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QPR Software tarjoaa ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluja  

kokonaisarkkitehtuuriin perustuvaan toiminnan kehittämiseen,  

organisaatioiden suorituskyvyn parantamiseen sekä prosessien 

mallintamiseen ja analysointiin. Missiomme on auttaa  

asiakkaitamme tulemaan ketteriksi ja tehokkaiksi toiminnassaan. 

 

QPR:n ohjelmistoja käyttää yli 1 500 organisaatiota ympäri  

maailman. QPR Software Oyj:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX 

Helsinki Oy:ssä. 
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Toimitusjohtajan katsaus 

Hyvä osakkeenomistaja, 

QPR Softwaren kasvustrategian toteuttaminen edistyi 
vuonna 2012 suunnitelmien mukaisesti. Liikevaih-
tomme kasvu kiihtyi 24 %:iin, johtuen hyvästä me-
nestyksestä kasvualueillamme joita ovat kokonaisark-
kitehtuuriratkaisut sekä prosessianalyysiratkaisut.  
Samaan aikaan yhtiön osakekohtainen tulos kasvoi  
26 %. Toimintamme tulos oli hyvin linjassa aiemmin 
julkistettujen keskipitkän aikavälin taloudellisten ta-
voitteiden kanssa, jotka tähtäävät kannattavaan kas-

vuun ja noin 13 miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 
2014. 

QPR:n ohjelmistojen uusmyynti on siirtymässä yhä 
vahvemmin ohjelmistojen vuokraukseen lisenssi-
myynnin sijasta. Kokemuksemme ohjelmistojen vuok-
rauksesta ovat rohkaisevia: asiakkaat ovat ottaneet 
sen hyvin vastaan, jatkuvat tuottomme ovat kasva-
neet nopeasti ja asiakasvaihtuvuus on ollut erittäin 
pientä. Vuonna 2012 ohjelmistovuokrauksen liikevaih-
to tuplaantui, ja vahvan kasvun odotetaan jatkuvan 
myös kuluvana vuonna. 

Myös asiantuntijapalvelujemme liikevaihto kasvoi voi-
makkaasti (+60 %), osin Nobultec Oy:n konsolidoin-

nin vauhdittamana. Nobultecin liiketoimintojen integ-
rointi QPR:n Suomen liiketoimintoihin sujui hyvin. 
Integroinnin myötä palvelutarjoamaa, konsultointi- ja 
myyntiresursseja vahvistettiin ja käyttöön otettiin uusi 
kasvavan liiketoiminnan tarpeisiin soveltuva prosessi-
mainen toimintamalli.  

Olen erityisen iloinen vuonna 2012 tapahtuneesta 
kyvykkyyksiemme vahvistamisesta. Hankimme yhti-
öön lyhyessä ajassa kriittisen massan kokonaisarkki-
tehtuuriosaamista, ja uskon että meillä on erinomaiset 
mahdollisuudet edelleen kasvattaa kokonaisarkkiteh-
tuuriliiketoimintaamme. 

Olemme arvioineet liikevaihtomme jatkavan vahvaa 
orgaanista kasvua vuonna 2013. Samalla kuitenkin 
ennustamme, että liikevaihdon kasvusta huolimatta 
euromääräinen liiketuloksemme säilyy samalla tasolla 
kuin vuonna 2012. Syynä tähän ovat investoinnit, 
joiden tekemistä jatkamme kasvuliiketoimintoihimme. 
Uskon, että nämä investoinnit ovat hyvin perusteltuja 
ja arvoa tuottavia osakkeenomistajillemme pitkällä 
tähtäimellä. 

Kasvumme lähteet kuluvana vuonna ovat samat kuin 
vuonna 2012. Viime vuosina olemme merkittävästi 
vahvistaneet markkinaosuuttamme Suomessa koko-
naisarkkitehtuuri-, prosessimallinnus- ja prosessiana-

lyysimarkkinalla. Nyt on aika hakea kansainvälistä 
kasvua uusille QPR EnterpriseArchitect- ja QPR  
ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteillemme. Haemme 
kasvua ensisijaisesti yhteistyössä uusien jälleenmyyji-
en sekä kansainvälisten OEM-kumppaneiden kanssa, 

mutta uskon, että sitä edesauttaa myös nykyisen jäl-
leenmyyjäverkostomme panos. Kumppaniliiketoimin-
nan laajentaminen on aina pitkäaikainen panostus 
eikä tuloksia saada aikaan yhdessä yössä. Uskon kui-
tenkin, että meillä on hyvät mahdollisuudet onnistua 
siinä, sillä QPR:llä on hyvä osaaminen ja pitkät perin-
teet kanavaliiketoiminnassa sekä laaja QPR Metrics- ja 
QPR ProcessDesigner –tuotteita myyvä jälleenmyynti-
verkosto yli 50 maassa. QPR Metrics ja QPR Process-
Designer säilyvät tärkeänä osana tuotevalikoimaamme 
myös jatkossa. 

Tehostamme kansainvälisten jälleenmyyjien rekrytoin-
tia erityisesti QPR EnterpriseArchitect –tuotteelle ja 
lisäämme henkilöstöresursseja kanavaliiketoimintaan 
kuluvan vuoden alkupuoliskon aikana. Uskomme, että 
ohjelmistotuotteemme ja siihen liittyvän kokonaisark-
kitehtuurimetodologian yhdistelmä on erittäin kilpailu-
kykyinen ja että sille löytyy markkinoilta vahvaa  
kysyntää. 

Rakennamme myös kansainvälisiä OEM-kumppa-
nuuksia QPR ProcessAnalyzerille uuden perustamam-
me tiimin voimin. Tavoitteemme tänä vuonna on rek-
rytoida ensimmäiset OEM-kumppanit Suomen ulko-
puolelta ja saada heidän QPR ProcessAnalyzeriin pe-
rustuva liiketoimintansa hyvään vauhtiin. 

Viime vuosina olemme merkittävästi vahvistaneet 
tarjoamaamme. Tuotteidemme ja palveluidemme 
avulla organisaatiot voivat kehittää pysyviä kyvyk-
kyyksiä liiketoimintojensa analysointiin, suunnitteluun 
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ja parantamiseen. Uskon että juuri liiketoimintalähtöi-
syys tuotteissa ja palveluissa on edistänyt menestys-
tämme niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla  
viime vuosina.  

Kokonaisarkkitehtuuriratkaisujen kysyntä on lisäänty-
nyt viime aikoina useilla markkinoilla. Uskomme että 
tämä markkinakysyntä säilyy vahvana vuonna 2013 ja 
että kokonaisarkkitehtuuriratkaisut ovat QPR:n lähiai-
kojen merkittävin kasvun lähde. Keskipitkällä ja pitkäl-

lä tähtäimellä uskon että QPR ProcessAnalyzer-
tuotteeseen perustuva prosessianalyysiliiketoiminta 
tulee yhä tärkeämmäksi osaksi liiketoimintaamme. 

Lopuksi haluan kiittää lämpimästi asiakkaitamme, 
liiketoimintakumppaneitamme ja henkilöstöämme 
menestyksekkäästä vuodesta 2012! 

Jari Jaakkola 

toimitusjohtaja 

 

Hallitus 

QPR Software Oyj:n hallitus kokoontui tilikauden aikana yhteensä 13 kertaa (13). Hallituksen jäsenten 
keskimääräinen kokouksiin osallistumisprosentti oli 92 (94). Hallitus teki toiminnastaan itsearvioinnin. Se 

ei ole perustanut valiokuntia. Hallituksen puheenjohtajalle maksettiin vuosipalkkiona puheenjohtajuudesta 
25 230 euroa ja hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona 16 820 euroa vuonna 2012. Erillisiä kokouspalkkioita 

ei maksettu. 

 

Vesa-Pekka Leskinen 

 s. 1950 
 Hallituksen jäsen alkaen heinäkuu 2003. 
 Hallituksen puheenjohtaja alkaen tammikuu 2006.  

Vesa-Pekka Leskinen on Kauppamainos Oy:n hallituk-
sen puheenjohtaja ja hän toimi yhtiön toimitusjohta-
jana vuodesta 1979 syyskuuhun 2010 saakka. Hän on 
Kauppamainoksen pääomistaja. Kauppamainoksen 
päätoimiala on ollut sijoitusviestintä. Kauppamainos 
on toteuttanut lähes sata eri yhtiöiden vuosikertomus-
ta, osallistunut useiden kymmenien osakeantien, 
oman pääoman ehtoisten transaktioiden suunnitte-
luun ja ollut toteuttamassa yli kymmenen yrityksen 
pörssilistautumista. Näissä yhteyksissä Vesa-Pekka 
Leskinen on osallistunut henkilökohtaisesti noteerattu-

jen yhtiöiden sijoitusviestinnän hoitamiseen. 

Vesa-Pekka Leskinen on myös Quartal Oy:n perustaja. 
Hän oli sen pääomistaja yhtiön perustamisesta vuo-
teen 1999 asti. Quartal Oy on keskittynyt sähköisten 
jakelujärjestelmien ja viestinnän palveluiden kehittä-
miseen ja tuottamiseen erityisesti arvopaperimarkki-
noita ja sillä toimivia yrityksiä varten. Vesa-Pekka 
Leskinen on lisäksi Vianaturale Oy:n hallituksen jäsen. 
Koulutukseltaan Leskinen on ylioppilas ja hän on  
suorittanut MAT -tutkinnon. 

Vesa-Pekka Leskinen omisti 851 400 QPR Software 

Oyj:n osaketta 31.12.2012. Kauppamainos Oy, jonka 
pääomistaja Leskinen on, omisti 475 170 QPR Softwa-
re Oyj:n osaketta 31.12.2012. 

 

Kirsi Eräkangas 

 s. 1965 
 Hallituksen jäsen maaliskuusta 2012. 
 Riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä 

osakkeenomistajista. 

Kirsi Eräkangas on Finpron ja Innoctus Oy:n hallituk-
sen jäsen sekä Nomadi Oy:n omistaja. Nomadi Oy on 
sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka tekee yhteistyötä usei-
den IT start-up -yhtiöiden kanssa. 

Kirsi Eräkangas on yksi pörssiyhtiö Basware Oyj:n 
perustajista. Basware on erikoistunut talous- ja han-
kintaprosessien automatisointiin ja on yksi Suomen 
menestyneimmistä ohjelmistoyhtiöistä. Eräkankaalla 
oli keskeinen asema Baswaren liiketoiminnan kehittä-
misessä, ja hänellä on ollut useita yhtiön ylimmän 
johdon tehtäviä vuosina 1988–2005. Näistä viimeisin 
liiketoimintavastuualue kattoi Baswaren asiantuntija-
palvelut globaalisti. Kirsi Eräkangas oli Baswaren halli-
tuksen jäsen vuosina 1993–2008 ja toimi viimeksi 
hallituksen varapuheenjohtajana. 

Aiemmin Kirsi Eräkangas on toiminut Biocomputing 
Platforms Oy:n (2007–2010) ja Softability Oy:n 
(2006–2008) hallituksen jäsenenä sekä Nervogrid 
Oy:n hallituksen jäsenenä (2007–2012) ja puheenjoh-
tajana (2008–2010). Hän toimi QPR Softwaren 
1.8.2011 ostaman Nobultec Oy:n hallituksen jäsenenä 

vuonna 2008 ja puheenjohtajana vuosina 2009–2011. 
Eräkangas on Hallitusammattilaiset ry:n jäsen. 
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Koulutukseltaan Kirsi Eräkangas on kauppatieteiden 
maisteri, minkä lisäksi hän on suorittanut EMBA-
tutkinnon. Hän valmistelee Aalto-yliopiston Kauppa-
korkeakoulussa väitöskirjaa kasvuyritysten hallitus-

työskentelyyn liittyen. 

Kirsi Eräkangas omisti 7 000 QPR Software Oyj:n  
osaketta 31.12.2012. 

Jyrki Kontio 

 s. 1961  
 Hallituksen jäsen alkaen maaliskuu 2008. 
 Riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä 

osakkeenomistajista. 

Tekniikan tohtori, kauppatieteiden maisteri Jyrki  
Kontio työskentelee omassa konsulttiyrityksessään R 
& D-Ware Oy:ssä. Kontio on toiminut aiemmin muun 
muassa Teknillisen Korkeakoulun ohjelmistoliiketoi-
minnan professorina vuosina 2002–2007. Tätä ennen 
Kontio toimi noin 15 vuoden ajan ohjelmistotuotannon 
ja prosessijohtamisen tutkimus- ja johtotehtävissä 
Nokian tutkimuskeskuksessa ja Nokia Networksissa. 
Hän on myös toiminut vanhempana tutkijana  
Marylandin yliopistossa Yhdysvalloissa. 

Jyrki Kontio ei omistanut QPR Software Oyj:n 
osakkeita 31.12.2012. 

 

 

Topi Piela 

 s. 1962  
 Hallituksen jäsen maaliskuusta 2012. 

 Yhtiöstä riippumaton hallituksen jäsen. 

Topi Piela on Balance Capital Oy:n toimitusjohtaja ja 
hallituksen jäsen, Ulkomarkkinat Oy:n toimitusjohta-
jan sijainen sekä Hallitusammattilaiset ry:n jäsen. 
Piela toimii myös Piela Ventures Oy:n ja JJPPPT Hol-
ding Oy:n hallitusten sekä Valtion eläkerahaston sijoi-
tusneuvottelukunnan jäsenenä. 

Aiemmin Topi Piela toimi Amanda Capital Oyj:n toimi-
tusjohtajana, ja sen jälkeen Amandan hallituksen jä-
senenä sekä puheenjohtajana kevääseen 2011. Piela 
on tätä ennen toiminut mm. Eläkevakuutusyhtiö Ilma-
risen osakesijoitusjohtajana, Arctos Rahasto Oy:n 
perustajana ja toimitusjohtajana, Ålandsbanken Ab:n 
arvopaperi- ja sijoituspäällikkönä sekä usean suoma-
laisen ja eurooppalaisen pääomarahaston sijoitusko-
miteassa. Topi Piela on toiminut QPR Software Oyj:n 
hallituksen jäsenenä myös aiemmin vuosina 2006–
2009. Koulutukseltaan Topi Piela on kauppatieteiden 
maisteri, minkä lisäksi hän on suorittanut CEFA- ja 
YVTS-tutkinnot. 

Topi Piela omisti 1 052 QPR Software Oyj:n osaketta 
31.12.2012. Ulkomarkkinat Oy, jossa Topi Piela toimii 
toimitusjohtajan sijaisena, omisti 1 657 986 QPR 
Software Oyj:n osaketta 31.12.2012. 

 

QPR Software Oyj:n hallitus (vasemmalta): Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, hallituksen puheenjohtaja  
Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. 

http://www.jyrkikontio.fi/
http://www.jyrkikontio.fi/
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Johtoryhmä 30.1.2013 lähtien 

Jari Jaakkola 

 s. 1961 
 Toimitusjohtaja alkaen tammikuu 2008. 
 Johtoryhmän jäsen alkaen elokuu 2006. 

Jari Jaakkola toimi QPR Software Oyj:n liiketoiminta-
johtajana elokuusta 2006 tammikuuhun 2008. Jari 
Jaakkola on toiminut aiemmin muun muassa Sonera 
Oyj:n ja Metsä Board Oyj:n johtotehtävissä. Hänellä 
on laaja kokemus myös työskentelystä kansainvälisis-
sä mainos- ja viestintätoimistoissa sekä suomalaisissa 

joukkotiedotusvälineissä. Jaakkola on valmistunut 
Tampereen yliopiston toimittajatutkinnosta ja hänellä 
on MBA-tutkinto Henley Management Collegesta. 

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola johtaa QPR Softwaren 
jälleenmyynnistä ja Venäjän liiketoiminnasta vastaa-
vaa yksikköä oman toimensa ohella kunnes toimin-
noista vakituisesti vastaava myyntijohtaja Maija  
Erkheikki palaa äitiyslomalta kuluvan vuoden elokuus-
sa. 

Jari Jaakkola omisti 234 000 QPR Software Oyj:n osa-
ketta ja hänen kokonaan omistamansa Value FM Oy 
omisti 12 550 QPR Software Oyj:n osaketta 
31.12.2012. 

Matti Erkheikki 

 s. 1978 
 Johtaja, suora- ja OEM-liiketoiminta alkaen  

syyskuu 2012. 
 Johtoryhmän jäsen alkaen heinäkuu 2007. 

Matti Erkheikki vastaa yhtiön liiketoiminnasta Suomes-
sa sekä OEM-kanavassa globaalisti. Matti Erkheikki on 
ollut QPR:n palveluksessa helmikuusta 2002 alkaen 
ensin konsulttina osallistuen QPR:n toimitusprojektei-
hin sekä kotimaassa että kansainvälisesti, elokuusta 
2005 alkaen yrityksen kehityspäällikkönä sekä heinä-

kuusta 2006 lähtien USA:sta ja Kanadasta vastaavana 
aluejohtajana QPR:n Yhdysvaltain tytäryhtiössä Kali-
forniassa. Heinäkuusta 2007 alkaen hän on vastannut 
QPR:n Suomen liiketoiminnasta. Erkheikki on koulu-
tukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri. 

Matti Erkheikki omisti 22 500 QPR Software Oyj:n 
osaketta ja hänen puolisonsa omisti 2 000 QPR  
Software Oyj:n osaketta 31.12.2012. 

 

Eero Knuutila  

 s. 1978 
 Myyntijohtaja, Suomen liiketoiminta  

alkaen kesäkuu 2012.  
 Johtoryhmän jäsen alkaen kesäkuu 2012. 

