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Käänneyhtiöstä kasvuyhtiöksi?
Aloitamme markkinointiviestintäyhtiö Zeeland Familyn seurannan
2,90 euron tavoitehinnalla ja vähennä-suosituksella. Zeeland
Familyn historia on ollut vaikea, mutta yhtiön operatiivinen toiminta
on käännetty kannattavaksi ja yhtiö kasvaa. Arvostuskertoimet ovat
absoluuttisesti matalat ja peilaavat toimialan heikkoa näkyvyyttä ja
yhtiön riskejä. Suhteessa vertailuryhmään pidämme arvostusta
neutraalina. Mielestämme yhtiössä on potentiaalia, mutta lyhyellä
tähtäimellä mahdollisuudet jäävät riskien varjoon.

Liikevaihto ja tulos kasvussa
Zeeland Familyn liikevaihto ja kannattavuus ovat olleet kasvussa kuluvana
vuonna. Yhtiö on alkuvuoden aikana tehnyt kolme yrityskauppaa minkä takia
myyntikate on kasvanut tammi-syyskuussa noin 18 % edellisvuoteen verrattuna.
Kasvusta noin 6 % on orgaanista ja 12 % tulee yrityskaupoista. Käyttökate on
myös samalla noussut 0,6 MEUR:oon viime vuoden 0,2 MEUR:sta. Ennustamme
liikevaihdon olevan kuluvana vuonna 12,9 MEUR ja vuonna 2016 13,9 MEUR.
Odotamme käyttökatteen nousevan 0,8 MEUR:oon kuluvana vuonna ja 0,9
MEUR:oon vuonna 2016. Raportoitu tulos jää arviomme mukaan liikearvopoistojen takia lähivuosina 0,1-0,2 MEUR:n tasolle.

Ulkoistuspalveluissa potentiaalia
Zeeland Familyn markkinointiviestintäpalveluissa yhtiöllä ei ole merkittäviä
kilpailutekijöitä. Markkina on pirstaloitunut ja markkinalle tulonkynnys on matala,
tämän vuoksi emme odota markkinointiviestipalveluilta erityisen hyvää kasvua
lähivuosina. Mielestämme Zeeland Familyn suurin potentiaali piilee
markkinoinnin ulkoistuspalveluissa, sillä näkemyksemme mukaan
ulkoistuspalveluissa on paras skaalautuvuus, ne ovat jatkuvia ja sopimukset ovat
tyypillisesti pitkät. Yhtiöllä on jo näyttöä niiden toimivuudesta ja
ulkoistuspalveluihin tullaan myös panostamaan tulevaisuudessa.

Saneeraus, tase ja likviditeetti nostavat riskiprofiilia
Zeeland Familyn tytäryhtiö Zeeland Group Oy on ollut vahvistetun
saneerausohjelman alla vuoden 2014 kesästä alkaen. Tytäryhtiöön kuuluu
”vanhan” Zeelandin operatiivinen toiminta. Nykyinen Zeeland Family koostuu
useasta eri yhtiöstä ja operatiivista toimintaa harjoitetaan muuallakin kun
saneerauksessa olevassa yhtiössä. Zeeland Familyn tase on vielä suhteellisen
heikko, omavaraisuusaste on reilut 25 % ja nettovelkaantumisaste on noin 100 %.
Zeeland Familyn liiketoiminnan kokoluokka on vielä melko pieni ja osakkeen
likviditeetti on huono, mitkä yhdessä saneerauksen ja taloudellisen riskin kanssa
tekevät osakkeen riskiprofiilista korkean.
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Pidämme Zeeland Familyä vielä korkean riskin käänne- ja kasvuyhtiönä, mutta
näemme myös potentiaalia yhtiössä. Pidämme yrityskauppoja ja
ulkoistuspalveluita yhtiön arvoajureina, mutta suhtaudumme yhtiön kasvuun ja
tulosparannukseen kuitenkin vielä varovaisesti. Varovaisilla ennusteillamme
vuoden 2016 arvostuskertoimet ovat mielestämme neutraalit. Vuodelle 2016
EV/EBITDA kerroin on 5x, raportoitu P/E 17x ja oikaistu P/E 5x. Volyymipohjainen
EV/Liikevaihto on 0,3x ja tasepohjainen P/B on 1,7x. Tytäryhtiön
saneerausvelkojen takaisinmaksu syö rahavirtaa ja FAS kirjanpito heikentää
raportoitua tulosta. Tämän takia osingonmaksukyky jää heikoksi.
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Yhtiökuvaus ja liiketoimintamalli
Zeeland Family on yksi Suomen suurimpia markkinointiviestintäyhtiöitä. Yhtiön palveluksessa on yli 100 henkilöä ja
konsernin vuoden 2015 liikevaihto on arviolta noin 13 miljoonaa euroa. Nykyisen nimensä yhtiö sai huhtikuussa
kun Zeeland yhdistyi The Family Inc. Advertising Network Oy:n kanssa. Yhtiö oli pari vuotta sitten vakavissa
taloudellisissa vaikeuksissa lähinnä kahden epäonnistuneen yrityskaupan ja heikon taloustilanteen seurauksena.
Konsernin silloinen operatiivinen osa hyväksyttiin yrityssaneeraukseen kesällä 2014, samalla yhtiön toimintaa
tehostettiin ja pääomitettiin mikä vakautti yhtiön taloudellista asemaa. Familyn kanssa yhdistymisen lisäksi yhtiö
osti helmikuussa enemmistön Media Contact Finland Oy:sta ja syyskuussa PR-toimiston Sugar Helsinki Oy:n.
Zeeland Family pyrkii strategiassaan kasvuun aktiivisella myyntiorganisaatiolla, ulkoistus- ja palveluliiketoiminnan
kasvattamisella, suomalaisten keskisuurten ja suurten yritysten palvelemisella kaikkialla Suomessa verkoston
avulla ja palvelutarjooman leventämisellä orgaanisesti sekä yritysostoilla.

Yhtiökuvaus

että keskisuurista yhtiöstä ja julkisen sektorin
organisaatioista.

Täyden palvelun markkinointiviestintäyhtiö

Asiakastoimialojen suhteen Zeeland Familyllä ei ole
kuitenkaan mitään erityistä fokusaluetta, sillä käytännössä
kaikki organisaatiot ostavat tyypillisesti jotain
markkinointiviestintäpalveluita.

Vuonna 1999 alkunsa saanut Zeeland Oyj on suomalainen
markkinointiviestintäpalveluihin erikoistunut yhtiö, nykyisen
nimensä yhtiö sai huhtikuussa yhdistyttyään Familyn kanssa.
Zeeland Family -konserni on arviomme mukaan Suomen
kahdeksanneksi suurin markkinointiviestintäalan konserni
vuonna 2015. Zeeland Familyn palveluksessa oli kesäkuun
2015 lopussa 107 henkilöä. Yhtiöllä on toimipisteet
Helsingissä ja Turussa.
Zeeland Familyn palvelutarjoama kattaa varsin laajasti
markkinointiviestinnän eri osa-alueet. Yhtiön tarjoamilla
palveluilla pyritään lisäämään asiakasyritysten tunnettuutta,
vaikuttavuutta, myyntiä ja tehostamaan markkinoinnin
resurssien käyttöä.
Yhtiön palvelukokonaisuuteen kuuluu:


Advisory-palvelut



Brändi ja yritysilme



Digitaalinen markkinointi



Kansainvälinen markkinointi



Mainonta



Markkinoinnin ulkoistus



Mediatoimisto



Sijoittajaviestintä



Sisältömarkkinointi ja asiakaslehdet



Sosiaalinen media



Tutkimus ja insight



Valmennus



Viestintätoimisto ja PR-toimisto

Zeeland Familyllä oli vuonna 2014 noin 250 asiakasta.
Keskimääräinen asiakkuuden koko on pieni, eivätkä
yksittäiset asiakkaat nouse yli 5 %:iin yhtiön
kokonaisliikevaihdosta. Asiakaskunta koostuu sekä suurista
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Esimerkkejä yhtiön toteuttamista toimeksiannoista viime
vuosilta ovat mm. Meiralle toteutettu yrityksen brändin
uudistus sekä kokonaisvaltaiset markkinointiviestintäpalvelut, Stockmannin ja Metsä Groupin
vuosikertomuksien suunnittelu ja toteutus, Machinerykonsernille toimitetut markkinoinnin ulkoistuspalvelut, Nokia
Growth Partnersin internetsivujen uusiminen ja Lasten
Mehiläinen mainoskampanja.

Zeeland Familyn historia
Zeeland Familyn operatiivinen tuloskehitys oli vuoteen 2013
saakka erittäin heikkoa, mikä söi taseen oman pääoman ja
yhdessä yrityskauppojen kanssa velkaannutti yhtiötä
voimakkaasti.
Heikon operatiivisen tuloskehityksen ja velkaantumisen
taustalla olivat eritoten vuonna 2010 tehty Mainostoimisto
Rientolan yritysosto ja vuonna 2011 toteutetun käänteisen
listautumisen myötä konserniin tullut tappiollinen
kuvanvalmistusliiketoiminta. Lisäksi konsernin tuloskehitystä
heikensivät heikko yleinen taloudellinen tilanne sekä
yhtiörakenteen ja henkilöstömäärän tehostamisesta
aiheutuneet kustannukset.
Yhtiö onnistui irtautumaan tappiollisista liiketoiminnoista
vuonna 2012, mutta haki raskaan velkataakan takia
operatiivista toimintaa harjoittaneet tytäryhtiönsä
yrityssaneeraukseen kesällä 2013.

Nykyinen yhtiö- ja organisaatiorakenne
Zeeland Family -konserni koostuu nykyisin kuudesta
juridisesta yksiköstä. Konsernin emoyhtiö on pörssilistattu
Zeeland Family Oyj. Emoyhtiöllä ei ole tällä hetkellä
varsinaista operatiivista toimintaa, vaan yhtiö tarjoaa
hallinnollisia palveluja 100 prosenttisesti omistamalleen
tytäryhtiölle Zeeland Group Oy:lle, Zeeland Media Group
Oy:lle (omistus 90 %), Kinetic Pixel Oy:lle, The Family Inc.
Advertising Network Agency Oy:lle ja Sugar Helsinki Oy:lle.

Vuonna 2014 pääasiallinen operatiivinen toiminta keskittyi
Zeeland Group Oy:lle, joka on ollut heinäkuusta 2014 alkaen
vahvistetun saneerausohjelman piirissä. Vuosina 2014 ja
2015 tehtyjen yritysostojen (Kinetic Pixel, Media Contact,
Family ja Sugar Helsinki) takia Zeeland Family Oyj:lla on nyt
operatiivista toimintaa viidessä tytäryhtiössä.

Sugar Helsinki Oy on Zeeland Familyn 100 % omistama
tytäryhtiö joka hankittiin lokakuussa 2015. Yhtiö tarjoaa PRja viestintäpalveluita ja työllistää kolme henkilöä. Arviomme
mukaan Sugar Helsingin osuus konsernin myyntikatteesta ei
tule olemaan merkittävä vuonna 2015.

Myyntikatteen jakauma 2015 (arvio)

Liiketoimintamalli
Käytännön tasolla Zeeland Familyn työpanokset jakautuvat
kolmeen osa-alueeseen: 1) Myynti- ja asiakkuudet, 2)
projekti- ja palvelutoimitukset sekä 3) palvelukehitys.

Liiketoiminnan organisoituminen

Zeeland Group

Family

Zeeland Media Group

Sugar Helsinki

Kinetic Pixel

Lähde: Inderes

Tytäryhtiöt
Zeeland Group Oy on vanhin nykyisen Zeeland Family Oyj:n
tytäryhtiöstä. Zeeland Group Oy vastasi koko konsernin
operatiivisista toiminnoista ennen vuosien 2014 ja 2015
yrityskauppoja. Zeeland Group Oy koostuu useasta
tytäryhtiöstä jotka sulautettiin Zeeland Group Oy:öön
samaan aikaan kuin yrityssaneerausohjelma vahvistettiin
heinäkuussa 2014. Sulautuneet yhtiöt olivat Zeeland
Helsinki, Zeeland Turku, Zeeland Maggie, Zeeland
Branding, Zeeland Solutions, Zeeland Training, Zeeland PR
ja Mediatonic. Arviomme mukaan Zeeland Group Oy:n
osuus koko nykyisen konsernin myyntikatteesta on noin 80
% vuonna 2015.
Zeeland Media Group on Zeeland Familyn 90 % omistama
tytäryhtiö. Yhtiö koostuu vanhasta Media Contact Finland
Oy:stä jonka enemmistön Zeeland osti helmikuussa 2015.
Mediasuunnittelu, -osto ja tutkimuspalvelujen lisäksi
Zeeland Media Group on erikoistunut digitaaliseen
markkinointiin ja markkinointianalytiikkaan. Kaupan aikana
yhtiö työllisti viisi henkilöä. Arviomme mukaan Zeeland
Media Groupin osuus koko konsernin myyntikatteesta on
noin 5 % vuonna 2015.
The Family Inc. Advertising Network Oy on Zeeland
Familyn 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiö liittyi konserniin
kun Zeeland ja Family yhdistyivät huhtikuussa 2015 Zeeland
Family Oyj:ksi. Family työllistää noin 20 henkilöä ja yhtiö
tarjoaa asiakasymmäryksen, markkinoinnin strategisen
suunnittelun, luovan suunnittelun sekä asiakkuus- ja
projektijohdon palveluita. Arviomme mukaan tytäryhtiön
osuus konsernin myyntikatteesta on noin 15 % vuonna 2015.
Kinetic Pixel Oy on Zeeland Familyn 100 % omistama
tytäryhtiö joka tarjoaa pääasiassa videotuotantopalveluita.
Yhtiö työllistää 4 henkilöä. Arviomme mukaan Kinetic Pixelin
osuus konsernin myyntikatteesta ei tule olemaan merkittävä
vuonna 2015.
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Lähde: Zeeland Family

Pääosa liiketoiminnasta koostuu räätälöidyistä
asiantuntijapalveluista
Zeeland Familyn liiketoiminta on perusluonteeltaan
räätälöityjen asiantuntijapalveluiden myymistä. Tämän
tyyppisten liiketoimintamallien skaalautuvuus on tyypillisesti
heikkoa, sillä palvelut räätälöidään ja toteutetaan pitkälti
asiakas-, tilaus- ja projektikohtaisesti.
Zeeland Familyn palveluista heikoimmin skaalautuu
näkemyksemme mukaan mainostoimisto ja sisällön
tuotanto. Skaalautuvuus/monistettavuus on hiukan
parempaa viestintä, PR sekä valmennuspalveluissa.
Parhaimmillaan Zeeland Familyn liiketoiminnan
skaalautuvuus on markkinoinnin ulkoistustoiminnoissa,
analytiikkapalveluissa ja markkinoinnin automaatiossa.
Arvioimme että noin 3/5-osaa Zeeland Familyn palveluista
on tällä hetkellä heikosti skaalautuvia liiketoimintoja.

Projektimyynti vs. jatkuvat palvelut
Markkinointiviestinnän palvelut koostuvat vielä
pääsääntöisesti ns. kertakaupasta tai hiukan pidempi
kestoisista projektitoimituksista. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että merkittävä osa liikevaihdosta on
lyhytaikaista tulovirtaa. Tätä on osiltaan korostanut
perinteisen markkinointiviestinnän arvoketjun
rikkoontuminen, joka on johtanut ns. vuositilien
vähentymiseen. Tyypillisesti kertakauppojen/
projektitoimitusten liikevaihdon ennustettavuus on heikkoa

ja yhtiöillä on korkeintaan muutaman kuukauden näkyvyys
liikevaihdon kehittymiseen.
Zeeland Familyn palveluista parasta jatkuvuutta/toistuvuutta
edustavat markkinoinnin ulkoistuspalvelut, joissa
palvelusopimusten kesto on pitkä (yli vuoden) ja
liikevaihdon ennustettavuus on hyvä 12 kuukauden
aikajänteellä. Arviomme mukaan jatkuvien palvelujen osuus
Zeeland Familyn liikevaihdosta on kuluvana vuonna noin 20
%, niihin kuuluvat ulkoistuspalvelut ja PR-liiketoiminnassa
olevat palvelusopimukset.

Myyntikatteen jakauma 2015 (arvio)

asiakassuhteissa voidaan käyttää myös jälkikäteen
tapahtuvaa toteutuneisiin tunteihin perustuvaa
tuntihinnoittelua.
Kun asiakkaalle on toimitettu joku Zeeland Familyn
tarjoamista palveluista, nimetty asiakaspäällikkö tai myynti
pyrkii jatkamaan ja laajentamaan asiakassuhdetta.
Toistaiseksi enemmistö Zeeland Familyn asiakaskunnasta
käyttää vain tiettyä yhtiön tarjoamaa palvelua.

