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QPR SOFTWARE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2003

VUODEN 2003 ENSIMMÄISEN PUOLISKON LIIKEVAIHTO ALLE ODOTUSTEN
JA TULOS NEGATIIVINEN

                                1-6/2003 1-6/2002
-Liikevaihto, MEUR                2,648    (4,860)
-Liiketulos, MEUR                -0,251    (-0,194)
-Nettotulos, MEUR                -0,610    (-0,919)
-Tulos/osake EUR                 -0,06     (-0,09)
-Omavaraisuusaste                -30,4%    (52,6%)
-Osakekohtainen oma pääoma EUR   -0,10     (0,41)
-Sijoitetun pääoman tuotto       -37,0%    (-6,6%)

Liiketoiminnan kehitys 1-6/2003

QPR-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski
45,5% edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja
oli 2,648 MEUR. Jatkuvan ohjelmistoliiketoiminnan
liikevaihto (sis.ohjelmistolisenssien, partner-aloitusmaksujen, 
ylläpito- ja asiantuntijapalveluiden myynnin) oli 2,285 MEUR 
ja myydyn yrityspeliliiketoiminnan liikevaihto oli 0,362 MEUR.
Kesäkuun poikkeuksellisen alhainen liikevaihtokertymä ja
eräät kokonaiskulutasoon vaikuttaneet kertaluonteiset erät
kasvattivat liiketuloksen tappiollisuutta selvästi
ennakoidusta. Katsauskauden liiketappio oli 0,251 MEUR (-
0,194 MEUR) ja liiketappion osuus liikevaihdosta oli -9,5% (-
4,0%). Konsernin nettotulos oli -0,610 MEUR ja
osakekohtainen tulos oli -0,06 EUR.

Konsernin jatkuvan liiketoiminnan liikevaihto jakautui
seuraavasti (edellinen vuosi):

Ohjelmistolisenssit              1,032  (1,778) -42%
Partner-maksut                   0,277  (0,863) -68%
Ylläpitopalvelut                 0,787  (0,606) +30%
Asiantuntijapalvelut             0,190  (0,091) +109%

Ohjelmistoliiketoiminta yht.     2,285  (3,338) -32%
Yrityspeliliiketoiminta          0,362  (1,522) -76%

Loppuasiakasmyynnin (ohjelmistoliikevaihto ilman partner-
aloitusmaksuja) osuus ohjelmistoliikevaihdosta oli 87%, 
kun se edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 73%.

Suomen ulkopuolelta kertyneen liikevaihdon osuus
katsauskaudella oli 56%.
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Aiemmin myydyn yrityspeliliiketoiminnan kauppahintaa on
katsauskaudella tuloutunut 0,120 MEUR. Koko tilikaudella
kauppahinnasta arvioidaan tuloutuvan noin 0,4 MEUR.

QPR konsernin keskittyminen ohjelmistoliiketoimintaan ja
panostukset globaaliin jakelukanavaan jatkuivat
katsauskauden aikana. QPR jatkoi toisella
vuosineljänneksellä toimintansa sopeuttamista vastaamaan
tuotteiden kysyntää. Näiden toimenpiteiden tulosvaikutukset
toteutuvat täysimääräisinä vasta toisella vuosipuoliskolla.
QPR on edelleen valmis kustannusten leikkauksiin
saavuttaakseen positiivisen tuloksen tilikaudella.

QPR julkisti päättäneensä yt-neuvottelut 28.2.2003 koskien
koko Oulun toimipistettä ja irtisanoi 19 työntekijän
työsuhteen.

QPR:n hallitus antoi 11.07.2003 tiedotteessaan lisätietoa
yhtiön asemaan vaikuttavista tekijöistä. Olennaisin yhtiön
rakenteessa tapahtunut viimeaikainen muutos on yhtiön vuonna
2002 aloittamien saneeraus- ja uudellenjärjestelytoimenpiteiden 
sekä osin yrityspeliliiketoiminnasta luopumisen seurauksena 
toteutunut yhtiön henkilökunnan määrän väheneminen vuoden alun 
98 henkilöstä maaliskuun lopun 2003 52 henkilöön. Henkilökunnan 
määrä on laskenut edelleen ja oli katsauskauden lopussa 42 henkilöä.

