
  

 
 

 
 

Digia Oyj 
Puolivuosikatsaus 
9.8.2019 klo 8.00                                                           
 

Digia Oyj puolivuosikatsaus 2019 
Kannattava kasvu jatkui – liikevaihto kasvoi 16 % ja liikevoitto parani 37,5 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla 
 
Huhti-kesäkuu 2019  
• Liikevaihto 32,8 (28,9) miljoonaa euroa, kasvua 13,5 % 
• Liikevoitto 2,9 (1,9) miljoonaa euroa; kasvua 47,6 %; 8,8 (6,7) % liikevaihdosta  
• Osakekohtainen tulos 0,08 (0,06) euroa  
 
Tammi-kesäkuu 2019 
• Liikevaihto 64,6 (55,7) miljoonaa euroa, kasvua 16,0 % 
• Liikevoitto 4,9 (3,5) miljoonaa euroa; kasvua 37,5 %; 7,5 (6,3) % liikevaihdosta  
• Osakekohtainen tulos 0,14 (0,10) euroa 
• Sijoitetun pääoman tuotto 14,8 (11,8) % 
• Omavaraisuusaste 49,8 (52,5) % 
• Mobiilisovelluksiin ja pilvipalveluihin erikoistuneen Starcut Oy:n hankinta 
• Tulosohjeistus vuodelle 2019 ennallaan: Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee vuoteen 2018 

verrattuna. 
 
Katsauskauden jälkeen Digia osti 1.8.2019 toteutuneella kaupalla Accountor Enterprise Solutions Oy:n (AES) koko 
osakekannan. AES on erikoistunut Microsoft Dynamics 365 ja Oracle NetSuite -ratkaisuihin. AES:n liikevaihto vuonna 
2018 oli 12,7 miljoonaa euroa ja henkilömäärä vuoden 2018 lopussa 101. 
 
Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole 
mainittu. 
 
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 

 

1 000 euroa 
4-6/ 

2019 
4-6/ 

2018  
Muutos 

% 
1-6/ 

2019 
1-6/ 

2018  
Muutos 

% 2018 
Liikevaihto 32 750 28 860 13,5 % 64 648 55 741 16,0 % 112 122 
Liikevoitto  2 867 1 943 47,6 % 4 856 3 531 37,5 % 6 494 
- suhteessa liikevaihtoon 8,8 % 6,7 %  7,5 % 6,3 %   5,8 % 
Katsauskauden tulos  2 244 1 490 50,5 % 3 733 2 593 44,0 % 4 704 
- suhteessa liikevaihtoon 6,9 % 5,2 %  5,8 % 4,7 %   4,2 % 
            
Oman pääoman tuotto %    15,3 % 11,6 %   10,2 % 
Sijoitetun pääoman tuotto %     14,8 % 11,8 %   10,6 % 
Liiketoiminnan rahavirta     8 374 -1 186  3 602 
Korolliset nettovelat    16 762 14 337 16,9 % 12 707 
Nettovelkaantumisaste %    33,8 % 31,4 %   26,6 % 
Omavaraisuusaste %    49,8 % 52,5 %   54,9 % 
            
Henkilöstön määrä kauden 
lopussa    1 144 1 074 6,5 % 1 091 

Henkilöstö keskimäärin 1 135 1 072 5,8 % 1 124 1 054 6,7 % 1 069 
Oma pääoma    49 651 45 627 8,8 % 47 782 



  

 
 

 
 

Taseen loppusumma    100 394 87 315 15,0 % 88 104 
Tulos/osake   0,08 0,06 51,1 % 0,14 0,10 44,5 % 0,18 

 

Digia on ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019 alkaen takautuvasti siten, että 
vertailutietoja ei ole oikaistu, vaan standardin soveltamisen aloittamisesta aiheutuneet vaikutukset on kirjattu 
vuoden 2019 avaavan taseen oikaisuksi. IFRS 16 -standardin käyttöönotto on vaikuttanut muun muassa tiettyihin 
taseesta laskettaviin tunnuslukuihin ja rahavirtalaskelmaan. IFRS 16 -standardilla ei ole olennaista vaikutusta 
katsauskauden liikevoittoon tai tulokseen.  



  

 
 

 
 

TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANTA: 

”Digian liikevaihdon kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä odotustemme mukaisesti. Toisen vuosineljänneksen 
liikevaihto oli 32,8 (28,9) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 13,5 prosenttia edellisvuodesta. Ensimmäisen 
vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 16,0 prosenttia 64,6 (55,7) miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu oli 
toisella vuosineljänneksellä 8,0 prosenttia ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla 8,9 prosenttia. Katsauskauden jälkeen 
ostimme 1.8.2019 toteutuneella kaupalla Accountor Enterprise Solutions Oy:n (AES) koko osakekannan. AES on 
erikoistunut Microsoft Dynamics 365 ja Oracle NetSuite -ratkaisuihin. AES:n liikevaihto vuonna 2018 oli 12,7 miljoonaa 
euroa ja henkilömäärä vuoden 2018 lopussa 101. 

Kannattavuutemme paraneminen jatkui. Liikevoittomme oli toisella vuosineljänneksellä 2,9 (1,9) miljoonaa euroa ja 
tammi-kesäkuussa 4,9 (3,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli toisella vuosineljänneksellä 8,8 (6,7) ja tammi-kesäkuussa 
7,5 (6,3) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuttamme on parantanut määrätietoinen työmme palveluvalikoimamme, 
organisaatiomme ja toimintatapojemme kehittämisessä. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että asiakasprojektiemme 
siirtyessä ylläpitovaiheeseen meillä on tarjota asiakkaillemme entistä monipuolisempia palveluja toimittamiemme 
ratkaisujen jatkuvaan kehittämiseen ja asiakasyhteistyön laajentamiseen. Kykymme toimia asiakkaillemme 
kokonaisratkaisutoimittajana on vahvistunut merkittävästi viime vuosien aikana. Olen alkuvuoden osalta tyytyväinen 
myös siihen, että liiketoiminnan rahavirtamme parantui 8,4 (-1,2) miljoonaan euroon. 