Sijoitusprofiili
Kasvu keskiössä

20%

20%

15%
25%
10%

10%

Jatkuvat palvelut

Digitaalinen

Sisällöntuotanto

Vuosikertomukset

Mainonta

PR

Lähde: Zeeland Family / Inderes

Tuotanto pitkälti omien resurssien varassa
Zeeland Family käyttää liiketoiminnassaan pitkälti omia
resursseja ja myyntikanavaa. Tuotantorakenne ja
myyntikanavat perustuvat näkemyksemme mukaan yhtiön
omiin strategisiin valintoihin sekä toimialan käytäntöihin.
Vahvasti omissa käsissä olevan tuotantoresurssien ja
myyntikanavan etuna on prosessien yhdenmukaisuuden ja
ohjattavuuden kautta saavutettava palvelujen
tasalaatuisuus, tehokkuus ja toimitusvarmuus.
Toimintamallin varjopuolena on taas suuri herkkyys
liikevaihdon ja projektikannan ennakoimattomille
vaihteluille, sillä iso osa kulurakenteesta on kiinteää 3-12
kuukauden aikajänteellä. Tässä on hyvä esimerkki vuonna
2009 tapahtunut nopea markkinakäänne, joka käänsi
Zeeland Familyn tuloksen nopeassa ajassa tappiolliseksi.
Zeeland Familyn kustannuksista alihankinnan osuus on
arviomme mukaan vain noin 5-10 %.

Tyypillinen asiakassuhde alkaa yksittäisestä
projektista tai palvelusta
Tyypillisesti Zeeland Familyn asiakas aloittaa
asiakassuhteen yhden palvelun ostolla. Suuri osa
asiakastyöstä hinnoitellaan etukäteen investointiarviossa,
joka perustuu myytävien palveluiden arvoon tai
kustannuksiin. Zeeland Family tarjoaa joissakin palveluissa
myös kiinteää kuukausikohtaista hinnoittelua. Vakiintuneissa
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Sijoittajille Zeeland Family profiloituu korkean riskin käänneja kasvuyhtiönä. Yhtiön historia on ollut vaikea, yksi yhtiön
tytäryhtiöistä on saneerauksessa ja tase on heikossa
kunnossa. Tulos on käännetty voitolliseksi ja yhtiö kasvaa
voimakkaasti. Kasvun takana ovat pääosin tänä vuonna
tehdyt yritysostot, mutta yhtiö on onnistunut kasvamaan
myös orgaanisesti. Osakkeen riskit ovat pienemmät
verrattuna lähihistoriaan, mutta riskiprofiili on vielä korkea.
Kovaa kasvua haetaan orgaanisesti ja yritysostoilla.
Näemme parhaat kasvumahdollisuudet yhtiön
ulkoistuspalveluissa sekä yritysostojen kautta. Zeeland
Family on tällä hetkellä FAS-kirjanpidon piirissä, minä takia
yhtiö poistaa liikearvoa tuloslaskelman kautta. Tämän takia
raportoitu tulos on, ja tulee ennusteemme mukaan, olemaan
suhteellisen matala. Tämä taas rajoittaa oman pääoman
kasvua. Näemme yhtiön siirtymisen IFRS-kirjanpitoon
mahdollisena ja tämä olisi positiivinen asia osakkeen arvolle.
IFRS-kirjanpidossa yhtiön tulos nousisi ja sen mukaan oma
pääoma kasvaisi nopeammin mikä alentaisi taseriskiä.
Osakkeen likviditeetti on yhtiön pienestä koosta, matalasta
markkina-arvosta ja omistuksen keskittymisestä heikko.
Sijoittajien on hyvä huomata, että Zeeland Familyn
osakekurssi voi vaihdella tuloskehityksen ja -odotusten
muutoksien myötä melko voimakkaasti. Siksi raportissa
esitetyt arvostuskertoimet ja ennusteet saattavat muuttua
nopeasti.
Zeeland Familyn osakkeet ovat olleet noteerattuna
NASDAQ First North listalla vuodesta 2011 tunnuksella
ZEE1V. Yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus
sekä oikeus jaettaviin osinkoihin.

Potentiaali
Näkemyksemme mukaan Zeeland Familyn osakkeeseen
liittyy positiivisia arvoajureita jotka toteutuessaan
potentiaalisesti tukisivat osakkeen arvonkehitystä.
Sijoittajien kannalta keskeisimmät positiiviset arvoajurit ovat
näkemyksemme mukaan:


Ulkoistuspalvelut: Zeeland Family tarjoaa Suomen
markkinoille uniikin markkinoinnin
ulkoistuspalvelun. Ulkoistuspalvelut ovat
mielestämme parhaiten skaalautuvat yhtiön

tarjoamista palveluista ja niiden ripeä kasvu
antaisivat hyvän tulosvipun.


Yrityskaupat: Zeeland Family kartoittaa strategian
mukaisesti aktiivisesti mahdollisia
yritysostokohteita. Yhtiö tavoittelee voimakasta
epäorgaanista kasvua yritysostojen ja
yhdistymisten kautta. Onnistuessaan yrityskaupat
voivat tuoda huomattavan tuloskasvun jos yhtiö
pääsee yrityskauppojen kautta
kustannussynergioihin.



Matala pääoman tarve: Zeeland Familyn
liiketoimintamalli sitoo vain vähän pääomaa.
Investointitarpeet ovat pienet ja keskittyvät
pääosin yrityskauppoihin. Osingonmaksukykyä
rajoittaa silti tällä hetkellä yhtiön FAS-kirjanpito ja
saneerausvelkojen takaisinmaksu.



IFRS-kirjanpitoon siirtyminen ja mahdolliset
verosaamiset: Zeeland Family on tällä hetkellä
FAS-kirjanpidon piirissä ja tämän takia yhtiö joutuu
poistamaan taseessa olevaa liikearvoaan
tuloslaskelman kautta, mikä rasittaa raportoitua
tulosta. Jos yhtiö siirtyisi IFRS-kirjanpitoon, yhtiön
raportoima tulos kasvaisi huomattavasti ja sen
mukaan oma pääoma kasvaisi nopeampaan tahtiin.
Taseriski pienentyisi näkemyksemme mukaan
tässä tapauksessa ja se oikeuttaisi korkeamman
arvostustason. Yhtiön osingonmaksukyky
parantuisi myös. Yhtiöllä on myös mahdollisuuksia
kirjata laskennallisia verosaamisia aikaisempien
tappioiden takia, tämä alentaisi yhtiön veroastetta
entisestään.

Riskit
Zeeland Familyn osakkeeseen liittyy näkemyksemme
mukaan normaalia korkeampi riskitaso. Sijoittajan kannalta
keskeisimmät riskit ovat näkemyksemme mukaan:
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Saneerauksen epäonnistuminen: Zeeland
Familyn keskeisimpiä riskejä on tytäryhtiön
saneerausohjelman epäonnistuminen.
Näkemyksemme mukaan saneerauksessa oleva
tytäryhtiö tekee kohtalaisen hyvää tulosta ja
konsernin pitäisi selvitä saneerauksesta hyvin.
Saneerauksen epäonnistuminen kuitenkin voisi
johtaa tilanteeseen missä yhtiö menettäisi koko
oman pääomansa.



Tase ja rahoitus: Yhtiön omavaraisuusaste on
matala ja nettovelkaisuus on korkea. Jos tulos
laskee nopeasti negatiiviseksi, voi yhtiön taseen
kestävyys ja rahoituksen saatavuus olla heikko.



Yrityskauppojen epäonnistuminen:
Yrityskauppoihin liittyy useita riskejä, kuten 1)
ylihinnan maksaminen, 2) avainhenkilöiden

menettäminen, 3) integroinnin epäonnistuminen ja
4) odotettua suuremmat integrointikustannukset


Avainhenkilöriskit: Markkinointiviestintä on
toimialana hyvin henkilökeskeistä ja siksi yhtiöt
ovat melko riippuvaisia avainhenkilöidensä
luomista asiakassuhteista ja osaamisesta.
Avainhenkilöiden menettäminen tai siirtyminen
yhtiön kilpailijaksi voi aiheuttaa sekä
resurssointiongelmia että asiakasmenetyksiä.



Toimialan suhdanneherkkyys ja heikko
näkyvyys: Markkinointiviestinnän toimiala on
suhdanneherkkä ja toimialan näkyvyys on
suhteellisen heikko. Jatkuvien palvelujen matala
osuus liikevaihdosta rajoittavat näkyvyyttä ja
ennustettavuus 6 kuukauden yli on vaikeaa.



Osakkeen matala likviditeetti: Osakkeen
likviditeetti on yhtiön pienestä koosta, matalasta
markkina-arvosta ja omistuksen keskittymisestä
heikko.

Zeeland Familyn rakenne ja liiketoimintamalli
Zeeland Family konsernin rakenne

Lähde: Zeeland Family & Inderes

Liiketoimintamalli

Lähde: Inderes
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Historiallinen kehitys ja nykytilanne
Zeeland Familyn operatiivinen tuloskehitys oli vuoteen 2013 saakka erittäin heikkoa, mikä söi taseen omaa
pääomaa ja yhdessä yrityskauppojen kanssa velkaannutti yhtiötä voimakkaasti. Yhtiö onnistui irtautumaan
tappiollisista liiketoiminnoista vuonna 2012, mutta haki raskaan velkataakan takia operatiivista toimintaa
harjoittaneet tytäryhtiönsä yrityssaneeraukseen kesällä 2013. Yhden yhtiön alle (Zeeland Group Oy) fuusioitujen
tytäryhtiöiden saneerausohjelma vahvistettiin heinäkuussa 2014, jolloin niiden veloista leikattiin noin 60 %.
Zeeland Family on lisäksi tehostanut toimintaansa karsimalla hallintoa ja yksinkertaistamalla yhtiörakennetta.
Yhtiön jatkuvuutta on tuettu myös useilla osakeanneilla, joista viimeisin toteutettiin elokuussa 2014. Zeeland
Family on ollut vuodesta 2013 alkaen operatiivisesti kannattava ja saneerausohjelman myötä konsernin oma
pääoma on noussut positiiviseksi. Yhtiö on kuluvana vuonna tehnyt kolme yrityskauppaa ja tänä päivänä Zeeland
Familyyn kuuluu vanhan Zeelandin lisäksi neljä muuta operatiivista toimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä (Family,
Kinetic Pixel, Zeeland Media Group ja Sugar Helsinki).

Historiallinen kehitys
Vuodet 2009-2013 - Zeeland Oyj
Zeeland-konsernin tuloskehitys oli vuosina 2009-2012
erittäin heikkoa, mikä söi konsernin omaa pääomaa ja
yhdessä yrityskauppojen mukana tulleiden vastuiden myötä
velkaannutti yhtiötä voimakkaasti.
Heikon operatiivisen tuloskehityksen ja velkaantumisen
taustalla olivat vuonna 2009 tapahtunut suhdanteesta
johtuva merkittävä myynnin lasku, uusien liiketoimintojen
käynnistämiskustannukset, konserniliikearvojen poistot,
vuonna 2010 hankitun Mainostoimisto Rientolan heikko
kannattavuus ja saneerauskulut, sekä vuonna 2011
toteutetun käänteisen listautumisen myötä konserniin
liitetyn kuvanvalmistusliiketoiminnan (Eirikuva Digital Image
Oyj) merkittävät tappiot.
Zeeland-konsernin liiketoiminta muodostui vuonna 2011
markkinointiviestintäliiketoiminnasta (konsolidoitu 1.5.2011
alkaen) sekä kuvanvalmistusliiketoiminnasta. Konsernin
liikevaihto oli vuonna 2011 9,7 miljoonaa euroa ja liiketappio
2,4 miljoonaa euroa. Pääosa liiketappiosta kertyi
kuvanvalmistusliiketoiminnan tappioista. Markkinointiviestintäliiketoiminnan Pro forma -liikevaihto oli 8,9
miljoonaa euroa ja Pro forma -käyttökate -0,32 miljoonaa
euroa. Konsernin oma pääoma oli vuoden lopussa noin 1,2
miljoonaa euroa ja nettovelkaisuusaste 106 %.
Zeeland-konsernin liiketoiminta muodostui vuonna 2012
markkinointiviestintäliiketoiminnasta sekä
kuvanvalmistusliiketoiminnasta (26.6.2012 saakka). Vuonna
2012 konsernin liikevaihto oli 9,8 miljoonaa euroa ja
liiketappio 2,5 miljoonaa euroa. Pääosa liiketappiosta kertyi
kuvanvalmistusliiketoiminnasta ja luovutustappiosta.
Markkinointiviestintäliiketoiminnan Pro forma -liikevaihto oli
vuonna 8,7 miljoonaa euroa ja Pro forma -käyttökate -0,37
miljoonaa euroa. Markkinointiviestinnän heikkoa
operatiivista kehitystä selittää erityisesti konsernin
mainostoimiston kääntyminen tappiolle huhti-syyskuussa.
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Konsernin oma pääoma oli vuoden 2012 lopussa noin 1,4
miljoonaa euroa negatiivinen ja yhtiöllä oli nettovelkaa noin
miljoona euroa.
Vuonna 2013 Zeeland-konsernin liikevaihto koostui
pelkästään markkinointiviestintäliiketoiminnoista. Konsernin
liikevaihto oli vuonna 2013 8,4 miljoonaa euroa, käyttökate
(EBITDA) 0,06 miljoonaa euroa, liikevoitto ilman
konserniliikearvopoistoja -0,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto
-0,5 miljoonaa euroa. Konsernin kannattavuutta heikensivät
saneerausmenettelyyn liittyvät kulut ja heikko
markkinatilanne. Konsernin oma pääoma oli vuoden 2013
lopussa 2,0 miljoonaa euroa negatiivinen ja konsernilla oli
nettovelkaa 5,7 miljoonaa euroa. Pääosa velasta oli
saneerausmenettelyn alaista velkaa.

Saneerausohjelma
Tausta saneerausmenettelylle
Yhtiö onnistui irtautumaan raskaasti tappiollisesta
kuvanvalmistusliiketoiminnasta kesäkuussa 2012. Zeeland
ei kuitenkaan päässyt sopimukseen velkojiensa kanssa
pitkäaikaisen rahoituksen järjestämisestä, minkä vuoksi
konserni haki vuoden 2012 lopussa yrityssaneeraukseen
mainostoimisto Zeeland Helsinki Oy:n. Hakemusta
laajennettiin vuoden 2013 heinäkuussa koskemaan kaikkia
Zeeland Oyj:n täysin omistamia tytäryhtiöitä.
Samassa yhteydessä Zeeland päätti sulauttaa
hallintorakenteen yksinkertaistamiseksi ja tehostamiseksi
kaikki saneerausohjelmaan haetut tytäryhtiöt yhdeksi
yhtiöksi. Tällä arvioitiin saavutettavan noin 0,15-0,20
miljoonan euron vuosittaiset kulusäästöt. Sulautumisten
täytäntöönpanon jälkeen Zeeland-konserni on muodostunut
Zeeland Oyj:stä sekä yrityssaneerausprosessissa olevasta
100 %:sta tytäryhtiöstä Zeeland Group Oy:stä ja Zeeland
Group Oy:n osittain omistamista tytäryhtiöistä.

Saneerausohjelman pääkohdat
Saneerausohjelmassa Zeeland Group Oy:n vakuudettomia
velkoja leikattiin 60 %, eli 5,93 miljoonasta eurosta 2,37
miljoonaan euroon. Vakuudellisten velkojen määrä säilyi
ennallaan ja niille sovittiin maksuohjelma. Vakuudellisten
velkojen määrä oli saneerausohjelman vahvistamispäivänä
0,19 miljoonaa euroa. Vakuudettomille saneerausveloille ei
makseta korkoa, mutta vakuudellisten velkojen pääomalle
maksettava korko on Euribor 3kk +4 prosenttiyksikköä.
Jos saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen
välisenä aikana Zeeland Group Oy:lle syntyy budjetoidun
käyttökatteen ylittävää huomattavaa voittoa, maksetaan siitä
lisäosuutena 75 % tavallisille velkojille.
Yhtiö voi vapautua saneerausohjelmasta ennen sen
päättymistä maksamalla vakuudettomille velkojille
lisämaksuna 30 % vapautushetkellä maksamatta olevista
vakuudettomien velkojen määrästä.
Saneerausohjelma on tarkoitus rahoittaa pääosin yhtiön
liiketoiminnasta saatavalla tulorahoituksella. Yhtiö saa ottaa
tarvittaessa lainaa liikeomaisuuden hankkimiseksi ja
tuloksellisen liiketoiminnan kannalta välttämättömien
toimenpiteiden rahoittamiseksi valvojan suostumuksin.
Yhtiön varoja ei saneerausohjelman vahvistamisen ja
päättymisen välisenä aikana saa jakaa omistajille (Zeeland
Family Oyj) lukuun ottamatta hallinnoinnin ja johtamisen
perusteella suoritettavaa ohjelman mukaista korvausta.

