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Digian neljäs vuosineljännes 2012: Qt-kauppaan liittyvät kulut ja päättyneiden yt-
neuvottelujen kertaerät rasittivat liikevoittoa, joka oli kuitenkin hieman odotettua 
parempi 
 
Yhteenveto 
 
Tammi-joulukuu 

 Liikevaihto 100,4 (121,9) miljoonaa euroa, laskua 17,6 prosenttia 
 Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 8,2 (8,1) miljoonaa euroa, kasvua 1,4 prosenttia  
 Kertaluonteiset erät sisältävät 1,3 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulun organisaatiomuutoksiin 

ja käytyihin yt-neuvotteluihin liittyen (1-12/2011: uudelleenjärjestelykulu 4,9 miljoonaa sekä liikearvon 
alaskirjaus 25,4 miljoonaa) 

 Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen 6,9 (-22,2) miljoonaa euroa 
 Kannattavuus ennen kertaluonteisia eriä (EBIT-%) 8,2 (6,6) prosenttia ja kertaluonteisten erien 

jälkeen 6,9 (-18,2) prosenttia  
 Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 36,4 (21,0) prosenttia  
 Osakekohtainen tulos ennen kertaluonteisia eriä 0,26 (0,32) euroa ja kertaluonteisten erien 

jälkeen 0,19 (-1,08) euroa  
 
Loka-joulukuu 

 Liikevaihto 25,5 (30,2) miljoonaa euroa, laskua 15,7 prosenttia  
 Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 1,0 (2,5) miljoonaa euroa, laskua  60,7 prosenttia  
 Kertaluonteiset erät sisältävät 0,7 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulun organisaatiomuutoksiin 

ja käytyihin yt-neuvotteluihin liittyen (Q4/2011: uudelleenjärjestelykulu 1,1 miljoonaa)  
 Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen 0,2 (1,4) miljoonaa euroa  
 Kannattavuus ennen kertaluonteisia eriä (EBIT-%) 3,8 (8,2) prosenttia ja kertaluonteisten erien 

jälkeen 1,0 (4,6) prosenttia 
 Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 35,8 (25,3) prosenttia  
 Osakekohtainen tulos ennen kertaluonteisia eriä 0,03 (0,11) euroa ja kertaluonteisten erien 

jälkeen -0,01 (0,06) euroa 
 
Yhtiö solmi 8.8.2012 sopimuksen Qt-ohjelmistoteknologian ja siihen liittyvän liiketoiminnan ostamisesta Nokia 
Oyj:ltä. Kauppa tuli voimaan 18.9.2012 ja sisälsi Nokialle myönnettyyn käyttöoikeuteen perustuvan 9,2 miljoonan 
euron liikevaihtoerän. Siitä katsauskaudelle kohdistui 4,2 miljoonaa euroa, mikä toi merkittävän tilapäisen 
lisäyksen yhtiön liikevaihtoon.   
 
Mainittua Qt-kauppaa lukuun ottamattakin yhtiön tuotepohjainen Qt-liiketoiminta sujui katsauskaudella hyvin. Qt-
liiketoiminnan myötä yhtiön tuotepohjaisen ja kansainvälisen liiketoiminnan osuudet kasvoivat merkittävästi viime 
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ne muodostavat jo huomattavan osan yhtiön koko liiketoiminnasta.  
 
Huolimatta Qt-kaupan positiivisesta vaikutuksesta yhtiön liikevaihtoon kokonaisuutena yhtiön liikevaihto laski 
katsauskaudella ja myös neljännellä vuosineljänneksellä selvästi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
Tämä johtui etenkin vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä alkaneesta ja koko vuoden 2012 jatkuneesta 
mobiililiiketoiminnan sopimustuotekehityspalveluiden kysynnän voimakkaasta supistumisesta.  
 
Muutoksen seurauksena yhtiö on johdonmukaisesti ja menestyksellisesti sopeuttanut liiketoimintojaan ja 
organisaatiotaan muuttuneen toimintaympäristön mukaiseksi. Yhtiö aloitti 18.9.2012 liiketoimintansa 
uudelleenjärjestelyyn tähtäävät yt-neuvottelut, jotka koskivat yhtiön Qt-liiketoimintaa ja vielä jäljellä ollutta 
mobiilialueen sopimustuotekehitystä palvelevaa henkilöstöä yhtiön Helsingin, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun 
toimipisteissä. 30.10.2012 päättyneiden neuvottelujen myötä yhtiö saattoi loppuun mobiilialueen sopimus-
tuotekehityksen sopeuttamistoimet. Neuvotteluiden tuloksena Digia on irtisanonut 52 työntekijää.   
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Sopeutustoimista huolimatta liikevaihdon lasku on johtanut kiinteiden kulujen suhteellisen osuuden 
lisääntymiseen, mikä puolestaan on rasittanut toiminnan kannattavuuden kehitystä katsauskaudella. 
Katsauskauden kannattavuutta rasittivat poikkeuksellisesti myös 0,8 miljoonan euron tappiovaraukset, jotka 
tehtiin kahden asiakastoimituksen johdosta.  
 
Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön tulosta rasitti lisäksi Qt-kaupassa yhtiölle siirtyneiden työntekijöiden myötä 
kasvaneet henkilöstökulut, ostetun liiketoiminnan haltuunotosta syntyneet kustannukset sekä organisaatio-
muutoksiin ja käytyihin yt-neuvotteluihin liittyvät yhteensä 0,7 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset. 
Neljännen vuosineljänneksen tulos oli kuitenkin hieman odotettua parempi.  
 
