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Vuosi 2014
lyhyesti

ZEELAND-KONSERNI

ZEELAND - SISUA JA ROHKEUTTA MARKKINOINTIIN
Liikevaihto
[M€]

9,7 9,8 8,4 7,5
2011 2012 2013 2014

myyntikate
[M€]

7,7 7,7 8,0 6,9
2011* 2012* 2013 2014
0,1

0,3

ebitda
[M€]

-0,5 -0,6
2011* 2012* 2013 2014

henkilöstö
keskimäärin

103 123 105 88
2011 2012 2013 2014

*Yllä vuodelta 2011 ja 2012 esitetyt Pro Forma -luvut sisältävät Zeeland
Oyj:n jatkavaan toimintaan liittyvät tuotot ja kulut.

• Olemme Suomen monipuolisin ja aktiivisin
markkinoinnin palveluyritys. Olemme tehneet käänteen
ja olemme käännepisteessä kasvu-uralle.
• Tavoitteemme on auttaa asiakastamme saavuttamaan
haluttu myynnin kasvu ja strategisen aseman muutos
vaikuttamalla tarkoituksenmukaisiin kohtaamisiin niihin
parhaiten sopivilla sisällöillä.
• Markkinointi teknologisoituu ja monimutkaistuu.
Ihmiset ostavat kuitenkin tunteella – ei unohdeta sitä.
• Teemme työtä projekteina tai palveluna vastaten
liiketoimintaprosessista. Uskomme, että tulevaisuudessa
kasvava osa liiketoiminnastamme perustuu
liiketoimintaprosessivastuuseen.
• Noin 100 luovaa myynnin, markkinoinnin, median,
viestinnän ja valmennuksen asiantuntijaamme toimivat
saumattomasti yhteen taaten asiakkaallemme
korkealaatuiset ja kokonaisvaltaiset palvelut
kustannustehokkaasti.
• Yli 200 asiakastamme ovat taas luottaneet meihin ja
palveluihimme vuonna 2014.
• Lähes 300 omistajaamme ja listaus Helsingin pörssin
ylläpitämällä Nasdaq First North -markkinapaikalla
mahdollistavat kasvumme.

KONSERNIN AVAINLUVUT 2014

• Liikevaihto oli 7 522 tuhatta euroa (8 394),
laskua 14,3 %
• Myyntikate oli 6 932 tuhatta euroa (8 030),
laskua 13,7 %
• Käyttökate (EBITDA) oli 285 tuhatta euroa (60)
• Liikevoitto ilman konserniliikearvopoistoja 235 tuhatta
euroa (-30)
• Liikevoitto oli -254 tuhatta euroa (-537)
• Tilikauden tulos oli 2 618 tuhatta euroa (-796)
• Osakekohtainen tulos oli 2,87 (-0,90)
• Konsernin oma pääoma oli tilikauden päättyessä 893
tuhatta euroa (-2 029)

Näkymät vuodelle 2015

Zeeland arvioi vuoden 2015 liikevaihdon (vuonna 2014
7 522 tuhatta euroa) sekä myyntikatteen (vuonna 2014 6 932
tuhatta euroa) kasvavan vuoden 2014 tasosta. Käyttökatteen
(EBITDA) arvioidaan parantuvan vuodesta 2014 (vuonna
2014 285 tuhatta euroa).
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toimitusjohtajan katsaus

Zisulla eteenpäin
Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme kääntäneet Zeelandin toiminnan aivan uudenlaiseen muotoon. Lähtökohtamme eivät olleet aivan helpot. Historiasta tulleet taloudelliset haasteet ja taantuva markkina on vaikea yhtälö. Saimme
yhdessä kuitenkin jo vallitsevan hyvän tekemisen meiningin
entistäkin vahvempaan menoon. Seurasimme markkinoiden
trendejä muualla maailmassa ja kiersimme asiakkaidemme
luona entistä ahkerammin ja kuuntelimme heidän toiveitaan
ja tarpeitaan. Teimme raskaitakin päätöksiä ja kehitimme ja
virtaviivaistimme toimintaamme. Välillä voitimme ja välillä
hävisimme kilpailuissa asiakkuuksista ja projekteista, mutta
jatkoimme aina sisukkaasti eteenpäin. Huomasimme, että
suomalainen sisu ei todellakaan ole hävinnyt voimavara.
Ainakin Zeelandissa löytyy Zisua – voimaa ylittää mahdottomaltakin tuntuvat esteet.
Yleinen taloudellinen tilanne ja markkinoinnin ja viestinnän markkinat jatkuivat alavireisinä vuoden 2014 aikana. Liikevaihtomme laski 7,5 miljoonaan euroon (8,4 milj. euroa)
ja myyntikatteemme 6,9 miljoonaan euroon (8.0). Markkinatilanteen lisäksi laskua voimistivat luopuminen Tallinnan
liiketoiminnasta ja toteutetut saneeraustoimet. Myyntikatteen laskusta huolimatta kannattavuutemme parani selvästi ja
taseemme vahvistui. Käyttökate parantui 0,3 miljoonaan
euroon 0,1 miljoonasta eurosta. Liikevoitto päätyi -0,3 miljoonaa euroon. Liikevoittoa rasittivat 0,5 miljoonan euron
konserniliikearvopoistot. Tilikauden tulos oli 2,6 miljoonaa
euroa, johon sisältyi 2,7 miljoonan euron satunnaiset tuotot
vahvistetusta saneerausohjelmasta.

Markkinat muuttuvat – oletko mukana?

Olemme nyt luoneet pohjan terveelle kasvulle. Emme odottele asiakkaiden yhteydenottoja, vaan otamme itse yhteyttä.
Meidät otetaankin mielenkiinnolla vastaan potentiaalisten
asiakkaiden keskuudessa. Monipuolinen tarjontamme ja työskentely tapamme ’asiakkaan kanssa’ on juuri sitä, mitä markkinoilla nyt kysytään. Markkinointi ja viestintä ovat muuttuneet viime vuosien aikana vauhdilla. Uudet kanavat, sosiaalinen media ja markkinoinnin teknologisoituminen tekevät
siitä entistä haasteellisemman hallita. Loppuasiakkaille merkityksellisiä ovat edelleen kuitenkin kokemukset, jotka synty-
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vät erilaisissa kohtaamisissa. Sillä, missä kanavassa ne tapahtuvat, ei ole niinkään merkitystä. Asiakkaidemme onkin varmistettava tavoitteen mukaisen asiakaskokemuksen
tarjoaminen kannattavasti. Tämä edellyttää markkinoinnin ja
myynnin uudenlaista johtamista. Tärkeintä on yritysten
sisäisten toimintatapojen muutos.
Olemme vieneet palvelukonseptimme entistä pidemmälle
tuomalla palvelutarjontaamme yhä vahvemmin markkinoinnin ja viestinnän ulkoistuksen. Olemme tehneet ulkoistussopimuksia jo useiden asiakkaidemme kanssa ja yhteistyö on
lähtenyt hyvin käyntiin. Keskittämällä markkinointinsa ja
viestintänsä asiakkaamme saavat käyttöönsä asiantuntemuksemme aina tarpeensa mukaan. Asiakkaat voivat keskittyä liiketoiminnan johtamiseen, kun me kumppanina varmistamme, että markkinointi on investointi eikä kulu. Kehitämme markkinointia ja toteutamme toimenpiteet, ja
kannamme myös vastuun tuloksista. Ja ehkä tärkeintä, sisäinen kulttuuri myynnin ja markkinoinnin osalta muuttuu
haluttuun suuntaan.
Tavoitteenamme on kasvaa markkinoita nopeammin kannattavuudesta huolta pitäen. Yleinen markkinatilanne näyttää
edelleen melko vaisulta, mutta toisaalta tässä tilanteessa
markkinoinnin ja myynnin merkitys asiakaskuntamme
menestyksessä vain kasvaa. Laajennamme tarjontaamme edelleen asiakastarpeiden mukaan. Helmikuussa 2015 vahvistimme omistustamme mediatoimisto ZGM:ssä (aikaisemmin
Media Contacts Finland Oy), josta omistamme nyt 90 %.
Mediatoimiston osaamisen tuominen entistä lähemmäs toimenpiteiden suunnittelua tuo asiakkaille merkittävää lisäarvoa. Optimoimme koko markkinointibudjettia investointina,
emmekä osaoptimoi mediapanostuksia tai luovaa suunnittelua.
Jatkamme työtämme yhdessä Zeelandissa. Meillä on loistava asiakaskunta ja erittäin osaava henkilöstö ja sitoutuneet
omistajat. Olemme tehneet yhdessä hyvää työtä ja edessä
oleva työmaa on innostava sekä palkitseva! Tästä on hyvä jatkaa.
Tuomas Airisto
toimitusjohtaja

Nokia growth partners
Uudistimme syksyllä 2014 kansainvälisen asiakkaamme Nokia Growth Partnersin nettisivut.
Yritys haki nettisivuilleen samanlaista draivia, raikkautta ja innovatiivisuutta
kuin se hakee myös mobiiliin sijoittavilta teknologian kasvuyrityksiltä.
Käy tsekkaamassa NGP:n nettisivut osoitteessa nokiagrowthpartners.com

tiimissä

Anton

jenni

joni

petteri

timo
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+31%
23
MILJOONAA
PUUNTAIMEA

100%

Metsä Woodin
työturvallisuus
parani 31 %.

