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QPR SOFTWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2002

QPR-konsernin liikevaihto oli 8,728 MEUR (12,417 MEUR vuonna
2001). Tilikauden liiketappio oli 3,390 MEUR (+2,909 MEUR)
pitäen sisällään yhteensä 3,113 MEUR:n
luottotappiokirjaukset, kertaluonteiset poistot ja
lakkautettaviin toimintoihin liittyvät varaukset. Tilikauden
tulos oli -5,795 MEUR (+1,965 MEUR), johon sisältyy yhteensä
1,522 MEUR:n osakkuusyhtiöosakkeiden arvonalennuskirjaukset.
Osakekohtainen tulos oli 0,56 EUR tappiollinen (+0,22 EUR).

Tilikaudella 2002 ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto (sis.
lisenssien, ylläpitojen ja asiantuntijapalveluiden myynnin)
nousi 61% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 5,968 MEUR.
Yrityspeliliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4% ja oli 2,759
MEUR. Tilikaudella ei tehty liiketoimintakonseptikauppoja,
kun niiden vaikutus liikevaihtoon vertailutilikaudella oli
6,067 MEUR.

Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto 2,116 MEUR
nousi 21% edelliseen neljännekseen verrattuna ja laski 23%
edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 1,707 MEUR, jossa
kasvua 85% edelliseen neljännekseen verrattuna ja kasvua 47%
edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.
Yrityspeliliiketoiminnan liikevaihto oli 0,410 MEUR, jossa
laskua 51% edellisestä neljänneksestä ja kasvua 1% edellisen
vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.
Loppuasiakaskysynnän (ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto
ilman partner-aloitusmaksuja) osuus ohjelmistoliiketoiminnan
liikevaihdosta neljännellä neljänneksellä oli 83%, kun se
oli kolmannella neljänneksellä 63%.

Hallitus arvioi ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon
yltävän vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä 1,3-1,8
miljoonaan euroon, kun se tilikauden 2002 vastaavalla
ajanjaksolla oli 1,976 miljoonaa euroa.
Yrityspeliliiketoiminnan liikevaihdoksi hallitus arvioi 0,3-
0,5 MEUR (0,912 MEUR). Konsernin liiketuloksen ensimmäiseltä
neljännekseltä arvioidaan muodostuvan positiiviseksi.

QPR keskittyy jatkossa Balanced ScoreCard- ja
prosessijohtamisen ohjelmistojen kehittämiseen ja myymiseen
yhdessä partnereiden kanssa. Yrityspeliliiketoiminta ei
kuulu yhtiön ydinliiketoimintoihin, ja sen myynnistä käydään
neuvotteluja. Jos neuvottelut johtavat Business Games Oy:n
myyntiin, konsernin liikevaihto laskee oleellisesti mutta
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kaupan vaikutusta konsernin tulokseen on vaikea arvioida.
Neuvottelutilannetta on hankaloittanut asioiden julkinen
käsittely yhtiöstä riippumattomista syistä. Tilikaudella
yrityspeliliiketoiminnan liikevaihdon osuus koko konsernin
liikevaihdosta oli 32%. Yhtiö arvioi
yrityspeliliiketoiminnan yltävän positiviiseen
nettotulokseen ensimmäisen neljänneksen osalta. Konsernin
tilikauden 2003 ensimmäisen neljänneksen liiketuloksen
arvioidaan muodostuvan positiiviseksi.

Yhtiö julkisti tilikauden jälkeen 3.1.2003 aloittavansa yt-
neuvottelut koskien koko Oulun henkilöstöä tuotannollisista
ja taloudellisista syistä. Yt-neuvottelut koskevat
korkeintaan 28 henkilöa.

Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin tilikauden
liikevaihdosta oli 54,3% (54,7%).

Seuraavassa taulukossa esitetään tilikauden keskeiset
tunnusluvut verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon:

-liikevaihto, MEUR                8,728      (12,417)
-liiketulos,  MEUR               -3,390       (2,909)
-nettotulos, MEUR                -5,795       (1,965)
-tulos/osake EUR                  -0,56        (0,22)
-omavaraisuusaste                -12,3%       (49,7%)
-osakekohtainen oma pääoma EUR    -0,05        (0,45)
-sijoitetun pääoman tuotto       -89,2%       (67,1%)