Yhtiö arvioi liikevoittonsa pysyvän normaalia alemmalla tasolla ja korkeintaan lievästi positiivisena vielä vuoden 
2013 ensimmäisen vuosineljänneksen ajan, mutta alkavan sen jälkeen parantua. Yhtiö arvioi kannattavuutensa 
palautuvan toimintojen tehostamisen ja Qt-liiketoiminnan kehittymisen myötä hyvälle tasolle vuoden 2013 
jälkimmäisen puoliskon aikana. 
 
Liikevaihtonsa yhtiö arvioi vuonna 2013 pysyvän suunnilleen vuoden 2012 tasolla. Liikevaihdon kehitystä vuoteen 
2012 verrattuna rasittaa mobiilialueen sopimustuotekehitystoiminnan loppuminen. 
 
Osingonjakoehdotus 
 
Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2012 päivätyn taseen mukaan 36 643 688,90 euroa, josta tilikauden voittoa 
3 558 364,21 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan 
taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka 
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2013 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 22.3.2013. 
 
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT  
 

  10-12/2012 10-12/2011 Muutos% 1-12/2012 1-12/2011 Muutos%
Liikevaihto 25 451 30 197 -15,7 % 100 448 121 940 -17,6 % 

Liikevoitto ennen kertaluonteisia 
eriä 

977 2 482 -60,7 % 8 196 8 084 1,4 % 

- suhteessa liikevaihtoon 3,8 % 8,2 %   8,2 % 6,6 %   

Liikevoitto  244 1 386 -82,4 % 6 884 -22 168   

- suhteessa liikevaihtoon 1,0 % 4,6 %   6,9 % -18,2 %   

Tilikauden voitto -125 1 217   4 024 -22 452   

- suhteessa liikevaihtoon -0,5 % 4,0 %   4,0 % -18,4 %   

              

Oman pääoman tuotto % -1,2 % 12,5 %   9,8 % -41,9 %   

Sijoitetun pääoman tuotto %  1,6 % 9,6 %   11,3 % -28,7 %   

Korollinen vieras pääoma 19 849 21 872 -9,2 % 19 849 21 872 -9,2 % 

Rahavarat 8 283 8 170 1,4 % 8 283 8 170 1,4 % 

Nettovelkaantumisaste % (Net 
Gearing) 

27,5 % 34,5 %   27,5 % 34,5 %   

Omavaraisuusaste % 52,6 % 47,8 %   52,6 % 47,8 %   

              

Tulos/osake, eur, laimentamaton -0,01 0,06   0,19 -1,08   

Tulos/osake, eur, laimennettu -0,01 0,06   0,19 -1,08   
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MARKKINAT JA DIGIAN LIIKETOIMINTA  
 
Talouden uhkakuvat ovat ajoittain pitkittäneet asiakkaiden päätöksentekoa ja viivästyttäneet uusien hankkeiden 
käynnistämistä. Lisäksi asiakkaiden jatkuvat kustannuspaineet heijastuvat heidän hankintapäätöksiinsä.  
 
Henkilöresurssitilanne on kaksijakoinen. Markkinoille on vapautunut runsaasti osaajia erilaisista 
sopimustuotekehityshankkeista. Samaan aikaan kokeneista arkkitehtuuri- ja liiketoimintaosaajista on kuitenkin 
pulaa, mikä näkyy pidentyneinä rekrytointiaikoina ja nousseina palkkakustannuksina. 
 
Yhtiön uusi organisaatio astui voimaan vuoden 2012 alussa. Uusi organisaatio on osoittanut toimivuutensa, ja sen 
toiminta on sujunut suunnitellusti. Tietyillä alueilla toimintaa tehostetaan edelleen kannattavuuden 
parantamiseksi ja tarjoaman kehittämiseksi.  
 
Asiakkaiden lisääntyneet kustannuspaineet vaikuttivat katsauskaudella etenkin asiakaskohtaisten ratkaisujen ja 
palveluiden kysyntään erityisesti yksityisellä sektorilla.  
 
Toiminnanohjausjärjestelmien ja muiden operatiivisten järjestelmien kysyntä oli katsauskaudella kohtuullista, 
joskin asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut varovaisemmaksi ja myyntisyklit ovat pidentyneet. Tilaus- ja 
tarjouskanta on kuitenkin edelleen terveellä, normaalilla tasolla. 
 
Qt-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi ja toiminta kehittyi katsauskaudella suunnitellusti. Liiketoiminnan hyvä 
kannattavuus heikkeni katsauskauden lopussa odotetusti, sillä Nokian kanssa solmittu Qt-kauppa kasvatti 
liiketoiminnan kustannusrakennetta. Katsauskauden aikana yhtiö tarkensi jo aiemmin julkistamiaan suunnitelmia, 
jotka liittyvät Qt-tuotekehitykseen ja painopistealueisiin. Uusi Qt-viesti on otettu markkinoilla vastaan 
positiivisesti, ja se on avannut uusia merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia etenkin suurasiakasmarkkinassa. 
 
Digian Venäjän yksikön liiketoiminnan kehittämisessä panostettiin erityisesti paikallisille asiakkaille suunnattuihin 
yritysjärjestelmäratkaisuihin kaupan arvoketjussa. Paikallisen liiketoiminnan lisäksi yksikkö tukee Suomen 
liiketoimintaa near shore -palveluilla erityisesti toiminnanohjausratkaisujen alueella.   
 
