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Liikevoitto parantui 30 % ja oli 0,7 miljoonaa euroa.

Tammikuu–maaliskuu 2017
•
•
•
•
•
•

Liikevaihto kasvoi 2,2 % ja oli 4,2 miljoonaa euroa (4,1)
Myyntikate kasvoi 7,3 % ja oli 3,6 miljoonaa euroa (3,3)
Käyttökate (EBITDA) parantui 16,6 % ja oli 0,7 miljoonaa euroa (0,6), eli 17,2 % liikevaihdosta (15,1 %)
Liikevoitto parantui 29,7 % oli 0,7 miljoonaa euroa (0,5), eli 15,7 % liikevaihdosta (12,3 %)
Tulos ennen veroja oli 0,6 miljoonaa euroa (0,5)
Osakekohtainen tulos 0,37 euroa (0,31)

Näkymät vuodelle 2017
Zeeland Family arvioi liikevaihdon (vuonna 2016 14,0 miljoonaa euroa) kasvavan vuonna 2017. Myyntikatteen arvioimme
kasvavan vuonna 2017 13,0–14,0 miljoonaan euroon (vuonna 2016 10,7 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioimme parantuvan
selvästi vuonna 2017 ja olevan 0,6–1,0 miljoonaa euroa (vuonna 2016 0,3 miljoonaa euroa).
Olimme aiemmin arvioineet, että liikevaihto (vuonna 2016 14,0 miljoonaa euroa) sekä myyntikate (vuonna 2016 10,7 miljoonaa
euroa) kasvavat vuodesta 2016 ja, että liikevoitto parantuu vuodesta 2016 (vuonna 2016 0,3 miljoonaa euroa).

Toimitusjohtaja Tuomas Airisto
”Kannattavuus parani alkuvuonna ja oli erittäin hyvä. Liikevoitto nousi yli 15 prosenttiin liikevaihdosta. Uskomme myös koko
vuoden osalta kannattavuuden selvään parantumiseen. Läpilaskutettavan medialiikevaihdon vähentymisestä johtuen
liikevaihdon kasvu jäi muutamaan prosenttiin. Myyntikate kasvoi kaudella kohtalaisesti ja odotamme myyntikatteen kasvun
vauhdittuvan loppuvuoden aikana.
SOK:n kanssa 1.1.2017 aloitettu yhteistyö on käynnistynyt hyvin. Noin 30 hengen integraatio Zeeland Familyyn on onnistunut
erinomaisesti.”

Neljännesvuositulostiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat ja IFRS-muodossa.
Zeeland Family Oyj julkistaa puolivuotiskatsauksen 31.8.2017.

Helsingissä 19. päivänä huhtikuuta 2017
ZEELAND FAMILY OYJ
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zeelandfamily.fi

Lisätietoja:
Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331
Mikko Marttinen, talousjohtaja, puhelin +358 50 581 7669

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Zeeland Family on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla
Helsingissä. Tavoitteemme on olla suomalaisten yhtiöiden paras kumppani markkinoinnissa. Toteutamme tätä tehtävää nyt
yli 170 henkilön voimin kuudessa toimipisteessä. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli noin 14 miljoonaa euroa, myyntikate noin 11
miljoonaa euroa ja tulos voitollinen. www.zeelandfamily.fi