Metsä Forest toimitti
metsänomistajille
ennätyksellisen
määrän puuntaimia.

traceable, recyclable
wood raw material

-36%
fossil Co2 emissions
per product tonne

Metsä group

Metsä Board

sustainability report 2014

Vuosikertomus 2014

Metsä group
Vuosikatsaus 2014

Metsä Group
Suunnittelimme jälleen Metsä Group -konsernin vuosikertomuksen. Yhteensä viiden raportin kokonaisuuden kantavaksi
teemaksi valitsimme yrityksen pääraaka-aineen puun ja sen matkan metsästä jalostetuksi tuotteeksi. Puu esittää eri muodoissaan pääroolia raporttien kaikissa kuvissa ja sitä tukee tukkipinojen päistä inspiraationsa saanut pallokuosi.

tiimissä
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Eija

Eveliina

jarmo

jenni

jussi

Kirsi

markus

petteri

sanna

tiina-marjo
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Koulukiusattu
Tunteissa on voimaa. Sen todistaa kannanottomme koulukiusaamiseen.
Kouraiseva taidonnäyte julisteen puhuttelevuudesta palkittiin Rautajyvällä Kultajyvä-kilpailussa.
Anna toivoa, puutu koulukiusaamiseen.

tiimissä
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KorvatulehduKset voittanut

FLUNSSAKIERTEESTÄ PÄÄSSYT

ALLERGIAOIREET KUKISTANUT

uutta!
Lasten Mehiläinen

010 414 0414
apua, ohjeita ja
ajanvaraus.

Uutta!

Uutta!

Lasten Mehiläinen

010 414 0414
Apua, ohjeita ja
ajanvaraus.
Ei ole ongelmaa, johon ei löytyisi apua. Jos lapsesi sairastuu,

Lasten Mehiläinen

010 414 0414

Ei ole ongelmaa, johon ei löytyisi apua. Jos lapsesi sairastuu,

Apua, ohjeita ja
ajanvaraus.

loukkaa itsensä tai tarvitsee muuten asiantuntevaa lääkärin
Ei ole ongelmaa, johon ei löytyisi apua. Jos lapsesi sairastuu,

apua, Mehiläinen auttaa. Kysy hoito-ohjeita tai varaa aika

loukkaa itsensä tai tarvitsee muuten asiantuntevaa lääkärin
apua, Mehiläinen auttaa. Kysy hoito-ohjeita tai varaa aika

loukkaa itsensä tai tarvitsee muuten asiantuntevaa lääkärin
apua, Mehiläinen auttaa. Kysy hoito-ohjeita tai varaa aika

lastenlääkärille lasten Mehiläisen numerosta 010 414 0414

lastenlääkärille Lasten Mehiläisen numerosta 010 414 0414
tai osoitteesta mehiläinen.fi. Pikaista paranemista!

lastenlääkärille Lasten Mehiläisen numerosta 010 414 0414
tai osoitteesta mehiläinen.fi. Pikaista paranemista!

tai osoitteesta mehiläinen.fi. Pikaista paranemista!

Soitto 010-alkuiseen yritysnumeroon maksaa kiinteän verkon liittymästä 0,08 euroa/puhelu + 0,06 euroa/min. Matkaviestinverkon liittymästä 0,08 euroa/puhelu + 0,17 euroa/min.

Soitto 010-alkuiseen yritysnumeroon maksaa kiinteän verkon liittymästä 0,08 euroa/puhelu + 0,06 euroa/min. Matkaviestinverkon liittymästä 0,08 euroa/puhelu + 0,17 euroa/min.

Soitto 010-alkuiseen yritysnumeroon maksaa kiinteän verkon liittymästä 0,08 euroa/puhelu
+ 0,06 euroa/min. Matkaviestinverkon liittymästä 0,08 euroa/puhelu + 0,17 euroa/minuutti.

Suomen Olympiajoukkueen
terveydenhuollon kumppani

lasten mehiläinen
Elämä koettelee erilaisin sairauksin ja vaivoin myös meistä pienimpiä. Mutta kuinka puhua tästä erittäin
herkästä aiheesta pienten lasten vanhemmille ilman viestin torjuntaa aiheuttavaa negaatiota?
Ratkaisu on lähestyä arkaa asiaa positiivisen kautta. Ongelmia käsitellään suoraan ja peittelemättä,
mutta ne esitetään jo voitettuina. Karhunpoika on terve taas! Toivottu viesti otetaan halukkaasti vastaan.
Siksi se vaikuttaa ja toimii.

tiimissä

Ari
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liisa

liisu

minna

YIT
YIT luopui syksyllä 2013 painetun asiakaslehden tekemisestä ja siirsi sisällöntuotannon painopisteen verkkoon.
Oli aika pohtia, millaisissa keskusteluissa YIT haluaa olla mukana ja miten se kertoo olevansa – visionsa mukaisesti –
askeleen edellä. Zeeland rakensi yhdessä YIT:n kanssa sosiaalisiin objekteihin perustuvan sisältöstrategian ja
asiantuntijat osallistavan toimitusprosessin. Nyt suunnittelemme yhdessä millaisista tulevaisuuden visioista
YIT haluaa kertoa ja miten sisällöt toteutetaan. Tuotamme yhteistyössä niin päiväkohtaista sisältöä some-kanaviin,
nopeita uutismaisia juttuja kuin visioita avaavia pitkiä asiantuntija-artikkeleita.

tiimissä

Eija

maxim

Miikka

tero

Simo

Sirpa

terhi
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ALE BY
RELAA
BY

NUKU
BY

”

Suunnittelijana haluan
tuoda hyvää mieltä
ihmisten elämään. Joskus värit,
muodot, materiaalit ja sadat
muut valinnat luovat tuloksen,
joka ylittää kaikki perinteiset
rajat - myös hyvän mielen
määrässä. Silloin todella tuntee
onnistuneensa.

ILARI JÄÄSKELÄINEN,
DESIGNER, VALIKOIMAJOHTAJA

*Taloustutkimus 02/2014: 1. sija Tempur, 2. sija Isku Unigold

SUOMEN
TYYTYVÄISIMMÄT

DIVA-SOHVA L176 cm Cuper-kankaalla

NUKKUJAT*

Iskun Tempur-parivuoteiden hinnasta pois vähintään 1000,Esim. Tempur Relaxation Basic 7 -sänky 160x200 cm 1999,- (3306,-)
Miljoonat ihmiset nauttivat TEMPUR-materiaalin ainutlaatuisista ominaisuuksista – ja paremmasta unen laadusta.

Tutustu kaikkiin nukkumisen tarjouksiimme. Katso:
Etuja ja inspiraatiota! facebook.com/IskuSuomi

.fi

NYT 995,- (1415,-)

/ L238 cm

NYT 1295,- (1777,-)
UUTUUS! FREE-SOHVA L215 cm alk. 1235,- (Myymälöissä viikolla12)
Kuvan Lauritzonin Caleido-kankaalla höyhentyynyin 2129,-

Tutustu myös muihin ALE-TUOTTEISIIMME. Katso:

.FI

MYYMÄLÄT: isku.fi/myymalat

Etuja ja inspiraatiota!
/IskuSuomi

MYYMÄLÄT:
isku.fi/myymalat

Tuotteita rajoitetut erät ja valikoima voi vaihdella myymälöittäin.
Tarjoushinnat koskevat vain uusia kauppoja. Tarjoukset voimassa 31.1.2015 asti ellei toisin mainita.

isku
NAUTI BY ISKU.
KONSEPTI BY ZEELAND.

tiimissä

Ari
8
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Jusa

juuso

ulla

Tutustu laajaan sohvavalikoimaamme
Etuja ja inspiraatiota! facebook.com/IskuSuomi

.fi

MYYMÄLÄT: isku.fi/myymalat

HALLITUKSEN TOIMINTA
KERTOMUS TILIKAUDELTA
1.1.–31.12.2014
Markkinatilanne

EK:n Suhdannebarometrin (marraskuu 2014) mukaan tietoja viestintäalan palveluyritykset kuvasivat suhdannetilannettaan jonkin verran keskimääräistä heikommaksi.
Mediamainonnan euromääräinen lasku jatkui vuonna
2014 ja oli kumulatiivisesti marraskuun lopussa -3,4 % verrattuna vuoteen 2013 (TNS Gallup, Mediamainonta 2014).
Verkkomediamainonnan kasvu mediaryhmistä oli edelleen
voimakkainta ja oli 13,3 %. Printtimainonta laski voimakkaasti. Mediamainonnan vaihtelut heijastavat toimialan
yleistä toimeliaisuutta, vaikka ne eivät suoraan korreloikaan
Zeelandin myynnin kanssa.
Mainostajien liiton Mainosbarometrin (1/2015) mukaan
markkinointiviestintäpanostuksia vuonna 2015 verrattuna
edelliseen vuoteen olisivat lisäämässä 21 % (17 %) ja vähentämässä 29 % (32 %) yrityksistä. Vastaajista 50 % (52 %)
arvioivat panostusten pysyvän ennallaan. Barometrin mukaan
mainostajat aikovat lisätä panostuksiaan muuhun kuin maksettuun mediaan. Investointien arvioidaan kasvavan omissa
verkkopalveluissa, blogeissa ja sosiaalisessa mediassa. Mainos-, media-, ja digitoimistojen käyttöä aiotaan lisätä.
PALTA:n tutkimuksen (Palveluiden suhdanteet 3/2014)
mukaan mainonnan ja markkinatutkimuksen liikevaihtokehityksessä on tapahtunut käänne parempaan alkusyksyn 2014
aikana. Tutkimuksen mukaan mainonnan ja markkinatutkimusten liikevaihdon kasvu on ollut heikkoa useana vuotena
peräkkäin.