Katsauskauden liikevaihtoa kasvattivat erityisesti verkkoliiketoiminnan, integraatioiden ja ohjelmistorajapinta- eli API-
palveluiden, Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmien ja liiketoiminta-analytiikan hyvä kysyntä. Datan 
hyödyntäminen liiketoiminnassa on korostunut ja se vauhdittaa analytiikan, integraatioiden ja liiketoiminnan 
ydinjärjestelmien kysyntää. Verkottuvassa liiketoiminnassa oleellista on järjestelmien ja palvelukokonaisuuksien 
saumaton yhteensopivuus. Katsauskauden alkupuolella toteuttamamme organisaatiomuutos ja toimintamallien 
kehitys vahvisti kykyämme toteuttaa näitä kokonaisratkaisuja. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä hankitun 
mobiilisovelluskehitykseen ja pilvipalveluihin erikoistuneen Starcut Oy:n osaaminen on saatu suunnitellusti käyttöön, 
ja kysyntä palveluita kohtaan on ollut ennakoidun vahvaa.   

Finanssialan kysyntä on jatkunut hyvänä. Finanssialan toimintaympäristön muutos luo kysyntää teknologiaratkaisuille, 
joilla mahdollistetaan uusia palveluita ja toimintamalleja sekä tehostetaan toimintojen automatisointia. Myös 
muuttuviin sääntelyvaatimuksiin vastaaminen edellyttää uusia teknisiä ratkaisuja.  
 
Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta kasvoi tammi-kesäkuun aikana 13 prosenttia, ja sen osuus liikevaihdosta oli 49,2 (50,4) 
prosenttia. Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnassa panostimme sekä osaamiseen että monitorointiteknologioihin. 
Kehityksen painopisteenä oli kattavamman tilannekuvan luominen asiakasympäristöistä ja niistä saatavan datan 
hyödyntäminen. Dataa analysoimalla pystymme ennakoimaan esimerkiksi alustojen ja järjestelmien ylläpitotarpeita 
entistä paremmin. Projektiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 50,8 (49,6) prosenttia. 
 
Tuotekehityskulumme olivat katsauskauden aikana 2,8 miljoonaa euroa. Tärkeimmät kehityskohteet olivat 
toiminnanohjausjärjestelmä-, mobiiliviestintä- ja valvontatuotteemme.  
 
Ammattitaitoinen ja asiakkaidemme tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö on koko toimintamme perusta. Haluamme olla 
jatkuvasti oppiva huippuammattilaisten joukko, jossa vankka ammattitaito ja toiminnan joustavuus kohtaavat. 
Katsauskauden aikana henkilöstömme määrä kasvoi 53 henkilöllä ja oli keskimäärin 1 124. Kehitämme aktiivisesti 
kulttuuriamme ja työntekijäkokemustamme tarjotaksemme asiantuntijoillemme parhaat mahdolliset puitteet 
onnistua työssään. Katsauskauden aikana määrittelimme yhdessä kulttuurimme neljä perusperiaatetta: oppiminen, 
jakaminen, rohkeus ja ammattiylpeys. Ammattitaito ja intohimo jatkuvaan oppimiseen on se pohja, jolle rakennamme 
tulevaisuutemme. Samalla koemme työmme merkitykselliseksi koko yhteiskunnan kannalta. Uskomme Digiassa 
maailmaan, jossa arvo luodaan ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen.” 

 

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2019 

Tulosohjeistus vuodelle 2019 on ennallaan: ”Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee vuoteen 2018 
verrattuna.” 



  

 
 

 
 

 
KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN 
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 9.8.2019 klo 11.00 Business Meeting Parkissa Helsingissä (Forum, 
Mannerheimintie 20 B). Tervetuloa. 
 
Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.digia.com/sijoittajat/raportit-
ja-presentaatiot 9.8.2019 klo 11.00 alkaen. 
 
 
LISÄTIETOJA 
 
Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000 
 
JAKELU 
 
Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
digia.com 
 
Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan digitaalisesti. Meitä digialaisia on yli 1 200. 
Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä 
maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on 
listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com 
 



  

 
 

 
 

Digia Oyj:n puolivuosikatsaus 2019 
 
Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. 
Toteutamme alustaratkaisuja ja autamme hyödyntämään dataa sekä rakentamaan parhaan mahdollisen digitaalisen 
asiakaskokemuksen. Digian tarjoamakokonaisuuden muodostavat palvelumuotoilu ja liiketoimintakonsultointi,  
digitaaliset palvelut, data ja analytiikka, integraatio ja API-ratkaisut sekä liiketoimintajärjestelmät, kuten 
toiminnanohjaus. Tarjoamakokonaisuuden täydentää palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta.  
 
Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole 
mainittu. 
 
MARKKINAT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Digia toimii pääasiassa Suomen IT-palvelu- ja ohjelmistomarkkinassa. Talouden epävarmuudesta huolimatta Digia 
arvioi markkinan kasvavan edelleen noin neljä prosenttia vuonna 2019. Näkemyksemme mukaan kasvu on voimakasta 
moderneissa sovelluskehitys-, integrointi- ja käyttöönottopalveluissa sekä pilviratkaisuissa, jotka valtaavat edelleen 
alaa perinteisiltä konesaliratkaisuilta. Näillä alueilla markkinan kasvu on selvästi kokonaismarkkinan kasvua 
nopeampaa. Datan hyödyntäminen verkottuvassa liiketoiminnassa on markkinoiden kasvua ajava voima. Tämä luo 
kysyntää sekä uusien palvelujen kehittämiseen että taustalla olevien liiketoimintajärjestelmien uudistamiseen.  
 
Liiketoimintaekosysteemeissä toimiminen sekä datan hyödyntäminen tarkoittaa muun muassa yhä useammasta eri 
lähteestä saatavan tiedon yhdistämistä, analysointia, jalostamista ja raportointia liiketoiminnan ohjaamiseksi. Tietoa 
halutaan hakea paitsi yrityksen omista tietokannoista ja -järjestelmistä, myös eri organisaatioiden välillä. Tämä lisää 
integraatio-osaamisen, erityisesti ohjelmistorajapintaratkaisujen (Application Programming Interface, API), tarvetta.  
 