Digian Kiinan yksikön liiketoiminnan kehittämisen painopiste oli yhä vahvemmin Kiinan paikallisille markkinoille 
tarjottavissa Qt-lisenssi- ja konsultointipalveluissa. Tehty Qt-kauppa on osaltaan vahvistanut yhtiön kilpailukykyä 
tällä alueella. 
 
LIIKEVAIHTO  
 
Digia-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 100,4 (121,9) miljoonaa euroa laskien 17,6 prosenttia edellisen 
vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
 
Liikevaihdon lasku johtui mobiililiiketoiminnan sopimustuotekehityspalveluiden kysynnän voimakkaasta 
supistumisesta vuoden 2011 toisesta vuosineljänneksestä lähtien ja edelleen katsauskaudella. Toisaalta Qt-
liiketoiminnasta kertyvä liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 
katsauskaudella 18,3 miljoonaa euroa. Mainitusta liikevaihdosta 4,2 miljoonaa euroa perustuu Nokialle 
luovutettuun Qt-teknologian käyttöoikeuteen Qt-liiketoiminnan kaupan yhteydessä. 
  
Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 36,5 (25,7) miljoonaa euroa vastaten 36,4 
(21,0) prosenttia. 
 
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 20,6 (14,7) miljoonaa euroa 
vastaten 20,5 (12,1) prosenttia. 
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Digia-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 25,5 (30,2) miljoonaa euroa laskien 15,7 prosenttia 
edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
 
Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta neljännellä vuosineljänneksellä oli 9,1 (7,6) miljoonaa euroa 
vastaten 35,8 (25,3) prosenttia. 
 
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta neljännellä vuosineljänneksellä oli 5,2 (5,1) miljoonaa 
euroa vastaten 20,6 (17,0) prosenttia. 

 
 
TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS  
 
Digia-konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä katsauskaudella oli 8,2 (8,1) miljoonaa euroa kasvaen 1,4 
prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kannattavuus (EBIT-%) ennen kertaluonteisia eriä oli 
8,2 (6,6) prosenttia.  
  
Digia-konsernin liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen katsauskaudella oli 6,9 (-22,2) miljoonaa euroa. 
Kannattavuus (EBIT-%) kertaluonteisten erien jälkeen oli 6,9 (-18,2) prosenttia. Kertaluontoisina erinä on kirjattu 
1,3 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulu, joka liittyy vuoden aikana käytyihin yt-neuvotteluihin sekä 
uudelleenorganisointeihin. 
 
Digia-konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä neljännellä vuosineljänneksellä oli 1,0 (2,5) miljoonaa euroa 
laskien 60,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kannattavuus (EBIT-%) ennen kertaluonteisia 
eriä oli 3,8 (8,2) prosenttia.  
 
Digia-konsernin liikevoitto kertaluontoisten erien jälkeen neljännellä vuosineljänneksellä oli 0,2 (1,4) miljoonaa 
euroa laskien 82,4 prosenttia. Kannattavuus (EBIT-%) kertaluonteisten erien jälkeen oli 1,0 (4,6) prosenttia. 

 
Liikevoiton ja kannattavuuden kehitykseen vaikutti katsauskaudella positiivisesti  Qt-liiketoiminnan kaupan 
yhteydessä Nokialle luovutetusta käyttöoikeudesta kertynyt liikevaihto. Toisaalta liiketoiminnan kulurakennetta 
ja kannattavuutta ovat katsauskaudella rasittaneet panostukset kansainväliseen tuoteliiketoimintaan sekä 
liiketoiminnan kiinteiden kulujen suhteellisen osuuden lisääntyminen. Tilapäinen heikentävä vaikutus on ollut myös 
alkuvuoden kasvaneen henkilöstövaihtuvuuden aiheuttamilla lisäkuluilla sekä kolmannen vuosineljänneksen 
tappiovarauksilla kahteen asiakasprojektiin liittyen. Lisäksi yhtiön asiakaskohtaisten ratkaisujen liiketoiminnan 
kannattavuus on ollut odotettua heikompi koko katsauskauden ajan.  
 
Konsernin tulos ennen veroja katsauskaudella oli 5,6 (-23,1) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen oli 4,0 (-22,5) 
miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja neljännellä vuosineljänneksellä oli -0,02 (1,1) miljoonaa euroa ja tulos 
verojen jälkeen oli -0,1 (1,2) miljoonaa euroa. 
 
Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella ennen kertaluonteisia eriä oli 0,26 (0,32) euroa. Konsernin 
osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen katsauskaudella oli 0,19 (-1,08) euroa. Konsernin 
osakekohtainen tulos neljännellä vuosineljänneksellä ennen kertaluonteisia eriä oli 0,03 (0,11) euroa. Konsernin 
osakekohtainen tulos neljännellä vuosineljänneksellä kertaluonteisten erien jälkeen oli -0,01 (0,06) euroa. 
 
Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat 1,3 (1,0) miljoonaa euroa ja neljännellä vuosineljänneksellä 0,3 
(0,3) miljoonaa euroa. 
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RAHOITUS JA INVESTOINNIT  
 
Digia-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 92,4 (12/2011: 87,8) miljoonaa euroa ja 
omavaraisuusaste oli 52,6 (12/2011: 47,8) prosenttia. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 27,5 
(12/2011: 34,5) prosenttia. Konsernin likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 8,3 (12/2011: 8,2) miljoonaa euroa. 
 