Eero Knuutila vastaa QPR Softwaren ohjelmisto- ja 
palvelumyynnistä yhtiön suomalaisille asiakkaille. 
Knuutila on ollut QPR:n palveluksessa elokuusta 2011 
alkaen. Tätä aiemmin hän toimi Nobultec Oy:n myyn-

ti- ja markkinointijohtajana.  QPR osti Nobultecin koko 
osakekannan elokuussa 2011, minkä jälkeen Knuutila 
jatkoi tytäryhtiön myynti- ja markkinointijohtajana 
kesäkuuhun 2012 saakka. Ennen Nobultecia Eero 
Knuutila on työskennellyt mm. myyntipäällikkönä  
Oy L M Ericsson Ab:lla, tuotepäällikkönä MatchOn 
Sports Oy:llä sekä ohjelmistokehittäjänä ja konsulttina 
Proha Oyj:ssä. Knuutila oli yksi mobiilipeliyhtiö Sumea 
Interactive Oy:n perustajista ja toimi sen varatoimi-
tusjohtajana 2001–2003. Knuutila on koulutukseltaan 
tuotantotalouden diplomi-insinööri. 

Eero Knuutila omisti 63 940 QPR Software Oyj:n  
osaketta 31.12.2012. 

Pauli Leppänen 

 s. 1965  
 Talousjohtaja, alkaen tammikuu 2013.  
 Johtoryhmän jäsen alkaen tammikuu 2013. 

Pauli Leppänen vastaa QPR-konsernin taloudesta ja 
hallinnosta. Lisäksi hän ylläpitää yhtiön sisäpiirirekiste-
riä sekä ohjaa ja valvoo sisäpiiriohjeen noudattamista. 
Leppänen vastaa myös konsernin sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan koordinoinnista sekä raportoinnista. 

Ennen QPR Softwareen siirtymistään Pauli Leppänen 
on työskennellyt partnerina Sagacitas Finance  
Partners Oy:ssä ja itsenäisenä konsulttina (2011–
2012), konsernin talouspäällikkönä ja vt. talous- ja 
rahoitusjohtajana TeliaSonera AB:ssa (2003–2010), 
Sonera Oyj:n konsernin talouspäällikkönä (2000–
2002) ja projektipäällikkönä (1998–1999), konsernin 
laskentapäällikkönä Outokumpu Oyj:ssä (1994–1997) 
ja liiketoiminta-alueen Controllerina Outokumpu 
Technology Oy:ssä (1990–1993). Koulutukseltaan 
Leppänen on kauppatieteiden ylioppilas Aalto-
yliopiston Kauppakorkeakoulusta. 

Pauli Leppänen omisti 10 000 QPR Software Oyj:n 
osaketta 31.12.2012. 
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Mikko Mäki-Rahkola 

 s. 1979 
 Johtaja, toimitukset ja palvelut, Suomen liiketoi-

minta alkaen kesäkuu 2012.  
 Johtoryhmän jäsen alkaen elokuu 2011. 

Mikko Mäki-Rahkola vastaa QPR Softwaren ohjelmis-
tojen ja palvelujen toimituksesta yhtiön suomalaisille 
asiakkaille. Mikko Mäki-Rahkola toimii myös QPR 
Software Oyj:n tytäryhtiö Nobultec Oy:n (liiketoimin-
nassa käytetty sivutoiminimi: QPR Technology  
Services) toimitusjohtajana. Mikko Mäki-Rahkolalla on 
laaja kokemus liiketoimintaprosessien kehittämisessä 
varsinkin SAP-järjestelmäympäristössä. Vuosina 2005–
2011 hän toimi teknisiä SAP-asiantuntijapalveluja tar-
joavan Nobultec Oy:n toimitusjohtajana. QPR osti 
yhtiön koko osakekannan elokuussa 2011. Vuosina 
2002−2005 Mäki-Rahkola työskenteli konsulttina  
Accenture Oy:ssä ja vuosina 2001–2002 konsulttina 
Fujitsu Invia Oy:ssä. Mikko Mäki-Rahkola on koulutuk-
seltaan kauppatieteiden maisteri ja tietotekniikan dip-
lomi-insinööri.  

Mikko Mäki-Rahkola omisti 156 103 QPR Software 
Oyj:n osaketta 31.12.2012. 

Jaakko Riihinen  

 s. 1958 
 Tuotejohtaja alkaen elokuu 2012.  
 Johtoryhmän jäsen alkaen elokuu 2012. 

Jaakko Riihinen vastaa yhtiön ohjelmistotuoteportfoli-
osta, tuotestrategiasta, tuotehallinnasta, tuotekehityk-
sestä ja sisäisestä tietohallinnosta. Hänellä on yli 30 
vuoden kokemus tietotekniikkaliiketoiminnasta. Riihi-
nen siirtyi QPR Softwareen Nokia Siemens Networks 
Oyj:n palveluksesta, jossa hän työskenteli vuosina 
2008–2011 verkonhallinnan tuotekehitysjohtajana 
sekä yhtiön restrukturointiohjelmassa. Tätä aiemmin, 
vuosina 2001–2008, hän toimi muun muassa yritys- ja 
kokonaisarkkitehtuurijohtajana (Director, Enterprise 
Architecture) Nokiassa ja Nokia Siemens Networksis-
sa. Vuosina 1992–2001 hän työskenteli esimiestehtä-
vissä Nokia Oyj:ssä ja toimi AmbraSoft Finland Oy:n 
toimitusjohtajana 1987–1992. 

Jaakko Riihinen on koulutukseltaan tekniikan ylioppi-
las (Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu). 

Jaakko Riihinen omisti 30 000 QPR Software Oyj:n 
osaketta 31.12.2012. 
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Hallituksen toimintakertomus 2012  

Tilikauden 2012 yhteenveto: 
 

 Liikevaihto 9 321 tuhatta euroa (2011: 7 539), kasvua 24 %.  

 Liikevaihdon kasvua vauhdittivat vahva orgaaninen kasvu (15 %) ja Nobultec Oy:n hankinta.  

 Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 17 %. 

 Liikevoitto 874 tuhatta euroa (755), kasvua 16 %.  

 Liikevoiton osuus liikevaihdosta 9,4 % (10,0). 

 Liiketoiminnan kassavirta 1 777 tuhatta euroa (1 261), kasvua 41 %. 

 Voitto ennen veroja 833 tuhatta euroa (705), kasvua 18 %. 

 Tilikauden voitto 662 tuhatta euroa (521), kasvua 27 %.  

 Tulos/osake 0,054 euroa (0,043), kasvua 26 %. 

 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 maksettaisiin  

osinkoa 0,04 euroa osakkeelta (2011: 0,03). 

 

 

LIIKETOIMINTA 

QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen 
sekä asiantuntijapalvelujen myynnistä.  Yhtiö raportoi 
tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: 
ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut,  
ohjelmistojen vuokrat ja asiantuntijapalvelut.                  

Liiketoimintasegmentteinä raportoidaan Kansainväli-
nen liiketoiminta (ohjelmistolisenssien myynti ja vuok-
raus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti 
Suomen ulkopuolelle) ja Suomen liiketoiminta (ohjel-
mistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja 
asiantuntijapalvelujen myynti Suomessa).  

LIIKEVAIHTO 

Vuoden 2012 liikevaihto nousi 9 321 tuhanteen  
euroon (2011: 7 539) ja kasvoi 24 %. Liikevaihdon 
orgaaninen kasvu oli 15 %. Kasvua vauhditti lisäksi 

Nobultec Oy:n hankinta vuoden 2011 jälkipuoliskolla. 
Suomen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli noin 
60 % ja kansainvälisen liiketoiminnan noin 40 %.  

Liikevaihto Suomessa nousi 48 % edellisvuodesta. 
Kasvu johtui ohjelmisto- ja palveluliikevaihdon  
orgaanisesta kasvusta sekä Nobultec Oy:n yhdistele-
misestä konserniin elokuusta 2011 lähtien. Orgaani-
nen kasvu oli 41 %. Nopeimmin kasvoivat prosessien 
ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävien 
ohjelmistojen ja asiantuntijapalvelujen myynti. 

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 
2012 edellisvuoden tasolla. Liikevaihto kasvoi useilla 
markkina-alueilla kuten Saksassa ja Kaukoidässä mer-

kittävästi, mutta kehittyi epäsuotuisasti Etelä-
Euroopan maissa sekä Venäjällä. 

 

Liikevaihto segmenteittäin 

Liikevaihto tuotteittain 

QPR:n ohjelmistojen uusmyynti on siirtymässä yhä 
vahvemmin ohjelmistojen vuokraukseen lisenssi-
myynnin sijasta, mikä vuonna 2012 näkyi ohjelmistoli-
senssien liikevaihdon pienenä laskuna ja ohjelmisto-

vuokrien liikevaihdon merkittävänä nousuna. Suomes-
sa valtaosa uusmyynnistä on ohjelmistovuokria, kun 
taas kansainvälisessä uusmyynnissä siirtymävaihe on 
edelleen meneillään.  

Vuonna 2012 ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 
lievästi, mutta muiden tuoteryhmien liikevaihdot kas-
voivat. Voimakkainta kasvu oli ohjelmistovuokrien 
(+101 %) liikevaihdossa. Jatkuvat tuotot (ohjelmisto-
jen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 17 %. Asian-
tuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi myös voimakkaasti 
(+60 %), Nobultecin yhdistämisen konserniin vauhdit-
taessa osaltaan kasvua. 

Vuonna 2012 QPR toimitti kotimaassa ohjelmistoja ja 
asiantuntijapalveluja muun muassa Aalto-yliopistolle,  

 

Tuhatta euroa 2012

Osuus, 
% 2011

Osuus, 
%

Muutos,    
%

Ohjelmistolisenssit 1 797 19 1 822 24 -1,4
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 3 223 35 3 181 42 1,3
Ohjelmistojen vuokrat 1 221 13 606 8 101,5
Asiantuntijapalvelut 3 080 33 1 930 26 59,6
Yhteensä 9 321 100 7 539 100 23,6

Tuhatta euroa 2012

Osuus, 
% 2011

Osuus, 
%

Muutos,    
%

Kansainvälinen liiketoiminta 3 830 41 3 836 51 -0,2
Suomen liiketoiminta 5 491 59 3 703 49 48,3
Yhteensä 9 321 100 7 539 100 23,6
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Cargotecille, Certialle, DNA:lle, HK Ruokatalolle,  
Maa- ja metsätalousministeriölle, Lassila & Tikanojal-
le, Metso Paperille, Onniselle, Opetus- ja kulttuuri-
ministeriölle, Opetushallitukselle, Outotecille, Pohjois-
maiden Investointipankille, Puolustusvoimille, Rauta-
ruukille, Sosiaali- ja terveysministeriölle, Suomen  
Ympäristökeskukselle, Turun kaupungille, Vaisalalle, 
Valtiovarainministeriön JulkICT -yksikölle, Verohallin-
nolle sekä Viestintävirastolle.  

Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimitti ohjelmistoja 
muun muassa Alfa Bankille ja Russian Ventures Com-
panylle Venäjälle, Diehl AKO:lle sekä Robert Bosch 
GmbH:lle Saksaan, Highland Councilille Iso-

Britanniaan, Istanbulin kaupungille Turkkiin, Malaysi-
an Administrative Modernisation and Management 
Planning Unitille, Mine Health and Safety Councilille 
sekä North West Corporationille Etelä-Afrikkaan, Pes-
sacin kaupungille ja Pouey Internationalille Ranskaan, 
Purac Petrochemille Belgiaan, Pädagogische Hoch-
schule PHBernille ja SVA Aargau Sozialversicherung 
AG:lle Sveitsiin, Redecard S.A:lle Brasiliaan sekä Uni-
ted Chemical Companylle Kazakstaniin.  

TULOSKEHITYS 

Liikevoitto segmenteittäin 

Konsernin liikevoitto nousi 16 % ja oli 874 tuhatta 
euroa (755). Suomen liiketoiminnan liikevoitto oli 
edellisvuotta korkeampi. Vuoden aikana tehdyt rekry-
toinnit ovat suunnitelmien mukaisesti nostaneet Suo-
men liiketoiminnan kulutasoa. Kansainvälisen liiketoi-
minnan liikevoittoa alensivat edellisvuotta korkeam-
mat luottotappiot, jotka olivat 319 tuhatta euroa 
(191).  

Poistot kasvoivat 19 % Nobultecin yhdistämisen ja 
kasvaneiden tuotekehityspoistojen myötä. Konsernin 
kokonaiskulut kasvoivat 25 %, mikä johtui pääosin 
Nobultecin yhdistämisestä konserniin ja panostuksista 
kasvuliiketoimintoihin. Henkilöstökulut kasvoivat 20 % 
ja olivat 64 % kokonaiskuluista.  

Nettorahoituskulut olivat 41 tuhatta euroa (50). Voitto 
ennen veroja kasvoi 18 % ja oli 833 tuhatta euroa 
(705). 

Tuloverot laskivat 171 tuhanteen euroon (184). Kon-
sernin efektiivistä verokantaa 21 % (26) laskivat sel-
laisten vahvistettujen tappioiden hyödyntäminen,  
joista ei aiemmin ollut kirjattu laskennallista verosaa-
mista. Tilikauden voitto nousi 27 % ollen 662 tuhatta 
euroa (521). Osakekohtainen tulos nousi 26 % ja oli 
0,054 euroa (0,043). 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT 

Liiketoiminnan rahavirta kehittyi erittäin myönteisesti 
vuonna 2012 ja kasvoi 41 % ollen 1 777 tuhatta eu-
roa (1 261) myyntisaatavien kierron nopeutumisen 
ansiosta.  

Vuoden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 404  
tuhatta euroa (1 020). 

Konsernin investoinnit vuonna 2012 olivat 693 tuhatta 
euroa (1 256). Yli puolet investoinneista oli tuotekehi-
tysinvestointeja.  

Korolliset velat laskivat ja olivat vuoden lopussa 339 
tuhatta euroa (566). Nettovelka suhteessa omaan 
pääomaan (gearing) oli -36 % (-15). Lyhytaikaisiin 
velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 044 tu-
hatta euroa (1 046). Sijoitetun pääoman tuotto parani 
ja oli 25 % (21). 

Omavaraisuusaste nousi edellisvuodesta ja oli 51 % 
(44). Konsernin oma pääoma oli vuoden lopussa 
2 981 tuhatta euroa (2 973). Oman pääoman tuotto 
parani ja oli 22 % (18). 

QPR Software Oyj:n yhtiökokous 22.3.2012 valtuutti 
hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen 
osakeannista, enintään 500 000 oman osakkeen luo-
vuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen 
hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan 
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö tiedotti 
omien osakkeiden hankinnan aloittamisesta julkisessa 
kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingissä pörssitie-
dotteella 22.3.2012.  

TUOTE- JA PALVELUKEHITYS 

Tuotekehitysmenot vuonna 2012 olivat 1 619 tuhatta 
euroa (1 313) eli 17 % liikevaihdosta (17). Tuotekehi-
tysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmeno-
jen poistoja.  

Vuonna 2012 tuotekehitysmenoja aktivoitiin tasee-
seen 380 tuhatta euroa (356). Aktivoidut tuotekehi-
tysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Tilikaudella 
kirjattiin tuotekehityspoistoja 278 tuhatta euroa (203). 

Tuhatta euroa 2012 2011

Muutos, 
%

Kansainvälinen liiketoiminta 402 472 -14,8
Suomen liiketoiminta 848 646 31,3
Kohdistamattomat -376 -363 -3,6
Yhteensä 874 755 15,8
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Tuotekehityksessä työskenteli vuoden 2012 lopussa 
28 henkilöä, mikä vastaa 35 % koko henkilöstöstä. 

Tilikauden aikana tuotekehitys keskittyi QPR:n ohjel-
mistotuoteperheestä lokakuussa 2012 julkaistun  
uuden tuoteversion kehitykseen. Painopistealueina  
ohjelmistotuotekehityksessä ovat erityisesti  
QPR ProcessAnalyzer- sekä QPR Enterprise-
Architect -tuotteet. 

Uudessa prosessianalyysiliiketoiminnassaan yhtiö nou-
dattaa aiempaa aktiivisempaa IPR-strategiaa, jonka 
tuloksena QPR jätti vuonna 2012 patenttihakemukset 
viiteen erilliseen keksintöön liittyen Suomessa ja 

USA:ssa. Keksinnöt liittyvät tapahtumatietojen poh-
jalta tehtävään automaattiseen prosessien analysoin-
tiin.  

Vuonna 2012 yhtiö lisäsi merkittävästi panostuksiaan 
palvelutarjoamansa kehitykseen. Tarjoamakehityksellä 
pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauh-
dittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamal-
la yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita 
täydentäviä palvelukonsepteja ja -ratkaisuja. 

HENKILÖSTÖ 

Vuoden 2012 lopussa konsernin palveluksessa oli yh-
teensä 81 henkilöä (73). Keskimääräinen henkilöstö-

määrä vuoden aikana oli 78 (72). Henkilöstökulut 
tilikaudelta olivat yhteensä 5 491 tuhatta euroa 
(4 594). 

Henkilöstön keski-ikä on 36,5 vuotta. Naisia on 14 % 
henkilöstöstä. Henkilöstöstä 72 % on suorittanut kor-
keakoulututkinnon.  

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa 
koko henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä. 
Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koos-
tuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta 
liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräy-
tyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mu-
kaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio on korkein-

taan 40 % vuosittaisesta peruspalkasta. Ylimmän 
johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu 
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. QPR  
Software Oyj:n hallitus päätti vuonna 2011 konsernin 

johtoryhmän jäsenten osakepohjaisesta kannustinjär-
jestelmästä, joka on voimassa vuosina 2011–2013. 
Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja 
avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi 
sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille 
kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen pe-
rustuva palkkiojärjestelmä. Tietoja palkkiojärjestel-
mästä on julkistettu pörssitiedotteessa 25.3.2011. 

OSAKEPÄÄOMA, OSAKKEENOMISTAJAT JA 

OSAKKEEN VAIHTO 

Yhtiön osakepääoma tilikauden lopussa oli  

1 359 089,93 euroa jakaantuen 12 444 863 kappalee-
seen osakkeita.  

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on 
yksi ääni ja yhtäläinen oikeus osinkoon. Osakkeen 
kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,11 euroa. Osakkeet 
on liitetty Euroclear Finland Oy:n pitämään arvo-
osuusjärjestelmään. 

Yhtiöllä oli tilikauden lopussa 597 osakkeenomistajaa 
(588). Yhtiön osakkeilla käytiin kauppaa tilikaudella 
yhteensä 438 tuhannella eurolla (953) eli keskimäärin 
1 718 euroa per kaupankäyntipäivä (3 737).  