Saneerausohjelman aikataulu ja maksut
Saneerausohjelma vahvistettiin 9.7.2014 ja se tuli
lainvoimaiseksi 11.8.2014. Saneerausohjelma päättyy
31.12.2020.
Saneerattujen velkojen takaisinmaksu tapahtuu
takapainotteisesti vuoden 2020 loppuun mennessä (kts.
maksutaulukko). Saneerausvelkaa lyhennetään 4 kertaa
vuodessa.
Taulukossa kuvataan saneerausohjelman lisäksi konsernin
EBITDA ennusteemme. Nykyisillä ennusteillamme
konsernilla ei ole minkäänlaista ongelmaa selvitä
saneerausvelkojen takaisinmaksusta. Kuvassa näkyy myös
EBITDA ennusteet skenaariossa, jossa meidän pitäisi leikata
ennusteita 30 %:lla. Yhtiö selviäisi saneerausohjelmasta
vaikka joutuisimme leikkaamaan ennusteitamme 30 %:lla,
kipuraja menee 35 %:n ennusteleikkauksien kohdalla.
Tällaisessa skenaariossa yhtiöllä olisi vielä muita
mahdollisuuksia pääomittaa Zeeland Group Oy:tä.
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Lähde: Zeeland Group saneerausohjelma & Inderes

Vuosi 2014
Zeelandin operatiivinen tulos kääntyi vuonna 2014
positiiviseksi, vaikka yhtiön tuloskehitykseen vaikutti vielä
negatiivisesti Eirikuvan kaupasta saamatta jääneestä
kauppahintasaatavista johtuvat noin 0,1 miljoonan euron
tappiot ja saneerausmenettelystä aiheutuneet kulut. Lisäksi
saneerausmenettelyyn liittyvä epävarmuus ja heikko yleinen
taloustilanne vaikuttivat myös negatiivisesti yhtiön myynnin
kehitykseen. Zeeland osti vuonna 2014 videotuotantoyhtiön
Kinetic Pixel Oy:n joka kaupanteon aikana työllisti yhden
henkilön.
Zeeland-konsernin liikevaihto oli vuonna 2014 7,5 miljoonaa
euroa, jossa oli laskua 10 % vertailukauteen nähden.
Myyntikate oli 6,9 miljoonaa euroa (2013: 7,8 MEUR).
Käyttökate (EBITDA) oli 0,3 miljoonaa euroa, eli 3,7 %
liikevaihdosta. Vertailukaudella EBITDA oli 0,1 miljoonaa
euroa ja EBITDA-marginaali 0,7 %. Liikevoitto ennen
liikearvopoistoja (EBITA) oli 0,2 ja liikevoitto -0,3 miljoonaa
euroa. Tulos ennen veroja nousi saneerausohjelman
vahvistamisesta johtuvan noin 3 miljoonan euron eikassavirtavaikutteisen positiivisen erän myötä 2,6
miljoonaan euroon.

Nykytilanne - Zeeland Family Oyj
Yhtiöllä on tänä vuonna ollut tapahtumarikas vuosi, sillä
Zeeland Family on kuluvan vuoden aikana tehnyt kolme
yrityskauppaa. Liikevaihto, myyntikate ja tulos ovat
kasvaneet viime vuoteen verrattuna sekä orgaanisesti, että
yrityskauppojen myötä.
Helmikuussa Zeeland osti enemmistön Media Contact
Finland Oy:stä (nykyinen Zeeland Media Group) jonka
liikevaihto vuonna 2014 oli noin 4 MEUR ja myyntikate noin
0,25 MEUR. Media Contact on erityisesti keskittynyt
digitaalisten medioiden ostamiseen ja optimointiin. Ostetun
yhtiön palveluksessa oli kolme kokoaikaista ja kaksi osaaikaista työntekijää. Kaupan myötä Zeeland arvioi 2015
liikevaihdon kasvavan huomattavasti vuodesta 2014 ja

myyntikatteen hieman, mutta ei olevan olennaista vaikutusta
osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2015.
Maaliskuussa Zeeland ilmoitti yhdistyvänsä The Family Inc.
Advertising Network Oy:n kanssa. Yhdistyminen saatiin
valmiiksi huhtikuussa ja yhtiö vaihtoi nimensä Zeeland
Family Oyj:ksi. Familyn liiketoiminta on painottunut
asiakasymmärrykseen, markkinoinnin strategisen
suunnitteluun ja luovaan suunnitteluun. Familyn liikevaihto
oli vuonna 2014 noin 2,7 MEUR, myyntikate noin 2,3 MEUR
ja käyttökate noin -0,2 MEUR. Family työllisti yhdistymisen
aikana 20 henkilöä. Family konsolidoitiin konserniin
1.5.2015.
Lokakuussa Zeeland Family ilmoitti ostaneensa Sugar
Helsinki Oy:n. Viestintä- ja PR-toimisto työllistää kolme
henkilöä ja sen myyntikate on noin 0,3 MEUR vuonna 2015.
Konsernin tänä vuonna tehtyjen yrityskauppojen
yhteenlaskettu myyntikate on arviomme mukaan noin 2,9
MEUR. Arviomme mukaan, yritysostojen positiivinen
vaikutus tämän vuoden myyntikatteeseen on noin 1,5 MEUR.

Myyntikatteen kehitys 2015 (arvio)
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Tase
Vuonna 2014 Zeeland Familyn tase vahvistui selvästi
saneerausohjelman hyväksymisen ja sen jälkeen toteutetun
0,3 miljoonan euron osakeannin myötä. Nykyisen Zeeland
Familyn taloudellinen asema on kuitenkin edelleen heikko ja
velkaisuus on saneerausohjelman vahvistamisesta
huolimatta erittäin korkealla tasolla.
Konsernin oma pääoma oli Q2’15 lopussa 1,8 MEUR ja
omavaraisuusaste oli kauden lopussa 23 %. Arviomme
mukaan yhtiön saneerausvelkojen ja korollisten velkojen
määrä tulee olemaan Q4’15 lopussa noin 2,4 MEUR. Veloista
noin 90 % on saneerausvelkaa ja loput 10 % normaalia
rahoitusvelkaa. Nettovelkaantumisaste on Q4’15 lopussa
arviomme mukaan noin 100 % ja omavaraisuusaste 25 %.
Markkinointiviestintä ei liiketoimintamalliltaan erityisen
pääomaintensiivistä ja sitoo periaatteessa vähän pääomia.
Yrityskaupoista syntyvä liikearvo (noin 3,4 MEUR) pois lukien
taseen omaisuuseristä suurin on saatavat, noin 3 MEUR.
Muiden taseen omaisuuserien koko on pieni.
Yhtiön nettokäyttöpääoma on negatiivinen, sillä Zeeland
Familyllä on ostovelkojen lisäksi merkittävä siirtovelka.
Siirtovelka syntyy erityisesti palkkojen jaksotuksista.
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Lähde: Inderes

Zeeland Familyn liikevaihto kasvoi 62 prosenttia 9,2
MEUR:oon (5,4 MEUR) Q1-Q3’15 aikana. Myyntikate kasvoi
hitaammin samana aikana edellisvuoteen verrattuna, sillä
Media Contact tekee korkeaa liikevaihtoa, mutta myyntikate
on matala. Myyntikate oli Q1-Q3’15 aikana 6,1 MEUR (Q1Q3’14 5,0 MEUR) ja se kasvoi 18 % edellisvuodesta. H1’15
aikana myyntikatteen kasvu oli noin 13 % ja orgaanisen
kasvun osuus tästä oli noin 6 %. Arviomme mukaan
myyntikate on jatkanut noin 5 % orgaanista kasvua Q3’15
aikana. Käyttökate oli tammi-syyskuussa 0,6 MEUR (Q1Q3’14 0,2 MEUR) eli 6 % liikevaihdosta. Liikevoitto ennen
liikearvopoistoja kasvoi edellisvuoden 0,1 MEUR:sta 0,5
MEUR:oon. Liikevoitto oli 0,1 MEUR (Q1’Q3’14 -0,2 MEUR) ja
tulos oli 0 MEUR (Q1-Q3’14 2,7 MEUR, sisältää saneerauksen
kertatuottoja).
Zeeland Familyn myyntikate per henkilö oli viime vuonna
noin 80 tuhatta euroa. Zeeland Familyn myyntikate per
henkilö oli viime vuonna noin 20 tuhatta euroa alempi kuin
kannattavimmat kilpailijoidensa, sillä kilpailijat tekivät noin
100 tuhannen myyntikatteen per henkilö. Arvioimme, että
osasyynä tähän on se, että Zeeland Familyn käyttöaste on
ollut matalahko. Arvioimme Zeeland Familyn pystyvän
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nostamaan myyntikatetta per henkilö hieman tulevina
vuosina. Perustelemme näkemyksemme sillä, että yhtiöllä
on kohtalaisen hyvät mahdollisuudet resurssien
tehostamiseen ja yhtiö pystyy keskittämään materiaali- ja
palveluhankintansa, mikä nostaa yhtiön ostovoimaa.

Liikearvo
Zeeland Familyllä on taseessaan vuonna 2011 tehdyn
käänteisen listautumisen johdosta liikearvoa noin 3 MEUR ja
kuluvana vuonna tehtyjen yrityskauppojen myötä tullutta
liikearvoa noin 0,4 MEUR. Sijoittajien on hyvä huomioida,
että monesta muista listayhtiöistä poiketen Zeeland Family
on FAS-kirjanpidon piirissä. Tämän johdosta yhtiö poistaa
liikearvoa taseestaan tasaisesti, kun useimmilla muilla
listayhtiöllä liikearvoja testataan mahdollisten
alaskirjaustarpeiden varalta.
Liikearvon poistot heikentävät yhtiön tuloksen
vertailukelpoisuutta muihin listayhtiöihin nähden.
Kehotammekin sijoittajia vertailemaan tulosta ensisijaisesti
käyttökatteen (EBITDA), liikevoitto ennen liikearvopoistoja
(EBITA) sekä oikaistun tuloksen kautta.
Liikearvon poistot ovat vuositasolla suunnilleen 0,6
miljoonaa euroa ja ne rasittavat tulosta aina vuoteen 2021
saakka.

Rahavirta
Zeeland Familyn liiketoiminta ei sido paljon pääomaa ja
investointitarpeet ovat vähäisiä. Suurimmat investoinnit
tehdään yritysostoihin, muut investoinnit ovat pieniä ja
tehdään pääosin tietokoneisiin ja ohjelmistoihin. Zeeland
Familyn liiketoiminnan rahavirta peilaa yhtiön tekemää

käyttökatetta ja on suhteellisen hyvällä tasolla (vuonna 2014
0,247 MEUR ja H1’15 0,389 MEUR).
Investointien rahavirta on, kuten mainitsimme, matala ja
koostuu pääosin yrityskaupoista. Investointien rahavirta oli
viime vuonna 17 tuhatta euroa ja H1’15 aikana -0,22 MEUR.
Uskomme, että alkuvuoden Media Contact yrityskauppa
maksettiin käteisellä ja tämä on nostanut investointien
rahavirtaa H1’15 aikana.
Rahoituksen rahavirta on se, mikä tulee syömään Zeeland
Familyn tuottamaa liiketoiminnan rahavirtaa. Yhtiö lyhentää
saneerausvelkaansa aina vuoteen 2020 asti (katso
saneerausohjelman maksutaulukko sivulla 11) ja tämä syö
pois noin puolet liiketoiminnan rahavirrasta.

Kulurakenne
Zeeland Familyn operatiivisista kuluista suurin, noin 45 %
liikevaihdosta, on henkilöstökulut. Toiseksi merkittävin
kuluerä, noin 33 % liikevaihdosta, on materiaalit ja palvelut.
Kolmanneksi suurin kuluerä ovat liiketoiminnan muut kulut
jotka ovat noin 14 % liikevaihdosta, nämä kulut sisältävät
mm. vuokrakulut. Poistot ovat noin 5 % liikevaihdosta.
Merkittävin poistoerä on yllä kuvattu liikearvopoisto.
Zeeland Familyn kulurakenne on muuttunut yrityskauppojen
myötä ja se on hajautuneempi edellisvuoteen verrattuna.
Viime vuonna suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut
(noin 65 % liikevaihdosta) ja liiketoiminnan muut kulut (20 %
liikevaihdosta). Viime vuonna kulurakenne oli arviomme
mukaan varsin kiinteä 6-12 kuukauden aikajänteellä
katsottuna. Kulurakenne sisälsi hyvin vähän muuttuvia kuluja
ja yhtiö käytti palvelujen tuottamiseen pääosin omaa
henkilöstöään. Tänä vuonna henkilöstökulujen osuus
liikevaihdosta on pienentynyt ja materiaalien ja palveluiden
osuus on kasvanut. Kulurakenne on hieman joustavampi
verrattuna viime vuoteen, kun materiaalien ja palveluiden
osuus kokonaiskuluista on kasvanut. Kulurakenne on silti
suhteellisen kiinteä, ja jatkuvien tuottojen osuus konsernin
liikevaihdosta on toistaiseksi varsin pieni. Tämä korostaa
kiinteään kulurakenteeseen liittyvää riskiä.

Kulujen osuus liikevaihdosta H1’15
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Lähde: Inderes / Zeeland Family
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Toimiala ja kilpailukenttä
Zeeland Family toimii kokonaisarvoltaan noin 2,9 miljardin euron kokoisella Suomen
markkinointiviestintäpalveluiden markkinalla. Yhtiön nykyisen liiketoimintarakenteen kannalta relevantti markkina,
eli markkinointiviestinnän suunnittelu, oli arvoltaan vuonna 2014 noin 383 miljoonaa euroa. Markkinointiviestinnän
suunnittelupalveluiden kysyntä on kasvanut perinteisen mediamainonnan laskusta huolimatta varsin hyvää,
keskimäärin noin 5 %:n kasvuvauhtia viime vuosina. Vuonna 2014 kasvu kuitenkin pysähtyi ja kääntyi 1 %:n
laskuun. Kasvuajurina on eritoten uusien laitteiden ja teknologioiden kiihdyttämä digitalisoituminen, joka on
johtanut mm. voimakkaaseen mediasisältöjen saatavuuden ja tarjonnan kasvuun. Toimiala on hyvin pirstaloitunut
ja alalle tulon kynnys on matala, mistä johtuen Zeeland Familyn kilpailukenttä on myöskin varsin hajanainen.

Toimiala

vertailtavuus loppuu vuoteen 2012. Viereisessä kuvassa
vuoden 2013 markkinointiviestinnän suunnittelun arvo 387
MEUR ei ole vertailtavissa vuoden 2012 515 MEUR:n kanssa.