Muutokset konsernirakenteessa

Zeeland myi 7.3.2014 55 % omistusosuutensa Zeeland Idea
Baltics Oü:stä. Myynti liittyi konsernirakenteen yksinkertaistamiseen.
Zeeland osti 30.9.2014 koko Kinetic Pixel Oy:n osakekannan ja aloitti näin oman videotuotannon. Kaupan myötä
Zeelandin palvelukseen siirtyi yksi työntekijä.
Zeeland Group Oy:n suomalaiset tytäryhtiöt (Zeeland
Helsinki Oy, Zeeland Turku Oy, Zeeland Solutions Oy, Zeeland Maggie Oy, Zeeland East Oy, Zeeland Training Oy, Zeeland PR Oy, Zeeland Branding Oy ja Mediatonic Oy) sulautuivat 14.7.2014 Zeeland Group Oy:öön tytäryhtiösulautumisina.

Konsernin liikevaihto, tulos ja tunnusluvut

Konsernin liikevaihto tilikaudella 2014 oli 7 522 tuhatta
euroa, kun se edellisellä tilikaudella 2013 oli 8 394 tuhatta
euroa, eli laskua oli 10,4 %. Liikevaihdon laskuun on vaikuttanut keväällä 2014 myyty Zeeland Idea Baltics Oy:n osakekanta (liikevaihto vuonna 2013 316 tuhatta euroa) sekä yleinen heikko markkinatilanne ja saneerausprosessin negatiiviset
vaikutukset keväällä 2014.
Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 285 tuhatta euroa
(60), eli 3,8 % liikevaihdosta (0,7 %). Liikevoitto oli -254
tuhatta euroa (-537) ja tulos ennen veroja 2 308 tuhatta
euroa (-740). Osakekohtainen tulos oli 2,87 euroa (-0,90
euroa).

hallituksen toimintakertomus / Zeeland / Vuosikertomus / 2014
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Tunnusluvut, tilikausi

1–12/2014

1–12/2013

1–12/2012

7 522
285
-254
2 308
88
2,87
14,4 %
Neg.
0,93
18 %

8 394
60
-537
-740
105
-0,90
-30,7 %
Neg.
-2,29
-23 %

9 799
-1 271
-2 524
-3 208
123
-4,40
-19,7 %
Neg.
-1,62
-72 %

Liikevaihto, tuhatta euroa
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa
Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa
Voitto/tappio ennen veroja, tuhatta euroa
Henkilöstön määrä keskimäärin
Tulos/osake, euroa
Omavaraisuusaste, %
Oman pääoman tuotto, %
Oma pääoma/osake, euroa
Nettovelkaantumisaste, %

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

Tunnusluvut, vuosineljännes, kumulatiivinen

1-3/2014

1-6/2014

1-9/2014

1-12/2014

2 109
175
29

4 122
267
-6

5 379
179
-229

7 522
285
-254

158

236

131

235

1-3/2014

4-6/2014

7-9/2014

10-12/2014

2 109
175
29

2 013
92
-35

1 257
-88
-223

2 143
106
-25

158

78

-105

104

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

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

tunnusluvut vuosineljännes
1–3/2013
Liikevaihto, tuhatta
euroa
Myyntikate, tuhatta
euroa
EBITDA, tuhatta euroa
EBITDA%
myyntikatteesta

10

4–6/2013

7–9/2013 10–12/2013

1–3/2014

4–6/2014

7–9/2014 10–12/2014

2 316

2 539

1 347

2 192

2 109

2 013

1 257

2 143

2 238
221

2 444
311

1 303
-455

2 045
-17

2 050
175

1 801
92

1 191
-88

1 890
106

11 %

13 %

-35 %

-1 %

9%

5%

-7 %

6%
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Konsernin emoyhtiö

Konsernin emoyhtiön Zeeland Oyj:n liikevaihto vuonna
2014 oli 1 185 tuhatta euroa (0), liikevoitto 56 tuhatta euroa
(159) ja tilikauden tulos -503 tuhatta euroa (80). Emoyhtiön
tilikauden tulosta on heikentänyt erityisesti tytäryhtiön vahvistetun saneerausohjelman mukaisesti akordoidut saamiset
sekä kuvanvalmistustoiminnan luopumisesta 2012 syntyneen
kauppahintasaamisen lopullinen saamatta jääminen. Emoyhtiön taseen loppusumma oli 5 128 tuhatta (5 220) ja oma
pääoma 2 261 tuhatta euroa (2 461).

Liiketoiminnan kehitys tilikauden aikana

Zeelandin liikevaihto laski 10 %. Liikevaihto oli 7 522
tuhatta euroa kun liikevaihto edellisenä vuonna oli 8 394
tuhatta euroa.
Myyntikate laski 13,7 % ja oli 6 932 tuhatta euroa
(8 030).
Liikevaihdon ja myyntikatteen laskuun on erityisesti vaikuttanut keväällä 2014 myyty Zeeland Idea Baltics Oy:n osakekanta (liikevaihto vuonna 2013 316 tuhatta euroa) sekä
yleinen heikko markkinatilanne sekä saneerausprosessin
negatiiviset vaikutukset keväällä 2014.
Käyttökate (EBITDA) parantui selvästi ja oli 285 tuhatta
euroa (60).
Käyttökatteen parantumiseen vaikuttivat eniten henkilötyön tuottavuuden parantuminen ja vuoden 2013 lopussa
tehdyt toimitilaratkaisut. Vuoden 2014 kannattavuutta rasitti
edelleen liiketoiminnan tervehdyttämisen loppuunsaattamiseen liittyvät kustannukset.

Osakkuusyhtiöt

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

Kertaluonteiset ja satunnaiset erät

Konserni sisällyttää kertaluontoisiin eriin merkittävien liiketoimintojen myynneistä tai lopettamisista aiheutuvat voitot
ja tappiot, toiminnan vähäistä merkittävämmästä sopeuttamisesta johtuvat kulut sekä liikearvon arvonalentamistappiot.
Kertaluonteiset erät esitetään tuloslaskelmassa luonteensa
mukaisessa kohdassa.
Satunnaisiin eriin on tilikaudella kirjattu yrityssaneerauksen kirjanpidolliset vaikutukset sekä saneerauksen yhteyteen
liittyneet liiketoimintajärjestelyt. Satunnaisten erien kokonaisvaikutus yhteensä 2 684 tuhatta euroa on esitetty nettomääräisenä tuloslaskelmassa satunnaisissa tuotoissa.

Tase ja rahoitusasema

Konsernin taseen loppusumma oli 6 195 tuhatta euroa
(6 632). Konsernin oma pääoma oli 893 tuhatta euroa
(-2 029). Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2014 oli 14,4 %
(-30,7 %) ja oma pääoma osaketta kohti 0,93 (-2,29) euroa.
Emoyhtiön oma pääoma oli kauden päättyessä 2 261 tuhatta
euroa (2 461).
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 247 (536) tuhatta
euroa.
Konsernin korollinen nettovelka 31.12.2014 oli 162
tuhatta euroa (474) ja nettovelkaantuneisuusaste 18 %
(-23 %). Nettovelassa on huomioitu vain korolliset rahoituslaitoslainat. Konsernin nettovelkaantumista lisää huomattavasti koroton saneerausvelka, joka maksetaan saneerausohjelman mukaisesti loppuun vuonna 2020.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 17 tuhatta euroa (168). Investoinnit koostuvat yrityshankinnoista sekä pienistä korvausinvestoinneista.

Tutkimus- ja kehitysmenot

Konsernin tutkimus- ja kehittämistoimet vuonna 2014
tapahtuivat pääosin asiakasprojektien yhteydessä ja varsinaiset
tutkimus- ja kehittämismenot olivat 0 % liikevaihdosta
(0 %).