Osakevaihto oli yhteensä 501 186 osaketta 
(1 122 981) eli keskimäärin 1 965 osaketta per kau-
pankäyntipäivä (4 404). Osakevaihto vastaa 4,0 % 
koko osakekannasta (9,0) ja osakkeen keskimääräi-
nen kaupantekokurssi oli 0,87 euroa (0,85). Tilikau-
den ylin päätöskurssi oli 0,97 euroa (0,94) ja alin pää-
töskurssi 0,80 euroa (0,74). 

Yhtiön osakekannan markkina-arvo tilikauden lopun 
päätöskurssilla 0,95 euroa/osake oli 11 551 tuhatta 
euroa (10 794).  

Omat osakkeet 

NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisesta kaupankäynnis-
tä hankittujen omien osakkeiden määrä tilikaudella oli 
106 482. Tilikauden lopussa yhtiöllä oli omia osakkei-
taan 285 887 kappaletta kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 31 221 euroa ja hankintahinnaltaan 260 906 
euroa. Osakkeiden osuus yhtiön koko osakekannasta 
ja äänistä on 2,3 %. 
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Omistajien 

lukumäärä %

Osakkeita ja 

ääniä yhteensä %

Yritykset 34 5,7 6 070 640 48,8

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 3 0,5 22 670 0,2

Kotitaloudet 540 90,5 4 983 070 40,0

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 0,2 1 0,0

Ulkomaat 2 0,3 1 320 470 10,6

Euroopan unioni 16 2,7 44 012 0,4

Muut maat 1 0,2 4 000 0,0

Yhteensä, 597 100,0 12 444 863 100,0

joista hallintarekisteröityjä 6 22 797

Omistusjakauma sektoreittain 31.12.2012

Yhtiön hallituksella on yhtiökokouksen 22.3.2012  
hyväksymä valtuutus, joka on voimassa seuraavaan 
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, hankkia omia 
osakkeita yhteensä enintään 250 000 kappaletta. 
Osakkeet tullaan käyttämään valtuutuksen mukaisesti 
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi 
vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa 
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, tai osana yhtiön 
henkilöstön kannustusjärjestelmää hallituksen päät-
tämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, tai muu-
toin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.  

Tilikauden lopussa valtuutusta oli jäljellä 165 168  
osaketta. 

 

JOHDON OSAKEPOHJAINEN  

PALKKIOJÄRJESTELMÄ 

QPR Software Oyj:n hallitus päätti vuonna 2011 kon-
sernin johtoryhmän jäsenten (mukaan lukien toimitus-
johtaja) osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. 
Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja 
avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi 
sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille 
kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen pe-
rustuva palkkiojärjestelmä. 

Järjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajak-
soa, jotka ovat kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013. 
Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson ansaintakritee-
rit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin jakson alussa. 
Järjestelmän mahdolliset palkkiot ansaintajaksoilta 
2011 ja 2012 perustuivat QPR Software -konsernin 
liikevaihdon kasvuun ja liikevoittoon. Vuosina 2011 ja 
2012 ansaintakriteerit eivät toteutuneet, eikä palkkio-
ta siten makseta kyseisiltä vuosilta.  

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2013 maksetaan 
vuonna 2014. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja 
rahan yhdistelmänä, puoliksi kumpanakin. Rahapalk-
kio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien 

verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.  

Järjestelmästä mahdollisesti maksettavan palkkion 
bruttoarvo, sisältäen osakkeet ja rahana maksettavan 
osuuden, on korkeintaan 2/3 järjestelmän piirissä 
olevan henkilön vuosirahapalkasta. Yhtiö voi käyttää 
palkkioihin myös omia osakkeitaan. 

Henkilö ei saa luovuttaa saamiaan osakkeita 
31.3.2014 päättyvän sitouttamisjakson aikana. Mikäli 
henkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy 
sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palk-
kiot yhtiölle vastikkeetta. Konsernin johtoryhmän jä-
senen on omistettava osakkeita myös sitouttamisjak-
son jälkeen. Järjestelmän perusteella vastaanotettuja 

osakkeita ei saa myöskään luovuttaa, mikäli johto-
ryhmän jäsenen osakeomistus on alle 50 % hänen 
vuosittaisesta rahapalkastaan. Tämä velvoite on voi-

massa niin kauan kuin työ- tai toimisuhde konserniyh-
tiöön jatkuu. 

Yhtiöllä on käytössään edellä kuvatun järjestelmän 
lisäksi koko henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestel-
mä.  
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OPTIO-OHJELMAT 

Tilikauden aikana yhtiöllä ei ollut voimassa olevia  
optio-ohjelmia. 
 

LIIKETOIMINTAKAUPAT JA  
RAKENNEJÄRJESTELYT 

Marraskuussa 2012 QPR maksoi kauppahinnan loppu-
osan 100 tuhatta euroa Trodos Consulting- ja United 
Project and Services Group -liiketoiminnoista Venäjäl-
lä. Samassa yhteydessä QPR hankki jäljellä olleen 
20 % vähemmistöosuuden tytäryhtiöstään QPR CIS 

Oy:stä, joka toimii Venäjällä ja CIS-maissa. Osakkei-
den kauppahinta 80 tuhatta euroa vähennettiin IFRS 
3 -säännöksen mukaisen vaiheittaisen hankinnan ta-
voin suoraan omasta pääomasta.  

Joulukuussa 2012 saatettiin loppuun kokonaan omis-
tetun tytäryhtiön StrongDocs Oy:n fuusio emoyhtiö 
QPR Software Oyj:öön. Fuusiolla ei ollut vaikutusta 
konsernin tulokseen ja taseeseen.  

HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ 

QPR Software Oyj noudattaa NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:n 9.10.2009 voimaan tullutta sisäpiiriohjetta ja 
1.10.2010 voimaantullutta Suomen listayhtiöiden hal-
linnointikoodia. 

Yhtiön hallintoperiaatteet sekä selvitys yhtiön hallinto- 
ja ohjausjärjestelmästä ovat luettavissa yhtiön inter-
netsivujen sijoittajaosiossa osoitteessa www.qpr.fi. 
Sijoittajasivuilla ovat myös saatavilla muun muassa 
selostus sisäpiirihallinnosta, julkinen sisäpiirirekisteri, 
tiedot suurimmista omistajista, yhtiöjärjestys, hallituk-
sen työjärjestys, selostus sisäisestä valvonnasta ja 
tarkastuksesta, hallituksen ja johtoryhmän esittelyt, 
sekä yhtiön tilikauden aikana julkistamat tiedotteet.  

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 

QPR Software Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 
22.3.2012 tehtiin seuraavat päätökset:  

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konserniti-
linpäätöksineen tilikaudelta 2011 sekä myönsi vastuu-
vapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, 
että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkona 0,03 euroa 
osaketta kohti eli yhteensä 367 314 euroa. Osinko 
maksettiin osakkaalle, joka oli maksujen täsmäytys-
päivänä 27.3.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n 
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäi-
vä oli 3.4.2012.   

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) 
varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen 
jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki 
Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela.  

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään 
kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leski-
sen.  

QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana 
valittiin jatkamaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.                   

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot 
ennallaan. Hallitustyöskentelystä maksetaan hallituk-
sen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 25 230 euroa ja 
hallituksen muille jäsenille 16 820 euroa.  

Varsinaisen yhtiökokouksen tekemistä päätöksistä on 
julkaistu pörssitiedote 22.3.2012. Tiedote on luetta-
vissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoit-
teessa www.qpr.fi.          

JOHTO JA TILINTARKASTAJA 

QPR Software Oyj:n johtoryhmän muodostivat 
1.1.2012 toimitusjohtaja Jari Jaakkola (puheenjohta-
ja), kansainvälisestä liiketoiminnasta vastaava johtaja 
Maija Erkheikki, Suomen liiketoiminnasta vastaava 
johtaja Matti Erkheikki, viestinnästä ja markkinoinnista 
vastaava johtaja Jyrki Karasvirta, liiketoimintakehityk-
sestä vastaava johtaja Teemu Lehto, talousjohtaja 
Päivi Martti, Nobultec Oy:n toimitusjohtaja Mikko Mä-
ki-Rahkola sekä tuotejohtaja Sami Tähtinen. 

Kesäkuussa 2012 Jaakko Riihinen nimitettiin tuotejoh-
tajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloitti tuotejoh-
tajana 13.8.2012. Hän siirtyi QPR Softwareen Nokia 
Siemens Networks Oyj:n palveluksesta, jossa hän 
toimi vuodesta 2008 alkaen verkonhallinnan tuoteke-
hitysjohtajana sekä yhtiön restrukturointiohjelmassa. 
Tätä aiemmin vuosina 2001–2008 hän toimi muun 
muassa yritys- ja kokonaisarkkitehtuurijohtajana (Di-
rector, Enterprise Architecture) Nokiassa ja Nokia 
Siemens Networksissa. 

Kesäkuussa 2012 johtaja Mikko Mäki-Rahkolan vas-
tuualueeksi muuttui toimitukset ja palvelut, Suomen 
liiketoiminta.  

Kesäkuussa 2012 myyntijohtaja Eero Knuutila nimitet-
tiin johtoryhmän jäseneksi, vastuualueenaan ohjelmis-
tojen ja palvelujen myynti suomalaisille asiakkaille. 
Hän on ollut QPR:n palveluksessa elokuusta 2011 
alkaen, jota aiemmin hän toimi Nobultec Oy:n myynti- 
ja markkinointijohtajana. Ennen Nobultecia hän on 
työskennellyt mm. myyntipäällikkönä Oy L M Ericsson 
Ab:lla, tuotepäällikkönä MatchOn Sports Oy:llä sekä 
ohjelmistokehittäjänä ja konsulttina Proha Oyj:ssä. 
Knuutila oli yksi mobiilipeliyhtiö Sumea Interactive 
Oy:n perustajista ja toimi sen varatoimitusjohtajana 
2001–2003.  

Syyskuussa 2012, johtaja Maija Erkheikin jäädessä 
äitiyslomalle, Jaakko Salminen aloitti vt. johtajana ja 
konsernin johtoryhmän jäsenenä vastuualueenaan 
kansainvälinen liiketoiminta. Jaakko Salminen on  
aiemmin toiminut mm. Ohjelmistoyrittäjien toimitus-
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johtajana, Ravensoftin toimitusjohtajana sekä useissa 
muissa teknologiayhtiöiden johtotehtävissä.  

Lokakuussa 2012 Pauli Leppänen nimitettiin talousjoh-
tajaksi 7.1.2013 alkaen. Hän siirtyy QPR:n palveluk-
seen Sagacitas Finance Partners Oy:stä, jossa hän on 
toiminut partnerina. Aiemmin hän on toiminut konser-
nin talouspäällikkönä ja vt. talous- ja rahoitusjohtaja-
na TeliaSonera AB:ssa (2003–2010) sekä taloushallin-
non johtotehtävissä Sonera Oyj:ssä (1998–2002) ja 
Outokumpu Oyj:ssä (1990–1997). Aiempi talousjohta-
ja Päivi Martti jatkoi tehtävässään 7.1.2013 saakka, 
jolloin hän siirtyi omasta aloitteestaan henkilöstö- ja 
hallintoasioista vastaavaksi johtajaksi.  

Alkaen 9.1.2013, kun vt. johtaja Jaakko Salmisen so-
pimus päättyi, toimitusjohtaja Jari Jaakkola johtaa 
kansainvälistä liiketoimintaa oman toimensa ohella 
kunnes toiminnoista vakituisesti vastaava Maija  
Erkheikki palaa äitiyslomalta vuoden 2013 elokuussa. 

QPR Software Oyj:n johtoryhmän muodostavat 
30.1.2013 alkaen toimitusjohtaja Jari Jaakkola (pu-
heenjohtaja), suora- ja OEM -liiketoiminnasta vastaa-
va johtaja Matti Erkheikki, myyntijohtaja Eero Knuuti-
la, talousjohtaja Pauli Leppänen, toimituksista ja pal-
veluista vastaava johtaja Mikko Mäki-Rahkola sekä 
tuotejohtaja Jaakko Riihinen.  

QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana 
toimi tilikaudella tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman. 

JOHDON OSAKKEENOMISTUS 

QPR Software Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjoh-
taja lähipiireineen omistivat 31.12.2012 yhteensä 
1 581 172 QPR Software Oyj:n osaketta, mikä vastasi 
12,7 % yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta ääni-
määrästä (31.12.2011: 15,2). Osakemäärät sisältävät 
omat, puolison, holhottavien ja määräysvaltayhtei-
söjen omistukset.  

Hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla lähipiireineen 
ei ollut 31.12.2012 omistuksessaan liikkeeseen lasket-
tuja optio-oikeuksia.  

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET 

QPR Softwaren 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiö-
kokous valtuutti QPR Software Oyj:n hallituksen päät-
tämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hal-
lussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osa-
keanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti 
voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana 
antina hallituksen määräämin ehdoin.            

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka 
oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia 
osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.     

Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai 
erityisten oikeuksien nojalla enintään 4 000 000 kap-
paletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voi-
daan luovuttaa enintään 500 000 kappaletta. Valtuu-
tus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökoko-
ukseen saakka.            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien 
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella 
omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useam-
massa erässä yhteensä enintään 250 000 kappaletta. 
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiö-
kokoukseen saakka.          

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n halli-
tukselle antamien kaikkien valtuutuksien ehdot ovat 
kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön 22.3.2012 jul-
kaisemassa pörssitiedotteessa. Tiedote on luettavissa 
yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa 
www.qpr.fi.           

SISÄINEN VALVONTA 

QPR Software Oyj:n sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta 
on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, 

säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, 
yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi 
markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että 
liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.  
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QPR Software Oyj:n hallitus valvoo QPR-konsernin 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä, 
asianmukaisuutta ja tehokkuutta. Hallitukselle esite-
tään kunkin vuosineljänneksen tuloskäsittelyn yhtey-
dessä Riskien hallinta -kohdassa kuvatut riskit käsitte-
levä riskienhallintaraportti.  

Hallitus arvioi riskejä niistä osakkeenomistajille koitu-
van uhan perusteella. Hallitus valvoo myös, että yhti-
össä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaat-
teet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta.  

RISKIEN HALLINTA 

QPR Software Oyj:n konsernin sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan koordinoinnista sekä raportoinnista 
vastaa konsernin talousjohtaja. Konsernin riskien-
hallintatyötä ohjaavat lainsäädännön vaatimukset, 
osakkeenomistajien liiketoimintatavoitteita koskevat 
odotukset sekä asiakkaiden, henkilöstön ja muiden 
tärkeiden sidosryhmien odotukset. 

QPR:n riskienhallintatyön tavoitteena on järjestelmäl-
lisesti ja kattavasti tunnistaa yhtiön toimintaan liitty-
vät riskit sekä varmistaa niiden haltuunotto ja huomi-
oiminen yhtiön päätöksenteossa. Riskienhallinta kuu-
luu organisaation normaaleihin vastuisiin. Riskienhal-

lintaa kehitetään parantamalla jatkuvasti yhtiön toi-
mintaprosesseja.  

Riskien tunnistamisen perusteena käytetään olennai-
suuden periaatetta: seurattavien riskien toteutumisel-
la on oltava olennaista vaikutusta yhtiön liiketoimin-
taan. QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaan-
sa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit, tietoon ja 
tuotteisiin liittyvät riskit, rahoitusriskit sekä uusiin  
liiketoimintoihin liittyvät riskit.  

Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskit 
on suojattu vakuuttamalla. 

QPR Software Oyj:n toimintajärjestelmälle on myön-

netty yhtiön kaikki toiminnot kattava ISO 9001: 2008 
-laatusertifikaatti.  

Liiketoimintariskit 

QPR Softwaren liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat:  

Maariski. Mittarina käytetään maakohtaisen liikevaih-
don menetystä. Riskiä hallitaan jatkuvalla markkina-
tiedon keruulla ja liiketoiminnan maantieteellisellä 
hajautuksella. 

Asiakasriski. Mittarina käytetään asiakkuudesta kerty-
vän vuosiliikevaihdon menetystä. Riskiä hallitaan jo-
kaisen asiakkuuden ja jälleenmyyjän hyvällä hoidolla. 

Palveluiden toimitusriski. Mittarina käytetään toimitus-
ten kestoon ja laatuun liittyviä asiakasreklamaatioita. 
Riskiä hallitaan oikea-aikaisilla ja laadultaan onnistu-
neilla rekrytoinneilla sekä projektinhallinnan kehittä-
misellä. 

Henkilöstöriskit. Mittarina käytetään strategiaan saa-
vuttamiseen tarvittavan tietotaidon riittävyyttä. Riskiä 
hallitaan osaavalla rekrytoinnilla, hyvällä esimiestyöllä 
sekä tarjoamalla henkilöstölle mahdollisuuksia tehtä-
väkiertoon ja koulutukseen. 

Juridiset riskit. Mittarina käytetään aukiolevien riita-
tapausten kokonaisarvoa euroissa. Riskiä hallitaan 
sopimusjuridiikan hyvällä tuntemuksella, sopimusten 
standardiehdoilla sekä eettisellä ja yhtiön arvojen 
mukaisella toiminnalla. 

Strategic- ja Advanced -kumppaneiden lukumäärä. 
Mittarina käytetään edellä mainittuihin kumppaniluok-
kiin kuuluvien jälleenmyyjien lukumäärää. Riskiä halli-
taan uusien kumppaneiden aktiivisella rekrytoinnilla 
sekä QPR:n kumppaniohjelmalla. 

Taloudelliset riskit. Mittarina käytetään ennustettua 
operatiivista kassavirtaa ennen investointeja. Riskiä 
hallitaan seuraamalla jatkuvasti yhtiön rahoitustilan-
netta (kassavirtalaskelma ja ennusteet). 

QPR:n markkinoihin ja asiakkuuksiin liittyviä riskejä 
pienentävät muun muassa yhtiön liiketoiminnan ja-
kautuminen yli 50 maahan, julkiseen ja yksityiseen 
sektoriin sekä useille eri toimialoille.  

Kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluu 

yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuul-
linen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä 
jatkuvalla standardimaksuehtojen, saatavien ja luotto-
rajojen seurannalla.  

Yhtiön liiketoimintaan liittyvissä riskeissä ei tapahtu-
nut merkittäviä muutoksia tilikaudella 2012. 

Venäjän liiketoimintaan liittyvät riskit  

QPR Software seuraa Venäjällä toimivan OOO QPR 
Software -tytäryhtiönsä osalta seuraavia riskejä: 

Maariski. Mittarina käytetään maakohtaisen liikevaih-
don menetystä. Riskiä hallitaan seuraamalla jatkuvasti 
poliittisen ja taloudellisen tilanteen kehittymistä sekä 

asiakaskunnan toimiala- ja maantieteellisellä hajau-
tuksella. 

Asiakasriski. Mittarina käytetään asiakkuuden menet-
tämistä. Riskiä hallitaan asiakkuuden ja jälleenmyyjä-
verkon hyvällä hoidolla. 

Henkilöstöriski. Mittarina käytetään strategian saavut-
tamiseen vaadittavan tietotaidon varmistamista. Riskiä 
hallitaan osaavalla rekrytoinnilla, hyvällä esimiestyöllä, 
koulutuksella sekä tarjoamalla henkilöstölle mahdolli-
suuksia tehtäväkiertoon ja koulutukseen. 

Taloudelliset riskit. Mittarina käytetään operatiivista 
kassavirtaa. Riskiä hallitaan rahoitustilanteen jatkuval-
la seurannalla (kassavirtalaskelma ja ennusteet) ja 
sopimushallinnalla. 

Yhtiön Venäjän liiketoimintaan liittyvissä riskeissä ei 
tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikaudella 2012. 
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Tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit 

QPR Software on tunnistanut seuraavat kolme tietoon 
ja tuotteisiin liittyvää riskiä: 

Tuoteriski. Riskiä hallitaan varmistamalla kilpailijaseu-
rannan avulla yhtiön tuotevalikoiman säilyminen jat-
kuvasti kilpailukykyisenä. Tuoteturvallisuuden ja tuot-
teiden hyvä taso pyritään varmistamaan automaatti-
sella haittaohjelmien ennaltaehkäisyllä. 

Immateriaalioikeusriski. Yhtiön immateriaalioikeudet 
turvataan ohjelmistojen lähdekoodien luottamukselli-
suudella ja niiden turvallisella säilyttämisellä.  

Uudessa prosessianalyysiliiketoiminnassaan yhtiö 
noudattaa aiempaa aktiivisempaa IPR-strategiaa, jon-
ka tuloksena QPR jätti vuonna 2012 patenttihakemuk-
set viiteen erilliseen keksintöön liittyen Suomessa ja 
USA:ssa. Keksinnöt liittyvät tapahtumatietojen pohjal-
ta tehtävään automaattiseen prosessien analysointiin.  

Lisäksi yhtiö varmistaa sopimusten ajantasaisuudella 
ja henkilöstön koulutuksella, ettei sen tuotteissa hyö-
dynnetä luvatta muiden immateriaalioikeuksia. Yhtiöl-
lä on myös oikeusturvavakuutus. 

Tietoturvallisuusriskiin sisältyy yritys-, sisäpiiri- ja 
asiakastiedon hyvä turvallisuus. Riskiä hallitaan henki-
löstön jatkuvalla koulutuksella, ohjeistuksen ajan-

tasaisuudella sekä yhtiön tietoverkon hyvällä teknisel-
lä turvallisuudella. 

Yhtiön tietoon tai tuotteisiin liittyvissä riskeissä ei ta-
pahtunut merkittäviä muutoksia tilikaudella 2012. 

Rahoitusriskit 

Rahoitukseen liittyvinä riskeinä QPR Software on tun-
nistanut seuraavat kaksi riskiä: 

Valuuttariski. Mittarina käytetään valuuttakurssien 
toteutunutta vaihtelua ja sitä koskevia tulevaisuuden 
näkymiä. Riskiä hallitaan käyttämällä euroa ensisijai-
sena laskutusvaluuttana sekä valuuttasuojauksella 
yhtiön suojauspolitiikan mukaisesti. Yhtiön ei-
euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna tili-
kauden lopussa. 

Yhtiö seuraa jatkuvasti kolmen suurimman laskutus-
valuutan avoimen position kehittymistä.  

Operatiiviset luottoriskit. Mittarina käytetään myyn-
tisaamisten kiertonopeutta. Riskiä hallitaan myyn-
tisaatavien seurannalla sekä erääntyneiden saatavien 
tehokkaalla perinnällä. Rahoitusriskien hallintaa on 
kuvattu laajemmin tilikauden 2012 osalta tilinpäätök-
sen liitetiedossa 26, sivuilla 42-43.  

Yhtiön rahoitusasemaan liittyvissä riskeissä ei tapah-

tunut merkittäviä muutoksia tilikaudella 2012. 

Uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit 

QPR Softwaren uusiin liiketoimintoihin liittyviä riskejä 
ovat: 

Uuden liiketoiminnan kasvu. Mittarina käytetään 
osuutta konsernin liikevaihdosta. Riskiä hallitaan re-
sursointien ja kasvupanostusten oikealla kohdentami-
sella. 

Tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan. Mit-
tarina käytetään uuteen liiketoimintaan kohdennettu-
jen tuotekehityspanosten prosentuaalista osuutta 
QPR-konsernin liikevaihdosta. 

OIKEUSKIISTAT 

QPR Software -konsernilla ei ollut oikeuskiistoja tili-

kaudella 2012. 

MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA TILIKAUDEN 

AIKANA 

Vuoden alkupuoliskolla QPR integroi Nobultec Oy:n 
liiketoiminnan Suomen liiketoimintoihinsa. Integroin-
nin myötä palvelutarjoamaa, konsultointi- ja myynti-
resursseja vahvistettiin ja käyttöön otettiin kasvavan 
liiketoiminnan tarpeisiin soveltuva prosessimainen 
toimintamalli. 

Syyskuussa yhtiö perusti Global OEM Business  
-ryhmän vauhdittamaan QPR ProcessAnalyzer  -ohjel-

miston kansainvälistä kasvua. Sen tehtävänä on etsiä 
ohjelmistotuotteille OEM-kumppaneita, jotka sisällyt-
tävät QPR:n tuotteita osaksi omaa ohjelmistoaan tai 
palveluaan. 

Lokakuussa QPR Software sekä saksalainen, auto-
maattisen prosessikuvauksen edelläkävijä ProcessGold 
tiedottivat solmineensa strategisen kumppanuussopi-
muksen. Yhteistyön tavoitteena on lisätä markkinoi-
den tietoisuutta automaattisesta prosessikuvauksesta 
(Automated Business Process Discovery, ABPD) hyö-
dyntäen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotetta. 
Kumppanuussopimus kattaa QPR ProcessAnalyzer  
ohjelmistotuotteen jälleenmyyntioikeudet, parhaiden 

käytäntöjen jakamisen sekä muita yhteistyöhankkeita. 
Yhteensä sopimusosapuolilla on kokemus yli 200 kau-
pallisen hankkeen toteuttamisesta, tehden yhtiöistä 
automaattisen prosessikuvauksen edelläkävijöitä. 

Marraskuussa QPR julkaisi neljännen sukupolven QPR 
ProcessAnalyzer -ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 
4.0 sisältää yrityskäyttäjille ja prosessien omistajille 
suunnatun, yhteistyötä tehostavan web-käyttöliitty-
män sekä prosessianalyytikoille suunnatun, vaativam-
paan analysointiin tarkoitetun Microsoft Excel -käyttö-
liittymän. 

Marraskuussa QPR ProcessAnalyzer -ohjelmisto voitti 
Laatukeskus Excellence Finlandin järjestämän Vuoden 
Laatuinnovaatio 2012 -kilpailun pienten ja keskisuur-
ten yritysten kategoriassa. Vuoden Laatuinnovaatio  
-kilpailun arviointikriteerejä ovat innovatiivisuus ja 
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laadukkuus. QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuote 
auttaa organisaatioita kehittämään toimintaansa tieto 

järjestelmiin tallentuneiden lokitietojen avulla. QPR 
ProcessAnalyzer on seuraaja vuoden 2011 voittajalle, 
Rovio Entertainment Oy:n Angry Birds -pelille. 

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET 
TAPAHTUMAT 

Alkaen 9.1.2013, kun vt. johtaja Jaakko Salmisen so-
pimus päättyi, toimitusjohtaja Jari Jaakkola johtaa 
kansainvälistä liiketoimintaa oman toimensa ohella 

kunnes toiminnoista vakituisesti vastaava Maija  
Erkheikki palaa äitiyslomalta vuoden 2013 elokuussa. 
 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Markkina-analyysiyhtiöiden julkistamien viimeaikaisten 
ennusteiden mukaan globaalit ohjelmistomarkkinat 
kasvavat vuonna 2013 noin 6 % ja IT-palveluiden 
markkinat noin 5 % vuoteen 2012 verrattuna.  

Yhtiö arvioi, että liikevaihdon vahva orgaaninen kasvu 
jatkuu vuonna 2013, eritoten ohjelmistojen vuokrien 
ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kasvun kautta. 
Yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton olevan vuoden 
2012 tasolla QPR:n kasvuliiketoimintoihin tehtävien 
panostusten jatkuessa.  

Vuonna 2013 yhtiö aikoo jatkaa merkittäviä panostuk-
sia uusien ohjelmistotuotteidensa kehitykseen. Yhtiö 
on julkistanut kaksi uutta ohjelmistotuotetta, joilla on 
erinomaiset kasvunäkymät. QPR EnterpriseArchitect 
on jo vakiinnuttanut johtavan markkina-aseman Suo-
messa ja vuonna 2013 yhtiö keskittyy tuotteen kan-
sainväliseen kasvuun. Yhtiö panostaa myös OEM-
kumppaneiden hankintaan innovatiiviselle uudelle 
QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteelleen. Kehit-
tämällä asiantuntijapalvelujensa tarjoamaa yhtiö pyrkii 
kasvattamaan Suomen liiketoimintaansa sekä vauhdit-
tamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiään tarjoamal-
la yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita 
täydentäviä palvelukonsepteja ja –ratkaisuja. 

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA  

Hallitus ehdottaa 14.3.2013 kokoontuvalle yhtiökoko-
ukselle, että tilikaudelta 2012 maksettaisiin osinkoa 
0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 486 tuhatta euroa. 
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täs-
mäytyspäivänä 19.3.2013 merkitty yhtiön osakasluet-
teloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko 
maksetaan 3.4.2013. 

Hallituksen esittämä osinko tilikaudelta 2012 vastaa 
27 % konsernin liiketoiminnan rahavirrasta 2012. 
Yhtiön hallituksen vuonna 2011 hyväksymän osinko-
politiikan mukaan yhtiökokoukselle esitetään osinkona 
jaettavaksi noin 30−50 % vuosittaisesta liiketoimin-
nan rahavirrasta. Osinkoehdotusta valmistellessaan 
hallitus ottaa huomioon yhtiön taloudellisen aseman, 
kannattavuuden sekä liiketoimintanäkymät.  

Tilikauden 2012 lopussa emoyhtiön voitonjakokelpoi-
set varat olivat 1 410 tuhatta euroa. Yhtiön taloudelli-
sessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muu-
toksia tilikauden päättymisen jälkeen.  

Hallituksen ehdotukset yhtiökokouksen päätöksiksi 
ovat täydellisenä luettavissa 5.2.2013 julkaistusta 
yhtiökokouskutsusta. Kutsu on luettavissa myös  
yhtiön internetsivuilla, www. qpr.fi. 
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Tilinpäätös 

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS     

(EUR 1 000) Liitetieto 2012 2011 

    

Liikevaihto 3 9 321 7 539 

Liiketoiminnan muut tuotot 4 158 79 

        

Materiaalit ja palvelut 6 402 250 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 7 5 491 4 594 

Poistot 8 681 572 

Liiketoiminnan muut kulut 9 2 031 1 448 

Kulut yhteensä   8 605 6 864 

        

Liikevoitto   874 755 

    

Rahoitustuotot  10 21 116 

Rahoituskulut 10 -62 -166 

Rahoituserät, netto   -41 -50 

    

Voitto ennen veroja   833 705 

Tuloverot 11 -171 -184 

Tilikauden voitto   662 521 

        

Muut laajan tuloslaskelman erät:       

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot   -103 4 

Muihin laajan tuloslaskelman eriin liittyvät verot   0 0 

Tilikauden muut laajan tuloslaskelman erät verojen jälkeen 

  

-103 4 

Tilikauden laaja tulos yhteensä   559 525 

        

Tilikauden tuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön omistajille   662 530 

Määräysvallattomille   0 -9 

    662 521 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön omistajille   559 534 

Määräysvallattomille   0 -9 

    559 525 

Osakekohtainen tulos, euroa 12 0,054 0,043 
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Konsernin tase, IFRS       

  

       

(EUR 1 000) Liitetieto 2012 2011 

  

 

    

VARAT 
 

    

Pitkäaikaiset varat 
 

    

Aktivoidut tuotekehitysmenot 13 812 710 

Muut aineettomat hyödykkeet 13 744 1 050 

Liikearvo 14 513 513 

Aineelliset hyödykkeet 15 140 118 

Muut sijoitukset 
 

5 5 

Pitkäaikaiset saamiset 17 96 59 

Laskennalliset verosaamiset 18 19 38 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 
 

2 329 2 493 
  

 
    

Lyhytaikaiset varat 
 

    

Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 3 111 4 248 

Rahat ja pankkisaamiset 20 1 404 1 020 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 
 

4 515 5 268 
  

 
    

Varat yhteensä 
 

6 845 7 761 

  
 

    

OMA PÄÄOMA JA VELAT 
 

    

Oma pääoma  
 

    

Osakepääoma 21 1 359 1 359 

Muut rahastot   21 21 

Omat osakkeet   -261 -158 

Muuntoero   -169 -66 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   5 5 

Kertyneet voittovarat   2 026 1 820 

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus   2 981 2 981 

Määräysvallattomien omistajien osuus   0 -8 

Oma pääoma yhteensä   2 981 2 973 
        

Pitkäaikainen vieras pääoma 
 

    

Laskennalliset verovelat 18 71 90 

Muut pitkäaikaiset velat 22 0 56 

Korolliset velat 22 113 340 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
 

184 486 
  

 
    

Lyhytaikainen vieras pääoma 
 

    

Ostovelat ja muut velat 23 3 453 4 076 

Lyhytaikaiset korolliset velat 22 226 226 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
 

3 679 4 302 
        

Vieras pääoma yhteensä   3 863 4 788 
        

Oma pääoma ja velat yhteensä   6 845 7 761 
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Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS     

        

(EUR  1 000) Liitetieto 2012 2011 

    

Liiketoiminnan rahavirta       

Tilikauden voitto   662 521 

Oikaisut tilikauden tulokseen:       

  Poistot   681 572 

  Muut oikaisut 24 -133 146 

Käyttöpääoman muutokset:       

  Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 1 276 -268 

  Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -532 296 

Maksetut korko- ja muut rahoituskulut   -39 -23 

Saadut korko- ja muut rahoitustuotot   21 27 

Maksetut verot 
  

-159 -10 

Liiketoiminnan rahavirta, netto   1 777 1 261 

        

Investointien rahavirta       

Ostetut tytäryhtiöt vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -81 -565 

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin   -91 -75 

Aktivoidut tuotekehitysmenot   -380 -356 

Muut investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin   -141 -260 

Investointien rahavirta, netto 
  

-693 -1 256 

        

Rahoituksen rahavirta        

Lainojen takaisinmaksut 24 -226 -226 

Omien osakkeiden hankinta   -103 -100 

Maksetut osingot 
  

-367 -362 

Rahoituksen rahavirta, netto   -696 -688 

        

Rahavarojen muutos 
  

388 -683 

        

Rahavarat tilikauden alussa   1 020 1 703 

Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus   -4 1 

Rahavarat tilikauden lopussa   1 404 1 020 
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Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS  
      

        

        

(EUR  1 000) Liitetieto 2012 2011 

  
 

    

Liikevaihto 3 7 714 6 568 

Liiketoiminnan muut tuotot 4 157 79 

  
 

    

Materiaalit ja palvelut 6 271 173 

Henkilöstökulut 7 4 523 3 896 

Poistot 8 594 526 

Liiketoiminnan muut kulut 9 1 669 1 257 

Kulut yhteensä 
 

7 057 5 851 

  
 

    

Liikevoitto 
 

814 795 

  
 

    

Rahoitustuotot ja -kulut 10 -11 -28 

        

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 803 768 

        

Satunnaiset kulut   -27 0 

        

Voitto ennen veroja   776 768 

        

Tuloverot 11 -187 -200 

        

Tilikauden voitto   589 568 
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Emoyhtiön tase, FAS       

        

        

(EUR  1 000) Liitetieto 2012 2011 

VARAT       

        

Pysyvät vastaavat        

Aineettomat hyödykkeet  13 1 266 1 368 

Aineelliset hyödykkeet  15 139 81 

Osuudet saman konsernin yrityksissä 16 1 187 1 110 

Muut sijoitukset  16 5 5 

Pysyvät vastaavat yhteensä   2 597 2 564 

        

Vaihtuvat vastaavat        

Pitkäaikaiset saamiset  17 56 32 

Laskennalliset verosaatavat 18 0 29 

Lyhytaikaiset saamiset  19 3 097 4 225 

Rahat ja pankkisaamiset  20 1 320 865 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä   4 473 5 150 

        

Varat yhteensä   7 070 7 714 

        

        

OMA PÄÄOMA JA VELAT       

        

Oma pääoma     

Osakepääoma 21 1 359 1 359 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   5 5 

Edellisten tilikausien tulos   1 076 875 

Omat osakkeet   -261 -158 

Tilikauden tulos   589 568 

Oma pääoma yhteensä   2 769 2 649 

        

Vieras pääoma        

Pitkäaikainen vieras pääoma 22 113 396 

Lyhytaikainen vieras pääoma 23 4 188 4 669 

Vieras pääoma yhteensä   4 301 5 064 

        

Oma pääoma ja velat yhteensä   7 070 7 714 
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Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS      

      

      

(EUR  1 000) 2012 2011 

  
 

  

Liiketoiminnan rahavirrat 
 

  

Liikevoitto 814 795 

Oikaisut tilikauden tulokseen: 
 

  

  Poistot 594 526 

Liiketoimet, joihin ei liity rahavirtaa -29 0 

Rahoituserät, netto -18 4 

Maksetut verot -157 0 

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 203 1 325 

  
 

  

Käyttöpääoman muutokset: 
 

  

  Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 1 308 -268 

  Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) -769 223 

  Liiketoiminnan pitkäaikaisten saamisten ja velkojen muutos -52 68 

Käyttöpääoman muutos yhteensä 488 23 

  
 

  

Liiketoiminnan rahavirta 1 692 1 347 

  
 

  

Investointien rahavirrat 
 

  

Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -531 -438 

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -117 -64 

Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin -82 -917 

Investoinnit tytäryhtiölainoihin, netto 186 -140 

Investointien rahavirta -544 -1 560 

  
 

  

Rahoituksen rahavirrat 
 

  

Lainojen takaisinmaksut -226 -226 

Omien osakkeiden ostot -103 -100 

Omien osakkeiden luovutukset 0 217 

Osingonmaksu -367 -362 

Rahoituksen rahavirta  -696 -472 

  
 

  

Rahavarojen muutos 451 -685 

  
 

  

Rahavarat tilikauden alussa 865 1 550 

Siirtyneet rahavarat fuusiossa 4 0 

Rahavarat tilikauden lopussa 1 320 865 
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Laskelma oman pääoman muutoksista  
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Tilinpäätöksen liitetiedot  

Yrityksen perustiedot 

QPR tarjoaa palvelut ja työvälineet liiketoimintapro-
sessien ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen. Kon-
sernin emoyhtiö on QPR Software Oyj (y-tunnus 
0832693-7), joka on suomalainen, Suomen lakien 
mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Emoyhtiön 
kotipaikka on Helsinki, ja sen rekisteröity osoite on 
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki. Emoyhtiö QPR 
Software Oyj:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:ssä vuodesta 2002 lähtien. 

