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QPR SOFTWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2003

QPR-konsernin liikevaihto tilikaudella 2003 oli 5,166 MEUR
(8,728 MEUR vuonna 2002). Tilikauden liikevoitto oli 0,800
MEUR (-3,390 MEUR) pitäen sisällään yhteensä 1,200 MEUR:n
kauppahinnan tulon myydystä yrityspeliliiketoiminnasta.
Tilikauden nettotulos oli 0,709 MEUR (-5,795 MEUR), johon
sisältyy yhteensä 0,540 MEUR:n laskennallisen verosaamisen
kirjaus. Osakekohtainen tulos oli 0,02 EUR voitollinen
(-0,56 EUR).

Tilikaudella 2003 ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto
(sisältäen ohjelmistolisenssien, partner-aloitusmaksujen,
ylläpito- ja asiantuntijapalvelujen myynnin)laski 21,1%
edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 4,707 MEUR.
Loppuasiakasmyynti (ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto
ilman partner-aloitusmaksuja) nousi 0,4% edelliseen vuoteen
verrattuna ja oli 4,439 MEUR. Yrityspeliliiketoiminnan 
liikevaihto oli 0,460 MEUR (2,759 MEUR). Yrityspeliliiketoiminta 
myytiin 30.1.2003.

Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto 1,572 MEUR nousi
66,1% edelliseen neljännekseen verrattuna ja laski 25,7%
edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 1,522 MEUR, jossa
kasvua 69,4% edelliseen neljännekseen verrattuna ja laskua 10,8%
edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.
Loppuasiakasmyynti (ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto
ilman partner-aloitusmaksuja) oli 1,539 MEUR, jossa kasvua 72,8%
edelliseen neljännekseen verrattuna ja kasvua 8,7% edellisen
vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Ohjelmistolisenssien 
myynti oli 1,058 MEUR, jossa kasvua 128,6% edelliseen neljännekseen 
verrattuna ja kasvua 17,3% edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen 
verrattuna.

Loppuasiakasmyynnin osuus yhtiön liikevaihdosta neljännellä
neljänneksellä oli 97,9%, kun se oli edellisen vuoden
vastaavalla neljänneksellä 66,9%.

Tämänhetkiseen markkinatilanteeseen perustuen hallitus arvioi
ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon yltävän vuoden 2004
ensimmäisellä neljänneksellä 1,3-1,5 MEUR:oon, kun se
tilikauden 2003 vastaavalla ajanjaksolla oli 1,346 MEUR.
Konsernin liiketuloksen ensimmäiseltä neljännekseltä
arvioidaan muodostuvan positiiviseksi.
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Seuraavassa taulukossa esitetään tilikauden keskeiset
tunnusluvut verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon:
                                 1-12/03     1-12/02
-liikevaihto, MEUR                5,166       (8,728)
-liiket. muut tuotot, MEUR        1,327       (0,501)
-liiketulos,  MEUR                0,800      (-3,390)
-nettotulos, MEUR                 0,709      (-5,795)
-tulos/osake EUR                   0,02       (-0,56)
-omavaraisuusaste                 20,7%      (-12,3%)
-osakekohtainen oma pääoma EUR     0,07       (-0,05)
-sijoitetun pääoman tuotto        35,4%      (-89,2%)

Ohjelmistoliiketoiminnan osuus konsernin tilikauden
liikevaihdosta oli 91,1% (68,4%).

Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin tilikauden
liikevaihdosta oli 67% (55%).

Konsernin jatkuvan liiketoiminnan liikevaihto jakautui
tilikaudella 2003 seuraavasti (edellinen vuosi):

Ohjelmistolisenssit              2,553  (2,974) –14,2%
Partner-maksut                   0,268  (1,545) –82,7%
Ylläpitopalvelut                 1,474  (1,231) +19,7%
Asiantuntijapalvelut             0,412  (0,218) +89,1%

Ohjelmistoliiketoiminta yht.     4,707  (5,968) –21,1%
Yrityspeliliiketoiminta          0,460  (2,760) –83,3%

Liiketoiminnan kehitys

Vuonna 2003 QPR-konsernin liikevaihto laski 40,8% vuoteen
2002 verrattuna ja oli 5,166 MEUR. Tilikauden liikevoitto
oli 0,800 MEUR, joka oli 15,5% liikevaihdosta. Tilikauden
tulos oli 0,709 MEUR ja osakekohtainen tulos oli 0,02 EUR
voitollinen sekä osakekohtainen tulos laimennusvaikutus
huomioiden 0,01 EUR. Tilikauden liiketulokseen sisältyy
1,200 MEUR suuruinen kauppahinnan tulo myydystä yrityspeli-
liiketoiminnasta, ja tilikauden nettotulokseen sisältyy
0,540 MEUR:n laskennallisen verosaamisen kirjaus.