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 88
(105) henkilöä ja tilikauden lopussa 84 (105). Henkilökunnan määrän vähentyminen johtuu pääosin Tallinnan liiketoiminnan myymisestä sekä luonnollisesta vaihtuvuudesta. Palkat ja palkkiot tilikaudelta yhteensä oli 4 153 tuhatta euroa
(4 756).

Henkilöstö

2014

2013

2012

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

4 153
84
88

4 756
105
105

5 135
105
123

Zeelandissa mitataan henkilöstötyytyväisyyttä kuukausittain.
Tutkimuksen mukaan Zeelandin henkilöstötyytyväisyys on
säilynyt hyvänä.

Ympäristövaikutukset

Zeelandin merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät
normaalin toimistossa tehtävän tietotyön ympäristövaikutuksiin, kuten IT-laitteiden sähkön käyttöön, tulostukseen, kierrätykseen, yleiseen energian käyttöön ja henkilökunnan matkustukseen.
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Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät
Strategiset riskit

Zeeland pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin orgaanisesti ja tekemällä yritysjärjestelyjä. Markkinointiviestintäalan
nopea digitalisoituminen on tuonut alalle paljon uusia ja ketteriä toimijoita, ja koko toimialan määrittäminen on tullut
entistä vaikeammaksi. Tämä on kiristänyt kilpailutilannetta,
ja Zeeland joutuu jatkossa entistä enemmän kilpailemaan
sekä alan suurimpien ja tunnetuimpien toimijoiden että
kokonaan uusien kilpailijoiden kanssa. Kilpailu saattaa aiheuttaa hintapaineita Zeelandin palveluille.

Toiminnalliset riskit

Yleisen taloudellisen suhdanteen vaikutus markkinointiviestinnän palveluiden kysyntään on suuri. Yhtiö on pyrkinyt jatkuvasti parantamaan kustannustehokkuuttaan ja talousohjaustaan ja siten reagointikykyään mahdollisissa suhdannemuutoksissa.
Markkinointiviestintäalan painopisteen voimakkaana jatkuva muutos sähköisiin palveluihin vaatii nykyiseltä henkilökunnalta uutta osaamista ja nopeaa uusiutumiskykyä. Lisäksi
uutta osaamista pitää pystyä rekrytoimaan jatkossa, mistä
syystä Zeelandin työnantajamielikuvalla on suuri merkitys.
Markkinointiviestinnän projektit hinnoitellaan yleensä
kiinteällä projektihinnalla. Kannattavuus edellyttää, että projektit osataan arvioida ja hinnoitella oikein. On mahdollista,
että hankkeiden hinnoittelussa epäonnistutaan ja hankkeiden
kannattavuus kärsii. Erityisen haastavaa on ohjelmistopainotteisten hankkeiden hinnoittelu. Lisäksi varsinkin julkishallinnon hankkeissa hintakilpailu on lisääntynyt, millä voi olla
vaikutusta hankkeiden kannattavuuteen. Ulkoistuspalveluiden osalta asiakkaiden kanssa sovittavat palvelusopimukset
ovat usein pitkiä, ja mikäli Zeeland epäonnistuu palvelusopimusten neuvotteluissa ja hinnoittelussa, voi sillä olla negatiivinen vaikutus Zeelandin kannattavuuden kehittymiseen.
Zeeland on strategiansa mukaisesti tehnyt ja pyrkii jatkossakin tekemään yritysjärjestelyitä konsernin palvelutarjonnan
laajentamiseksi ja kasvattamiseksi sekä maantieteellisen peiton kasvattamiseksi. Pidemmällä aikavälillä Zeeland tavoittelee yritysjärjestelyiden toteuttamista entistä enemmän myös
Pohjois-Euroopan alueella. Yritysostojen toteuttaminen Suomen ulkopuolella voi olla vaikeampaa kuin kotimaisten järjestelyiden toteuttaminen. Yritysostojen toteutumiseen liittyy
epävarmuutta sopivien yritysten löytymiseksi sekä yrityskauppojen oikeaan hinnoitteluun. Yritysostojen jälkeen tapahtuvassa integraatiovaiheessa on riskinä ostettujen yritysten asiakaskunnan ja henkilökunnan pitäminen Zeelandin palveluksessa järjestelyn jälkeen.

Taloudelliset riskit

Zeelandin korollinen vieraan pääoman määrä on noin 0,4
miljoonaa euroa. Viitekorkojen muutoksella ei ole olennaista
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vaikutusta Zeelandin rahoituskuluihin. Zeelandin korkoriski
on siis pieni, eikä sen suojaamiseen ole syytä.
Zeeland toimii pääosin euro-alueella eikä Zeelandilla ole
merkittävää valuuttakurssiriskiä.
Zeelandin liiketoiminnan keskeytyminen onnettomuuksista johtuvista syistä on katettu vahinko- ja keskeytysvakuutuksin. Liiketoiminnan jatkumisen turvaamiseksi pääosa Zeelandin asiakirjoista varmuuskopioidaan automaattisesti myös
toimipisteiden ulkopuoliseen varmennettuun säilöön.
Zeelandilla on keskeneräinen työsuhteen päättymiseen
liittyvä riita-asia kuvanvalmistusliiketoiminnan entisen johtajan kanssa.
Yhtiön tiedossa ei ole muita Yhtiöön tai Zeeland-konsernin yhtiöihin liittyviä oikeudenkäyntejä tai viranomaisten
toimenpiteisiin liittyviä riskejä.

Tytäryhtiöiden yrityssaneeraus

Zeeland Oyj:n tytäryhtiölle Zeeland Group Oy:lle vahvistettiin 9.7.2014 yrityssaneerauslain mukainen saneerausohjelma. Mikäli Zeeland Group Oy:n liiketoiminta ei kehity
vahvistetun saneerausohjelman edellyttämällä tavalla, voi sillä
olla negatiivinen vaikutus Zeelandin taloudelliseen asemaan.

Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden
äänen. Zeeland Oyj:n osake on listattu Helsingin pörssin ylläpitämällä Nasdaq First North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella ZEE1V.
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 17.12.2014
vähentää Yhtiön osakkeiden lukumäärää osakepääomaa alentamatta omien osakkeiden luovuttamisella ja omien osakkeiden lunastamisella siten, että Yhtiön osakkeiden lukumäärän
vähentämistä koskevien toimien tultua tehdyiksi kutakin 218
(kahtasataakahdeksaatoista) osaketta vastaa yksi (1) Yhtiön
osake. Ennen osakkeiden lukumäärän vähentämistä Yhtiön
osakkeiden kokonaismäärä oli 208 565 832 kpl ja lukumäärän vähentämisen jälkeen osakkeiden kokonaismäärä on
956 724 kpl.
Tilikauden päättyessä osakkeen kurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.12.2014 oli 2,35 euroa. Tilikauden ylin
kaupankäyntikurssi oikaistuna yllä mainitulla osakkeiden
lukumäärän vähentämisellä oli 4,36 euroa ja alin 2,18 euroa.
Zeeland Oyj:n markkina-arvo tilikauden lopussa oli 2 248
tuhatta euroa.
Tilikauden alussa osakkeiden määrä oli 193 393 654 kappaletta, osakepääoma 322 tuhatta euroa ja omistajien kokonaismäärä 274. Osakkeiden lukumäärän vähentämisellä
oikaistu osakkeiden lukumäärä tilikauden alussa oli 887 127.
Yhtiön hallitus päätti 9.7.2014 Yhtiön 1.4.2014 kokoontuneen varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella tarjota suunnatussa osakeannissa enintään
27 000 000 Yhtiön uutta osaketta maksua vastaan Yhtiön
hallituksen erikseen päättämille kotimaisille sijoittajille. Osa-

keannissa merkittiin 15 172 178 Yhtiön uutta osaketta osakeannin ehtojen mukaisesti ja Yhtiö keräsi suunnatulla osakeannilla 303 443,56 euroa uutta omaa pääomaa. Tehtyjen
hyväksyttyjen merkintöjen johdosta yhtiön osakemäärä nousi
193 393 654 osakkeesta 220 393 654 osakkeeseen. Osakeanti
hyväksyttiin Yhtiön hallituksen kokouksessa 20.8.2014 ja
rekisteröitiin kaupparekisteriin 28.8.2014. Osakkeiden lukumäärän vähentämisellä oikaistu osakemäärän kasvu hyväksyttyjen merkintöjen perusteella oli 69 597 osaketta.
Tilikauden päättyessä osakkeiden määrä oli 956 724 osaketta, osakepääoma 322 tuhatta euroa ja omistajien kokonaismäärä 295.
Zeeland-konsernin palveluksessa olevan henkilökunnan
omistus emoyhtiössä oli 31.12.2014 5,27 % ja hallituksen ja
toimitusjohtajan suora sekä välillinen (määräysvallan sekä vaikutusvallan kautta) omistus yhteensä 38,9 %.

Omat osakkeet

Konserniyhtiöiden hallussa oli 31.12.2014 173 kappaletta
yhtiön omia osakkeita.