Liiketoiminnan kehitys

Vuonna 2002 QPR-konsernin liikevaihto laski 29,7% vuoteen
2001 verrattuna ja oli 8,728 MEUR. Tilikauden liiketappio
oli 3,390 MEUR, joka oli 38,8%:a liikevaihdosta. Tilikauden
tulos oli
-5,795 MEUR ja osakekohtainen tulos oli 0,56 EUR
tappiollinen. Tilikauden tulokseen sisältyy 0,300 MEUR
suuruinen lisäpoisto Smacom- mobiiliteknologiasta, 1,097
MEUR suuruinen poisto osakkuusyhtiö Mawell Oy:n osakkeista
sekä 0,425 MEUR suuruinen poisto osakkuusyhtiö QPR Cost
Control BV:n osakkeista. Tulokseen sisältyy
luottotappiokirjauksia yhteensä 2,697 MEUR koko
tilikaudelta. Tilikauden luottotappiokirjauksista kohdistui
pitkäaikaisiin saamisiin 1,383 MEUR ja lyhytaikaisiin
saamisiin 1,314 MEUR. Tilikauden tulokseen on kirjattu 0,116
MEUR pakollinen varaus liittyen USA:n ja Ruotsin toimintojen
lakkauttamiseen.

Luottotappiovarauksia ja alaskirjauksia tehdessään hallitus
on pyrkinyt arvioimaan tulevaisuuden niin konservatiivisesti
kuin mahdollista. Näin ollen on mahdollista, että kaikki
varaukset eivät realisoidu.

Seuraavassa QPR:n tilikauden liikevaihto ja liikevoitto
liiketoiminta-alueittain (Yrityspeli=YP ja
Ohjelmistoliiketoiminta=Ohj.) neljänneksittäin (kEUR):

                    1-3/02              4-6/02
                    YP     Ohj.   Yht.  YP     Ohj.   Yht.

Liikevaihto         912    1.976  2.888 610    1.362  1.972
Muut tuotot           0      305    305   0       50     50
Osuus osakkkuusyri-
tysten tuloksesta     0      -12    -12   0      -17    -17
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Liiketulos ennen luotto-
tappioita ja kerta-
luonteisia poistoja 588      554  1.142 183     -526   -343
Kertaluont. poistot   0        0      0   0        0      0
Luottotappiot       -16      -34    -50 -23     -920   -943
Liiketulos          572      520  1.092 160   -1.446 -1.286
Liiketulos 
vuod.alusta         572      520  1.092 732     -925   -194

                    7-9/02              10-12/02
                    YP     Ohj.   Yht.  YP     Ohj.   Yht.

Liikevaihto         828      924  1.751 410    1.707   2.116
Muut tuotot           0       59     59   0       87      87
Osuus osakkuusyri-
tysten tuloksesta     0      -98    -98   0      -52     -52
Liiketulos ennen luotto-
tappioita ja kerta-
luonteisia poistoja 394     -886   -492 -60     -640    -700
Kertaluont. poistot   0        0      0   0     -300    -300
Luottotappiot      -134     -882 -1.016 -297    -391    -688
Liiketulos          260   -1.768 -1.508 -357  -1.331  -1.688
Liiketulos 
vuod.alusta         992   -2.693 -1.701  635  -4.024  -3.390

Liiketoiminnan kehitys 10-12/2002

Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto 2,116 MEUR
(2,736 MEUR) nousi 21% edelliseen neljännekseen verrattuna
ja laski 23% edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen
verrattuna. Yrityspeliliiketoiminnan liikevaihto oli 0,410
MEUR (0,405 MEUR), jossa laskua 51%:a edellisestä
neljänneksestä ja kasvua 1% edellisen vuoden viimeiseen
neljännekseen verrattuna.

Konsernin liikevaihdon kehitys oli suotuisa verrattuna
edelliseen neljännekseen erityisesti loppuasiakaskysynnän
osalta. Koko ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto (sisältäen
lisenssien ja ylläpitojen sekä asiantuntijapalveluiden
myynnit) kasvoi 85% edellisestä neljänneksestä yhteensä
1,707 MEUR:oon. Loppuasiakaskysyntä (sisältäen
ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon ilman partner-
aloitusmaksuja) oli viimeisellä neljänneksellä 1,421 MEUR:a,
jossa on kasvua 143% edellisen neljänneksen 0,585 MEUR:sta.
Loppuasiakaskauppojen osuus ohjelmistoliiketoiminnan
liikevaihdosta neljännellä neljänneksellä oli 83%, kun se
oli kolmannella neljänneksellä 63%.