Tilikauden tulokseen sisältyy myös yhtiön toimintojen
uudelleenorganisointiin ja rahoitusjärjestelyihin liittyviä
kertaluontoisiksi luokiteltavia kuluja noin 0,250 MEUR, jotka
toteutuivat lähinnä vuoden loppupuoliskolla. Tämän lisäksi
yhtiölle aiheutui noin 0,100 MEUR normaalista poikkeavia
ylimääräisiä korko- ja rahoituskuluja tilikauden aikana.

Yrityspeliliiketoiminnan vaikutus konsernin nettotulokseen,
lukuunottamatta konsernin muihin tuottoihin kirjattua
yrityspeliliiketoiminnan myynnin 1,200 MEUR:n kauppahinnan
tuloa, oli vain 7 kEUR.

QPR konsernin keskittyminen ohjelmistoliiketoimintaan ja
panostukset globaaliin jakelukanavaan jatkuivat tilikauden
aikana, ja yhteistyötä tärkeimpien jälleenmyyjien kanssa
laajennettiin ja syvennettiin. Tilikauden aikana ohjelmisto-
lisenssien myynnistä 77% (39%) kertyi globaalin jakelukanavan
kautta eli yhteensä 1,974 MEUR, jossa kasvua 68% edelliseen
vuoteen verrattuna.

Seuraavassa QPR:n tilikauden 2003 liikevaihto ja liikevoitto
liiketoiminta-alueittain ja neljänneksittäin (jatkuva ohjelmisto-
liiketoiminta = Ohj. ja myyty yrityspeliliiketoiminta = Yrp) sekä
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yrityspeliliiketoiminnan myynnin 1,200 MEUR:n kauppahinnan (Kh)
tuloutuminen ja vaikutus konsernin liiketulokseen (kEUR):

               1-3/03                   4-6/03
                Ohj.  Yrp  Kh   Yht.     Ohj.  Yrp   Kh   Yht.

Liikevaihto    1.346  427      1.773      939  -65         875
Muut tuotot       16    0   0     16       48    0    80   128
Liiketulos        -1  218   0    218     -413 -135    80  -469
Liiketulos
vuoden alusta     -1  218   0    218     -414   83    80  -251

               7-9/03                   10-12/03
                Ohj.  Yrp  Kh   Yht.     Ohj.   Yrp   Kh   Yht.

Liikevaihto      900   48        947    1.522    50       1.572
Muut tuotot        9    0  452   462       53     0   668   721
Liiketulos      -181  -49  452   223      157     3   668   828
Liiketulos
vuoden alusta   -595   35  532   -28     -438    38 1.200   800

Liiketoiminnan kehitys 10-12/2003

Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto 1,572 MEUR
(2,116 MEUR) nousi 66,1% edelliseen neljännekseen verrattuna
ja laski 25,7% edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen
verrattuna.

Konsernin liikevaihdon kehitys oli suotuisa verrattuna
edelliseen neljännekseen erityisesti loppuasiakaskysynnän
osalta. Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 1,522 MEUR,
jossa kasvua 69,4% edelliseen neljännekseen verrattuna ja laskua
10,8% edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.
Loppuasiakasmyynti (ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto ilman
partner-aloitusmaksuja) oli 1,539 MEUR, jossa kasvua 72,8%
edelliseen neljännekseen verrattuna ja kasvua 8,7% edellisen
vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.
Ohjelmistolisenssien myynti oli 1,058 MEUR, jossa kasvua 128,6%
edelliseen neljännekseen verrattuna ja kasvua 17,3% edellisen
vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.

Loppuasiakasmyynnin osuus yhtiön liikevaihdosta neljännellä
neljänneksellä oli 97,9%, kun se oli edellisen vuoden
vastaavalla neljänneksellä 66,9%.