Suomen markkinointiviestintämarkkina
Zeeland Familyn liiketoiminnan kehityksen kannalta
keskeisiä toimialatason ajureita ovat Suomen
markkinointiviestinnän ja eritoten markkinointiviestinnän
suunnittelupalvelujen arvon kehitys. Suomen
markkinointiviestintäpalveluiden markkinan kokonaisarvo oli
vuonna 2014 noin 2,9 miljardia euroa. Markkinan arvo laski
kokonaisuutena 2,5 % vuoteen 2013 verrattuna.
Mediamainonta ja erityisesti ns. printtimedian mainonta on
ollut viime vuosina laskussa. Kehityksen taustalla on
panostusten siirtyminen digitaalisiin kanaviin sekä talouden
laskusuhdanne. Myös lehtien tilaajamäärien lasku on
vaikuttanut negatiivisesti mainostuottoihin.
Zeeland Familyn kannalta oleellisemman markkinan,
markkinointiviestinnän suunnittelupalvelujen markkinan
koko oli vuonna 2014 TNS Gallupin mukaan 383 miljoonaa
euroa, eli noin 13 % koko markkinointiviestinnän
markkinasta. Markkinointiviestinnän suunnittelupalveluiden
kysyntä laski vuonna 2014 yhden prosentin vuodesta 2013.
Samaan aikaan koko markkinointiviestinnän markkina laski
3 %. Markkinointiviestinnän suunnittelu on historiallisesti
kasvanut paremmin verrattuna koko markkinointiviestintämarkkinaan. Huomautamme että TNS muutti
markkinointiviestinnän mittausmenetelmää minkä vuoksi

Markkinointiviestinnän markkinakehitys
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Markkinointiviestinnän suunnittelu
Suoramarkkinointi

Toimialan kasvunäkymät ja syklisyys
Markkinointiviestinnän suunnittelu on toimialana melko
herkkä talouden yleiselle suhdannevaihtelulle, sillä pääosa
alan liikevaihdosta syntyy yritysten ja julkisen hallinnon
ostamien investointiluonteisten palveluiden ja tuotteiden
tuotannosta. Pitkällä aikavälillä markkinointiviestintämarkkinan kasvu on seurannut yleistä talouskehitystä.
Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) marraskuun 2015
suhdannebarometrin mukaan tieto- ja
viestintäpalveluyritysten suhdannetilanne on pienestä
parannuksesta huolimatta tällä hetkellä jonkin verran
keskimääräistä heikompi. Suhdannenäkymän luku oli
lokakuussa tehdyssä tiedostelussa +12 (heinäkuussa -4)
asteikolla -60 - +60. Näkymät lähitulevaisuuteen ovat
varovaisen myönteiset, ja yleisen suhdannetilanteen
ennustetaan hieman kohentuvan. Barometrin mukaan
myynti kääntyi alkusyksystä kohtalaiseen kasvuun, jonka
arvioidaan jatkuvan lähikuukaudet. Myös kannattavuuden
arvioidaan hieman vahvistuvan. Kasvulukemien odotetaan
olevan maltillisia myös loppuvuonna. TNS Gallupin syyskuun
mittauksen perusteella mediamainonnan määrä on
vähentynyt Suomessa tänä vuonna 3,5 % viime vuodesta.
Mediamainonta on Suomessa ollut jatkuvassa laskussa
viimeisen 14 kvartaalin aikana.
Mainostajien Liitto julkaisi syyskuussa 2015
Mainosbarometri 2016 tutkimuksen. Tutkimuksessa
Mainostajien Liitto kysyy jäsenyritysten
markkinointiviestinnän suunnitelmia ensi vuodelle.
Tutkimuksessa selviää että kuluva syksy näyttää
vaimeammalta, ja monissa yrityksissä leikataan
alkuperäisestä budjetista. Verkko on edelleen kasvun
kärjessä mediaviestinnässä. Suhdanteita kuvaavassa
Mainosbarometrissä vastaajista 26 % aikoo lisätä
markkinointiviestinnän investointejaan ensi vuonna ja 24 %
vähentää niitä. Tutkimuksen mukaan 50 % vastaajista pysyy
kuluvan vuoden tasolla. Vähentäjien ja lisääjien välinen
saldoluku on pyöristettynä 3, tämä luku oli viimeksi

positiivinen vuonna 2011. Pitkään jatkunut taantuma näkyy
markkinoinnissa eniten siinä, mistä medioista tilaa ostetaan.
Yli kolme neljästä vastaajasta sanoi muuttaneensa
mediamixiään kuluvana vuonna ja lähes puolet ovat
tehostaneet markkinointitoimenpiteiden mittaamista.
Vahvimmat kasvuodotukset ovat digitoimistoilla (saldo +46)
ja viestintätoimistoilla (saldo +21). Mainostoimistojen,
mediatoimistojen, design-toimistojen ja
markkinatutkimusyritysten kasvuodotukset ovat vakaat.
Laskua odotetaan etenkin suoramarkkinoinnin
palveluyrityksiin (saldo -29) ja
tapahtumamarkkinointiyrityksiin (saldo -11).
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Toimialatrendit
Toimialan kasvua on muokannut viime vuosien aikana
kiihtynyt media- ja viestintäpalveluiden digitalisoituminen.
Digitalisoituminen on johtanut mm. voimakkaaseen
mediasisältöjen saatavuuden ja tarjonnan kasvuun, mikä on
ainakin osittain rikkonut alla kuvatun perinteisen
markkinointiviestintäalan arvoketjun ja kasvattanut
markkinointiviestinnän suunnittelupalveluiden roolia.
Muutokset ovat lisänneet asiakkaiden tarvitsemien
kumppaneiden määrää ja pienentäneet kerralla tehtävien
panostusten kokoa.

Markkinointiviestinnän perinteinen arvoketju

Lähde: LVM

Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2013 tekemän
tutkimuksen mukaan markkinointiviestintämarkkinaan
vaikuttaa tällä hetkellä seitsemän keskeistä trendiä:
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Zeeland Familyn mukaan keskeisiä markkinatrendejä ovat
myös markkinoinnin teknologisoituminen, markkinoinnin
johtamisen ja tekemisen vaikeutuminen, sekä
tuotteiden/palveluiden voimakkaampi nivoutuminen yhteen.
Viime vuosien taantuma on muuttanut yrityksien
markkinointia. Suurin osa yrityksistä sanoo vaihtaneensa
mediamixiä viime vuosina. Toiseksi suurin muutos on tehty
siinä, että markkinointitoimenpiteiden tuloksia mitataan
entistä tehokkaammin.
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Mediasisällöt ja jakelukanavat irtoavat toisistaan
Markkinoinnin tulevaisuus on sosiaalinen ja
henkilökohtainen
Maksetun mediamainonnan asema horjuu
Globalisaatio muuttaa markkinointiviestinnän
Mediamainonnan hinnoittelumallit muuttuvat
Kuluttajien media- ja ostokäyttäytyminen muuttuu

Toimiala on hyvin pirstaloitunut
Markkinointiviestintäalalla toimii paljon pieniä yhtiöitä ja
Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton (MTL) mukaan 100
suurinta yhtiötä kattaa vain noin 50 % toimialan myynnistä.
MTL:n tilastosta laskettuna toimialan suurimman toimijan,
Salomaa Yhtiöiden markkinaosuus on noin 6,5 %, kun
Zeeland Familyn markkinaosuus on noin 0,5 %. Zeeland
Familyn arvion mukaan toimialalla on kaiken kaikkiaan yli
300 yhtiöitä Suomessa.
Toimialalle tulokynnys on ollut perinteisesti matala, sillä
liiketoiminta ei sido merkittävästi pääomia ja koostuu pitkälti
asiantuntijapalveluista. Lisäksi digitalisoitumisen myötä
tapahtunut panostusten jakautuminen ja arvoketjun muutos
on mahdollistanut uusien erikoistuneiden yritysten
syntymisen toimialalle. Monet suurimmista yhtiöistä ovat sen
sijaan osa isoja kansainvälisiä ketjuja ja Zeeland Familyn
kaltaisia keskisuuria kotimaisia toimijoita on lukumääräisesti
varsin vähän.

Kilpailukenttä jakautuu laaja-alaisiin
konserneihin ja pieniin erikoistujiin
Zeeland Familyn kilpailukenttä voidaan jakaa laaja-alaisiin
markkinointiviestintäkonserneihin ja pieniin erikoistuneisiin
toimijoihin. Markkinointiviestintäpalvelut vaativat tyypillisesti
hyvin vahvaa paikallisosaamista, joten kilpailu ulkomaisia
toimijoita vastaan on vähäistä. Teknologian roolin
korostuminen voi kuitenkin nähdäksemme lisätä ulkomaista
kilpailua pitkällä aikavälillä.
Zeeland Family asemoituu kilpailuryhmien väliin
toimintamallilla, joka yhdistää laajan palvelutarjoaman,
yhtenäiset prosessit ja myyntikanavan. Zeeland Family pyrkii
erottautumaan kilpailijoistaan erityisesti toimialan
aktiivisimmalla myyntiorganisaatiolla, toimimalla yhden
brändin alla, konsultoinnilla, sekä fokusoitumalla

alipalveltuun keskikokoisten yhtiöiden markkinasegmenttiin.
Lisäksi Zeeland Family on toimialan pioneeri markkinoinnin
kokonaisvaltaisissa ulkoistuspalveluissa.
Isojen markkinointiviestintäkonsernien vahvuuksia Zeeland
Familyyn nähden ovat erityisesti vahvat asiakassuhteet ja
brändi, laajat erikoisresurssit ja kansainväliset verkostot.
Nämä edut korostuvat etenkin toimialan isoimpien
asiakkuuksien kohdalla, mutta keskisuurissa ja pienissä
asiakkuuksissa ne eivät muodostu merkittäväksi erottuvaksi
tekijäksi.
Toisen kilpailuryhmän muodostavat pienet erikoistuneet
toimijat ja paikalliset yhtiöt. Tästä ryhmästä on vaikeaa
nimetä yksittäisiä kilpailijoita ja kilpailukenttä on hyvin
hajaantunut. Tyypillisesti pienten toimijoiden vahvuutena
Zeeland Familyyn nähden ovat niche-osaaminen ja/tai
vahvat paikalliset asiakassuhteet. Zeeland Family erottautuu
pienistä yhtiöistä erityisesti laajalla valikoimallaan ja
fokusoitumalla keskisuurin asiakkuuksiin.

Alapuolella olevassa taulukossa olemme esittäneet Suomen
kymmenen suurimman markkinointiviestintä-konsernien
avainlukuja. Salomaa-Yhtiöt on toimialan suurin konserni
Suomessa, sen liikevaihto oli viime vuonna noin 190 MEUR
ja myyntikate 31 MEUR. Salomaa-Yhtiön
myyntikatemarginaali oli viime vuonna 17 % kun Zeeland
Familyn myyntikatemarginaali oli 92 %, eroa selittää
alihankinnan osuus tuotannosta.
Suurimmat konsernit palvelevat enimmäkseen suuria
asiakkaita ja käyttävät tuotannossaan enemmän
alihankkijoita. Zeeland Family palvelee keskisuuria
asiakkaita ja tuottaa itse suurimman osan palveluistaan.
Suurimpien konsernien liikevoitto/myyntikate marginaalin
mediaani-arvo oli viime vuonna 6 %. Zeeland Family teki
viime vuonna tappiollisen liiketuloksen joten sen
myyntikate/liiketulos marginaali oli -4 %. Ennustamamme
liikevoitto/myyntikate on Zeeland Familylle 2,4 % vuonna
2015.
Suurista konserneista Omnicom Media Group, Dentsu Aegis
Network, TBWA\Helsinki ja Mirum kuuluvat ulkomaisiin
globaaleihin markkinointiviestintä-konserneihin. Näiden
yhtiöiden skaala ja palvelutarjooma ovat eri tasolla
verrattuna Zeeland Familyyn, jonka omistajat ja liiketoiminta
ovat Suomessa. Family kuuluu kansainväliseen itsenäisten
markkinointiviestintätoimistojen AMIN Worldwide verkostoon. Tämä mahdollistaa Zeeland Familyn asiakkaille
AMIN-verkoston palvelut 30 maassa.

Vertailuryhmän kasvu ja kannattavuus
Tarkastelemme ohessa suomalaisten
markkinointiviestintäkonsernien kasvua ja kannattavuutta
viime vuosina. Näistä yhtiöistä mikään yhtiö ei ole listattu,
joten tässä analysoitava ryhmä on eri kuin
arvonmääritysosiossa käytetty vertailuryhmä.
Vertailuryhmän kasvu on ollut viimeisen kahden vuoden
aikana keskimäärin hieman nopeampaa kuin toimialan
kasvu. Tämä johtuu arviomme mukaan eritoten
yritysostoista. Toimialan suurimpien yhtiöiden
liikevoittomarginaalitaso on liikkunut vuosina 2010-2014
noin -5 % - +30 %:n välillä. Keskimääräinen liiketulos /
myyntikate -marginaali oli viime vuonna 9 %. Parhaimmat
tulokset saavuttavat yleensä suuremmat toimijat, jotka
palvelevat suuria asiakkaita ja pystyvät siten skaalaamaan
toimintansa.

Suomen suurimmat markkinointiviestintä konsernit vuonna 2014
Salomaa-Yhtiöt
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Lähde: MTL
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Toimiala ja kilpailijat
Suurimmat markkinointiviestintä alan toimistot Suomessa (2014)
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Myyntikate/hlö, tuhatta euroa (oikea akseli)

Strategia, taloudelliset tavoitteet ja
riskitekijät
Zeeland Family tavoittelee nykyisessä strategiassaan kovaa kasvua ja pääomarakenteen optimointia. Yhtiö pyrkii
kasvuun aktiivisella myyntiorganisaatiolla, ulkoistuspalveluiden kasvattamisella, yritysostoilla ja palveluvalikoiman
laajentamisella. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on 10 %:n vuosittainen orgaaninen kasvu. Tämän lisäksi yhtiö
tavoittelee 20-30 %:n vuosittaista epäorgaanista kasvua yritysostojen ja yhdistymisten kautta. Yhtiö tavoittelee
myös pääomarakenteen tasapainottamista ja omavaraisuusasteen pitämiseen vähintään 20 %:ssa. Mielestämme
keskeisimmät riskit ovat saneerauksen epäonnistuminen, taseen rakenne ja yhtiön rahoitus, avainhenkilöiden
riippuvuus, yritysostojen epäonnistuminen ja osakkeen heikko vaihdettavuus.

Strategia ja kilpailutekijät
Zeeland Familyn strategia tähtää
markkinapotentiaalin laajentamiseen
Zeeland Familyn nykyisen strategian ytimessä on
nähdäksemme neljä kulmakiveä: 1) Yhtiö pyrkii olemaan
markkinoiden aktiivisin myyntiorganisaatio, 2) tarjoamaan
toimialan monipuolisimman palveluvalikoiman ja 3)
lisäämään jatkuvien palvelusopimusten liikevaihtoa sekä 4)
toteuttamaan kasvua tukevia yritysostoja ja palvella
suomalaisia yrityksiä kaikkialla Suomessa verkoston avulla.
Käytännössä strategialla pyritään vahvistamaan erityisesti
orgaanista kasvua myymällä nykyiselle asiakaskunnalle
entistä laajempia palvelukokonaisuuksia, kasvattamalla
asiakasmäärää sekä laajentamalla markkinoinnin
ulkoistuspalveluiden asiakaskuntaa ja peittoa.

Aktiivisin myyntiorganisaatio
Strategian toteutuksen kannalta tärkeä vaihe oli
saneerausohjelman käsittelyn yhteydessä toteutettu
tytäryhtiöiden fuusio ja organisaatiomallin
yksinkertaistaminen, jotka mahdollistavat yhtenäisemmän
yritysilmeen ja toimintatavat.
Zeeland Familyn johdon mukaan vain osa yhtiön noin 250
asiakkaasta käytti viime vuonna useampaa kuin yhtä
Zeeland Familyn palveluista. Johdon näkemyksen mukaan
yhtiön palveluvalikoima kattaa laajasti
markkinointiviestinnän palvelutarpeet, joten ristiinmyynnin
lisääminen on yksi pääprioriteeteista orgaanisen kasvun
saavuttamisessa. Zeeland Family onkin kuluvana vuonna
onnistunut lisäämään ristiinmyyntiä hieman. Kuluvan vuoden
yritysostot eivät vielä ole parantaneet ristiinmyyntiä, mutta
johdon mukaan niistä voidaan saada jotain synergioita.
Yhtiön mukaan Zeeland Familyllä on toimialan aktiivisin
myyntiorganisaatio, joka kontaktoi noin 1000 potentiaalista
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asiakasta vuosittain. Arvioimme että yhtiöllä on suhteellisen
hyvät mahdollisuudet nostaa hintojaan lähivuosina, sillä
yhtiö kontaktoi enemmän asiakkaita kuin kilpailijat ja
Zeeland Familyllä on näin ”varaa” hävitä enemmän
tarjouksia. Toinen syy miksi uskomme yhtiön hinnannostomahdollisuuksiin on hintamuodostuksen heikko
läpinäkyvyys markkinoilla.

Pääkohderyhmänä keskisuuret yhtiöt
Zeeland Familyn strategiassa yhtiön pääasiallinen
asiakaskohderyhmä on keskisuuret organisaatiot, sillä
niiden palvelutarpeet ja ostokäyttäytyminen sopivat
parhaiten yhteen yhtiön liiketoimintamallin kanssa.
Fokusoitumalla keskisuuriin yhtiöihin Zeeland Family pyrkii
myös erottautumaan kilpailijoista ja välttämään riippuvuutta
hyvin kilpaillusta ja varsin kapeasta isojen organisaatioiden
asiakasryhmästä.
Johdon arvion mukaan Suomessa on noin 200 suurta
asiakasyritystä, kun potentiaaliltaan keskisuuria yhtiöitä on
noin 2000.
Zeeland Familyn johdon mukaan keskisuurilla ja pienillä
organisaatioilla on usein tarve ja kiinnostus hankkia kaikki
tarvitsemansa markkinointiviestinnän palvelut saman katon
alta, mutta tarjontaa laaja-alaisille palveluille on vain vähän.
Lisäksi tässä asiakassegmentissä hankinnat tehdään
tyypillisesti keskitetysti, kun isoissa organisaatioissa
ostaminen on useimmiten hajautettua.
Keskisuuret yhtiöt ovat myös Zeeland Familyn
markkinoinnin ulkoistuspalveluiden pääkohderyhmää.
Yhtiön johdon arvion mukaan markkinoinnin
ulkoistuspalvelusta saatava kustannus- ja tuottavuushyödyt
ovat parhaimmillaan keskisuurissa organisaatioissa.

Markkinoinnin ulkoistuspalveluista jatkuvaa
liikevaihtoa ja kasvua
Zeeland Familyn nykyisen strategian ja kasvupotentiaalin
kannalta yksi keskeisimpiä tekijöitä on markkinoinnin
ulkoistuspalvelut, joita yhtiö on tarjonnut asiakaskunnalleen
muutaman vuoden ajan.