Konsernilla oli katsauskauden lopussa 19,8 (12/2011: 21,9) miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa. Korollinen 
vieras pääoma muodostui 18,5 miljoonan euron lainasta rahoituslaitoksilta ja 1,3 miljoonan euron 
rahoitusleasingveloista. 
 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 19,9 (8,8) miljoonaa euroa positiivinen, investointien 
rahavirta 16,2 (2,7) miljoonaa euroa negatiivinen sekä rahoituksen rahavirta 3,6 (7,6) miljoonaa euroa negatiivinen. 
Liiketoiminnan rahavirtaan positiivisesti vaikutti Qt-kaupan yhteydessä Nokialta laskutettu 12,2 miljoonaa euroa. 
Rahoituksen rahavirtaan vaikuttivat negatiivisesti yhtiön lainojen takaisinmaksu, jonka vaikutus oli 
katsauskaudella yhteensä 5,5 miljoonaa euroa sekä osinkojen maksu, jonka vaikutus oli 2,1 miljoonaa euroa. Lisäksi 
katsauskaudella nostettiin Qt-kauppaa varten pitkäaikaista lainaa 4,0 miljoonaa euroa. 
 
Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen katsauskaudella olivat yhteensä 0,8 (2,7) miljoonaa euroa. Aineellisten 
käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat olivat 0,7 (2,3) miljoonaa euroa.  
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) katsauskaudella oli 11,3 (-28,7) prosenttia ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 9,8 
(-41,9) prosenttia. 
 
Arvonalentumistestaus tehdään vuosineljänneksittäin liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden 
taloudellinen vaikutusaika on rajaton. 
 
 Liikearvojen sekä testattavien arvojen jakautuminen katsauskauden lopussa on esitetty seuraavassa 
taulukossa 
 

1000 EUROA 

Yksilöidyt 
aineettomat 
hyödykkeet 

Poistot 
katsauskauden 

aikana  Liikearvo Muut erät 
Testattava arvo 

yhteensä

Digia-konserni yhteensä 9 820 1 539 51 105 7 515 68 440

 
Nykyarvot on määritelty viiden vuoden ennustejaksolle käyttämällä seuraavia oletuksia: Liikevaihto ja liikevoitto 
vuodelta 2013 budjetin mukaan. Sen jälkeen liikevaihdon vuosittainen kasvu 3,0 prosenttia, liikevoitto 10,0 
prosenttia sekä diskonttokorko ennen veroja 9,4 prosenttia. Katsauskauden jälkeiset rahavirrat on arvioitu 
ekstrapoloimalla rahavirrat käyttämällä edellä esitettyjä oletuksia.  
 
Tehdyn herkkyysanalyysin mukaan liikearvon määrä edellyttää vaihtoehtoisesti liikevaihdon pysymistä nykyisellä 
tasollaan ja 5,9 prosentin kannattavuutta tai liikevaihdon 3,0 prosentin kasvua ja 3,4 prosentin kannattavuutta. 
Liikearvoihin ei yhtiön johdon käsityksen mukaan kohdistu alaskirjaamistarvetta. 
 
 
HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO 
 
Digia-konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 982, jossa oli vähennystä 193 henkilöä eli 16,4 
prosenttia verrattuna tilikauden 2011 loppuun (12/2011: 1175 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 1 
025, jossa oli vähennystä 428 henkilöä eli 29,5 prosenttia verrattuna tilikauden 2011 keskiarvoon (2011: 1 453). 
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Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa 
 

Liiketoiminnat 96 % 
Hallinto ja johto 4 %  

 
Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yhteensä 195 (12/2011: 161) henkilöä. 
 
Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13. maaliskuuta 2012 hallitukseen valittiin uudelleen Robert Ingman, 
Kari Karvinen, Pertti Kyttälä ja Tommi Uhari. Lisäksi uusina jäseninä valittiin Päivi Hokkanen, Seppo Ruotsalainen ja 
Leena Saarinen. Pertti Kyttälä valittiin järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi ja Robert Ingman 
hallituksen varapuheenjohtajaksi. 
 
Digia Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Juha Varelius vuoden 2008 alusta alkaen.  
 
KTM Anja Wasenius aloitti kesäkuussa 2012 yhtiön virkaatekevänä talousjohtajana.  
 
Konsernin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT 
Heikki Ilkka. 
 
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Yhtiön lyhyen aikavälin epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön pääliiketoiminta-
alueilla.  
 
Aiemmista vuosista poiketen yhtiöllä ei jatkossa enää ole mobiilimarkkinoiden sopimustuotekehityspalveluihin 
liittyvää liiketoimintariskiä. Sen sijaan yhtiö panosti vuonna 2012 tekemällään Qt-liiketoimintakaupalla 
merkittävästi Qt-teknologiaan ja siihen liittyviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Mikäli Qt-liiketoiminta ei kehity 
yhtiön odotusten mukaisesti, tehdyt panostukset ja niihin liittyvät kustannukset saattavat rasittaa yhtiön 
toiminnan kannattavuutta lyhyellä aikavälillä merkittävästikin. Mainitun liiketoiminta-alueen kilpailu- tai 
markkinatilanteen mahdolliset muutokset voivat niin ikään vaikuttaa merkittävästi yhtiön liikevaihdon ja 
kannattavuuden tulevaan kehitykseen. 
 