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa QPR 
Software Oyj:stä osoitteesta Huopalahdentie 24,  
Helsinki tai internet-osoitteesta www.qpr.fi. 

QPR Software Oyj:n hallitus on hyväksynyt 5.2.2013 
tilinpäätöksen julkistettavaksi. Osakkeenomistajilla on 
yhtiökokouksessa mahdollisuus hyväksyä tai hylätä 
tilinpäätös. Tilinpäätöstä voidaan yhtiökokouksessa 
myös muuttaa. 

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 

Laatimisperusta 

QPR:n konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten 

tilinpäätösstandardien (International Financial Repor-
ting Standards) mukaisesti ja sitä laadittaessa on 
noudatettu 31.12.2012 voimassa olevia IAS- ja IFRS-
standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. 

Konserni on noudattanut vuoden 2012 alusta alkaen 
seuraavia voimaan tulleita standardeja, niiden muu-
toksia sekä tulkintoja. Näillä muutoksilla ei ollut mer-
kittävää vaikutusta vuoden 2012 konsernitilinpäätök-
seen. 

 Muutos IFRS 7:ään, Rahoitusinstrumentit:  
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot. 

 Muutos IAS 12:een, Tuloverot. 

Emoyhtiö QPR Software Oyj:n tilinpäätös on laadittu 
Suomen kirjanpitolain mukaisesti, joka eroaa tietyiltä 
osin konsernitilinpäätöksessä käytetyistä tilinpäätös-
standardeista.  

Konsolidointiperiaatteet 

Konsernitilinpäätös käsittää emoyhtiö QPR Software 
Oyj:n ja sen määräysvallassa olevien tytäryhtiöiden 
tilinpäätökset. Emoyhtiön määräysvalta perustuu 
tytäryhtiöiden kohdalla koko osakekannan tai osake-
enemmistön omistukseen. Yhtiö ei omista osuuksia 
yhteisyrityksissä tai osakkuusyhtiöissä. 

Tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä 

hetkestä alkaen, kun konserni on saanut määräysval-
lan ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, kun 
määräysvalta lakkaa. Konserniyhtiöiden keskinäinen 
osakeomistus on eliminoitu hankintamenetelmällä. 

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat, 
realisoitumattomat katteet sekä sisäinen voitonjako 
on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä. Määräysvallat-
tomien osuus erotetaan tuloksesta ja taseen omasta 
pääomasta ja vastaavat luvut ilmoitetaan erillisinä 
erinä konsernin laajassa tuloslaskelmassa ja taseen 
omassa pääomassa. 

Toiminnan jatkuvuus 

Konsernitilinpäätös on laadittu jatkuvuuden periaatet-
ta noudattaen. 

Ulkomaan rahan määräisten erien  
muuntaminen 

Konsernitilinpäätös on esitetty euroissa, joka on kon-
sernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta.  
Ulkomaisten tytäryhtiöiden toimintavaluutaksi on 
määritelty kunkin tytäryhtiön paikallinen kirjanpitova-
luutta.  

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu 
toimintavaluutan määräisiksi käyttäen tapahtumapäi-
vän kurssia. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset 
erät on muutettu toimintavaluutan määräisiksi rapor-
tointikauden lopun kursseja käyttäen ja ei-
monetaariset erät tapahtumapäivän kurssiin. Liiketoi-
mintaan liittyvät valuuttakurssivoitot ja -tappiot sisäl-
tyvät liikevoittoon, ja rahoitukseen liittyvät valuutta-
kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät rahoitustuottoihin ja  
-kuluihin. 

Ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmat on muun-
nettu euroiksi raportointikauden keskikurssiin ja ta-
seet raportointikauden lopun kursseja käyttäen.  
Ulkomaisten tytäryhtiöiden eliminoinneista sekä han-
kinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien 
muuntamisesta syntyneet muuntoerot kirjataan mui-
hin laajan tuloksen eriin. Kurssierot sellaisista mone-
taarisista eristä, jotka ovat osa nettosijoitusta ulko-
maiseen yksikköön, kirjataan muihin laajan tuloksen 
eriin. 

Tuloutusperiaatteet 

Liikevaihto sisältää liiketoiminnan tavanomaiset myyn-
tituotot vähennettynä myyntiin liittyvillä veroilla ja 
myönnetyillä alennuksilla. Liikevaihtoa laskettaessa 
myyntituottoja oikaistaan valuuttamääräisen myynnin 
kurssieroilla. 

Tuotemyynnin tuloutus edellyttää, että myynnistä on 
olemassa sitova sopimus, tuotteen toimitus on tapah-
tunut, liiketoimen tuotot ovat luotettavasti määriteltä-
vissä, liiketoimeen liittyvä taloudellinen hyöty riittäväl-

lä todennäköisyydellä koituu yhtiön hyväksi, ja että 
tuotteen tai sen käyttöoikeuden omistamiseen liittyvät 
merkittävät edut ja riskit ovat siirtyneet ostajalle.  
Tuotot kirjataan, kun on todennäköistä, että taloudel-
linen hyöty koituu konsernin hyväksi ja tuotot sekä 
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liiketoimeen liittyvät menot on luotettavasti määritel-
tävissä.  

Konsernin liikevaihto koostuu pääasiallisesti ohjelmis-
tolisenssien myynnistä, ohjelmistojen vuokrauksesta, 
ylläpitomaksuista ja asiantuntijapalveluiden myynnis-
tä.  

Ohjelmistolisenssien myynti tuloutetaan toimituksen 
yhteydessä, kun sen omistukseen liittyvät oleelliset 
riskit ja hyödyt ovat siirtyneet ostajalle eikä myyjällä 
ole tosiasiallista määräysvaltaa tuotteeseen nähden.  

Ohjelmistojen vuokraus, eli ohjelmiston toistaiseksi 
voimassaoleva käyttöoikeuden myynti, on tuloutettu 
suoriteperusteisesti sopimusajalle.  

Maksimissaan 12 kuukauden määräajaksi sovitut  
ohjelmistojen vuokrat on tuloutettu osaksi lisenssi-
myyntiin ja osaksi ylläpitotuottoihin.  

Ylläpitotuotot, jotka kattavat ohjelmistopäivitykset ja 
asiakastuen, on tuloutettu suoriteperusteisesti sopi-
musajalle. 

Asiantuntijapalvelut on tuloutettu sille raportointikau-
delle, jonka aikana palvelu on toimitettu.  

Liiketoiminnan muut tuotot 

Saadut julkiset avustukset kirjataan tilikauden tulok-

seen muihin liiketoiminnan tuottoihin paitsi silloin, kun 
ne kohdistuvat investointeihin, jolloin ne vähentävät 
hankintamenoa. 

Eläke-etuudet 

Konsernin eläkejärjestelyt koostuvat maksupohjaisista 
eläkejärjestelyistä, jotka on järjestetty eläkevakuutus-
yhtiön kautta. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin  
tehdyt suoritukset kirjataan laajaan tuloslaskelmaan 
sillä kaudella, jota veloitus koskee. 

Osakeperusteiset maksut 

Konserni on soveltanut IFRS 2 Osakeperusteiset mak-

sut –standardia kaikkiin sellaisiin avainhenkilöille 
myönnettyihin optiojärjestelyihin, joissa optiot on 
myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joihin ei ole syntynyt 
oikeutta ennen 1.1.2005. Tätä aiemmista optiojärjes-
telyistä ei ole esitetty kuluja laajassa tuloslaskelmas-
sa. 

Optiot arvostetaan käypään arvoon niiden myöntä-
mispäivänä ja kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi opti-
oiden ansainta-aikana. Optioiden myöntämishetkellä 
määritetty kulu perustuu konsernin arvioon siitä opti-
oiden määrästä, joihin oletetaan syntyvän oikeus  
oikeuden syntymisajanjakson lopussa. Käypä arvo 
määritellään Black-Scholes –hinnoittelumallin perus-

teella. 

Kun optio-oikeuksia käytetään, osakemerkintöjen pe-
rusteella saadut rahasuoritukset kirjataan sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon. Konsernilla ei ole 

ollut voimassaolevia optio-ohjelmia raportointi- tai 
vertailukaudella. 

Konsernilla on johdon kannustinjärjestely, jossa mak-
sut suoritetaan sekä osakkeina että käteisvaroina. 
Järjestelyssä myönnettävät etuudet arvostetaan käy-
pään arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan 
kuluksi tasaisesti oikeuden syntymisajanjakson aika-
na. Järjestelyn tulosvaikutus esitetään työsuhde-
etuuksista aiheutuvissa kuluissa. 

Liikevoitto 

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen –standardi ei määrit-
tele liikevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt sen 
seuraavasti: liikevoitto muodostuu liikevaihdosta ja 
muista liiketoiminnan tuotoista, joista vähennetään 
materiaalien ja palvelujen kustannukset, työsuhde-
etuudet ja muut liikekulut sekä poistot ja pitkäaikaisen 
omaisuuden arvonalentumistappiot. Käyttöpääoma-
eristä johtuvat valuuttakurssierot sisältyvät liikevoit-
toon, kun taas rahoitusvaroihin ja –velkoihin liittyvät 
kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin ja –kuluihin. 

Arvonalentumiset 

Konserni arvioi aina raportointihetkellä, onko olemas-
sa viitteitä jonkin omaisuuserän arvon alentumisesta. 
Mikäli arvon alentumisesta on viitteitä, omaisuuseräs-

tä kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan. Kerry-
tettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä 
arvo vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla 
tai sitä korkeampi käyttöarvo. Rahoitusvarojen kerry-
tettävissä oleva rahamäärä on joko käypä arvo tai 
odotettavissa olevien vastaisten, alkuperäisellä  
efektiivisellä korolla diskontattujen rahavirtojen nyky-
arvo. 

Mikäli kirjanpitoarvo ylittää kerrytettävissä olevan 
rahamäärän, arvonalentumistappio kirjataan laajaan 
tuloslaskelmaan. Aineettomista hyödykkeistä, joiden 
taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton, suorite-
taan vuosittain arvonalentumistestaus ja muulloinkin, 
jos todetaan viitteitä arvonalentumisesta. 

Liikearvosta ei tehdä säännön mukaisia poistoja vaan 
siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan vuo-
sittain tai useammin, jos olosuhteet viittaavat siihen, 
että arvo saattaa olla alentunut. Liikearvo kohdiste-
taan tätä tarkoitusta varten rahavirtaa tuottaville yksi-
köille. Mahdollinen arvonalentumistappio kirjataan 
konsernin tuloslaskelmaan, jos arvonalentumistestaus 
osoittaa, että liikearvon kirjanpitoarvo ylittää siitä 
kerrytettävissä olevan rahamäärän. Tällöin liikearvo 
kirjataan kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Alku-
peräisen kirjauksen jälkeen liiketoimintojen yhdistämi-
sestä johtuva liikearvo arvostetaan hankintahetken 
jälkeen kirjatuilla arvonalentumistappioilla vähennet-

tyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Liikearvon  
arvonalentumistappioita ei voida peruuttaa. 
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Tuloverot 

Laajan tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden 
verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja lasken-
nallisesta verosta. Kauden verotettavaan tuloon  
perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kun-
kin maan voimassaolevan verokannan perusteella. 
Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin kausiin liittyvil-
lä veroilla.  

Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä tilinpää-
töspäivään mennessä säädeltyjä verokantoja. 

Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen mää-
rään asti, kun on todennäköistä, että tulevaisuudessa 
syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen 
ero voidaan hyödyntää. Laskennalliset verovelat on 
kirjattu taseeseen kokonaisuudessaan. 

Emoyhtiön tilinpäätöksessä tuloverot on kirjattu  
Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.  

Aineettomat hyödykkeet 

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylit-
tää konsernin osuuden hankitun yrityksen nettovaral-
lisuuden käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana.  
Liikearvot arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon 
vähennettynä arvonalentumisilla. 

Raportointikauden aikaiset tuotekehitysmenot kirja-
taan niin, että uusien tuotteiden ja merkittäviä paran-
nuksia sisältävien uusien tuoteversioiden kehitysme-
not aktivoidaan ja kirjataan kuluksi poistoina taloudel-
lisena vaikutusaikana. Poistot aloitetaan, kun tuote-
versio julkistetaan. Olemassa olevien tuotteiden ylläpi-
to ja vähäiset parannukset kirjataan suoraan kuluksi. 
Ennen vuotta 2006 alkaneita tuotekehityshankkeita ei 
ole aktivoitu. Tuotekehitysmenojen taloudellinen  
pitoaika on 4 vuotta. 

Muut aineettomat hyödykkeet poistetaan taloudellisen 
pitoajan perusteella. Taloudellinen pitoaika on 2–5 
vuotta. 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan 
alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kerty-
neillä poistoilla ja arvonalennuksilla. Hyödykkeet pois-
tetaan niiden arvioitujen taloudellisten pitoaikojen 
perusteella.  

Pitkän valmistusajan omaisuuserien vieraan pääoman 
kulut aktivoidaan. Muut vieraan pääoman menot kirja-
taan kuluksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat  
syntyneet. Lainojen hankinnasta välittömästi johtuvat 
transaktiomenot, jotka liittyvät selkeästi tiettyyn  
lainaan, sisällytetään lainan alkuperäiseen jaksotet-
tuun hankintamenoon ja jaksotetaan korkokuluksi 
efektiivisen koron menetelmää käyttäen. 

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat: 

 Koneet ja kalusto 3–7 vuotta 
 Atk-laitteet 2–5 vuotta 

Vuokrasopimukset 

Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokra-sopimukset, 
joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle 
ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitus-
leasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimus merki-
tään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuok-
ratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan 
vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopi-
muksella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot 
hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhy-
emmän vuokra-ajan kuluessa. Vuokravelvoitteet sisäl-
tyvät korollisiin velkoihin. 

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset 
riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään 
muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokra-sopimusten 
perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi 
laajaan tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kulues-
sa. 

Emoyhtiön tilinpäätöksessä leasingmaksut on kirjattu 
vuosikuluksi Suomen kirjanpitolainsäädännön mukai-
sesti. 

Rahoitusvarat ja –velat 

Rahoitusvarat ja -velat kirjataan alun perin arvostet-
tuna hankintamenoon, joka on saadun tai luovutetun 
vastikkeen kaupankäyntipäivän arvo. 

Rahoitusvarat luokitellaan alkuperäisen arvostamisen 
jälkeen neljään eri ryhmään: käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin, eräpäivään 
asti pidettäviin sijoituksiin ja myytävissä oleviin sijoi-
tuksiin sekä lainoihin ja muihin saamisiin. Transak-
tiomenot sisällytetään rahoitusvarojen alkuperäiseen 
kirjanpitoarvoon. 

Rahoitusvelat luokitellaan käypään arvoon tulosvaikut-

teisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin ja muihin rahoi-
tusvelkoihin. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjat-
tavat rahoitusvelat arvostetaan käypiin arvoihin efek-
tiivisen koron menetelmällä. Muut rahoitusvelat arvos-
tetaan jaksotettuun hankintamenoon. 

Raportointihetkellä arvioidaan rahoitusinstrumenttien 
mahdolliset arvonalentumiset ja ne kirjataan tulosvai-
kutteisesti rahoituseriin. Rahoitusvarat kirjataan pois 
taseesta silloin, kun konserni on menettänyt sopimus-
perusteisen oikeuden rahavirtoihin, tai kun se on  
siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin 
ulkopuolelle. 
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Johdannaissopimukset 

Johdannaissopimukset luokitellaan kaupankäyntitar-
koituksessa pidettäviin rahoitusvaroihin. Niihin ei  
sovelleta IAS 39 -standardin mukaista suojauslasken-
taa. Tilinpäätöksessä johdannaissopimukset arvoste-
taan käypään arvoon niin, että käyvän arvon muutos 
kirjataan tulosvaikutteisesti rahoituseriin. 