Tuotekehitys

QPR julkaisi maaliskuussa uuden tuoteversion Balanced
Scorecard- ja prosessijohtamisohjelmistostaan. QPR 7
kokonaisuus on vuorovaikutteinen ohjelmisto ihmisten
sitouttamiseen organisaation tavoitteisiin ja prosesseihin.
QPR 7 yhdistää saumattomasti QPR ScoreCardin ja QPR
ProcessGuiden.

QPR 7 versio on saanut positiivisen vastaanoton markkinoilla
uutta ajattelua edustavana strategiatyökaluna ja muuttaa
osaltaan strategian kommunikoinnin ja prosessijohtamisen
totuttuja malleja.

Yhtiön tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä
0,576 MEUR (1,243 MEUR) eli 32,5% (25,6%) liikevaihdosta.
Tuotekehitysmenoja ei ole aktivoitu taseeseen.
Tuotekehitysmenoihin ei ole sisällytetty yleiskustannuksia.

Henkilöstö ja organisaatio

Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli
yhteensä 42 henkilöä (117). Henkilöstön lukumäärä pieneni
katsauskauden aikana 56:lla henkilöllä.

Rahoitus, investoinnit ja oman pääoman muutokset

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa -0,589 MEUR.
Konsernin emoyhtiön QPR Software Oyj:n oma pääoma oli
katsauskauden lopussa 0,600 MEUR.

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa -30,4%
(52,6%).

Konsernin likvidit varat kauden lopussa olivat 0,110 MEUR
(0,263 MEUR). Konsernin bruttoinvestoinnit taseen pysyviin
vastaaviin olivat katsauskaudella -0,031 MEUR (1,123 MEUR)
eli -1,2% (23,1%) liikevaihdosta.
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Konsernin maksuvalmiustilanne katsauskauden lopussa oli
edelleen tiukka. Likvidit kassavarat olivat katsauskauden
lopussa 0,110 MEUR, lyhytaikaiset saamiset olivat 1,511 MEUR
ja lyhytaikainen vieras pääoma oli 3,692 MEUR sekä saadut
ennakkomaksut 0,722 MEUR. Näin quick ratio tunnusluku
katsauskauden lopussa oli 0,55.

Konsernin rahavarat riittävät likviditeettiennusteen
perusteella seuraavat 12 kuukautta. Yhtiön johdon käsityksen
mukaan likviditeettitilanne voi myös parantua, mikäli yhtiö
onnistuu realisoimaan liiketoimintaan suoraan liittymättömiä
omaisuuseriä. Likviditeetin arvioidaan seuraavan 12
kuukauden ajan pysyvan tiukkana.

Kaupankäynti yhtiön osakkeilla

Yhtiöllä oli katsauskauden lopulla yhteensä 520
osakkeenomistajaa. Yhtiön osakkeilla käytiin kauppaa
kaudella yhteensä 0,384 MEUR:lla eli keskimäärin 3.096
euroa/kaupankäyntipäivä. Osakevaihto oli yhteensä 1,291
miljoonaa osaketta eli keskimäärin 10.408
osaketta/kaupankäyntipäivä. Osakevaihto vastaa 12,4% koko
osakekannasta ja keskimääräinen kauppahinta oli 0,30
euroa/osake. Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa
päätöskurssilla 0,25 euroa/osake oli 2,594 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä ei ole omia osakkeita. Ylimääräisessä
yhtiökokouksessa 9.7.2002 valtuutettiin hallitus päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla
varoilla 9.7.2003 saakka siten, että yhtiön ja sen 
tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden 
kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden tuottama 
äänimäärä ei ylitä viittä (5)% yhtiön osakepääomasta 
tai osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä
hankinnan jälkeen. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta.

