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ZEELAND FAMILY OYJ:N NELJÄNNESVUOSI
TULOSTIEDOTE Q3/2017 (IFRS)

Tammikuu–syyskuu 2017
• Liikevaihto kasvoi 11,3 % ja oli 11,4 miljoonaa euroa (10,3)
• Myyntikate kasvoi 19,0 % ja oli 9,4 miljoonaa euroa (7,9)
• Käyttökate (EBITDA) parantui 160,1 % ja oli 1,0 miljoonaa euroa (0,4), eli 8,7 % liikevaihdosta (3,7 %)
• Liikevoitto parantui 407,9 % ja oli 0,8 miljoonaa euroa (0,2), eli 7,0 % liikevaihdosta (1,5 %)
• Tulos ennen veroja oli 0,6 miljoonaa euroa (0,1)
• Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,06)
• Näkymät vuodelle 2017

Näkymät vuodelle 2017
Arvioimme edelleen, että Zeeland Familyn liikevaihto kasvaa vuonna 2017. Myyntikatteen arvioimme kasvavan noin 20 % noin 
13 miljoonaan euroon (vuonna 2016 10,7 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioimme nousevan noin 1 miljoonaan euroon (vuonna 
2016: 0,3 miljoonaa euroa).

Toimitusjohtaja Tuomas Airisto:
”Olen tyytyväinen lähes 20 % myyntikatteen kasvuun ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana, mutta uskon että meillä on 
mahdollisuudet kasvaa vielä nopeamminkin. Liikevoiton nelinkertaistumista on tukenut erityisesti jatkuvien palveluiden osuu-
den kasvu liikevaihdosta. Kolmas vuosineljännes on tyypillisesti kesäkaudesta johtuen vuoden heikoin, mutta onnistuimme 
sekä kasvussa että kannattavuuden parantamisessa myös tällä vuosineljänneksellä.

Elokuussa toteutimme pienehkön strategisen yrityskaupan Oulussa ostamalla Pakkahuone Oy:n osakekannan. Asiakkaat, 
henkilökunta ja potentiaaliset työntekijät ovat suhtautuneet kauppaan positiivisesti. Olemme nyt alle 200 kilometrin päässä 
95 % suomalaisesta asiakaspotentiaalistamme ja pystymme auttamaan heitä kasvussa ja kansainvälistymisessä koko laajal-
la palvelutarjoamallamme.”

Zeeland Familyyn on vuoden 2017 aikana tullut noin 50 uutta työntekijää ja kokonaishenkilömäärämme on nyt noin 170. Hen-
kilöstötyytyväisyys on säilynyt edelleen korkeana myös voimakkaan kasvun aikana.

Neljännesvuositulostiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat ja IFRS-muodossa.

Zeeland Family Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen arviolta 28.2.2018.
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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