Konsernin neljännen neljänneksen liiketulos oli 0,828 MEUR.
Neljännen neljänneksen liiketulokseen vaikutti 0,668 MEUR:n
kauppahinnan tulon kirjautuminen myydystä yrityspeliliike-
toiminnasta. Konsernin neljännen neljänneksen nettotulos oli
1,204 MEUR. Neljännen neljänneksen nettotulokseen vaikutti
0,540 MEUR:n laskennallisen verosaamisen kirjaus.

Tuotekehitys

QPR julkaisi maaliskuussa 2003 uuden tuoteversion Balanced
Scorecard- ja prosessijohtamisohjelmistostaan. QPR 7
kokonaisuus on vuorovaikutteinen ohjelmisto ihmisten
sitouttamiseen organisaation tavoitteisiin ja prosesseihin.
QPR 7 yhdistää saumattomasti QPR ScoreCardin ja QPR
ProcessGuiden.

QPR 7 versio on saanut positiivisen vastaanoton markkinoilla
uutta ajattelua edustavana strategiatyökaluna ja muuttaa
osaltaan strategian kommunikoinnin ja prosessijohtamisen
totuttuja malleja.
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QPR 7 ohjelmistoja on tilikauden loppuun mennessä
käännetty 20 eri kielelle.

Yhtiön tuotekehitysmenot olivat tilikaudella yhteensä
1,085 MEUR (2,434 MEUR) eli 21,0% (27,9%) liikevaihdosta.
Tuotekehitysmenoja ei ole aktivoitu taseeseen.
Tuotekehitysmenoihin ei ole sisällytetty yleiskustannuksia.

Henkilöstö ja organisaatio

Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli yhteensä
41 henkilöä (98), jotka kaikki toimivat ohjelmistoliike-
toiminnassa.

Rahoitus, investoinnit ja oman pääoman muutokset

Konsernin oma pääoma oli tilikauden päätöshetkellä 1,259 MEUR,
ja konsernin osakepääoma 1,257 MEUR.

Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun 2003 lopussa 20,7%
(-12,3%).

Konsernin likvidit rahoitusvarat kauden lopussa olivat 0,410
MEUR. Konsernin bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin
olivat tilikaudella 0,098 MEUR (0,973 MEUR) eli 1,9% (11,2%)
liikevaihdosta. Merkittävin investointi oli osakkuusyhtiö QPR
Cost Control BV:n osakkeiden merkintä osakeannissa joulukuussa
2003 0,090 MEUR:lla. Konsernin emoyhtiön QPR Software Oyj:n
omat pääomat olivat yhteensä 2,014 MEUR, josta osakepääoma
1,257 MEUR.

Konsernin maksuvalmiustilanne tilikauden lopussa on
normalisoitunut oltuaan suurimman osan vuotta tiukka.
Likvidit kassavarat olivat tilinpäätöshetkellä 0,410 MEUR.
Vaihtuvat vastaavat vähennettynä 0,766 MEUR:lla pitkäaikaisia
saamisia oli 2,812 MEUR, lyhytaikainen vieras pääoma oli
3,069 MEUR ja saadut ennakkomaksut 0,694 MEUR. Näin
quick ratio tunnusluku tilikauden lopussa oli 1,18.

Konsernin rahavarat riittävät likviditeettiennusteen
perusteella seuraavat 12 kuukautta, ja likviditeetti-
tilanteen arvioidaan paranevan edelleen seuraavien
kahdentoista kuukauden aikana. Likviditeettitilannetta
tulee parantamaan konsernin liiketoiminnan kannattavuuden
parantuminen, osakkaiden todennäköisesti suorittamat
omanpääomansijoitukset (noin 0,2 MEUR) ja myydystä
yrityspeliliiketoiminnasta tilikauden aikana maksuna
kertyvät varat (arviolta n. 0,5 MEUR).

Tilikaudella merkittiin uusia osakkeita optioilla marras-
kuussa 2003, ja tehtiin suunnattu anti joulukuussa 2003.
Yhteensä näillä korotettiin osakepääomaa 0,116 MEUR:lla ja
ylikurssirahastoon kirjattiin 0,332 MEUR. Tilikauden
aikana ei nostettu uusia oman pääoman ehtoisia lainoja.

Tilikauden muut tapahtumat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QPR Software Oyj:n hallitus valitsi 29.7.2003 keskuudestaan
hallituksen puheenjohtajaksi Timo Tirkkosen. Samalla
hallitus nimitti yhtiön toimitusjohtajaksi Matti Kannisen,
joka oli toiminut toimitusjohtajan sijaisena 1.7.2003
alkaen.