Optio-ohjelmat

Yhtiön hallitus päätti 21.8.2013 optio-ohjelmasta 19.4.2013
kokoontuneen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella. Optio-ohjelman
mukaisia optio-oikeuksia annetaan Zeeland-konsernin johtoryhmälle. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla sitoutetaan ja kannustetaan johtoryhmää pitkäjänteiseen työntekoon yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.
Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 10 000 000
kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään
10 000 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.
Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus päättää optiooikeuksien jakamisesta konsernin palveluksessa oleville tai
palvelukseen rekrytoitaville johtoryhmän jäsenille. Optiooikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä
enintään 4,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä
mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä
annetaan uusia osakkeita. Osakkeiden lukumäärän vähentämisellä oikaistu optio-oikeuksien perusteella merkittävä osakemäärä on enintään 45 871 yhtiön uutta tai sen hallussa
olevaa osaketta.
Kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen osakkeiden lukumäärän vähentämisellä oikaistu merkintähinta on
4,36 euroa. Optio-ohjelman ehtojen mukaan osingot, pääomanpalautukset ja määritellyt muut erät vähennetään merkintähinnasta.
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa 1.4.2015
ja päättyy 31.3.2016.

Tilikauden päättyessä optioita oli annettu 38 978 kappaletta konsernin johtoryhmän jäsenille.

Voimassaolevat valtuutukset

Zeelandin varsinainen yhtiökokous 1.4.2014 valtuutti yhtiön
hallituksen päättämään  omien osakkeiden hankkimisesta
yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 19 339 365 kappaletta, mikä
vastaa enintään 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
yhtiökokouskutsun päivänä.
Zeelandin ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa valtuutusta 17.12.2014 tehdyn osakkeiden lukumäärän vähentämispäätöksen johdosta siten, että valtuutus koskee enintään
88 712 osaketta, joka vastaa 9,27 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka. Valtuutus oli
kokonaan käyttämättä 31.12.2014.
Zeelandin varsinainen yhtiökokous 1.4.2014 valtuutti
yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää
oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään
120 000 000 osaketta, joka vastaa enintään noin 38,29 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella
tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optiooikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.
Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta
päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutusta käytetään yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan tai investointien rahoittamiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin,
joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy.
Zeelandin ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa valtuutusta 17.12.2014 tehdyn osakkeiden lukumäärän vähentämispäätöksen johdosta siten, että valtuutus koskee enintään
550 458 osaketta.
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Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2015. Valtuutuksesta oli
31.12.2014 käyttämättä 480 860 osaketta ja optio-oikeutta.

Markkinatakaus

Zeeland Oyj:n osakkeella on voimassa oleva markkinatakaus
Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä.

Pääomalainat

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

Hallinto

Varsinainen yhtiökokous 1.4.2014 päätti, että hallitukseen
valitaan alkaneelle toimikaudelle neljä (4) jäsentä. Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi uudelleen Ville Skogberg,
Tanu-Matti Tuominen, Jari Tuovinen ja Pekka SiivonenUotila. Hallituksesta jäi pois Elina Yrjölä-Suhonen. Hallitus
valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jari Tuovisen edelleen hallituksen puheenjohtajaksi.
Ylimääräinen yhtiökokous 17.12.2014 päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5), ja että hallituksen
uudeksi jäseneksi valittiin Marko Häkkinen.
Yhtiön toimitusjohtajana on tilikaudella toiminut Tuomas
Airisto.
Yhtiön johtoryhmässä on vuonna 2014 olleet Timo
Muhonen, Sirpa Alhava, Mikko Marttinen (3/2014 alkaen),
Piero Silvani (4/2014 alkaen ja 12/2014 päättyen), Sini
Norta (11/2014 alkaen) sekä yhtiön toimitusjohtaja Tuomas
Airisto.
Selvitys Zeelandin hallintoperiaatteista on julkaistu yhtiön
internet-sivuilla www.zeeland.fi/sijoittajat/hallintoperiaatteet.

Ulkomaiset sivuliikkeet

Yhtiöllä ei ole ulkomaisia sivuliikkeitä.

Hyväksytty Neuvonantaja

Yhtiön Helsingin pörssin ylläpitämän Nasdaq First North
-markkinapaikan sääntöjen edellyttämä hyväksytty neuvonantaja on tilikauden aikana ollut Merasco Oy.
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Tilintarkastaja

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

Näkymät vuodelle 2015

Zeeland arvioi vuoden 2015 liikevaihdon (vuonna 2014
7 522 tuhatta euroa) sekä myyntikatteen (vuonna 2014 6 932
tuhatta euroa) kasvavan vuoden 2014 tasosta. Käyttökatteen
(EBITDA) arvioidaan parantuvan vuodesta 2014 (vuonna
2014 285 tuhatta euroa).

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia
muutoksia.

Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä

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

Tilinpäätöstietojen laatimisperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu Suomen kirjanpitolain ja muiden sovellettavien lakien  ja määräysten mukaisesti. Laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä.
Katsaus on laadittu Suomen kirjanpitolain vaatimukset huomioivaa FAS-mallia noudattaen. Konsernin sisäiset liiketapahtumat samoin kuin sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu.
Tilikauden luvut ovat tilintarkastettuja.
Tilintarkastuskertomus on annettu 28.1.2015.

Konsernituloslaskelma
EUR

1.1.2014 – 31.12.2014

1.1.2013 – 31.12.2013

7 521 859,35

8 393 652,67

65 588,13

233 711,55

-12 829,00
22 390,50
-664 823,02
-655 261,52

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

-4 152 944,85

-4 755 624,47

-777 438,21
-147 544,31
-5 077 927,37

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

-489 056,83
-49 777,65
-538 834,48

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

-1 574 135,76

-2 192 552,30

4 870,55

4 567,69

LIIKEVOITTO ( -TAPPIO)

-253 841,10

-536 693,04

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

1 640,51
-123 392,04
-121 751,53

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

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

-375 592,63

-740 281,42

Satunnaiset erät
Satunnaiset erät

2 683 570,50

0,00

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA

2 307 977,87

-740 281,42

310 452,95

-55 733,30

2 618 430,82

-796 014,72

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

Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO ( TAPPIO )
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Konsernitase
EUR

31.12.2014

31.12.2013

441,53
61 203,43
3 251 557,00
3 313 201,96

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

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

93 264,23
1 349,91
94 614,14

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

Sijoitukset
Osuudet osakkuusyhtiöistä
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä

55 368,84
54 930,51
110 299,35

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

Muut pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset

229 000,00

0,00

3 747 115,45

4 128 155,41

110 258,75
110 258,75

87 868,25
87 868,25

1 250 255,56
386 926,35
438 483,34
2 075 665,25

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

Rahat ja pankkisaamiset

261 861,08

323 566,56

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

2 447 785,08

2 504 146,12

VASTAAVAA YHTEENSÄ

6 194 900,53

6 632 301,53

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Konserniliikearvo
Aineettomat hyödykkeet yhteensä

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Keskeneräiset työt

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
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EUR

31.12.2014

31.12.2013

322 400,00
6 166 683,97
-8 214 613,48
2 618 430,82
892 901,31

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

892 901,31

-2 028 973,10

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

1 000,00
88 888,80
2 180 211,50
2 270 100,30

1 000,00
375 045,69
0,00
376 045,69

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

113 350,21
473 741,57
1 221 330,34
1 223 476,80
3 031 898,92

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

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

5 301 999,22

8 661 274,63

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

6 194 900,53

6 632 301,53

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto ( tappio )
Tilikauden voitto ( tappio )
Oma pääoma yhteensä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

konsernitase / Zeeland / Vuosikertomus / 2014
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Liitetiedot konsernitilinpäätökseen
Taseen liitetiedot
EUR
Oman päoman muutokset
Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 31.12.
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto 1.1.
Siirto rahastoon/rahastosta
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto 31.12.
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Muuntoerot
Tilikauden voitto (tappio)
Oma pääoma yhteensä
Jakokelpoinen vapaa oma
pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Muuntoerot
Tilikauden voitto/tappio
Jakokelpoinen vapaa oma
pääoma

31.12.2014

31.12.2013

322 400,00
322 400,00

322 400,00
322 400,00

5 863 240,41
303 443,56

5 718 478,96
144 761,45

6 166 683,97

5 863 240,41

-8 214 613,48

-7 418 598,76

2 618 430,82

-796 014,72

892 901,31

-2 028 973,07

6 166 683,97
-8 214 613,48

5 863 240,41
-7 418 598,76

2 618 430,82

-796 014,72

570 501,31

-2 351 373,07

Vakuudet ja vastuusitoumukset
EUR
31.12.2014
Velat, joiden vakuudeksi on
pantattu yrityskiinnityksiä
Rahalaitoslainat
Shekkitililimiitti
Laskusaatavarahoitus
Yhteensä