Markkinoinnin ulkoistuspalvelussa Zeeland Family ottaa
haltuunsa asiakkaidensa markkinointitoiminnot,
markkinoinnin suunnittelun ja toteutuksen. Joissakin
tapauksissa henkilöstöä voi siirtyä asiakasyrityksestä
Zeeland Familylle. Ulkoistuspalvelut laajentavat siten
Zeeland Familyn markkinapotentiaalia asiakkaiden
markkinointihenkilöstön arvonmuodostukseen.
Ulkoistuspalvelujen tavoitteena on asiakkaan markkinoinnin
kustannusten alentaminen, resurssien käyttöasteen
parantaminen sekä Zeeland Familyn markkinointiviestintäpalveluiden myyntipotentiaalin kasvattaminen.
Markkinoinnin ulkoistuspalvelut ovat pitkäaikaisia
yhteistyösopimuksia, joten ne ovat luonteeltaan hyvin
ennustettavissa olevia jatkuvia palveluita.
Ulkoistuspalveluiden myyntiprosessit ovat tyypillisesti melko
pitkiä, sillä asiakas haluaa usein ensin ”testata” Zeeland
Familyn palveluja ennen ulkoistukseen siirtymistä. Toinen
ulkoistuspalvelujen laajentumista jossain määrin hidastava
tekijä on palvelumallin tunnettuus. Zeeland Familyn mukaan
markkinoilla ei ole tällä hetkellä muita vastaavan laajuista
palvelua tarjoavia yhtiöitä. TBWA\Helsinkiiin kuuluvan
TBWA\North tarjoaa insourcing-palveluita, ne eroavat
Zeeland Familyn palveluista siinä määrin että insourcingpalvelussa markkinointiviestintäyhtiö täydentää asiakkaan
markkinointiosastoa henkiökunnallaan.
Zeeland Familyllä on arviomme mukana tällä hetkellä
kahdeksan kokoluokaltaan noin 0,1-0,4 miljoonan euron
ulkoistuspalveluasiakasta. Yhtiön ulkoistuspalvelun
asiakkaita on mm. Machinery-konserni ja Enfo Oyj. Yhtiön
tavoitteena on laajentaa ulkoistuspalvelujen asiakasmäärää
merkittävästi lähivuosina.

rajoittavat näkemyksemme mukaan merkittävien käteisellä
suoritettavien yritysostojen tekemistä.

Kilpailutekijät
Zeeland Familyn toimialalla on erittäin vaikeaa saavuttaa
kestäviä kilpailuetuja, sillä liiketoiminnassa on kyse
asiantuntijaresurssien myynnistä ja yhtiöt ovat siten hyvin
riippuvaisia osaajistaan. Useimmiten yhtiöiden tuotteet tai
brändi ei erotu merkittävästi kilpailijoista, mikä alentaa
kynnystä vaihtaa toimittajaa. Lisäksi yhtiöt jättävillä
avainhenkilöillä on usein matala kynnys kilpailla samoista
asiakkuuksista uudessa yhtiössä tai uuden kilpailevan yhtiön
kautta. Lisäksi palvelumallit ovat useimmiten kopioitavissa.
Toimiala muuttuu kuitenkin hitaasti ja varsinkin suuret
toimijat ovat hidasliikkeisiä.
Näkemyksemme mukaan Zeeland Family kykenee
erottautumaan kilpailijoista tällä hetkellä lähinnä Suomen
markkinoilla uniikin markkinoinnin ulkoistuspalvelun kautta,
jonka mahdollistaa eritoten yhtiön laaja-alainen palvelumalli
ja sitä tukevat prosessit.
Toinen Zeeland Familyn erottautumistekijä on yhtiön tapa
toimia ja myydä palveluita Zeeland Familyn brändillä ja
kokonaisosaamisella, erotuksena alan tyypilliselle tavalle
toimia suunnittelija/henkilökeskeisesti. Tämä suojaa
Zeeland Familyä myös jossain määrin henkilöstön
vaihtuvuudelta.

Yritysostot

Zeeland Familyllä on myös useita kilpailuhaittoja, joista
keskeisin on yhtiön heikko rahoitusasema. Heikko
rahoitustilanne lisää asiakkaiden, rekrytoitavien henkilöiden,
alihankkijoiden ja yrityskauppojen vastapuolten
varovaisuutta neuvotteluissa yhtiön kanssa. Zeeland
Familyn mukaan saneerausmenettelystä on aiheutunut sille
jonkun verran mainehaittaa ja asiakasmenetyksiä.

Orgaanisen kasvun lisäksi Zeeland Familyn strategiaan
kuuluu olennaisena osana myös yritysostot. Yritysostojen
tavoitteena on kiihdyttää kasvua, laajentaa yhtiön
palveluvalikoimaa ja laajentaa yhtiön maantieteellistä
peittoa.

Toinen Zeeland Familyn kilpailuhaitta on yhtiön pienempi
koko alan johtaviin toimijoihin verrattuna. Pieni koko
heikentää Zeeland Familyn neuvottelu- ja kilpailuvoimaa
erityisesti toimialan suurimmissa asiakkuuksissa, mutta
Zeeland Familyn fokus onkin keskisuurissa asiakkaissa.

Zeeland Family on kartoittanut varsin laajasti toimialan
potentiaalisia yritysostokohteita. Zeeland Familyn
tähtäimessä on tällä hetkellä erityisesti pienet, lähes
rekrytoinnin kaltaiset osaamista, palveluvalikoimaa tai
maantieteellistä peittoa laajentavat hankinnat. Yhtiö tulee
myös yrittämään laajentamaan digitaalisia palveluitaan
yritysostoilla.

Taloudelliset tavoitteet

Strategian mukaisesti yritysjärjestelyitä tullaan tekemään
tulevaisuudessa myös Pohjois-Euroopan alueella.
Yritysostojen toteuttaminen Suomen ulkopuolella voi olla
vaikeampaa kuin kotimaisten yritysjärjestelyiden
toteuttaminen.
Yritysostot tehdään todennäköisimmin osakevaihdolla ja
kauppojen hinnoittelussa pyritään hyvin lyhyisiin, 1-2 vuoden
takaisinmaksuaikoihin. Yhtiön tämänhetkiset rahavarat
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Zeeland Family julkaisi kesällä 2015 uudet taloudelliset
tavoitteensa. Yhtiö pyrkii pitkällä tähtäimellä saavuttamaan
vahvaa orgaanista ja epäorgaanista kasvua sekä
optimoimaan pääomarakennetta.






Zeeland Family tavoittelee yli 10 prosentin
vuosittaista orgaanista kasvua. Orgaaninen kasvu
oli H1’15 aikana noin 6 prosenttia.
Zeeland Family tavoittelee orgaanisen kasvun
lisäksi 20-30 prosentin epäorgaanista kasvua
yritysostojen ja yhdistymisen kautta.
Epäorgaaninen kasvu oli H1’15 aika noin 49 %.
Zeeland Family tavoittelee myös
pääomarakenteen tasapainottamista ja vähintään

20 prosentin omavaraisuusastetta.
Omavaraisuusaste oli H1’15 22,9 prosenttia.
Emme ole täysin vakuuttuneita siitä, että Zeeland Family
pystyisi kasvamaan orgaanisesti 10 % vuosittain. Markkinan
ollessa heikko ja kilpailun ollessa kireä, emme näe suuria
mahdollisuuksia kovaan orgaaniseen kasvuun. Näemme
potentiaalia ulkoistuspalveluissa, mutta niiden ollessa vielä
pieni osa liikevaihdosta, niiden kasvu on prosentuaalisesti
matala. Yhtiön orgaaninen kasvu on tammi-syyskuun aikana
ollut arviomme mukaan noin 5 prosenttia, ja emme usko
yhtiön pääsevän yli 10 prosentin tänä vuonna.
Epäorgaaninen kasvu tulee tehtyjen yrityskauppojen
ansiosta olemaan vahvaa tänä vuonna. Emme ole
mallintaneet epäorgaanista kasvua ennusteisiimme ja
pidämme 20-30 prosentin vuosittaista kasvutavoitetta
kunnianhimoisena. Uskomme, että yhtiö tulee tekemään
suuren osan yrityskaupoistaan osakevaihdolla, sillä yhtiön
kassavarat eivät ole varsin suuret.
Pidämme yli 20 prosentin omavaraisuusasteen tavoitetta
täysin realistisena. Pidämme tavoitetta hieman matalana,
sillä jos yhtiö tekisi samanlaisia tappiota kuin se teki pari
vuotta sitten, oma pääoma menisi parissa vuodessa
negatiiviseksi.

Riskit
Zeeland Familyn osakkeeseen liittyy merkittäviä riskejä,
jotka sijoittajien tulee tunnistaa. Muistutamme myös, että
toisaalta näiden riskitekijöiden pienentyminen tai
poistuminen johtaisi pääoman tuottovaatimuksen
supistumiseen ja siten riskien pienentyminen voisi toimia
positiivisena ajurina osakkeelle. Sijoittajien kannalta
merkittävimmät osakkeeseen liittyvät riskit ovat seuraavat:

Saneerausohjelman epäonnistuminen
Käytämme mallissamme yhtiön korkeasta riskiprofiilista
johtuen varsin korkeaa pääoman tuottovaatimusta.
Sijoittajien kannattaa huomioida, ettei korkeakaan
pääomantuottovaatimus huomio mielestämme täysin
tilannetta, jossa Zeeland Group Oy:n operatiivinen kehitys
heikkenee selvästi ja yhtiö ei selviä saneerausohjelman
maksuohjelmasta. Tämä voisi aiheuttaa tilanteen, jossa
Zeeland Family ajautuisi jälleen vakaviin rahoitusvaikeuksiin
ja yhtiö voisi menettää oman pääoman kokonaan.
Lisäksi koska Zeeland Familyn saneerausohjelmassa oleva
tytäryhtiö muodostaa suuren osan (arviolta 75 %) konsernin
liiketoiminnasta ja saneerausohjelman ulkopuolelle jatkossa
tehtävät kasvupanostukset tulevat sitomaan pääomia,
pidämme hyvin epätodennäköisenä että osakkeenomistajat
voisivat saada suuria osinkotuloja/pääomanpalautuksia
ennen vuotta 2021.
Korostamme kuitenkin, että pidämme saneerausohjelman
epäonnistumista nykytiedon varassa kohtuullisen
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epätodennäköisenä vaihtoehtona, sillä yhtiön operatiivinen
tulos on saatu positiiviseksi ja saneerausohjelma on
leikannut huomattavasti yhtiön velkaa ja rahoituskuluja.
Yritysostojen myötä operatiivista toimintaa harjoitetaan nyt
myös neljässä toisessa tytäryhtiössä. Lisäksi
saneerausohjelman lyhennykset ovat takapainotteisia, joten
yhtiölle jää useita vuosia aikaa kumuloida velkasuorituksiin
vaadittavia pääomia.

Heikko rahoitusasema ja rahoituksen
saatavuus
Zeeland Familyn taloudellinen asema on edelleen heikko,
huolimatta saneerausohjelman mahdollistamasta velkojen
leikkauksesta ja pääomarakenteen tervehtymisestä. Heikko
taloudellinen asema heikentää yhtiön edellytyksiä toteuttaa
strategiaa sekä vastata mahdollisuutta vastata kiristyvään
kilpailutilanteeseen asiakkaista ja resursseista. Lisäksi
ennakoimattomat suhdannevaihtelut voivat yhdistettynä
heikkoon rahoitusasemaan vaarantaa yhtiön kassatilanteen.
Näkemyksemme mukaan heikkoon rahoitusasemaan
liittyvää riskiä pienentää jossain määrin yhtiön käyttämä
myyntisaamisten faktorointi, jonka avulla on mahdollista
tarvittaessa kasvattaa kassavirtaa. Toisaalta yhtiön
osakkeen noteeraus mahdollistaa osan kasvuhankkeiden
toteuttamisesta osakevaihdolla tai suunnatuilla anneilla.

Riippuvuus avainhenkilöistä
Markkinointiviestintä on toimialana hyvin henkilökeskeistä ja
siksi yhtiöt ovat melko riippuvaisia avainhenkilöidensä
luomista asiakassuhteista ja osaamisesta. Avainhenkilöiden
menettäminen tai siirtyminen yhtiön kilpailijaksi voi aiheuttaa
sekä resurssointiongelmia että asiakasmenetyksiä.
Zeeland Family pyrkii minimoimaan avainhenkilöihin liittyviä
riskejä toimimalla asiakassuhteissa yhtenäisenä
yksikkönä/brändinä, eikä yhtiö pyri niinkään myymään
toimialalle tyypilliseen tapaan yksittäisten tunnettujen
asiantuntijoiden resursseja. Suuri osa yhtiön
avainhenkilöistä on myös yhtiön osakkeenomistajia, joten
heillä on työsuhteen lisäksi myös omistajaintressejä.

Yritysostojen epäonnistuminen
Yrityskauppojen tekeminen, avainhenkilöiden sitouttaminen
ja ostettujen yhtiöiden integrointi osaksi Zeeland Familyä on
yksi yhtiön strategian onnistumisen kannalta keskeisiä
elementtejä. Yrityskauppoihin liittyy useita riskejä, kuten 1)
ylihinnan maksaminen, 2) avainhenkilöiden menettäminen,
3) integroinnin epäonnistuminen ja 4) odotettua suuremmat
integrointikustannukset. Riskit ovat mielestämme vieläkin
korkeammat jos yhtiö aloittaa strategiansa mukaisesti
tekemään yritysostoja Suomen ulkopuolella.
Zeeland Family on tehnyt historiassa kymmeniä
yrityskauppoja, joista osa on epäonnistunut pahasti.
Esimerkkeinä tästä on mm. Mainostoimisto Rientola ja
Eirikuva Digital Image Oy. Toisaalta Zeeland Family on myös

tehnyt useita onnistuneita yritysostoja ja niiden tekeminen
on olennainen osa yhtiön strategiaa myös jatkossa.
Yhtiö pyrkii minimoimaan yrityskauppariskit tarkalla
etukäteisvalmistelulla, tiukoilla takaisinmaksukriteereillä ja
lisäkauppaelementeillä.

Osakkeen heikko vaihdettavuus
Osakkeen vaihdettavuus on yhtiön matalan markkina-arvon
ja likviditeetin takia varsin heikko. Yhtiön osakkeenomistus
on myös kohtuullisen keskittynyttä.
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Strategia ja taloudelliset tavoitteet
Strategian kulmakivet

Taloudelliset tavoitteet

Lähde: Inderes / Zeeland Family

Lähde: Zeeland Family

Zeeland Familyn asiakaskohderyhmät

Lähde: Inderes / Zeeland Family
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Ennusteet, arvostus ja
sijoitusnäkemys
Ennustamme Zeeland Familyn liikevaihdon ja käyttökatteen kasvun olevan vahvaa vuosina 2015 ja 2016. Tämän
jälkeen odotamme yhtiön saavuttavan noin 2 %:n liikevaihdon kasvun ja 2-5 %:n käyttökatteen kasvun. Olemme
ennusteissamme varovaisia sillä olemme tunnistaneet lukuisia riskejä jotka vaikuttavat yhtiöön. Keskeisimpinä
riskeinä koemme tytäryhtiön saneerauksen, toimialan suhdanneherkkyyden ja murroksen, yritysostojen
epäonnistumisen, taseen heikkouden ja osakkeen heikon likviditeetin. Näemme yhtiössä myös potentiaalia,
etenkin ulkoistuspalveluissa ja onnistuneissa yritysostoissa, mutta lyhyellä tähtäimellä mahdollisuudet jäävät
riskien varjoon. Olemme arvioineet Zeeland Familyn arvostusta vertailemalla yhtiön arvostuskertoimia
vertailuryhmään ja tekemällä DCF-analyysin. Mielestämme arvostuskertoimet ovat tällä hetkellä neutraalit, sekä
absoluuttisesti että vertailuryhmään nähden. Annamme osakkeelle 2,90 euron tavoitehinnan ja vähennäsuosituksen.

Ennusteet

kaupan tuovan vain hyvin pienen vaikutuksen loppuvuoden
liikevaihtoon ja tulokseen.

Zeeland Family raportoi liikevaihtonsa ja tuloksensa
ainoastaan konsernitasolla. Olemme ennusteissamme
arvioineet liikevaihdon kehitystä markkinointiviestintäpalveluiden ja ulkoistuspalveluiden kautta. Ennustamme
liikevaihdon ja tuloksen kehitystä ennustejaksolla 20152022. Korostamme että Zeeland Family ei raportoi
ulkoistuspalveluita erikseen, ennusteissa käytetyt luvut
ulkoistuspalveluiden liikevaihdosta perustuvat Inderesin
tekemään arvioon. Perustelemme liikevaihdon ennusteen
jakoa liiketoimintamallien toisistaan poikkeavalla
kasvuvaiheilla. Liikevaihdon kehitys voi Zeeland Familyllä
olla suhteellisen volatiilia johtuen esimerkiksi
kampanjamyynneistä tai suurista projektimyynneistä.