QPR Software Oyj:n hallitus päätti 26.8.2003 yhtiön
taloudellisen tilanteen ja likviditeetin edelleen
parantamiseksi myydä 6.000 Mawell Oy:n osaketta yhteensä
198.000 euron kauppahinnasta. Samalla yhtiö suostui antamaan
ostajalle etuosto-oikeuden 4.000 Mawell Oy:n osakkeen
ostoon. Osakekaupalla ei ollut yhtiölle tulosvaikutusta,
koska se toteutettiin osakkeiden kirjanpitoarvoon.

Edelleen hallitus päätti 26.8.2003 myydä osan yhtiön
Business Games Factory Oy:ltä olevasta kauppahintasaatavasta.
Saatavan myynnillä oli yhtiölle välitön noin 0,365 MEUR
kirjanpidollinen positiivinen tulosvaikutus.
Kauppahintasaatavan loppuosaa ei oltu varovaisuussyistä
tuloutettu kirjanpidossa.

QPR  Software  Oyj:n  hallitus  päätti  1.10.2003
ylimääräisen yhtiökokouksen 22.7.2003 antaman valtuutuksen
nojalla optio-oikeuksien liikkeeseen  laskemisesta ja
jakamisesta QPR Software-konsernin henkilöstölle ja
QPR Software Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle,
QPR Services Oy:lle.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä 518.790 kappaletta, ja
niillä  voi merkitä yhteensä 518.790 QPR Software Oyj:n
osaketta. Optio-oikeuksista 259.395 merkitään tunnuksella
2003/IIIA ja 259.395 tunnuksella 2003/IIIB.

Osakkeen  merkintähinta optio-oikeuksilla 2003/IIIA  ja
2003/IIIB on 0,25 euroa osakkeelta. Merkintähintaa alennetaan
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1.10.2003 jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien
osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.
Osakkeen merkintähinnan tulee olla vähintään osakkeen
kirjanpidollinen vasta-arvo. Osakkeiden merkintäaika on
optio-oikeudella 2003/IIIA 30.9.2004 – 31.12.2008 ja
optio-oikeudella 2003/IIIB 30.9.2005 – 31.12.2008.

Optio-oikeuksilla kannustetaan henkilöstöä pitkäjänteiseen
työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla
pyritään myös sitouttamaan henkilöstöä työnantajaan siten,
että työ- tai toimisuhteen päättyessä ennen 30.9.2005, on
henkilön tarjottava optio-oikeuksiaan takaisin yhtiölle ilman,
että optio-oikeuksiin mahdollisesti kertynyttä arvoa
hyvitettäisiin.

QPR Software-konsernin henkilöstölle jaettiin yhteensä 210.000
2003/IIIA-optio-oikeutta ja yhteensä 210.000 2003/IIIB-optio-
oikeutta. QPR Software Oyj:n tytäryhtiölle, QPR Services Oy:lle
annettiin loput 98.790 2003/III-optio-oikeutta annettavaksi
myöhemmin QPR Software- konsernin nykyisille tai tuleville
henkilöille.

Edelleen QPR  Software  Oyj:n  hallitus  päätti  1.10.2003
antaa ylimääräisen  yhtiökokouksen 22.7.2003 liikkeeseen
laskemista  optio-oikeuksista  2003/II  yhtiön
toimitusjohtajalle yhteensä 50.000 ja kullekin
hallituksen jäsenelle yhteensä 30.000 optio-oikeutta.
Annettujen  2003/II-optio-oikeuksien määrä on yhteensä
170.000 kappaletta. Loput 89.408 2003/II-optio-oikeutta on
annettu QPR Software Oyj:n tytäryhtiölle, QPR Services Oy:lle.

Optio-oikeuksilla 2003/II voi merkitä yhteensä enintään
259.408 QPR Software Oyj:n osaketta. Osakkeen merkintähinta
optio-oikeuksilla 2003/II on 0,30 euroa osakkeelta ja
osakkeiden merkintäaika 30.9.2004 - 31.12.2008.

