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QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2017 kello 08:00 

 

QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2017 – 31.3.2017 

 

Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon 

osavuotiset selvitykset osavuosikatsausten sijaan. Johdon osavuotisten selvitysten 

tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

 

ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES: KASVUSTRATEGIAN TOTEUTUS ETENEE SUUNNITELLUSTI 

 

Tammi–maaliskuu 2017: 

- Liikevaihto kasvoi 21,0 prosenttia 8 646 tuhanteen euroon (7 148)*. 

- Liiketulos oli -1 016 tuhatta euroa (253) 

- Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli -11,8 prosenttia (3,5 %). 

- Osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa 

 

* sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon 

edellisenä vuonna. 

 

- Qt Group Oyj:n hallituksen 14.3.2017 päättämän merkintäetuoikeusoikeusannin 

merkintäaika päättyi katsauskauden jälkeen 5.4.2017 ja yhtiö tiedotti annin 

lopullisesta tuloksesta pörssitiedotteella 12.4.2017. Anti onnistui 

suunnitellusti ja yhtiö keräsi osakeannilla noin 15,3 miljoonan euron 

bruttovarat. 

 

Toimitusjohtaja Juha Varelius: 

 

Qt Group Oyj:n hallitus on helmikuussa 2017 päivittänyt Qt:n strategiaa vuosille 

2017‒2021. Päivitetyn strategian mukaisesti hallitus on asettanut Qt:n uusiksi 

pitkän aikavälin taloudellisiksi tavoitteiksi saavuttaa vuonna 2021 100 miljoonan 

euron vuotuinen liikevaihto sekä yli 15 prosentin liikevoittoprosentti. Päivitetty 

strategia perustuu voimakkaaseen kasvuinvestointiin keskittyen ennen kaikkea 

kasvattamaan Qt:n markkinaosuutta suurten laitevalmistajien teknologiavalintana 

kosketusnäyttöpohjaisten ohjelmistojen kehittämisessä. Sanotun kasvustrategian 

toteuttaminen on tärkein tavoitteemme.  

 

Qt-konsernin ensimmäinen vuosineljännes olikin vahva, kun liikevaihto kasvoi 21,0 

prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 24,0 prosenttia ja 

ylläpitotuotot 16,0 prosenttia. Liikevaihdon kasvu perustui laajaan asiakaskuntaan 

useilta eri toimialoilta ja ympäri maailman. Emme ole riippuvaisia yhdestä 

asiakassegmentistä tai mistään maantieteellisestä alueesta. 

 

Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos oli ennakoidusti tappiollinen. Kasvun 

edellyttämien panostusten lisäys on nähtävissä henkilökunnan lukumäärän kasvuna. 

Qt:n palveluksessa oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 239 henkilöä, kun 

vuoden 2016 lopussa henkilöstön määärä oli 220. Ensimmäisen vuosineljänneksen 

aikana olemme suunnitelmamme mukaisesti keskittyneet erityisesti globaalin 

myyntiverkoston kasvattamiseen. Lisäksi olemme panostaneet tuotehallintaan ja -

kehitykseen ja vahvistaneet erityisesti autoteollisuudelle suunnattua 

tuotetarjoamaa. Autoteollisuus on ottanut Qt:n yhdeksi perusteknologioistaan 

digitaalisten viihde- ja hallintaohjelmistojen tekemiseen. Yhtiöllä on liike- ja 

kehitystoimintaa useiden maailman johtavien autovalmistajien kanssa. 

 

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana julkistimme Qt 5.8 version, joka tarjoaa 

asiakkaillemme merkittäviä parannuksia ja paljon uutta toiminnallisuutta 

verrattuna edellisiin julkaisuihin. Ilmoitimme myös merkittävästä yhteistyöstä 

NVIDIA DRIVE Design käyttöliittymäteknologian integroimiseksi Qt ekosysteemiin. 

3D-käyttöliittymät ovat nouseva trendi usealla teollisuusalalla, erityisesti 

autoteollisuudessa, terveydenhuollossa ja teollisuusautomaatiossa. 

 

Vuoden ensimmäisen neljänneksen suoritus antaa hyvät edellytykset jatkaa 

kasvustrategian toteuttamista ja suunnitelman mukaisten kasvupanostusten 

tekemistä. Lisäinvestointi toteutetaan vaiheittain ja investointipäätökset 

sidotaan kasvusuunnitelman toteutumiseen. 
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Arvioimme koko vuoden 2017 liikevaihdon kasvavan 15-20 prosenttia edellisvuodesta. 

Ennakoimme ensimmäisen vuosipuoliskon kasvun jäävän tätä pienemmäksi johtuen 

vuoden 2016 toiselle neljännekselle kirjautuneesta poikkeuksellisen suuresta 

lisenssikaupasta. Kasvupanostuksista johtuen yhtiön liiketulos tulee jäämään 

selvästi tappiolliseksi vuonna 2017. 

 

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT 

 

Hallinnointi 

 

Qt Group Oyj:n 14.3.2017 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön 

tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.‒31.12.2016 sekä myönsi 

vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti 

hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta 

vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa. 