Rahavarat 

Rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä 
erittäin likvidit rahoitusarvopaperit, joiden maturiteetti 
on korkeintaan kolme kuukautta. 

Omat osakkeet 

Omien osakkeiden hankinnat sekä niihin liittyvät välit-
tömät menot on kirjattu oman pääoman vähennyk-
seksi. 

Varaukset 

Varaus kirjataan IAS 37 -standardin mukaisesti, kun 
konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena 
oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja maksuvel-
voitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen 
määrä on arvioitavissa luotettavasti. 

Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on 
laatinut yksityiskohtaisen uudelleenjärjestelysuunni-
telman ja aloittanut suunnitelman toimeenpanon ja 
tiedottanut asiasta. Varaus tehdään perustuen todelli-
siin syntyviin kustannuksiin esimerkiksi sovittuihin 
korvauksiin työsuhteiden päättymisestä. 

Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun  
velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat välttämättömät 
menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt. 

Johdon harkintaa edellyttävät  
laatimisperiaatteet ja arvioihin sisältyvät  
keskeiset epävarmuustekijät 

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä konsernin johto 
joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja 
olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperi-
aatteiden soveltamisessa, joten lopputulemat saatta-
vat poiketa arvioista ja olettamuksista. Merkittävim-
mät tilanteet, joissa johdon on turvauduttava harkin-
taan ja tehtävä arvioita, liittyvät mm. seuraaviin  
päätöksiin: 

 aineettomien ja aineellisten pitkäaikaisten omai-
suusryhmien taloudelliset pitoajat, 

 liikearvon ja muiden omaisuuserien arvon alennus-
testaus, 

 ajankohta, mistä alkaen kehitysprojektit täyttävät 
aktivoitavien kehitysmenojen kriteerit, 

 tulevien verotettavien tulojen todennäköisyys,  

jota vastaan vähennyskelpoiset väliaikaiset erot  
voidaan hyödyntää,  

 myyntisaamisten käypä arvo, 
 kuluvarausten määrä ja 
 hankitut liiketoiminnot. 

Uusien tai muutettujen standardien  
soveltaminen  

Konserni ei ole vielä soveltanut seuraavia, jo julkistet-
tuja uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. 
Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja  
tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli  
voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäi-
nen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden 
alusta lukien. (* = Muutosta ei ole vielä hyväksytty 
sovellettavaksi EU:ssa.) 

Yhtiön johto arvioi, että uudistuksilla ei ole merkittä-
vää vaikutusta QPR:n konsernitilinpäätökseen.  

 Muutos IAS 1:een, Tilinpäätöksen esittäminen 
(voimaan 1.7.2012 tai sen jälkeen alkavilla tilikau-
silla). Keskeisin muutos on vaatimus muiden laa-
jan tuloksen erien ryhmittelemisestä sen mukaan, 
siirretäänkö ne mahdollisesti myöhemmin tulosvai-
kutteisiksi tiettyjen ehtojen täyttyessä. 
 

 Muutos IAS 19:ään Työsuhde-etuudet (voimaan 
1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  
Merkittävimmät muutokset ovat seuraavat: jatkos-

sa kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 
kirjataan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin, 
ts. ns. putkimenetelmästä luovutaan, ja rahoitus-
meno määritetään nettorahastointiin perustuen. 
 

 IAS 28 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä, 
uudistettu 2011 (EU:ssa voimaan 1.1.2014 tai sen 
jälkeen alkavilla tilikausilla). IFRS 11 julkaisemisen 
seurauksena uudistettu standardi sisältää vaati-
mukset sekä osakkuus- että yhteisyritysten kirjan-
pitokäsittelystä pääomaosuusmenetelmällä.  
 

 Muutokset IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esit-
tämistapa (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alka-
villa tilikausilla). Muutokset selventävät taseen ra-
hoitusvarojen ja -velkojen nettomääräistä esittä-
mistä koskevan sääntelyn vaatimuksia ja antavat 
lisää aihetta koskevaa soveltamisohjeistusta. Muu-
tettua standardia tulee soveltaa takautuvasti.  
 

 Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilin-
päätöksessä esitettävät tiedot (voimaan 1.1.2013 
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutoksella 
tarkennetaan liitetietovaatimuksia, jotka koskevat 
taseessa nettomääräisinä esitettyjä rahoitusinst-
rumentteja sekä yleisiä netotusjärjestelyjä tai vas-
taavanlaisia sopimuksia. Muutosten edellyttämät 
liitetiedot tulee esittää takautuvasti. 
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 IFRS 9 Rahoitusinstrumentit* ja siihen tehdyt muu-
tokset (voimassa 1.1.2015 alkaen). Standardi on 
osa laajempaa rahoitusinstrumenttien kirjanpitoa 
koskevaa uudistusta, joka on edelleen keskeneräi-
nen. Uuden standardin ensimmäisessä vaiheessa 
annetaan ohjeistus rahoitusinstrumenttien luokit-
telusta ja arvostamisesta. Myöhemmin toteutetta-
vat vaiheet liittyvät rahoitusinstrumenttien  
arvonalentumiseen ja suojauslaskentaan.  

 
 IFRS 10 Konsernitilinpäätös ja siihen tehdyt muu-

tokset (EU:ssa voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla). Olemassa olevien periaattei-
den mukaisesti IFRS 10 määrittää määräysvallan 
keskeiseksi tekijäksi, kun ratkaistaan, tuleeko  
yhteisö yhdistellä konsernitilinpäätökseen. Lisäksi 
standardissa annetaan lisäohjeistusta määräysval-
lan määrittelystä silloin, kun sitä on vaikea arvioi-
da. 
 

 IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja siihen tehdyt muutok-
set (EU:ssa voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen  
alkavilla tilikausilla). IFRS 11 painottaa yhteisten 
järjestelyjen kirjanpitokäsittelyssä niistä seuraavia 
oikeuksia ja velvoitteita ennemmin kuin niiden oi-
keudellista muotoa. Yhteisjärjestelyjä on kahden 
tyyppisiä: yhteiset toiminnot ja yhteisyritykset.  

Yhteisyritysten raportoinnissa on käytettävä jat-
kossa yhtä menetelmää, pääomaosuusmenetel-
mää, eikä aiempi suhteellisen yhdistelyn vaihtoeh-
to ole enää sallittu. 

 
 IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuk-

sista muissa yhteisöissä ja siihen tehdyt muutok-
set (EU:ssa voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen al-
kavilla tilikausilla). IFRS 12 kokoaa yhteen tilinpää-
töksessä esitettäviä tietoja koskevat vaatimukset. 
Nämä liittyvät erilaisiin osuuksiin muissa yhteisöis-
sä, mukaan lukien tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, yh-
teisjärjestelyt ja taseen ulkopuolelle jäävät yhtei-
söt. 

 
 IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen (voimaan 

1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). IFRS 
13:een on yhdistetty vaatimukset käyvän arvon 
määrittämisestä sekä sitä koskevien tietojen esit-
tämisestä tilinpäätöksessä. Lisäksi uuteen stan-
dardiin sisältyy käyvän arvon määritelmä. Käyvän 
arvon käyttöä ei laajenneta, mutta standardissa 
annetaan ohjeistusta sen määrittämisestä silloin, 
kun sen käyttö on sallittu tai sitä on vaadittu jos-
sain toisessa standardissa. IFRS 13 laajentaa käy-
pään arvoon arvostetuista rahoitusvaroihin kuulu-
mattomista omaisuuseristä esitettäviä liitetietoja. 
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2. Segmentit  

    Liiketoimintasegmentit  

    QPR-konsernin operatiivista toimintaa johdetaan pääasiallisesti kahtena kokonaisuutena: Kansainvälinen liiketoiminta (ohjelmistoli-
senssien myynti, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti Suomen ulkopuolelle) ja Suomen liiketoiminta (ohjelmistolisenssi-
en myynti, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelut Suomessa).   

Segmenttejä seurataan segmenttikohtaisella tulosraportoinnilla, joka sisältää ulkoisen liikevaihdon, liikevoiton ja  
investoinnit. Toimintasegmenteille ei kohdisteta rahoituseriä, veroja eikä hallinnollisista kuluista mm. yhtiön pörssilistauksesta  
aiheutuvia kuluja. Konserni ei seuraa erikseen segmenttien varoja, ja tästä syystä varoja ei ole jaettu segmenteille. 

Kulut syntyvät joko suoraan segmentin liiketoiminnasta tai allokoiduista kuluista. Tuotekehityksen, markkinoinnin, IT:n ja talouden 
kulut on allokoitu segmenteille liikevaihdon suhteessa, kuitenkin aina tarkastaen jako-osuuden oikeellisuus. Kohdistamaton kulu on 
kokonaisuudessa hallintokuluja. 

Segmenttitietojen raportoinnissa noudatetaan samoja tilinpäätöksen laadintaperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä. 

Konserni (EUR 1 000) 2012 2011 

   

Liikevaihto 

  

 

Kansainvälinen liiketoiminta 3 830 3 836 

 

Suomen liiketoiminta 5 491 3 703 

Liikevaihto yhteensä 9 321 7 539 

    Liikevoitto 

  

 

Kansainvälinen liiketoiminta 402 472 

 

Suomen liiketoiminta 848 646 

 

Kohdistamattomat -376 -363 

Liikevoitto yhteensä 874 755 

    Rahoitustuotot ja -kulut -41 -50 

Tuloverot -171 -184 

Tilikauden tulos 662 521 

    Muut tiedot 

  Poistot 

  

 

Kansainvälinen liiketoiminta 278 269 

 

Suomen liiketoiminta 403 303 

Poistot yhteensä 681 572 
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3. Liikevaihto           

Konsernin liikevaihto kertyy kokonaisuudessaan ohjelmistoliiketoiminnasta ja jakautui tilikaudella seuraavasti: 

    Konserni           Emoyhtiö 

(EUR 1 000) 2012 2011   2012 2011 

Ohjelmistolisenssit 1 797 1 822   1 566 1 478 

Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 3 223 3 181   3 086 3 175 

Ohjelmistojen vuokrat 1 221 606   1 219 595 

Asiantuntijapalvelut 3 080 1 930   1 843 1 320 

Liikevaihto yhteensä 9 321 7 539   7 714 6 568 

 

Liikevaihto jakaantuu kotimaan ja kansainvälisen liiketoiminnan kesken seuraavasti: 

  

  

  

  

  

 

Kotimaa 5 491 3 703   4 492 3 663 

Kansainvälinen 3 830 3 836   3 024 2 548 

Myynti konserniyhtiöille       198 357 

Liikevaihto yhteensä 9 321 7 539   7 714 6 568 

            

4. Liiketoiminnan muut tuotot           

      

Nobultec Oy:n kauppahinnan korjaus 53 - 

 

53 - 

Julkiset avustukset 103 79   103 79 

Muut erät 2 0   1 0 

Yhteensä 158 79   157 79 

 

5. Hankitut liiketoimet 

     Vuonna 2012 ei tehty liiketoimintojen hankintoja. 

Vuonna 2011 QPR Software Oyj osti SAP-liiketoimintaprosessien tehostamiseen erikoistuneen Nobultec Oy:n koko osakekannan kauppa-
hintaan 904 tuhatta euroa. Hankinnasta kohdistettiin 402 tuhatta euroa asiakassuhteisiin, joka poistetaan viidessä vuodessa. Liikearvoa 
syntyi 513 tuhatta euroa. 

6. Materiaalit ja palvelut           

Materiaalit ja palvelut 402 250   271 173 

Materiaalit ja palvelut sisältävät pääosin jälleenmyyjäverkoston komissioita ja lokalisointikuluja.    
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7 . Henkilöstö ja lähipiiri           

    Konserni           Emoyhtiö 

(EUR 1 000) 2012 2011   2012 2011 

Palkat 4,493 3,768   3,690 3,185 

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 803 657   663 563 

Muut henkilösivukulut 195 169   170 148 

Yhteensä 5,491 4,594   4,523 3,896 

            

Henkilökunta keskimäärin tilikauden 
aikana (henkilöä) 

          

78 72   60 55 
 
Ylimmän johdon palkat, palkkiot, luontaisedut ja lomapalkka- ja bonusvarausten muutokset 
  
  
  

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet:         

  Toimitusjohtaja Jari Jaakkola 176 155   176 155 

  Hallituksen jäsenet 76 79   76 79 

  Johtoryhmä 650 518   650 518 

Yhteensä 902 752   902 752 

Vieraat palvelut * 
  

28 0   28 0 

      
  

Hallituspalkkiot jäsenittäin:       
  

  Leskinen Vesa-Pekka, puheenjohtaja       25 25 

  Eräkangas Kirsi       13 - 

  Kontio Jyrki       17 17 

  Piela Topi       13 - 

  Gerdt Aino-Maija, 21.3.2012 asti       4 17 
  Piekkola Asko, 21.3.2012 asti 

      4 17 

  Laine Antti, 18.3.2011 asti       - 4 

Yhteensä       76 79 
 
*Vieraat palvelut sisältävät kansainvälisen toiminnan vt. johtajana ja johtoryhmän jäsenenä  konsulttisopimuksella toimineelle 
henkilölle maksetut palkkiot vuodelta 2012.      
 
Yhtiöllä ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 3 kk. Irtisanomiskorvaus on 
kuuden kuukauden palkan suuruinen. QPR Software Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 22.3.2012, että vuonna 2012 hallituk-
sen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 25 230 euroa ja hallituksen muille jäsenille 16 820 euroa kullekin. Erillisiä kokous-
palkkioita ei makseta.      
      
Johtoryhmän palkitsemisjärjestelmän perusteina olivat vuonna 2012 konsernin liikevaihto, prosessianalyysiliiketoiminnan liikevaih-
to ja konsernin liikevoitto. Konsernin johtoryhmällä ei ole etuuksia, jotka liittyvät työsuhteen päättymiseen.    
 
Konsernin johtoryhmällä on osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Järjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka 
ovat kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet 
kunkin jakson alussa. Järjestelmän palkkio ansaintajaksoilla 2011 ja 2012 perustui QPR Software -konsernin liikevaihdon kasvuun 
ja liikevoittoon.      
      
Vuosina 2011 ja 2012 ansaintakriteerit eivät täyttyneet.      
      
Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2013 maksetaan vuonna 2014. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahan yhdistelmänä, 
puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen  
kattamiseksi.      
      
Järjestelmästä mahdollisesti maksettavan palkkion bruttoarvo, sisältäen osakkeet ja rahana maksettavan osuuden, on kultakin 
vuodelta korkeintaan 2/3 järjestelmän piirissä olevan henkilön rahavuosipalkasta vuoden alussa. Järjestelmän perusteella luovu-
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tettavien osakkeiden määrä vuodelta 2013 on yhteensä enintään noin 220 000. Yhtiö voi käyttää palkkioihin myös omia osakkei-
taan, joita sillä 31.12.2012 oli hallussaan 285 887 kappaletta.      
      
Osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy 31.3.2014. Mikäli henkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön 
päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiot yhtiölle vastikkeetta. Konsernin johtoryhmän jäsenen on omis-
tettava osakkeita myös sitouttamisjakson jälkeen. Järjestelmän perusteella vastaanotettuja osakkeita ei saa luovuttaa, mikäli 
johtoryhmän jäsenen osakeomistus on alle 50 % hänen vuosittaisesta rahapalkastaan. Tämä velvoite on voimassa niin kauan kuin 
työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu. 
 
Yhtiöllä ei ole voimassa olevia optiojärjestelmiä. Konsernilla ei ole lähipiirilainoja.  
 

8. Poistot ja arvonalentumiset           

  Konserni           Emoyhtiö 

(EUR 1 000) 2012 2011   2012 2011 

Aineettomat hyödykkeet 
622 501   534 465 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 

 

        

Koneet ja kalusto 59 71   59 61 

Yhteensä 681 572   594 526 

Omaisuuseristä ei ole tehty arvonalennuksia vuosina 2011 - 2012.     

      

9. Liiketoiminnan muut kulut           

Vapaaehtoiset henkilösivukulut 212 183   180 167 

Toimitilakulut 413 344   225 201 

Matkakulut 276 285   242 241 

Tietokoneet ja ohjelmistot 193 136   172 127 

Markkinointi ja muu myynnin edistäminen 165 212   150 193 

Ulkopuoliset palvelut 561 255   574 232 

Epävarmat myyntisaatavat ja luottotappiot 319 191   195 157 

Tuotekehitysmenojen aktivointi -380 -356   -380 -343 

Muut kulut 272 198   312 282 

Yhteensä 2 031 1 448   1 669 1 257 

            

Muihin kuluihin sisältyy tilintarkastajan palkkioita seuraavasti: 
  

  

Tilintarkastus 51 57 
 

48 50 

Veroneuvonta 1 1 
 

1 0 

Muut palvelut 4 2 
 

2 2 

Yhteensä 56 60   52 53 

     
  

Tilikauden aikana syntyneet tuotekehitysmenot 
   

  

Kuluksi kirjatut tuotekehitysmenot 1 239 957 
 

1 239 970 

Aktivoidut tuotekehitysmenot 380 356   380 343 

Yhteensä 1 619 1 313   1 619 1 313 

     
  

Tuotekehitysmenot koostuvat pääosin tuotekehityksen henkilöstökuluista. Kuluksi kirjatut tuotekehitys-
menot eivät sisällä poistoja. Aiemmin aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot on esitetty liitetiedossa 13. 
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10. Rahoitustuotot ja –kulut 

    Konserni          Emoyhtiö 

(EUR 1 000) 2012 2011   2012 2011 

Korkotuotot 12 20   18 45 

Korkokulut -16 -20   -21 -28 

Muut rahoitustuotot ja -kulut -8 -23   -7 -10 

Kurssierot -29 -27   0 -35 

Yhteensä -41 -50   -11 -28 

            
Tuloslaskelmaan kirjatut kurssierot           

Liikevaihtoon sisältyvät kurssierot 8 -9   -2 -29 

Ostoihin ja kuluihin sisältyvät kurssierot -13 4   -14 4 

Valuuttakurssivoitot 9 97   12 22 

Valuuttakurssitappiot -38 -124   -12 -57 

Yhteensä -34 -32   -16 -60 

 
11. Tuloverot 

     
Tilikauden verot 202 -2 

 

158 - 

Edellisten tilikausien verot -30 0 

 

0 - 

Laskennalliset verot -1 186   29 200 

Yhteensä 171 184 

 

187 200 

 

Tuloslaskelman verokulut ja Suomen verokannalla (24,5 %) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma: 

 

Tulos ennen veroja 833 705 

   Verot laskettuna kotimaan verokannalla 204 183 

   Ulkomaalaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat -1 -1 

   Muut erät -19 -8 

   Verokannan muutoksen vaikutus 0 3 

   Uudet verosaamiset vanhoista tappioista -14 0 

   Vähennyskelvottomat kulut 1 7 

   Verot tuloslaskelmassa 171 184 

    

Muut erät sisältävät tytäryhtiöiden eri veroeriä yhteensä 9 (1) tuhatta euroa. 