Yhtiö päätti myydä 28.11.2003 4.000 kappaletta Mawell Oy:n
osakettaan yhteensä 132.000 euron kauppahinnasta. Yhtiö myi
edelleen 11.12.2003 6.000 Mawell Oy:n osakettaan yhteensä
198.000 euron kauppahinnasta. Yhtiön omistuksessa ei enää ole
Mawell Oy:n osakkeita. Osakekaupoilla ei ollut yhtiölle
tulosvaikutusta, koska ne toteutettiin osakkeiden kirjanpito-
arvoon. Yhtiön yhtiökokous oli aiemmin valtuuttanut yhtiön
hallituksen myymään osakkeet parhaaksi katsomillaan ehdoilla.

QPR Software Oyj:n optio-ohjelmaan 2003/I liittyvillä
optioilla merkittiin 30.11.2003 mennessä yhteensä 650.000
kappaletta yhtiön osaketta, 0,38 euron osakekohtaisella
merkintähinnalla, osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan
ollessa 247.000 euroa. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon jo
tilikaudelta 2003 ja tuottavat muut osakasoikeudet osakepääoman
korotuksen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Optio-
ohjelma 2003/I koostuu yhteensä 1.125.000 optio-oikeudesta.
Kukin optio oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden QPR
Software Oyj:n osakkeen. Vielä käyttämättä olevilla optioilla
tehtävien merkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä
voi nousta vielä enintään 475.000 osakkeella ja osakepääoma
52.250 eurolla. Osakkeiden merkintähinta loppujen vielä
käyttämättömien optio-oikeuksien osalta on 0,42 euroa osakkeelta
ja osakkeiden merkintäaika optioiden perusteella päättyy
10.3.2004. Mikäli merkinnät jäljellä olevien optioiden osalta
tehdään täysimääräisinä kertyy yhtiölle osakkeiden merkintä-
hintana yhteensä 199.500 euroa.

QPR Software Oyj:n hallitus ilmoitti 11.12.2003 pörssitiedotteella
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seuraavaa:

1. QPR Software Oyj ja sen tytäryhtiö myivät 30.01.2003 yritys-
peliliiketoiminnan vastaperustetulle Business Games Factory
Oy:lle (BGF) 1.200.000 euron kauppahinnasta. BGF on kauppa-
sopimuksen mukaisesti suorittanut kauppahintaa maksaen myyjälle
prosenttiosuuden asiakastulovirrastaan, mikä on kirjattu
maksuperusteisesti QPR:n tulokseen. Kauppahintaerien maksu alkoi
toukokuussa 2003 ja elokuun loppuun mennessä eriä on maksettu
yhteensä noin 165 kEUR:a. Edellisen lisäksi on elokuussa
toteutetun saatavan myynnin yhteydessä tuloutunut noin
368 kEUR:a.

2. QPR Software Oyj:n ja sen tytäryhtiön tarkoituksena on,
BGF:n liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen vakiinnuttua,
tilinpäätöksen 2003 laadinnan yhteydessä siirtyä kauppahinnan
osalta normaaliin kirjaamiskäytäntöön. Yhtiön konsernitilin-
päätökseen 2003 kirjautuu tämän seurauksena kauppahinnan loppu-
osan tuloutuksena noin 667 kEUR:a ja taseeseen kirjataan
jäljelläoleva noin 896 kEUR:n kauppahintasaaminen.
Edellämainittu osakekauppa parantaa konsernin likviditetti-
tilannetta vuoden 2003 osalta noin 90 kEUR.

3. QPR Software Oyj:n tulos vuodelta 2002 oli hyvin tappiollinen
ja emoyhtiön vahvistetut tappiot tilikaudelta 2002 ovat 4.203.792
euroa. Yhtiön perusliiketoiminnan kannattavuuden parantuessa ja
tuloskehityksen seuratessa tämänhetkisiä arvioita, tulee yhtiölle
mahdolliseksi käyttää e.m. vahvistettua tappiota tulevina vuosina.
Yhtiö tulee näin ollen vuoden 2003 tilinpäätöksen laadinnan
yhteydessä harkitsemaan mahdollisuutta laskennallisen verosaamisen
osittaiseksi kirjaamiseksi ja tulouttamiseksi tilinpäätöksen
yhteydessä. Tätä koskevat päätökset tullaan tekemään tilin-
päätöksen laadinnan yhteydessä sen hetkisen vallitsevan tilanteen
perusteella. Yhtiön tilinpäätöstiedote koskien tilikautta 2003
julkaistaan 28.01.2004.

