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Koira on ihmisen paras kaveri. Me taas ha-
luamme olla suomalaisten yritysten paras 
kumppani markkinoinnissa. Miksi, miten ja 
mitä se tarkoittaa? 

Yleinen käsitys ja ehkä tunnelmakin suomalai-
sessa markkinointikentässä on, että Suomi on 
markkinoinnin kehitysmaa. Usein vertaamme 
tekemisiämme Ruotsiin ja Ruotsin menestyviin 
kuluttajabrändeihin kuten Ikea, Hennes & 
Mauritz, Spotify ja monet muut. 

Suomesta ei monta isoa kansainvälisesti tun-
nettua kuluttajabrändiä löydy. Suomalaisten 
yritysten markkinointipanostusten sanotaan 
olevan puolet tai vähemmän ruotsalaisten yri-
tysten markkinointipanostuksista. Tämäkin var-
masti pitää paikkansa. Mielestäni on turha kitis-
tä sen perään, että meiltä puuttuvat veturi-
brändit, tai että investoinnit ovat liian alhaiset. 
On syytä keskittyä siihen, mitä seuraavaksi kan-
nattaa tehdä.

JOSPA ALOITTAISIMME AVOIMEN KESKUS-
TELUN siitä, mihin ja miten me nykyiset mark-
kinointirahamme laitamme? Onko niiden ja-
kautuminen kasvun ja brändinrakentamisen 
kannalta oikea? Teemmekö oikeita asioita ja 
teemmekö niitä oikein? 

Otan esimerkiksi ruotsalaisille tyypillisen disku-
teeraamisen, johon meillä on tapana suhtau-

tua vähän ivallisesti. Asioista puhutaan, mut-
ta päätöksenteko tuntuu hitaalta, vaikealta ja 
tuskaiselta. 

Uskon, että monessa suomalaisyrityksessä ei 
uskalleta myöntää, että markkinointiosaamis-
ta ei ole riittävästi. Ja tästä syystä ei päästetä 
kumppaneita riittävän lähelle oikeiden asioiden 
ympärille. Tämä tunnustus on ylimmän johdon 
tehtävä, eikä sitä tule antaa työtään parhaalla 
mahdollisella tavalla tekevän markkinointijoh-
tajan tai -päällikön vastuulle. He ovat kuiten-
kin omistajien, hallituksen, ylimmän johdon sekä 
organisaatiokulttuurin määrittelemän tahtotilan 
toteuttajia. Tämä ohjaa heidän toimintatapo-
jaan sekä uskallusta ottaa henkilökohtaisia ris-
kejä kasvun suuntaan.

PARHAALLE KAVERILLE ON HELPPO PUHUA. 
Hän hyväksyy sinut sellaisena kuin olet ja on 
valmis tukemaan juuri silloin, kun tarvetta on. 
Paras kaveri ei kuitenkaan ole täydellinen. Kaikki 
neuvot eivät ole hyviä. Ratkaisu onkin dialogis-
sa eikä yksittäisissä neuvoissa. 

Ratkaisu on 
vuoropuhelussa.
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Uskomme, että markkinoinnin ulkoistaminen voi 
olla voimakkain tarjolla oleva yrityksen ulkopuo-
lelta tuleva voima, jonka avulla yritysjohto voi 
alkaa muuttaa yrityskulttuuria markkinointihen-
kisemmäksi. Markkinoinnin ulkoistuksessa toteu-
tuu samanlainen dialogi kuin parhaan ystävän 
kanssa. Vastaukset löytyvät ajan kanssa yh-
teistä polkua tallatessa. Avoimuus, rehellisyys ja 
tosiasioiden tunnustaminen toteutuvat vain sy-
vässä kumppanuudessa, minkä ansiosta pelot 
osaamattomuudesta, riittämättömyydestä ja 
riskistä voidaan ylittää.

ZEELAND FAMILY ON MARKKINOINNIN 
PALVELUTOIMISTO, joka on asemoitunut toi-
mimaan suomalaisten yritysten parhaana kump-
panina markkinoinnissa. Pidämme vuotta 2016 
vedenjakajana ja uskomme, että näitä kumppa-
nuuksia syntyy paljon lisää tulevina vuosina.

Uskomme myös, että suomalaiset yritykset me-
nevät markkinoinnissaan vääjäämättömästi 
eteenpäin. On vain ajan kysymys, että menes-
tystarinoita synnytetään meillä aikaisempaa 
enemmän, myös maailmanlaajuisesti. Jos me 
pystymme omalta osaltamme olemaan tässä 
mukana ja toteuttamaan tarinoita, jotka ovat 
totta, olemme oikealla asialla.

Paras kumppanuus lähtee ensin meistä itses-
tämme, Zeeland Familyn henkilökunnasta. 
Paras kulttuuri houkuttelee parhaat tekijät, 
jotka houkuttelevat parhaat asiakkaat, jotka 
palkitsevat osakkeenomistajat omistaja-arvon 
jatkuvalla kasvulla.

Hau hau!

TUOMAS AIRISTO
_koiranomistaja ja toimitusjohtaja
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Olen ollut kesällä 26 vuotta naimisissa 
saman ihanan naisen kanssa. Olemme 
olleet yhdessä yli 30 vuotta. Se on pit-
kä aika elämässä, joka ei koostu pelkis-
tä tasamaapätkistä. 30 vuotta on ollut 
avantgardistisen opettavainen matka 
kaltaiselleni nuorelle miehelle.

VAIMONI ON TAVATTOMAN KAUNIS. 
On aina ollut. En oikeastaan muista, mi-
kä hänessä aikanaan kiinnitti huomioni. 
Haluan ajatella, että vaistosin ulkonäön 
lisäksi myös aurinkoisen hymyn ja säihky-
vien silmien merkityksen. Ne heijastelivat 
– kuten ajan myötä olen saanut huoma-
ta – rehellisesti hänen luonnettaan. Vai-
moni on rehti, aito ja iloinen. En voisi ra-
kastaa häntä enempää.

Meillä Zeeland Familyssa on kymmeniä 
asiakkaita, joiden sisäinen kauneus, ar-
vot ja visiot ansaitsevat tulla yhtä lailla 
huomatuiksi.

Keskusteluyhteyttä on vaikea aloittaa 
ennen kuin osapuolet ovat tulleet näky-
viksi toisilleen. 
 
MEIDÄN ETUOIKEUTEMME ZEELAND 
FAMILYSSA on nostaa asiakkaamme 
esiin massasta. Me ravitsemme heitä 
rakkaudella ja annamme heille tilaisuu-

den loistaa. Korostamme parhaita puo-
lia, teemme ehkä pientä pintaremonttia, 
parannamme itsetuntoa, kannustamme 
nousemaan eturiviin. Autamme heitä löy-
tämään ja avaamaan oman äänensä. 
Lopuksi rohkaisemme heitä myös käyttä-
mään sitä. Etsimme heidän puheelleen 
otollisimmat kohderyhmät ja kanavat. 

Ei tämä sen monimutkaisempaa ole. 
Työmme on suhteiden luomista ja niiden 
ylläpitoa. Vuoropuhelua. Niissä onnis-
tumista ei mitata pikataipaleilla. Kaik-
ki tämä vaatii työtä ja pitkäjänteisyyttä. 
Se vaatii toistoa, kurinalaisuutta, uteliai-
suutta, luovuutta ja sydäntä. Sitä meidän 
työmme on.

JUUSO ENALA
_luova johtaja

Työmme on 
suhteiden 
luomista.
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Töiden tekeminen yhdessä vaatii monien 
eri elementtien toimivuutta, jotta tulok-
sia syntyy. Eikä suinkaan vähäisimpänä 
yhteistä ymmärrystä siitä, millaisia tulok-
sia yhteistyöltä odotetaan. Markkinoin-
nin ulkoistuksessa ollaan aina yhteistyön 
äärellä, sillä markkinointi ei ole yrityksille 
funktio, jonka voi ulkoistaa ja unohtaa.
 
Kilpailuedun määrittely ja tarjoilu par-
haalla mahdollisella tavalla asiakkaille 
vaatii erinomaista yhteistyötä ulkoista-
van yrityksen ja markkinointikumppanin 
välillä.
 
YHTEISTYÖN YTIMESSÄ ON USEIN 
LUOTTAMUS. Yhteistyön alussa se tulee 
annettuna tai lainattuna ja siirtyy ylläpi-
toon. Ulkoistustoiminnassamme olemme 
päättäneet ylläpitää luottamusta eri-
tyisesti läpinäkyvyyden avulla. Teemme 
asioita yhdessä ja samanaikaisesti. Itse 
asiassa reaaliaikaisesti, jos tarkkoja ol-
laan. Olemme ottaneet käyttöömme eri-
laisia työkaluja ja ketteriä toimintamalle-
ja, jotka tuovat näkyvyyden niin tekemi-
seen kuin tuloksiinkin.
 
Kulttuurimuutos tekemisessä alkaa jo nä-
kyä. Työllä on edelleen fasilitoija, mut-
ta mikään tieto ei ole hänen takanaan. 
Kuka tahansa tiimistä pääsee koko ajan 
näkemään missä mennään ja mihin hä-
nen kannattaa oma panoksensa juuri 

tällä hetkellä laittaa. Läpinäkyvyys aut-
taa myös siinä, että työstä ei tarvitse 
erikseen raportoida. Työ tulee raportoi-
duksi sitä tehdessä itsestään.
 
LÄPINÄKYVYYS SYNTYY MYÖS 
KAIKKEEN SIIHEN, MIKÄ ON KESKEN 
JA MIKÄ ON EPÄVARMAA. Siihen, mi-
kä on nupullaan eikä ehkä koskaan kas-
va. Siihen, joka pilkistää ilkikurisesti työn 
välissä ja saakin jonkun muun joukkuees-
ta tarttumaan johonkin uuteen. Siihen 
väärään suuntaan, johon aina jossain 
vaiheessa hieman mennään. Siihen har-
ha-askeleesta syntyneeseen uuteen oi-
vallukseen, joka saa tiimin seuraavan in-
nostuksen aaltoon.
 
Työ on vielä kesken. Tietenkin. Ulkoistus-
asiakkaillemme suuri kiitos luottamukses-
ta. Ja halukkuudesta yhdessä kanssam-
me löytää yhä parempia työskentely-
malleja markkinointiin.

SINI NORTA
_johtaja, markkinoinnin ulkoistus
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”Correlation is a measure of the linear re-
lationship between two variables.” 

Google Translate kääntää lauseen ”Korre-
laatio on mitta lineaarinen suhde kahden 
muuttujan.” Minä sanon, että “Korrelaatio 
on kahden muuttujan välinen riippuvuus-
suhde.”

Täsmälleen ottaen korrelaatio on numee-
rinen mitta satunnaismuuttujien väliselle 
lineaariselle riippuvuudelle. Minua kiinnos-
taa valtavasti korrelaatio työn arjessa. 

DIGITAALISEN MEDIAN LUPAUS ON, että 
kaikki verkkomainonta on mitattavissa lu-
kuisilla erilaisilla mittareilla. Koska mainon-
nan voi mitata, voi sille asettaa tavoittei-
ta. Kun mainonta on tavoitteellista, voi-
daan sen avulla tehdä parempaa bisnes-
tä. Markkinointiviestintä ja mainonta sen 
ytimessä on siis hyvin tavoitteellista puu-
hastelua, jossa korrelaation selvittäminen 
on elinehto. 

KORRELOIKO MAINONNAN MÄÄRÄ MYYN-
NIN KANSSA? Korreloiko mainosbudje-
tin kasvu myynnin kasvun kanssa? Korreloi-
ko mainosversioiden määrä klikkien kasvun 
kanssa? Korreloiko lisääntynyt sosiaalisen 
median aktiivisuus tunnettuuden muutosten 
kanssa? Korreloiko verkkovideoiden näyttö-
määrät autetun tunnettuuden kanssa? 

Riippumattomien muuttujien välillä ei ole 
korrelaatiota. Liidien hakeminen verkosta 
ei korreloi myynnin kanssa, jos myyntimie-
het eivät saa liidejä käsiinsä eikä heillä ole 
oikeaa mindsettiä (lue: tavoiteasetantaa 
ja työkaluja) niiden käsittelyyn. 30 sekun-
nin tv-spotti Youtube-mainoksena ei kor-
reloi tunnettuuden kasvun kanssa, koska 
tarinan kerronta ei korreloi käyttökonteks-
tin kanssa (lue: valtaosa mainoksista si-
vuutetaan). 

Korrelaatio ei aina todista X:n ja Y:n välisiä 
syy-seuraussuhteita. Jokin kolmas asia voi 
olla molempien syy. Loistava mainostarina 
ja tarkkaan mietitty kohdennus virvoitus-
juoman kesäkampanjassa eivät aina ole 
myynnin kasvun syynä. Kesän kuumuudella 
voi olla tekemistä asian kanssa.

ANTTI LEINO
_marketing architect 
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SUGAR HELSINKI
_sylvia, ida, essi ja saana

Aina säännöllisin väliajoin mietimme tiimin 
kanssa, että mistä Sugarissa oikeastaan on 
kyse. 

Tiedämme, että haluamme tehdä PR:ää 
raikkaalla ja kekseliäällä tavalla. Sugar-tiimi 
on meille tärkeä juttu, ja kaiken luovan voi-
mamme perusta. Lisäksi tiedämme, että ha-
luamme innostaa ihmisiä kuluttamaan eetti-
semmin, ja toimia inspiraation lähteenä kaik-
keen kestävään elämäntyyliin liittyen.

Se, miten ihmiset saa innostumaan, on kui-
tenkin kymmenen pisteen kysymys.
 
Vuonna 2016 Sugarilla puhalsivat uudet tuu-
let. Aloitimme toimistomme maailmanvalloi-
tuksen Kööpenhaminasta osana laajempaa 
kansainvälistymisprojektiamme. Lanseera-
simme myös oman blogimme, ja sosiaalisen 
median kanaviimme kasvoi mahtava ja vuo-
rovaikutuksellinen joukko aktiivisia osallistu-
jia. Kun asiakkaidemme tuoteuutuudet pos-
tataan Instagram Storiesiin, hetken päästä 
koko tilattu näytemäärä on jo toivottu testiin.
 
Erityisesti blogi on ollut suuri voimavara toi-
minnassamme. Blogissa kirjoitamme oikeas-
taan kaikesta, mistä itse innostumme: asiak-
kaidemme tarinoista, uusista kahviloista tai 
alan mullistavista innovaatioista. Sellaisista 
jutuista, joista lukijan on helppo saada kiinni.

Tärkeintä meille työssämme onkin samaistut-
tavuus: haluamme tarjota medialle ja kulut-
tajille kiinnostavia aiheita ja uusia oivalluksia. 

Tätä teemme vuoden mittaan PR-tilaisuuk-
sissamme, tai vaikkapa asiakkaiden kanssa 
workshopeissa.

 
Paras havaintomme vuonna 2016 on lopulta 
ollut se, että inspiraatio syntyy aidon vuoro-
vaikutuksen avulla. Vuosi blogin perustami-
sen jälkeen yli 5000 uniikkia kävijää löytää 
tiensä juttujemme pariin kuukaudessa. 
Sugarista onkin kovaa vauhtia muodostu-
massa yhteisö, jonka kasvua jatkamme 
uteliaina myös vuonna 2017.

Innostamme 
kuluttamaan 
eettisemmin.

12



EIJA VIERIMAA_ART DIRECTOR

JU
KK

A
 J

U
H

O
LA

_S
U

U
N

N
IT

TE
LI

JA
/C

O
PY

W
RI

TE
R

MIRJA NIKKARI_GRAPHIC DESIGNER

EL
IN

A
 L

Ä
H

TE
EN

M
Ä

K
I_

TU
O

TA
N

TO
-A

D

JUSSI YRTTIAHO_AD

LEILA KOISTINEN_CUSTOMER SUCCESS MANAGER

13



TOTEUTUS: 
Vahva käsintehty visuaalinen jälki ja vaikuttava 
äänimaailma erottui teknologiapainotteisesta 
messutarjoamasta. Suomen paviljonki sai poikkeuksetta 
loistavaa palautetta ja Suomi-standyllä oli tungosta. 
Suomi huomattiin ja jäi mieliin.

LÄHTÖKOHTA: 
Mobile World Congress Barcelonassa on mobiili- 
teknologia-alan tärkein vuotuinen tapahtuma. Siellä 
erottuminen suurten teknologiajättien varjosta on 
vaikeaa. Halusimme tuoda suomalaiset pienet 
teknologiayhtiöt esiin Suomen maaständillä jollain 
yllättävällä ja erottuvalla tavalla.
Halusimme samalla tuoda esiin myös suomalaista 
kansainvälisen tason graafista huippuosaamista;  
kuvittamista sekä animaatiotuotantoa.

LUOVA RATKAISU: 
Toteutimme Mobile World Congress- messuille täysin 
poikkeuksellisen, emotionaalisen videoteoksen “Love, 
peace and Digitalization”. Video määritti vahvasti 
Suomen Paviljongin luovan konseptin ja ilmeen.

Sarja 2, KUVA

Mobile World Congress 2016, February 22-25, Barcelona
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EIJA HAKALA_creative / art director
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LOVE, PEACE
AND 
DIGITALIZATION
Mobile World Congress Barcelonassa on 
mobiiliteknologia-alan tärkein vuotui-
nen tapahtuma. Siellä erottuminen suur-
ten teknologiajättien rinnalla on vaikeaa. 
Halusimme tuoda suomalaiset pienet tek-
nologiayhtiöt esiin Suomen maaständillä 
jollain yllättävällä ja erottuvalla tavalla. 
Halusimme samalla tuoda esiin myös suo-
malaista kansainvälisen tason graafista 
huippuosaamista; kuvittamista sekä ani-
maatiotuotantoa.

Toteutimme Mobile World Congress -mes-
suille täysin poikkeuksellisen, emotionaalisen 
videoteoksen “Love, Peace and Digitaliza-
tion”. Video määritti vahvasti Suomen pavil-
jongin luovan konseptin ja ilmeen.

Vahva käsintehty visuaalinen jälki ja vai-
kuttava äänimaailma erottuivat teknolo-
giapainotteisesta messutarjoamasta. Suo-
men paviljonki sai poikkeuksetta loistavaa 
palautetta ja Suomi-ständillä oli tungosta. 
Suomi huomattiin ja jäi mieliin.
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MEHILÄISEN Digiklinikka 24/7 -palvelun lan-
seeraus on osoitus siitä, että digitaalisimmankin 
teknisen sovelluksen tie kuluttajan käyttöön kul-
kee sydämen kautta. Mehiläisen brändin ytimeen 
kuuluvat lämmin inhimillisyys ja helposti lähestyt-
tävyys.

Oikeanlainen tunnetaso haluttiin virittää lansee-
rauskampanjan kaikkiin elementteihin kaikissa  
kanavissa. Läheisyys on sitä, että terveyteen liit-
tyvät palvelut ovat ulottuvillasi ajasta ja pai-
kasta riippumatta.  
Lataamalla OmaMehiläinen-mobiilisovelluksen 
lääkärikäynti ja reseptin uusinta onnistuu koska 
vain, vaikkapa kotisohvalta käsin.

TERVEYS- JA 
LÄÄKÄRIPALVELUT
AINA LÄHELLÄSI

LIISA SYVÄNIEMI_asiakkuusjohtaja

LIISU LEVORANTA_projektipäällikkö

RISTO ETELÄMÄKI_creative/copywriter

RAINER GESELLE_creative/art director

MINNA JARVALA_art director

Tänään 20:08

Tänään 20:52

Lapsen kuume on laskenut, mutta  
nyt silmät rähmivät. Tässä kuva.  
Silmätulehdus?

Kuvan perusteella vaikuttaa selvältä 
silmä tulehdukselta. Resepti kirjoitettu. 
Laitan vielä ohjeet erikseen.  
T: Lääkärisi Mehiläisestä

Nyt lääkärikäynti onnistuu sujuvasti vaikka iltasadun  
lomassa. OmaMehiläinen-sovellus tuo lääkärin sinne missä 
olet. Tutustu sovellukseen: mehilainen.fi/mobiilisovellus

Aina lähelläsi.
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Kuka sanoi, että joulutortun pitää olla tähden 
muotoinen? DRONNINGHOLMIN Tähtitorttu- 
marmeladien halloween- ja joulukampanja sai 
somen täyttymään uudenlaisista torttumuo-
doista – monstereista, snautsereista, pöllöistä, 
kukista ja enkeleistä… Leivontakipinä roihahti, 
ja kampanja innosti kotileipureita keksimään 
lisää uusia muotoja. Tähtitortun uudet muo-
dot näkyivät blogeissa, myymälöissä sekä ver-
kossa ja somessa laajasti. Kampanjan kes-
kiössä oli Instagram (#UUDETMUODOT) sekä 
dronningholm.fi-sivusto leivontaohjeineen.