 

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, päätettiin 

hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) sekä valittiin yhtiön hallitus. Qt Group Oyj:n 

hallituksessa jatkavat Robert Ingman, Matti Rossi, Leena Saarinen, Tommi Uhari 

sekä Kai Öistämö. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään 

järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja 

hallituksen varapuheenjohtajaksi Tommi Uharin. 

 

Yhtiökokous myönsi Qt Group Oyj:n 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 yhtiön vapaaseen omaan pääomaan 

kuuluvilla varoilla. 

 

Valtuutuksen mukaan hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita 

voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. 

Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki 

Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla 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 pörssilistalla. 

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 14.9.2018 saakka 

ja se kumoaa aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi 

ottamista koskevat valtuutukset. 

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista 

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4.500.000 uuden tai yhtiön 

hallussa olevan osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa 

osakeannissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti. 

 

Valtuutus on voimassa 31.12.2017 saakka. Valtuutus ei kumoa aiemmin annettuja 

valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 

antamiseen. 

 

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien 

ehdoista. 

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien antamisesta 
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Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta 

osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien 

antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. 

 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 

2.000.000 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. 

 

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ja 

mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien 

merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. 

 

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 14.9.2018 saakka. 

Valtuutus ei kumoa aiemmin annettuja valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. 

 

Yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen mukaisesti Qt Group Oyj:n hallitus päätti 

14.3.2017 enintään 15,3 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin toteuttamisesta. 

Osakeannissa yhtiö tarjosi enintään 2 974 039 uutta osaketta siten, että yhtiön 

osakkeenomistajilla oli oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin 

näillä oli ennestään yhtiön osakkeita. Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli 

5,15 euroa osakkeelta. 

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

 

Hallituksen 14.3.2017 päättämän merkintäetuoikeusoikeusannin merkintäaika päättyi 

katsauskauden jälkeen 5.4.2017 ja yhtiö tiedotti annin lopullisesta tuloksesta 

pörssitiedotteella 12.4.2017. Anti onnistui suunnitellusti ja yhtiö keräsi 

osakeannilla noin 15,3 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannin seurauksena yhtiön 

osakkeiden kokonaismäärä nousi 23 792 312 osakkeeseen. 

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

 

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät 

 

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi. 

  

Konsernin kehittämispanostus kohdistuu erityisesti sulautettuihin järjestelmiin 

autoteollisuus-, digi-TV- ja teollisuusautomaatio–alueilla. Lisäksi 

tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa 

tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin sekä työkaluihin.  

 

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan 

ansaintalogiikkaan. Volyymipohjaiset lisenssitulot tästä myynnistä kertyvät 

pidemmän ajan kuluessa. Yhtiö arvioi, ettei sulautettuihin järjestelmiin liittyvän 

myynnin kasvulla sanotusta syystä ole merkittävää vaikutusta konsernin 

liikevaihtoon vielä vuonna 2017. 

 

Näkymät 2017 

 

Yhtiö panostaa vahvasti toimintansa kehittämiseen ja myyntiresurssiensa 

kasvattamiseen strategiansa mukaisesti. Vuoden 2017 liikevaihdon yhtiö arvioi 

kasvavan 15-20 prosenttia edellisvuodesta. Ennakoimme ensimmäisen vuosipuoliskon 

kasvun jäävän tätä pienemmäksi johtuen vuoden 2016 toiselle neljännekselle 

kirjautuneesta poikkeuksellisen suuresta lisenssikaupasta. Kasvupanostuksista 

johtuen yhtiön liiketulos tulee jäämään selvästi tappiolliseksi vuonna 2017. 
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Helsingissä 27. huhtikuuta 2017 

 

Qt Group Oyj 

 

Hallitus 

 

 

VIESTINTÄ 

 

Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta johdon osavuotisista selvityksistä. 

 

Johdon osavuotinen selvitys on nähtävissä konsernin internetsivuilla www.qt.io 

sijoittajat-osiossa 27.4.2017 klo 11.00 alkaen. 

 

LISÄTIETOJA 

 

Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 9 8861 8040 

 

JAKELU 

NASDAQ Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 
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TALOUDELLISET TIEDOT 1.1.–31.3.2017 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA 

 

1000 EUROA   1-3/2017 

 carve out 

1-3/2016 Muutos% 

carve out                                           

1-12/2016 

LIIKEVAIHTO 8 646 7 148 21,0 % 32 395 

Liiketoiminnan muut tuotot 0 42 
 

528 

Materiaalit ja palvelut -484 -170 184,1 % -2 313 

Henkilöstökulut -6 392 -4 636 37,9 % -22 990 

Poistot ja arvonalentumiset -230 -137 67,6 % -866 

Muut liiketoiminnan kulut -2 556 -1 992 28,0 % -8 489 

          

Liikevoitto -1 016 253   -1 736 

          

Rahoituskulut (netto) -184 -82   -541 

          

Voitto ennen veroja -1 200 172   -2 277 

          