Digitaalisia alustoja hyödyntävä liiketoiminta edellyttää sekä yritykseltä että sen IT-palvelutoimittajalta laajojen 
kokonaisuuksien ymmärtämistä. Teknologioiden tehokas hyödyntäminen edellyttää kokemusta palveluista, niiden 
älykkyyden kasvattamisesta sekä integroitumisesta yrityksen liiketoimintajärjestelmiin. Näkemyksemme mukaan 
kysyntä painottuu entistä enemmän asiakkaiden järjestelmäkokonaisuuksien kehittämiseen yksittäisten 
erillisprojektien sijaan.  
 
Digia näkee markkinassa trendin, jossa asiakkaat tarvitsevat tuekseen riittävän laajan toimituskyvyn omaavan 
kumppanin. Ratkaisut eivät valmistu kerralla, vaan niitä kehitetään ketterillä toimintamalleilla koko elinkaaren ajan. 
Palvelujen jatkuvan tuen merkitys (24/7-tuki) korostuu, sillä ne ovat yhä kriittisempi osa yritysten 
liiketoimintaprosesseja. 
 
 
LIIKEVAIHTO  
 
Huhti-kesäkuu 2019 
 
Vuoden 2019 toisella neljänneksellä Digian liikevaihto oli 32,8 (28,9) miljoonaa euroa, missä kasvua oli 13,5 % 
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon kasvusta orgaanista kasvua oli 8,0 %.  
Liikevaihto kasvoi erityisesti Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmien, integraatio- ja API-palveluiden, 
verkkokaupparatkaisujen ja liiketoiminta-analytiikan alueella. Liikevaihdon kasvua ovat vauhdittaneet 
laskutusasteiden parantuminen, korkeammat toteutuneet tuntihinnat, nykyasiakkaiden kasvanut kysyntä sekä uudet 
asiakkuudet.  
 
Vuoden 2019 toisella neljänneksellä palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan liikevaihto oli 48,6 (49,2) % ja 
projektiliiketoiminta 51,4 (50,8) % yhtiön liikevaihdosta. Sekä projekti- että palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan 
liikevaihto sisältävät tuoteliiketoimintaa, jonka osuus oli 14,4 (16,2) % koko yhtiön liikevaihdosta. Tuoteliiketoiminta 
muodostuu Digian omista ja sen kumppanien lisenssimyynnistä ja lisenssien ylläpidosta. Alan ostokäyttäytymisen 



  

 
 

 
 

muuttuessa osa tuoteliiketoiminnan liikevaihdosta on siirtynyt palvelusopimusten piiriin ja raportoidaan 
palveluliiketoiminnan liikevaihtona. 
 
Tammi-kesäkuu 2019 
 
Tammi-kesäkuussa Digian liikevaihto oli 64,6 (55,7) miljoonaa euroa kasvaen 16,0 % edellisen vuoden vastaavasta 
ajankohdasta. Liikevaihto kasvoi orgaanisesti 8,9 %. Liikevaihto kasvoi tai pysyi vertailukauden tasolla lähes kaikilla 
palvelualueilla. Verohallinnon kanssa toteutettavan tulorekisterihankkeen liikevaihto laski, mikä oli ennakoitua.  
Finanssiliiketoiminnan sekä Tempus-tuotteen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla. Microsoftin 
toiminnanohjausjärjestelmien ja liiketoiminta-analytiikan liikevaihto kasvoi odotuksiamme vahvemmin. Omien 
toiminnanohjausjärjestelmiemme kysyntä on jatkunut tasaisen hyvänä. Lisäksi vuoden aikana toteutetut yrityskaupat 
kasvattivat liikevaihtoa edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta kasvoi 13 % ja sen osuus liikevaihdosta oli 49,2 (50,4) %. Projektiliiketoiminnan osuus 
liikevaihdosta oli 50,8 (49,6) %. Digian pidemmän aikavälin tavoitteena on kasvattaa palveluliiketoiminnan osuutta 
liikevaihdosta projektivaihetta seuraavilla palvelusopimuksilla. Tuoteliiketoiminnan osuus oli 15,0 (17,7) % yhtiön 
liikevaihdosta. 
 
TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS 
 
Huhti-kesäkuu 2019 
 
Vuoden 2019 toisella neljänneksellä Digian liikevoitto oli 2,9 (1,9) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali (EBIT-%) 8,8 
(6,7) %. Yhtiön tulos ennen veroja oli 2,8 (1,8) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 2,2 (1,5) miljoonaa euroa. 
Osakekohtainen tulos oli 0,08 (0,06) euroa. Nettorahoituskulut olivat 0,0 (-0,1) miljoonaa euroa. 
 
Tammi-kesäkuu 2019 
 
Tammi-kesäkuussa 2019 Digian liikevoitto oli 4,9 (3,5) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali (EBIT-%) 7,5 (6,3) %.  
Kannattavuus parantui lähes kaikilla palvelualueillamme. Tulorekisterihankkeen liikevoitto oli noin kaksi miljoonaa 
euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin, sillä hanke on siirtynyt osin kehitysvaiheesta ylläpitovaiheeseen. 
Yhtiön tulos ennen veroja oli 4,7 (3,2) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 3,7 (2,6) miljoonaa euroa. 
Osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,10) euroa. Nettorahoituskulut olivat -0,2 (-0,3) miljoonaa euroa. 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
 
Digia panostaa jatkuvasti tutkimus- ja kehitystoimintaan. Toimintaa on kohdennettu paremmin vastaamaan 
markkinoiden kysyntää. Tammi-kesäkuun 2019 tutkimus- ja kehityskulut olivat yhteensä 2,8 (3,5) miljoonaa euroa, 
mikä vastaa 4,3 (6,2) prosenttia liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehitystoiminnan pääpaino on omissa 
toiminnanohjausjärjestelmissämme (Digia Enterprise, finanssitoimialan toiminnanohjausjärjestelmä ja logistiikan 
toiminnanohjausjärjestelmä). Kehitämme myös valvonta- ja monitorointiteknologioita, tekoälyyn perustuvia 
analytiikkaratkaisuja ja mobiiliviestinnän tuotetta, joka salaa vahvasti sekä puheen että viestiliikenteen puhelimissa, 
tableteissa ja työasemissa.  
 
RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT  
 
Kesäkuun 2019 lopussa Digian taseen loppusumma oli 100,4 (87,3) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 49,8 (52,5) 
%. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 33,8 (31,4) %. Taseen ja nettovelkaantumisasteen kasvu 
johtuu siitä, että vuokrasopimukset on kirjattu 1.1.2019 alkaen IFRS 16 mukaan käyttöoikeusomaisuuseräksi ja 
vuokrasopimusvelaksi. Yhtiö lyhensi tammi-kesäkuussa korollisia lainojaan yhteensä viidellä miljoonalla eurolla, millä 
oli nettovelkaantumisastetta pienentävä vaikutus. 
 



  

 
 

 
 

Kesäkuun 2019 lopussa Digialla oli 20,5 (15,5) miljoonaa euroa korollista velkaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 
7,3 miljoonan euron pitkäaikaisista ja 2,6 miljoonan euron lyhytaikaisista lainoista rahoituslaitoksilta sekä 10,6 
miljoonan euron vuokrasopimusvelasta. 
 
Tammi-kesäkuussa 2019 liiketoiminnan rahavirta oli 8,4 (-1,2) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -1,0 (-7,3) 
miljoonaa euroa. Starcut Oy:n hankinta sisältyy investointien rahavirtaan. Rahoituksen rahavirta oli -5,4 (-2,2) 
miljoonaa euroa. Digialla on pitkäaikainen sopimus pankkirahoituksesta Danske Bank Oyj:n kanssa. 
 
Tammi-kesäkuun 2019 investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 0,2 (0,5) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROI) oli 14,8 (11,8) %. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 15,3 (11,6) %. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Digian henkilöstön määrä kesäkuun 2019 lopussa oli 1 144, jossa oli kasvua 53 henkilöä eli 4,9 % verrattuna tilikauden 
2018 loppuun (31.12.2018: 1 091 henkilöä). Rekrytointi painottui toiselle vuosineljännekselle. Keskimäärin henkilöstöä 
oli katsauskaudella 1 124, jossa oli kasvua 55 henkilöä eli 5,2 % verrattuna tilikauden 2018 keskiarvoon (2018: 1 069). 
 
1.2.2019 toteutuneen Starcut Oy:n kaupan myötä Digian palvelukseen siirtyi 19 henkilöä. 
 
MUUTOKSIA KONSERNIRAKENTEESSA 
 
Konsernirakenteen selkeyttämiseksi Digia käynnisti alkuvuonna 2019 tytäryhtiön sulauttamisprosessin, jossa Avarea 
Oy sulautettiin Digia Finland Oy:öön. Avarean sulauttaminen astui voimaan 31.5.2019. 
 
Katsauskauden lopussa Digia-konserniin kuuluu emoyhtiö Digia Oyj sekä tytäryhtiöt Digia Finland Oy, Mavisystems Oy, 
Mirosys Oy, Starcut Oy ja Digia Sweden AB. 
 
OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET  
 
Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärä 30.6.2019 oli 26 823 723 osaketta ja yhtiöllä oli yhteensä 6 302 osakkeenomistajaa.  
 
Digia Oyj:llä oli 30.6.2019 lopussa hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita. Omien osakkeiden kirjanpidollinen 
vasta-arvo on 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli noin 0,2 % osakekannasta.  
 
Katsauskauden lopussa yhtiön aiemmin rahoittamia, avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin käytettäväksi 
tarkoitettuja ja Evli Awards Management Oy:n hallussa olevia yhtiön osakkeita on jakamatta yhteensä 164 468 
osaketta. 
 
Ajantasainen tieto yhtiön suurimmista omistajista sekä omistusjakaumasta löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta 
www.digia.com/sijoittajat/osakkeenomistajat. 
 
KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ  
 
Digia Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. 
Kaupankäyntitunnus on DIGIA. Alin kaupankäyntikurssi tammi-kesäkuussa 2019 oli 2,53 euroa ja ylin 3,39 euroa. 
Osakkeen virallinen päätöskurssi 30.6.2019 oli 3,34 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 2,92 euroa. Yhtiön 
markkina-arvo oli 89 591 235 euroa 30.6.2019. 
 
LIPUTUSILMOITUKSET  
 
Digia Oyj sai 3.1.2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen, jossa Erkki Etola ilmoitti, että 
hänen hallinnassaan olevien määräysvaltayhtiöiden Tiiviste-Group Oy:n ja Etola Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus 
Digian osakkeista ja äänivallasta ylittää 10 prosentin liputusrajan. Yhteensä Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden 



  

 
 

 
 

omistukset Digia Oyj:stä olivat omistusmuutoksen jälkeen 2 930 495 osaketta, joka vastaa 10,93 % Digian kaikista 
osakkeista ja äänistä. Samanaikaisesti Etola Oy:n omistusosuus ylitti viiden prosentin liputusrajan. Etola Oy:n omistus 
Digia Oyj:stä oli omistusmuutoksen jälkeen 1 605 495 osaketta, joka vastaa 5,99 % Digian kaikista osakkeista ja 
äänistä. Omistusosuus muuttui 3.1.2019. 
 
Digia Oyj sai 13.5.2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen, jossa Ingman Development 
Oy Ab ilmoitti, että sen omistusosuus Digian osakkeista ja äänivallasta ylittää 25 prosentin liputusrajan. Ingman 
Development Oy Ab:n omistus Digia Oyj:stä oli muutoksen jälkeen 7 000 000 osaketta, joka vastaa 26,10 % Digian 
kaikista osakkeista ja äänistä. Omistusosuus muuttui 13.5.2019. 
 
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
Digia Oyj:n 15. maaliskuuta 2019 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 
konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle. 
 