Ohjelmistoliiketoiminnan liiketappio pieneni 25% edelliseen
neljännekseen verrattuna ja oli 1,331 MEUR tappiollinen.
Yrityspeliliiketoiminnan liiketulos heikkeni 237% edelliseen
neljännekseen verrattuna ja oli -0,357 MEUR.

Konsernin neljännen neljänneksen liiketulos oli -1,688 MEUR,
jossa oli 0,180 MEUR heikennystä edelliseen neljännekseen
verrattuna. Neljännen neljänneksen tulokseen vaikuttivat
0,688 MEUR myyntisaatavien luottotappiokirjaukset. Tulos
sisältää myös 0,300 MEUR kertaluonteisen poiston Smacom-
mobiiliteknologiasta, sekä 0,425 MEUR poiston osakkuusyhtiö
QPR CostControl BV:n osakkeista sekä 1,097 MEUR poiston
osakkuusyhtiö Mawell Oy:n osakkeista. Neljänneksen tulokseen
on kirjattu 0,116 MEUR suuruinen pakollinen varaus liittyen
USA:n ja Ruotsin toimintojen lakkauttamiseen.
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Tuotekehitys

Yhtiön tuotekehitysmenot olivat tilikaudella yhteensä 2,434
MEUR
(2,040 MEUR) eli 27,9% (16,4%) liikevaihdosta.
Tuotekehitysmenoja ei ole aktivoitu taseeseen.
Tuotekehitysmenot kasvoivat edellisestä vuodesta 19,3%.

Henkilöstö ja organisaatio

Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli yhteensä
98 henkilöä (100), joista 78 toimi
ohjelmistoliiketoiminnassa ja 20 yrityspelimyynnissä.

Rahoitus, investoinnit ja oman pääoman muutokset

Konsernin oma pääoma oli tilikauden päätöshetkellä -43 kEUR.
Oman pääoma negatiivisuus johtuu pääosin QPR Incin -944 kEUR
negatiivisesta omasta pääomasta. QPR Inc. on 100% tytäryhtiö
ja siten sen ja emoyhtiön välisillä sopimuksilla ei ole
vaikutusta konsernin tulokseen tai rahoitusasemaan. Edelleen
QPR Business Games Oy:n oma pääoma on tilinpäätöshetkellä
1,3% sen osakepääomasta. QPR Business Games Oy:n
tilikaudella 2002 laskuttamista yrityspeleistä on jaksotettu
tuloutettavaksi 345 kEUR tilikaudelle 2003. QPR Business
Games Oy:n oman pääoman tilanne johtuu osittain
ensimmäisestä poikkeuksellisesta tilikaudesta 01.10-
31.12.2002 ja sen oman pääoman odotetaan normalisoituvan
ensimmäinen neljänneksen aikana 2003.

Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun 2002 lopussa 12,3%
negatiivinen (49,7%). Konsernin likvidit rahoitusvarat
kauden lopussa olivat 0,270 MEUR. Konsernin
bruttoinvestoinnit taseen pysyviin
vastaaviin olivat tilikaudella 973 MEUR (2,631 MEUR) eli
11,2% (21,2%) liikevaihdosta. Konsernin emoyhtiön QPR
Software Oyj:n omat pääomat olivat yhteensä 1,421 MEUR,
josta osakepääoma 1,141 MEUR. Emoyhtiölle ei ole
näköpiirissä selvitystilauhkaa.

Konsernin maksuvalmiustilanne tilikauden lopussa oli tiukka,
mutta hallinnassa. Likvidit kassavarat olivat
tilinpäätöshetkellä 0,270 MEUR, saamiset olivat 3,389 MEUR
ja lyhytaikainen vieras pääoma oli 4,911 MEUR ja saadut
ennakkomaksut 1,121 MEUR. Näin quick ratio tunnusluku
tilikauden lopussa oli 0,97. Yhtiö on irtisanonut viimeisen
vuosineljänneksen aikana 23 kpl partnerisopimuksia
maksamattomiin velvoitteisiin vedoten ja ryhtynyt
tehostettuihin perintätoimiin maksuvalmiuden parantamiseksi.
Likviditeettitilanteen ennustetaan säilyvän ennallaan vuoden
2003 ensimmäisen neljänneksen ajan ja paranevan tehostetun
perinnän vaikutuksesta vuoden toisella neljänneksellä.

