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Toinen vuosineljännes: Liiketoiminta kehittyi suunnitellusti, koko 
vuoden kasvunäkymät ennallaan   

Huhti–kesäkuu 2017 
 

 Liikevaihto laski 1,6 prosenttia 8 788 tuhanteen euroon (8 935)*. Merkittävin syy toisen vuosineljänneksen 
liikevaihdon laskuun oli viime vuoden vastaavana ajanjaksona kirjattu poikkeuksellisen suuri lisenssikauppa. 

 Liiketulos oli -188 tuhatta euroa (-783)  
 Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli -2,1 prosenttia (-8,8 %). 
 Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,04) 

Tammi–kesäkuu 2017 
 

 Liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia 17 434 tuhanteen euroon (16 084) 
 Liiketulos oli -1 204 tuhatta euroa (-530)  
 Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli -6,9 prosenttia (-3,3 %). 
 Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (-0,04) 

 
* sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna. 

Puolivuosikatsaus 
1.1.–30.6.2017 
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Toimitusjohtaja Juha Varelius: 
 
Qt-konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 8,8 miljoonaa euroa.  Liikevaihto laski 1,6 prosenttia viime 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Merkittävin syy toisen vuosineljänneksen liikevaihdon laskuun oli viime 
vuoden vastaavana ajanjaksona kirjattu poikkeuksellisen suuri lisenssikauppa. Lisenssimyynti ja konsultointi laskivat 
yhteensä 12,5 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 23,2 prosenttia. Lisenssimyynti kasvoi suunnitelmiemme 
mukaisesti, mutta konsultointiliikevaihdon osalta jäimme tavoitteestamme. 
 
Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 17,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavasta 
ajankohdasta 8,4 prosenttia.  Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 2,7 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 19,6 
prosenttia.  
 
Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli ennakoidusti tappiollinen. Kasvuinvestointeja on toteutettu alkuvuonna 
määrätietoisesti. Uusia rekrytointeja on kiihdytetty onnistuneen osakeannin jälkeen. Qt:n palveluksessa oli 
katsauskauden lopussa 256 henkilöä, kun vuoden 2016 lopussa henkilöstön määrä oli 220 ja kuluvan vuoden 
ensimmäisen neljänneksen lopussa 239. Henkilöstöä on lisätty erityisesti myyntiin osana suunniteltua 
myyntiverkoston kasvattamista. Lisäksi olemme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana panostaneet tuotehallintaan ja 
-kehitykseen ja vahvistaneet erityisesti autoteollisuudelle suunnattua tuotetarjoamaa. 
 
Autoteollisuus tarjoaa korkean kasvupotentiaalin tulevaisuudessa. Autoteollisuus on ottanut Qt:n yhdeksi 
perusteknologioistaan digitaalisten viihde- ja hallintaohjelmistojen tekemiseen. Yhtiöllä on liike- ja kehitystoimintaa 
useiden maailman johtavien autovalmistajien kanssa.  
 
Alkuvuoden maltillisesta kasvusta huolimatta arvioimme edelleen koko vuoden 2017 liikevaihdon kasvavan 15-20 
prosenttia edellisvuodesta. Vahvana jatkuva kysyntä antaa hyvän lähtökohdan toiselle vuosipuoliskolle koko vuoden 
kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Kasvustrategian mukaisista panostuksista johtuen yhtiön liiketulos tulee jäämään 
selvästi tappiolliseksi vuonna 2017. 

Liikevaihto 
 
Qt:n liikevaihto oli toisella neljänneksellä 8 788 tuhatta euroa (8 935 tuhatta euroa), laskua 1,6 prosenttia. 
Lisenssimyynti ja konsultointi laski 12,5 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 23,2 prosenttia. 
 
Qt:n liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 17 434 tuhatta euroa (16 084 tuhatta euroa), kasvua 8,4 
prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 2,7 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 19,6 prosenttia. 

Tuloskehitys 
 
Qt:n liiketulos toisella neljänneksellä oli -188 tuhatta euroa (-783 tuhatta euroa). Liiketulos ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla oli -1 204 tuhatta euroa (-530 tuhatta euroa). 
 