Mikäli euroalueen velkaongelmat ja yleinen talouden taantuma jatkuvat, ne saattavat vaikuttaa yhtiön asiakkaiden 
investointipäätöksiin ja maksuvalmiuteen, ja siten edelleen myös yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Lisääntynyt 
epävarmuus on vaikuttanut asiakkaiden investointipäätöksiin ja lykännyt suunniteltujen projektien aikatauluja jo 
jonkin aikaa, mutta viimeaikainen kehitys ei kuitenkaan ole ollut mitenkään hälyttävää.   
 
Lisäksi asiakasprojektikoon kasvaessa myös riskit projektien ja niiden kannattavuuden hallintaan liittyen 
kasvavat.  
  
Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.digia.fi. 
 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Yhtiö panostaa vahvasti kasvun edellytysten luomiseen. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö pyrkii jatkossakin 
seuraamaan aktiivisesti mahdollisuuksia tehdä tarkoin valittuja, yhtiön strategiaa tukevia yritysostoja. Yhtiön 
toiminnan kulmakivinä ovat edelleen toiminnan hyvä kannattavuus ja positiivinen kassavirta. 
 
Yhtiö arvioi IT-markkinoiden pysyvän vuonna 2013 suunnilleen edellisvuoden tasolla.   
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Yhtiö jatkaa panostuksiaan myynnin ja tarjoaman kehittämiseksi tuottaakseen entistä kilpailukykyisempiä 
ratkaisuja ja palveluita asiakkaiden liiketoiminnan tehostamiseksi. 
 
Yhtiö arvioi toiminnanohjaus- ja operatiivisten järjestelmien sekä integraatiopalveluiden kysynnän pysyvän 
hyvänä, joskin asiakkaiden lisääntynyt varovaisuus ja pidentyneet myyntisyklit saattavat heijastua tilaus- ja 
tarjouskannan kehitykseen. 
 
Yhtiö hakee edelleen kasvua Venäjän kasvavilta markkinoilta. Kiinan yksikön toiminnassa keskitytään Qt-
lisenssimyyntiin ja sitä tukeviin palveluihin.  
 
Yhtiö arvioi Qt-liiketoiminnasta kertyvän liikevaihdon kehittyvän edelleen positiivisesti. 
 
Yhtiö arvioi liikevoittonsa pysyvän normaalia alemmalla tasolla ja korkeintaan lievästi positiivisena vielä vuoden 
2013 ensimmäisen vuosineljänneksen ajan, mutta alkavan sen jälkeen parantua. Yhtiö arvioi kannattavuutensa 
palautuvan toimintojen tehostamisen ja Qt-liiketoiminnan kehittymisen myötä hyvälle tasolle vuoden 2013 
jälkimmäisen puoliskon aikana. 
 
Liikevaihtonsa yhtiö arvioi vuonna 2013 pysyvän suunnilleen vuoden 2012 tasolla. Liikevaihdon kehitystä vuoteen 
2012 verrattuna rasittaa mobiilialueen sopimustuotekehitystoiminnan loppuminen. 
 
 
KATSAUSKAUDEN MUUT OLENNAISET TAPAHTUMAT 
 
Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13. maaliskuuta 2012. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2011 
tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, päätettiin hallituksen palkkiot, päätettiin hallituksen 
jäsenmääräksi seitsemän (7) sekä valittiin yhtiön hallitus uudelle toimikaudelle.   
 
Tilikauden 2011 voitonjaosta yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että pääoman palautusta 
maksetaan 0,10 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 16.3.2012 on merkittynä 
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautuksen 
maksupäiväksi päätettiin 23.3.2012. 
 
Yhtiökokous myönsi hallitukselle seuraavat valtuudet 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi 
ottamisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus 
päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien 
osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ 
OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän 
ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai 
muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien 
toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua 
osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2011 antaman 
valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 13.9.2013 saakka. 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: 



       
 
 
 
 

DIGIA OYJ | VALIMOTIE 21 | 00380 HELSINKI | PUH. 010 313 3000 | FAX 010 313 3700 | Y-TUNNUS  0831312-4 | WWW.DIGIA.FI 
 

 

8

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. 
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla 
hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan 
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden 
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja 
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.  Valtuutus 
sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen 
ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla 
omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja 
merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2011 antaman valtuutuksen ja on 
voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 13.9.2013 saakka. 
 
 
OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET 
 
Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.12.2012 oli 20 875 645 osaketta. 
 
Digialla oli 31.12.2012 yhteensä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 5 770 osakkeenomistajaa.  
 
Kymmenen suurinta omistajaa olivat: 
 

Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä 
Ingman Group Oy Ab 16,8 % 
Jyrki Hallikainen  10,2 % 
Pekka Sivonen 8,8 % 
Kari Karvinen  6,3 %
Matti Savolainen 6,1 % 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4,8 % 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 3,6 % 
Nordea Pankki Suomi Oyj (Hallintarekisteröity) 1,6 % 
Etola Oy 1,0 % 
Rausanne Oy 0,9 % 

 
Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2012 
 

Osakkeiden lukumäärä Osuus omistajista Osuus osakkeista ja äänistä 
1 – 100 22,4 % 0,4 % 
101 – 1 000 58,7 % 7,4 % 
1 001 – 10 000 17,4 % 12,9 % 
10 001 – 100 000 1,1 % 8,8 % 
100 001 – 1 000 000 0,4 % 22,4 %

1 000 001 – 4 000 000 0,1 % 48,1 % 

 
Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2012 
 

 Osuus omistajista Osuus osakkeista 
Yritykset 4,5 % 22,0 % 
Rahoitus ja vakuutus 0,2 % 4,8 %
Julkisyhteisöt 0,1 % 8,4 % 
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,2 % 0,5 % 
Kotitaloudet 94,6 % 63,2 % 
Ulkomaat 0,4 % 1,1 %

 
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli 20 763 388 kpl. Ulkona 
olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 20 772 523 kpl.  
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Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa hallussaan 103 122 kappaletta omia osakkeita. Omien osakkeiden 
kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli 31.12.2012 noin 
0,5 prosenttia osakekannasta. Yhtiö on rahoittanut 300 000 yhtiön osakkeen hankinnan käytettäväksi yhtiön 
avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin. Katsauskauden lopussa sanottuja osakkeita on jakamatta ja Evli 
Alexander Management Oy:n hallussa 12 424 osaketta.  
 