Zeeland Familyn käyttökate on kasvanut kuluvana vuonna
liikevaihdon kasvun ja tehokkaamman resurssien käytön
ansiosta. Odotamme Zeeland Familyn operatiivisen
tuloskasvun jatkavan loppuvuonna ja ennustamme Zeeland
Familyn tekevän 0,8 MEUR:n EBITDA tuloksen kuluvana
vuonna (0,3 MEUR vuonna 2014). Käyttökatemarginaali
nousee ennusteemme mukaisesti 6,2 %:iin viime vuoden 3,7
%:sta. Odotamme liiketuloksen ennen liikearvopoistoja
olevan 0,76 MEUR (0,23 MEUR vuonna 2014). Arvioimme
liikearvopoistojen olevan noin 0,55 MEUR ja odotamme
siten raportoidun liikevoiton olevan 0,21 MEUR kuluvana
vuonna (vuonna 2014 -0,26 MEUR). Yhtiön rahoituskulut
ovat arviomme mukaan noin -0,08 MEUR kuluvana vuonna
ja yhtiön veromaksut jäävät mataliksi. Ennustamme
nettotuloksen olevan 0,06 MEUR, mikä tarkoittaa 0,07
euron raportoitua osakekohtaista tulosta. Liikearvopoistoista
oikaistu osakekohtainen tulos on ennusteemme mukaan
0,52 euroa.

Lyhyen aikavälin ennusteet
Zeeland Family on ohjeistanut liikevaihdon nousevan noin
12-14 MEUR:oon vuonna 2015 (7,5 MEUR vuonna 2014).
Yhtiö arvioi myyntikatteen nousevan noin 9 MEUR:oon (6,9
MEUR vuonna 2014) ja käyttökatteen nousevan 0,6-1,0
MEUR:oon (0,3 MEUR vuonna 2014).
Zeeland Familyn liikevaihto ja tulos ovat kasvaneet
merkittävästi alkuvuonna. Tammi-syyskuun aikana
liikevaihto on kasvanut edellisvuoden 5,4 MEUR:sta yli 62
prosenttia 9,2 MEUR:oon. Kasvu on ollut erittäin voimakasta
johtuen alkuvuoden aikana tehdyistä yrityskaupoista.
Arvioimme että suurin osa liikevaihdon kasvusta on Media
Contact Finland ja Familyn yrityskauppojen tulosta. Zeeland
Familyn EBITDA oli kuluvan vuoden tammi-syyskuun aikana
0,6 MEUR, eli 6,0 % liikevaihdosta. Edellisvuoden
vertailukaudella EBITDA oli 0,2 MEUR, eli 4 % liikevaihdosta.
Vuoden 2015 osalta odotamme liikevaihdon kasvavan 70
prosenttia 12,9 MEUR:oon. Odotamme kasvun jatkuvan
Q4:lla alkuvuonna tehtyjen Media Contactin ja Familyn
yrityskauppojen ansiosta. Zeeland Family teki lokakuussa
vuoden kolmannen yrityskauppansa, mutta arviomme tämän
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Ennustamme vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan noin 8
prosenttia vuodesta 2015. Kasvun taustalla vaikuttaa
pääosin Media Contact Finlandin ja Familyn liikevaihdot,
jotka eivät sisälly vuoden 2014 ensimmäisten kvartaalien
vertailukausiin. Uskomme orgaanisen liikevaihdon kasvun
olevan vaimeaa loppuvuonna, ja ennustamme siten noin 2
%:n kasvua toiselle vuosipuoliskolle. Odotamme
markkinointiviestintäpalveluiden kasvavan
kokonaisuudessaan noin 7 % ensi vuonna yrityskauppojen
vetämänä. Olemme varovaisia ennusteissamme, sillä
uskomme markkinointiviestintäpalveluiden kysynnän olevan
vaimeaa vielä ensi vuonna Suomen taloudellisen tilanteen
takia. Odotamme ulkoistuspalveluiden jatkavan kasvua ensi
vuonna ja ennustamme noin 12 %:n kasvua
ulkoistuspalveluille. Tämä perustuu oletukseen että Zeeland
Family pystyisi saamaan vähintään yhden uuden
ulkoistuspalvelu-asiakkaan ensi vuonna.

Vuonna 2016 odotamme käyttökatteen kasvavan noin 15 %
liikevaihdon vetämänä ja nousevan 0,92 MEUR:oon.
Arviomme kustannuksien kasvavan melkein samaa tahtia
kuin liikevaihto, mutta arvioimme Family-yhdistymiseen
liittyvien synergioiden alentavan kuluja hieman ensi vuonna.
Odotamme siksi käyttökatemarginaalin nousevan 6,6 %:iin
vuonna 2016. Ennustamme liikevoiton ennen
liikearvopoistoja olevan 0,86 MEUR ja raportoidun
liikevoiton olevan 0,31 MEUR. Vuodelle 2016 ennustamme
0,17 euron raportoitua osakekohtaista tulosta ja 0,61 euron
liikearvopoistoista oikaistun osakekohtaista tulosta.

marginaalilla mitattuna 7,0 prosenttia ja EBIT-marginaalilla
mitattuna 6,5 %. Kannattavuustaso perustuu oletukseen,
että yhtiö on saanut saneerauksen ohi ja tase on
terveellisessä kunnossa mikä mahdollistaa toimialalle
normaalin kannattavuuden.

Ennusteet vuosineljännestasolla

Zeeland Family on pystynyt kääntämään vuoteen 2013
kestäneen tappiollisen liiketoiminnan. Yksi yhtiön
tytäryhtiöistä on saneerauksessa, mutta tytäryhtiö tekee
näkemyksemme mukaan kohtuullisen hyvää tulosta ja
yhtiön pitäisi selvitä saneerauksesta. Zeeland Family on nyt
kasvuvaiheessa ja kannattavuus on noussut. Myyntikate on
kuluvan vuoden tammi-syyskuussa kasvanut 18 %, josta noin
6 % on ollut orgaanista ja 12 % on tullut yrityskauppojen
myötä. Yhtiön pahimmat vuodet ovat takana ja yhtiö
tavoittelee lähitulevaisuudessa voimakasta kasvua.
Odotamme tuloksen kasvavan hieman liikevaihdon kanssa,
mutta emme odota merkittävää tuloskasvua.
Näkemyksemme mukaan johdon huomio kiinnittyy kasvuun,
ei niin ikään kannattavuuteen.
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Lähde: Inderes

Pitkän aikavälin ennusteet
Odotamme markkinointiviestinnän toimialan kasvun olevan
suhteellisen vaimeaa vielä vuonna 2017. Tämän perusteella
odotamme Zeeland Familyn markkinointiviestinnän
palvelujen kasvavan noin 2 % vuosina 2017-2020.
Uskomme Zeeland Familyn saavan ulkoistuspalveluihin
jälleen yhden tai kaksi uutta asiakasta per vuosi, jonka
myötä ennustamme ulkoistuspalveluille noin 10 %:n
vuosikasvua vuosina 2017-2020. Samalla ennustejaksolla
odotamme Zeeland Familyn käyttökatteen kasvavan noin 45 % vuodessa ulkoistuspalveluiden tukemana. Odotamme
Zeeland Familyn tekevän noin 7 %:n käyttökatemarginaalin
vuosina 2017-2020. Oikaistu liikevoitto tulee ennusteemme
mukaan olemaan noin 1 MEUR:n tasolla, eli noin 6,5 %
liikevaihdosta. Odotamme raportoidun liikevoiton olevan
noin 0,4-0,5 MEUR tasolla, eli noin 2,5 % liikevaihdosta.
Nettotulos nousee noin 0,2-0,3 MEUR:n tasolle ja
liikearvopoistoista oikaistu nettotulos nousee 0,7-0,8
MEUR:oon.
Ennustamme liikevaihdon kasvun tasaantuvan
ennustejakson lopulla noin 2 %:iin vuodessa. Suurten
liikearvopoistojen pitäisi loppua vuonna 2021, joten
raportoitu liikevoitto nousee vuosina 2022 ennusteemme
mukaan noin 1-1,1 MEUR:n tasolle eli noin 6,7 prosenttiin
liikevaihdosta. Odotamme nettotuloksen olevan 1 MEUR:n
tasolla.
Odotamme terminaalijakson kasvun olevan 2 prosenttia
mikä vastaa normaalia inflaatiotasoa. Ennustamme
terminaalijakson kannattavuuden olevan EBITDA-
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Arvostus
Sijoitusnäkemys ja riskit

Suomen suurimmat markkinointiviestintä-konsernit tekevät
noin 10 %:n käyttökatetta. Näkemyksemme mukaan Zeeland
Familyn pitäisi pystyä tekemään noin 10 %:n EBITDAmarginaalia normaalissa markkinatilanteessa. Olemme
kuitenkin varovaisempia ennusteissamme ja odotamme
Zeeland Familyn pääsevän noin 7,5 %:n EBITDAmarginaaliin ennustejaksomme lopussa. Yhtiön johto on
aikaisempina vuosina ollut moneen kertaan liian positiivisia
ohjeistuksen suhteen, joten suhtaudumme myös tähän
varovaisuudella. Pysymme myös tarkkailevaisina
kustannuksien kasvuun ja haluamme nähdä todisteita siitä,
että yhtiö pystyy myös kannattavaan kasvuun.
Arviomme mukaan osakemarkkinan luottamus Zeeland
Familyyn on heikko johtuen vuoden 2014
saneerausprosessista ja yhtiön viime vuosien heikosta
kannattavuudesta. Zeeland Familyn keskeisin riski on
tytäryhtiön saneerauksen epäonnistuminen, mutta emme
näe tätä kovin todennäköisenä. Saneeraus tulee kuitenkin
syömään pois noin puolet ennustamamme yhtiön tekemästä
käyttökatteesta aina vuoteen 2020 asti. Raportoitu
nettotulos jää matalaksi liikearvopoistojen takia, tämän takia
yhtiön oma pääoma tulee kasvamaan hitaasti. Zeeland
Familyn tase on mielestämme heikossa kunnossa, sillä
omavaraisuusaste on vuoden 2015 lopulla noin 25 % ja
nettovelkaantumisaste noin 100 %. Kaikki nämä tekijät
tulevat rajoittamaan yhtiön osingonmaksukykyä.
Markkinointiviestinnän toimiala on hyvin suhdanneherkkä ja
näkyvyys yli 6 kuukauden jaksolle on tyypillisesti heikko.
Yhtiön kiinteät kustannukset ovat suhteessa liikevaihtoon
korkeat ja tämä tekee kustannusrakenteen joustavuuden
heikoksi, mikä nostaa riskitasoa.

Operatiivisten ja taloudellisten riskien lisäksi, osakkeen
likviditeetti on tällä hetkellä erittäin heikko johtuen yhtiön
matalasta markkina-arvosta. Heikko likviditeetti nostaa myös
osakkeen riskiprofiilia.

oikaistu P/E luku on ennusteillamme 5x kuluvalle vuodelle,
mikä taas on erittäin matala. Osinkotuotto on
ennusteillamme 1,0 % kuluvana vuonna eikä anna tukea
arvostuskertoimien nousuun.

Yllä mainitsemamme riskitekijät, eli saneeraus, yritysostojen
epäonnistuminen, toimialan suhdanneherkkyys ja heikko
näkyvyys, taseen heikkous ja osakkeen heikko likviditeetti,
rajoittavat hyväksyttäviä arvostuskertoimia huomattavasti.

EV/EBITDA kerroin on ennusteemme mukaisesti 4,8x
vuodelle 2016. Heikon näkyvyyden ja korkean riskiprofiilin
takia pidämme arvostusta neutraalina. P/E luku laskee ensi
vuonna ennusteemme mukaisesti tasolle 17x. Tämä taso
heijastaa kasvuyhtiön arvostusta, mutta Zeeland Familyn
suhteessa riskit alentavat hyväksyttävää arvostustasoa ja
pidämme arvostusta hieman haastavana. Oikaistu P/E
kerroin on vuodelle 2016 4,4x, mikä on matala, mutta
teknisistä syistä emme voi asettaa sille kovin paljon
painoarvoa ja toisaalta EV-pohjaiset kertoimet eivät anna
nousuvaraa. Osinkotuotto on ennusteemme mukaisesti 2,2
% vuonna 2016, eikä tämä anna tukea arvostuskertoimille.

Näemme yhtiössä potentiaalia, etenkin ulkoistuspalveluissa
ja onnistuneissa yrityskaupoissa, mutta lyhyellä tähtäimellä
mahdollisuudet jäävät riskien varjoon.
Annamme tunnistamamme riskien ja yhtiön potentiaalin
perusteella osakkeelle 2,90 euron tavoitehinnan ja
vähennä-suosituksen.

Arvostuskertoimet
Hinnoittelemme Zeeland Familyä ensisijaisesti EV/EBITDA ja
P/E kertoimilla. Mielestämme EV/EBITDA huomioi hyvin
yhtiön operatiivista tuloskykyä ja suhteellisen korkeaa
velkataakkaa. Liikearvopoistojen takia EV/EBIT ja P/E
kertoimet antavat operatiivisesti väärän kuvan yhtiöstä.
Kiinnitämme kuitenkin huomiota yhtiön P/E lukuun, sillä
nettotuloksen hidas kasvu rajoittaa oman pääoman kasvua.
Pääoman hidas kasvu rajoittaa taseen vahvistumista, ja tämä
johtaa kroonisen matalaan omavaraisuusasteeseen. Jos
Zeeland Family olisi IFRS-kirjanpidon piirissä, olisi yhtiön
raportoitu EPS sama kuin nyt laskemamme oikaistu EPS.
IFRS-kirjanpidon piirissä Zeeland Familyn tase vahvistuisi
nopeammin, sillä yhtiön raportoima tulos kasvaisi ja sitä
mukaan oma pääoma kasvaisi nopeampaan tahtiin. Emme
kuitenkaan tällä hetkellä voi asettaa kovin paljon painoarvoa
matalille oikaistuille P/E kertoimille, sillä yhtiö tarvitsee
taseen vahvistamiseen ”todellista” raportoitua tulosta. IFRSkirjanpidossa taseriski siirtyisi matalasta
omavaraisuusasteesta taseen liikearvoon, mikä
näkemyksemme mukaan ei kantaisi suurta alaskirjausriskiä.
Näemme IFRS-kirjanpidon mahdollisena positiivisena ajurina
osakkeelle, sillä taseen riski pienentyisi mielestämme
tällaisessa tapauksessa.
EV/Liikevaihto ei mielestämme kuvaa toimialan yhtiöitä
varsin hyvin, sillä liikevaihto voi olla hyvinkin korkea mutta
kannattavuus matala johtuen alihankinnoista. Suuri osa
yhtiön rahavirrasta tulee uppoamaan saneerausvelkojen
takaisinmaksuun, samaan aikaan yhtiön oma pääoma
kasvaa hitaasti. Nämä kaksi tekijää rajoittavat mielestämme
yhtiön osingonmaksukykyä, emmekä näe osinkotuottoa
arvo-ajurina osakkeelle.
Kuluvan vuoden ennusteillamme Zeeland Familyn
EV/EBITDA kerroin 6,5x. Ottaen huomioon tunnistamamme
riskit, me suhtaudumme arvostukseen varovaisuudella ja
pidämme arvostusta neutraalina. Liikearvon poistojen takia
yhtiön kohtalaisen hyvä operatiivinen tulos laskee
huomattavasti ja P/E luku on kuluvan vuoden
ennusteillamme 53x. Luku on erittäin korkea, eikä sinänsä
anna yhtään nousuvaraa osakkeelle. Liikearvopoistoista
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Arvostuskertoimet
2014

2015e

2016e

2017e

Osakekurssi

2,35

2,80

2,80

2,80

Markkina-arvo

2,2

3,3

3,3

3,3

Yritysarvo (EV)

4,7

5,2

4,4

3,7

P/E (raportoitu)

0,8

52,6

17,0

13,5

P/E (oikaistu)

5,1

5,4

4,6

4,4

P/Kassavirta

-69,9

-18,8

3,8

3,6

P/B

2,5

1,9

1,7

1,6

P/S

0,3

0,3

0,2

0,2

EV/Liikevaihto

0,6

0,4

0,3

0,3

EV/EBITDA

16,4

6,5

4,8

3,8

EV/EBIT

19,8

6,8

5,2

4,1

Osinko/tulos (%)