TÄHTITORTUN UUDET MUODOT 
VILLITSIVÄT LEIPOJAKANSAA

NETTA STENIUS_creative / copywriter

SANNA VEIJALAINEN_creative / art director

SIRPA TUOVINEN_project manager

JARI KARLSSON_asiakkuusjohtaja

AKI TANNINEN_graphic designer

MIRJA NIKKARI_graphic designer

PAULIINA PUNKARI-KOIVUNIEMI_web designer

HARRI KOIVUNIEMI_software designer

JOHANNA SÖDERLUND_community manager
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Kaasuautoilusta ei tiedetty juuri 
mitään. Yksi harhaluuloista oli, ettei 
kaasuautolla pääse pitkälle. 
ENERGIAYHTIÖ GASUM halusi mur-
taa tämän myytin, jotta kiinnostus 
kaasuautoilua kohtaan lisääntyisi. 
Lähestyimme toimeksiantoa tekemällä 
road tripin, jossa ideana oli ajaa 
Helsingistä kohti pohjoista niin pitkälle 
kuin polttoainetta riittäisi - ilman 
tankkauksia.

Koko reissu kuvattiin. Lopputule-
mana oli 14 tunnin mittainen ajovideo 

ja 1300 ajokilometriä. Matkaan liitet-
tiin mukaan kilpailu, jossa ajokuvaa 
katsomalla piti päätellä, minne auto 
lopulta pysähtyi. Lähimmäs veikan-
nut voitti auton itselleen. Lopputulema 
informatiivinen, mutta samalla kut-
kuttava kokonaisuus, joka mursi myy-
tin kaasuauton pienestä toimintasä-
teestä kertaheitolla.

GASUM ROAD TRIP

JARI KARLSSON_asiakkuusjohtaja

LISSU AROLINNA_projektipäällikkö

MATTI MATTILA_creative /copywriter

RAINER GESELLE_creative/art director 
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STOCKMANNIN vuoden 2016 raportointi-
kokonaisuus pitää sisällään liiketoimintakat-
sauksen, talouskatsauksen, hallinnointisel-
vityksen ja yhteiskuntavastuun katsauksen. 
Raportit julkaistiin pdf-muodossa, lisäksi liike-
toimintakatsauksesta otettiin painos.

Kokonaisuus koottiin yhdelle one pager -verk-
kosivulle, jotta lukijan on helppo löytää tarvit-
semansa tiedot. Vuoden kohokohdat nos-
tettiin myös koosteeksi etusivulle. Tutustu 
verkkoratkaisuun osoitteessa:  
vuosi2016.stockmanngroup.com

TIINA-MARJO NOUSIAINEN_asiakkuusjohtaja

SANNA RANTAKOSKI_art director

EVELIINA ALAMÄKI_projektipäällikkö

OUTI KIVILUOTO_graphic designer

JUSSI VALKAMA_graphic designer 
MAXIM SEMENOV_software designer 

ALEKSI LILLEBERG_web developer 

ONE PAGER DOES IT ALL
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COCTIO OY:N tavoitteena oli löytää tehdas-
innovaatiosta kiinnostuneet elintarviketeollisuu-
den toimijat kansainvälisiltä markkinoilta. 
Inbound-viestinnässä hyödynnettiin videoita ja 
valokuvia, joilla esiteltiin uusi innovaatio sekä 
toimiva tuotantolinja.

Lisäksi toteutettiin hakusanaoptimoituja bloge-
ja. Tehtaan esittelypäivään osallistui 14 yritystä ja 
tarjouspyyntöjä tuli 8 miljoonan euron arvosta.

TARJOUSPYYNTÖJÄ 
KAHDEKSALLA 
MILJOONALLA

JOUNI KOISTINEN_concept strategist

LEILA KOISTINEN_customer success manager

PETRA NIEMI_art director

MIIKA VOUTILAINEN_web developer
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112-PÄIVÄ on Suomen ainoa turvallisuustoimi-
joiden yhteistyöllä toteutettu turvallisuuskam-
panja. Zeeland Family oli tänä vuonna mukana 
neljättä kertaa kampanjassa. Sosiaalisella 
medialla on tärkeä jalansija.
 
Kampanjan mainosarvo eli AVE oli yhteensä 
268 000 euroa (mukana ei ole laskettu näky-
vyyttä Ylen tv- ja radio-ohjelmissa), joten kam-
panjan pr-arvo oli vähintään 800 000 euroa.
 
”Yhteistyö asiakkaan kanssa sujui erinomaisesti. 
Molemminpuolisen luottamuksen ansiosta pys-
tymme joka vuosi toteuttamaan uusia ideoita”, 
kertoo vanhempi viestintäkonsultti Jarmo Holo-
painen.

EDISTÄMÄSSÄ
TURVALLISUUTTA

ULLA JÄMÄ_asiakkuusjohtaja

ANNA KORPI-KYYNY_copywriter

JARMO HOLOPAINEN_vanhempi viestintäkonsultti

TONI SALMINEN_junior art director

SAMU RINTALA_copywriter
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Urheiluravinteistaan tuttu FAST lanseerasi uuden 
Natural-tuotesarjan. Natural-tuotteiden kantava-
na ajatuksena oli puhtaus ja luonnollisuus. Mukaan 
kelpuutettiin vain parhaat ainesosat, kuten suo-
malainen heraproteiini. Kaikki ylimääräinen oli jä-
tetty pois.

Lanseerauskampanjassa esiintyi joukko nuoria 
suomalaisia huippu-urheilijoita, jotka edustivat 
Naturalin ideologiaa. Jotta voi menestyä, pitää 
keskittyä siihen, mikä on tärkeää – pitää uskal-
taa karsia. Kampanjaa varten teimme ideologiaa 
avaavan, suomalaisuutta ja puhtautta huokuvan 
brändifilmin sekä sarjan tuotefilmejä. Lisäksi teim-
me jokaiselle urheilijalle oman filmin, jolla he ker-
toivat oman tarinansa.

Urheilijat ovat osa Fastin omaa Young Talents 
-sponsorointiohjelmaa, joka tukee neljän huip-
pulupauksemme matkaa kohti urheilumaailman 
huippua.

EI MITÄÄN LISÄTTÄVÄÄ
JARI KARLSSON_asiakkuusjohtaja

LISSU AROLINNA_projektipäällikkö

MATTI MATTILA_creative/copywriter

RAINER GESELLE_creative/art director 
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ZMG:n ja TOKMANNIN pitkä-
jänteinen työ käyttötavaraketjun 
verkkokaupan kehittämiseksi on 
tuottanut hyviä tuloksia.

Syvällisen analytiikan, konver-
sio-optimoinnin ja tehokkaan 
online-mainonnan keinoin asia-
kasmäärä on lisääntynyt ja 
kauppa kasvanut merkittävästi.

Tarkasteluvuotena muiden 
muassa toteutettu Black Friday 

-kampanja ylitti kirkkaasti tavoit-
teet ja oli eräs kaikken aikojen 
menestyksekkäimmistä.

”Verkkokaupan kehittämisessä 
tärkeintä onkin juuri tiivis yhteis-
työ asiakkaan kanssa. Asiakkai-
den haku ja tuotteiden tulok-
sekas tarjoaminen edellyttää 
jatkuvaa optimointia ja analyy-
siä. Koko ajan opitaan ja sääde-
tään”, toteaa analytiikasta vas-
taava johtaja Ismo Tenkanen.

POTKUA TOKMANNIN 
VERKKOKAUPPAAN

PERTTU HILLMAN_managing director

ISMO TENKANEN_director, media strategy & analytics 
JANNE TUOMINEN_head of digital
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Zeeland Family on tuonut tuloksekasta lisävir-
taa ENSTON tarjoamiin sähköautojen lataus-
palveluihin viimeisen vuoden aikana. Tehokkaan 
sisällöntuotannon, analytiikan ja optimoinnin 
tuloksena asiakkaalla on aiempaa tarkempi 
tietokanta kontakteistaan.
 
Yhteistyö perustuu ulkoistettuun, ketterään toi-
mintamalliin, mikä antaa mahdollisuuden rea-
goida nopeasti sähköautojen latausmarkkinas-
sa tapahtuviin muutoksiin. Reagointinopeus 
näkyy paitsi kasvuna asiakkaamme liiketoimin-
nassa myös fiksumpana ja puhtaampana tule-
vaisuutena meille kaikille.

TÄYSI LATAUS
ISMO NIKKOLA_executive vice president, deputy ceo

SINI NORTA_johtaja, markkinoinnin ulkoistus

ILONA KARLSSON_director, zf studio

RISTO ETELÄMÄKI_creative / copywriter

EIJA VIERIMAA_art director

JUHO PAALOSMAA_creative / copywriter

MAXIM SEMENOV_software designer

REETTA KATAJA_inbound coordinator
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AKAVAN haasteena oli konkreettisuuden puute: 
Mitä Akava tekee, ketkä siihen kuuluvat ja mihin 
keskusjärjestö on matkalla. Suunnittelimme aka-
valaisten kanssa kampanjan, jonka tavoite oli 
vakuuttaa, että Akava tekee päivittäin työtä 
osaamisen, koulutuksen ja tulevaisuuden Suo-
men puolesta. Kampanjan kohderyhmää olivat 
omien liittojensa kautta Akavaan kuuluvat jäse-
net, sidosryhmät ja päättäjät.

Monikanavainen kampanja rakentui  
#AkavaAsia-teeman varaan. Kohderyhmille 
toteutukset näkyivät muun muassa verkossa, 
ulkomainonnassa, printissä, tilaisuuksissa, jäsen-
liittojen aineistoissa ja somessa. Kampanja hui-
pentui vappuviikon 2016 pop-up-tapahtumaan. 
Sivistyksen siman ryydittämä ohjelma tar-
josi Akavaa Asiaa niin opiskelijoille, työssä ole-
ville kuin median ja sidosryhmien edustajillekin. 
Akava sai kampanjasta mitattavia tuloksia ja 
kosolti myönteistä palautetta.

AKAVA 
MONIKANAVAISENA

ERNO BÄRLUND_creative/art director

RISTO ETELÄMÄKI_creative/copywriter

VILLE OJANPERÄ_ux planner

JARNO HOLOPAINEN_vanhempi viestintäkonsultti

JUKKA JUHOLA_copywriter

SIRKKU VESTERINEN_project manager

MARTINA LÖNNBERG_media planner

JANNE TUOMINEN_digital media planner

MONIKA ALMANTAITE_creative/video

PETTERI VÄÄNÄNEN_senior advisot

PÄIVI HOLMQVIST_head of pr

JAAKKO HÄNNINEN_viestintäkonsultti

SAMI HAUKIOJA_account director
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 
TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2016

MARKKINATILANNE
EK:n Suhdannebarometrin (tammikuu 2017) mukaan 
tieto- ja viestintäalanpalveluyritykset kuvasivat 
suhdannetilannettaan keskimääräiseksi� 30 % alan 
yrityksistä odotti tammikuussa suhdanteiden para-
nevan�

Mediamainonta laski vuonna 2016 0,9 % painetun 
median laskun jatkuessa� Sähköisten medioiden 
osuus 1,2 mrd mediamainonnasta vuonna 2016 oli jo 
55 %� Verkkomedioiden osuus oli 28 % ja se kasvoi 
3 %-yksikköä vuonna 2016 (Kantar TNS)� Odotamme 
kehityssuunnan pysyvän samana myös vuonna 2017, 
joskin ennustettu talouden yleinen piristyminen 
saattaa nostaa mediamainonnan määrää hieman 
vuonna 2017� 

Mainostajien liiton Mainosbarometrin (1/2017) 
mukaan markkinointiviestintäpanostuksia oltaisiin 
kasvattamassa hieman vuonna 2017 vaikkakin odo-
tus on selvästi alentunut syksystä 2016� Panostusten 
odotetaan kasvavan erityisesti yritysten omiin 
medioihin (mm� verkkopalvelut, blogit, sosiaalinen 
media)� 

PALTA:n tutkimuksen (Palveluiden suhdanteet 
4/2016, helmikuu 2017) mukaan media-alan enna-
koidaan kääntyvän kasvuun� Informaatio- ja vies-
tintäpalveluiden liikevaihto kasvoi vuonna 2016 1,6 % 
ja kasvu kiihtyi vuoden viimeisellä neljänneksellä� 
Kasvua on vauhdittanut tietojenkäsittelypalveluiden 
liikevaihdon kasvu (+8,6 % vuonna 2016)� Edelleen 
Paltan mukaan markkinointi- ja markkinatutkimus-
yritysten kasvu vuonna 2016 oli noin 5 %� Vuodelle 
2017 Palta odottaa markkinointi- ja markkinatutki-
musyritysten kasvavan keskimäärin 8,8 % vuoteen 
2016 verrattuna� 

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Zeeland Family osti 1�1�2016 markkinoinnin automaa-
tioon, Hubspot-teknologiaan sekä sisältömarkki-
nointiin keskittyneen Idealmarkkinoinnin liiketoimin-
nan� Zeeland Family saavutti syksyllä 2016 Hubspotin 
korkeimman kumppanuustason kolmantena yrityk-
senä EMEA-alueella� Liiketoiminta on integroitu 
Zeeland Family Oyj:n 90 % ostamaan Zeeland Media 
Group Oy:öön�

Zeeland Family tiedotti 1�6�2016 ostavansa 
WordPress-teknologiaan perustuvien digitaalisten 
palveluiden suunnittelu- ja toteutustoimisto H1 Web 
Oy:n� H1 Web Oy:n liiketoiminta on integroitu Zeeland 
Familyn toimintaan täysin ja yhtiö arvioidaan sulau-
tettavan vuonna 2017 sisaryhtiösulautumisena�

Zeeland Family Oyj:n 100 %:sti omistama tytär-
yhtiö Kinetic Pixel Oy sulautettiin sisaryhtiösulautu-
misena tilikauden kolmannen vuosineljänneksen 
aikana emoyhtiön 100 %:sti omistamaan tytäryh-
tiöön Zeeland United Oy:öön�

KONSERNIN LIIKEVAIHTO, MYYNTIKATE, 
TULOS JA TUNNUSLUVUT
Konsernin liikevaihto tilikaudella 2016 oli 14 032 
tuhatta euroa, kun se edellisellä tilikaudella 2015 oli 
13 256 tuhatta euroa, eli kasvua oli 5,9 %� Liikevaih-
don kasvua suhteessa myyntikatteen kasvuun 
hidasti läpilaskutettavien erien vähentyminen� 

Myyntikate kasvoi 22,1 % ja oli 10 674 tuhatta 
euroa (8 744)� Myyntikatteen kasvua vauhdittivat 
toteutetut yritysostot�

Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 576 tuhatta 
euroa (634)� Käyttökatetta rasittaa loppukeväällä 
2016 toteutetun sopeuttamisen kertaluonteiset kulut 
noin 205 tuhatta euroa (0)� Vertailukelpoinen käyt-
tökate parantui 23 % tilikaudella�

Liikevoitto oli 258 tuhatta euroa (256) ja tulos 
ennen veroja 207 tuhatta euroa (130)� Sopeuttamis-
kuluista neutralisoitu liikevoitto parantui tilikaudella 
80 %�

Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,23 euroa)�
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TUNNUSLUVUT, TILIKAUSI
1–12 2016 1–12 2015

Liikevaihto, tuhatta euroa 14 032  13 256

Myyntikate, tuhatta euroa 10 674 8 744

Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa  576  634

Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa  258  256

Voitto/tappio ennen veroja, tuhatta euroa  207  130

Henkilöstön määrä keskimäärin  126  107

Tulos/osake, euroa  0,11  0,23

Tulos/osake (laimennettu), euroa  0,11  0,22

Omavaraisuusaste, % 23,0 % 17,3 %

Oman pääoman tuotto, % 6,9 % 16,5 %

Oma pääoma/osake, euroa  1,53  1,30

Nettovelkaantumisaste, % 16,3 % -20,7 %

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana  1 355 020  1 139 862

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella  1 355 020  1 185 734

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa  1 397 689  1 234 483

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa laimennusvaikutuksella 1 397 689 1 282 354 

TUNNUSLUVUT 2016, VUOSINELJÄNNES, KUMULATIIVINEN
1–3 2016 4–6 2016 7–9 2016 10–12 2016

Liikevaihto, tuhatta euroa 4 109 7 985 10 287 14 032

Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa 619 511 383 576

Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa 507 346 157 258

TUNNUSLUVUT 2016, VUOSINELJÄNNES
1–3 2016 4–6 2016 7–9 2016 10–12 2016

Liikevaihto, tuhatta euroa 4 109 3 876 2 302 3 745

Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa 619 -108 -128 193

Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa 507 -161 -189 101

TUNNUSLUVUT 2015–2016, VUOSINELJÄNNES
1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16

Liikevaihto, tuhatta euroa 3 216 3 265 2 776 3 999 4 109 3 876 2 302 3 745

Myyntikate, tuhatta euroa 2 174 2 493 1 528 2 549 3 323 2 689 1 868 2 794

EBITDA, tuhatta euroa 430 459 -217 -38 619 -108 -128 193

EBITDA% myyntikatteesta 20 % 18 % -14 % -1 % 15 % -3 % -6 % 5 %
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KONSERNIN EMOYHTIÖ
Konsernin emoyhtiön Zeeland Family Oyj:n liike-
vaihto vuonna 2016 oli 1 710 tuhatta euroa (1 516), lii-
kevoitto oli 166 tuhatta euroa (93) ja tilikauden tulos 
243 tuhatta euroa (175)� Emoyhtiön liiketoiminta 
muodostuu pääosin hallintopalveluiden tuottami-
sesta muille konserniyhtiöille� 

Emoyhtiön taseen loppusumma oli 6 557 tuhatta 
euroa (5 897) ja oma pääoma 3 768 tuhatta euroa 
(3 107)� Omavaraisuusaste oli 57,5 % (52,7 %)�

LIIKETOIMINNAN KEHITYS  
TILIKAUDEN AIKANA
Zeeland Familyn liikevaihto kasvoi 5,9 % vuonna 2016 
ja oli 14 032 tuhatta euroa (13 256)� Liikevaihdon 
kasvua hidasti perinteisen mediamyynnin suhteelli-
sen osuuden lasku sekä läpilaskutettavien erien 
vähentyminen� Zeeland Familyn lisäarvoa paremmin 
kuvaava myyntikate kasvoi 22,1 % ja siis huomatta-
vasti liikevaihtoa voimakkaammin� Myyntikate 
vuonna 2016 oli 10 674 tuhatta euroa (8 744)� 

Myyntikatteen kasvua tuki erityisesti tilikaudella 
ja edellisellä tilikaudella toteutetut yritysostot� 

Käyttökate (EBITDA) oli 576 tuhatta euroa (634)� 
Käyttökatetta tilikaudella laski keväällä toteutetun 
sopeuttamisen kertaluonteinen 205 tuhannen euron 
kulu� 

OSAKKUUSYHTIÖT
Zeeland Family omistaa 29 % kanta-asiakas- ja 
maksukorttijärjestelmiä kehittävästä ja myyvästä 
Neocard Oyj:stä� Zeeland Familyn osuus osakkuus-
yhtiöiden tuloksesta 15 tuhatta euroa (50) on yhdis-
telty konsernitilinpäätökseen kohdassa osuus osak-
kuusyhtiöiden tuloksesta� 

KERTALUONTEISET JA SATUNNAISET ERÄT
Konserni sisällyttää kertaluontoisiin eriin merkittä-
vien liiketoimintojen myynneistä tai lopettamisista 
aiheutuvat voitot ja tappiot, toiminnan vähäistä 
merkittävämmästä sopeuttamisesta johtuvat kulut 
sekä liikearvon arvonalentamistappiot� Kertaluon-
teiset erät esitetään tuloslaskelmassa luonteensa 
mukaisessa kohdassa�

Henkilöstökuluihin on tilikaudella kirjattu toisen 
vuosineljänneksen aikana toteutetun sopeutuksen 
kertaluonteinen 205 tuhannen euron kulu� 

TASE JA RAHOITUSASEMA
Konsernin taseen loppusumma oli 9 270 tuhatta 
euroa (9 280)� Konsernin oma pääoma oli 2 136 
tuhatta euroa (1 603)� Konsernin omavaraisuusaste 
oli 31�12�2016 23,0 % (17,3 %)� Oma pääoma osaketta 
kohti oli 1,53 (1,30) euroa�

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 241 (1 240) 
tuhatta euroa� Rahavirran lasku edelliseen kauteen 

verrattuna johtui erityisesti kasvun myötä käyttö-
pääomaan sitoutuneen kassavirran vuoksi� 

Konsernin korollinen nettovelka 31�12�2016 oli 349 
tuhatta euroa (-332) ja nettovelkaantuneisuusaste 
16,3 % (-20,7 %)� Nettovelassa on huomioitu vain 
korolliset rahoituslaitoslainat� Konsernin velkaantu-
mista lisää huomattavasti yhden tytäryhtiön koro-
ton saneerausvelka, joka maksetaan saneeraus-
ohjelman mukaisesti loppuun vuonna 2020�

INVESTOINNIT
Konsernin investoinnit olivat 446 tuhatta euroa (655)� 
Investoinnit koostuvat yrityshankinnoista sekä kor-
vausinvestoinneista� 

TUTKIMUS- JA KEHITYSMENOT
Konsernin tutkimus- ja kehittämistoimet vuonna 
2016 tapahtuivat pääosin asiakasprojektien yhtey-
dessä ja varsinaiset tutkimus- ja kehittämismenot 
olivat 0 % liikevaihdosta (0 %)� 

HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keski-
määrin 126 (107) henkilöä ja tilikauden lopussa 119 
(122)� Palkat ja palkkiot tilikaudelta yhteensä olivat 
6 439 tuhatta euroa (5 166)�

HENKILÖSTÖ 2016 2015

Palkat ja palkkiot, tuhatta euroa 6 439 5 166

Henkilöstön määrä kauden 
lopussa 119 122

Henkilöstön määrä keskimäärin 126 107

Zeeland Familyssä mitataan henkilöstötyytyväi-
syyttä kuukausittain� Tutkimuksen mukaan Zeeland 
Familyn henkilöstötyytyväisyys on kokonaisuutena 
säilynyt erittäin hyvänä� 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Zeeland Familyn ympäristövaikutukset on arvioitu 
vähäisiksi ja ne liittyvät normaalin toimistossa teh-
tävän tietotyön ympäristövaikutuksiin, kuten IT-lait-
teiden sähkön käyttöön, tulostukseen, kierrätykseen, 
yleiseen energian käyttöön ja henkilökunnan mat-
kustukseen� 

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA 
EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
STRATEGISET RISKIT
Zeeland Family pyrkii kasvamaan markkinoita 
nopeammin orgaanisesti ja tekemällä aktiivisesti 
yritysjärjestelyjä� Markkinointiviestintäala muuttuu 
tällä hetkellä nopeasti digitalisoitumisen myötä, 
mikä on tuonut ja tuo tulevaisuudessa alalle paljon 
uusia ja ketteriä toimijoita, ja koko toimialan määrit-
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täminen on tullut entistä vaikeammaksi� Tämä on 
kiristänyt kilpailutilannetta, ja Zeeland Family joutuu 
jatkossa entistä enemmän kilpailemaan sekä alan 
vakiintuneiden toimijoiden että kokonaan uusien 
kilpailijoiden kanssa� Kilpailu saattaa aiheuttaa hin-
tapaineita Zeeland Familyn palveluille�

TOIMINNALLISET RISKIT
Yleisen taloudellisen suhdanteen vaikutus markki-
nointiviestinnän palveluiden kysyntään on suuri� 
Yhtiö on pyrkinyt jatkuvasti parantamaan kustan-
nustehokkuuttaan ja talousohjaustaan ja siten rea-
gointikykyään mahdollisissa suhdannemuutoksissa�

Markkinointiviestintäalan painopisteen voimak-
kaana jatkuva muutos digitaalisiin palveluihin vaatii 
nykyiseltä henkilökunnalta uutta osaamista ja 
nopeaa uusiutumiskykyä� Lisäksi uutta osaamista 
pitää pystyä rekrytoimaan jatkossa, mistä syystä 
Zeeland Familyn työnantajamielikuvalla on suuri 
merkitys�

Markkinointiviestinnän projektit hinnoitellaan 
yleensä kiinteällä projektihinnalla� Kannattavuus 
edellyttää, että projektit osataan arvioida ja hinnoi-
tella oikein� On mahdollista, että hankkeiden hin-
noittelussa epäonnistutaan ja hankkeiden kannat-
tavuus kärsii� Erityisen haastavaa on ohjelmistopai-
notteisten hankkeiden hinnoittelu� Lisäksi varsinkin 
julkishallinnon hankkeissa hintakilpailu on lisäänty-
nyt, millä voi olla vaikutusta hankkeiden kannatta-
vuuteen� Ulkoistuspalveluiden osalta asiakkaiden 
kanssa sovittavat palvelusopimukset ovat usein 
pitkiä, ja mikäli Zeeland Family epäonnistuu palve-
lusopimusten neuvotteluissa ja hinnoittelussa, voi 
sillä olla negatiivinen vaikutus Zeeland Familyn 
kannattavuuden kehittymiseen�

Zeeland Family on strategiansa mukaisesti tehnyt 
ja pyrkii jatkossakin tekemään yritysjärjestelyitä 
konsernin palvelutarjonnan laajentamiseksi ja kas-
vattamiseksi sekä maantieteellisen peiton kasvat-
tamiseksi� Pidemmällä aikavälillä Zeeland Family 
tavoittelee yritysjärjestelyiden toteuttamista entistä 
enemmän myös Pohjois-Euroopan alueella� Yritys-
ostojen toteuttaminen Suomen ulkopuolella voi olla 
vaikeampaa kuin kotimaisten järjestelyiden toteut-
taminen� Yritysostojen toteutumiseen liittyy epävar-
muutta sopivien yritysten löytymiseksi sekä yritys-
kauppojen oikeaan hinnoitteluun� Yritysostojen jäl-
keen tapahtuvassa integraatiovaiheessa on riskinä 
ostettujen yritysten asiakaskunnan ja henkilökunnan 
pitäminen Zeeland Familyn palveluksessa järjestelyn 
jälkeen�

TALOUDELLISET RISKIT
Zeeland Familyn korollinen vieraan pääoman määrä 
on noin 0,8 miljoonaa euroa� Viitekorkojen muutok-
sella ei ole olennaista vaikutusta Zeeland Familyn 
rahoituskuluihin� Zeeland Familyn korkoriski on siis 

pieni, eikä sen suojaamista ole erikseen katsottu 
tarpeelliseksi� 

Zeeland Family toimii pääosin euro-alueella eikä 
sillä ole merkittävää valuuttakurssiriskiä�

Zeeland Familyn liiketoiminnan keskeytyminen 
onnettomuuksista johtuvista syistä on katettu 
vahinko- ja keskeytysvakuutuksin� Liiketoiminnan 
jatkumisen turvaamiseksi pääosa Zeeland Familyn 
asiakirjoista varmuuskopioidaan automaattisesti 
myös toimipisteiden ulkopuoliseen varmennettuun 
säilöön� 

Yhtiön tiedossa ei ole muita Yhtiöön tai Zeeland 
Family -konsernin yhtiöihin liittyviä oikeudenkäyn-
tejä tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyviä riskejä�

YHDEN TYTÄRYHTIÖN YRITYSSANEERAUS
Zeeland Family Oyj:n 100 prosenttisesti omistamalle 
tytäryhtiölle Zeeland Group Oy:lle vahvistettiin 
9�7�2014 yrityssaneerauslain mukainen saneerausoh-
jelma� Vuonna 2016 Zeeland Group Oy on toteutta-
nut vahvistettua saneerausohjelmaa suunnitelman 
mukaisesti� Mikäli Zeeland Group Oy:n liiketoiminta ei 
kehity vahvistetun saneerausohjelman edellyttä-
mällä tavalla, voi sillä olla negatiivinen vaikutus 
Zeeland Familyn taloudelliseen asemaan� 

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Yhtiöllä on yksi osakesarja� Jokainen osake tuottaa 
yhden äänen� Zeeland Family Oyj:n osake on notee-
rattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsin-
gissä kaupankäyntitunnuksella ZEE1V�

Tilikauden päättyessä osakkeen kurssi viimeisenä 
kaupankäyntipäivänä 30�12�2016 oli 3,32 euroa� Tili-
kauden ylin kaupankäyntikurssi oli 3,86 euroa ja alin 
2,47 euroa� Zeeland Family Oyj:n markkina-arvo tili-
kauden lopussa oli 4 641 tuhatta euroa�

Tilikauden alussa osakkeiden määrä oli 1 234 483 
kappaletta, osakepääoma 322 tuhatta euroa ja 
omistajien kokonaismäärä 297� 

Yhtiön hallitus päätti 7�4�2016 kokoontuneen 
Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman 
valtuutuksen perusteella 19�1�2016 tarjota suunna-
tussa apporttiosakeannissa 81 433 kappaletta 
Yhtiön uutta osaketta Idealmarkkinointi liiketoimin-
nan hankinnan loppuunsaattamiseksi� Osakkeiden 
merkintähinta suunnatussa osakeannissa oli 3,07 
euroa osakkeelta ja suunnatun annin kokonais-
määrä oli näin ollen 249 999,31 euroa� Merkintähinta 
kirjattiin kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon� 

Yhtiön hallitus päätti 7�4�2016 kokoontuneen 
Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman 
valtuutuksen perusteella 1�6�2016 tarjota suunna-
tussa apporttiosakeannissa 81 953 kappaletta 
Yhtiön uutta osaketta H1 Web Oy:n osakekannan 
oston maksamiseksi� Osakkeiden merkintähinta 
suunnatussa osakeannissa oli 3,27 euroa osakkeelta 
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ja suunnatun annin kokonaismäärä oli näin ollen 
267 986,31 euroa� Merkintähinta kirjattiin kokonaisuu-
dessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon� 

Yhtiön osakemäärä nousi antien perusteella 
1 234 483 osakkeesta 1 397 869 osakkeeseen� 

Tilikauden päättyessä osakkeiden määrä oli 
1 397 869 osaketta, osakepääoma 322 tuhatta 
euroa ja omistajien kokonaismäärä 456� 

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikau-
della oli 1 355 020 (2015: 1 139 862) ja vuoden toisella 
puolivuotiskaudella 1 397 869 (2015: 1 234 483)� 

Zeeland Familyn palveluksessa olevan henkilö-
kunnan omistus emoyhtiössä oli 31�12�2016 25,4 % 
(31�12�2015: 17,5 %) ja hallituksen ja toimitusjohtajan 
suora sekä välillinen (määräysvallan sekä vaikutus-
vallan kautta) omistus yhteensä 31,0 % (31�12�2015: 
37,4 %)� 

OMAT OSAKKEET
Konserniyhtiöiden hallussa oli 31�12�2016 25 251 
(31�12�2015: 40 845) kappaletta Yhtiön omia osak-
keita�

OPTIO-OHJELMAT
Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa optio-ohjelmaa�

VOIMASSAOLEVAT VALTUUTUKSET 
Zeeland Family Oyj:n varsinainen yhtiökokous 
7�4�2016 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään 
omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai use-
ammassa erässä siten, että hankittavien osakkei-
den määrä voi olla enintään 131 591 kappaletta, 
mikä vastaa enintään 10,0 prosenttia Yhtiön kaikista 
osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä� 

Valtuutus on voimassa 30�6�2017 saakka� Valtuu-
tus oli kokonaan käyttämättä 31�12�2016�

Zeeland Family Oyj:n varsinainen yhtiökokous 
7�4�2016 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 osa-
keyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien 
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuk-
sien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi 
yhteensä enintään 563 964 osaketta, joka vastaa 
enintään noin 30,00 prosenttia Yhtiön kaikista osak-
keista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätök-
sellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/
tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oi-
keuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityis-

ten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden 
jälkeen� 

Valtuutuksesta oli 31�12�2016 käytetty 81 953 osa-
ketta ja käyttämättä 482 011 osaketta� Valtuutukset 
ovat voimassa 30�6�2017�

OSAKESEURANTA
Analyysiyhtiö Inderes aloitti Zeeland Family Oyj:n 
osakkeen seurannan 11�11�2015� Seuranta on jatkunut 
tilikaudella 2016� Inderesin 12/2016 tekemä seuran-
nan vuosipäivitys on julkaistu Yhtiön verkkosivuilla 
zeelandfamily�fi/sijoittajille/julkaisut/�

MARKKINATAKAUS
Zeeland Family Oyj:n osakkeella on voimassaoleva 
markkinatakaus Nordea Bank AB:ta (publ) (aikai-
semmin Nordea Pankki Suomi Oyj, joka sulautui 
2�1�2017 Nordea Bank AB (publ) osaksi)�

HALLINTO
Varsinainen yhtiökokous 7�4�2016 päätti, että halli-
tukseen valitaan alkaneelle toimikaudelle kuusi (6) 
jäsentä� Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi 
uudelleen Ville Skogberg, Jari Tuovinen, Marko Häk-
kinen ja Juha Impola� Uusina jäseninä valittiin Elina 
Yrjölä-Suhonen sekä Lasse Järvinen� Hallitus valitsi 
järjestäytymiskokouksessaan Jari Tuovisen edelleen 
hallituksen puheenjohtajaksi�

Yhtiön toimitusjohtajana on tilikaudella toiminut 
Tuomas Airisto�

Yhtiön johtoryhmässä ovat vuonna 2016 olleet 
Timo Muhonen (11�4�2016 saakka), Sirpa Alhava, 
Mikko Marttinen, Sini Norta, Ismo Nikkola sekä Yhtiön 
toimitusjohtaja Tuomas Airisto� Tilikauden päättymi-
sen jälkeen 30�1�2017 Yhtiö tiedotti Juuso Enalan 
nimityksestä konsernin luovaksi johtajaksi ja johto-
ryhmän jäseneksi�

Selvitys Zeeland Familyn hallintoperiaatteista on 
julkaistu Yhtiön internet-sivuilla 
www�zeelandfamily�fi/sijoittajat/hallintoperiaatteet/�

ULKOMAISET SIVULIIKKEET
Yhtiöllä ei ole ulkomaisia sivuliikkeitä�

HYVÄKSYTTY NEUVONANTAJA
Yhtiön First North -markkinan sääntöjen edellyt-
tämä hyväksytty neuvonantaja on tilikauden aikana 
ollut Merasco Oy� 

TILINTARKASTAJA
Zeeland Family Oyj:n ja sen suomalaisten tytäryhti-
öiden tilintarkastajana toimii KHT Jari Paloniemi ja 
varatilintarkastajana KHT Veikko Terho� 
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TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN  
JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiö tiedotti 2�1�2017 muutoksesta Nordea Pankki 
Suomi Oyj:n markkinatakaukseen� Nordea Pankki 
Suomi Oyj fuusioitui emoyhtiönsä Nordea Bank AB 
(publ) osaksi 2�1�2017� Samalla Nordean kaikki oikeu-
det ja vastuut, mukaan lukien Zeeland Family Oyj:lle 
tarjottava markkinatakaustoiminto, siirtyivät myös 
Nordea Bank AB (publ) nimiin�

Yhtiö nimitti Juuso Enalan 30�1�2017 Zeeland 
Family -konsernin luovaksi johtajaksi ja johtoryhmän 
jäseneksi� 

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut 
muita olennaisia muutoksia�

NÄKYMÄT VUODELLE 2017
Zeeland Family arvioi vuoden 2017 liikevaihdon 
(vuonna 2016 14 032 tuhatta euroa) sekä myyntikat-
teen (vuonna 2016 10 674 tuhatta euroa) kasvavan 
vuodesta 2016� Liikevoiton arvioidaan parantuvan 
vuodesta 2016 (vuonna 2016 258 tuhatta euroa)� 

HALLITUKSEN EHDOTUS  
TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ
Zeeland Family Oyj:n hallitus ehdottaa Yhtiön varsi-
naiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiö jakaa 31�12�2016 
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perus-
teella osinkoa 0,08 euroa osakkeelta muille kuin 
yhtiön hallussa oleville osakkeille ja että loppuosa 
voittovaroista siirretään voitto/tappiotilille�
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KONSERNIN TULOSLASKELMA IFRS
1000 EUR Liitetieto 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015

LIIKEVAIHTO  3 14 032 13 256

Liiketoiminnan muut tuotot  4 161 85

Materiaalit ja palvelut yhteensä  5 -3 519 -4 596

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut  6 -7 898 -6 330

Poistot  7 -318 -378

Liiketoiminnan muut kulut  8 -2 215 -1 831

Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta 15 50

LIIKEVOITTO 258 256

Rahoitustuotot ja -kulut  9 -51 -126

VOITTO ENNEN VEROJA 207 130

Tuloverot  10 -60 135

Tilikauden voitto 147 265

JAKAUTUMINEN:

Emoyhtiön omistajille 147 265

Määräysvallattomille omistajille 0 0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos, EUR:

Laimentamaton  11  0,11  0,23

Laimennusvaikutuksella oikaistu  11  0,11  0,22

Konsernin laaja tuloslaskelma, 1 000 EUR

Tilikauden voitto 147 265

Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteiseksi

Muuntoerot 0 0

Tilikauden laaja tulos yhteensä 147 265

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 147 265

Määräysvallattomille omistajille 0 0
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KONSERNIN TASE IFRS
1000 EUR Liitetieto 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015 1.1.2015

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat oikeudet 13 236 242 271

Liikearvo 13, 14 4 173 3 605 3042

Koneet ja kalusto 12 743 604 259

Muut aineelliset hyödykkeet 12 1 1 1

Ennakkomaksut 12 0 5 0

Osuudet osakkuusyhtiöistä 15 253 239 189

Muut osakkeet ja osuudet 0 0 0

Laskennalliset verosaamiset 16 340 395 243

Pitkäaikaiset varat yhteensä 5 746 5 091 4 007

Lyhytaikaiset varat

Keskeneräiset työt 17 596 427 140

Myyntisaamiset 18 1 725 2 139 1149

Laskennalliset verosaamiset 16 85 85 85

Muut saamiset 18 303 281 302

Siirtosaamiset 18 318 421 438

Rahavarat 19 496 835 262

Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 523 4 189 2 376

Varat yhteensä 9 270 9 280 6 383

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma Pääoma

Osakepääoma 20 322 322 322

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 3 092 6 805 6167

Kertyneet voittovarat 20 -1 278 -5 524 -5789

Oma pääoma yhteensä 2 136 1 603 700

Pitkäaikaiset velat

Rahoitusvelat 22, 24 478 189 154

Laskennallinen verovelka 16 86 48 54

Muu pitkäaikainen velka 22, 24 1 457 1 789 2180

Pitkäaikaiset velat yhteensä 2 021 2 025 2 388

Lyhytaikaiset velat

Rahoitusvelat 22, 24 367 315 215

Saadut ennakkomaksut 23 61 127 161

Ostovelat 23, 24 876 955 474

Muut velat 23, 24 1 572 1 893 1221

Siirtovelat 23, 24 2 236 2 362 1223

Lyhytaikaiset velat yhteensä 5 112 5 652 3 294

Velat yhteensä 7 133 7 677 5 683

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 9 270 9 280 6 383
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RAHAVIRTALASKELMA
1000 EUR  1.1.–31.12.2016  1.1.–31.12.2015 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Liikevoitto  258  256

Oikaisut liikevoittoon  303  327

Käyttöpääoman muutos -266  731

Tuloslakelman rahoitustuotot -79 -16

Tuloslaskelman rahoituskulut  130  142

Saadut rahoitustuotot  27  14

Maksetut rahoituskulut -128 -211

Maksetut verot -4 -3

Liiketoiminnan rahavirta  241  1 240

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -330 -574

Yrityshankinta -116 -81

Investointien rahavirta -446 -655

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Yrityshankinnan käyttöpääoma -78  269

Lyhytaikaisten lainojen muutokset  52  104

Pitkäaikaisten lainojen muutokset -43 -356

Osingot -65 -28

Rahoituksen rahavirta -134 -11

Rahavirrat yhteensä -339  573

Rahavarojen muutos -339  573

Rahavarat 1�1�  835  262

Rahavarat 31�12�  496  835
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LASKELMA KONSERNIN OMAN 
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA IFRS

1000 EUR Osake pääoma

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2016  322  6 805 -5 524  1 603

Osakeanti  515  515

Osingon jako -65 -65

Omien osakkeiden hankinta -64 -64

Tappioiden kattaminen -4 228  4 228  -

Tilikauden voitto  147  147

Oma pääoma 31.12.2016  322  3 092 -1 278  2 136

1000 EUR Osake pääoma

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2015  322  6 167 -5 789  700

Osakeanti  700  700

Osingon jako -29 -29

Omien osakkeiden hankinta -33 -33

Tilikauden voitto  265  265

Oma pääoma 31.12.2015  322  6 805 -5 524  1 603
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN 
LIITETIEDOT

JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT 
LAATIMISPERIAATTEET JA 
ARVIOIHIN LIITTYVÄT KESKEISET 
EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukai-
sesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioi-
den tekemistä ja harkintaan perustuvia ratkaisuja� 
Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpää-
töksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa sekä 
tekemään arvioita esimerkiksi poistoaikoihin ja 
arvonalentumistestauksiin� 

Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt 
arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemyk-
seen raportointikauden päättymispäivänä� Arvioi-
den taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tule-
vaisuutta koskevat, tilinpäätöshetkellä todennäköi-
simpinä pidetyt oletukset� Mahdollisten arvioiden ja 
oletusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tili-
kaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korja-
taan, ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla�

Zeeland Family -konsernissa keskeiset tulevai-
suutta koskevat oletukset ja tilinpäätöspäivän arvi-
oihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät liittyvät 
yritysten yhteenliittymissä hankittujen kohteiden 
varojen ja velkojen käyvän arvon määrittämiseen 
sekä hankintamenon allokointiin hankitun kohteen 
taseeseen kirjaamattomille varoille sekä liikearvon 
ja rajoittamattoman pitoajan omaavien aineetto-
mien hyödykkeiden arvonalentumisen testaami-
seen� Vaihto-omaisuuden arvostamiseen liittyy 
arviota ja harkintaa erityisesti varaston epäkurant-
tiuden osalta�

Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen 
arvonalentumisen varalta liikearvo sekä ne aineet-
tomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudel-
linen vaikutusaika, sekä arvioidaan viitteitä arvon-
alentumisesta� Rahavirtaa tuottavien yksikoiden 
kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty 
käyttöarvoon perustuvien laskelmien avulla� Näiden 
laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttä-
mistä� Lisätietoja kerrytettävissä olevan rahamää-
rän herkkyydestä käytettyjen oletusten muutoksille 
on annettu liitetietojen kohdassa 11 ”Aineettomat 
hyödykkeet”�

YHDISTELYPERIAATTEET
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN 
LAATIMISPERIAATTEET
Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on 
määräysvalta� Määräysvalta syntyy, kun konserni 

1.  TILINPÄÄTÖKSEN 
LAATIMISPERIAATTEET

KONSERNIN PERUSTIEDOT
Zeeland Family on suomalainen markkinointiviestin-
täpalveluita tarjoava yritys�

Konsernin emoyhtiö on Zeeland Family Oyj� Emo-
yrityksen kotipaikka on Helsinki, kotivaltio on Suomi 
ja sen rekisteröity osoite on Ruoholahdenkatu 23, 
00180 Helsinki�

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa 
osoitteesta Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki�

Zeeland Family Oyj:n hallitus on hyväksynyt koko-
uksessaan 14�3�2017 tämän tilinpäätöksen julkistet-
tavaksi� Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeen-
omistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilin-
päätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä 
yhtiökokouksessa� Yhtiökokouksella on myös mah-
dollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttami-
sesta�

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERUSTA
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilin-
päätösstandardien (International Financial Repor-
ting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa 
on noudatettu 31�12�2016 voimassaolleita IAS- ja 
IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja� 
Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoite-
taan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla anne-
tuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 
1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa 
sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä 
annettuja tulkintoja� Konsernitilinpäätöksen liitetie-
dot ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täy-
dentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön 
vaatimusten mukaiset�

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin han-
kintamenoihin perustuen, ellei näissä laatimisperi-
aatteissa ole muuta mainittu� 

Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina�
Konsernitilinpäätöksessä on käytetty IFRS 1-stan-

dardin ensilaatijalle sallimia helpotuksia ennen 
1�1�2015 tapahtuneisiin yritysostoihin� Muilta osin IFRS 
1-standardin sallimia helpotuksia ei ole käytetty�
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olemalla osallisena yhteisössä altistuu yhteisön 
muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttu-
vaan tuottoon ja se pystyy vaikuttamaan tähän 
tuottoon käyttämällä yhteisöä koskevaa valtaansa�

Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on elimi-
noitu hankintamenetelmällä� Luovutettu vastike ja 
hankitun yrityksen yksilöitävissä olevat varat ja vas-
tattavaksi otetut velat on arvostettu käypään 
arvoon hankintahetkellä� Hankintaan liittyvät menot 
on kirjattu kuluksi� Luovutettu vastike ei sisällä han-
kinnasta erillisenä käsiteltäviä liiketoimia� Ne kirja-
taan yleensä tulosvaikutteisesti� Mahdollinen ehdol-
linen lisäkauppahinta on arvostettu käypään arvoon 
hankintahetkellä ja se on luokiteltu joko velaksi tai 
omaksi pääomaksi� Velaksi luokiteltu lisäkauppa-
hinta arvostetaan käypään arvoon jokaisen rapor-
tointikauden päättymispäivänä ja tästä syntyvä 
voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti� Omaksi 
pääomaksi luokiteltua lisäkauppahintaa ei arvos-
teta uudelleen� Mahdollinen määräysvallattomien 
omistajien osuus hankinnan kohteessa arvostetaan 
joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa 
määräysvallattomien omistajien osuuden suhteel-
lista osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä ole-
vasta nettovarallisuudesta� Arvostamisperiaate 
määritetään erikseen kullekin yrityshankinnalle� 
Tytäryhtiöiden hankinnasta syntyneen liikearvon 
käsittelyä kuvataan kohdassa ”Liikearvo”�

Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilin-
päätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on 
saanut määräysvallan, ja luovutetut tytäryritykset 
siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa� Kaikki 
konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat 
ja realisoitumattomat voitot sekä sisäinen voiton-
jako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadit-
taessa� Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida 
siinä tapauksessa, että tappio johtuu arvonalentu-
misesta� Emoyrityksellä tytäryrityksessä olevan 
omistusosuuden muutokset, jotka eivät johda mää-
räysvallan menettämiseen, käsitellään omaa pää-
omaa koskevina liiketoimina�

Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla 
on huomattava vaikutusvalta� Huomattava vaiku-
tusvalta syntyy pääsääntöisesti silloin, kun konserni 
omistaa yli 20 %:a yrityksen äänivallasta tai kun 
konsernilla on muutoin huomattava vaikutusvalta 
mutta ei määräysvaltaa�

Osakkuusyritykset on yhdistelty konsernitilinpää-
tökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen� Jos 
konsernin osuus osakkuusyrityksen tappiosta ylittää 
sijoituksen kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään tasee-
seen nolla-arvoon eikä kirjanpitoarvon ylittäviä 
tappioita yhdistellä, ellei konserni ole sitoutunut 
osakkuusyritysten velvoitteiden täyttämiseen� 
Osakkuusyrityssijoitus sisältää sen hankinnasta syn-
tyneen liikearvon� Realisoitumattomat voitot ja 
tappiot konsernin ja osakkuusyrityksen välillä on eli-

minoitu konsernin omistusosuuden mukaisesti� Rea-
lisoitumattomia tappioita ei eliminoida, jos liiketa-
pahtuma antaa viitteitä luovutetun omaisuuserän 
arvonalentumisesta� Konsernin omistusosuuden 
mukainen osuus osakkuusyrityksen tilikauden tulok-
sesta esitetään liikevoiton jälkeen� Vastaavasti kon-
sernin osuus osakkuusyrityksen muihin laajan tulok-
sen eriin kirjatuista muutoksista kirjataan konsernin 
muihin laajan tuloksen eriin� Konsernin osakkuusyri-
tyksillä ei ole ollut tällaisia eriä tilikausilla 2015–2016�

Zeeland Family -konsernilla ei ole yhteisyrityksiä�

ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISTEN  
ERIEN MUUTTAMINEN
Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on kon-
sernin emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta�

Tilinpäätöshetkellä saamiset ja velat muunne-
taan tilinpäätöspäivän kurssiin� Muuntamisen 
aiheuttamat kurssierot kirjataan tulosvaikutteisesti�

TULOUTUSPERIAATTEET JA LIIKEVAIHTO
Liikevaihtona esitetään tuotteiden ja palveluiden 
myynnistä saadut tuotot välillisillä veroilla ja alen-
nuksilla oikaistuna�

Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tava-
roiden omistamista koskevat merkittävät riskit ja 
edut ovat siirtyneet ostajalle� Pääsääntöisesti tämä 
tapahtuu tuotteiden sopimusehtojen mukaisen luo-
vutuksen yhteydessä� Tuotot palveluista tuloute-
taan, kun palvelu on suoritettu ja taloudellisen hyö-
dyn saaminen palvelusuoritteesta on todennä-
köistä�

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Liiketoiminnan muina tuottoina esitetään mm� käyt-
töomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja liiketoi-
minnan luovutuksista saatavat tuotot�

TYÖSUHDE-ETUUDET
Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi ja mak-
supohjaisiksi järjestelyiksi� Zeeland Family -konsernin 
lakisääteiset ja vapaaehtoiset eläkejärjestelmät 
ovat maksupohjaisia�

Maksupohjaisista eläkejärjestelyistä eläkemaksut 
suoritetaan eläkevakuutusyhtiölle� Suoritukset mak-
supohjaisiin järjestelyihin kirjataan kuluiksi sen tili-
kauden tuloslaskelmaan, johon ne kohdistuvat�

LIIKEVOITTO
Konserni on määritellyt liikevoiton seuraavasti: liike-
voitto on nettosumma, joka muodostuu kun liike-
vaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, 
vähennetään ostokulut oikaistuna varastonmuutok-
sella, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat 
kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot 
sekä liiketoiminnan muut kulut� Kaikki muut kuin 
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edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoi-
ton alapuolella�

TULOVEROT
Tuloslaskelman verokulut muodostuvat kauden 
verotettavaan tuloon perustuvista veroista ja las-
kennallisista veroista� Verot kirjataan tulosvaikuttei-
sesti, paitsi milloin ne liittyvät suoraan omaan pää-
omaan kirjattuihin eriin tai muihin laajan tuloksen 
eriin� Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin� 

Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista 
eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon 
välillä� Suurimmat väliaikaiset erot syntyvät rahoi-
tusleasingin käsittelystä sekä myynnin tuloutuksen 
ja keskeneräisen työn jaksotuseroista� Verotuksessa 
vähennyskelvottomasta liikearvon arvonalentumi-
sesta ei kirjata laskennallista veroa� Laskennalliset 
verot on laskettu käyttämällä verokantoja, jotka on 
säädetty tai jotka on käytännössä hyväksytty tilin-
päätöspäivään mennessä�

Laskennalliset verosaamiset kirjataan siihen 
määrään asti kun on todennäköistä, että tulevai-
suudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan 
laskennallinen verosaamisen voi hyödyntää, tätä 
menettelyä on sovellettu verotuksessa vahvistettu-
jen tappioiden laskennallista verosaamista lasket-
taessa� Laskennalliset verovelat kirjataan täysimää-
räisesti�

Konserni vähentää laskennalliset verosaamiset ja 
-velat toisistaan siinä tapauksessa, että konsernilla 
on laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata 
kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaa-
miset ja -velat keskenään ja laskennalliset verosaa-
miset ja -velat liittyvät saman veronsaajan perimiin 
tuloveroihin joko samalta verovelvolliselta tai eri 
verovelvolliselta, jotka aikovat kuitata kauden vero-
tettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat 
keskenään tai realisoida saamiset ja suorittaa velat 
samanaikaisesti�

AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUS-
HYÖDYKKEET
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu 
hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla 
ja arvonalentumistappioilla� Hankintamenoon sisäl-
lytetään menot, jotka välittömästi aiheutuvat 
aineellisen käyttöomaisuuserän hankinnasta� Muut 
kulut, kuten normaalit huolto- ja korjaustoimenpi-
teet, kirjataan tuloslaskelmaan kuluiksi niiden synty-
hetkellä�

Aineelliset hyödykkeet muodostuvat koneista ja 
kalustosta� Niistä tehdään tasapoistot taloudellisen 
vaikutusajan mukaisesti 3–5 vuodessa�

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
LIIKEARVO
Liiketoimintojen yhdistämisessä syntyvä liikearvo 
kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike, mää-
räysvallattomien omistajien osuus hankinnan koh-
teessa ja aiemmin omistettu osuus yhteenlasket-
tuina ylittävät hankitun nettovarallisuuden käyvän 
arvon� 

Suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti 
konserniaktiiva on laskettu hankintahinnan ja tytär-
yrityksen oman pääoman erotuksena ja kohdistettu 
niille tytäryrityksen omaisuuserille, joista eron on 
katsottu johtuvan� IFRS-tilinpäätöksessä hankitun 
tytäryrityksen yksilöitävissä olevat varat ja velat on 
arvostettu hankinta-ajankohdan käypään arvoon, 
jolloin liikearvon osuus yleensä pienenee� Konserniti-
linpäätöksessä on sovellettu IFRS 3 -standardia 
takautuvasti� IFRS 1:n vaatimuksen mukaisesti koko 
liikearvo on testattu siirtymähetkellä arvonalentu-
misen varalta� Testaus ei johtanut arvonalentumis-
kirjauksiin avaavassa IFRS-taseessa� 

MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Liiketoimintojen yhdistämisessä on hankintahinnan 
ja tytäryritysten oman pääoman erotuksesta osa 
kohdistettu asiakassuhteille, jotka poistetaan 5 vuo-
den tasapoistoina� 

ARVONALENTUMISET
Omaisuuserien kirjanpitoarvoja arvioidaan sään-
nöllisesti mahdollisten arvonalentumisen viitteiden 
havaitsemiseksi� Jos viitteitä arvonalentumisesta 
havaitaan, määritetään omaisuuserästä kerrytettä-
vissä oleva rahamäärä� Liikearvo on kohdistettu 
rahavirtaa tuottaville yksiköille� Se testataan vuosit-
tain arvonalentumisen varalta� Arvonalentumistap-
pio syntyy, jos omaisuuserän tai rahavirtaa tuotta-
van yksikön tasearvo ylittää omaisuuserän kerrytet-
tävissä olevan rahamäärän� Arvonalentumistappio 
kirjataan tuloslaskelmaan�

Rahavirtaa tuottavan yksikön arvonalentumis-
tappio kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa 
tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa, toiseksi 
vähentämään tasasuhteisesti muita yksikön omai-
suuseriä�

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kerry-
tettävissä oleva rahamäärä määritetään niin, että 
se on joko käypä arvo vähennettynä hyödykkeen 
myynnistä aiheutuvilla menoilla tai tätä korkeampi 
käyttöarvo� Käyttöarvoa määritettäessä arvioidut 
vastaiset rahavirrat diskontataan nykyarvoonsa 
sellaisten diskonttauskorkojen perusteella, jotka 
kuvastavat kyseisen rahavirtaa tuottavan yksikön 
keskimääräistä pääomakustannusta ennen veroja� 
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sekä muihin 
aineettomiin hyödykkeisiin, paitsi liikearvoon liittyvä 
arvonalentumistappio peruutetaan, jos omaisuuse-
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rästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää määritet-
täessä käytetyt arviot ovat muuttuneet� Arvonalen-
tumistappio peruutetaan korkeintaan siihen mää-
rään asti, joka omaisuuserälle olisi määritetty 
kirjanpitoarvoksi, jos siitä ei olisi aikaisempina vuo-
sina kirjattu arvonalentumistappiota�

VUOKRASOPIMUKSET
IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin periaatteiden 
mukaisesti vuokrasopimus, jossa yhtiölle siirtyvät 
olennaisilta osin hyödykkeen omistamiselle ominai-
set riskit ja edut, luokitellaan rahoitusleasingsopi-
mukseksi� Rahoitusleasingsopimuksella vuokrattu 
omaisuus vähennettynä kertyneillä poistoilla kirja-
taan aineellisiin tai aineettomiin käyttöomaisuus-
hyödykkeisiin, ja sopimuksesta johtuvat velvoitteet 
kirjataan korollisiin velkoihin� Rahoitusleasingsopi-
muksesta johtuvat vuokrat jaetaan korkokuluun 
sekä velan vähennykseen� IAS 17 -standardin mukai-
nen rahoitusleasingsopimus merkitään taseeseen ja 
arvostetaan määrään, joka on yhtä suuri kuin hyö-
dykkeen käypä arvo sopimuksen alkamisajankoh-
tana tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyar-
voon� Rahoitusleasingsopimuksella hankituista hyö-
dykkeistä tehdään suunnitelman mukaiset poistot ja 
kirjataan mahdolliset arvonalentumistappiot� Pois-
tot tehdään konsernin käyttöomaisuushyödykkei-
den poistoaikojen mukaisesti tai sitä lyhyemmän 
vuokra-ajan aikana� Vuokrasopimus, jossa omista-
miselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokrananta-
jalle, käsitellään muuna vuokrasopimuksena� Muun 
vuokrasopimuksen perusteella saadut tai maksetut 
vuokrat kirjataan tuotoiksi tai kuluiksi tuloslaskel-
maan�

VAIHTO-OMAISUUS
Vaihto-omaisuus koostuu keskeneräisestä työstä, 
joka on arvostettu muuttuviin menoihin siten, että 
keskeneräisen työn arvo ei ylitä siitä saatavaa net-
torealisointiarvoa� Nettorealisointiarvo on vaih-
to-omaisuuden arvioitu myyntihinta, joka saadaan 
tavanomaisessa liiketoiminnassa ja josta on vähen-
netty arvioidut valmiiksi saattamisesta johtuvat 
menot sekä arvioidut myynnin toteutumiseksi vält-
tämättömät menot� 

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT OMAISUUSERÄT JA 
LOPETETUT TOIMINNOT
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja 
lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät 
arvostetaan IFRS 5 -standardin mukaisesti kirjanpi-
toarvoon tai sitä alempaan käypään arvoon, 
vähennettynä menoilla, joiden arvioidaan syntyvän 
hyödykkeen myynnistä� Kun omaisuuserä on luoki-
teltu myytävänä olevaksi pitkäaikaiseksi omaisuu-
seräksi tai luovutettavien erien ryhmäksi, siitä ei 
tehdä poistoja� Myytävänä olevaksi luokiteltu pitkä-

aikainen omaisuuserä sekä luovutettavien erien 
ryhmään kuuluvat omaisuuserät esitetään taseessa 
oman eränään� Myös velat, jotka liittyvät luovutet-
tavina olevien erien ryhmään esitetään taseessa 
omana eränään� Lopetettu toiminto on konsernin 
osa, josta on luovuttu tai joka on luokiteltu myytä-
vänä olevaksi ja joka täyttää IFRS 5:n mukaiset 
lopetetun toiminnon luokittelukriteerit� Lopetettujen 
toimintojen tulos esitetään omana eränään konser-
nin laajassa tuloslaskelmassa� 

Konsernilla ei ole tilinpäätöshetkellä IFRS 5 -stan-
dardissa tarkoitettuja lopetettuja toimintoja eikä 
myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä�

MYYNTISAAMISET
Myyntisaamiset arvostetaan hankintamenoon, ja 
niistä kirjataan arvonalentumisena saamiset, joista 
ei arvioida kertyvän tulevaisuudessa tuottoa� Yhtiön 
johto arvioi käytössä oleviin tietoihin perustuen asi-
akkaan kyvyn suorittaa velvollisuutensa ja arvioi 
luottotappion määrän, jos on todennäköistä, ettei 
koko summaa voida periä�

RAHOITUSINSTRUMENTIT
Rahoitusinstrumentit on luokiteltu IAS 39:n mukai-
sesti seuraaviin ryhmiin: lainat ja muut saamiset, 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat ja -velat, myytävissä olevat rahoitus-
varat ja muut velat�

Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin 
kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat 
kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toi-
mivilla markkinoilla� Niiden arvostusperuste on jak-
sotettu hankintameno� Ne sisältyvät taseessa luon-
teensa mukaisesti lyhyt- tai pitkäaikaisiin varoihin� 
Laina tai saaminen on pitkäaikainen, jos se erääntyy 
yli 12 kuukauden kuluttua�

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat -ryhmään on luokiteltu kaikki sijoituk-
set lukuun ottamatta myytävissä oleviin rahoitus-
varoihin luokiteltuja osakkeita� Ryhmän erät arvos-
tetaan käypään arvoon käyttämällä tilinpäätös-
päivän markkinahintoja, kassavirtojen 
nykyarvomenetelmiä tai muita soveltuvia arvostus-
malleja� Käyvän arvon muutokset kirjataan tulos-
vaikutteisesti� Konsernilla ei ole tilinpäätöshetkellä 
tai vertailukausilla käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti kirjattavia rahoitusvaroja�

Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdan-
naisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka on nimen-
omaan luokiteltu tähän ryhmään tai joita ei ole 
luokiteltu muuhun ryhmään� Ne sisältyvät pitkäai-
kaisiin varoihin, jollei niitä ole tarkoitus pitää alle 12 
kuukautta tilinpäätöspäivästä lähtien, jolloin ne 
sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin� Tähän ryhmään 
sisältyvät konsernin osakesijoitukset, ja ne arvoste-
taan käypään arvoon� Julkisesti noteerattujen 
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osakkeiden käypä arvo on tilinpäätöspäivän mark-
kinahinta� Käyvän arvon muutokset kirjataan muihin 
laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon 
rahastossa omassa pääomassa� Käyvän arvon 
muutokset siirretään omasta pääomasta tuloslas-
kelmaan silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen 
arvo on alentunut siten, että sijoituksesta tulee kir-
jata arvonalentumistappio� Noteeraamattomat 
osakkeet esitetään hankintahintaisena, mikäli niiden 
käypiä arvoja ei ole luotettavasti määritettävissä� 
Mikäli osakesijoituksen käypä arvo on merkittävästi 
tai pitkäaikaisesti alempi kuin hankintahinta, kirja-
taan arvonalentumistappio�

Muut velat merkitään alun perin kirjanpitoon 
saadun vastikkeen perusteella käypään arvoon� 
Transaktiomenot sisällytetään alkuperäiseen kirjan-
pitoarvoon� Myöhemmin korolliset velat arvostetaan 
efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun han-
kintamenoon� Muita velkoja sisältyy pitkä- ja lyhy-
taikaisiin velkoihin� Muut velat luokitellaan lyhytai-
kaisiksi, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta siir-
tää velan maksua vähintään 12 kuukauden päähän 
raportointikauden päättymispäivästä�

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvelat -ryhmään on luokiteltu johdannaisso-
pimukset, joiden markkina-arvo on negatiivinen� 
Johdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan 
tulosvaikutteisesti� Koronvaihtosopimusten käypä 
arvo määritellään tulevien kassavirtojen nykyarvon 
perusteella käyttämällä raportointipäivän markki-
nahintoja� Koronvaihtosopimusten käyvän arvon 
muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti rahoituseriin� 
Valuuttatermiinien ja valuutanvaihtosopimusten 
käypä arvo lasketaan arvostamalla ne raportointi-
hetken markkinahintoihin� Valuuttaoptioiden käypä 
arvo lasketaan käyttämällä Black & Scholes -mallia� 
Konsernilla ei ollut tilinpäätöshetkellä ulkona olevia 
valuuttajohdannaisia� Konserni ei ole soveltanut 
päättyneellä tilikaudella tai vertailukausilla suo-
jauslaskentaa� 

Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kau-
pantekopäivänä eli päivänä, jona yhtiö sitoutuu 
ostamaan tai myymään omaisuuserän� Rahoitusva-
roihin kuuluva erä kirjataan pois taseesta silloin, kun 
yhtiö luopuu erän sopimusperusteisista oikeuksista, 
oikeudet raukeavat tai kun yhtiö menettää erän 
määräysvallan�

RAHAVARAT
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadit-
taessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja 
muista lyhytaikaisista erittäin likvideistä sijoituksista, 
jotka ovat helposti vaihdettavissa etukäteen tie-
dossa olevaan määrään käteisvaroja ja joiden 
arvonmuutosten riski on vähäinen� 

VARAUKSET JA EHDOLLISET VELAT
Varaus merkitään taseeseen, kun konsernilla on 
aikaisemman tapahtuman seurauksena olemassa 
oleva oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja on 
todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edel-
lyttää taloudellista suoritusta tai aiheuttaa talou-
dellisen menetyksen ja velvoitteen määrä on luotet-
tavasti arvioitavissa� Varaukset voivat liittyä toimin-
tojen uudelleenjärjestelyihin, tappiollisiin 
sopimuksiin, oikeudenkäynteihin ja veroriskeihin� Lii-
tetietona esitettävä ehdollinen velka on joko aikai-
sempien tapahtumien seurauksena syntynyt mah-
dollinen velvoite, jonka realisoituminen on epävar-
maa, tai olemassa oleva velvoite, joka ei 
todennäköisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttä-
mistä tai jonka suuruutta ei pystytä määrittämään 
luotettavasti�

MYÖHEMMIN SOVELLETTAVAT UUDET JA 
UUDISTETUT STANDARDIT JA TULKINNAT 
IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut 
standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä 
soveltanut� Konserni ottaa ne käyttöön kunkin stan-
dardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai 
mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden 
ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan 
tilikauden alusta lukien:
• IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovel-

lettava 1�1�2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)� 
Uusi standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen 
asiakassopimusten perusteella saatavien myyn-
tituottojen kirjaamiseen ja korvaa nykyiset IAS 
18- ja IAS 11-standardit ja niihin liittyvät tulkinnat� 
Myynnin kirjaaminen voi tapahtua ajan kuluessa 
tai tiettynä ajankohtana, ja keskeisenä kriteerinä 
on määräysvallan siirtyminen� Standardi lisää 
myös esitettävien liitetietojen määrää� Konser-
nissa arvioidaan parhaillaan standardin mahdol-
lisia vaikutuksia�

• IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muu-
tokset (sovellettava 1�1�2018 tai sen jälkeen alka-
villa tilikausilla)� Uusi standardi korvaa nykyisen 
standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaami-
nen ja arvostaminen� IFRS 9 muuttaa rahoitusva-
rojen luokittelua ja arvostamista sekä sisältää 
rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin 
uuden, odotettuihin luottotappioihin perustuvan 
mallin� Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostami-
nen vastaavat suurelta osin nykyisiä IAS 39:n 
vaatimuksia� Suojauslaskennan osalta on edel-
leen kolme suojauslaskentatyyppiä� Aiempaa 
useampia riskipositioita voidaan ottaa suojaus-
laskennan piiriin ja suojauslaskennan periaatteita 
on yhtenäistetty riskienhallinnan kanssa� Konser-
nissa arvioidaan ettei standardilla ole olennaista 
vaikutusta�
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• IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1�1�2019 tai 
sen jälkeen alkavilla tilikausilla)� IFRS 16 julkaistiin 
tammikuussa 2016� Sen seurauksena lähes kaikki 
vuokrasopimukset tullaan merkitsemään tasee-
seen, sillä operatiivisia vuokrasopimuksia ja 
rahoitusleasingsopimuksia ei enää erotella� 
Uuden standardin mukaan kirjataan omaisuuserä 
(oikeus käyttää vuokrattua hyödykettä) ja vuok-
rien maksamista koskeva rahoitusvelka� Ainoita 
poikkeuksia ovat lyhytaikaiset ja arvoltaan 
vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokrasopimuk-
set� Vuokralle antajien soveltamaan kirjanpitokä-
sittelyyn ei tule merkittäviä muutoksia� Konser-
nissa arvioidaan parhaillaan standardin käyt-
töönoton vaikutuksia� Standardia ei ole vielä 
hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa�

• IAS 12 Tuloverot muutos Laskennallisten verosaa-
misten kirjaaminen realisoitumattomista tap-
pioista (sovellettava 1�1�2017 tai sen jälkeen alka-
villa tilikausilla)� IAS 12:een tehtiin tammikuussa 
2016 muutoksia, joilla selvennettiin laskennallisten 
verojen kirjaamista, kun omaisuuserä arvoste-
taan käypään arvoon ja kyseinen käypä arvo on 
pienempi kuin omaisuuserän verotuksellinen arvo� 
Muutoksella ei odoteta olevan olennaista vaiku-
tusta konsernin tilinpäätökseen� Muutoksia ei ole 
vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa� 

• IAS 7 Rahavirtalaskelmat muutos Tilinpäätök-
sessä esitettäviä tietoja koskeva hanke (sovellet-
tava 1�1�2017 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)� 
Yritysten on vastedes esitettävä selostus rahoi-
tustoiminnoista johtuvista velkojen muutoksista� 
Tämä kattaa rahavirroista syntyvät muutokset 
(esim� velkojen nostot ja takaisinmaksut) samoin 
kuin muutokset, joihin ei liity rahavirtaa, kuten 
hankinnat, luovutukset, kertyneet korot ja reali-
soitumattomat valuuttakurssierot� Konsernissa 
arvioidaan parhaillaan muutosten mahdollisia 
vaikutuksia� Muutoksia ei ole vielä hyväksytty 
sovellettavaksi EU:ssa� 

• IFRS 4 Vakuutussopimukset muutos (sovellettava 
1�1�2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)� IFRS 9 
Rahoitusinstrumentit standardin soveltaminen 
yhdessä IFRS 4 Vakuutussopimukset standardin 
kanssa� Muutoksella ei odoteta olevan vaikutusta 
konsernin tilinpäätökseen� Muutoksia ei ole vielä 
hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa�

• IFRS 2 Osakeperusteiset maksut muutos (sovel-
lettava 1�1�2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)� 
Selvennyksiä osakeperusteisten liiketoimien luo-
kitteluun ja arvostamiseen� Muutoksella ei odo-
teta olevan olennaista vaikutusta konsernin tilin-
päätökseen� Muutoksia ei ole vielä hyväksytty 
sovellettavaksi EU:ssa� 

2.  SEGMENTTI RAPORTOINTI
Konsernilla on yksi raportoitava segmentti, markki-
nointiviestintä� Raportoitavan segmentin tuloslas-
kelma ja tase vastaavat koko konsernin tuloslaskel-
maa ja tasetta�
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3. LIIKEVAIHTO
1 000 EUROA 2016 2015

Markkinointiviestintä 14 032 13 256

Yhteensä 14 032 13 256

1 000 EUROA 2016 2015

Suomi 14 032 13 256

Yhteensä 14 032 13 256

4.  LIIKETOIMINNAN 
MUUT TUOTOT

1 000 EUROA 2016 2015

Käyttöomaisuuden 
myyntivoitot 57 85

Vuokratuotot 51 0

Muut 53 0

Yhteensä 161 85

5.  AINEIDEN JA 
TARVIKKEIDEN KÄYTTÖ

1 000 EUROA 2016 2015

Ostot tilikauden aikana 2 350 3 793

Varastojen muutos -169 -288

Ulkopuoliset palvelut 1 338 1 091

Yhteensä 3 519 4 596

6.  PALKAT JA MUUT 
TYÖSUHDE-ETUUKSISTA 
AIHEUTUNEET KULUT

1 000 EUROA 2016 2015

Palkat 6 439 5 166

Eläkekulut, maksupohjaiset 
järjestelyt 1 188 973

Muut henkilösivukulut 271 191

Yhteensä 7 898 6 330

Konsernin henkilöstö 
keskimäärin tilikaudella 126 107

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liite-
tiedossa nro 25� Lähipiiritapahtumat�

7.  POISTOT JA 
ARVONALENTUMISET

1 000 EUROA 2016 2015

Muut pitkävaikutteiset menot 123 233

Rahoitusleasing 146 105

Muut aineelliset hyödykkeet 49 40

Yhteensä 318 378

8.  LIIKETOIMINNAN 
MUUT KULUT

1 000 EUROA 2016 2015

Toimitilakulut 681 563

Muut kulut 1 534 1 268

Yhteensä 2 215 1 831

TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT
1 000 EUROA 2016 2015

Tilintarkastus 21 19

Muut palvelut 8 5

Yhteensä 29 24

9.  RAHOITUSTUOTOT JA 
-KULUT

RAHOITUSTUOTOT
1 000 EUROA 2016 2015

Korkotuotot muilta 79 16

Yhteensä 79 16

RAHOITUSKULUT
1 000 EUROA 2016 2015

Korkokulut jaksotettuun 
hankintamenoon 
arvostettavista 
rahoitusveloista 130 142

Yhteensä 130 142
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10. TULOVEROT
1 000 EUROA 2016 2015

Tilikauden verotettavaan 
tuloon perustuva vero 1 29

Edellisten tilikausien verot 0 -11

Laskennalliset verot:

Syntyneet ja purkautuneet 
väliaikaiset erot 59 -153

Yhteensä 60 -135

TULOSLASKELMAN VEROKULUN JA 
KONSERNIN KOTIMAAN VEROKANNALLA 
20 % LASKETTUJEN VEROJEN VÄLINEN 
TÄSMÄYTYSLASKELMA
1 000 EUROA 2016 2015

Voitto ennen veroja 207 130

Tuloverot voimassaolevalla 
verokannalla 41 26

Edellisten tilikausien verot 0 -11

Verovapaat tulot -6 0

Vahvistetut tappiot 25 -150

Yhteensä 60 -135

11. OSAKEKOHTAINEN TULOS
1 000 EUROA 2016 2015

Emoyrityksen omistajille 
kuuluva tilikauden voitto 147 265

Oman pääoman ehtoisen 
lainan korot 0 0

Emoyrityksen omistajille 
kuuluva tilikauden voitto 
osakekohtaisen tuloksen 
laskemiseksi, jatkuvat 
toiminnot 147 265

Osakkeiden lukumäärä 
painotettu keskiarvo tilikauden 
aikana 1 355 020 1 139 862

Laimentamaton 
osakekohtainen tulos, jatkuvat 
toiminnot 0,11 0,23

1 000 EUROA 2016 2015

Emoyrityksen omistajille 
kuuluva tilikauden voitto 
osakekohtaisen tuloksen 
laskemiseksi, jatkuvat 
toiminnot 147 265

Osakkeiden lukumäärä 
painotettu keskiarvo tilikauden 
aikana 1 355 020 1 139 862

Osakeoptioiden vaikutus

Osakkeiden lukumäärän 
painotettu keskiarvo 
laimennusvaikutuksella 0 45872

Oikaistun osakekohtaisen 
tuloksen laskemiseksi 1 355 020 1 185 734

Laimennusvaikutuksella 
oikaistu osakekohtainen tulos, 
jatkuvat toiminnot 0,11 0,22
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12. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
2016 
 
1 000 EUROA

Koneet ja 
kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet
Ennakko-

maksut Yhteensä

Alkuperäinen hankintameno 1�1� 881 1 5 887

Lisäykset 355 355

Vähennykset -20 -5 -25

Alkuperäinen hankintameno 31�12� 1216 1 0 1 217

0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1�1� -278 0 0 -278

Poistot -195 0 0 -195

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31�12� -473 0 0 -473

Kirjanpitoarvo 1�1�2016 603 1 5 609

Kirjanpitoarvo 31.12.2016 743 1 0 744

2015 
 
1 000 euroa

Koneet ja 
kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet
Ennakko-

maksut Yhteensä

Alkuperäinen hankintameno 1�1� 390 1 0 391

Lisäykset 574 0 5 579

Vähennykset -83 0 -83

Alkuperäinen hankintameno 31�12� 881 1 5 887

0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1�1� -132 0 0 -132

Poistot -146 0 0 -146

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31�12� -278 0 0 -278

Kirjanpitoarvo 1�1�2015 258 1 0 259

Kirjanpitoarvo 31.12.2015 603 1 5 609
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13. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
2016 
 
1 000 EUROA Liikearvo

Aineettomat 
oikeudet Yhteensä

Alkuperäinen hankintameno 1�1� 3 605 1 221 4 826

Lisäykset 568 117 685

Vähennykset 0

Alkuperäinen hankintameno 31�12� 4 173 1 338 5 511

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1�1� -979 -979

Poistot -123 -123

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31�12� -1 102 -1 102

Kirjanpitoarvo 1�1�2016 3 605 242 3 847

Kirjanpitoarvo 31.12.2016 4 173 236 4 409

2015 
 
1 000 euroa Liikearvo

Aineettomat 
oikeudet Yhteensä

Alkuperäinen hankintameno 1�1� 3 042 1 017 4 059

Lisäykset 563 204 767

Vähennykset 0 0

Alkuperäinen hankintameno 31�12� 3 605 1 221 4 826

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1�1� 0 -746 -746

Poistot 0 -233 -233

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31�12� 0 -979 -979

Kirjanpitoarvo 1�1�2015 3 042 271 3 313

Kirjanpitoarvo 31.12.2015 3 605 242 3 847

ARVONALENTUMISTESTAUS
Konsernilla on yksi raportoitava segmentti� Arvon-
alentumistestausta varten liikearvo on kohdistettu 
kyseiselle segmentille� Konsernille kohdistetun lii-
kearvon yhteenlaskettu arvo on 4 173 tuhatta euroa� 
Arvonalentumistestauksessa käytetyt rahavirtaen-
nusteet pohjautuvat johdon hyväksymiin, yhtiö- ja 
konsernikohtaisiin ennusteisiin, jotka kattavat viiden 
vuoden ajanjakson ja jotka vaikuttavat myös termi-
naalikauteen� Johdon hyväksymän ennustejakson 
jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttämällä 
tasaista 3 prosentin kasvutekijää�

Käyttöarvon laskennassa käytetyt keskeiset muut-
tujat:
1� Volyymin kasvu, joka perustuu arvioon myynnin 

kehityksestä�
2� Diskonttauskorko, joka on määritetty toimialan 

keskimääräisen painotetun pääomakustannuk-
sen avulla, joka kuvaa oman ja vieraan pääoman 

kokonaiskustannusta� Diskonttauskoron osateki-
jät ovat:

 – markkinakohtainen riskitön korko
 – markkinariskipreemio
 – vieraan pääoman kustannus
 – omavaraisuusaste

Diskonttauskorkona on käytetty 10 prosenttia�
Herkkyysanalyysit tehtiin käyttämällä down side-

skenaariota� Skenaariossa myynnin kasvua pienen-
nettiin johdon arviosta tai korkokantaa korotettiin� 
Liikearvon testauksen herkkyysanalyysin mukaan 
käyttöarvo vastaisi edelleen kirjanpitoarvoa kaik-
kien rahavirtaa tuottavien yksilöiden osalta, mikäli:

 – terminaalijakson liikevaihdon kasvu ei olisi 
enempää kuin 1 %

 – diskonttauskorko nousisi 5 prosenttiyksikköä
Arvonalentumistestausten ja toteutettujen herk-
kyysanalyysien perusteella ei ole tarvetta arvon-
alentumiskirjauksiin�
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14.  HANKITUT 
LIIKETOIMINNOT

TILIKAUDEN 2016 HANKINNAT
LIIKETOIMINNAN HANKINTA
Konserni hankki 1�1�2016 Idealmainos Oy:n Ideal-
markkinoinnin liiketoiminnan� Kauppahinta oli 315 
tuhatta euroa� Lisäksi myyjä on oikeutettu mahdolli-
seen lisäkauppahintaan (ehdollinen vastike) joka 
maksetaan käteisellä tammikuussa 2018� Kauppa-
hinta maksettiin käteisellä sekä suuntaamalla 
apporttiosakeannissa 81 433 kappaletta yhtiön 
uusia osakkeita�

LUOVUTETTU VASTIKE Tuhatta euroa

Käteinen raha 65

Liikkeeseen laskettujen 
osakkeiden käypä arvo 250

Ehdollinen vastike 75

Kokonaishankintameno 390

Konserni on kirjannut yhteensä 3 tuhannen euron 
edestä palkkioita, jotka liittyvät neuvonta- , arvon-
määritys-tms� palveluihin� Palkkiot sisältyvät kon-
sernituloslaskelman ”Liiketoiminnan muut kulut” 
-erään�

HANKITTUJEN VAROJEN JA VASTATTAVIKSI 
OTETTUJEN VELKOJEN ARVOT 
HANKINTAHETKELLÄ OLIVAT SEURAAVAT:

Kirjatut arvot

Asiakassopimukset 63

Varat yhteensä 63

Laskennalliset verovelat 12

Velat yhteensä 12

Nettovarallisuus 51

LIIKEARVON SYNTYMINEN HANKINNASSA
Tuhatta euroa

Luovutettu vastike 390

Hankitun kohteen yksilöitävissä 
oleva nettovarallisuus 51

Liikearvo 339

TYTÄRYHTIÖHANKINTA
Konserni hankki 01�06�2016 H1 Web Oy:n osakekan-
nasta 100 %:a ja sai näin määräysvallan� Kauppa-
hinta maksettiin suuntaamalla apporttiosakean-
nissa 81 953 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita�

LUOVUTETTU VASTIKE
Tuhatta euroa

Liikkeeseen laskettujen 
osakkeiden käypä arvo 268

Kokonaishankintameno 268

Konserni on kirjannut yhteensä 2 tuhannen euron 
edestä palkkioita, jotka liittyvät neuvonta- , arvon-
määritys-tms� palveluihin� Palkkiot sisältyvät kon-
sernituloslaskelman ”Liiketoiminnan muut kulut” 
-erään�

HANKITTUJEN VAROJEN JA VASTATTAVIKSI 
OTETTUJEN VELKOJEN ARVOT 
HANKINTAHETKELLÄ OLIVAT SEURAAVAT:

Kirjatut arvot

Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkseet 6

Asiakassopimukset 43

Myyntisaamiset ja muut saamiset 18

Rahavarat 140

Varat yhteensä 207

Laskennalliset verovelat 8

Muut velat 160

Velat yhteensä 168

Nettovarallisuus 39

LIIKEARVON SYNTYMINEN HANKINNASSA
Tuhatta euroa

Luovutettu vastike 268

Hankitun kohteen yksilöitävissä 
oleva nettovarallisuus 39

Liikearvo 229

TILIKAUDEN 2015 HANKINNAT
TYTÄRYHTIÖHANKINTA
Konserni hankki 01�02�2015 Media Contacts Finland 
Oy:n osakekannasta 60 %:a ,jonka jälkeen omistus 
on 90 %, ja sai näin määräysvallan� Kauppahinta oli 
22 tuhatta euroa joka maksettiin käteisellä�

LUOVUTETTU VASTIKE
Tuhatta euroa

Käteinen raha 22

Kokonaishankintameno 22

Konserni on kirjannut yhteensä 5 tuhannen euron 
edestä palkkioita, jotka liittyvät neuvonta- , arvon-
määritys-tms� palveluihin� Palkkiot sisältyvät kon-
sernituloslaskelman ”Liiketoiminnan muut kulut” 
-erään�
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HANKITTUJEN VAROJEN JA VASTATTAVIKSI 
OTETTUJEN VELKOJEN ARVOT 
HANKINTAHETKELLÄ OLIVAT SEURAAVAT:

Kirjatut arvot

Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkseet 1

Asiakassopimukset 47

Myyntisaamiset ja muut saamiset 741

Rahavarat 34

Varat yhteensä 823

Laskennalliset verovelat 10

Muut velat 876

Velat yhteensä 886

Nettovarallisuus -63

LIIKEARVON SYNTYMINEN HANKINNASSA
Tuhatta euroa

Luovutettu vastike 22

Määräysvallattomien omistajien 
osuus 0

Hankitun kohteen yksilöitävissä 
oleva nettovarallisuus -63

Liikearvo 85

TYTÄRYHTIÖN HANKKIMINEN
Konserni hankki 22�4�2015 The Family Inc Advertising 
Network Oy:n osakekannan� Kauppahinta oli 700 
tuhatta euroa� Kauppahinta maksettiin suuntaa-
malla apporttiosakeannissa 277 759 kappaletta 
Yhtiön uusia osakkeita�

LUOVUTETTU VASTIKE
Tuhatta euroa

Liikkeeseen laskettujen 
osakkeiden käypä arvo 700

Kokonaishankintameno 700

Konserni on kirjannut yhteensä 45 tuhannen euron 
edestä palkkioita, jotka liittyvät neuvonta- , arvon-
määritys-tms� palveluihin� Palkkiot sisältyvät kon-
sernituloslaskelman ”Liiketoiminnan muut kulut” 
-erään�

HANKITTUJEN VAROJEN JA VASTATTAVIKSI 
OTETTUJEN VELKOJEN ARVOT 
HANKINTAHETKELLÄ OLIVAT SEURAAVAT:

Kirjatut arvot

Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkseet 43

Asiakassopimukset 116

Muut aineettomat hyödykkeet 2

Vaihto-omaisuus 46

Myyntisaamiset ja muut saamiset 550

Rahavarat 6

Varat yhteensä 763

Laskennalliset verovelat 23

Muut velat 399

Velat yhteensä 422

Nettovarallisuus 341

LIIKEARVON SYNTYMINEN HANKINNASSA
Tuhatta euroa

Luovutettu vastike 700

Hankitun kohteen yksilöitävissä 
oleva nettovarallisuus 341

Liikearvo 359

TYTÄRYHTIÖHANKINTA
Konserni hankki 21�10�2015 Sugar Helsinki Oy:n osa-
kekannasta 100 %:a ja sai näin määräysvallan� 
Kauppahinta oli 100 tuhatta euroa käteisenä� Lisäksi 
myyjä on oikeutettu mahdolliseen lisäkauppahin-
taan joka maksetaan myöhemmin�

LUOVUTETTU VASTIKE
Tuhatta euroa

Käteinen raha 100

Ehdollinen vastike 76

Kokonaishankintameno 176

Konserni on kirjannut yhteensä 1 tuhannen euron 
edestä palkkioita, jotka liittyvät neuvonta- , arvon-
määritys-tms� palveluihin� Palkkiot sisältyvät kon-
sernituloslaskelman ”Liiketoiminnan muut kulut” 
-erään�
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HANKITTUJEN VAROJEN JA VASTATTAVIKSI 
OTETTUJEN VELKOJEN ARVOT 
HANKINTAHETKELLÄ OLIVAT SEURAAVAT:

Kirjatut arvot

Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkseet 1

Asiakassopimukset 29

Myyntisaamiset ja muut saamiset 5

Rahavarat 54

Varat yhteensä 89

Laskennalliset verovelat 6

Muut velat 26

Velat yhteensä 32

Nettovarallisuus 57

LIIKEARVON SYNTYMINEN HANKINNASSA
Tuhatta euroa

Luovutettu vastike 176

Määräysvallattomien omistajien 
osuus 0

Hankitun kohteen yksilöitävissä 
oleva nettovarallisuus 57

Liikearvo 119

15.  OSUUDET 
OSAKKUUSYRITYKSISSÄ

1 000 EUROA 2016 2015

Alkusaldo 239 239

Lisäykset 14 0

Kirjanpitoarvo 31.12 253 239

Nimi
Pääasial linen 
toimiala

Koti-
paikka

Omistus-
osuus

Neocard Oyj Maksu korttien 
tarjoaminen

Espoo 29 %
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16. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT

1 000 EUROA 1.1.
Kirjattu tulos-

laskelmaan
Kirjattu omaan 

pääomaan 31.12.

