013–)

AIEMPI TYÖKOKEMUS:

AIEMPI TYÖKOKEMUS:

Talentum Events Oy, toimitusjohtaja (2010)
Trainers’ House Oyj, strategiajohtaja (2008–2010)
Satama Interactive Oyj, useita johtotehtäviä (1999–2008)

NYKYISET LUOTTAMUSTOIMET:

Zeeland Branding Oy, toimitusjohtaja (2010–2012)
Incognito Oy, suunnittelujohtaja (2003–2010)
Incognito Webbiz Oy, toimitusjohtaja (1999–2003)
Helsingin Yliopisto, tutkija (1999)
Four Aces tmi, freelancer, yrittäjä (1995–1999)

Multiprint Oy, hallituksen jäsen
Media Contacts Finland Oy, hallituksen jäsen

NYKYISET LUOTTAMUSTOIMET:

OMISTUS YHTIÖSSÄ:
2 500 000 osaketta

Ei ole

OMISTUS YHTIÖSSÄ:
1 440 294 osaketta
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SIRPA ALHAVA

MIKKO MARTTINEN

s. 1968, KTM
Zeeland, Sisältöliiketoiminnan johtaja (2013–)

s. 1976
Zeeland, CFO (2014-)

AIEMPI TYÖKOKEMUS:

AIEMPI TYÖKOKEMUS:

Maggie Oy, toimitusjohtaja (2008–2012)
Kynämies Oy, vt. liiketoimintajohtaja (2008)
Kynämies Oy, johtaja, asiakaslehdet (2002–2007)
Kynämies Oy, varatoimitusjohtaja, tiiminvetäjä (1999–2002)
Kynämies Oy, tiiminvetäjä (1997–1999)
Kynämies Oy, toimituspäällikkö (1996–1997)

Manpower Group Oy, talouspäällikkö (2013–2014)
Elan It Resource Oy, talouspäällikkö (2008–2012)
TBWA, controller (2005–2007)

NYKYISET LUOTTAMUSTOIMET:

OMISTUS YHTIÖSSÄ:

Ei ole

Ei ole

NYKYISET LUOTTAMUSTOIMET:
Ei ole

OMISTUS YHTIÖSSÄ:
1 087 131 osaketta

Mikko Marttinen nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 5.3.2014. Johtoryhmään kuului 4/2013 saakka Nina Norberg, 10/2013 saakka Rasmus
Nybergh ja 12/2013 saakka Ismo Nikkola.
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