Osingonjako 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen 
mukaan osinkoa maksetaan 0,07 euroa osakkeelta. Osinko päätettiin maksaa 26.3.2019 osakkeenomistajalle, joka 
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2019 oli merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon.  
 
Hallituksen kokoonpano 
 
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Martti Ala-Härkönen, Santtu Elsinen 
Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Seppo Ruotsalainen ja Outi Taivainen. Hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi 
Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Seppo Ruotsalaisen. 
 
Hallitus päätti hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa: 
Tarkastusvaliokunta: Seppo Ruotsalainen (pj.), Martti Ala-Härkönen ja Santtu Elsinen 
Palkitsemisvaliokunta: Päivi Hokkanen (pj.), Robert Ingman ja Outi Taivainen 
Nimitysvaliokunta: Seppo Ruotsalainen (pj.), Martti Ala-Härkönen ja Robert Ingman. 
 
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot 
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 3 000 euroa kuukaudessa, hallituksen 
varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi 
kokousten puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa hallituksen 
kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Päätettiin, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä 
aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan. 
 
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän 
laskun mukaan. 
 
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. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia 
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää 
myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq 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 15.3.2018 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 
15.9.2020 saakka. 
 
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 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä 
uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus 
päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen 
(suunnattu anti), kuitenkin yhteensä enintään 2 000 000 osakkeen osalta. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen 
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien 
toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten 
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön 
taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 15.3.2018 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan 
valtuutuspäätöksestä eli 15.9.2020 saakka. 
 
Lisätietoa Digian yhtiökokous päätöksistä löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta 
www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2019. 

YRITYSKAUPAT 

Digia Oyj ja Starcut Oy:n omistajat allekirjoittivat 31.1.2019 sopimuksen, jolla Digia Oyj osti Starcut Oy:n koko 
osakekannan. Yritysostolla Digia vahvistaa Digia Digital -palvelualuettaan, joka kattaa palvelumuotoilun, analytiikan, 
verkkokaupan ja ketterän sovelluskehityksen osa-alueet. Kaupan myötä Starcutin 19 työntekijää siirtyivät Digian 
palvelukseen. 

Digia tiedotti 27.6.2019 sopineensa Accountor Holding Oy:n kanssa kaupasta, jossa Digia ostaa Accountor Enterprise 
Solutions Oy:n (AES) koko osakekannan. Kauppa toteutettiin 1.8.2019.  

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT  
 

Digia Oyj ja Accountor Holding Oy allekirjoittivat 27.6.2019 sopimuksen, jolla Digia Oyj osti 1.8.2019 toteutuneella 
kaupalla Accountor Enterprise Solutions Oy:n (AES) koko osakekannan. AES on erikoistunut Microsoft Dynamics 365- 
ja Oracle NetSuite -ratkaisuihin, sisältäen projektit ja jatkuvat palvelut. AES:n liikevaihto vuonna 2018 oli 12,7 
miljoonaa euroa ja henkilömäärä vuoden lopussa 101. Nettovelaton kauppahinta oli 9,4 miljoonaa euroa, mikä 
täsmäytetään kaupan toteuttamispäivän 1.8.2019 nettokassalla. Kauppa rahoitettiin pankkilainalla. Alustava laskelma 
kauppahinnan kohdistamisesta laaditaan kaupan toteuttamisen jälkeen. Kauppa on osa Digian kasvustrategiaa, jonka 
keskiössä on asiakkaiden digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat digitalisaation 
ydinjärjestelmiä ja asiakkuuksien hallinta on osa tätä kokonaisuutta.  

 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT  
 
Digian keskeisissä riskeissä tai toimintaympäristössä ei ole yhtiön arvion mukaan tapahtunut suuria muutoksia vuoden 
2019 aikana.  
 
Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön liiketoimintaympäristössä ja 
palvelualueilla sekä kiristyvään kilpailuun. Yleisellä taloussuhdanteella, asiakkaiden toimintaympäristön ja asiakkaiden 



  

 
 

 
 

taloudellisen tilanteen muutoksilla voi olla IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen 
kautta negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen. Palveluliiketoiminnan 
hinnoittelumallit vähentävät liiketoiminnan syklisyyttä, mutta toisaalta SaaS- (Software as a Service) ja muut 
pilvipohjaiset hinnoittelumallit muuttavat tulovirtojen rakennetta ja ajoittumista. 
 
Kasvustrategian toteuttaminen asettaa organisaatiolle ja johtamiselle vaatimuksia. Yhtiön rekrytointikyky, oikean 
osaamisen pitäminen ja kehittäminen sekä tarjonnan oikea-aikainen sovittaminen kysyntään ovat erittäin tärkeässä 
asemassa. 
 
Strategiansa mukaisesti Digia tavoittelee kasvua myös yritysostojen avulla. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että 
yritys pystyy löytämään sopivia ostokohteita tai että ostetun yrityksen integrointi Digiaan onnistuu suunnitellusti.  
 
Digia ei ole tehnyt ihmisoikeuksiin liittyviä kartoituksia, mutta yrityksen näkemyksen mukaan sen omassa toiminnassa 
ei ole ihmisoikeuksien rikkomiseen liittyviä merkittäviä riskejä. Digian toimitusketju ulottuu pääasiassa vain Suomeen. 
Digia ei ole tehnyt ympäristökartoituksia, mutta yrityksen näkemyksen mukaan sen omalla toiminnalla on vähän 
vaikutusta ympäristöön eikä sen toimintaan liity merkittäviä ympäristöriskejä.  
 
Suuret asiakashankkeet sisältävät liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi myös riskejä. Asiakashankkeiden koon 
kasvaessa kannattavuuden hallintaan liittyvät riskit lisääntyvät ja tarve hallita laajoja sopimus- ja 
toimituskokonaisuuksia korostuu. Suurissa asiakashankkeissa on tyypillisesti myös toimitukseen liittyviä sanktioita, 
joiden toteutuminen on aina riski. Suurissa asiakashankkeissa myös asiakassaamisiin liittyvät riskit kasvavat. 
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2019 
 
Tulosohjeistus vuodelle 2019 on ennallaan: ”Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee vuoteen 2018 
verrattuna.” 
 