Tilikaudella tehtiin kaksi suunnattua antia, helmikuussa
tehtiin ns. pre-IPO anti ja varsinainen listautumisanti
tehtiin maaliskuussa 2002. Yhteensä näissä anneissa
osakepääomaa korotettiin 0,066 MEUR:lla ja
ylikurssirahastoon kirjattiin 1,210 MEUR:a. Lisäksi
tilikauden aikana nostettiin 0,274 MEUR oman pääoman
ehtoisia lainoja.

Tilikauden muut tapahtumat

Yhtiö listautui Helsingin Pörssin Pre-listalle 8.3.2002 ja
siirtyi NM-listalle 12.3.2002.



19.5.2012 13.04QPR SOFTWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-

Sivu 5 / 9https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=39660&messageId=39659

Ylimääräinen yhtiökokous 9.7.2002 teki seuraavat päätökset:
1. 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 ole käyttänyt valtuutusta.
2. Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta 9.7.2003 saakka myymällä niitä julkisessa
kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä ja/tai luovuttamalla
niitä vastikkeena yrityskauppojen ja/tai –järjestelyjen
yhteydessä tai osana palkkaus- tai kannustusjärjestelmää
luovutushetken mukaiseen käypään arvoon.
3. Hyväksyttiin QPR Software Oyj:n vuoden 2002 optio-
ohjelma, jonka mukaan QPR Software Oyj:n palveluksessa
oleville avainhenkilöille, toimitusjohtajalle sekä
hallituksen ja johtoryhmän jäsenille annetaan optio-
oikeuksia enintään 90.000 kappaletta. Optioilla voi merkitä
QPR Software Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 90.000
kappaletta, joka vastaa vajaata 0,9% QPR:n ulkona olevista
osakkeista. Optio-oikeudella lunastettavien osakkeiden
merkintähinnaksi päätettiin 1,40 euroa per osake.

Hallitus päätti syyskuun alussa sulkea konsernin Tukholman
toimiston. Toimiston palveluksesta irtisanottiin viisi
henkilöä, joiden irtisanomisajan palkkakulut kirjattiin
syyskuun kuluiksi.

Yrityspeliliiketoiminta yhtiöitettiin 1.10.2002 lähtien QPR
Business Games Oy:ksi. QPR Software Oyj omistaa 90%
tytäryhtiön osakkeista.

Yhtiössä käytiin YT-neuvottelut, joiden lopputuloksena
22.11.2002 ilmoitettiin, että yhteensä 13 henkilöä, 7
Helsingin toimistosta ja 6 Oulun toimistosta, irtisanotiin.

Yhtiön omistus ja kaupankäynti yhtiön osakkeilla

Yhtiöllä oli tilikauden lopulla yhteensä 512
osakkeenomistajaa. Omistus jakautui seuraavasti:

Osakkeiden lukumäärä Omistuksia     %         Osakelkm  %
      1 - 500           213        41,60%      47.210  0,45%
    501 - 1.000          88        17,19%      74.685  0,72%
  1.001 - 5.000         114        22,27%     287.666  2,77%
  5.001 - 10.000         28         5,47%     207.862  2,00%
 10.001 - 50.000         43         8,40%   1.023.122  9,86%
 50.001 - 100.000        10         1,95%     722.718  6,97%
100.001 – 2.795.714      16         3,13%   8.013.093 77,22%

Osakkaista 24 (4,69%) oli ulkomaalaisia, omistaen yhteensä
134.896 (1,30%) osaketta.