Tuloverot 171 -42   530 

TILIKAUDEN VOITTO -1 029 129   -1 747 

          

Laajan tuloslaskelman erät:         

Erät, jotka saatetaan 

myöhemmin siirtää 

tulosvaikutteiseksi: 

        

Ulkomaiseen yksikköön 

liittyvät muuntoerot 
43 45   28 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS 

YHTEENSÄ 
-986 174   -1 720 

          

Tilikauden voiton 

jakautuminen: 
        

Emoyhtiön osakkaille -1 029 129   -1 747 

Vähemmistölle       0 

          

Tilikauden laajan tuloksen 

jakautuminen: 
        

Emoyhtiön osakkaille -986 174   -1 720 

Vähemmistölle       0 

          

Tulos/osake, EUR -0,05     -0,08 
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KONSERNITASE, 1000 EUROA 

 

 

Varat 31.3.2017 
carve out 

31.3.2016 
31.12.2016 

        

Pitkäaikaiset varat       

Liikearvo 6 562 6 562 6 562 

Muut aineettomat hyödykkeet 5 215 5 725 5 344 

Aineelliset hyödykkeet 572 439 583 

Pitkäaikaiset saamiset 1 432 34 952 

        

Pitkäaikaiset varat yhteensä 13 782 12 761 13 441 

        

Lyhytaikaiset varat        

Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 672 7 485 9 582 

Rahavarat 5 415 3 271 6 420 

        

Lyhytaikaiset varat yhteensä 15 087 10 756 16 002 

        

Varat yhteensä 28 869 23 517 29 443 

        

        

Oma pääoma ja velat 31.3.2017 
carve out 

31.3.2016 
31.12.2016 

        

Osakepääoma 500 0 500 

Sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahasto 
8 720 8 528 8 720 

Muuntoero 675 565 633 

Kertyneet voittovarat -1 482   160 

Tilikauden voitto -1 029   -1 747 

Emoyhtiön omistajille kuuluva 

oma pääoma 
7 385 9 093 8 265 

        

Oma pääoma yhteensä 7 385 9 093 8 265 

        

Velat       

Pitkäaikaiset, korolliset velat 63 100 55 

Laskennalliset verovelat 370 209 293 

Muut pitkäaikaiset velat 461 825 461 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 894 1 825 809 

        

Lyhytaikaiset, korolliset velat 6 133 12051 6 152 

Muut lyhytaikaiset velat 14 458 1238 14 217 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 20 591 12 599 20 369 

        

Velat yhteensä 21 485 14 424 21 179 

        

Oma pääoma ja velat 28 869 23 517 29 443 
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KONSERNIN TUNNUSLUVUT, 1000 EUROA 

 

 

  

1-3/2017 

carve out              

1-3/2016 

carve out 

1-12/2016 

Liikevaihto 8 646 7 148 32 395 

Liikevoitto  -1 016 253 -1 736 

- suhteessa liikevaihtoon -11,8 % 3,5 % -5,4 % 

Tilikauden voitto -1 029 129 -1 747 

- suhteessa liikevaihtoon -11,9 % 1,8 % -5,4 % 

        

Oman pääoman tuotto % -13,9 % 1,4 % -21,1 % 

Sijoitetun pääoman tuotto %  -7,5 % 1,2 % -12,0 % 

Korollinen vieras pääoma 6 196 12 151 6 207 

Rahavarat 5 415 3 271 6 420 

Nettovelkaantumisaste % (Net Gearing) 10,6 %   0,7 % 

Omavaraisuusaste % 37,7 % 56,7 % 40,0 % 

        
Tulos/osake, eur -0,05   -0,08 

 

TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT 

 

Vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien Qt raportoi liikevaihdon 

tyypeittäin seuraavasti: Lisenssimyynti ja konsultointi sekä Ylläpitotuotot. 

 

Lisenssimyynti sisältää kehittäjälisenssit sekä jakelulisenssit (runtimes). 

 

Liikevaihto tyypeittäin: 

 

Liikevaihto    1-3/2017  1-3/2016 Muutos %  1-12/2016 

Tuhatta euroa           

              

Lisenssimyynti ja 

konsultointi   5 499 4 435 24,0 % 21 073 

Ylläpitotuotot   3 147 2 713 16,0 % 11 322 

              

Konserni yhteensä     8 646 7 148 21,0 % 32 395 

 

MAANTIETEELLISET TIEDOT 

 

Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti: 

 

Henkilöstö    1-3/2017  1-3/2016 Muutos % 1-12/2016 

Työsuhteessa keskimäärin         

            

Suomi   73 55 31,3 % 64 

Eurooppa & APAC 126 110 14,7 % 118 

Pohjois Amerikka 31 26 19,0 % 27 

            

Konserni yhteensä 230 192 20,1 % 209 

 

Qt:n henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 230 (192) ja katsauskauden 

lopussa 239 (198). Henkilöstömäärä oli vuonna 2016 keskimäärin 209 ja tilikauden 

2016 lopussa 220. 