31.12.2013

190 921,07
0,00
552 284,70
743 205,77

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

920 000,00
250 912,76
99 504,21

920 000,00
250 912,76
116 470,50

0,00

250 000,00

463 964,40
1 212 573,36
1 676 537,76

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

Leasingsopimuksista maksettavat määrät
EUR
31.12.2014

31.12.2013

Muut annetut vakuudet
Yrityskiinnitys Oyj
Yrityskiinnitykset konserniyhtiöt
Pantatut pankkitilit
Kauppahintasaatava Eirikuvalta
pantattu
Muut vastuusitoumukset omasta
puolesta annetut
Vuokravastuu Oyj:n toimitilojen
osalta 31.12.2018 asti
Vuokravastuu Zeeland Groupin
osalta 31.10.2016 asti
Alkaneella tilikaudella maksettavat
Seuraavilla tilikausilla maksettavat
Yhteensä

Osakelajit
Emoyhtiössä on 956.724 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

Alkaneella tilikaudella maksettavat
Seuraavilla tilikausilla maksettavat
Yhteensä

Saadut pääomalainat
Pääomalaina

1 000,00

1 000,00

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

Saadut pääomalainat

1 000,00

1 000,00

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin

Zeeland / Vuosikertomus / 2014 / liitetiedot konsernitilinpäätökseen

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

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Pääomalainan ehdot on esitetty pääomalainan saajan liitetietoina.
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101 722,93
63 957,46
165 680,39

31.12.2014

31.12.2013

88

96

Emoyhtiön tuloslaskelma
EUR

1.1.2014 – 31.12.2014

1.1.2013 – 31.12.2013

1 184 833,32

0,00

0,00

668 688,20

-7 295,31
-7 295,31

0,00
0,00

-433 759,52

-222 237,49

-77 578,54
-15 238,52
-526 576,58

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

-595 065,93

-245 652,23

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

55 895,50

159 063,87

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

-3 744,84
-78 270,53
-82 015,37

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

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

-26 119,87

80 325,04

SATUNNAISET ERÄT
Satunnaiset kulut
Satunnaiset erät

-476 564,58
-476 564,58

0,00
0,00

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

-502 684,45

80 325,04

-105,30
-105,30

0,00
0,00

-502 789,75

80 325,04

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
Liiketoiminnan muut kulut

Varainsiirtovero
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
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Emoyhtiön tase
EUR

31.12.2014

31.12.2013

Sijoitukset
Tytäryritysten osakkeet
Sijoitukset yhteensä

4 221 742,73
4 221 742,73

4 215 162,00
4 215 162,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
Valmiit tuotteet / tavarat

4 221 742,73
0,00

4 215 162,00
0,00

1 406,62
746 906,79
89 849,01
66 778,00
904 940,42

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

Rahat ja pankkisaamiset

1 449,64

372,91

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

906 390,06

1 004 566,26

5 128 132,79

5 219 728,26

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

VASTAAVAA YHTEENSÄ
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EUR

31.12.2014

31.12.2013

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto ( tappio )
Tilikauden voitto ( tappio )
Oma pääoma yhteensä

322 400,00
6 166 683,97
-3 725 020,97
-502 789,75
2 261 273,25

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

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

2 261 273,25

2 460 619,44

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

88 888,80
88 888,80

320 000,00
320 000,00

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

113 350,21
108 045,02
2 061 739,51
440 557,45
54 278,55
2 777 970,74

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

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

2 866 859,54

2 759 108,82

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

5 128 132,79

5 219 728,26

VASTATTAVAA

emoyhtiön tase / Zeeland / Vuosikertomus / 2014
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Liitetiedot emoyhtiön tilinpäätökseen
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2014

Konsernin muodostavat emoyhtiö Zeeland Oyj, Zeeland
Group sekä Kinetic Pixel Oy. Konsernitilinpäätös on laadittu
kirjanpitolakia ja muita tilinpäätöstä koskevia lakeja ja ohjeita  
noudattaen. Ulkomaisen tytäryhtiön tilinpäätös on oikaistu
vastaamaan suomalaisia tilinpäätösperiaatteita. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmää käyttäen. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat on
eliminoitu. Zeeland Oyj:n tytäryhtiöiden 5.7.2013 jättämät
ja 23.8.2013 hyväksytyt yrityssaneeraukset vahvistettiin
9.7.2014 Helsigin käräjäoikeuden päätöksellä. Tytäryhtiöiden 2013 rekisteröidyt sulautumissuunnitelmat  toteutuivat
14.7.2014. Kaikki Zeeland Group Oy:n tytäryhtiöt sulautuivat emoyhtiöön.

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Yrityssaneerauksen vahvistamisen yhteydessä laadittujen budjettien perusteella yrityssaneerauksessa olevan Zeeland Group
Oy:n rahavirran oletetaan olevan positiivinen. Odotukseen
perustuen Zeeland Group Oy on kirjannut 2014 tilinpäätöksessä laskennallisen verosaamisen.

Arvostusperiaatteet ja menetelmät
Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan perusteella.
Poistoajat ovat:
Konserniliikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Koneet ja kalusto

10 vuotta
5 v tasapoisto
25 % menojäännöspoisto

Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on
alle 3 vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.

Vaihto-omaisuuden arvostus

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

Valuuttamääräiset erät

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

Satunnaiset erät

Satunnaiisiin eriin on kirjattu yrityssaneereuksen kirjanpidolliset vaikutukset sekä saneerauksen yhteyteen liittyneet liiketoimintajärjestelyt.
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Taseen liitetiedot
EUR
Oman päoman muutokset
Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 31.12.

31.12.2014

31.12.2013

322 400,00
322 400,00

322 400,00
322 400,00

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

5 863 240,41
303 443,56

5 718 478,96
144 761,45

6 166 683,97

5 863 240,41

Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

-3 725 020,97
-502 789,75

-3 805 346,01
80 325,04

Oma pääoma yhteensä

2 261 273,25

2 460 619,44

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

6 166 683,97
-3 725 020,97
-502 789,75

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

1 938 873,25

2 138 219,44

Osakelajit
Yhtiössä on 956 724 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

EUR

31.12.2014

31.12.2013

Saamiset konserniyhtiöiltä
Saamiset saman konsernin yhtiöiltä
Saamiset konserniyhtiöiltä
yhteensä

746 906,79

639 868,13

746 906,79

639 868,13

Velat konserniyhtiöille
Ostovelat
Muut velat
Velat konserniyhtiöille yhteensä

130 672,05
1 931 067,16
2 061 739,21

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

Vakuudet ja vastuusitoumukset
EUR
31.12.2014
Velat, joiden vakuudeksi on
pantattu yrityskiinnityksiä
Rahoituslaitoslainat
Shekkitililimiitti
Yhteensä

31.12.2013

202 239,01
0,00
202 239,01

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

920 000,00
89 849,01

920 000,00
106 815,30

0,00

250 000,00

31.12.2014

31.12.2013

43 555,68
52 963,02
96 518,70

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

31.12.2014

31.12.2013

4 215 162,00
6 580,73
4 221 742,73

4 215 162,00

Velat, joiden vakuudeksi on
annettu muuta omaisuutta
Yrityskiinnitys
Pantatut pankkitilit
Kauppahintasaatava Eirikuvalta
pantattu

EUR
Leasingsopimuksista maksettavat
määrät
Alkaneella tilikaudella maksettavat
Seuraavilla tilikausilla maksettavat
Yhteensä

Sijoitukset
EUR
Muut osakkeet ja
osuudet
Zeeland Group Oy
Kinetic Pixel Oy

Omistus
osuus

100 %
100 %

Henkilöstöä koskevat liitetiedot
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin

31.12.2014

31.12.2013

6

6
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Rahoituslaskelma

Konserni
1.1.-31.12.2014

Konserni
1.1.-31.12.2013

Emoyhtiö
1.1.-31.12.2014

Emoyhtiö
1.1.-31.12.2013

-254
539
87
-122
-4
247

-537
597
740
-204
-56
541

56
0
-53
-82
0
-80

159
0
-14
-79
0
67

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin
Yrityshankinta

-11
-6

-84
-84

0
-6

0
0

Investointien rahavirta

-17

-168

-6

0

303
0
-309
-286
-292

145
0
-228
-157
-240

303
0
15
-231
87

145
0
-237
0
-93

Rahavirrat yhteensä

-62

133

1

-26

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.2013
Rahavarat 31.12.2014

-62
324
262

128
196
324

1
0
1

-26
26
0

102
-22
8
0
87

84
-7
663
0
740

-278
0
224
0
-53

-510
0
497
0
-14

1000 EUR
Liiketoiminnan rahavirta
Liiketappio
Oikaisut liikevoittoon
Käyttöpääoman muutos
Rahoituserät
Verot
Liiketoiminnan rahavirta

Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti
Yrityshankinnan käyttöpääoma
Lyhytaikaisten lainojen muutokset
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Rahoituksen rahavirta

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys
Vaihto-omaisuuden lisäys
Lyhytaikaisten velkojen lisäys
Yrityshankinta
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Zeeland Oyj:n yhtiökokoukselle

Olen tilintarkastanut Zeeland Oyj:n kirjanpidon, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–
31.12.2014. Tilinpäätös sisältää konsernin ja emoyhtiön
taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

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

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen
perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä
ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että
noudatan ammattieettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai
toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä,
ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet
tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista.

Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan,
johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan,
joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot
antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen
kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän
antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon
tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan
arvioiminen.
Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto tilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös ja toimintakertomus
antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti
oikeat ja riittävät tiedot sekä konsernin että emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.
Helsinki 28.1.2015
Jari Paloniemi
KHT
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Hallinto ja hallintaperiaatteet
HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET

Zeeland Oyj:n hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan Suomen lakeja, Yhtiön yhtiöjärjestystä ja Helsingin pörssin ylläpitämän Nasdaq First North -markkinapaikan sääntöjä.

WWW-SIVUT

Yhtiön hallinnointiperiaatteita ylläpidetään yhtiön Internetsivuilla osoitteessa www.zeeland.fi/sijoittajat. Myös Yhtiötiedotteet, tilinpäätöstiedot sekä osavuosikatsaukset löytyvät
yhtiön verkkosivuilta.

oikeuksien antamisesta, josta on käytetty 15 172 178 osaketta, osakemäärän osalta siten, että valtuutus koskee enintään 550 458 osaketta ja että valtuutusta on siten jäljellä
enintään 480 860 osaketta. Muilta osin valtuutus pysyy voimassa muuttumattomana.
Zeeland Oyj:n osakkeiden markkinatakaajana (liquidity
provider, LP) on Nordea Pankki Suomi Oyj.

HALLITUS

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

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen voi kuulua kolmesta
yhdeksään jäsentä. Jäsenen toimikausi alkaa yhtiökokouksen
päättymisestä ja jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät
osakeyhtiölain ja muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta.
Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä käsittelee ja päättää kaikki
merkittävimmät yhtiön toimintaa koskevat asiat. Hallitus
nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä vahvistaa
johtoryhmän nimityksen toimitusjohtajan esityksen mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein
kuin yhtiön asiat sitä edellyttävät. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä kokouksessa. Asiat
ratkaistaan enemmistöpäätöksin tarvittaessa äänestämällä.
Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Äänten mennessä tasan ja puheenjohtajan ollessa poissa äänestyksestä ratkaistaan päätös arvalla.
Zeeland Oyj:n hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.4.2014 neljä jäsentä. Zeeland Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja on Jari Tuovinen. Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 17.12.2014 hallitukseen valittiin viides jäsen.

OSAKKEET

TOIMITUSJOHTAJA

YHTIÖKOKOUS

Yhtiön osake on listattu Helsingin pörssin ylläpitämällä
Nasdaq First North -markkinapaikalla. Osakkeen kaupankäyntitunnus on ZEE1V. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikki
osakkeet tuottavat samat oikeudet. Konserniyhtiöiden hallussa oli 31.12.2014  173 kappaletta yhtiön omia osakkeita.
Yhtiökokous on myöntänyt 1.4.2014 hallitukselle osakeantivaltuuden laskea liikkeelle enintään 120 000 000 Yhtiön
uutta osaketta. Lisäksi yhtiökokous on 1.4.2014 päättänyt
myöntää hallitukselle valtuuden hankkia enintään
19 339 365 Yhtiön osaketta.
Ylimääräinen yhtiökokous päätti 17.12.2014 muuttaa
Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisestä tehdyn ylimääräisen yhtiökokouksen 17.12.2014 päätöksen johdosta
Yhtiön 1.4.2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä hallitukselle annettua valtuutusta päättää osakeannista ja optiooikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
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Hallituksen valitsema toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa
hallintoa osakeyhtiölain, hallituksen antamien ohjeiden ja
määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta
järjestämisestä. Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin esittelijänä ja toimii johtoryhmän puheenjohtajana.
Zeeland Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut 1.1.2012
alkaen Tuomas Airisto.

JOHTORYHMÄ

Zeeland Oyj:n johtoryhmän pääasiallisena tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa konsernin operatiivisessa johtamisessa.
Johtoryhmän tehtävät käsittävät muun muassa konsernin
strategisen suunnittelun sekä talouden, myynnin ja merkittävien liiketoiminnan päätösten tekemisen sekä konsernin sisäisen yhteistoiminnan kehittämisen.

Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa.
Lisäksi johtoryhmä järjestää ylimääräisiä kokouksia, joissa
käsitellään strategista suunnittelua.
Konsernin johtoryhmässä on nykyisin viisi jäsentä, toimitusjohtaja mukaan luettuna.

PALKITSEMINEN

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain ja hallitus vahvistaa toimitusjohtajan palkan ja muut
edut. Yhtiön toimitusjohtajan kannustepalkkioista päättää
yhtiön hallitus. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita
ainoastaan hallituksen jäsenyyden perusteella poislukien hallituksen puheenjohtaja, joka osallistuu operatiivisesti Yhtiön
tekemiin yritysjärjestelyihin.Yhtiön yhtiökokous 1.4.2014
päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 20 000
euroa toimikaudelta ja hallituksen kunkin muun jäsenen
palkkio on 7 000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen
jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaan ja että muita kokouspalkkioita ei makseta.

TILINTARKASTUS

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

VALVONTAJÄRJESTELMÄ

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

SISÄPIIRI

Yhtiö noudattaa Helsingin pörssin ylläpitämän Nasdaq First
North -markkinapaikan sisäpiirisäännöksiä. Yhtiö ylläpitää
sisäpiirirekisteriään itse. Yhtiön pysyvä sisäpiirirekisteri löytyy
yhtiön verkkosivuilta.
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Hallitus

JARI TUOVINEN

MARKO HÄKKINEN

Keskeinen työkokemus:

Keskeinen työkokemus:

s. 1968, Tekniikan ja filosofian yo
Hallituksen puheenjohtaja (2012–);
Visionplus Management Oy, partneri
(2012–)
Zeeland Oyj, toimitusjohtaja
2007 – 2011; Privanet Capital Oyj,
toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
2003 – 2009; Finance Group International Finland Oyj, toimitusjohtaja
2001 – 2004; Innofactor Oyj (ent. TJ
Group Oyj), toimialajohtaja
1999 – 2001; Tietovalta Oy, perustaja,
johtaja 1988 – 1999

s. 1966
Riserva-konserni, partneri ja toimitusjohtaja konserniyhtiöissä (1996 – )

PEKKA SIIVONEN-UOTILA

s. 1967
Hans Kassa Oy, kehitysjohtaja
(2013 – ); Takametsä Holding Oy,
toimitusjohtaja (2008 – )

Keskeinen työkokemus:

HSG-Logistics Oy, toimitusjohtaja
2009 – 2011; Proffice Finland Oy,
COO 2006 – 2007; HSG-Henkilöstöpalvelut Oy, toimitusjohtaja
2001 – 2006; Rakennuttajakonsultti
1996 – 2000; Riserva-konserniyhtiöt
(ent. HSG-konserni), toimitusjohtaja
1996 –

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

Keskeiset luottamustoimet:

Keskeiset luottamustoimet:

As Oy Väylänsuu, hallituksen jäsen
2005 – ; TT Hallinta Oy, hallituksen
jäsen 2006 – ; Neocard Oy, hallituksen
puheenjohtaja 2005 – ; Sport Content
Oy, hallituksen puheenjohtaja 2005 – ;
Mediatonic Management Oy, hallituksen jäsen 2009 – ; Visionplus GP I
Oy, hallituksen jäsen 2012 –

Vindea Oy, hallituksen jäsen
2012 – 2014; HSG-Logistics Oy, hallituksen jäsen 2008 – 2012; HSG-Henkilöstöpalvelut Oy, hallituksen jäsen
2001 – 2006; Kiinteistö Oy Kansakoulukuja 3, hallituksen jäsen 2008 – ;
Minodel Oy, hallituksen jäsen 2004 – ;
Riserva-konserniyhtiöt, hallituksen
jäsen 1996 –

Omistus yhtiössä:

Omistus yhtiössä:

Omistus yhtiössä:

Keskeiset luottamustoimet:

Suoraan 21 469 osaketta ja 50 %:sti
omistetun TT Hallinta Oy:n kautta
118 123 osaketta.
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Minodel Oy:n kautta 22 065 osaketta.