 
KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA 
 
Digia Oyj:n osake on katsauskaudella noteerattu pohjoismaisessa pörssissä Informaatioteknologian IT Palvelut -
toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on DIG1V. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli 2,28 euroa ja ylin 
3,30 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 2,62 euroa. 
Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 2,82 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 54 694 190 
euroa. 
 
Katsauskauden aikana yhtiön tietoon ei ole tullut liputusilmoituksia. 
 
 
OPTIO-OHJELMAT  
 
Digia Oyj:llä ei ole ulkona olevia optio-oikeuksia. 
 
Helsingissä 1. helmikuuta 2013 
 
 
Digia Oyj 
 
 
Hallitus 
 
 
VIESTINTÄ 
 
Tilinpäätöstiedotteen tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 01.02.2013 klo 11.00 alkaen WTC 
Sodexon neuvotteluhuoneessa 2, osoitteessa World Trade Center, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki. Tervetuloa. 
 
 
LISÄTIETOJA 
 
Toimitusjohtaja Juha Varelius, gsm 0400 855 849, sähköposti: juha.varelius@digia.com 
 
Tilinpäätöstiedote ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla www.digia.fi sijoittajat-osiossa klo 11.00 
alkaen. 
 
 
JAKELU 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
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TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 
 
Konsernin tuloslaskelma 
Konsernitase 
Konsernin rahavirtalaskelma 
Laskelma oman pääoman muutoksista 
Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot 
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n mukaisesti noudattaen standardia IAS 34. 
Tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu. 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA 
 

  10-12/2012 10-12/2011 Muutos% 1-12/2012 1-12/2011 Muutos%
LIIKEVAIHTO 25 451,2 30 197,3 -15,7 % 100 448,2 121 939,9 -17,6 % 

Liiketoiminnan muut tuotot 380,2 261,0 45,7 % 1 090,4 360,7 202,3 % 

Materiaalit ja palvelut -2 502,1 -2 568,9 -2,6 % -9 194,4 -10 721,0 -14,2 % 

Poistot ja arvonalentumiset -886,3 -1 095,9 -19,1 % -3 318,6 -29 267,9 -88,7 % 

Muut liiketoiminnan kulut -22 198,5 -25 407,6 -12,6 % -82 141,3 -104 479,7 -21,4 % 

              
Liikevoitto 244,4 1 385,9 -82,4 % 6 884,2 -22 168,0   
              
Rahoituskulut (netto) -265,2 -318,3 -16,7 % -1 280,9 -963,1 33,0 % 
      
Voitto ennen veroja -20,8 1 067,7   5 603,3 -23 131,2   
              
Tuloverot -103,9 149,8   -1 579,0 679,5   

TILIKAUDEN VOITTO -124,7 1 217,5   4 024,3 -22 451,6   
              

Laajan tuloslaskelman erät:             

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät 
muuntoerot 

-274,7 153,1   345,4 42,1   

TILIKAUDEN LAAJA TULOS 
YHTEENSÄ 

-399,4 1 370,6   4 369,7 -22 409,5   

              

Tilikauden voiton jakautuminen:             

Emoyhtiön osakkaille -124,7 1 217,5   4 024,3 -22 451,6   

Vähemmistölle 0,0 0,0   0,0 0,0   
              
Tilikauden laajan tuloksen 
jakautuminen: 

            

Emoyhtiön osakkaille -399,4 1 370,6   4 369,7 -22 409,5   

Vähemmistölle 0,0 0,0   0,0 0,0   
      
Tulos/osake, EUR -0,01 0,06   0,19 -1,08   

Tulos/osake, laimennettu, EUR -0,01 0,06   0,19 -1,08   
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KONSERNITASE, 1000 EUROA  
 

Varat 31.12.2012 31.12.2011 Muutos %
      
Pitkäaikaiset varat   
Aineettomat hyödykkeet 61 265,0 48 486,7 26,4 %
Aineelliset hyödykkeet 2 152,3 3 156,5 -31,8 %
Sijoitukset 627,0 627,0 0,0 %
Vaihto-omaisuus 25,3 0,0  
Pitkäaikaiset saamiset 69,5 60,3 15,4 %
Laskennallinen verosaaminen 535,0 789,9 -32,3 %
       
Pitkäaikaiset varat yhteensä 64 674,0 53 120,3 21,8 %
       
Lyhytaikaiset varat       
Lyhytaikaiset saamiset 19 418,5 26 523,0 -26,8 %
Myytävissä olevat rahoitusvarat 318,7 303,5 5,0 %
Rahavarat 7 964,5 7 866,5 1,2 %
       
Lyhytaikaiset varat yhteensä 27 701,7 34 693,0 -20,2 %
       
Varat yhteensä 92 375,7 87 813,3 5,2 %

 
 