Katsauskauden muut tapahtumat

QPR Software Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.1.2003
hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin professori
Teemu Malmi HKKK:sta eroa pyytäneen Jouko Pelkosen tilalle
sekä entiset jäsenet professori Esa Saarinen TKK:sta,
johtaja Pertti Korhonen Nokialta sekä Antti Kosunen QPR:stä.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen myymään yhtiön omistamat
tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeet joko osittain tai
kokonaan hallituksen hyväksymin ehdoin.

Helsingin Arvopaperipörssin päätöksellä QPR Software Oyj:n
osake siirrettiin tarkkailulistalle 17.2.2003 alkaen.

QPR Software Oyj:n 7.3.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti vuoden 2002 yhtiön ja konsernin tuloslaskelman ja
taseen sekä myönsi yhtiön hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2002.

Lisäksi yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen
toimitusjohtaja Antti Kosunen ja professori Teemu Malmi.
Professori Esa Saarinen ja johtaja Pertti Korhonen erosivat
yhtiön hallituksesta. Uutena hallitukseen valittiin
toimitusjohtaja Asko Piekkola.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Toimitusjohtaja Antti Kosunen erosi QPR Software Oyj:n
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toimitusjohtajan tehtävistä 1.7.2003 lukien. Yhtiön hallitus
nimitti 1.7.2003 lukien toimitusjohtajan sijaiseksi Matti
Kannisen.

QPR Software Oyj:n hallitus päätti 1.7.2003 yhtiön
taloudellisen tilanteen ja likviditeetin parantamiseksi
toteutettavasta rahoitusjärjestelystä. Tämän mukaisesti
yhtiö päätti myydä 5.000 Mawell Oy:n osaketta sekä tarjota
ostajalle samalla osto-option 6.000 Mawell Oy:n osakkeesta.
Yhtiö sai Osakkeiden kauppahintana 165.000 euroa. Osto-optio
on kauppahinta-arvoltaan 198.000 euroa.

Rahoitusjärjestelyyn liittyen yhtiö sai suurimmilta
osakkeenomistajiltaan sekä yhtiön lähipiiriin kuuluvilta
tahoilta 450.000 euron määräisen lainan, jonka yhtiö päätti
nostaa.

Lainajärjestelyllä ja 5.000 kpl Mawell Oy:n osakkeiden
kaupalla ei ollut tulosvaikutusta, koska osakekauppa 
toteutettiin osakkeiden kirjanpitoarvoon. Näiden 
toimenpiteiden vaikutukset omavaraisuusasteeseen ja 
taserakenteeseen ovat myös pienehköjä.

QPR Software Oyj:n (QPR) ylimääräinen yhtiökokous valtuutti
22.7.2003 yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti
päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia tai ottamalla
vaihtovelkakirjalainaa. Valtuutuksen enimmäismääräksi
määrättiin 228.270 euroa kuitenkin siten, että annettavien
optio-oikeuksien perusteella  yhtiön osakepääomaa voidaan
korottaa enintään 57.067 eurolla. Valtuutuksen perusteella
voidaan laskea liikkeelle enintään 2.075.182 osaketta tai
niiden merkintään oikeuttavia arvopapereita.

Yhtiökokous hyväksyi 22.7.2003 yhtiön taloudellisen
tilanteen ja likviditeetin parantamiseksi toteutettavaan
rahoitusjärjestelyyn liittyen yhtiölle ehdotuksen mukaisen
uuden optio-ohjelman (Optio-ohjelma 2003/I), jonka
perusteella lainanantajien merkittäväksi tarjotaan yhteensä
enintään 1.125.000 optio-oikeutta. Optio-oikeudet
oikeuttavat merkitsemään vastaavan määrän yhtiön osakkeita.