Yhtiön osakkeilla käytiin kauppaa tilikaudella yhteensä
2,468 MEUR:lla eli keskimäärin 12.340
euroa/kaupankäyntipäivä. Osakevaihto oli yhteensä 1,737
miljoonaa osaketta eli keskimäärin 8.684
osaketta/kaupankäyntipäivä. Osakevaihto vastaa 16,74% koko
osakekannasta ja keskimääräinen kauppahinta oli 1,421
euroa/osake. Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa
päätöskurssilla 0,45 euroa/osake oli 4,669 miljoonaa euroa.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
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QPR Software Oyj ilmoitti 2.1.2003, että yhtiön tytäryhtiön
QPR Business Games Oy:n toimitusjohtaja Taavi Thiel ei ole
enää yhtiön palveluksessa. Taavi Thiel sekä osa
työntekijoista palasi 8.1.2003 tehdyn aiesopimuksen
perusteella konsernin palvelukseen 9.1.2003 ja neuvottelut
Business Games Oy:n liiketoiminnan myymisestä jatkuvat
edelleen tiedottamishetkellä. Business Games Oy:llä on
työsuhde 5 henkilön kanssa, kun tilinpäätöshetkellä
henkilöstömäärä oli 20. Osa yhtiön toiminnoista, kuten
kirjanpito, on ulkoistettu. Lisäksi 3 henkilöä emoyhtiöstä
tekee töitä QPR Business Games Oy:lle.   Toiminnalle on
palkattu uusi myyntijohtaja, seka osalle vanhasta
myyntihenkilostosta on tarjottu mahdollisuus palata takaisin
töihin uusin ehdoin ja aiesopimuksen mukaisesti he voivat
myydä yhtiön peliturnauksia provisioperiaatteella.
Neuvottelut vaikuttavat QPR Business Games Oy:n
liiketoiminnan kehitykseen, mutta tässä vaiheessa
neuvotteluja vaikutuksia konsernin liikevaihtoon ja
liikevoittoon on vaikea arvioida. Neuvottelutilannetta on
hankaloittanut asioiden julkinen käsittely yhtiöstä
riippumattomista syistä. Tilikaudella
yrityspeliliiketoiminnan liikevaihdon osuus koko konsernin
liikevaihdosta oli 32%. Yhtiö arvioi
yrityspeliliiketoiminnan yltävän 0,3-0,5 MEUR liikevaihtoon
sekä positiviiseen nettotulokseen ensimmäisen neljänneksen
osalta.

QPR Software Oyj:n hallitus päätti 3.1.2003 käynnistää YT-
neuvottelut koskien Oulun toimiston koko henkilöstöä.
Tuotannollisista ja taloudellisista syistä mahdollisesti
toimeenpantavat irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja/tai
lomautukset koskevat korkeintaan 28 henkilöä. Tavoitteena on
tehostaa tuotekehitysprosesseja sekä lisätä ko. prosessien
joustavuutta ja pienentää kiinteitä kustannuksia.

QPR Software Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 7.1.2003, jossa
oli edustettuna 60,8% osakkeista ja äänistä teki seuraavat
päätökset: Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin
professori Teemu Malmi eroa pyytäneen Jouko Pelkosen tilalle
sekä entiset jäsenet Esa Saarinen, Pertti Korhonen ja Antti
Kosunen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen myymään yhtiön
omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeet joko kokonaan
tai osittain hallituksen hyväksymin ehdoin.

QPR Software Oyj:n hallitus teki 7.1.2003 seuraavat
valinnat: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin professori
Teemu Malmi Helsingin Kauppakorkeakoulusta ja
toimitusjohtajaksi tehtävästä eroa pyytäneen Jouko Pelkosen
tilalle KTM Antti Kosusen, joka aiemmin toimi yhtiön
hallituksen puheenjohtajana.

Tulevaisuuden näkymät

QPR Software Oyj:n hallitus linjasi 15.1.2003 strategian
seuraavasti: QPR keskittyy Balanced ScoreCard- ja
prosessijohtamisen ohjelmistojen kehittämiseen ja myymiseen
yhdessä partnereiden kanssa. Yrityspeliliiketoiminta ei
kuulu konsernin ydinliiketoimintoihin, ja sen myynnistä
käydään neuvotteluja.

Hallitus arvioi ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon
yltävän vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä 1,3-1,8
miljoonaan euroon, kun se tilikauden 2002 vastaavalla
ajanjaksolla oli 1,976 miljoonaa euroa. Luvut eivät sisällä
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neuvottelujen kohteena olevaa yrityspeliliiketoimintaa,
jonka liikevaihdoksi hallitus arvioi 0,3-0,5 MEUR (0,912
MEUR 1-3/2002).

Yhtiön johto arvioi, että vuoden 2003 ensimmäisen
neljänneksen osalta konsernin kulut poistoineen tulevat
olemaan 1,6 – 2,0 MEUR:n välillä ja konsernin liiketuloksen
arvioidaan muodostuvan positiiviseksi.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (MEUR)    1-12/02      1-12/01
                                                       muutos
LIIKEVAIHTO                       8,728        12,417  -30%
Liiketoiminnan muut tuotot        0,501         0,557  -10%
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta                       -0,178         0,015
Kulut                            11,699         9,796   19%
Suunnitelman mukaiset
poistot                           0,740         0,285  160%
LIIKEVOITTO/TAPPIO               -3,390         2,909 -217%
Rahoitustuotot ja -kulut         -2,385         0,005
TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ        -5,775         2,914 -298%
Satunnaiset tuotot                0,000         0,001 
Satunnaiset kulut                 0,000        -0,384 
TULOS ENNEN VEROJA               -5,775         2,530 -328%
Välittömät verot                 -0,041        -0,565  -93%
Vähemmistöosuus                   0,020         0,000   N/A
TILIKAUDEN VOITTO                -5,795         1,965 -395%