1%

56 %

36 %

29 %

Osinkotuotto-%

1,3 %

1,1 %

2,2 %

2,2 %

Lähde: Inderes

Lähde: Inderes

Herkkyysanalyysi
Olemme tehneet yksinkertaisen herkkyysanalyysin missä
tutkimme liikevaihdon kasvun vaikutusta vuoden 2017
osakekohtaiseen tulokseen. Meidän nykyisillä
ennusteillamme liikevaihto kasvaa 3 % vuonna 2017 ja
käyttökate on 6,7 %. Oikaistu osakekohtainen tulos on
vuonna 2017 ennusteillamme 0,64 euroa ja raportoitu
osakekohtainen tulos on 0,21 euroa. Jos antaisimme
osakkeelle oikaistun P/E kertoimen 5x, osakkeen arvo olisi
3,20 euroa ja siihen olisi potentiaalia 10 % meidän
tavoitehinnasta. Jos antaisimme osakkeelle 10x P/E
kertoimen vuodelle 2017, osakkeen arvo olisi vuoden 2017
ennusteillamme 2,07 euroa ja potentiaali siihen meidän
tavoitehinnasta olisi -29 %. Taulukosta näkee mitä tapahtuu
jos liikevaihdon kasvu on alempi tai ylempi kuin
ennustamamme 3 %. Pahimmat skenaariot, missä liikevaihto
laskisi 7 % vuonna 2017, johtaisi negatiiviseen
liikearvopoistoista oikaistuun tulokseen ja raportoituun
osakekohtaiseen tulokseen (-0,10 euroa ja -0,53 euroa).
10x P/E kerroin on mielestämme raportoidulle tulokselle
kohtuullinen kerroin, emme tunnistamamme riskien takia voi
hyväksyä korkeampaa kerrointa osakkeelle. Oikaistu P/E

kerroin 5x heijastaa mielestämme operatiivista
arvostuskerrointa, joka olisi yhtiölle tällä hetkellä
kohtuullinen arvostuskerroin. Emme voi hyväksyä korkeaa
oikaistua P/E kerrointa sillä yhtiön FAS-kirjanpito tekee
raportoidusta tuloksesta matalan, tämän takia oma pääoma
kasvaa hitaasti ja tase pysyy heikossa kunnossa.
Mielestämme oman pääoman täytyy kasvaa, jotta taseesta
tulisi kestävämpi jos yhtiölle syntyisi tulevaisuudessa
tappioita. Matalat EV-pohjaiset kertoimet antavat kuitenkin
tukea arvostukselle.
Yhtiöllä on mahdollisuus siirtyä IFRS-kirjanpitoon, ja
näemme sen tapahtumisen myös hyvin mahdollisena. Jos
yhtiö siirtyisi IFRS-kirjanpitoon, taseen liikearvoa ei tarvitsisi
poistaa tuloslaskelman kautta. Tämä nostaisi yhtiön
raportoimaa tulosta ja kasvattaisi yhtiön omaa pääomaa
nopeampaan tahtiin. Taseriski siirtyisi matalasta
omavaraisuusasteesta liikearvoon, jota testattaisiin
vuosittain. Näkemyksemme mukaan liikearvo selvisi hyvin
testauksista ja alaskirjauksen riski olisi hyvin pieni. IFRSsiirtyminen nostaisi tulosta ja taseriskistä tulisi pienempi.
Saneerausriski pysyisi yhä keskeisenä riskinä, joka rajoittaisi
hyväksyttäviä arvostuskertoimia. Zeeland Familyn
osingonmaksukyky nousisi jos yhtiö siirtyisi IFRSraportointiin, sillä oma pääoma kasvaisi nopeampaan tahtiin.
P/E kerrointa rajoittaa kuitenkin neutraalit EV/EBITDA
kertoimet.

kannattavuus ja tase ovat suurin piirtein samoja verrattuna
Zeeland Familyyn.
Suuret globaalit markkinointiviestintäyhtiöt tekevät noin 15
prosentin käyttökatemarginaalia ja liikevoittomarginaali on
keskimäärin noin 10 prosentin tasolla. Vertailuryhmämme
yhtiöt tekevät noin 10 prosentin liikevoittomarginaalia ja
yhtiöiden taseet ovat suhteellisen hyvässä kunnossa (pois
lukien Soprano). Vertailuyhtiöiden kannattavuudet ovat siten
korkeammalla tasolla verrattuna Zeeland Familyyn.
Vertailuyhtiöiden taseet ovat myös paremmassa kunnossa
ja yhtiöillä ei ole saneerauksia käynnissä.
Markkina on arvostanut Zeeland Familyn vertailuryhmään
nähden preemiolla kun tarkastellaan vuoden 2015 P/E ja
EV/EBITDA arvostuskertoimia. Operatiivista arvostusta
kuvaava EV/EBITDA kerroin on vuodelle 2016 hieman
matalampi suhteessa vertailuryhmään. Pidämme Zeeland
Familyn arvostustasoa suhteessa vertailuryhmään hieman
haastavana. Mielestämme vertailuryhmän yhtiöiden
arvostukset ovat kohdillaan, emmekä näe syytä miksi
Zeeland Familyä pitäisi arvostaa preemiolla ottaen
huomioon korkeamman riskiprofiilin. P/E kertoimet eivät ole
yhtä vertailukelpoisia johtuen liikearvopoistoista ja
painotamme siksi tässä EV/EBITDA kerrointa.

Zeeland Familyn vertailuryhmä
Markkina-arvo

Herkkyysanalyysi 2017e

Yhtiö

EBITDA-%

EPS
oikaistu

Oikaistu
P/E 5x

Potentiaali

EPS
raportoitu

Raportoitu
Potentiaali
P/E 10x

-7 %

0,0 %

-0,10

-0,49

-117 %

-0,53

-5,31

-283 %

-6 %

0,7 %

-0,02

-0,12

-104 %

-0,46

-4,57

-258 %

-5 %

1,4 %

0,05

0,25

-91 %

-0,38

-3,84

-232 %

-4 %

2,1 %

0,12

0,62

-79 %

-0,31

-3,10

-207 %

-66 %

-0,24

-2,36

-181 %

P/E

2016e

2015e

2016e

2015e

8

12,5

7,7

0,5

0,6

15,2

8,7

113

2,5

2,3

0,7

0,6

13,5

12,3

CRESTON PLC

118

5,3

5,1

0,9

0,8

10,3

9,8

CELLO GROUP PLC

105

7,1

6,8

0,5

0,5

10,5

9,8

HIGH CO

79

3,4

3,1

0,4

0,3

12,2

10,8

MISSION MARKETING GROUP PLC

55

5,3

4,8

0,3

0,3

8,3

7,6

CUSTOM SOLUTIONS

33

20,6

13,6

1,2

1,2

61,8

27,2

16

7,9

4,6

0,6

0,5

14,9

7,7

3,3

6,5

4,8

0,4

0,3

52,6

17,0
11,7

1000MERCIS

2016e

-3 %

2,8 %

0,20

0,99

-2 %

3,5 %

0,27

1,36

-53 %

-0,16

-1,62

-156 %

-1 %

4,2 %

0,34

1,72

-41 %

-0,09

-0,88

-130 %

0%

4,8 %

0,42

2,09

-28 %

-0,01

-0,14

-105 %

Keskiarvo

8,1

6,0

0,6

0,6

18,3

1%

5,4 %

0,49

2,46

-15 %

0,06

0,60

-79 %

Mediaani

6,2

5,0

0,6

0,6

12,8

9,8

2%

6,1 %

0,57

2,83

-2 %

0,13

1,33

-54 %

Erotus-% vrt. mediaani

5%

-3 %

-30 %

-42 %

311 %

73 %

3%

6,7 %

0,64

3,20

10 %

0,21

2,07

-29 %

Lähde: Bloomberg / Inderes

4%

7,3 %

0,71

3,57

23 %

0,28

2,81

-3 %

5%

7,9 %

0,79

3,94

36 %

0,36

3,55

22 %

6%

8,4 %

0,86

4,31

49 %

0,43

4,29

48 %

7%

9,0 %

0,94

4,68

61 %

0,50

5,03

73 %

8%

9,6 %

1,01

5,05

74 %

0,58

5,77

99 %

9%

10,1 %

1,08

5,42

87 %

0,65

6,51

124 %

10 %

10,6 %

1,16

5,79

100 %

0,72

7,24

150 %

11 %

11,2 %

1,23

6,16

112 %

0,80

7,98

175 %

12 %

11,7 %

1,31

6,53

125 %

0,87

8,72

201 %

13 %

12,2 %

1,38

6,90

138 %

0,95

9,46

226 %

Lähde: Inderes

ANTEVENIO
Zeeland Family (Inderes)

DCF-arvonmääritys
Perusoletuksissamme Zeeland Familyn pääoman
keskimääräinen tuottovaatimus WACC on 13,7 % ja oman
pääoman tuottovaatimus 14,7 %. Tuottovaatimukset
perustuvat seuraaviin oletuksiin:


Pidämme 10 %:n tavoiteltua velkaantumisastetta (velat /
(korolliset velat + oman pääoman markkina-arvo))
realistisena arvioina pitkällä aikavälillä. Arvioimme
yhtiön rahoituslainojen kustannusten olevan 7,0 % ja
veroasteen olevan 20 %.



Arvioimme osakkeen Betan olevan toimialan
keskimääräistä korkeammasta suhdanneherkkyydestä
johtuen 1,4x.



Markkinoiden riskipreemio 4,75 % ja riskitön korko 3,0
% ovat Inderes Osaketutkimuksen käyttämiä
vakioarvoja tällä hetkellä. Pitkän juoksuajan AAA
valtionlainojen bondit ovat tällä hetkellä selvästi alle 3,0

Vertailuryhmä
Olemme keränneet Zeeland Familyn vertailuryhmään
ulkomaisia markkinointiviestintäyhtiöitä ja yhden
suomalaisen konsultointi- / valmennusyhtiön. Olemme
valinneet vertailuryhmään pieniä pörssilistattuja
vertailuyhtiöitä, koska niiden riskiprofiilit vastaavat
mielestämme parhaiten Zeeland Familyä. Olemme valinneet
Soprano Oyj:n mukaan verrokkiryhmään, vaikka yhtiö on
valmennus- ja konsultointiyhtiö. Perustelemme valintamme
sillä, että Sopranon kokoluokka, liiketoimintamalli,
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EV/Liikevaihto

2015e

SOPRANO OYJ

Liikevaihdon
kasvu-%

EV/EBITDA

MEUR







Olemme oman pääoman tuottovaatimuksen
laskennassa lisänneet 5,0 %:n likviditeettipreemion, sillä
osakkeen likviditeetti on erittäin heikko.
Yrityskohtainen riskipreemio on DCFarvonmäärityksessämme 14,7 % Zeeland Familylle.
Yhtiön riskipreemioita nostavat
yrityssaneerausohjelmaan liittyvät riskit, yhtiön pieni
koko, riippuvuus avainhenkilöstöstä sekä muut tämän
kappaleen riskitekijät osiossa mainitut tekijät. Sijoittajan
kannalta yhtiön tuloskehitykseen liittyy arviomme
mukaan selvästi normaalia listattua yhtiöitä suurempi
epävarmuus.
WACC 13,7 % on huomattavasti korkeampi verrattuna
muihin pörssilistattuihin yhtiöihin. Pidämme korkeaa
tasoa kuitenkin oikeutettuna ottaen huomioon riskit.

DCF-mallissamme on käytetty yllä kuvattujen keskipitkän
aikavälin ennusteiden lisäksi ikuisuusoletuksina (terminalvuosi) 2 %:n liikevaihdon vuosikasvua ja 6,5 %:n liikevoittomarginaalia. Kasvuoletus vastaa pitkän aikavälin inflaatioodotuksia ja EBIT-% on lähellä suurimpien suomalaisten
markkinointiviestintätoimistojen keskimääräistä
kannattavuustasoa.
DCF-arvonmäärityksessä arvioitu oman pääoman arvo on
3,6 MEUR eli 3,05 euroa per osake.
DCF:n mallin rahavirtojen nykyarvo jakautuu mallissamme
ajallisesti seuraavasti: vuodet 2015-2019 40 %, vuodet
2020-2024 30 % ja terminaalijakso 30 %. Terminaalijakson
painoarvo on siten normaalia selvästi alemmalla tasolla.

DCF-herkkyysanalyysi
Huomioiden tulevaisuuteen liittyvät epävarmuustekijät,
olemme määrittäneet arvostushaarukan, johon Zeeland
Familyn arvo näkemyksemme mukaan todennäköisesti
asettuu. Tämä haarukka on saatu muuttamalla yllä esitetyn
DCF-arvonmääritysmallin tuottovaatimusta (WACC) yhdellä
prosenttiyksiköllä asteittain perusoletukseksi
määrittelemästämme 13,7 prosentista. Olemme myös
tehneet herkkyysanalyysi-matriisit missä huomioidaan
terminaalijakson EBIT-marginaalia ja liikevaihdon kasvua
suhteessa WACC:iin.
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10%

11%
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Lähde: Inderes

Toisessa herkkyysanalyysissa olemme huomioineet
tuottovaatimuksen (WACC) ja terminaalijakson
liikevoittomarginaalin (EBIT-%). Liikevaihdon kasvu pysyy
terminaalijaksolla 2 %:n tasolla. Negatiivisin skenaario kuvaa
tilannetta missä WACC olisi 15,7 % ja terminaalijakson EBIT% olisi 5,5 %. Näillä oletuksilla osakkeen arvo olisi DCF
arvonmäärityksellä 2,26 euroa. Positiivisin skenaario (WACC
11,7 % ja EBIT-% 7,5 %) määrittäisi osakkeen arvoksi 4,61
euroa. Keskeisin skenaario on mielestämme se, missä
WACC pysyy 13,7 %:n tasolla, mutta terminaalijakson EBIT-%
vaihtuisi 5,5 %:n ja 7,5 %:n välissä. Tässä skenaariossa
osakkeen arvo liikkuu 2,87 ja 3,53 euron välissä.

DCF herkkyysanalyysi: WACC & EBIT-%
3,20 5,5 %
11,7 %
3,69
12,7 %
3,24
13,7 %
2,87
14,7 %
2,54
15,7 %
2,26
Lähde: Inderes

Terminaali EBIT-%
6,0 %
6,5 %
7,0 %
3,92
4,15
4,38
3,44
3,63
3,82
3,03
3,20
3,36
2,68
2,82
2,97
2,38
2,50
2,63

7,5 %
4,61
4,02
3,53
3,11
2,75

Kolmannessa DCF-herkkyysanalyysissa tarkastelemme
tuottovaatimusta ja terminaalijakson kasvua. Tässä
skenaariossa terminaalijakson EBIT-% pysyy 6,5 %:n tasolla.
Osakkeen hintahaarukka mikä saadaan muuttamalla
terminaalijakson kasvua ja tuottovaatimusta on suurin
piirtein sama kuin edellisessä herkkyysanalyysissa.
Negatiivisin skenaario (WACC 15,7 % ja terminaalikasvu 1 %)
antaa osakkeen DCF-arvoksi 2,41 euroa. Positiivisin
skenaario (WACC 11,7 % ja terminaalikasvu 3 %) antaa
osakkeen DCF-arvoksi 4,44 euroa.

DCF herkkyysanalyysi: WACC & kasvu
3,20
1,0 %
11,7 %
3,91
12,7 %
3,45
13,7 %
3,05
14,7 %
2,71
15,7 %
2,41
Lähde: Inderes

WACC %

Tuottovaatimuksen vaihteluväli on 8,7-18,7 %. Haarukan
ylälaita on lähellä listaamattomien pääomasijoitusten
tyypillistä tuottovaatimusta, alalaita ylittää hieman
pörssilistattujen yhtiöiden keskimääräisen
tuottovaatimuksen. Pidämme hyvin epätodennäköisenä, että
Zeeland Familylle hyväksyttäisiin yhtiön korkean riskiprofiilin
takia keskipitkällä aikavälillä keskimääräisen listatun yhtiön
tuottovaatimus. Herkkyysanalyysin haarukan mukaan
Zeeland Familyn osakkeen arvo asettuu 1,75 - 6,55 euroon.

DCF herkkyysanalyysi: WACC & osakkeen arvo

WACC %

%, mutta tämä johtuu pitkälti tämän hetkisestä hyvin
epätavallisesta tilanteesta. Näkemyksemme mukaan
3,0 %:n riskitön korko on kuitenkin pitkällä aikavälillä
realistinen arvio.