 
 
 
Helsingissä 9. elokuuta 2019 
 
Digia Oyj 
 
Hallitus 
 
 
  



  

 
 

 
 

TAULUKKO-OSA 
 
LAATIMISPERIAATTEET 
 
Puolivuosikatsaus on laadittu IFRS:n mukaisesti noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. Puolivuosikatsaus 
on tilintarkastamaton. Alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuun ottamatta puolivuosikatsaus on laadittu 
noudattaen 31.12.2018 tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. 
 
Muutokset laadintaperiaatteissa:  
 
IFRS 16: 
 
Digia on ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019 alkaen takautuvasti siten, että 
vertailutietoja ei ole oikaistu, vaan standardin soveltamisen aloittamisesta aiheutuneet vaikutukset on kirjattu vuoden 
2019 avaavan taseen oikaisuksi. Käyttöoikeusomaisuuserää ja vastaavaa vuokrasopimusvelkaa laskettaessa 
lähtökohtana on ollut yhtiön voimassa olevien vuokrasopimusten pohjalta tekemä arvio vuokrasopimusten kestosta ja 
mahdollisten jatko-optioiden käyttämisestä. 

IFRS 16 -standardi määrittelee vuokrasopimusten kirjaamista, arvostamista ja tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja 
koskevia vaatimuksia. Standardin mukaan vuokralle ottaja kirjaa vuokrasopimukset taseeseen vuokrasopimusvelkana 
sekä siihen liittyvänä käyttöoikeusomaisuuseränä. Vuokrasopimuksen alkamispäivänä vuokralle ottaja kirjaa velan 
velvollisuudestaan suorittaa vuokramaksuja ja omaisuuserän oikeudestaan käyttää omaisuuserää. Taseeseen 
merkitystä velasta on kirjattava korkokulua ja omaisuuserästä suunnitelman mukaisia poistoja.  

Digia vuokraa toimitilat, työsuhdeautot ja monitoimilaitteet, joten standardin käyttöönotolla on vaikutusta näiden 
erien kirjanpitokäsittelyyn. Taseen käyttöoikeusomaisuuserän ja vuokravelan määrästä pääosa, noin 85 prosenttia, 
muodostuu toimistotilojen vuokrasopimuksista. Digia on soveltanut IFRS 16 -standardin sallimia helpotuksia 
lyhytaikaisten vuokrasopimusten osalta. Niitä vuokrasopimuksia, joiden vuokra-aika on alle 12 kuukautta, ei ole 
merkitty taseeseen. Digia ei myöskään merkitse taseeseen velkaa niistä vuokrasopimuksista, joiden arvo on vähäinen.  

IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutukset 1.1.2019 avaavaan taseeseen ovat seuraavat:  

Varat:  

Käyttöoikeusomaisuuserät +11 223 tuhatta euroa  

Velat:  

Pitkäaikainen vuokrasopimusvelka, korollinen +7 635 tuhatta euroa  

Lyhytaikainen vuokrasopimusvelka, korollinen +3 612 tuhatta euroa  

Lisäksi IFRS 16 vaikuttaa seuraavien taloudellisten tietojen vertailukelpoisuuteen: 

- Suunnitelman mukaiset poistot ovat kasvaneet ja vastaavasti vuokrakulut pienentyneet. Käyttöoikeusomaisuuserien 
poistot katsauskaudella olivat yhteensä 1 606 tuhatta euroa. 

- Vuokrasopimusvelan pääomaa koskeva osuus on esitetty rahoituslaskelman rahoituksen rahavirrassa. 
Katsauskaudella vuokrasopimusvelan takaisinmaksut olivat yhteensä 1 784 tuhatta euroa.  

- Vuokrasopimusvelkojen korot olivat katsauskaudella yhteensä 83 tuhatta euroa.  

- IFRS 16 -standardilla on vaikutus tunnuslukuihin, jotka on laskettu taseen loppusumman tai korollisten velkojen 
perusteella. 

- Standardin muutoksella on merkittävä vaikutus taseen ulkopuolisten vastuiden määrään.  

 



  

 
 

 
 

Käyttöoikeusomaisuuserät 30.6.2019 1 000 euroa 
Toimitilat 9 223 
Autot 634 
IT-laitteet 526 
Kalusto 164 

Käyttöoikeusomaisuuserät yhteensä 10 547 

  
Vuokrasopimusvelat 30.6.2019 1 000 euroa 
Pitkäaikainen 7 252 
Lyhytaikainen 3 350 

Vuokrasopimusvelat yhteensä 10 602 
 
 
 
LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA 
 

1 000 euroa 
4-6/ 

2019 
4-6/ 

2018 
Muutos 

% 
1-6/ 

2019 
1-6/ 

2018 
Muutos 

% 2018 
        
LIIKEVAIHTO 32 750 28 860 13,5 % 64 648 55 741 16,0 % 112 122 
Liiketoiminnan muut tuotot 44 11 318,1 % 58 81 -28,2 % 240 
Materiaalit ja palvelut -3 773 -3 010 25,3 % -7 468 -6 330 18,0 % -12 595 
Poistot ja arvonalentumiset* -1 290 -648 99,0 % -2 566 -1 177 118,0 % -2 595 
Muut liiketoiminnan kulut * -24 864 -23 269 6,9 % -49 816 -44 784 11,2 % -90 677 
              
Liiketulos 2 867 1 943 47,6 % 4 856 3 531 37,5 % 6 494 
              
Rahoituskulut (netto) -45 -127 -64,5 % -157 -288 -45,6 % -526 
              
Tulos ennen veroja 2 822 1 816 55,4 % 4 699 3 244 44,9 % 5 968 
              
Tuloverot -578 -325 77,7 % -966 -651 48,5 % -1 264 
KATSAUSKAUDEN TULOS 2 244 1 490 50,5 % 3 733 2 593 44,0 % 4 704 
           