Edelleen yhtiökokous hyväksyi yhtiölle toisen optio-ohjelman
(Optio-ohjelma 2003/II), jonka mukaan QPR Software Oyj:n ja
sen konserniyhtiöiden palveluksessa kulloinkin oleville
toimitusjohtajille, hallituksen ja johtoryhmän jäsenille,
konsernin avainhenkilöille ja muille lähipiiriin kuuluville
sekä yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annetaan
optio-oikeuksia yhteensä enintään 259.408 kappaletta. Optio-
oikeudet oikeuttavat merkitsemään vastaavan määrän yhtiön
osakkeita.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallussa olevien yhteensä 270.000
oman option mitätöimisestä siten, että mitätöinnin
seurauksena yhtiön yhtiökokouksen 31.8.2000 vahvistama optio-
ohjelma QPR Software Oyj:n optio-oikeudet ja yhtiökokouksen
9.7.2002 vahvistama optio-ohjelma QPR Software Oyj:n optio-
ohjelma 2002 mitätöidään kokonaisuudessaan.
Mitätöinnin jälkeen yhtiön osakepääoma ei edellä mainittujen
optio-ohjelmien perusteella voi enää nousta.

Yhtiökokous päätti uuden hallituksen valinnasta. Jäseniksi
valittiin Teemu Malmi, Asko Piekkola, Vesa-Pekka Leskinen ja
Timo Tirkkonen.
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Tulevaisuuden näkymät

Yleinen taloudellinen tilanne sekä suuryritysten
investointipäätösten siirtyminen on vaikeuttanut myyntiä
huolimatta QPR:n ohjelmistojen vahvasta teknisestä
kilpailuasemasta. Merkkejä yleisestä toimialan käänteestä ei
ole vielä näkyvissä, minkä johdosta liikevaihto- ja
tuloskehityksen ennakointi pidemmälle tässä suhdanne-
vaiheessa yrityksen rakennemuutoksen ollessa kesken
on edelleen vaikeaa. Yhtiön johdon käsityksen mukaan
konsernin liikevaihto tilikaudella tulee olemaan 5,0 – 6,0
miljoonaa euroa. Edellytykset positiivisen nettotuloksen
saavuttamiseksi tilikaudella ovat edelleen olemassa.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (MEUR)    1-6/03       1-6/02      1-12/02
                                                     muutos
LIIKEVAIHTO                       2,648        4,860  -46%   8,728
Liiketoiminnan muut tuotot        0,144        0,355  -59%   0,501
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta                       -0,043       -0,029   48%  -0,178
Kulut                             2,894        5,172  -44%  11,699
Suunnitelman mukaiset
poistot                           0,106        0,208  -49%   0,740
LIIKEVOITTO/TAPPIO               -0,251       -0,194  -30%  -3,390
Rahoitustuotot ja -kulut         -0,330       -0,677  -51%  -2,385
TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ        -0,581       -0,870  -33%  -5,775
Satunnaiset tuotot                0,000        0,000         0,000
Satunnaiset kulut                 0,000        0,000         0,000
TULOS ENNEN VEROJA               -0,581       -0,870  -33%  -5,775
Välittömät verot                 -0,028       -0,048  -41%  -0,041
Vähemmistöosuus                   0,000        0,000         0,020
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO         -0,610       -0,919  -34%  -5,795

Tulos/osake (EUR)                 -0,06        -0,09  -35%   -0,56

KONSERNITASE (MEUR)               06/03        06/02         12/02

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT                 1,636        4,072  -60%   1,773
Aineettomat hyödykkeet            0,384        0,919  -58%   0,469
Aineelliset hyödykkeet            0,144        0,346  -58%   0,187
Sijoitukset osakkuusyrityksiin    1,104        1,012    9%   1,112
Muut sijoitukset                  0,005        1,796 -100%   0,005
VAIHTUVAT VASTAAVAT               2,620        5,195  -50%   3,659
Pitkäaikaiset saamiset            0,999        0,920    9%   0,262
Lyhytaikaiset saamiset            1,511        4,013  -62%   3,127
Rahat ja pankkisaamiset           0,110        0,263  -58%   0,270