Perniön Liha Oy, hallituksen puheenjohtaja; Kalarannan Vihannes Oy,
hallituksen puheenjohtaja; Hans Kassa
Oy, hallituksen puheenjohtaja; Sonck
Elintarviketukku Oy, hallituksen
puheenjohtaja; Selkämeren Luonnonkala Oy, hallituksen jäsen; Hunajayhtymä Oy, hallituksen jäsen; Pita Factory Oy, hallituksen jäsen
Suoraan 30 122 osaketta ja Takametsä
Holding Oy:n kautta 4 381 osaketta

VILLE SKOGBERG

TANU-MATTI TUOMINEN

s. 1968, Yhteiskuntatieteiden yo
IPR.VC Management Oy,
Co-Founder, Partner (2015 – )

s. 1976, AA, VT
Hallituksen sihteeri (2012 – ); Counsel, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy
(2008 – )

Keskeinen työkokemus:

Keskeinen työkokemus:

Keskeinen työkokemus:

s. 1980
Nebula Oy, toimitusjohtaja (2004 – )

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

Keskeiset luottamustoimet:

Useita omien yrityksien ja Nebula –
konserniin kuuluvien yrityksien hallituksen jäsenyyksiä / puheenjohtajuuksia 2002 – ; Mediadrive Oy, hallituksen jäsen 2006 –

Omistus yhtiössä:

21 495 osaketta ja vaikutusvaltayhtiö
Mediadrive Oy:n kautta 18 715 osaketta

Visionplus Management Oy, Partner,
Co-Founder 2012 – 2015; Mediatonic
Management Oy, General Partner
2009 – ; Zeeland Oyj, strategiajohtaja
2007 – 2009; A4 Media Oy, toimitusjohtaja, 2004 – 2007; Finance Group
International Finland Oyj, General
Partner 2001 – 2004; Innotactor Oyj
(ent. TJ Group Oyj), toimialajohtaja
1999 – 2001; Tietovalta Oy, luova
johtaja, perustaja 1988 – 1999

Keskeiset luottamustoimet:

C.V. Åkerlundin säätiö, hallituksen
jäsen; TT Hallinta Oy, hallituksen
jäsen; Mindtrek ry, hallituksen jäsen;
Finpron Luovimo, ohjausryhmän
jäsen; Taipale Automotive Oy, hallituksen puheenjohtaja; Mediatonic
Management Oy, hallituksen puheenjohtaja

SALLA TUOMINEN

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

Keskeiset luottamustoimet:

Zonta International Piiri 20 ry, hallituksen puheenjohtaja (governor)
2014 –

Omistus yhtiössä:
Ei ole

Omistus yhtiössä:

Suoraan 574 osaketta ja 50 %:sti
omistetun TT Hallinta Oy:n kautta
118 123 osaketta
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Johtoryhmä

TUOMAS AIRISTO

SIRPA ALHAVA

MIKKO MARTTINEN

Keskeinen työkokemus:

Keskeinen työkokemus:

Keskeinen työkokemus:

s. 1969, KTM
CEO
(2012 – )

Talentum Events, Managing Director;
Trainers’ House, Strategy Director;
Satama Interactive, Deputy CEO

Keskeiset luottamustoimet:

Multiprint Oy, hallituksen jäsen,
2008-

Omistus yhtiössä:

Osakkeita 11 468 kpl,
optioita 11 467 kpl
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s. 1968, KTM
Vice President, Content Business
(2008 – )
Kynämies Oy, vt. liiketoimintajohtaja;
Kynämies Oy, johtaja, asiakaslehdet;
Kynämies Oy, varatoimitusjohtaja,
tiiminvetäjä; Kynämies Oy, tiiminvetäjä; Kynämies Oy, toimituspäällikkö

Keskeiset luottamustoimet:
Ei ole

Omistus yhtiössä:

Osakkeita 4 987 kpl,
optioita 6 881 kpl
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s. 1976, BBA
CFO (2014 – )

Manpower Group Oy, talouspäällikkö;
Elan It Resource Oy, talouspäällikkö;
TBWA; controller

Keskeiset luottamustoimet:
Ei ole

Omistus yhtiössä:
Optioita 6 881 kpl

TIMO MUHONEN

SINI NORTA

Keskeinen työkokemus:

Keskeinen työkokemus:

s. 1974, FM
Vice President, Digital & Design
Business (2010 – )
Incognito Oy, suunnittelujohtaja;
Incognito Webbiz Oy,
toimitusjohtaja;Helsingin Yliopisto;
tutkija; Four Aces tmi, freelancer, yrittäjä

Keskeiset luottamustoimet:
Ei ole

Omistus yhtiössä:

Osakkeita 6 607 kpl,
optioita 6 881 kpl

s.1973, KTM
Vice President, Marketing Advisory
and Outsourcing (2014 – )
Barona-konserni, markkinointi- ja
viestintäjohtaja ja johtoryhmän jäsen;
Trainers’ House, tulosvastuullinen
johtaja, Tampereen toiminnot; Nokia
Oyj, useat eri markkinoinnin johtotehtävät

Keskeiset luottamustoimet:

Naisten Pankki, johtoryhmän puheenjohtaja

Omistus yhtiössä:
Optioita 6 881 kpl
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sijoittajatietoa
Yhtiö tavoittelee Helsingin pörssin ylläpitämällä Nasdaq First
North -markkinapaikalla osakkeelleen kaupankäynnin kautta
muodostuvaa arvonmääritystä.
Yhtiön tarkoituksena on kasvaa strategiansa mukaisesti
tekemällä yritysjärjestelyitä markkinointiviestintätoimialalla
Suomessa ja muualla Pohjois-Euroopassa. Pääomamarkkinoita voidaan käyttää kasvun rahoittamiseen, yritysjärjestelyiden tekemiseen sekä mahdollisiin henkilökunnan kannustepalkkioihin.

Sijoittamista harkitsevan on myös syytä tiedostaa, että
Yhtiön osakkeen hinta voi vaihdella Helsingin pörssin ylläpitämällä Nasdaq First North -markkinapaikalla voimakkaasti
ja aktiivisten tai likvidien jälkimarkkinoiden olemassaololle
tällä markkinapaikalla ei ole varmuutta.
Lisätietoa saat tarvittaessa ottamalla yhteyttä Zeeland
Oyj:n toimitusjohtaja Tuomas Airistoon, puh. 040 566 1331.
Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy,
puhelin +358 9 6129 670.

ZEELAND OYJ:N 10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 31.12.2014
Osakkeenomistaja
Määrä
Osuus

OSAKETIETO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kotipaikka
Y-tunnus
Kaupankäyntitunnus
ISIN-koodi
GICS-luokitus
Osakemäärä
Osakepääoma

TT Hallinta Oy *
Pohjola Pankki Oyj
Finance Group International Finland Oy
Enala Juuso
Siivonen-Uotila Pekka
Hyysalo Tapani
Minodel Oy
Skogberg Ville
Tuovinen Jari
Mediadrive Oy

236 246
83 217
37 446
35 575
30 122
22 894
22 065
21 495
21 469
18 715

24,69 %
8,70 %
3,91 %
3,72 %
3,15 %
2,39 %
2,31 %
2,25 %
2,24 %
1,96 %

SIJOITTAJAKALENTERI
Tapahtuma
Hiljainen jakso
Tilinpäätöstiedote 2014

* TT Hallinta Oy on Jari Tuovisen ja Tanu-Matti Tuomisen puoliksi
omistama yhtiö.

ZEELAND OYJ / OSAKKEENOMISTAJARYHMÄT 31.12.2014
osake
ryhmä
määrä Osuus Määrä Osuus
Kotitaloudet
Kotimaiset yritykset
Pankit ja
vakuutuslaitokset
Ulkomaiset omistajat
Yleishyödylliset
organisaatiot

Yhtiön osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssin
ylläpitämällä Nasdaq First North -markkinapaikalla 3.12.2007 alkaen.

419 164
428 811

43,8 %
44,8 %

252
32

85,4 %
10,8 %

104 440
4 290

10,9 %
0,4 %

7
3

2,4 %
1,0 %

19
956 724

0,0 %
100 %

1
295

0,3 %
100,0 %

Varsinainen yhtiökokous
Hiljainen jakso
Neljännesvuositulostiedote
1-3/2015
Hiljainen jakso
Puolivuotiskatsaus 1-6/2015
Hiljainen jakso
Neljännesvuositulostiedote
1-9/2015

Helsinki
2018481-2
ZEE1V
FI0009015580
25401010 (Advertising)
956 724 kpl
322 400 EUR

Aika
08.01.- 29.01.2015
29.01.2015

Yhtiön toimitilat,
01.04.2015 Ruoholahdenkatu 23, Hki
08.-29.04.2015
29.04.2015
06.-27.08.2015
27.08.2015
08.-29.10.2015
29.10.2015

Zeeland Oyj:n hallitus julkaisee vuodelta 2015 yhden
osavuosikatsauksen puolivuotiskaudelta 1-6/2015 ja tämän
lisäksi taloudellista informaatiota ensimmäiseltä ja
kolmannelta vuosineljännekseltä.

LISÄÄ
SIJOITTAJATIETOA
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Paikka

Yhtiökokous ja taloudellinen informaatio
Zeeland Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 1.4.2015.
Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat saatavilla 6.3.2015
Yhtiön toimipisteessä. Yhtiö laatii lisäksi erillisen vuosikertomuksen, joka julkaistaan 6.3.2015 yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa www.zeeland.fi.
Seuraava puolivuotiskatsaus julkistetaan 27.8.2015. Yhtiö
julkistaa lisäksi taloudellista informaatiota ensimmäiseltä
vuosineljännekseltä 29.4.2015.
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www.zeeland.fi