Terminaali kasvu %
1,5 %
2,0 %
2,5 %
4,02
4,15
4,28
3,53
3,63
3,74
3,12
3,20
3,28
2,76
2,82
2,89
2,46
2,50
2,56

3,0 %
4,44
3,85
3,37
2,96
2,61

Ennusteet ja arvostus
Pitkän aikavälin ennuste

Lähde: Inderes

Pitkän aikavälin ennusteet
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Lähde: Inderes
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2018e

2019e

EBITDA-%

2020e

2021e

2022e

Tuloslaskelma, tase ja DCF-malli
Tuloslaskelma
(MEUR)

2012

2013

2014

2015e

2016e

2017e

9,8

8,4

7,5

12,9

13,9

14,3

Liikevaihto
Kulut

-11,5

-8,3

-7,2

-12,1

-13,0

-13,4

EBITDA

-1,74

0,06

0,29

0,80

0,92

0,96

Poistot

-0,79

-0,60

-0,54

-0,59

-0,61

-0,60

Liikevoitto

-2,52

-0,54

-0,25

0,21

0,31

0,36

Liikevoiton kertaerät

-0,42

-0,51

-0,49

-0,56

-0,55

-0,53

Liikevoitto ilman kertaeriä

-2,10

-0,03

0,24

0,77

0,86

0,90

Rahoituserät
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
Voitto ennen veroja

1,67

2,28

2,39

-0,26

-0,28

-0,27

0,00
-3,21

0,00
-0,74

0,00
2,31

0,00
0,13

0,00
0,21

0,00
0,27

Muut erät

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Verot

-0,02

-0,06

0,31

-0,07

-0,01

-0,01

Vähemmistöosuus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nettotulos

-3,23

-0,80

2,62

0,06

0,20

0,26

Nettotulos ilman kertaeriä

-2,81

-0,29

3,11

0,62

0,75

0,79

Satunnaiset erät

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tilikauden tulos

-3,23

-0,80

2,62

0,06

0,20

0,26

Osakekohtainen tulos

-3,37

-0,83

2,87

0,05

0,17

0,21

Osakekohtainen tulos (oikaistu)

-2,93

-0,30

0,46

0,52

0,61

0,64

Tase
Vastaavaa (MEUR)

2012

2013

2014

2015e

2016e

Pysyvät vastaavat

4,6

4,1

3,7

3,4

2,8

Aineettomat oikeudet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Liikearvo

4,2

3,8

3,3

2,9

2,3

Käyttöomaisuus

0,1

0,1

0,1

0,2

Sijoitukset osakkuusyrityksiin

0,1

0,2

0,1

0,1

Muut sijoitukset

0,1

0,1

0,1

Muut pitkäaikaiset varat

0,0

0,0

0,0

Laskennalliset verosaamiset

0,0

0,0

0,2

Vaihtuvat vastaavat

2,5

2,5

2,4

Vastattavaa (MEUR)

2012

2013

2014

2015e

2016e

-1,4

-2,0

0,9

1,8

1,9

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Kertyneet voittovarat

-7,4

-8,2

-5,6

-5,6

-5,4

0,2

Omat osakkeet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

Uudelleenarvostusrahasto

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

Muu oma pääoma

5,7

5,9

6,2

7,0

7,0

0,0

0,0

Vähemmistöosuus

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

Pitkäaikaiset velat

0,5

0,4

2,3

1,9

1,8

3,7

4,6

Laskennalliset verovelat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Varaukset

0,0

Oma pääoma
Osakepääoma

Varastot

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Muut lyhytaikaiset varat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lainat rahoituslaitoksilta

0,5

0,4

2,3

1,9

1,8

Myyntisaamiset

2,2

2,1

2,1

3,0

3,1

Vaihtovelkakirjalainat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Muut pitkäaikaiset velat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,9

8,3

3,0

3,4

3,6

Lainat rahoituslaitoksilta

4,9

5,6

0,4

0,5

0,5

Lyhytaikaiset korottomat velat

2,9

2,7

2,6

3,0

3,1

Muut lyhytaikaiset velat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

6,6

6,2

7,1

7,4

Likvidit varat
Taseen loppusumma

0,2

0,3

0,3

0,5

1,2

7,0

6,6

6,2

7,1

7,4

Lyhytaikaiset velat

Taseen loppusumma
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DCF-malli
Kassavirtalaskelma (MEUR)

2014

2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e TERM

Liikevoitto

-0,3

0,2

0,3

0,4

0,4

0,5

0,6

0,7

1,1

1,1

1,1

+ Kokonaispoistot

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

-0,1

0,0

0,0

- Maksetut verot

0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,2

- verot rahoituskuluista

-0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

+ verot rahoitustuotoista

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- Käyttöpääoman muutos

0,0

-0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Operatiivinen kassavirta

0,0

0,1

0,9

0,9

1,0

1,0

1,1

1,1

0,9

1,0

0,9

+ Korottomien pitkä aik. velk. lis.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- Bruttoninvestoinnit

0,0

-0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,2

Vapaa operatiivinen kassavirta

0,0

-0,2

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

1,1

0,9

1,0

0,7

+/- Muut

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vapaa kassavirta

0,0

-0,2

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

1,1

0,9

1,0

0,7

Diskontattu vapaa kassavirta

-0,2

0,8

0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

0,3

0,3

0,2

1,8

Diskontattu kumulatiiv. vapaakassavirta

6,3

6,4

5,7

5,0

4,3

3,8

3,2

2,7

2,4

2,1

1,8

Velaton arvo DCF

6,3

- Korolliset velat

-2,7

+ Rahavarat

0,3

-Vähemmistöosuus

0,0

-Osinko/pääomapalautus

0,0

Oman pääoman arvo DCF

3,81

Oman pääoman arvo DCF per osake

3,20

Rahavirran jakauma eri vuosille

Pääoman kustannus (WACC)
Vero-% (WACC)
Tavoiteltu velkaantumisaste D/(D+E)
Vieraan pääoman kustannus
Yrityksen Beta

20,0 %
10,0 %
7,0 %
1,40

Markkinoiden riski-preemio

4,75 %

Likviditeettipreemio

5,00 %

Riskitön korko

3,0 %

Oman pääoman kustannus

14,7 %

Pääoman keskim. kustannus (WACC)

13,7 %
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2015e-2019e

2020e-2024e

TERM

6,0

Vuosineljännesennusteet ja tiivistelmä
Tuloskehitys kvartaalitasolla

2013

Q1'14

Q2'14

Q3'14

Q4'14

2014

Q1'15

Q2'15

Q3'15

Q4'15e

2015e

Q1'16e

Q2'16e

Q3'16e

Q4'16e

2016e

2017e

Liikevaihto

8,4

2,1

2,0

1,3

2,1

7,5

3,1

3,3

2,9

3,7

12,9

3,6

3,6

3,0

3,8

13,9

14,3

Konserni

8,4

2,1

2,0

1,3

2,1

7,5

3,1

3,3

2,9

3,7

12,9

3,6

3,6

3,0

3,8

13,9

14,3

Käyttökate

0,1

0,2

0,1

-0,1

0,1

0,3

0,3

0,2

0,0

0,3

0,8

0,4

0,3

0,0

0,3

0,9

1,0

Poistot ja arvonalennukset

-0,6

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,5

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,6

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,6

-0,6

-0,03

0,2

0,1

-0,1

0,1

0,2

0,3

0,2

0,0

0,2

0,8

0,3

0,3

-0,1

0,3

0,9

0,9

Liikevoitto

-0,5

0,0

0,0

-0,2

0,0

-0,3

0,2

0,1

-0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

-0,2

0,1

0,3

0,4

Konserni

-0,5

0,0

0,0

-0,2

0,0

-0,3

0,2

0,1

-0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

-0,2

0,1

0,3

0,4

Nettorahoituskulut

-0,2

0,0

0,0

2,5

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,1

Tulos ennen veroja

-0,7

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

0,2

0,1

-0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

-0,2

0,1

0,2

0,3

Verot

-0,1

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

-0,1

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vähemmistöosuudet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nettotulos

-0,8

0,0

0,0

2,6

0,0

2,6

0,1

0,1

-0,2

0,09

0,06

0,2

0,2

-0,2

0,1

0,2

0,3

0,28

0,25

-0,04

0,21

0,61

0,64

0,17

0,21

Liikevoitto ilman liikearvopoistoja

EPS (oikaistu)

-0,30

0,17

0,13

0,07

0,09

0,46

0,22

0,16

-0,06

0,19

0,52

EPS (raportoitu)

-0,90

-0,11

0,16

2,58

0,24

2,87

0,12

0,06

-0,18

0,08

0,07

Tunnusluvut

2013

Q1'14

Q2'14

Q3'14

Q4'14

2014

Q1'15

Q2'15

Q3'15

Q4'15e

2015e

Q1'16e

Q2'16e

Q3'16e

Q4'16e

2016e

2017e

Liikevaihdon kasvu-%

-14,3 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

-74,5 %

-10,4 %

47,0 %

63,2 %

127,1 %

70,3 %

71,4 %

15,0 %

8,7 %

5,6 %

3,0 %

7,9 %

3,0 %

113,3 %

180,8 %

-65,7 %

135,8 %

225,6 %

2,1 %

40,6 %

46,7 %

4,5 %

11,8 %

4,7 %

3,8 %

11,2 %

7,0 %

-1,2 %

7,0 %

6,2 %

10,1 %

9,1 %

-1,2 %

7,2 %

6,6 %

6,7 %

Oikaistun liikevoiton kasvu-%
Käyttökate-%

0,7 %

8,3 %

4,7 %

Oikaistu liikevoitto-%

-0,4 %

7,5 %

3,9 %

-8,4 %

4,9 %

3,1 %

10,9 %

6,7 %

-1,3 %

6,7 %

5,9 %

9,6 %

8,6 %

-1,8 %

6,8 %

6,1 %

6,3 %

Nettotulos-%

-9,5 %

1,4 %

0,2 %

209,0 %

-2,0 %

34,8 %

4,2 %

1,7 %

-7,5 %

2,6 %

0,5 %

5,8 %

4,8 %

-6,3 %

3,2 %

1,5 %

1,8 %

Tuloslaskelma

-7,2 %

4,9 %

2012

2013

2014

2015e

2016e

Osakekohtaiset luvut

2012

2013

2014

2015e

2016e

Liikevaihto

9,8

8,4

7,5

12,9

13,9

EPS

-3,37

-0,83

2,87

0,05

0,17

EBITDA

-1,7

0,1

0,3

0,8

0,9

EPS oikaistu

-2,93

-0,30

0,46

0,52

0,61

EBITDA-marginaali (%)

-17,7

0,7

3,8

6,2

6,6

Operat. kassavirta per osake

-1,30

-0,16

-0,01

0,06

0,72

EBIT

-2,5

-0,5

-0,3

0,2

0,3

Tasearvo per osake

-1,44

-2,12

0,98

1,48

1,56

Voitto ennen veroja

-3,2

-0,7

2,3

0,1

0,2

Osinko per osake

0,00

0,00

0,03

0,03

0,06

Nettovoitto

-3,2

-0,8

2,6

0,1

0,2

Voitonjako, %

Kertaluontoiset erät

-0,4

-0,5

-0,5

-0,6

-0,5

Osinkotuotto, %

Tase

0

0

1

56
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0,0

0,0

1,3

1,1

2,2

2012

2013

2014

2015e

2016e

Tunnusluvut

2012

2013

2014

2015e

2016e

Taseen loppusumma

7,0

6,6

6,2

7,1

7,4

P/E

neg.

neg.

0,9

52,6

16,4

Oma pääoma

-1,4

-2,0

0,9

1,8

1,9

P/B

neg.

neg.

2,5

1,9

1,7

Liikearvo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,4

0,3

0,3

0,2

Korolliset velat

5,5

6,0

2,7

2,4

2,3

P/Liikevaihto
P/CF

neg.

neg.

neg.

45,6

3,9

EV/Liikevaihto

0,8

1,1

0,6

0,4

0,3

EV/EBITDA

neg.

156,8

16,4

6,5

4,8

EV/EBIT

neg.

neg.

neg.

24,8

14,4

Kassavirta

2012

2013

2014

2015e

2016e

EBITDA

-1,7

0,1

0,3

0,8

0,9

Nettokäyttöpääoman muutos

0,5

-0,2

0,0

-0,6

0,0

Operatiivinen kassavirta

-1,2

-0,2

0,0

0,1

0,9

Vapaa kassavirta

-1,4

-0,3

0,0

-0,2

0,9

Yhtiökuvaus
Zeeland Family Oyj tarjoaa markkinointiviestinnän palveluita Suomessa. Yhtiön
palveluihin kuuluu mm. mediatoimisto, mainonta, markkinoinnin ulkoistus, valmennus,
viestintä ja PR, sisältömarkkinointi ja asiakaslehdet. Yhtiöllä on toimistot Helsingissä ja
Turussa ja sen palveluksessa toimii yli 100 henkilöä. Zeeland Familyn osake on ollut
listattuna First North Helsinki markkinalla vuodesta 2011.
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Suurimmat omistajat

%-osakkeista

TT Hallinta Oy

19,1 %

Pohjola Pankki Oyj (hallintarekisteri)

6,7 %

Impola Juha

5,2 %

Nikkola Ismo

4,8 %

Finance Group International Finland Oy

3,0 %

Vastuuvapauslauseke
Raporteilla esitettävä informaatio on hankittu useista eri
julkisista lähteistä, joita Inderes pitää luotettavana. Inderesin
pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta
Inderes ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Mahdolliset
kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä.
Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai
paikkansapitävyydestä. Inderes tai sen työntekijät eivät
myöskään vastaa raporttien perusteella tehtyjen
sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista
vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen
käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana
oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu
ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista
muutoksista.
Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä
näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai
paikkansapitävyydestä. Inderes tai sen työntekijät eivät
myöskään vastaa tämän raportin perusteella tehtyjen päätösten
taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja
välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla
esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua
nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen
tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista.
Tuotetut raportit on tarkoitettu informatiiviseen käyttöön, joten
raportteja ei tule käsittää tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa,
myydä tai merkitä sijoitustuotteita. Asiakkaan tulee myös
ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.
Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, asiakkaan tulee
perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa
sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon
omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa
käytettävä neuvonantajia. Asiakas vastaa sijoituspäätöstensä
tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta.
Inderesin tuottamia raportteja ei saa muokata, kopioida tai
saattaa toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman
Inderesin kirjallista suostumusta. Mitään tämän raportin osaa tai
raporttia kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa
luovuttaa, siirtää tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Japaniin
tai mainittujen valtioiden kansalaisille. Myös muiden valtioiden
lainsäädännössä voi olla tämän raportin tietojen jakeluun
liittyviä rajoituksia ja henkilöiden, joita mainitut rajoitukset voivat
koskea, tulee ottaa huomioon mainitut rajoitukset.
Inderes antaa seuraamilleen osakkeille tavoitehinnan. Inderesin
käyttämä suositusmetodologia perustuu osakkeen
tämänhetkisen hinnan ja kuuden kuukauden tavoitehintamme
väliseen prosenttieroon. Suosituspolitiikka on neliportainen
suosituksin myy, vähennä, lisää ja osta. Inderesin
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sijoitussuosituksia ja tavoitehintoja tarkastellaan
pääsääntöisesti vähintään neljä kertaa vuodessa yhtiöiden
osavuosikatsausten yhteydessä, mutta suosituksia ja
tavoitehintoja voidaan muuttaa myös muina aikoina
markkinatilanteen mukaisesti. Annetut suositukset tai
tavoitehinnat eivät takaa, että osakkeen kurssi kehittyisi tehdyn
arvion mukaisesti. Inderes käyttää tavoitehintojen ja suositusten
laadinnassa pääsääntöisesti seuraavia
arvonmääritysmenetelmiä: Kassavirta-analyysi (DCF) ja
lisäarvomalli (EVA), arvostuskertoimet, vertailuryhmäanalyysi ja
osien summa -analyysi. Käytettävät arvonmääritysmenetelmät ja
tavoitehinnan perusteet ovat aina yhtiökohtaisia ja voivat
vaihdella merkittävästi riippuen yhtiöstä ja (tai) toimialasta.
Inderesin suosituspolitiikka perustuu seuraavaan jakaumaan
suhteessa osakkeen nousuvaraan 12-kk tavoitehintaan:
Osta
Lisää
Vähennä
Myy

>15 %
5-15 %
-5-5 %
< -5 %

Inderesin tutkimusta laatineilla analyytikoilla tai Inderesin
työntekijöillä ei voi olla 1) merkittävän taloudellisen edun
ylittäviä omistuksia tai 2) yli 1 %:n omistusosuuksia missään
tutkimuksen kohteena olevissa yhtiössä. Inderes Oy:llä ei ole
omistuksia kohdeyhtiöissä. Analyysin laatineen analyytikon
palkitsemista ei ole suoralla tai epäsuoralla tavalla sidottu
annettuun suositukseen tai näkemykseen. Inderes Oy:llä ei ole
investointipankkiliiketoimintaa.
Inderes tai sen yhteistyökumppanit, joiden asiakkuuksilla voi
olla taloudellinen vaikutus Inderesiin, voivat liiketoiminnassaan
pyrkiä toimeksiantosuhteisiin eri liikkeeseenlaskijoiden kanssa
Inderesin tai sen yhteistyökumppanien tarjoamien palveluiden
osalta. Inderes voi siten olla suorassa tai epäsuorassa
sopimussuhteessa tutkimuksen kohteena olevaan
liikkeeseenlaskijaan. Inderes voi yhdessä
yhteistyökumppaneineen tarjota liikkeeseen laskijoille
Corporate Broking -palveluita, joiden tavoitteena on parantaa
yhtiön ja pääomamarkkinoiden välistä kommunikaatiota. Näitä
palveluita ovat sijoittajatilaisuuksien ja -tapahtumien
järjestäminen, sijoittajaviestinnän liittyvä neuvonanto,
sijoitustutkimusraporttien laatiminen. Inderes on tehnyt tässä
raportissa suosituksen kohteena olevan liikkeeseen laskijan
kanssa sopimuksen, jonka osana on tutkimusraporttien
laatiminen.
Lisätietoa Inderesin tutkimuksesta:
http://www.inderes.fi/research-disclaimer/
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