Tulos/osake (EUR)                 -0,56               0,22

Tuloveroina on otettu huomioon tilikauden verot ja
tuloslaskelmaan merkityn laskennallisen veron yhteismäärä.

KONSERNITASE (MEUR)              12/02           12/01

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT                 1,773         3,157  -44%
Aineettomat hyödykkeet            0,469         1,064  -56%
Aineelliset hyödykkeet            0,187         0,297  -37%
Sijoitukset osakkuusyrityksiin    1,112         0,000   - %
Muut sijoitukset                  0,005         1,796 
VAIHTUVAT VASTAAVAT               3,659         6,957  -47%
Pitkäaikaiset saamiset            0,262         2,848  -91%
Lyhytaikaiset saamiset            3,127         3,841  -19%
Rahat ja pankkisaamiset           0,270         0,268    1%

VASTAAVAA YHTEENSÄ                5,433        10,114  -46%

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA                       -0,043         4,738 -101%
Osakepääoma                       1,141         1,075    6%
Muu oma pääoma                   -1,184         3,663 -132%

VÄHEMMISTÖOSUUS                   0,000         0,000    -%

VIERAS PÄÄOMA                     5,475         5,376    2%
Pitkäaikainen vieras pääoma       0,565         0,606   -7%
Lyhytaikainen vieras pääoma       4,911         4,769    3%

VASTATTAVAA YHTEENSÄ              5,433        10,114  -46%
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Oma pääoma/osake (EUR)            -0,05          0,45

Omavaraisuusaste                 -12,3%         49,7%
Sijoitetun pääoman tuotto        -89,2%         67,1%
Tuotekehitysmenot MEUR            2,434         2,040  19,3%
Bruttoinvestoinnit
pysyviin vastaaviin MEUR          0,973         2,631

Henkilöstö keskimäärin              113           100

Osakkeiden osakeantioikaistu    10.328.054     9.989.556
keskimääräinen lukumäärä
tilikaudella

Osakkeiden osakeantioikaistu    10.376.356     9.989.556
lukumäärä tilikauden
päättymispäivänä

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

                               1-12/02      1-12/01

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Liiketulos                      -3,390        2,909
Suunnitelman mukaiset poistot    0,740        0,285
Muut tuotot ja kulut, joihin
ei liity maksua                  2,837        0,162
Rahoitustuotot ja –kulut        -0,862        0,005
Satunnaiset tuotot ja kulut      0,000       -0,384
Verot                           -0,041       -0,565
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten muutos           -1,060        0,166
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen muutos                 -0,291        0,107
Liiketoiminnan pitkäaikaisten
saamisten ja velkojen muutos     0,239       -1,598
Liiketoiminnan rahavirta        -1,826        1,086
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin      -0,130       -1,073
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,000       -1,791
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot       0,095        0,342
Lainasaamisten takaisinmaksut    0,000        0,875
Investointien rahavirta         -0,036       -1,648
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Pitkäaik. lainojen nostot        1,200        0,470
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut                  -0,370       -0,147
Vähemmistöosuuden lisäys         0,020        0,000
Pääomalainojen nostot            0,274        0,212
Maksullinen osakeanti            1,276        0,000
Maksetut osingot                -0,699        0,000
Muuntoerot                       0,163       -0,064
Rahoituksen rahavirta            1,865        0,470
Rahavarojen lisäys (+) /
vähennys (-)                     0,003       -0,092
Rahavarat tilikauden alussa      0,268        0,360
Rahavarat tilikauden lopussa     0,270        0,268

Vastuusitoumukset

Omista sitoumuksista annetut vakuudet (MEUR)
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Annetut kiinnitykset             1,325           0,424
lainoille
Konserniyhtiöiden puolesta
annetut vakuudet                 0,000           0,000
Konsernilla ei ole johdannaisista johtuvia vastuita.

Tilinpäätöstiedote ei ole tilintarkastettu.
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