2016

Laskennalliset verosaamiset

Tuloutukseen liittyvät erot 143 -80 63

Vahvistetut tappiot 337 25 362

Yhteensä 480 -55 425

Laskennallinen verosaaminen 31.12.2016 480 -55 0 425

1 000 EUROA 1.1.
Kirjattu tulos-

laskelmaan
Kirjattu omaan 

pääomaan 31.12.

2015

Laskennalliset verosaamiset

Tuloutukseen liittyvät erot 141 2 0 143

Vahvistetut tappiot 187 150 0 337

Yhteensä 328 152 0 480

Laskennallinen verosaaminen 31.12.2015 328 152 0 480

1 000 EUROA 1.1.
Kirjattu tulos-

laskelmaan
Kirjattu omaan 

pääomaan 31.12.

2016

Laskennalliset verovelat

Tuloutukseen liittyvät erot 32 7 39

Muut erät 16 -3 47

Yhteensä 48 4 0 86

Laskennallinen verovelka 31.12.2016 48 4 0 86

1 000 EUROA 1.1.
Kirjattu tulos-

laskelmaan
Kirjattu omaan 

pääomaan 31.12.

2015

Laskennalliset verovelat

Tuloutukseen liittyvät erot 38 -6 0 32

Muut erät 16 0 16

Yhteensä 54 -6 0 48

Laskennallinen verovelka 31.12.2015 54 -6 0 48
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17. VAIHTO-OMAISUUS
1 000 EUROA 2016 2015 1.1.2015

Keskeneräiset työt 596 427 140

Yhteensä 596 427 140

18. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET
1 000 EUROA 2016 2015 1.1.2015

Lyhytaikaiset

Lainat ja muut saamiset

Myyntisaamiset 1 725 2 139 1 149

Muut saamiset 388 366 387

Lainasaamiset 0 0 0

Tuloverosaamiset 0 0

Siirtosaamiset 318 421 438

Yhteensä 2 431 2 926 1 974

Konserni on kirjannut tilikaudella myyntisaamisista 
arvonalentumistappioita 12 tuhatta euroa (2015: 31 
tuhatta euroa)� Saamisiin ei liity merkittäviä luotto-
riskikeskittymiä� Myyntisaamisten kirjanpitoarvo 
vastaa niiden käypää arvoa� Myyntisaamisiin ja 

muihin lyhytaikaisiin saamisiin liittyvän luottoriskin 
enimmäismäärä on niiden kirjanpitoarvo� Konsernilla 
ei ole vakuuksia myyntisaamisten tai muiden saa-
misten osalta�

MYYNTISAAMISTEN IKÄJAKAUMA
1 000 EUROA 2016 2015 1.1.2015

Erääntymättömät ja alle 30 pv erääntyneet 1 351 2 000 1 034

31–60 pv erääntyneet 140 70 92

61–90 pv erääntyneet 0 3 1

Yli 90 pv erääntyneet 234 67 22

Yhteensä 1 725 2 139 1 149

SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT
1 000 EUROA 2016 2015 1.1.2015

Muut korottomat saamiset 109 278 371

Muut menoennakot 110 5 29

Ennakolaskutus 99 138 39

Yhteensä 318 421 439

19. RAHAVARAT
1 000 EUROA 2016 2015 1.1.2015

Käteinen raha ja pankkitilit 496 835 262

Rahavarat taseessa 496 835 262
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20. OMA PÄÄOMA
OSAKEPÄÄOMA
Osakepääomaan merkitään osakeantien yhtey-
dessä saatu osakkeiden merkintähinta siltä osin kuin 
merkintähintaa ei osakeantipäätöksessä ole pää-
tetty kirjattavaksi sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon�

Zeeland Family Oyj:llä on yksi osakelaji� Osakkeita 
on 1 397 869 kappaletta� Yhtiöjärjestyksessä ei ole 
määritetty enimmäisosakemäärää� Osakkeilla ei ole 
nimellisarvoa� Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuus-
järjestelmään�

Seuraavassa on esitetty muutokset osakkeiden 
lukumäärissä ja vastaavat muutokset omassa pää-
omassa

1 000 EUROA

Osakkeiden 
lukumäärä 

(tuhatta 
kappaletta) Osakepääoma

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto Omat osakkeet

1.1.2015 957 322 6 167

Osakeanti 278 700

Osingon jako -29

Omien osakkeiden hankinta -33

31.12.2015 1 234 322 6 805 0

Osakeanti 163 515

Tappioiden kattaminen -4 228

Osakeoptioiden käyttö

Omien osakkeiden hankinta

31.12.2016 1 398 322 3 092 0

Konsernin hallussa on omia osakkeita 25 251 kpl (2015: 40 845 kpl)

SIJOITETUN VAPAAN OMAN  
PÄÄOMAN RAHASTO
Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahasto 
sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset 
ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin kuin sitä ei 
nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osake-
pääomaan�

OSINGOT
Vuonna 2016 osinkoa jaettiin yhteensä 0,05 euroa 
osakkeelta, yhteensä 65 tuhatta euroa (vuonna 
2015 0,03 euroa osakkeelta, yhteensä 26 tuhatta 
euroa)� Tilikauden päättymispäivän jälkeen hallitus 
on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 0,08 euroa osak-
keelta, yhteensä 110 tuhatta euroa�

21.  OSAKEPERUSTEISET 
MAKSUT

Tilikauden aikana konsernilla on ollut yksi osakepe-
rusteinen kannustinjärjestely, joka on suunnattu 
konsernin avain henkilöille� Kannustinjärjestelmän 
ehtojen mukaisesti emoyritys antaa optiot ilman 
rahavastiketta� Konsernin kannustinjärjestely on 
ehdollinen�

Järjestely
Järjestelyn luonne Osakeoptiot
Myöntämispäivä 21�8�2013
Myönnettyjen instrumenttien määrä 45 871
Merkintähinta n/a
Osakehinta myöntämishetkellä 0,04
Voimassaoloaika (vuosina) 3
Oikeuden syntymisehdot Kolmen vuoden työssäolo
Toteutus Osakkeina
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ULKONA OLEVAT OPTIOT
Ulkona olevien optioiden tilikauden aikaiset muutokset ja painotetut keskimääräiset toteutushinnat ovat 
seuraavat:

2016 2015

1 000 EUROA

Toteutushinta 
painotettuna 

keskiarvona 
euroa/osake

Optioiden 
määrät

Toteutushinta 
painotettuna 

keskiarvona 
euroa/osake

Optioiden 
määrät

Tilikauden alussa 4,36 45 871 5,36 45 871

Rauenneet optiot 45 871 0

Tilikauden lopussa 0 45 871

Toteutettavissa olevat optiot tilikauden lopussa 0 45 871

22. RAHOITUSVELAT
KIRJANPITOARVO
1 000 EUROA 2016 2015 1.1.2015

Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon  
arvostetut rahoitusvelat

Lainat rahoituslaitoksilta 0 23 90

Rahoitusleasingvelka 478 165 64

Shekkitililimiitti 150 0 0

Saneerausvelka 1 457 1 789 2 180

Yhteensä 2 085 1 977 2 334

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon  
arvostetut rahoitusvelat

Lainat rahoituslaitoksilta 23 117 113

Saneerausvelat 320 320 320

Factoring 918 1 246 674

Rahoitusleasingvelka 344 198 102

Yhteensä 1 605 1 881 1 209

Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut  
rahoitusvelat yht. 3 690 3 858 3 543

Rahoituslaitoslainojen kirjanpitoarvo on laskettu käyttämällä efektiivisen koron menetelmää ja käypä arvo on 
määritelty diskontatun kassavirran menetelmällä, jossa diskonttauskorkona on käytetty korkoa, jolla konserni 
saisi vastaavaa lainaa ulkopuolelta tilikauden päättymispäivänä� Kaikki rahalaitoslainat ovat euromääräisiä�
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23. OSTOVELAT JA MUUT VELAT
1 000 EUROA 2016 2015 1.1.2015

Lyhytaikaiset

Ostovelat 876 955 474

Saadut ennakot 61 127 161

Muut lyhytaikaiset velat 1 572 1 893 1 221

Tuloverovelat 0 0 0

Siirtovelat 2 236 2 362 1 223

Yhteensä 4 745 5 337 3 079

Ostovelkojen ja muiden lyhytaikaisten velkojen käypä arvo vastaa niiden kirjanpitoarvoa� Saadut ennakot 
sisältää keskeneräisistä töistä laskutetut määrät�

SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT
1 000 EUROA 2016 2015 1.1.2015

Factoring luotto 918 1 246 674

Lomapalkkamenot 656 725 491

Muut siirtovelat 662 390 58

Yhteensä 2 236 2 362 1 223

24. RAHOITUSRISKIEN 
HALLINTA
Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan 
useille rahoitusriskeille� Konsernin riskienhallinnan 
tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden 
muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulok-
seen� Pääasialliset rahoitusriskit ovat valuuttariski, 
korkoriski, maksuvalmiusriski ja luottoriski� Konsernin 
riskienhallinnan yleiset periaatteet hyväksyy hallitus 
ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa konsernin 
talousosasto� Konsernin talousosasto tunnistaa ja 
arvioi riskit ja hankkii tarvittaessa instrumentit ris-
keiltä suojautumiseen� 

VALUUTTARISKI
Konsernin valuuttariski muodostuu ulkomaan 
valuuttamääräisten ostojen transaktioriskistä� Kaikki 

myynti tapahtuu kotimaan valuutassa, ja myös pit-
käaikainen rahoitus on järjestetty euromääräisenä, 
joten näihin eriin ei liity valuuttakurssiriskiä� Tärkeim-
mät ostovaluutat ovat euro ja Yhdysvaltain dollari� 
Konsernin tilikauden 2016 ostotoiminnasta 0,5 pro-
senttia (2015: 0,5 prosenttia) oli valuuttamääräistä� 
Yhtiöllä ei ollut tilinpäätöshetkellä USD-määräisiä 
ostovelkoja ja muita lyhytaikaisia velkoja (2015: 0)� 
Konserni ei ole käyttänyt valuuttapohjaisia johdan-
naisia suojaustarkoituksessa tilikausilla 2016 ja 2015�

KORKORISKI
Korkotason vaihtelut vaikuttavat konsernin korkoku-
luihin ja -tuottoihin� Konsernin korkoriskin hallinnan 
tavoitteena on vähentää korkotason muutosten 
aiheuttamaa epävarmuutta konsernin tulokseen� 
Korkoriskiä on hallittu hajauttamalla konsernin lai-
nanottoa vaihtuva- ja kiinteäkorkoisiin luottoihin�

KORKORISKIN HERKKYYSANALYYSI
1 000 EUROA 2016 2015 1.1.2015

Vaihtuvakorkoiset lainat

Lainat rahoituslaitoksilta 845 504 369

Markkinakorkojen 1 % muutoksen vaikutus tulokseen 
verojen jälkeen

Muutos + 1 % 8 5 4

Muutos -1 % -8 -5 -4
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MAKSUVALMIUSRISKI
Maksuvalmiusriski tarkoittaa yrityksen riskiä joutua 
maksukyvyttömäksi likvidien varojen riittämättö-
myyden tai rahoituksen hankkimisvaikeuksien seu-
rauksena� Maksuvalmiusriskin vähentämiseksi kon-
sernin lähivuosien rahoitustarpeita on katettu tois-
taiseksi voimassa olevalla luottolimiitillä, jota 
tilinpäätöshetkellä oli nostamatta 0 tuhatta euroa�

Konsernin lainojen vakuutena on konserniyhtiöi-
den osakkeet ja yrityskiinnitykset� 

Zeeland Family Oyj:n tytäryhtiölle Zeeland Group 
Oy:lle vahvistettiin 9�7�2014 yrityssaneerauslain 
mukainen saneerausohjelma� Zeeland Group Oy on 
toteuttanut vahvistettua saneerausohjelmaa suun-
nitelman mukaisesti� Mikäli Zeeland Group Oy:n liike-
toiminta ei kehity vahvistetun saneerausohjelman 
edellyttämällä tavalla, voi sillä olla negatiivinen 
vaikutus Zeeland Familyn taloudelliseen asemaan 
ja maksuvalmiuteen�

RAHOITUSVELKOJEN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT KASSAVIRRAT (SISÄLTÄEN RAHOITUSKULUT)
1 000 EUROA Tasearvo 2017 2018 2019+ Yhteensä

2016

Lainat rahoituslaitoksilta 23 26 26

Rahoitusleasingvelka 822 370 300 162 832

Factoring 918 946 946

Shekkitililimiitti 150 165 165

Saneerausvelka 1 777 328 328 1 145 1 801

Ostovelat 876 876 876

Yhteensä 4 566 2 546 628 1 472 4 646

RAHOITUSVELKOJEN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT KASSAVIRRAT (SISÄLTÄEN RAHOITUSKULUT)
1 000 EUROA Tasearvo 2016 2017 2018+ Yhteensä

2015

Lainat rahoituslaitoksilta 140 120 26 146

Rahoitusleasingvelka 363 204 170 374

Factoring 1 246 1 283

Saneerausvelka 2 109 328 328 1 499 2 155

Ostovelat 955 955 0 0 955

Yhteensä 4 813 2 890 524 1 499 3 630

RAHOITUSVELKOJEN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT KASSAVIRRAT (SISÄLTÄEN RAHOITUSKULUT)
1 000 EUROA Tasearvo 2015 2016 2017+ Yhteensä

1.1.2015

Lainat rahoituslaitoksilta 203 118 90 26 234

Rahoitusleasingvelka 166 105 66 171

Factoring 674 694

Saneerausvelka 2 500 328 328 1 890 2 546

Ostovelat 474 474 0 0 474

Yhteensä 4 017 1 719 484 1 916 3 425
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LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI
Konsernin luottoriski muodostuu myyntisaamisista ja 
ennakkomaksuista� Konsernin pääasialliset mak-
suehdot ovat 14 pv netto� Myyntisaamisiin ei liity 
merkittävää luottoriskiä, koska saatavakannat 
koostuvat suuresta määrästä pieniä saatavia� Tili-
kauden aikana on kirjattu luottotappioita 12 tuhatta 
euroa (2015: 31 tuhatta euroa)� Myyntisaamisten 
ikäanalyysi on esitetty liitetiedossa 16� "Myyntisaa-
miset ja muut saamiset"�

Ostotoiminnan ennakkomaksuihin liittyvää vas-
tapuoliriskiä minimoidakseen konserni pyrkii toimi-
maan pitkäaikaisesti tunnettujen tavarantoimitta-
jien kanssa� 

PÄÄOMARAKENTEEN HALLINTA 
Pääoman hallinnan tavoitteena on tehokas pää-
omarakenne, joka varmistaa liiketoiminnan normaa-
lit toimintaedellytykset ja kasvattaa omistaja-arvoa 
pitkällä aikavälillä� Pääomarakenteen säilyttämi-
seksi tai muuttamiseksi konserni voi mm� muuttaa 
osakkeenomistajille maksettavien osinkojen määrää 
tai muuttaa investointien määrää tai ajoitusta� Pää-
omana hallinnoidaan konsernitaseen osoittamaa 
omaa pääomaa� 

Zeeland Group Oy:n saneerausohjelmassa on 
määritelty kyseisen yhtiön tulokseen sidottuja 
ehtoja, jotka toteutuessaan vaikuttavat konsernin 
pääomarakenteeseen�

25. MUUT VUOKRASOPIMUKSET

SITOVIEN LIIKETILOJEN VUOKRASOPIMUSTEN PERUSTEELLA MAKSETTAVAT MINIMIVUOKRAT
1 000 EUROA 2016 2015 1.1.2015

Yhden vuoden kuluessa 580 622 464

Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 401 751 1 213

Yli viiden vuoden kuluttua 0 0 0

Yhteensä 981 1 373 1 677

LEASINGSOPIMUSTEN MAKSUT
1 000 EUROA 2016 2015 1.1.2015

Yhden vuoden kuluessa 344 165 102

Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 253 198 64

Yhteensä 597 363 166

26. VASTUUSITOUMUKSET

OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET
1 000 EUROA 2016 2015 1.1.2015

Yrityskiinnitykset 1 620 1 620 1 620

Pantatut osakkeet kirjanpitoarvoltaan 226 0 0

Pantatut pankkitilit 89 100 100

Yhteensä 1 935 1 720 1 720



59 ZEELAND FAMILY VUOSIKERTOMUS 2016

27. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys ja tytäryritykset� 

Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet ovat seuraavat:
Yritys Kotimaa Omistusosuus % Osuus äänivallasta %

Zeeland Family Oyj Suomi

Zeeland Group Oy Suomi 100 100

Zeeland United Oy Suomi 100 100

H1 Web Oy Suomi 100 100

Sugar Helsinki Oy Suomi 100 100

Zeeland Media Group Oy Suomi 90 90

Bee Consulting Oy Suomi 64 64

Lähipiiriin luetaan lisäksi tahot, jotka kykenevät 
käyttämään Zeeland Family Oyj:öön nähden mää-
räysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen 
taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksente-
ossa, kuten suurimmat osakkeenomistajat, hallituk-
sen jäsenet, toimitusjohtaja, heidän perheenjäse-

nensä ja heidän johtamat yritykset sekä muut IAS 24 
-standardin mukaisesti lähipiiriin kuuluviksi määritel-
lyt tahot�

Konsernin saatavat lähipiiriltä ovat yhteensä 132 
tuhatta euroa ja konsernin velat lähipiirille ovat 247 
tuhatta euroa�

JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET, PALKAT JA PALKKIOT
1 000 EUROA 2016 2015

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet sekä palkkiot

Toimitusjohtaja 215 166

Muut johtoryhmän jäsenet 544 462

Jari Tuovinen (hallituksen puheenjohtaja) 15 20

Ville Skogberg (hallituksen jäsen) 5 7

Juha Impola (hallituksen jäsen) 5 5

Marko Häkkinen (hallituksen jäsen) 5 8

Elina Yrjölä-Suhonen (hallituksen jäsen) 4 0

Lasse Järvinen (hallituksen jäsen) 4 0

Tanu-Matti Tuominen (hallituksen jäsen) 2 7

Pekka Siivonen-Uotila (hallituksen jäsen) 2 7

Yhteensä 801 682

28.  RAPORTOINTIKAUDEN 
PÄÄTTYMISPÄIVÄN 
JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernilla ei ole raportointikauden päättymisen 
jälkeisiä olennaisia tapahtumia�
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29.  IFRS SIIRTYMÄ LASKELMAT
Zeeland Family Oyj siirtyi noudattamaan kansainvälisiä IFRS-standardeja (International Financial Reporting 
Standards) 1�1�2016 alkaen� Siirtymispäivä on teknisesti 1�1�2015, mistä alkaen tilinpäätös laaditaan IFRS-stan-
dardien mukaisesti�

ZEELAND FAMILY IFRS-VERTAILUTIEDOT

KONSERNITASE 1.1.2015, AVAAVA TASE 2015

1 000 EUROA
31.12.2014

FAS
 IFRS

MUUTOS
1.1.2015

IFRS Liite

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat oikeudet 0 271 271 1

Liikearvo 61 2 981 3 042 1

Konserniliikearvo 3 252 -3 252 0 1

Koneet ja kalusto 93 166 259 2

Muut aineelliset hyödykkeet 1 0 1

Osuudet osakkuusyhtiöistä 55 134 189 1

Muut osakkeet ja osuudet 55 -54 0 1

Laskennalliset verosaamiset 229 14 243 3

Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 747 260 4 007

Lyhytaikaiset varat

Keskeneräiset työt 110 29 140 4

Myyntisaamiset 1 250 -101 1 149 4

Muut saamiset 387 0 387

Siirtosaamiset 438 0 438

Rahavarat 262 0 262

Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 448 -72 2 376

Varat yhteensä 6 195 188 6 383
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1 000 EUROA
31.12.2014

FAS
 IFRS

MUUTOS
1.1.2015

IFRS Liite

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma Pääoma

Osakepääoma 322 0 322

Sij� vapaan oman pääoman rahasto 6 167 0 6 167

Kertyneet voittovarat -5 596 -193 -5 789  1, 2, 3, 4

Oma pääoma yhteensä 893 -193 700

Pitkäaikaiset velat

Rahoitusvelat 90 64 154 2

Laskennallinen verovelka 0 54 54 3

Muut pitkäaikainen 2 180 0 2 180

Pitkäaikaiset velat yhteensä 2 270 118 2 388

Lyhytaikaiset velat

Rahoitusvelat 113 102 215 2

Saadut ennakkomaksut 0 161 161 4

Ostovelat 474 0 474

Muut velat 1 221 0 1 221

Siirtovelat 1 223 0 1 223

Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 032 262 3 294

Velat yhteensä 5 302 381 5 683

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 6 195 188 6 383
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KONSERNIN TULOSLASKELMA

1 000 EUROA

1.1.2015- 
31.12.2015

FAS
IFRS 

MUUTOS

1.1.2015–
31.12.2015

IFRS Liite

LIIKEVAIHTO 13 498 -241 13 256 4

Liiketoiminnan muut tuotot 85 0 85

Materiaalit ja palvelut yhteensä -4 726 129 -4 596 4

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -6 330 0 -6 330

Poistot -637 260 -378 1, 2

Liiketoiminnan muut kulut -1 948 117 -1 831 1, 2

Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta 181 -131 50 1

LIIKEVOITTO ( -TAPPIO) 123 133 256

Rahoitustuotot ja -kulut -154 28 -126 1, 2

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA -31 161 130

Tuloverot 39 95 135 3

TILIKAUDEN VOITTO ( TAPPIO ) 9 256 265

JAKAUTUMINEN:

Emoyhtiön omistajille 9 256 265

Määräysvallattomille omistajille 0 0 0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos, EUR:

Laimentamaton  0,01 0,22  0,23

Laimennusvaikutuksella oikaistu  0,01 0,21  0,22

Konsernin laaja tuloslaskelma, 1000 EUR

Tilikauden voitto 9 256 265

Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteiseksi

Muuntoerot 0 0 0

Tilikauden laaja tulos yhteensä 9 256 265

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 9 256 265

Määräysvallattomille omistajille 0 0 0
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KONSERNITASE 31.12.2015

1 000 EUROA
31.12.2015

FAS
IFRS 

MUUTOS
31.12.2015

IFRS Liite

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat oikeudet 0 242 242 1

Liikearvo 41 3 563 3 605 1

Konserniliikearvo 3 550 -3 550 0 1

Koneet ja kalusto 183 420 604 2

Muut aineelliset hyödykkeet 1 0 1

Ennakkomaksut 5 0 5

Osuudet osakkuusyhtiöistä 239 0 239

Muut osakkeet ja osuudet 0 0 0

Laskennalliset verosaamiset 252 143 395 3

Pitkäaikaiset varat yhteensä 4 272 819 5 091

Lyhytaikaiset varat

Keskeneräiset työt 269 159 427 4

Myyntisaamiset 2 515 -376 2 139 4

Muut saamiset 366 0 366

Siirtosaamiset 421 0 421

Rahavarat 835 0 835

Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 406 -218 4 189

Varat yhteensä 8 678 601 9 280
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1 000 EUROA
31.12.2015

FAS
IFRS 

MUUTOS
31.12.2015

IFRS Liite

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma Pääoma

Osakepääoma 322 0 322

Sij� vapaan oman pääoman rahasto 6 805 0 6 805

Kertyneet voittovarat -5 588 63 -5 524 1, 2, 3, 4

Oma pääoma yhteensä 1 540 63 1 603

Pitkäaikaiset velat

Rahoitusvelat 23 165 189 2

Laskennallinen verovelka 0 48 48 3

Muut pitkäaikainen 1 789 0 1 789

Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 813 213 2 025

Lyhytaikaiset velat

Rahoitusvelat 117 198 315 2

Saadut ennakkomaksut 0 127 127 4

Ostovelat 955 0 955

Muut velat 1 893 0 1 893

Siirtovelat 2 362 0 2 362

Lyhytaikaiset velat yhteensä 5 326 325 5 652

Velat yhteensä 7 139 538 7 677

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 8 678 601 9 280
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RAHAVIRTALASKELMA

1 000 EUROA
1.1.–31.12.2015 

 FAS 
IFRS 

MUUTOS
1.1–31.12.2015

IFRS 

Liiketoiminnan rahavirta

Liikevoitto  123  133  256

Oikaisut liikevoittoon  395 -71  327

Käyttöpääoman muutos  631  100  731

Rahoituserät -99  28 -71

Verot -3 0 -3

Satunnaiset erät

Liiketoiminnan rahavirta  1 047  190  1 240

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -154 -420 -574

Yrityshankinta -126  45 -81

Investointien rahavirta -280 -375 -655

Rahoituksen rahavirta  

Maksullinen osakeanti  0 0 0

Yrityshankinnan käyttöpääoma  287 -18  269

Lyhytaikaisten lainojen muutokset  4  100  104

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -458  102 -356

Osingot -28 0 -28

Rahoituksen rahavirta -195  184 -11

Rahavirrat yhteensä  573 0  573

Rahavarojen muutos  573 0  573

Rahavarat 31�12�2014  262 0  262

Rahavarat 31�12�2015  835 0  835



66 ZEELAND FAMILY VUOSIKERTOMUS 2016

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
1 000 EUROA Liite 1.1.2015 31.12.2015

Konsernin oma pääoma FAS:n mukaisesti  893  1 540

IFRS oikaisut

IFRS 1 siirtyminen IFRS standardien käyttöön ja IFRS 3 
yrityshankintojen

käsittely 1  80  281

IAS 17 rahoitusleasing 2  32

IAS 12 tuloverot 3 -40  95

IAS 18 myynnin tuloutus 4 -233 -345

IFRS:n mukainen oma pääoma   700  1 603

LASKELMA TILIKAUDEN TULOKSEN MUUTOKSISTA
1 000 EUROA Liite 31.12.2015

Konsernin tilikauden voitto FAS:n mukaisesti  9

IFRS 1 siirtyminen IFRS standardien käyttöön ja IFRS 3 
yrityshankintojen

käsittely 1 241

IAS 17 rahoitusleasing 2 32

IAS 12 tuloverot 3 95

IAS 18 myynnin tuloutus 4 -112

Kauden tulos IFRS:n mukaan  265

1. IFRS 1 SIIRTYMINEN IFRS -STANDARDIEN 
NOUDATTAMISEEN JA IFRS 3 
YRITYSHANKINTOJEN KÄSITTELY
Yhtiö soveltaa IFRS 1 -siirtymästandardin mukaisia 
helpotuksia ennen 1�1�2015 tapahtuneisiin yritysos-
toihin� IFRS 3 -standardia sovelletaan 1�1�2015 jälkeen 
tehtyihin yrityskauppoihin� Avaavaan taseeseen 
1�1�2015 ei näin ollen tehdä IFRS 3 -standardin 
mukaisia muutoksia yrityshankintoihin liittyen� Suo-
malaiseen tilinpäätöskäytäntöön perustuvat suun-
nitelman mukaiset liikearvopoistot on peruttu vuo-
den 2015 tuloksessa� Liikearvojen perumisen vaikutus 
vuoden 2015 tulokseen oli 578 tuhatta euroa� Toi-
saalta IFRS-siirtymässä poistettiin tilivuonna 2015 
asiakkuuksiin liittyneitä muita aineettomia hyödyk-
keitä 214 tuhatta euroa, joka heikensi liikevoittoa 
suhteessa suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön� 
IFRS-oikaisujen myötä yhtiö kirjasi tilikaudella 2015 
yrityskauppoihin liittyneitä asiantuntijakuluja ja 
varainsiirtoveroja liiketoiminnan muihin kuluihin 
yhteensä 45 tuhatta euroa� Tilikaudella 2015 hankit-
tujen liiketoimintojen osalta kohdistettiin asiakkuuk-
siin yhteensä 166 tuhatta euroa, josta tilikaudella 
2015 tehtiin poistoja yhteensä 26 tuhatta euroa, joka 
sisältyy edellä olevaan 214 tuhannen euron pois-
toon� Asiakassuhteiden poistoaika on viisi (5) vuotta� 

Liikearvon kokonaismäärä taseessa 31�12�2015 oli 
yhteensä 3 605 tuhatta euroa�

IFRS-siirtymän yhteydessä on todettu että yhtiön 
varoihin sisältyneiden osakkeiden arvostukseen liit-
tyen on siirtymähetkeltä laaditun suomalaiseen 
tilinpäätöksen jälkeen saatu tietoa, johon on objek-
tiivisesti arvioiden tehtävä oikaisu� Tämän johdosta 
osakkeiden arvostus on määritetty IFRS-siirtymää 
laadittaessa käytettävissä olevan tiedon perus-
teella, jolloin osuus osakkuusyhtiöstä on arvostettu 
siirtymähetkelle 134 tuhatta euroa suomalaista kir-
janpitokäytäntöä korkeammaksi� Vastaavasti mui-
hin osakkeisiin sisältyneen osakkeen arvonalennus-
kirjaus 54 tuhatta euroa on huomioitu osakkeen 
arvon vähennyksenä� 

2. IAS 17 RAHOITUSLEASING
IFRS-siirtymän yhteydessä rahoitusleasingit, jotka 
täyttävät IAS 17 mukaiset ehdot, on käsitelty siirty-
mävaiheessa siten, että liisattu kohde on kirjattu 
koneisiin ja kalustoon ja niistä on sen jälkeen tehty 
suunnitelman mukainen poisto� Kalusto on esitetty 
31�12�2015 taseessa poistojen jälkeiseen arvoon 420 
tuhatta euroa ja niitä vastaava leasing velka pitkä-
aikaisessa ja lyhytaikaisessa rahoitusvelassa� 
Koneista ja kalustoista on kirjattu poistoa 105 
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tuhatta euroa vuonna 2015� Vuoden 2015 leasing 
kulu 162 tuhatta euroa on käsitelty liiketoiminnan 
muiden kulujen vähennyksenä, minkä lisäksi 27 
tuhatta on huomioitu korkokuluja lisäten� 

3. IAS 12 TULOVEROT
IFRS-oikaisujen seurauksena syntyneet laskennalli-
set verot on kirjattu siltä osin, kun ne ovat aiheutta-
neet väliaikaisia verotuksen ja tilinpäätöksen eroja� 
Vuoden 2015 tuloslaskelmaan sisältyvä IFRS-muu-
tosten verovähennys on yhteensä 95 tuhatta euroa, 
josta asiakkuuksien kohdistuksiin liittyvän aineetto-
mien oikeuksien poiston vaikutus verovelan muutok-

seen oli 41 tuhatta euroa� Muilta osin merkittävin 
vaikutus oli myynnin tuloutuksen IAS 18 vaikutuksella� 

4. IAS 18 MYYNNIN TULOUTUS
IAS 18 mukaan konserniyhtiöiden myynnin tuloutus 
katsotaan tapahtuvan siinä vaiheessa, kun koko 
tilaus on luovutettu asiakkaalle� Tähän liittyen 
vuonna 2015 liikevaihto ja myyntisaamiset pienen-
tyivät ja keskeneräinen työn arvo sekä saadut 
ennakkomaksut kasvoivat� Näiden tulosvaikutus 
vuoden 2015 liikevoittoon oli yhteensä nettomääräi-
sesti 112 tuhatta euroa liikevoittoa heikentävä� 



68 ZEELAND FAMILY VUOSIKERTOMUS 2016

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA FAS
EUR 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015

LIIKEVAIHTO 1 710 410,05 1 515 707,00

Liiketoiminnan muut tuotot 61 061,09 11 708,54

Materiaalit ja palvelut

Ulkopuoliset palvelut -71 662,38 -137,52

Materiaalit ja palvelut yhteensä -71 662,38 -137,52

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -601 661,07 -525 633,75

Henkilösivukulut

Eläkekulut -107 963,56 -107 501,91

Muut henkilösivukulut -20 496,81 -14 921,29

Henkilöstökulut yhteensä -730 121,44 -648 056,95

Liiketoiminnan muut kulut -803 299,93 -785 873,34

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 166 387,39 93 347,73

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 40 000,00 0

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 37 045,30 0,04

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -15 947,51 -35 133,99

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 227 485,18 58 213,78

Tilinpäätössiirrot

Konserniavustus

Saadut konserniavustukset 16 000,00 116 322,49

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 243 485,18 174 536,27
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EMOYHTIÖN TASE FAS
EUR 31.12.2016 31.12.2015

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 5 451 939,39 5 100 749,36

Sijoitukset yhteensä 5 451 939,39 5 100 749,36

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 451 939,39 5 100 749,36

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 80 038,91 98 509,43

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 80 038,91 98 509,43

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 8 208,80 1 406,62

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 893 071,17 527 846,53

Lainasaamiset 0 3 281,26

Muut saamiset 89 849,01 89 849,01

Siirtosaamiset 29 863,93 74 648,15

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 020 992,91 697 031,57

Rahat ja pankkisaamiset 3 802,41 469,01

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 104 834,23 796 010,01

VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 556 773,62 5 896 759,37
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EUR 31.12.2016 31.12.2015

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 322 400,00 322 400,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy) 3 091 644,10 6 837 934,93

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 110 003,02 -4 227 810,72

Tilikauden voitto (tappio) 243 485,18 174 536,27

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 767 532,30 3 107 060,48

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 100 000,00 22 222,08

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 100 000,00 22 222,08

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 22 222,08 114 384,01

Ostovelat 149 127,93 31 923,62

Velat saman konsernin yrityksille 2 050 093,98 2 116 707,03

Muut velat 392 978,66 434 687,88

Siirtovelat 74 818,67 69 774,27

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 689 241,32 2 767 476,81

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 789 241,32 2 789 698,89

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 556 773,62 5 896 759,37
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN 
LAATIMISPERIAATTEET
Tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikro-
yrityksen tilinpäätösasetuksen pienyritystä koskevia 
arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaat-
teita ja -menetelmiä� Konsernin muodostavat emo-
yhtiö Zeeland Family Oyj, Zeeland Group Oy, 
Zeeland United Oy, H1 Web Oy, Sugar Helsinki Oy, 
Bee Consulting Oy sekä Zeeland Media Group Oy� 
Kinetic Pixel Oy fuusioitiin The Family inc� Advertising 
Oy:öön 1�9�2016 ja yrityksen nimi muutettiin Zeeland 
United Oy:ksi� 

POIKKEUKSELLISET ERÄT 
Rahoitustuottoihin sisältyy vanhan pankkilainan 
velkasaldon ja suorituksen erotus 23 tuhatta euroa�

ANNETUT VAKUUDET JA TASEEN 
ULKOPUOLISET SITOUMUKSET JA 
JÄRJESTELYT SEKÄ ELÄKEVASTUUT MUUT 
ANNETUT VAKUUDET 
Yrityskiinnitykset 920 000,00
Annetut takaukset tytäryhtiöiden 
puolesta 1 300 000,00
Pantatut tilit 89 849,01

TIEDOT OLENNAISTEN TASEEN 
ULKOPUOLISTEN JÄRJESTELYJEN 
LUONTEESTA JA LIIKETOIMINNALLISESTA 
TARKOITUKSESTA SEKÄ TALOUDELLISTEN 
SITOUMUSTEN YHTEISMÄÄRÄ
• Taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonne ja liike-

toiminnallinen tarkoitus 
• Edellä esitettyyn taseen ulkopuolisten vastuiden 

yhteismäärään sisältyy
 – määräaikaisen vuokrasopimuksen jäljellä 

oleva vuokravastuu vuokrakaudelle
 – jälleenmyyjän puolesta annettu takaus
 – leasingvuokran avoin vuokravastuu vuokra-

kaudelle sekä jäännösarvovastuu, Zeeland 
Family Oyj:llä on velvollisuus lunastaa hyödyke 
vuokrakauden jälkeen 

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN 
LIITETIEDOT

TASEEN ULKOPUOLISTEN TALOUDELLISTEN 
SITOUMUSTEN YHTEISMÄÄRÄ 
Sitoumukset yhteensä 1 299 360,62
Vuokravastuu Ruoholahdenkatu 23 5�krs 
31�12�18 asti 753 329,52
Siemens IT-koneet  105 247,05
Nordean leasingvastuut 439 409,65
Toyota Finance Finland Oy 1 274,40

HENKILÖSTÖ 
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden 
aikana oli 8�

OMIEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN 
HANKINNAT JA LUOVUTUKSET 
Tilikauden aikana tehtyjen hankintojen perusteet 
• Yhtiö on tilikaudella hankkinut omia osakkeitaan 

Sugar Helsinki Oy:n liiketoimintakaupan osittaista 
kauppahinnan maksua varten� 

• Zeeland Group Oy:ltä hankittiin omia osakkeita 
173 kpl Kinetix Pixel Oy:ltä hankittin omia osak-
keita 29 610 kpl Sugar Helsinki Oy:n kauppa-
hinnasta osa maksettiin osakkeilla 15 594 kpl�

KAIKKIEN YHTIÖN HANKKIMIEN JA 
SEN HALLUSSA OLEVIEN OSAKKEIDEN 
LUKUMÄÄRÄ
Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 25251 kpl�

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
Osakepääoma 322 400,00
SVOP tilikauden alussa 6 837 934,93
Katettu tappioita SVOPista -4 227 810,72
Osakeannit 558 068,20
Omien osakkeiden hankinta -76 542,31
SVOP tilikauden lopussa 3 091 644,10
Voittovarat tilikauden alussa -4 227 810,72
Katettu SVOPista 4 227 810,72
Edellisen tilikauden voitto 174 536,20
Osinko -64 533,18
Tilikauden voitto 243 485,18
Oma pääoma yhteensä 3 767 532,30

TOIMINTAKERTOMUSTA  
VASTAAVAT TIEDOT 
Yhtiön hallitus ehdottaa että osinkoa maksetaan 
0,08 euroa per osake muille kuin yhtiön hallussa 
oleville osakkeille�
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Zeeland Family Oyj:n yhtiökokoukselle

TILINPÄÄTÖKSEN 
TILINTARKASTUS

LAUSUNTO 
Olen tilintarkastanut Zeeland Family Oyj:n (y-tunnus 
2018481-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1�1�–31�12�2016� 
Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskel-
man, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pää-
oman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, 
mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä tilin-
päätöksen laatimisperiaatteista, sekä emoyhtiön 
taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot� 

Lausuntonani esitän, että konsernitilinpäätös 
antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudelli-
sesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja 
rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kan-
sainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti 
ja että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan 
emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätök-
sen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja 
täyttää lakisääteiset vaatimukset�

LAUSUNNON PERUSTELUT
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa nouda-
tettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti� 
Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani 
kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan vel-
vollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa� 

Olen riippumaton emoyhtiöstä ja konserniyrityk-
sistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten 
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suoritta-
maani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden 
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni�

Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen sovel-
tuvaa tilintarkastusevidenssiä�

TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT HALLITUKSEN 
JA TOIMITUSJOHTAJAN VELVOLLISUUDET
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen 
laatimisesta siten, että tilinpäätös antaa oikean ja 
riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kan-
sainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti 
ja siten, että tilinpäätös täyttää lakisääteiset vaati-
mukset� Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös 
sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat 
tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 

jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä�

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laa-
tiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konser-
nin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa 
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toi-
minnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on 
laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen� Tilin-
päätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perus-
tuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa 
tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista 
vaihtoehtoa kuin tehdä niin�

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET 
TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUKSESSA 
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, 
onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäy-
töksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheelli-
syyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka 
sisältää lausuntoni� Kohtuullinen varmuus on korkea 
varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennai-
nen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkas-
tustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuk-
sessa� Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytök-
sestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan 
olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin 
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin pää-
töksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perus-
teella� 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkas-
tukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa 
ja säilytän ammatillisen skeptisyyden koko tilintar-
kastuksen ajan� Lisäksi: 
• tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai vir-

heestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen vir-
heellisyyden riskit, suunnittelen ja suoritan näihin 
riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja 
hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä� 
Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olen-
nainen virheellisyys jää havaitsematta, on suu-
rempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olen-
nainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä vää-
rinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, 
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä 
jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä 
taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista�

• muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta 
relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmu-
kaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä 
tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausun-
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non emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan 
tehokkuudesta� 

• arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperi-
aatteiden asianmukaisuutta sekä johdon teke-
mien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettä-
vien tietojen kohtuullisuutta�

• teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja 
toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilin-
päätös perustuen oletukseen toiminnan jatku-
vuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevi-
denssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiin-
tyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin 
liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa 
merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai kon-
sernin kykyä jatkaa toimintaansa� Jos johtopää-
tökseni on, että olennaista epävarmuutta esiin-
tyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskerto-
muksessani lukijan huomiota epävarmuutta 
koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, 
jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittä-
viä, mukauttaa lausuntoni� Johtopäätökseni 
perustuu tilintarkastuskertomuksen antamispäi-
vään mennessä hankittuun tilintarkastusevidens-
siin� Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat 
kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni 
pysty jatkamaan toimintaansa�

• arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä 
esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittä-
mistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvas-
taako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia 
ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riit-
tävän kuvan�

• hankin tarpeellisen määrän tarkoitukseen sovel-
tuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia 
yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudelli-
sesta informaatiosta pystyäkseni antamaan lau-
sunnon konsernitilinpäätöksestä� Vastaan kon-
sernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta 
ja suorittamisesta� Vastaan tilintarkastuslausun-
nosta yksin�

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa 
tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoi-
tuksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavain-
noista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvon-
nan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistan 
tilintarkastuksen aikana� 

MUUT RAPORTOINTI-
VELVOITTEET

MUU INFORMAATIO
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta infor-
maatiosta� Muu informaatio käsittää toimintakerto-
mukseen ja vuosikertomukseen sisältyvän muun 
informaation kuin tilinpäätöksen ja sitä koskevan 
tilintarkastuskertomuksen� Olen saanut toiminta-
kertomuksen käyttööni ennen tämän tilintarkastus-
kertomuksen antamispäivää, ja odotan saavani 
vuosikertomuksen käyttööni kyseisen päivän jälkeen�

Tilinpäätöstä koskeva lausuntoni ei kata muuta 
informaatiota�

Velvollisuutenani on lukea edellä yksilöity muu 
informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhtey-
dessä ja tätä tehdessäni arvioida, onko muu infor-
maatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai 
tilintarkastuksessa hankkimani tietämyksen kanssa 
tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti vir-
heellistä� Toimintakertomuksen osalta velvollisuute-
nani on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laa-
dittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten 
mukaisesti�

Lausuntonani esitän, että toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että 
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen 
laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti� 

Jos teen toimintakertomukseen sisältyvään infor-
maatioon kohdistamani työn perusteella johtopää-
töksen, että kyseisessä muussa informaatiossa on 
olennainen virheellisyys, minun on raportoitava 
tästä seikasta� Minulla ei ole tämän asian suhteen 
raportoitavaa� 

Helsinki 14�3�2017

Jari Paloniemi
KHT -tilintarkastaja
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HALLINTO JA 
HALLINTAPERIAATTEET

Zeeland Family 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 
Internet-sivuilla� Myös Yhtiötiedotteet, tilinpäätös-
tiedot sekä osavuosikatsaukset löytyvät yhtiön 
verkkosivuilta�

YHTIÖKOKOUS
Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin� Varsi-
nainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa� 
Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa 
päättämisvaltaansa yhtiön asioissa� Yhtiökokous 
käsittelee osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mää-
räämät asiat, kuten tilinpäätöksen vahvistamisen, 
osingonjaosta päättämisen ja yhtiöjärjestyksen 
muuttamisen� Yhtiökokous valitsee hallituksen sekä 
tilintarkastajat ja päättää heille maksettavista 
palkkioista� Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan 
koolle tarvittaessa�

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön 
Internet-sivuilla noudattaen muutoin osakeyhtiölain 
määräyksiä kokouskutsusta� Hallitus voi lisäksi päät-
tää julkaista kutsun myös muulla tavalla�

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa osallistumi-
sestaan yhtiökokoukseen yhtiön hallitukselle vii-
meistään hallituksen määräämänä ajankohtana, 
jota ei saa asettaa aikaisemmaksi kuin kymmenen 
päivää ennen yhtiökokousta�

Tieto ilmoittautumisvelvollisuudesta annetaan 
kokouskutsussa�

OSAKKEET
Yhtiön osake on listattu Helsingin pörssin ylläpitä-
mällä Nasdaq First North -markkinapaikalla� Osak-
keen kaupankäyntitunnus on ZEE1V� Yhtiöllä on yksi 
osakesarja ja kaikki osakkeet tuottavat samat 
oikeudet� Zeeland-konsernin hallussa ei ole omia 
osakkeita�

Yhtiökokous on myöntänyt 7�4�2016 hallitukselle 
valtuutuksen hankkia yhtiön omia osakkeita enin-
tään 131 591 kappaletta, mikä vastaa enintään 10,0 
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskut-
sun päivänä� Valtuutus on voimassa 30�7�2017 asti�

Lisäksi yhtiökokous on myöntänyt 7�4�2016 halli-
tukselle valtuuden päättää yhdestä tai useam-
masta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osa-

keannista, joissa osakkeiden määrä olisi yhteensä 
enintään 563�964 osaketta, joka vastaa enintään 
noin 30,00 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista� 
Osakeanti sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita 
tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 
tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoitta-
mien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta� Val-
tuutus on voimassa 30�6�2017 asti�

Zeeland Family Oyj:n osakkeiden markkinata-
kaajana (liquidity provider, LP) on Nordea Pankki 
Suomi Oyj� 

HALLITUS
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen voi kuulua 
kolmesta yhdeksään jäsentä� Jäsenen toimikausi 
alkaa yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seu-
raavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti� Yhtiön 
hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osa-
keyhtiölain 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 nimi-
tyksen toimitusjohtajan esityksen mukaisesti� Toimi-
tusjohtaja 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 enemmistö-
päätöksin tarvittaessa äänestämällä� Äänten 
jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee� 
Äänten mennessä tasan ja puheenjohtajan ollessa 
poissa äänestyksestä ratkaistaan päätös arvalla� 

Zeeland Family Oyj:n hallitukseen valittiin varsi-
naisessa yhtiökokouksessa 7�4�2016 kuusi jäsentä� 
Zeeland Family Oyj:n hallituksen puheenjohtaja on 
Jari Tuovinen�

TOIMITUSJOHTAJA
Hallituksen valitsema toimitusjohtaja hoitaa yhtiön 
juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain, hallituksen 
antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti� 
Toimitus johtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lain-
mukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta jär-
jestämisestä� Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen 
kokouksiin esittelijänä ja toimii johtoryhmän 
puheenjohtajana�



75 ZEELAND FAMILY VUOSIKERTOMUS 2016

Zeeland Family Oyj:n toimitusjohtajana on toimi-
nut 1�1�2012 alkaen Tuomas Airisto�

JOHTORYHMÄ
Zeeland Family Oyj:n johtoryhmän pääasiallisena 
tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa konsernin 
operatiivisessa johtamisessa� Johtoryhmän tehtä-
vät käsittävät muun muassa konsernin strategisen 
suunnittelun sekä talouden, myynnin ja merkittävien 
liiketoiminnan päätösten tekemisen sekä konsernin 
sisäisen yhteistoiminnan kehittämisen�

Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohta-
jalle� 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 pal-
kan ja muut edut� Yhtiön toimitusjohtajan kannuste-
palkkioista päättää yhtiön hallitus� Hallituksen 
jäsenille maksetaan palkkioita ainoastaan hallituk-
sen jäsenyyden perusteella poislukien hallituksen 
puheenjohtaja, joka osallistuu operatiivisesti Yhtiön 
tekemiin yritysjärjestelyihin�Yhtiön yhtiökokous 
27�4�2015 päätti, että hallituksen puheenjohtajan 
palkkio on 20 000 euroa toimikaudelta ja hallituksen 
kunkin muun jäsenen palkkio on 7 000 euroa toimi-
kaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut 
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan ja 
että muita kokouspalkkioita ei makseta�

Puolet vuosipalkkiosta käytetään Zeeland Family 
Oyj:n osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten 
lukuun tai osakkeina maksettavan palkkion osuus 
voidaan suorittaa myös luovuttamalla yhtiön hal-
lussa olevia omia osakkeita� Siinä tapauksessa, että 
osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä 
tai hallituksen jäsenestä johtuvan tai muun syyn 
vuoksi, maksetaan vuosipalkkio rahana�

VALVONTAJÄRJESTELMÄ
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmis-
tetaan, että yhtiön toiminta on mahdollisimman 
tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja 
että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudate-
taan� Ylin vastuu kirjanpidon ja varainhoidon val-
vonnasta kuuluu yhtiön hallitukselle, ja toimitusjoh-
taja vastaa valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan 
järjestämisestä käytännössä� Yhtiön taloudellista 
tilannetta ja kehitystä seurataan kuukausittain, ja 
tiedot julkistetaan vuosikertomuksessa sekä osa-
vuosikatsauksissa�

Helsingin pörssin ylläpitämällä Nasdaq First North 
-markkinapaikalla tulee olla Hyväksytty neuvon-

antaja (certified advisor, CA)� Hyväksytty neuvon-
antaja varmistaa, että yhtiö täyttää kauppapaikan 
vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoit-
teet� Hyväksytty neuvonantaja tarkastaa Yhtiön 
hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä Yhtiön teke-
mät Yhtiötiedotteet sekä tarpeen vaatiessa muilla 
keinoin varmistaa, että yhtiö täyttää sille asetetut 
Helsingin pörssin Nasdaq First North -markkinapai-
kan edellytykset� 

Zeeland Family Oyj:n Hyväksytty neuvonantaja 
on Merasco Oy� 

SISÄPIIRI
Yhtiö noudattaa Helsingin pörssin ylläpitämän Nas-
daq First North -markkinapaikan sisäpiirisäännök-
siä� Yhtiö ylläpitää sisäpiirirekisteriään itse� Yhtiön 
pysyvä sisäpiirirekisteri löytyy yhtiön verkkosivuilta�

TILINTARKASTUS
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinai-
nen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja� Yhtiö-
kokous valitsee tilintarkastajan, jonka toimikausi 
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä� Yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä 
tilintarkastajat antavat osakkeenomistajille tilintar-
kastuskertomuksen�

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 kirjan-
pito, tilinpäätös ja hallinto on hoidettu� 

Tilintarkastajat käyvät yleensä läpi yhtiön hallin-
non, kirjanpidon, palkkahallinnon ja muut tarvittavat 
tarkastuskohteet 3–4 kertaa vuodessa�

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin varsinaisessa 
yhtiökokouksessa KHT Jari Paloniemi ja varatilintar-
kastajaksi KHT Veikko Terho�

OSAKETIETO
Yhtiön osakkeet ovat olleen kaupankäynnin koh-
teena Helsingin pörssin ylläpitämällä Nasdaq First 
North -markkinapaikalla 3�12�2007 alkaen�

Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus 2018481-2
Kaupankäyntitunnus ZEE1V
ISIN-koodi FI0009015580
GICS-luokitus 25401010 (Advertising)
Osakemäärä 1 397 869
 
Osakepääoma 322 400 eur

LISÄTIETOJA: www�zeelandfamily�fi
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SIJOITTAJATIETOA

Yhtiö tavoittelee Helsingin pörssin ylläpitämällä 
Nasdaq First North -markkinapaikalla osakkeelleen 
kaupankäynnin kautta muodostavaa arvonmääri-
tystä� Yhtiön tarkoituksena on kasvaa strategiansa 
mukaisesti tekemällä yritysjärjestelyitä markkinointi-
viestintätoimialalla Suomessa ja muualla Poh-
jois-Euroopassa� Pääomamarkkinoita voidaan 
käyttää kasvun rahoittamiseen, yritysjärjestelyiden 
tekemiseen sekä mahdollisiin henkilökunnan kan-
nustepalkkioihin�

Sijoittamista harkitsevan on myös syytä tiedos-
taa, että Yhtiön osakkeen hinta voi vaihdella Helsin-
gin pörssin ylläpitämällä Nasdaq First North -mark-
kinapaikalla voimakkaasti ja aktiivisten tai likvidien 
jälkimarkkinoiden olemassaololle tällä markkina-
paikalla ei ole varmuutta�

Lisätietoa saat tarvittaessa ottamalla yhteyttä 
Zeeland Family Oyj:n toimitusjohtaja Tuomas Airis-
toon, puhelin 040 566 1331�

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii 
Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

ZEELAND FAMILY OYJ/OSAKKEENOMISTAJARYHMÄT 31.12.2016
 Ryhmä Osakemäärä Osuus Määrä Osuus

Kotitaloudet 721 818 51,6 % 406 89,0 %

Kotimaiset yritykset 597 355 42,7 % 40 8,8 %

Pankit ja vakuutuslaitokset 72 018 5,2 % 7 1,5 %

Ulkomaiset omistajat 6 678 0,5 % 3 0,7 %

ZEELAND FAMILY OYJ:N 10 SUURINTA 
OSAKKEENOMISTAJAA 31.12.2016

Osakkeen omistaja Määrä Osuus

1� TT Hallinta Oy * 203 990 14,6 %

2� Coco Invest Oy 81 433 5,8 %

3� Skogberg Ville 73 422 5,3 %

4� Impola Juha 63 509 4,5 %

5� Nikkola Ismo 58 918 4,2 %

6� Gobelet Oy ** 57 799 4,1 %

7� Björklund Aki 47 280 3,4 %

8� OP Yrityspankki Oyj 
(hallintarekisteri)

45 053 3,2 %

9� Enala Juuso 35 575 2,5 %

10� Karlsson Jari 26 574 1,9 %

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

** Gobelet Oy on 100 % Jari Tuovisen omistama yhtiö

SIJOITTAJAKALENTERI
Tapahtuma Aika Paikka

Hiljainen jakso alkaa 13�02�2017  

Tilinpäätöstiedote 2016 15�03�2017  

Varsinainen yhtiökokous 06�04�2017 Clarion Hotel Helsingin kokoustila,  
Tyynenmerenkatu 2, Hki

Hiljainen jakso alkaa 29�3�2017  

Neljännesvuositulostiedote 1–3/20167 28�04�2017  

Hiljainen jakso alkaa 01�08�2017  

Puolivuotiskatsaus 1–6/2017 31�08�2017  

Hiljainen jakso alkaa 26�09�2017  

Neljännesvuositulostiedote 1–9/2017 26�10�2017  

Zeeland Family Oyj:n hallitus julkaisee vuodelta 2017 yhden osavuosikatsauksen puolivuotiskaudelta 1–6/2017 
ja tämän lisäksi taloudellista informaatiota ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä�
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JARI TUOVINEN
s� 1968
Hallituksen puheen-
johtaja (2012-)

Visionplus Oyj, partneri; 
Zeeland Oyj, toimitus-
johtaja; Privanet Capital 
Oyj, toimitusjohtaja, 
hallituksen jäsen; 
Finance Group Interna-
tional Finland Oyj, 
toimitusjohtaja; Innofac-
tor Oyj (ent� TJ Group 
Oyj), toimialajohtaja; 
Tietovalta Oy, perustaja, 
johtaja

Omistus yhtiössä: 
57 799 osaketta 100 %:sti 
omistetun Gobelet Oy:n 
kautta ja 203 990 
osaketta 50 %:sti 
omistetun TT Hallinta 
Oy:n kautta

MARKO HÄKKINEN
s� 1966
Hallituksen jäsen (2014-)

Riserva-konserni, 
partneri ja toimitusjoh-
taja konserniyhtiöissä ; 
HSG-Logistics Oy, 
toimitusjohtaja; Proffice 
Finland Oy, COO; 
HSG-Henkilöstöpalvelut 
Oy, toimitusjohtaja; 
Rakennuttajakonsultti; 
Riserva-konserniyhtiöt 
(ent� HSG-konserni), 
toimitusjohtaja

Omistus yhtiössä: 
Suoraan 1 232 osaketta 
ja 22 065 osaketta 
Minodel Oy:n kautta

VILLE SKOGBERG
s� 1980
Hallituksen jäsen (2009-)

Nebula Oy, strategia-
johtaja, Nebula Oy, 
toimitusjohtaja; Nebula 
Oy, tekninen asian-
tuntija; Saunalahti Oyj, 
tekninen asiantuntija, 

Omistus yhtiössä: 
Suoraan 73 422 osaketta 
ja 18 715 osaketta 
vaikutusvaltayhtiö 
Mediadrive Oy:n kautta

JUHA IMPOLA
s� 1964
Hallituksen jäsen (2015-)

The Family Inc� 
Advertising Network Oy, 
talousjohtaja; DDB 
Worldwide Helsinki Oy, 
toimitusjohtaja; DDB 
Helsinki Oy, talousjohtaja

Omistus yhtiössä: 
63 509 osaketta

HALLITUS
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LASSE JÄRVINEN
s� 1981
Hallituksen jäsen (2016-)

Suomen Ostohyvitys Oy, 
Co-Founder, CFO; 
Suomen Ostohyvitys Oy, 
CEO; Accountor (ent� 
Pretax Oy), Analyytikko; 
Pricewaterhouse-
Coopers Oy, Associate

Omistus yhtiössä: 
1 438 osaketta

ELINA  
YRJÖLÄ-SUHONEN
s� 1968
Hallituksen jäsen (2016-)

Opteam Oy, asiakkuus-
johtaja; Journalistikone / 
Oy Eurajoen tyttö – 
Flickan från Euraåminne 
Ab, yrittäjä; Talentum 
Oyj, liiketoimintajohtaja; 
Mediuutiset Oy, toimitus-
johtaja ja päätoimittaja; 
Talouselämä,  
Talous sanomat,  
Ylen tv-uutiset,  
Turun Sanomat ym�, 
toimittaja

Omistus yhtiössä: -

SALLA TUOMINEN
s� 1976
Hallituksen sihteeri 
(2012-)

Counsel, Asianajo-
toimisto Bird & Bird Oy; 
Asianajotoimisto White 
& Case Oy; OMX 
Exchanges Group; 
Helsingin käräjäoikeus; 
Hex Oyj

Omistus yhtiössä: -
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TUOMAS AIRISTO
s� 1969, KTM
Toimitusjohtaja (2012-)

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

Omistus yhtiössä: 13 000 osaketta

ISMO NIKKOLA
s� 1970, KTM
Varatoimitusjohtaja, toimitus-
johtajan sijainen (2015-)

The Family Inc� Advertising 
Network Oy, toimitusjohtaja; 
Zeeland Oyj, vice president, 
advertising business; Strategismo 
Oy, toimitus johtaja; Fazer Bakeries 
Finland, markkinointijohtaja; 
SEK&Grey, ryhmän johtaja

Omistus yhtiössä: 58 918 osaketta

MIKKO MARTTINEN
s� 1976, BBA
Talousjohtaja (2014 – )

Manpower Group Oy, talous-
päällikkö; Elan It Resource Oy, 
talouspäällikkö; TBWA, controller

Omistus yhtiössä: -

JOHTORYHMÄ
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SIRPA ALHAVA
s� 1968, KTM
Johtaja, sisältömarkkinointi 
(2008 – )

Kynämies Oy, vt� liiketoiminta-
johtaja/johtaja, asiakaslehdet/
varatoimitusjohtaja/tiiminvetäjä/
toimituspäällikkö

Omistus yhtiössä: 4 987 osaketta

SINI NORTA
s�1973, KTM
Johtaja, ulkoistus palvelut (2014– )

Barona-konsernin markkinointi- ja 
viestintä johtajana ja johtoryhmän 
jäsenenä; tulosvastuullisena 
johtajana Trainers’ Housen 
(aikaisemmin Satama Interactive) 
Tampereen toiminnoista vastaa-
vana; Nokia Oyj:n palveluksessa 
useissa eri markkinoinnin johto-
tehtävissä

Omistus yhtiössä: -

JUUSO ENALA
s� 1966, KTM
Luova johtaja (2017-)

Zeelandin perustaja vuonna 1999, 
useita eri tehtäviä luovalla alalla 
ennen Zeeland Familyä muun 
muassa suunnittelu johtajana 
Taucher Young & Rubicamila, 
Bates Saatchi & Saatchilla ja 
Viherjuurella

Omistus yhtiössä: 35 575 osaketta
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