Oma pääoma ja velat 31.12.2012 31.12.2011 Muutos %
       
Osakepääoma 2 087,6 2 087,6 0,0 %
Uusmerkintä 0,0 0,0  
Ylikurssirahasto 7 899,5 7 899,5 0,0 %
Muu rahasto 5 203,8 5 203,8 0,0 %
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 33 447,8 35 525,0 -5,8 %
Muuntoero 553,8 208,4 165,7 %
Kertyneet voittovarat -11 153,7 11 279,9   
Tilikauden voitto 4 024,3 -22 451,6   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 42 063,1 39 752,6 5,8 %
Vähemmistöosuus 0,0 0,0  
       
Oma pääoma yhteensä 42 063,1 39 752,6 5,8 %
  
Velat      
Pitkäaikaiset, korolliset velat 13 026,6 15 441,7 -15,6 %
Saadut pitkäaikaiset ennakkomaksut 4 192,7 0,0  
Muut pitkäaikaiset velat 0,0 674,0 
Laskennalliset verovelat 639,4 772,0 -17,2 %
Pitkäaikaiset velat yhteensä 17 858,7 16 887,7 5,7 %
       
Lyhytaikaiset, korolliset velat 6 822,5 6 430,2 6,1 %
Muut lyhytaikaiset velat 25 631,4 24 742,8 3,6 %
Lyhytaikaiset velat yhteensä 32 453,9 31 173,0 4,1 %
       
Velat yhteensä 50 312,6 48 060,7 4,7 %
       
Oma pääoma ja velat 92 375,7 87 813,3 5,2 %
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUROA  
 

  1.1.2012-31.12.2012 1.1.2011-31.12.2011 
Liiketoiminnan rahavirta:    

Tilikauden voitto 4 024 -22 452 

Oikaisut tilikauden tulokseen 8 176 34 780 

Käyttöpääoman muutos 8 072 2 791 

Maksetut korot -728 -781 

Saadut korot  7 35 

Maksetut verot  395 -5 532 

Liiketoiminnan rahavirta 19 946 8 842 

     

Investointien rahavirta:    

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -16 210 -2 733 

Investointien rahavirta -16 210 -2 733 

     

Rahoituksen rahavirta:    

Maksullinen osakeanti 0 0 

Omien osakkeiden hankinta 0 0 

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -5 544 -19 044 

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 0 0 

Lyhytaikaisten lainojen nostot 500 3 500 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 3 500 13 500 

Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 078 -5 577 

Rahoituksen rahavirta  -3 623 -7 621 

     

Rahavarojen muutos 113 -1 512 

     

Rahavarat tilikauden alussa 8 170 9 682 

Käyvän arvon muutokset    

Rahavarojen muutos 113 -1 512 

Rahavarat tilikauden lopussa 8 283 8 170 
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUROA 
 

2011 a) b) c) d) e) f) g) h) 
Oma pääoma 1.1.2011 2 086 40 7 899 35 486 5 204 166 16 529 67 411 
Tilikauden voitto     -22 452 -22 452
Laajan tuloslaskelman erät           42   42 
Osingonjako             -5 577 -5 577 
Omaan pääomaan kirjatut 
osakeperusteiset maksut 

1 -40   39     171 171 

Muut erät             157 157 
OMA PÄÄOMA 31.12.2011 2 088 0 7 899 35 525 5 204 208 -11 172 39 753 

 
 

2012 a) b) c) d) e) f) g) h)
Oma pääoma 1.1.2012 2 088 0 7 899 35 525 5 204 208 -11 172 39 753 
Tilikauden voitto             4 024 4 024 
Laajan tuloslaskelman erät   345   345
Pääoman palautus       -2 077       -2 077 
Omaan pääomaan kirjatut 
osakeperusteiset maksut 

            33 33 

Muut erät             -15 -15 
OMA PÄÄOMA 31.12.2012 2 088 0 7 899 33 448 5 204 554 -7 129 42 063 

 
a = osakepääoma 
b = uusmerkintä 
c = ylikurssirahasto 
d = sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
e = muut rahastot 
f = muuntoerot 
g = kertyneet voittovarat 
h = oma pääoma yhteensä 
 
 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT 
 
Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet 
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Laadinnassa on noudatettu samoja laskenta-
periaatteita kuin tilinpäätöksessä 2011. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on 
esitetty tilinpäätöksessä 2011.  
 
Liiketoiminnan kausiluonteisuus 
Konsernin liiketoimintaan vaikuttavat kuukausittainen työpäivien lukumäärä sekä lomakaudet. 
 
Maksetut osingot 
Katsauskaudella on maksettu osinkoa pääomanpalautuksena yhteensä 2 077 252,30 euroa. 
 
Liiketoimet lähipiirin kanssa 
Digia-konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä. Digia-konsernilla ja 
lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä ei ollut katsauskaudella olennaisia liiketoimia.  
 
Tehdyt yritysjärjestelyt 
Yhtiö solmi 8.8.2012 sopimuksen Qt-ohjelmistoteknologian ja siihen liittyvän liiketoiminnan ostamisesta Nokia 
Oyj:ltä. Kaupan myötä yhtiölle siirtyi yhteensä 88 työntekijää Norjassa, Saksassa ja Suomessa. Kauppa tuli 
voimaan 18.9.2012, ja sen nettokauppahinta oli 4,0 miljoonaa euroa, joka muodostui kaupassa Digialle siirtyneiden 
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omaisuuserien ja liiketoiminnan 16,2 miljoonan euron kauppahinnasta sekä toisaalta Digian Nokialle osoittamasta 
12,2 miljoonan euron laskusta.  
 