VASTAAVAA YHTEENSÄ                4,256        9,268  -54%   5,433

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA                       -0,589        4,784 -112%  -0,043
Osakepääoma                       1,141        1,141         1,141
Muu oma pääoma                   -1,731        3,643 -148%  -1,184

VÄHEMMISTÖOSUUS                   0,000        0,000

VIERAS PÄÄOMA                     4,846        4,483    8%   5,475
Pitkäaikainen vieras pääoma       1,153        0,492  134%   0,565
Lyhytaikainen vieras pääoma       3,692        3,991   -7%   4,911

VASTATTAVAA YHTEENSÄ              4,256        9,268  -54%   5,433
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Oma pääoma/osake (EUR)            -0,10         0,41 -125%   -0,05

Omavaraisuusaste                 -30,4%        52,6%        -12,3%
Sijoitetun pääoman tuotto        -37,0%        -6,6%        -89,2%
Tuotekehitysmenot MEUR            0,576        1,240 -53,5%  2,434
Bruttoinvestoinnit
pysyviin vastaaviin MEUR         -0,031        1,123         0,973

Henkilöstö keskimäärin               53          107           113

Osakkeiden osakeantioikaistu 10.376.356   10.278.952    10.328.054
keskimääräinen lukumäärä
katsauskaudella

Osakkeiden osakeantioikaistu 10.376.356   10.376.356    10.376.356
lukumäärä katsauskauden
päättymispäivänä

Konsernin rahavirtalaskelma katsauskaudelta ja edellisen
vuoden vastaavalta ajanjaksolta (MEUR):

                                  1-6/03       1-6/02      1-12/02

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Liiketulos                       -0,251       -0,194        -3,390
Suunnitelman mukaiset poistot     0,106        0,208         0,740
Muut tuotot ja kulut, joihin
ei liity maksua                   0,057        1,002         2,837
Rahoitustuotot ja –kulut         -0,330       -0,677        -0,862
Verot                            -0,028       -0,048        -0,041
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten muutos             1,920       -1,164        -1,060
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen muutos                  -1,458       -0,613        -0,291
Liiketoiminnan pitkäaikaisten
saamisten ja velkojen muutos      0,031        0,728         0,239
Liiketoiminnan rahavirta          0,046       -0,757        -1,826

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin        0,022       -0,111        -0,130
Sijoitukset osakkuusyrityksiin    0,000        0,179         0,000
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot        0,000        0,000         0,095
Investointien rahavirta           0,022        0,067        -0,036

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Pitkäaik. lainojen nostot         0,000        0,000         1,200
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut                   -O,292       -0,279        -0,370
Vähemmistöosuuden lisäys          0,000        0,000         0,020
Pääomalainojen nostot             0,000        0,274         0,274
Maksullinen osakeanti             0,000        1,276         1,276
Maksetut osingot                  0,000       -0,699        -0,699
Muuntoerot                        0,063        0,113         0,163
Rahoituksen rahavirta            -0,229        0,685         1,865
Rahavarojen lisäys (+) /
vähennys (-)                     -0,160       -0,005         0,003
Rahavarat tilikauden alussa       0,270        0,268         0,268
Rahavarat tilikauden lopussa      0,110        0,263         0,270

Vastuusitoumukset
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Omista sitoumuksista annetut vakuudet (MEUR)
Annetut kiinnitykset
lainoille                         1,325        0,425         1,325

Konsernilla ei ole johdannaisista johtuvia vastuita.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

QPR SOFTWARE OYJ

Hallitus

Lisätietoja

Matti Kanninen, toimitusjohtaja puh. 040-545 5877
matti.kanninen@qpr.com

http://www.qpr.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
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