Laajan tuloslaskelman erät           
Erät, jotka saatetaan 
myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteiseksi 

      
    

Ulkomaiseen yksikköön 
liittyvät 
muuntoerot 

32 34 -6,4 % 60 128 -52,9 % 88 

KATSAUSKAUDEN LAAJA 
TULOS YHTEENSÄ 2 275 1 524 49,3 % 3 793 2 721 39,4 % 4 792 

              
Katsauskauden tuloksen 
jakautuminen             

Emoyhtiön osakkaille 2 244 1 490 50,5 % 3 733 2 593 44,0 % 4 704 



  

 
 

 
 

              
Katsauskauden laajan 
tuloksen jakautuminen  

            

Emoyhtiön osakkaille 2 275 1 524 49,3 % 3 793 2 721 39,4 % 4 792 
              
Tulos/osake, EUR 
(laimennettu ja 
laimentamaton EPS) 

0,08 0,06 51,1 % 0,14 0,10 44,5 % 0,18 

* IFRS 16 -käyttöönoton vaikutus poistoihin -1 606 tuhatta euroa ja liiketoiminnan muihin kuluihin +1 523 tuhatta 
euroa. 

 
 
LYHENNETTY KONSERNITASE 
 

1 000 euroa 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 
Varat    
       
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 51 118 49 924 50 462 
Muut aineettomat hyödykkeet 3 219 3 572 3 592 
Aineelliset hyödykkeet 11 411 3 534 3 804 
Sijoitukset 484 484 484 
Pitkäaikaiset saamiset 57 91 537 
Laskennallinen verosaaminen 328 191 209 
        
Pitkäaikaiset varat yhteensä 66 617 57 797 59 088 
        
Lyhytaikaiset varat        
Lyhytaikaiset saamiset 30 057 28 327 27 282 
Myytävissä olevat rahoitusvarat 334 331 334 
Rahavarat 3 385 860 1 399 
        
Lyhytaikaiset varat yhteensä 33 776 29 519 29 015 
        
Varat yhteensä 100 394 87 315 88 104 
    
Oma pääoma ja velat    
     
Osakepääoma 2 088 2 088 2 088 
Muu rahasto 5 204 5 204 5 204 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 42 081 42 081 42 081 
Muuntoero -444 -424 -384 
Kertyneet voittovarat -3 010 -5 914 -5 910 
Katsauskauden tulos 3 733 2 593 4 704 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 49 651 45 627 47 782 
        
Oma pääoma yhteensä 49 651 45 627 47 782 
        
Velat       
Pitkäaikaiset, korolliset velat 14 505 6 777 6 479 
Saadut pitkäaikaiset ennakkomaksut 41 50 54 



  

 
 

 
 

Muut pitkäaikaiset velat 126 621 726 
Laskennalliset verovelat 580 628 640 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 15 251 8 077 7 899 
        
Lyhytaikaiset, korolliset velat 5 976 8 750 7 961 
Muut lyhytaikaiset velat 29 515 24 861 24 462 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 35 491 33 611 32 422 
        
Velat yhteensä 50 743 41 688 40 322 
        
Oma pääoma ja velat 100 394 87 315 88 104 

 
 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 

 1 000 euroa 
1.1.2019-
30.6.2019 

1.1.2018-
30.6.2018 

Liiketoiminnan rahavirta:    
Katsauskauden voitto 3 733 2 593 
Oikaisut tilikauden tulokseen 2 266 -893 
Käyttöpääoman muutos 3 517 -2 800  
Maksetut korot -164 -120 
Saadut korot  1 1 
Maksetut verot  -980 33 
Liiketoiminnan rahavirta 8 374 -1 186 
    
Investointien rahavirta:   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -196 -490 
Hankitut tytäryhtiöosakkeet vähennettynä 
hankintahetken rahavaroilla 

-817 -6 760 

Investointien rahavirta -1 013 -7 250 
    
Rahoituksen rahavirta:   
Vuokrasopimusvelkojen lyhennys -1 784 - 
Rahoitusleasing-velkojen muutos - -1 
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -7 926 1 300 
Lyhytaikaisten lainojen nostot - - 
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -4 800 - 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 11 100 198 
Omien osakkeiden hankinta -90 - 
Maksetut osingot -1 864 -1 069 
Rahoituksen rahavirta  -5 365 -2 171  

  
Rahavarojen muutos 1 995 -10 606  

  
Rahavarat katsauskauden alussa 1 733 11 858 
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -9 -60 



  

 
 

 
 

Rahavarojen muutos 1 995 -10 346 
Rahavarat katsauskauden lopussa 3 719 1 191 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
 

1 000 euroa a b c d e f g 
Oma pääoma 1.1.2018 2 088 0  42 081 5 204 -296 -4 910 44 166 
Tilikauden tulos      2 593  2 593 
Laajan tuloslaskelman erät     -128  -128 
Omaan pääomaan kirjatut 
osakeperusteiset maksut 

     65 65 

Tapahtumat osakkeenomistajien 
kanssa 

       

Osingonjako      -1 069 -1 069 
Oma pääoma 30.6.2018 2 088 0  42 081 5 204 -424 -3 321 45 627 

        
Oma pääoma 1.1.2019 2 088 0 42 081 5 204 -384 -1 206 47 782 
Tilikauden tulos      3 733 3 733 
Laajan tuloslaskelman erät     -60  -60 
Omaan pääomaan kirjatut 
osakeperusteiset maksut 

     151 151 

Tapahtumat osakkeenomistajien 
kanssa 

       

Osingonjako      -1 864 -1 864 
Omien osakkeiden lunastus      -90 -90 
Oma pääoma 30.6.2019 2 088 0 42 081 5 204 -444 723 49 651 
        

 
a = osakepääoma 
b = ylikurssirahasto 
c = SVOP-rahasto 
d = muut rahastot 
e = muuntoerot 
f = kertyneet voittovarat 
g = oma pääoma yhteensä 
 
 
AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
 
30.6.2019 Aineelliset Liikearvo Muut aineettomat 
1 000 euroa hyödykkeet   hyödykkeet 
Hankintameno 1.1.2019 26 085 101 856 34 438 