Mainitusta 16,2 miljoonan euron kauppasummasta aineettomiin oikeuksiin kirjattiin 6,6 miljoonaa euroa liikearvoa, 
2,9 miljoonaa euroa kohdistuen tuotemerkkiin, 4,1 miljoonaa euroa kohdistuen ostettuun teknologiaan ja 1,0 
miljoonaa euroa kohdistuen Nokia-asiakkuuteen. Suomalaisen tilinpäätösstandardin mukaan tehdyssä 
tilinpäätöksessä liikearvosta kirjatut poistot ovat verotuksessa vähennyskelpoiset. Lisäksi 0,2 miljoonaa euroa 
kirjattiin kuluna ja 1,5 miljoonaa euroa velkojen vähennykseksi kohdistuen vuonna 2012 kirjattuun kuluerään, joka 
mainitulla kaupalla mitätöitiin. 
 
Mainittu Digian laskutus Nokialta koostuu Nokialle luovutetusta oikeudesta jatkaa Qt:n käyttöä Nokian omassa 
liiketoiminnassa, Digian ostettua teknologiaa koskevasta kolmen vuoden määräaikaisesta kilpailu- ja 
siirtorajoituksesta sekä Nokian osuudesta myydyn liiketoiminnan haltuunottoon liittyvistä kustannuksista, joiden 
erien yhteisarvoksi määritettiin 12,2 miljoonaa euroa. Tästä 9,2 miljoonaa euroa liittyy Nokialle luovutettuun 
käyttöoikeuteen ja katsotaan yhtiölle kertyväksi liikevaihdoksi, josta 3,8 miljoonaa euroa kohdistui kolmannelle 
vuosineljännekselle ja loppu 5,4 miljoonaa euroa tulee tuloutumaan tasaisesti seuraavan kolmen vuoden aikana. 
 
Tytäryhtiöfuusio 
Digia Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö Digia Partners Oy sulautui katsauskaudella emoyhtiöönsä. Sulautuminen 
tuli voimaan 31.10.2012. 
 
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin 
 

1000 EUROA 10-12/2012 7-9/2012 4-6/2012 1-3/2012 10-12/2011
Liikevaihto 25 451,2 24 439,2 24 493,4 26 064,4 30 197,3
Liiketoiminnan muut tuotot 380,2 256,4 251,6 202,2 261,0
Materiaalit ja palvelut -2 502,1 -1 963,1 -2 184,9 -2 544,3 -2 568,9
Poistot ja arvonalentumiset -886,3 -1 086,8 -697,5 -648,0 -1 095,9
Muut liiketoiminnan kulut -22 198,5 -17 100,8 -21 186,2 -21 655,8 -25 407,6
            
Liikevoitto 244,4 4 544,9 676,4 1 418,5 1 385,9
            
Rahoituskulut (netto) -265,2 -378,9 -289,1 -347,7 -318,3
            
Voitto ennen veroja -20,8 4 166,0 387,3 1 070,8 1 067,7
            
Tuloverot -103,9 -1 094,4 -107,6 -273,1 149,8
Tilikauden voitto -124,7 3 071,6 279,7 797,7 1 217,5
            
Jakautuminen:           
Emoyhtiön osakkaille -124,7 3 071,6 279,7 797,7 1 217,5
Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      
Tulos/osake, EUR -0,01 0,15 0,01 0,04 0,06
Tulos/osake, laimennettu, EUR -0,01 0,15 0,01 0,04 0,06
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Konsernin keskeiset tunnusluvut 
 

1000 EUROA 1-12/2012 1-11/2011 

Toiminnan laajuus:     

      

Liikevaihto 100 448 121 940 

- muutos edelliseen vuoteen -17,6 % -6,8 % 

Sijoitettu pääoma keskimäärin  61 768 76 176 

Henkilöstön määrä  982 1 175 

Henkilöstö keskimäärin 1 025 1 453 

      

Kannattavuus:     

      

Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja arvonalentumisia 8 154 8 084 

- suhteessa liikevaihtoon 8,1 % 6,6 % 

Liikevoitto  6 884 -22 168 

- suhteessa liikevaihtoon 6,9 % -18,2 % 

Tulos ennen veroja 5 603 -23 131 

- suhteessa liikevaihtoon 5,6 % -19,0 % 

Tilikauden voitto 4 024 -22 452 

suhteessa liikevaihtoon 4,0 % -18,4 % 

Oman pääoman tuotto 9,8 % -41,9 % 

Sijoitetun pääoman tuotto 11,3 % -28,7 % 

      

Rahoitus ja taloudellinen asema:     

      

Korollinen vieras pääoma 19 849 21 872 

Rah.om.arvopaperit+ Rahat ja pankkis. 8 283 8 170 

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 27,5 % 34,5 % 

Omavaraisuusaste 52,6 % 47,8 % 

Liiketoiminnan rahavirta 20 251 8 842 

Tulos/osake,eur, laimentamaton  0,19 -1,08 

Tulos/osake,eur, laimennettu 0,19 -1,08 

Oma pääoma/osake, eur 2,01 1,90 

Osakkeen alin kaupantekokurssi, eur 2,28 2,30 

Osakkeen ylin kaupantekokurssi, eur 3,30 5,79 

Osakkeen keskikurssi, eur 2,82 3,88 

Osakekannan markkina-arvo  54 694 50 519 

 
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuoden 2011 tilinpäätöksen yhteydessä. Laskentaperiaatteissa ei 
ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia. 
 


