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Helsinki, 2014-10-28 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Tammi-syyskuu 2014
-    kannattavuus ja omavaraisuusaste parantuivat selvästi
-    liikevaihto oli 5,4 miljoonaa euroa (6,2), jossa oli laskua 13,3 %
-    myyntikate oli 5,0 miljoonaa euroa (6,0), jossa oli laskua 15,8 %
-    käyttökate (EBITDA) oli 0,2 miljoonaa euroa (0,1), eli 3,3 % liikevaihdosta
-    liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 0,1 miljoonaa euroa (0,0)
-    liikevoitto oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,4)
-    tulos ennen veroja nousi saneerausohjelman vahvistamisen vaikutuksesta 2,7
miljoonaan euroon (-0,5)
-    oma pääoma oli kauden lopussa 1,0 miljoonaa euroa (-1,8)
-    omavaraisuusaste oli kauden lopussa 17,3 % (-27,0 %)

Heinä-syyskuu 2014
-    vuosineljänneksen käyttökate parantui 0,4 miljoonaa euroa edellisvuodesta
-    liikevaihto oli 1,3 miljoonaa euroa (1,3), jossa oli laskua 6,7 %
-    myyntikate oli 1,2 miljoonaa euroa (1,3), jossa oli laskua 8,6 %
-    käyttökate (EBITDA) oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,5)
-    liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,5)
-    liikevoitto oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,6)
-    tulos ennen veroja nousi saneerausohjelman vahvistamisen vaikutuksesta 2,7
miljoonaan euroon (-0,6)

 

Toimitusjohtaja Tuomas Airisto:

”Olemme tehneet systemaattisesti työtä kannattavuuden parantamiseksi ja tulokset alkavat nyt
näkyä. Myös taseemme on kesällä vahvistetun saneerausohjelman ja toteutetun osakeannin
jälkeen kunnossa ja konsernin oma pääoma syyskuun lopussa oli noin miljoona euroa. Uskon,
että hyvä kehitys kiihtyy loppuvuoden ajan.

Olemme toimialan edelläkävijä monipuolisen palvelutarjooman osalta, ja nyt on selvästi
nähtävissä, että asiakkaat ovat yhä enemmän halukkaita keskittämään palveluiden ostoa
entistä harvemmille toimittajille. Asiakkaat tavoittelevat lisäarvoa siitä, että kaikki
markkinointitoimet  suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan tarpeesta ja tilanteesta käsin
kokonaisuutena, jolloin lopputulos paranee ja toiminta on tehokkaampaa. Uskomme, että



käynnissä oleva kehitys tukee Zeelandin asiakashankintaa ja voimistaa kilpailuetuamme
monipuolisimpana toimijana kokonaisulkoistusten osalta.”

Näkymät vuodelle 2014

Olemme aiemmin arvioineet, että liikevaihto (2013: 8,3 miljoonaa euroa) sekä myyntikate
(2013: 8,0 miljoonaa euroa) laskevat hieman vuodesta 2013, elleivät suunnitellut yrityskaupat
toteudu loppuvuoden aikana. Arviomme nyt, että vaikka suunnitellut yrityskaupat toteutuisivat,
niin liikevaihto sekä myyntikate laskevat vuodesta 2013.

Arvioimme edelleen, että koko vuoden käyttökate (EBITDA) nousee selvästi vuodesta 2013
(2013: 0,1 miljoonaa euroa) ja, että tilikauden tulos on saneerauksen positiivisen
tulosvaikutuksen vuoksi erittäin hyvä (2013: -0,8 miljoonaa euroa).

Viimeisen vuosineljänneksen myyntikatteen arvioimme olevan edellisvuoden tasolla (2013: 2,0
miljoonaa euroa) ja käyttökatteen (EBITDA) parantuvan selvästi (2013: -0,0 miljoonaa euroa).

Toimitusjohtajan kyselytunti Twitterissä

Zeelandin toimitusjohtaja Tuomas Airisto (twitter.com/airistot) vastaa Twitterissä
(#zeeland3q2014) sijoittajien, analyytikoiden sekä yleisön kysymyksiin tänään tiistaina
28.10.2014 kello 10:00-11:00.

 

Zeeland Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen arviolta 29.1.2015.
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