  

 
 

 
 

IFRS 16 käyttöönotto 8 324 0 0 
Hankintameno 1.1.2019 34 409 101 856 34 438 
Liiketoimintojen hankintojen kautta siirtyneet 3 0 2 
Lisäykset 1 708 656 275 
Vähennykset -511 0 0 
Hankintameno 30.6.2019 35 609 102 512 34 714 

    
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -22 281 -51 394 -30 846 
Poistot (tuloslaskelman poistot) -1 917 0 -649 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
30.6.2019 -24 198 -51 394 -31 495 

    
Kirjanpitoarvo 1.1.2019 3 804 50 462 3 592 
Kirjanpitoarvo 30.6.2019 11 411 51 118 3 219 

    
30.6.2018    
Hankintameno 1.1.2018 24 087 97 110 31 982 
Liiketoimintojen hankintojen kautta siirtyneet 4 0 1 821 
Lisäykset 943 4 209 0 
Vähennykset -13 0 -10 
Hankintameno 30.6.2018 25 021 101 319 33 792 

    
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 -20 793 -51 394 -29 738 
Poistot (tuloslaskelman poistot) -695 0 -482 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
30.6.2018 -21 487 -51 394 -30 220 

    
Kirjanpitoarvo 1.1.2018 3 293 45 715 2 243 
Kirjanpitoarvo 30.6.2018 3 534 49 924 3 572 

  



  

 
 

 
 

 
LYHENNETTY TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 
 

1 000 euroa 4-6/2019 1-3/2019 10-12/2018 7-9/2018 4-6/2018 

Liikevaihto 32 750 31 897 31 181 25 200 28 860 
Liiketoiminnan muut tuotot 44 14 103 55 11 
Materiaalit ja palvelut -3 773 -3 695 -3 613 -2 653 -3 010 
Poistot ja arvonalentumiset -1 290 -1 276 -718 -700 -648 
Muut liiketoiminnan kulut -24 864 -24 951 -25 534 -20 359 -23 269 
            
Liiketulos 2 867 1 989 1 419 1 544 1 943 
            
Rahoituskulut (netto) -45 -111 -17 -222 -127 
            
Tulos ennen veroja 2 822 1 878 1 402 1 322 1 816 
            
Tuloverot -578 -388 -246 -368 -325 
Katsauskauden tulos 2 244 1 489 1 157 954 1 490 
            
Katsauskauden tuloksen jakautuminen           
Emoyhtiön osakkaille 2 244 1 489 1 157 954 1 490 
           
Tulos/osake, EUR (basic and diluted EPS) 0,08 0,06 0,04 0,04 0,06 

 
 
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT  
 

1 000 euroa 1-6/2019 1-6/2018 
Toiminnan laajuus     
Liikevaihto 64 648 55 741 
Sijoitettu pääoma keskimäärin  66 618 61 933 
Henkilöstön määrä  1 144 1 074 
Henkilöstö keskimäärin 1 124 1 054 
     
Kannattavuus    
Liiketulos 4 856 3 531 
- suhteessa liikevaihtoon 7,5 % 6,3 % 
Tulos ennen veroja 4 699 3 244 
- suhteessa liikevaihtoon 7,3 % 5,8 % 
Katsauskauden tulos 3 733 2 593 
- suhteessa liikevaihtoon 5,8 % 4,7 % 
Oman pääoman tuotto 15,3 % 11,6 % 
Sijoitetun pääoman tuotto 14,8 % 11,8 % 
    
Rahoitus ja taloudellinen asema *    
Korolliset nettovelat 16 762 14 337 
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 33,8 % 31,4 % 
Omavaraisuusaste 49,8 % 52,5 % 
Liiketoiminnan rahavirta 8 374 -1 186 
Tulos/osake, eur, laimentamaton  0,14 0,10 



  

 
 

 
 

Tulos/osake, eur, laimennettu  0,14 0,10 
Oma pääoma/osake, eur 1,85 1,70 
Osakkeen alin kaupantekokurssi, eur 2,53 2,10 
Osakkeen ylin kaupantekokurssi, eur 3,39 2,75 
Osakkeen keskikurssi, eur 2,92 2,45 
Osakekannan markkina-arvo  89 591 71 351 

* Tunnuslukuihin on vaikuttanut IFRS 16 -käyttöönotto 
 
 
LASKENTAKAAVAT 
 

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI):             
              
(Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) x 100 
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)           
             
Oman pääoman tuotto-% (ROE):             
              
(Voitto tai tappio ennen veroja – verot) x 100       
Oma pääoma            
              
Omavaraisuusaste (%):             
              
(Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) x 100             
Taseen loppusumma - saadut ennakot             
       
Tulos/osake:             
              
Tulos ennen veroja - verot +/- määräysvallattomien omistajien osuus)     
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä       
              
Osinko/osake:             
              
Kokonaisosinko             
Tilikauden lopussa olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä       
              
Osinko/tulos-%:             
              
Osakekohtainen osinko             
Osakekohtainen tulos             
              
Nettovelkaantumisaste (net gearing):             
              
(Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x 100     
Oma pääoma              
              
Efektiivinen osinkotuotto-%:             
              
Osakekohtainen osinko x 100             
Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi         
              
Hinta/voitto -suhde (P/E):             



  

 
 

 
 

              
Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi         
Osakekohtainen tulos             

 
  



  

 
 

 
 

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.06.2019 
 

  Osakkeenomistajat Osakkeita ja ääniä Osuus % 

1. Ingman Development Oy Ab 7 000 000 26,10 

2. Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 3 912 774 14,59 

3. Etola Oy 1 605 495 5,99 

4. Tiiviste-Group Oy 1 325 000 4,94 

5. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 247 142 4,65 

6. Savolainen Matti 935 899 3,49 

7. OP-Suomi Pienyhtiöt 350 015 1,30 

8. OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto 330 165 1,23 

9. Rausanne Oy 321 416 1,20 

10. Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin 
sivukonttori 

304 677 1,14 

Yhteensä 17 332 583 64,62 
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