4. Liiketoiminnan tuloksen paranemisen, edellä kuvattujen
toimenpiteiden ja aiempien toteutettujen Mawell Oy:n osakkeiden
myyntien ja osakeannin seurauksena konsernitilinpäätöksen oma
pääoma tulee kasvamaan merkittävästi ja vakavaraisuus tilin-
päätöksessä tullee ylittämään 20 prosenttia. Yhtiön tulos tili-
kaudelta 2003 tulee vastaavasti olemaan selvästi positiivinen.

Yhtiö merkitsi 16.12.2003 yhteensä 200 kappaletta osakkuus-
yrityksensä QPR CostControl BV:n osakkeita QPR CostControl BV:n
vanhoille osakkaille suunnatussa osakeannissa. Osakkeiden
merkintähinta oli 450 euroa osakkeelta, yhteensä 90.000 euroa.
Yhtiön omistusosuus ja osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
osakkuusyrityksessä on osakemerkinnän jälkeen 32,3%, kun se oli
aiemmin 32,7%. Kirjanpitoarvoltaan yhtiön kokonaissijoitus
osakkuusyrityksessä osakemerkinnän jälkeen on noin 419 kEUR.
Toteutetulla suunnatulla osakeannilla pyritään
varmistamaan vuonna 2004 julkaistavan uuden QPR CostControl
tuotteen nopea lanseeraus ja tehokas jakelu, ja siten osakkuus-
yrityksen yhtiölle suotuisa liikevaihto- ja tuloskehitys
vuonna 2004.

QPR Software Oyj:n hallitus päätti 19.12.2003 ylimääräisen
yhtiökokouksen 22.7.2003 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta
osakeannista, jossa Fides New Media –niminen sijoitusrahasto,
jota hallinnoi Fides Rahastoyhtiö Oy ja Ulkomarkkinat Oy kumpikin
merkitsivät 200.000 uutta osaketta, eli yhteensä 400.000 yhtiön
osaketta. Osakkeiden merkintähinta osakeannissa oli 0,50 euroa
osakkeelta ja yhteenlaskettu merkintähinta oli siten 200.000
euroa.
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Osakkeiden  merkintöjen seurauksena QPR Software Oyj:n osakepääoma
nousi yhteensä 44.000 eurolla. Liikkeellelaskettujen osakkeiden
osuus yhtiön osakekannasta ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
osakeannin jälkeen oli noin 3,5 prosenttia. Uudet osakkeet
oikeuttavat osinkoon jo tilikaudelta 2003 ja tuottavat muut
osakasoikeudet osakepääoman korotuksen tultua rekisteröidyksi
kaupparekisteriin. Osakeanti paransi yhtiön likviditeettiä
200.000 eurolla sekä paransi konsernin vakavaraisuutta.

QPR Software Oyj:n optio-ohjelmaan 2003/I liittyvillä optioilla
tehdyistä osakemerkinnöistä, 650.000 kappaletta yhtiön osaketta,
johtuva osakepääoman korotus yhteensä 71.500 euroa, sekä yhtiön
hallituksen 19.12.2003 ylimääräisen yhtiökokouksen 22.7.2003
antaman valtuutuksen nojalla päättämässä suunnatussa osakeannissa
tehdyistä osakemerkinnöistä, 400.000 kappaletta yhtiön osaketta,
johtuvat osakepääoman korotukset yhteensä 44.000 euroa
rekisteröitiin kaupparekisteriin tilikauden 2003 aikana.
Yhtiö ilmoitti, että se tulee hakemaan uusien osakkeiden
ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin
NM-listalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa.

Yhtiön omistus ja kaupankäynti yhtiön osakkeilla

Yhtiöllä oli tilikauden lopulla yhteensä 599
osakkeenomistajaa. Omistus jakautui seuraavasti:

Osakkeiden lukumäärä   Omistuksia   %         Osakelkm   %
      1 - 500            228      38,06%       48.576  0,43%
    501 - 1.000          100      16,69%       86.031  0,75%
  1.001 - 5.000          150      25,04%      421.856  3,69%
  5.001 - 10.000          44       7,35%      352.962  3,09%
 10.001 - 50.000          49       8,18%    1.116.308  9,77%
 50.001 - 100.000         11       1,84%      726.466  6,36%
100.001 - 2.795.714       17       2,84%    8.674.157 75,91%
      Summa              599               11.426.356

Osakkaista 23 (3,84%) oli ulkomaalaisia, omistaen yhteensä
128.396 (1,12%) osaketta.