Muissa liiketoiminnan tuotoissa on huomioitu yhtiön Norjassa saamat tutkimus-ja kehitystoiminnan verovapaat 
investointiavustukset, summaltaan noin 389 tuhatta euroa. Avustus koskee Qt:n Norjan yhtiön soveltuvia tutkimus- 
ja kehitystoiminnan henkilöstökuluja ja se maksetaan yhtiölle jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 2017. 
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Yhtiön liiketoiminnan kulut, sisältäen materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, poistot ja muut liiketoiminnan kulut, olivat 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla 19 096 tuhatta euroa (16 666 tuhatta euroa), ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna 14,6 prosenttia. Liiketoiminnan kuluista henkilöstökuluja oli 66,6 prosenttia (68,6 
%) eli 12 711 tuhatta euroa (11 438 tuhatta euroa). 
 
Qt:n ensimmäisen vuosipuoliskon tulos ennen veroja oli -1 447 tuhatta euroa (-817 tuhatta euroa) ja tulos oli -1 322 
tuhatta euroa (-837 tuhatta euroa). Ensimmäisen vuosipuoliskon verot olivat 125 tuhatta euroa (-19 tuhatta euroa).  
 
Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla (-0,04 euroa). 

Rahoitus ja investoinnit 
 
Liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla -1 675 tuhatta euroa (-2 050 tuhatta euroa) johtuen 
liiketuloksesta ja rahan sitoutumisesta käyttöpääomaan. 
 
Qt Group Oyj:n hallituksen 14.3.2017 päättämän merkintäetuoikeusannin merkintäaika päättyi 5.4.2017 ja yhtiö 
tiedotti annin lopullisesta tuloksesta pörssitiedotteella 12.4.2017. Yhtiö keräsi osakeannilla noin 15,3 miljoonan euron 
bruttovarat. 
 
Qt:n rahavarat olivat yhteensä 13 362 tuhatta euroa (5 693 tuhatta euroa) ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa. 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen myöntämä 6,0 miljoonan euron laina maksettiin kokonaisuudessaan 
takaisin toukokuussa 2017. 
 
Qt-konsernin taseen loppusumma oli ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa 38 010 tuhatta euroa (29 653 tuhatta 
euroa). Investointien nettorahavirta ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli -123 tuhatta euroa (-283 tuhatta euroa). 
 
Omavaraisuusaste oli 77,6 prosenttia (41,5 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing) -59,7 prosenttia (6,8 %). Korollisia 
velkoja oli 161 tuhatta euroa (6 302 tuhatta euroa), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 108 tuhatta euroa (194 
tuhatta euroa). 
 
Ensimmäisen vuosipuoliskon sijoitetun pääoman tuotto oli -8,1 prosenttia (-3,5 %) ja oman pääoman tuotto -6,0  
prosenttia (-9,3 %). 

Henkilöstö 
 
Qt:n henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 240 (207) ja neljänneksen lopussa 256 (214). Katsauskauden 
lopussa kansainvälisen henkilöstön osuus oli 67 prosenttia (69 %). 
 

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 
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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 
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 
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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. 
 
Yhtiö tiedotti 12.4.2017 julkaistulla pörssitiedotteella merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen. Osakeannissa 
merkittiin yhteensä 3 431 175 osaketta. Hallitus hyväksyi kaikki ensisijaiset merkinnät ja toissijaisia merkintöjä 
osakeannin ehtojen mukaisesti siten, että yhteensä osakeannissa laskettiin liikkeeseen 2 974 039 uutta osaketta, 
jotka merkittiin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 13.4.2017. Osakeannin seurauksena 
yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 23 792 312 osakkeeseen. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen. 

Riskit ja epävarmuustekijät 
 
Yhtiön lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön liiketoiminnassa 
sekä liiketoiminnan kehittämisen edellyttämän henkilöstön pitämiseen ja rekrytointiin. 
 
Valuuttakurssivaihteluilla, erityisesti US dollarin ja euron välillä, saattaa olla merkittävää vaikutusta yhtiön liikevaihdon 
kehittymiseen. Merkittävääkin heilahtelua vuosineljännesten välisessä liikevaihdossa ja etenkin kannattavuudessa 
saattaa lisäksi aiheuttaa sopimusten pitkät, jopa 18 kuukauden pituiset, läpimenoajat suurasiakasmarkkinassa. 
 
Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.qt.io. 

Tulevaisuuden näkymät 
 

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät 
 
Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi. 

http://www.qt.io/
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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. Vahvana jatkuva kysyntä antaa 
hyvän lähtökohdan toiselle vuosipuoliskolle koko vuoden kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Kasvupanostuksista 
johtuen yhtiön liiketulos tulee jäämään selvästi tappiolliseksi vuonna 2017. 
 
Helsingissä 9. elokuuta 2017 
 
Qt Group Oyj 
 
Hallitus 
 
 
 

Viestintä 
 
 
Puolivuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään torstaina 10.8.2016 klo 11.00 alkaen hotelli Kämpin 
Eino Leino-kabinetissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Tervetuloa. 
 
Puolivuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internetsivuilla www.qt.io sijoittajat-osiossa 10.8.2017  
klo 11.00 alkaen. 
 

Lisätietoja 
 
 
Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 9 8861 8040 
 
JAKELU 
NASDAQ Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
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Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–30.6.2017 
Laatimisperiaatteet 
 
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Puolivuosikatsauksessa 
esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten 
käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. 
Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja 
olettamukset perustuvat puolivuosikatsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. 
Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. 
Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä 
summaluvusta. 
 
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Keskeiset IFRS 
15:n käsitteet on analysoitu tulovirtojen kannalta. Qt Groupin tulovirrat muodostuvat lisenssi-,ylläpito- ja 
konsultoinnin myynnistä. Tehdyn selvityksen mukaan uusi standardi ei merkittävästi muuta tuloutusta. Yhtiö on 
parhaillaan dokumentoimassa standardin vaikutuksia. 
 
Segmenttiraportointi  
 
Qt raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä. Raportoitu segmentti kattaa koko konsernin, ja sen luvut ovat yhtenevät 
konsernilukujen kanssa. 
 
Tuotteita ja palveluja koskevat tiedot  
 
Qt raportoi liikevaihdon tyypeittäin seuraavasti: Lisenssimyynti ja konsultointi sekä Ylläpitotuotot. Lisenssimyynti 
sisältää kehittäjälisenssit sekä jakelulisenssit (runtimes). 
 

1000 EUROA   4-6/2017    4-6/2016 Muutos%    
 

1-6/2017  
  

1-6/2016 Muutos% 
                                            

1-12/2016 

Lisenssimyynti ja 
konsultointi 5 436  6 215 -12,5 %  10 935  10 651 2,7 % 21 073 
Ylläpitotuotot 3 352  2 720 23,2 %  6 499  5 433 19,6 % 11 322 
Konserni yhteensä 8 788  8 935 -1,6 %  17 434  16 084 8,4 % 32 395 

 
Maantieteelliset tiedot 
Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti: 
 
HENKILÖSTÖ   4-6/2017    4-6/2016 Muutos%    

 

1-6/2017  
  

1-6/2016 Muutos% 
                                            

1-12/2016 

(työsuhteessa keskimäärin)           
Suomi 81  66 23 %  78  64 21 % 64 
Muu Eurooppa & APAC 134  117 14 %  130  115 13 % 118 
Pohjois-Amerikka 34  30 14 %  32  28 14 % 27 
Konserni yhteensä 249  213 17 %  240  207 16 % 209 
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Konsernin tuloslaskelma 

1000 EUROA   4-6/2017 
 carve out  
4-6/2016 Muutos %   1-6/2017 

 carve out  
1-6/2016 Muutos % 

carve out                                            
1-12/2016 

Liikevaihto 8 788 8 935 -1,6 % 17 434 16 084 8,4 % 32 395 
Liiketoiminnan muut tuotot 465 10 4542,2 % 458 52 779,8 % 528 
Materiaalit ja palvelut -337 -508 -33,6 % -821 -679 21,1 % -2 313 
Henkilöstökulut -6 319 -6 367 -0,8 % -12 711 -11 438 11,1 % -22 990 
Poistot ja arvonalentumiset -243 -229 6,1 % -473 -367 28,9 % -866 
Muut liiketoiminnan kulut -2 541 -2 624 -3,1 % -5 090 -4 183 21,7 % -8 489 
                
Liiketulos -188 -783 -76,0 %  -1 204 -530 127,2%  -1 736 
                
Rahoituskulut (netto) -59 -219 -73,3 %  -243 -287 -15,5 %  -541 
                
Voitto ennen veroja -247 -1 003 -75,4 %  -1 447 -817 77,1 %  -2 277 
                
Tuloverot -47 86   125 -19   530 
Katsauskauden tulos -293 -917 -68,0 %  -1 322 -837 57,9 %  -1 747 
                
Laajan tuloslaskelman erät:               
Erät, jotka saatetaan 
myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteiseksi:               
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät 
muuntoerot -56 124   -13 84   28 
Katsauskauden laaja tulos 
yhteensä -349 -793 -55,9 %  -1 335 -753 77,3 %  -1 720 
                
Katsauskauden tuloksen 
jakautuminen:               
Emoyhtiön osakkaille -293 -917  -68,0 % -1 322 -837 57,9 %  -1 747 
                