12.  Osakekohtainen tulos 
          

Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan kauden voitto kauden aikana ulkona 
olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva  
tilikauden voitto, 1 000 euroa 662 521       

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 12 234 12 143       

Osakekohtainen tulos, euroa/osake 0,054 0,043       
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13. Aineettomat hyödykkeet 

Konserni (EUR 1 000) 
Atk-

ohjelmat 

Muut  
aineettomat  
hyödykkeet 

Aktivoidut 
kehittämis-

menot Yhteensä  

Hankintameno 1.1.2011 649 1 898 1 061 3 608 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2011 -479 -1 225 -504 -2 208 

Kirjanpitoarvo 1.1.2011 170 673 557 1 400 

Lisäykset 75 19 356 450 

Hankitut tytäryritykset 31 402 0 433 

Hankittujen tytäryritysten kertyneet poistot -22 0 0 -22 

Tilikauden poistot -76 -222 -203 -501 

Hankintameno 31.12.2011 755 2 319 1 417 4 491 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2011 -577 -1 447 -707 -2 731 

Kirjanpitoarvo 31.12.2011 178 872 710 1 760 

Hankintahinnan siirto koneista ja kalustosta 0 16 0 16 

Kumulatiivisten poistojen siirto koneista ja kalustosta 0 -6 0 -6 

Lisäykset 3 44 380 427 

Vähennykset -1 -18 0 -19 

Tilikauden poistot -69 -275 -278 -622 

Hankintameno 31.12.2012 757 2 361 1 797 4 915 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2012 -646 -1 728 -985 -3 359 

Kirjanpitoarvo 31.12.2012 111 633 812 1 556 

          

Emoyhtiö (EUR 1 000)         

Hankintameno 1.1.2011 649 935 1 055 2 639 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2011 -480 -262 -504 -1 245 

Kirjanpitoarvo 1.1.2011 169 674 551 1 394 

Lisäykset 73 3 362 438 

Tilikauden poistot -73 -188 -203 -465 

Hankintameno 31.12.2011 722 939 1 417 3 078 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2011 -553 -450 -707 -1 710 

Kirjanpitoarvo 31.12.2011 168 489 710 1 368 

Lisäykset 10 43 380 433 

Tilikauden poistot -68 -188 -278 -534 

Hankintameno 31.12.2012 732 981 1 798 3 511 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2012 -621 -638 -985 -2 244 

Kirjanpitoarvo 31.12.2012 110 343 812 1 266 
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14. Liikearvo         

Konserni (EUR 1 000) 2012 2011     

Hankintameno 1.1. 513 -     

Lisäykset - 513     

Hankintameno 31.12. 513 513     

Kirjanpitoarvo 31.12. 513 513     

          
Liikearvo on syntynyt Nobultec Oy:n hankinnasta vuonna 2011 ja on kokonaisuudessaan kohdistettu rahavirtaa tuottavalle 
konsernin yksikölle Nobultec Oy. 

 
Liikearvo on testattu vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä ja arvonalentumistestissä käytetty diskonttokorko on 9,5 %. 
 
Testauksessa arvioitava kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu vuoden 2013 budjettiin ja tämän pohjalta arvioituun 
myöhempään kehitykseen. Laskennassa käytetyt keskeiset muuttujat ovat liikevaihdon, kustannusten ja käyttökatteen muu-
tosprosentit. Liikevaihdon kasvu on määritelty ottaen huomioon yhtiön toteutunut kehitys sekä markkina-asema ja kasvupo-
tentiaali kyseisellä markkinalla. 
 
Nollakasvuskenaarioon perustuvien herkkyysanalyysien perusteella yhtiön johto arvioi, että on epätodennäköistä, että muu-
tos testauksessa käytettyihin keskeisiin muuttujiin saisi aikaan tilanteen, jossa taseeseen sisältyvän liikearvon kirjanpitoarvo 
ylittäisi yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän. 
 
Nobultec Oy:n liikevaihdon kasvun suunnitellaan pääpiirteissään noudattavan yhtiön strategian mukaista suunnittelujakson 
tavoitetta. Viiden seuraavan vuoden aikana kerrytettävissä oleva rahamäärä on noin 1 145 tuhatta euroa ja nollaskasvuske-
naariossa vastaavasti noin 864 tuhatta euroa. Mikäli yksikön vuosittainen kasvu suunnittelujaksolla on noin -2 prosenttia, 
herkkyysanalyysit osoittava yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän olevan noin 830 tuhatta euroa seuraavan viiden 
vuoden aikana. 
  
Jos Nobultec Oy:n liikevaihdon vuosittainen kasvu suunnittelujaksolla jäisi alle -10 prosentin, muodostaisi se tilanteen, jossa 
on viitteitä liikearvon arvonalentumisesta. Mikäli tällöin tehtävässä liikearvon arvonalentumistestauslaskelmassa saatu käypä 
arvo olisi alhaisempi kuin yksikön testattava omaisuuserien kirjanpitoarvo, arvonalentuminen kirjattaisiin kuluna tuloslaskel-
maan ja kohdistettaisiin taseessa ensisijassa liikearvoon. 
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15. Aineelliset hyödykkeet          

Konserni (EUR 1 000)   
Koneet ja 

kalusto 
Muut aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä 

Hankintameno 1.1.2011   1 018 3 1 021 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2011   -933 -3 -936 

Kirjanpitoarvo 1.1.2011   85 0 85 

Lisäykset   76 0 76 

Hankitut tytäryritykset   62 0 62 

Hankittujen tytäryritysten kertyneet poistot   -34 0 -34 

Tilikauden poistot   -71 0 -71 

Hankintameno 31.12.2011   1 156 3 1 159 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2011   -1 038 -3 -1 041 

Kirjanpitoarvo 31.12.2011   118 0 118 

Hankintahinnan siirto koneista ja kalustosta   -16 0 -16 

Kumulatiivisten poistojen siirto koneista ja kalustosta 6 0 6 

Lisäykset   117 0 117 

Vähennykset   -26 0 -26 

Tilikauden poistot   -59 0 -59 

Hankintameno 31.12.2012   1 231 3 1 234 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2012   -1 091 -3 -1 094 

Kirjanpitoarvo 31.12.2012   140 0 140 

    
 

    

    
 

    

Emoyhtiö (EUR 1 000)         

Hankintameno 1.1.2011   1 010   1 010 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2011   -932   -932 

Kirjanpitoarvo 1.1.2011   78 
 

78 

Lisäykset   64   64 

Tilikauden poistot   -61   -61 

Hankintameno 31.12.2011   1 074 
 

1 074 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2011   -993 
 

-993 

Kirjanpitoarvo 31.12.2011   81 
 

81 

Lisäykset   117   117 

Tilikauden poistot   -59   -59 

Hankintameno 31.12.2012   1 192 
 

1 192 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2012   -1 053 
 

-1 053 

Kirjanpitoarvo 31.12.2012   139 
 

139 
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16. Osakkeet ja osuudet 

Konsernin emoyhtiö on QPR Software Oyj. 
   

  

 
 

 
        Emoyhtiö 

Emoyhtiön omistamat tytäryhtiöt Kotipaikka   2012 2011 

Suoraan omistetut: 
        

  QPR CIS Oy* Helsinki 
 

100 % 80 % 

  StrongDocs Oy** Helsinki 
 

-     100 % 

  Nobultec Oy Helsinki 
 

100 % 100 % 

  QPR Service Oy  Helsinki 
 

100 % 100 % 

  QPR Software Inc. San Jose, CA, USA 100 % 100 % 

Välillisesti omistetut:         

  QPR Software AB Tukholma, Ruotsi 100 % 100 % 

  QRP Software OOO Moskova, Venäjä 
  

100 % 80 % 
 

*Emoyhtiö hankki 20% loppuosuuden yhtiöstä marraskuussa 2012.     
**Yhtiö fuusioitui emoyhtiöön 7.12.2012. 

 
 

 

Emoyhtiö  
(EUR 1 000) 

Osakkeet ja osuudet, konserniyritykset     2012 2011 

Hankintameno 1.1.     1 110 193 

Lisäykset     82 917 

Vähennykset     -6 0 

Hankintameno 31.12.     1 187 1 110 

Kirjanpitoarvo 31.12.     1 187 1 110 

          

Osakkeet ja osuudet, muut         

Hankintameno 1.1.     5 5 

Hankintameno 31.12.     5 5 

Kirjanpitoarvo 31.12.     5 5 

          

Sijoitukset yhteensä 31.12.     1 191 1 115 
 

 

17.  Pitkäaikaiset saamiset           

    Konserni           Emoyhtiö 

(EUR 1 000) 2012 2011   2012 2011 

Lähdeverosaamiset 96 59   56 32 

Yhteensä 96 59   56 32 
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18. Laskennalliset verosaamiset ja -velat       

Laskennalliset verosaamiset vahvistetuista tappioista ovat muuttuneet seuraavasti: 

 Konserni  Emoyhtiö 

(EUR 1 000) 2012 2011  2012 2011 

1.1. 38 233   29 229 

Kirjattu kokonaistulokseen -19 -195   -29 -200 

31.12 19 38   0 29 

 

Yhdysvalloissa toimivan tytäryhtiön QPR Software Inc:n vahvistetut tappiot asianmukaisen verorekisteröinnin jälkeen ovat  
tilikauden 2011 jälkeen noin 350 tuhatta euroa, josta on kirjattu 2012 laskennallista verosaatavaa 19 tuhatta euroa (9).  

Laskennalliset verovelat ovat syntyneet Nobultec Oy:n kauppahinnan kohdistamisesta asiakassuhteisiin ja ovat muuttuneet  
seuraavasti: 

 

 

Laskennalliset verovelat ovat syntyneet Nobultec Oy:n kauppahinnan kohdistamisesta asiakassuhteisiin ja ovat muuttuneet seuraa-
vasti: 

1.1. 90 0       

Hankitut tytäryhtiöt 0 99       

Kirjattu kokonaistulokseen -19 -9       

31.12 71 90       
 
19. Myyntisaamiset ja muut saamiset         

Myyntisaamiset 2 375 3 488   1 921 2 831 

Siirtosaamiset 477 381   222 115 

Tuloverosaamiset 26 29   0 0 

Muut saamiset 233 350   231 307 

Muut lyhytaikaiset saamiset konserniyhtiöiltä       724 972 

Yhteensä 3 111 4 248   3 097 4 225 
            

Myyntisaamisten erittely maantieteellisesti:         

Suomi 1 012 1 626   874 1 470 

Muut Euroopan maat 538 553   537 808 

Euroopan ulkopuoliset maat 825 1 309   509 553 

Yhteensä 2 375 3 488 
 

1 921 2 831 

  
 

        

Myyntisaamisten erittely valuutoittain: 
 

        

    Konserni 

(EUR 1 000) 2012 %   2011 % 

EUR 1 787 75,2 
 

2 587 74,2 

USD 344 14,5 
 

576 16,5 

ZAR 138 5,8   161 4,6 

SEK 68 2,9 
 

62 1,8 

JPY 26 1,1 
 

24 0,7 

GBP 11 0,5 
 

7 0,2 

RUB 1 0,0 
 

73 2,1 

NOK 0 0,0   -2 -0,1 

Yhteensä 2 375 100,0 
 

3 488 100,0 
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Yhtiön myyntisaatavista valtaosa on euroissa. Merkittävimmät laskutusvaluutat euron jälkeen tilikaudella olivat USD ja ZAR. Mikäli 
USD:n ja ZAR:n arvo heikkenee seuraavan tilivuoden aikana 10 % euroa vastaan, ja valuuttojen osuus säilyy samalla tasolla, niin 
tilisaatavat menettävät arvoaan 44 tuhatta euroa, joka vastaa 1,85 % koko saatavien arvosta. Jos vastaavasti kaikkien muiden lasku-
tusvaluuttojen paitsi euron arvo heikkenee seuraavan tilivuoden aikana 10 %, niin saatavat menettävät arvoaan  
yhteensä 53 tuhatta euroa. 

Myyntisaamisten ikäjakauma:           

            

  Konserni  

 2012 %  2011 % 

Erääntymättömät 1 997 84,1   2 839 81,4 

0 - 90 päivää yli eräpäivän 344 14,5   359 10,3 

90 - 180 päivää yli eräpäivän 25 1,1   70 2,0 

>180 päivää yli eräpäivän 9 0,4   220 6,3 

Yhteensä 2 375 100,0   3 488 100,0 
 
Myyntisaamisten käypä arvo: 
           
Myyntisaamisten alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen erän matu-
riteetti huomioon ottaen. 

Emoyhtiön siirtosaamisten erittely: 
 

              

    Emoyhtiö 

 (EUR 1 000)       2012 2011 

Muut jaksotetut tuotot       63 20 

Muut jaksotetut kulut       159 95 

Yhteensä       222 115 

            

Emoyhtiön konsernisaamisten erittely:           

QPR CIS Oy       467 694 

Nobultec Oy       0 -1 

StrongDocs Oy       0 3 

QPR Services Oy       257 277 

Yhteensä       724 972 

            

20. Rahat ja pankkisaamiset           

         Konserni           Emoyhtiö 

(EUR 1 000) 2012 2011   2012 2011 

Pankkitilit 1 404 1 020   1 320 865 

Yhteensä 1 404 1 020   1 320 865 
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21. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot 

    Yhtiöllä on yksi osakesarja ja enimmäisosakepääoma on 1 359 tuhatta euroa. Kaikki liikkeelle lasketut osakkeet on maksettu  
täysimääräisenä.  

  

 

 
täysimääräisenä. 

Muut rahastot 

Sisältää QPR Software AB:n vararahaston. 

Omat osakkeet 

Omat osakkeet -rahasto sisältää konsernin hallussa olevien osakkeiden hankintamenon. 

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 

Muut rahastot      

Sisältää QPR Software AB:n vararahaston. 

Omat osakkeet      

Omat osakkeet -rahasto sisältää konsernin hallussa olevien osakkeiden hankintamenon.  

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta        

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta      

    

Emoyhtiö 

(EUR 1 000)       2012 2011 

Voitto edellisiltä tilikausilta       1 076 875 

Tilikauden voitto       589 568 

Omat osakkeet       -261 -158 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto       5 5 

Jakokelpoinen oma pääoma       1 410 1 290 

 

22. Muut pitkäaikaiset velat ja korolliset lainat     

            

Pitkäaikaiset   Konserni           Emoyhtiö 

(EUR 1 000) 2012 2011   2012 2011 

Laskennalliset verovelat 71 90   - - 

Muut velat (korottomat) 0 56   0 56 

Lainat eläkelaitoksilta 113 340   113 340 

Yhteensä 184 486   113 396 

            

Korolliset pitkäaikaiset velat erääntyvät seuraavasti: 
  

    

2013 226 227 
 

226 227 

2014 113 113   113 113 

Yhteensä 339 340 
 

339 340 

 
Pitkäaikaiset korolliset lainat koostuvat 2,8 %:n kiinteän koron eläkelainasta, joten korkoherkkyysanalyysi ei anna  
lisäinformaatiota. 

            

Lyhytaikaiset           

            

Lainat eläkelaitoksilta 226 226   226 226 
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23. Ostovelat ja muut korottomat velat       

 Konserni  Emoyhtiö 

 2012 2011  2012 2011 

Ostovelat 182 65 
 

137 46 

Siirtovelat 1 908 2 410 
 

1 565 2 188 

Saadut ennakot 1 044 1 046 
 

1 009 962 

Muut velat 319 555 
 

226 484 

Lyhytaikaiset velat konserniyhtiöille       1 024 762 

Yhteensä 3 453 4 076 
 

3 961 4 442 

 
Valuuttamääräisten ostovelkojen määrä oli vähäinen vuosina 2012 ja 2011. 

  
   

    

Emoyhtiön siirtovelkojen erittely:         

Lomapalkat sosiaalikuluineen        541 480 

Tulospalkkiot sosiaalikuluineen       234 104 

Muut jaksotetut tuotot       701 1 539 

Korkojaksotusvelka       2 4 

Muut siirtovelat        88 62 

Yhteensä       1 565 2 188 
 
Emoyhtiön konsernivelkojen erittely: 
 

          

QPR Software Inc       428 408 

QPR Software OOO       45 60 

Nobultec Oy       215 0 

QPR Software AB       337 294 

Yhteensä       1 024 762 

 

24. Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut 

Laskennalliset verot -1 155 

Nobultec Oy:n kauppahinnan korjaus -53 - 

Muut erät -79 -9 

Yhteensä -133 146 

25. Vakuudet ja vastuusitoumukset         

Yrityskiinnitykset* 1 337 1 337   1 337 1 337 

Leasing- ja vuokravastuut 
  

  
  

 Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät 397 231   397 235 

 2-5 vuoden sisällä erääntyvät 91 77   91 53 

Vastuut yhteensä 1 826 1 645   1 826 1 626 

 
*Yrityskiinnitykset 1 337 tuhatta euroa ovat Nordean hallussa Nordean Ilmariselle antaman takauksen vakuutena. 
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Vuokravastuut koskevat toimitilojen vuokrasopimuksia: 
 
 Vuokrasopimus (25.10.2011), joka on solmittu kahdeksi vuodeksi. Ensimmäinen irtisanomispäivä on 30.11.2013 ja irtisano-

misaika on 6 kuukautta. 
 Vuokrasopimus (21.11.2012), joka on voimassa toistaiseksi. Ensimmäinen irtisanomispäivä on 30.11.2013 ja irtisanomisaika 

on 3 kuukautta. 
 