Yhtiön osakkeilla käytiin kauppaa tilikaudella yhteensä
1,204 MEUR:lla eli keskimäärin 4.817 euroa/kaupankäyntipäivä.
Osakevaihto oli yhteensä 3.562.375 osaketta eli keskimäärin
14.250 osaketta/kaupankäyntipäivä. Osakevaihto vastaa 31,2
prosenttia koko osakekannasta ja keskimääräinen kauppahinta
oli 0,34 euroa/osake. Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa
päätöskurssilla 0,50 euroa/osake oli 5,713 MEUR.

QPR Software Oyj:n liikkeellelaskettujen osakkeiden lukumäärä
on tilikauden päättyessä ja katsaushetkellä 11.426.356
osaketta. Tämän lisäksi yhtiö on laskenut liikkeelle yhtiön
hallituksen jäsenten, johdon ja avainhenkilöiden merkitsemiä
optioita, jotka oikeuttavat yhteensä 590.000 uuden osakkeen
merkintään. Näitä optioita on myös yhtiön tytäryhtiön hallussa
annettavaksi yhtiön nykyisen ja tulevan henkilökunnan ja johdon
merkittäväksi määrä, joka oikeuttaa enintään 188.198 uuden
osakkeen merkintään. Lisäksi yhtiökokouksen 22.7.2003 päätöksen
mukaisesti yhtiö on laskenut liikkeelle yhtiön taloudellisen
tilanteen ja likviditeetin parantamiseksi toteutetun rahoitus-
järjestelyn lainanantajien merkitsemiä optioita, jotka
oikeuttavat vielä 475.000 uuden osakkeen merkintään. Yhtiön
hallitus voi yhtiökokouksen 22.7.2003 antamien valtuuksien
perusteella laskea lisäksi liikkeelle arvopapereita, jotka
voivat lisätä yhtiön liikkeellä olevien osakkeiden määrää
enintään 1.156.392 osakkeella. Valtuutus on voimassa 22.7.2004
asti.
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Tilikauden jälkeiset tapahtumat

QPR Software Oyj:n vuoden 2003/I optio-ohjelmaan liittyvillä
optio-oikeuksilla merkityt 650.000 osaketta sekä suunnatussa
annissa merkityt 400.000 osaketta otettiin julkisen kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssin NM-listalla yhdessä vanhojen
osakkeiden kanssa 14.1.2004 alkaen. Kaupankäynnin kohteena
olevien osakkeiden määrä nousi näin 11.426.356 osakkeeseen.

Rahoitustarkastus oli 10.12.2003 myöntänyt yhtiölle luvan (n:o
124/271/2003) poiketa velvollisuudesta julkaista listalleottoesite
haettaessa pörssilistalle otettavaksi Optio-ohjelman 2003/I
nojalla merkittäviä osakkeita sekä 2.1.2004 luvan (n:o
132/271/2003) poiketa velvollisuudesta julkaista listalleottoesite
haettaessa pörssilistalle otettavaksi edellä mainitussa
suunnatussa osakeannissa merkittäviä osakkeita.

Tulevaisuuden näkymät

Tämänhetkiseen markkinatilanteeseen perustuen hallitus arvioi
ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon yltävän vuoden 2004
ensimmäisellä neljänneksellä 1,3-1,5 MEUR:oon, kun se
tilikauden 2003 vastaavalla ajanjaksolla oli 1,346 MEUR.
Konsernin liiketuloksen ensimmäiseltä neljännekseltä
arvioidaan muodostuvan positiiviseksi.

Koko vuoden 2004 osalta arvioidaan nykyisen liiketoiminnan
kasvun jatkuvan tasaisesti. Viime aikoina toteutunutta
taloudellista kasvua merkittävämpi kasvu tulisi kuitenkin
edellyttämään laajempien sopimuskokonaisuuksien syntymistä
QPR:n potentiaalisten yhteistyökumppanien kanssa. Yhtiön
hallituksen käsityksen mukaan QPR:n ohjelmistoliikevaihdon
kasvu tulee tämänhetkisen käsityksen perusteella olemaan
vuoden 2004 aikana vuositasolla noin 20–40%. Konsernin
tuloksen ennakoidaan tämän perusteella muodostuvan selvästi
positiiviseksi.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (MEUR)   1-12/03       1-12/02
                                                       muutos
LIIKEVAIHTO                       5,166         8,728  -41%
Liiketoiminnan muut tuotot        1,327         0,501  165%
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta                       -0,144        -0,178  -19%
Kulut                             5,338        11,699  -54%
Suunnitelman mukaiset
poistot                           0,212         0,740  -71%
LIIKEVOITTO/TAPPIO                0,800        -3,390  124%
Rahoitustuotot ja -kulut         -0,613        -2,385  -74%
TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ         0,188        -5,775  103%
Satunnaiset tuotot                0,540         0,000  100%
Satunnaiset kulut                 0,000         0,000
TULOS ENNEN VEROJA                0,727        -5,775  113%
Välittömät verot                 -0,018        -0,041  -56%
Vähemmistöosuus                   0,000         0,020 -100%
TILIKAUDEN VOITTO                 0,709        -5,795  112%