Katsauskauden laajan tuloksen 
jakautuminen:               
Emoyhtiön osakkaille -349 -793  -55,9 % -1 335 -753 77,3 %  -1 720 
                
Tulos/osake, EUR -0,01  -0,04   -0,06  -0,04   -0,08 
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Konsernitase 
 
Varat 

1000 EUROA   30.6.2017 
  

30.6.2016 
                                            

31.12.2016 

Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 6 562 6 562 6 562 
Muut aineettomat hyödykkeet 5 116 5 648 5 360 
Aineelliset hyödykkeet 529 635 567 
Pitkäaikaiset saamiset 1 616 97 952 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 13 823 12 943 13 441 
        
Lyhytaikaiset varat    
Myyntisaamiset ja muut saamiset 10 825 11 018 9 582 
Rahavarat 13 362 5 693 6 420 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 24 187 16 710 16 002 
    
Varat yhteensä 38 010 29 653 29 443 

 
Oma pääoma ja velat 

1000 EUROA   30.6.2017 
  

30.6.2016 
                                            

31.12.2016 

Oma pääoma    
Osakepääoma 500 500 500 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 23 667 8 720 8 720 
Muuntoero 619 689 633 
Kertyneet voittovarat -1 377 -52 160 
Katsauskauden tulos -1 322 -837 -1 747 
Oma pääoma yhteensä 22 098 9 021 8 265 
        
Velat    
Pitkäaikaiset korolliset velat  52  6 108 55 
Laskennalliset verovelat 431 195 293 
Muut pitkäaikaiset velat 461 390 461 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 944 6 693 809 
Lyhytaikaiset korolliset velat  108  194 6 152 
Muut lyhytakaiset velat 14 861 13 745 14 217 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 14 969 13 938 20 369 
    
Velat yhteensä 15 913 20 631 21 179 
    
Oma pääoma ja velat yhteensä 38 010 29 653 29 443 
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Konsernin rahavirtalaskelma 

1000 EUROA   1.1.-30.6.2017 
carve-out 

1.1.-30.6.2016 
carve-out                                            

31.12.2016 

Tulos ennen veroja -1 447 -817 -2 277 
    
Oikaisut tilikauden tulokseen    
          Poistot 396 367 695 
          Muut oikaisuerät 454 287 754 
    
Käyttöpääoman muutos    
          Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -1 256 -2 877 -1 373 
          Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 618 1 297 1 621 
    
Maksetut korot  -200  -287  -513 
Muut rahoituserät -42 0 -28 
Maksetut verot -197 -19 -263 
    
Liiketoiminnan rahavirta -1 675 -2 050 -1 385 
        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -123 -283 -374 
Investointien rahavirta -123 -283 -374 
    
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset  -6 000  -359 -346 
Pitkäaikaisten lainojen nostot  6 000 6 000 
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset  -1 188 -1 188 
Merkintäetuoikeusanti 14 957   
Rahoituksen rahavirta 8 957 4 453 4 466 
    
Rahavarojen muutos 7 159 2 119 2 707 
    
Rahavarat katsauskauden alussa 6 420 3 577 3 577 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -216 -4 136 
Rahavarat katsauskauden lopussa 13 362 5 692 6 420 
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Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 
 

1000 EUROA 

Sijoitettu 
pääoma ja 
kertyneet 

voittovarat  
 

Osakepääoma 

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto Muuntoerot 

Kertyneet 
voittovarat 

Oma pääoma 
yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2016 8 314 0 0 605 0 8 919 
Kauden laaja tulos 1-4/2016       
       Katsauskauden tulos 526     526 
       Laajan tuloslaskelman erät    97  97 
Jakautumiseen liittyvät transaktiot 855     855 
Jakautuminen 30.4.2016 -9 694 500 8 720  474 0 
Oma pääoma 1.5.2016 0 500 8 720 702 474 10 396 
Kauden laaja tulos 5-12/2016       
       Katsauskauden tulos     -2 273 -2 273 
       Optio-ohjelma     211 211 
       Laajan tuloslaskelman erät    -69  -69 
Oma pääoma 31.12.2016 0 500 8 720 633 -1 588 8 265 
        
Oma pääoma 1.1.2017 0 500 8 720 633 -1 588 8 265 
Kauden laaja tulos 1-6/2016       
       Katsauskauden tulos     -1 322 -1 322 
       Optio-ohjelma     211 211 
       Laajan tuloslaskelman erät    -13  -13 
Merkintäetuoikeusanti   14 957   14 957 
Oma pääoma 30.6.2017 0 500 23 677 619 -2699 22 098 