Tulos/osake (EUR)                  0,02         -0,56  103%

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

KONSERNITASE (MEUR)               12/03         12/02
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VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT                 0,852         1,773  -52%
Aineettomat hyödykkeet            0,301         0,469  -36%
Aineelliset hyödykkeet            0,123         0,187  -34%
Sijoitukset osakkuusyrityksiin    0,424         1,112  -62%
Muut sijoitukset                  0,005         0,005
VAIHTUVAT VASTAAVAT               3,578         3,659   -2%
Pitkäaikaiset saamiset            1,221         0,262  366%
Lyhytaikaiset saamiset            1,947         3,127  -38%
Rahat ja pankkisaamiset           0,410         0,270   52%

VASTAAVAA YHTEENSÄ                4,430         5,433  -18%

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA                        1,259        -0,043 3028%
Osakepääoma                       1,257         1,141   10%
Muu oma pääoma                    0,002        -1,184  100%

VÄHEMMISTÖOSUUS                   0,000         0,000

VIERAS PÄÄOMA                     3,171         5,475  -42%
Pitkäaikainen vieras pääoma       0,102         0,565  -82%
Lyhytaikainen vieras pääoma       3,069         4,911  -37%

VASTATTAVAA YHTEENSÄ              4,430         5,433  -18%

Oma pääoma/osake (EUR)             0,07         -0,05  240%

Omavaraisuusaste                  20,7%        -12,3%
Sijoitetun pääoman tuotto         35,4%        -89,2%
Tuotekehitysmenot MEUR            1,085         2,434  -55%
Bruttoinvestoinnit
pysyviin vastaaviin MEUR          0,098         0,973  -90%

Henkilöstö keskimäärin               54           113

Osakkeiden osakeantioikaistu    10.413.753    10.328.054
keskimääräinen lukumäärä
tilikaudella

Osakkeiden lukumäärä            11.426.356    10.376.356
tilikauden päättymispäivänä

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

                                 1-12/03      1-12/02

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Liiketulos                         0,800       -3,390
Suunnitelman mukaiset poistot      0,212        0,740
Muut tuotot ja kulut, joihin
ei liity maksua                    0,099        2,837
Rahoitustuotot ja -kulut          -0,613       -0,862
Satunnaiset tuotot ja kulut        0,540        0,000
Verot                             -0,018       -0,041
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten muutos              1,176       -1,060
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen muutos                   -1,859       -0,291
Liiketoiminnan pitkäaikaisten
saamisten ja velkojen muutos      -0,959        0,239
Liiketoiminnan rahavirta          -0,623       -1,826
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INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin         0,020       -0,130
Sijoitukset osakkuusyrityksiin    -0,109        0,000
Investoinnit muihin sijoituksiin   0,693        0,000
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot         0,000        0,095
Lainasaamisten takaisinmaksut      0,000        0,000
Investointien rahavirta            0,604       -0,036
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Pitkäaik. lainojen nostot          0,000        1,200
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut                    -0,445       -0,370
Vähemmistöosuuden lisäys           0,000        0,020
Pääomalainojen nostot              0,000        0,274
Maksullinen osakeanti              0,447        1,276
Maksetut osingot                   0,000       -0,699
Muuntoerot                         0,156        0,163
Rahoituksen rahavirta              0,158        1,865
Rahavarojen lisäys (+) /
vähennys (-)                       0,139        0,003
Rahavarat tilikauden alussa        0,270        0,268
Rahavarat tilikauden lopussa       0,410        0,270

Vastuusitoumukset

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

Konsernilla ei ole johdannaisista johtuvia vastuita.

Tilinpäätöstiedote ei ole tilintarkastettu.
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