 

Konsernin vastuusitoumukset 
1000 EUROA 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 

Omasta puolesta annetut vakuudet    
Yrityskiinnitys 0 7 800 7 800 

Takaukset 458 488 490 
Yhteensä 458 8 288 8290 

Muut omat vastuut    
Muut vuokrasopimukset     

Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 1 374 859 1 315 

1-5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 1 896 2 052 1 469 

Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut 0 63 0 
 Yhteensä 3 270 2 974 2 784 
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 3 728 11 261 11 073 
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Konsernin tunnusluvut 

1000 EUROA   4-6/2017 
carve out             
4-6/2016 

   
1-6/2017 

carve out             
1-6/2016 

carve out                                            
1-12/2016 

Liikevaihto 8 788 8 935 17 434 16 084 32 395 
Liikevoitto  -188 -783 -1 204 -530 -1 736 
- suhteessa liikevaihtoon -2,1 % -8,8 % -6,9 % -3,3 % -5,4 % 
Tilikauden voitto -293 -917 -1 322 -837 -1 747 
- suhteessa liikevaihtoon -3,3 % -10,3 % -7,6 % -5,2 % -5,4 % 
          
Oman pääoman tuotto % -1,3 % -10,2 % -6,0 % -9,3 % -21,1 % 
Sijoitetun pääoman tuotto %  -0,4 % -5,1 % -8,1 % -3,5 % -12,0 % 
Korollinen vieras pääoma 161 6 302 161 6 302 6 207 
Rahavarat 13 362 5 693 13 362 5 693 6 420 
Nettovelkaantumisaste % (Net 
Gearing) -59,7 % 6,8 % -59,7 % 6,8 % 0,7 % 
Omavaraisuusaste % 77,6 % 41,5 % 77,6 % 41,5 % 40,0 % 
         
Tulos/osake, eur* -0,01 -0,04 -0,06 -0,04 -0,08  
 
*Osakeanti Q2/2017 

Tunnuslukujen laskentakaavat 
 

Oman pääoman tuotto 
 
Voitto/tappio ennen veroja-verot) 

x 100 
Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo) 
 

Sijoitetun pääoman tuotto 
 
(Voitto/tappio ennen veroja+ korko ja muut rahoituskulut) 

x 100 
Taseen loppusumma- korottomat velat (keskiarvo) 
 

Gearing 
 
Korollinen VPO-rahat ja pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit 

x 100 
Oma Pääoma 
 

Omavaraisuusaste 
 
Omapääoma + vähemmistöosuus 

x 100 
Taseen loppusumma-saadut ennakot 



 
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2017    

 
 

 
 

13 

Osake ja osakkeenomistajat 
 
Qt Oyj:n osakkeiden lukumäärä 30.6.2017 oli 23 792 312 osaketta (20 818 273).  
 
Yhtiöllä oli 30.6.2017 yhteensä Euroclear Finland Oy:n mukaan 4 114 osakkeenomistajaa.  

Kymmenen suurinta omistajaa 30.6.2017 
 
Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä 

INGMAN DEVELOPMENT OY AB 21,6 % 
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 14,6 % 
HALLIKAINEN JYRKI SAKARI 7,4 % 
KARVINEN KARI JUHANI 4,8 % 
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 4,7 % 
SAVOLAINEN MATTI ILMARI 3,9 % 
SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL 2,6 % 
SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT  1,6 % 
SIJOITUSRAHASTO AKTIA NORDIC SMALL CAP 1,6 % 
MANDATUM LIFE UNIT-LINKED 1,2 % 

 

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 30.6.2017 
 
Osakkeiden lukumäärä Osuus omistajista Osuus osakkeista ja äänistä 

1 – 100 21,0 % 0,2 % 
101 – 1 000 56,9 % 3,8 % 
1 001 – 10 000 19,2 % 8,7 % 
10 001 – 100 000 2,2 % 11,5 % 
100 001 – 1 000 000 0,5 % 22,8 % 
1 000 001 – 9 999 999 0,1 % 53,1 % 
 

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 30.6.2017 
 
Osakkeiden lukumäärä Osuus omistajista Osuus osakkeista 

Yritykset 4,7 % 28,2 % 
Rahoitus ja vakuutus 0,6 % 12,2 % 
Julkisyhteisöt 0,0 % 19,3 % 
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,2 % 0,3 % 
Kotitaloudet 94,3 % 39,7 % 
Ulkomaat 0,1 % 0,3 % 
 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 23 792 312 kpl. 
 