Rahat ja pankkisaamiset sisältävät vuokravakuudeksi annettuja rahavaroja 60 tuhatta euroa. Konsernilla ja emoyhtiöllä ei ole 
johdannaisista johtuvia vastuita.  
 

26. Rahoitusriskien hallinta 

QPR-konsernin kansainvälisessä toiminnassa syntyy tavanomaisia rahoitukseen liittyviä riskejä. Rahoitusriskien hallinnan tavoit-
teena on varmistaa yhtiölle riittävä rahoitus kustannustehokkaasti sekä seurata ja tarvittaessa toimenpitein rajata syntyviä riske-
jä. Riskienhallinta on keskitetty konsernin rahoituksesta vastaavalle talousosastolle ja yhtiön toimitusjohtajalle. Riskienhallinnan 
yleiset periaatteet vahvistaa QPR Software Oyj:n hallitus. Hallitus myös valvoo konsernin riskienhallinnan riittävyyttä, asianmukai-
suutta ja tehokkuutta. 
 
Valuuttariskit 
 
Yhtiön merkittävin myyntivaluutta on euro ja ostoista valtaosa tapahtuu euroina.  
 
Yhtiön myyntisaatavista valtaosa on euroissa. Merkittävimmät laskutusvaluutat euron jälkeen tilikaudella olivat USD ja ZAR. Mikäli 
USD:n ja ZAR:n arvo heikkenee seuraavan tilivuoden aikana 10 % euroa vastaan, ja valuuttojen osuus säilyy samalla tasolla, niin 
tilisaatavat menettävät arvoaan 44 tuhatta euroa, joka vastaa 1,85 % koko saatavien arvosta. Jos vastaavasti kaikkien muiden 
laskutusvaluuttojen paitsi euron arvo heikkenee seuraavan tilivuoden aikana 10 %, niin saatavat menettävät arvoaan yhteensä 
53 tuhatta euroa. 
  
Hallituksen 19.5.2010 hyväksymän valuuttariskipolitiikan mukaisesti yhtiö aloitti kesäkuussa 2010 valuuttasuojaukset. Valuut-
tasuojauksen tavoitteena on vähentää valuuttakurssien tuomaa epävarmuutta, minimoida valuuttakurssimuutosten epäsuotuisat 
vaikutukset konsernin kassavirtoihin, tulokseen ja omaan pääomaan. 
 
Tarkoitus ei ole poistaa kaikkia riskejä, vaan vähentää merkittävimmät riskit hyväksyttävälle tasolle hyväksyttävällä kustannuksel-
la. Yrityksen johto tarkastelee säännöllisesti yrityksen valuuttariskejä ottaen huomioon suojauskustannukset. 
  
Yhtiön käyttämät suojausmenetelmät ovat olleet termiinit ja optiot. Raportointikauden lopussa yhtiöllä ei ollut voimassa olevia 
termiinejä tai optioita. 
 
Korkoriski 
 
Yhtiöllä oli korollista vierasta pääomaa tilinpäätöshetkellä 339 tuhatta euroa. Vieraan pääoman lainat ovat kiinteäkorkoisia.  
Korkomuutosten vaikutus yhtiön tulokseen on vähäinen, eikä yhtiö toteuttanut erillisiä suojautumistoimenpiteitä tilikauden  
aikana. 
 
Likviditeettiriski 
 
Likviditeettiriski tarkoittaa riittämätöntä rahoitusta tai tavanomaista korkeampia rahoituskustannuksia likvidien varojen vähyyden 
takia silloin, kun liiketoimintaolosuhteet äkillisesti heikkenevät ja rahoitusta tarvitaan. 
 
Likvideettiriskinhallinnan tavoitteena on ylläpitää riittävää likvideettiä sekä varmistaa, että liiketoiminnan rahoitukseen on jatku-
vasti käytettävissä varoja riittävän nopeasti sijoitusten arvoa vaarantamatta. 
 
QPR ylläpitää riittävää likvideettiä tehokkaalla kassanhallinnalla, talletuksilla ja sijoittamalla likvideihin korkoinstrumentteihin. 
 
Yhtiön korollisen vieraan pääoman ehtoina ei ole kovenantteja. 
 
Velkojen maturiteettijakauma (luvut ovat diskonttaamattomia): 

Konserni (EUR 1 000) Tasearvo 0–6 kk 6 kk-1 vuosi 1–2 vuotta 

        

Eläkelainat 
 

339 113 113 113 

 Ostovelat ja muut velat 502 502     

 Yhteensä 
 

841 615 113 113 
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Operatiiviset luottoriskit 
 

   Konsernin kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluu yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskien kohtuullinen luottotap-
pioriski. Konsernilla on kuitenkin laaja asiakaskunta ja jälleenmyyjien verkosto, jotka molemmat jakautuvat usealle markkina-
alueelle. Siten konsernin myyntisaamiset koostuvat kohtuullisen suuresta määrästä jälleenmyyjiä ja asiakkaita usealta eri markki-
na-alueelta, eikä johdon arvion mukaan konsernin luottoriskeissä ole merkittäviä jälleenmyyjä- tai asiakaskohtaisia, eikä maantie-
teellisiä keskittymiä. Lisäksi konsernin luottoriskejä pyritään rajaamaan jatkuvalla ja aktiivisella saatavien ja luottorajojen seuran-
nalla. Yhtiön luottotappioriski on enimmillään myyntisaamisten nimellisarvo. 

 

27. Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2010–2012 

Konserni (EUR 1 000) 2012 2011 2010 

    
Liikevaihto 9 321 7 539 6 937 

Liikevaihdon kasvu, % 23,6 8,7 4,8 

Liikevoitto 874 755 752 

% liikevaihdosta 9,4 10,0 10,8 

Voitto ennen veroja 833 705 707 

% liikevaihdosta 8,9 9,4 10,2 

Kauden voitto 662 521 527 

% liikevaihdosta 7,1 6,9 7,6 

    
Oman pääoman tuotto, % 22,2 18,4 20,0 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 25,5 21,5 21,0 

Korollinen vieras pääoma 339 566 793 

Rahavarat 1 404 1 020 1 703 

Nettovelka -1 065 -454 -910 

Oma pääoma 2 981 2 973 2 694 

Nettovelkaantumisaste, % -35,7 -15,3 -33,8 

Omavaraisuusaste, % 51,3 44,2 42,6 

Taseen loppusumma 6 845 7 761 7 250 

    
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 518 1 478 350 

% liikevaihdosta 5,6 19,6 5,0 

Tuotekehitysmenot 1 619 1 313 1 278 

% liikevaihdosta 17,4 17,4 18,4 

    
Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana 78 72 63 

Henkilöstö vuoden alussa 73 65 57 

Henkilöstö vuoden lopussa 81 73 65 
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28.  Osakekohtaiset tunnusluvut 2010–2012 

Konserni 2012 2011 2010 

    
Tulos/osake, EUR 0,05 0,04 0,04 

Oma pääoma/osake, EUR 0,24 0,24 0,22 

Osinko/osake*, EUR 0,04 0,03 0,03 

Osinko/tulos, % 80,0 75,0 75,0 

Efektiivinen osinkotuotto, % 4,21 3,41 3,30 

Hinta/voitto -suhde (P/E-luku) 19,00 22,00 22,75 

Osakkeen kurssikehitys 
   

Keskikurssi, EUR 0,95 0,87 0,91 

Alin päätöskurssi, EUR 0,80 0,74 0,62 

Ylin päätöskurssi, EUR 0,97 0,94 1,00 

Päätöskurssi 31.12., EUR 0,95 0,88 0,91 
    
Osakekannan markkina-arvo 31.12., EUR 1 000 11 551 10 794 11 032 

    
Osakkeen vaihdon kehitys 

   
Osakkeiden vaihto, 1 000 kpl 501 1 123 882 

Vaihto, % koko osakekannasta 4,0 9,0 7,1 

    
Osakkeiden lukumäärä 31.12., 1 000 kpl 12 445 12 445 12 445 

Keskimäärin ulkona olleet osakkeet 12 234 12 143 12 166 

 

*  Vuoden 2012 tieto: hallituksen esitys yhtiökokoukselle 14.3.2013. 

 

29.  Pääoman hallinta 

     Konserni (EUR 1 000)       2012 2011 

Korollinen vieras pääoma 

   

339 566 

Rahavarat 

   

1 404 1 020 

Nettovelka 

   

-1 065 -454 

Oma pääoma 

   

2 981 2 973 

Nettovelkaantumisaste, % 

   

-35,7 -15,3 

Omavaraisuusaste, % 

   

51,3 44,2 

Taseen loppusumma       6 845 7 761 

Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan erityisesti nettovelkaantumisasteella sekä omavaraisuusasteella.  
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Tunnuslukujen laskentakaavat  

Oman pääoman tuotto, %:  

Tilikauden voitto x 100  

Oma pääoma (tilikauden keskiarvo)  

 Sijoitetun pääoman tuotto, %:  

Voitto tai tappio ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut x 100  

Taseen loppusumma – korottomat velat (tilikauden keskiarvo)  

 Omavaraisuusaste, %:  

Oma pääoma X 100  

Taseen loppusumma – saadut ennakot 

 Nettovelkaantumisaste, %:  

Korolliset velat – rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit x 100  

Oma pääoma  

 Tulos/osake, euro:  

Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto  

Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana 

 Oma pääoma/osake, euro:  

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä  

 Osinko/osake, euro:  

Tilikaudelta jaettu osinko  

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä  

 Osinko/tulos, %:  

Osakekohtainen osinko x 100 

Osakekohtainen tulos  

 Efektiivinen osinkotuotto, %:  

Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko * 100  

Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.  

 Hinta/voitto–suhde (P/E-luku):  

Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12. 

Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos  

 Osakekannan markkina-arvo:  

(Osakkeiden lukumäärä – omat osakkeet) * tilinpäätöspäivän pörssikurssi osakelajeittain  

 Osakkeiden vaihto, % osakekannasta:  

Pörssivaihto (kpl) * 100  

Liikkeellä oleva keskimääräinen osakemäärä  
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Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus  
      

Helsingissä, helmikuun 5. päivänä 2013    

 

QPR Software Oyj 
Hallitus        

      

Vesa-Pekka Leskinen   Kirsi Eräkangas 
hallituksen puheenjohtaja  hallituksen jäsen   

        

 Jyrki Kontio  Topi Piela 
hallituksen jäsen  hallituksen jäsen   

  

 Jari Jaakkola        
toimitusjohtaja       

        

Tilinpäätösmerkintä         

 Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.        

 Helsingissä, helmikuun 5. päivänä 2013       

        

 KPMG Oy Ab   
 KHT-Yhteisö       

 Sixten Nyman       
 KHT       
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Tilintarkastuskertomus 

QPR Software Oyj:n yhtiökokoukselle 

Olemme tilintarkastaneet QPR Software Oyj:n kirjan-
pidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallin-
non tilikaudelta 1.1.–31.12.2012. Tilinpäätös sisältää 
konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskel-
man, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavir-
talaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen,  
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.  

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että kon-
sernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa 
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätös-
standardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja 
toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen laatimista koskevien säännösten mu-
kaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimi-
tusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.  

Tilintarkastajan velvollisuudet 

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintar-
kastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, kon-
sernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilin-
tarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammatti-
eettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkas-
tuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastus-
tavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, 
että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen 
hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko 
tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista 
virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen 
jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai 
laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvaus-
velvollisuus yhtiötä kohtaan taikka, rikkoneet osake-
yhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.  

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkas-
tusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimin-
takertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettä-
vistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perus-
tuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärin-
käytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheel-
lisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioides-
saan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen 

valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja 
riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi 
sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olo-
suhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimen-
piteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi 
lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 
Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpää-
töksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toi-

mivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden 
kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen yleisen esittämistavan arvioiminen.  

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausun-
tomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Lausunto konsernitilinpäätöksestä 

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös 
antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja 
riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta 
sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista. 

Lausunto tilinpäätöksestä ja  
toimintakertomuksesta 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimin-
takertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevi-
en säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot 
konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

Lausunto vastuuvapaudesta ja voitonjaosta 

Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen 
esitys jakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyh-

tiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myön-
tämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitus-
johtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. 

Helsingissä 5. helmikuuta 2013 

KPMG OY AB 

Sixten Nyman 
KHT 
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Tietoja osakkeenomistajille 

QPR Software Oyj:n osake 

QPR Software Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:n päälistalla, informaatioteknologia-
toimialaluokan Pienet yhtiöt –sarjassa. Kaupankäynti 
osakkeella alkoi 8.3.2002. 

 Kaupankäyntitunnus: QPR1V 
 ISIN koodi: FI0009008668 

Varsinainen yhtiökokous 

QPR Software Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 
torstaina 14. maaliskuuta 2013 kello 13.00 alkaen 
yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Huopalahdentie 24, 
00350 Helsinki. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomis-
tajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi  
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluette-
loon 4.3.2013. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökoko-
ukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle 
viimeistään 6.3.2013 kello 16.00 kirjallisesti osoittee-
seen QPR Software Oyj, Huopalahdentie 24, 00350 
Helsinki, puhelimitse numeroon 050 436 1658 tai säh-
köpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@qpr.com.  

Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä  
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset 
valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun 
osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oike-
us osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden no-
jalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla  
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakas-
luetteloon 4.3.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, 
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla 

tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään 
osakasluetteloon viimeistään 11.3.2013 klo 10.00 
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden 
osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökoko-
ukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan 
pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tar-
vittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä 
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittau-

tumista yhtiökokoukseen.  

Osinko  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 
1.1.−31.12.2012 maksettaisiin osinkoa 0,04 euroa 
osakkeelta. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 
osinko maksetaan 3.4.2013.  

Vuoden 2013 taloustiedotus 

QPR Software Oyj julkaisee osavuosikatsaukset vuon-
na 2013 seuraavasti: 

 Osavuosikatsaus 1-3/2013: torstai, 18. huhtikuuta 
2013. 

 Osavuosikatsaus 1-6/2013: perjantai, 19.  
heinäkuuta 2013. 

 Osavuosikatsaus 1-9/2013: tiistai, 22. lokakuuta 
2013 

QPR Software Oyj:n osavuosikatsaukset ja pörssitie-
dotteet ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla interne-
tissä, osoitteessa www.qpr.fi. 

Osoitteenmuutokset 

Pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan osoit-
teenmuutokset käyttämänsä arvo-osuustilin hoitajalle. 
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Asiakkaidemme QPR Softwaresta sanomaa 

”Olemme Vaisalassa sitoutuneita prosessien jatkuvaan 
kehittämiseen. QPR ProcessAnalyzer on mahdol-
listanut meidän tehdä juuri sitä helposti ja tehokkaasti 
säästäen arvokasta aikaa havainnollistamalla 
prosessien kehityskohteet nopeasti.” 

Arto Puukko 
Process Development Manager, Group Quality,  
Vaisala Oyj, Suomi 

”Kokonaisarkkitehtuuri edesauttaa operatiivisen toi-
minnan kehittämistä ja lisää organisaation reagointi-

herkkyyttä muutoksiin. Uskomme, että valittu tapa on 
omiaan edistämään Aalto-yliopiston strategista tavoi-
tetta nousta maailmanluokan yliopistoksi vuoteen 
2020 mennessä.” 

Patrik Maltusch 
Head of IT Architecture, 
Aalto-yliopisto, Suomi 

“QPR tarjoaa helpon ja nopean välineen prosessien 
kuvaamiseen, viestimiseen sekä niiden kehittämiseen 
yhteistoiminnallisella tavalla.” 

Egils Harasimjuks  
Head of the Latvian Health Inspectorate, Latvia 

”QPR-ohjelmistojen avulla 148 toimipaikkaamme eri 
puolilla mailmaa luovat oman prosessikarttansa 
globaaliin referenssimalliin perustuen ja tekevät niihin 
tarvisemansa paikalliset lisäykset. QPR:n avulla 
olemme voineet ottaa askeleen lähemmäs 
"operational excellence" -tavoitettamme.” 

Johannes Mauser,  
Head of Quality,  
ALPLA Group, Itävalta 
 

”Mikäli harkitset tehokkaan suorituskyvyn 
mittaamisjärjestelmän hankkimista ja haluat luoda 
sitä tukevan kulttuurin organisaatioosi sekä varmistaa 
strategisten tavoitteiden saavuttamisen, on turha 
harkita muita vaihtoehtoja kuin QPR.” 

Gert Pelser, 
toimitusjohtaja,  
Real People South Africa, Etelä-Afrikka 

 

 

 

 

Toimiala-analyytikkomainintoja 

QPR Software on ollut mukana tai yhtiö on mainittu seuraavissa toimiala-analyytikkoraporteissa tai tutkimuksissa. 

2012 

 Gartner: Hype Cycle for Performance  
Management, 2012 (elokuu 2012)  

 Gartner: Hype Cycle for Analytic Applications, 
2012 (elokuu 2012)  

 Gartner: Hype Cycle for Business Process  
Management, 2012 (heinäkuu 2012)  

 Gartner: Market Trends: Analytics, Business  
Intelligence and Performance Management to Be 
All-Pervasive by 2020 (kesäkuu 2012)  

 Gartner: Magic Quadrant for Corporate  
Performance Management Suites (maaliskuu 
2012)  

 Gartner: Research note: Understand How 
Automated Business Process Discovery (ABPD) 
Can Help Improve Business Processes (maaliskuu 
2012)  

2011 

 Gartner: Magic Quadrant for Business Process 
Analysis Tools (joulukuu 2011)  

 Bloor Research: QPR go full BPM with the latest 
release of QPR Suite 2012 (joulukuu 2011)  

 Gartner: The Gartner Business Intelligence Service 
Vendor Guide, 2011 (lokakuu 2011)  

 Gartner: Hype Cycle for Performance  
Management, 2011 (syyskuu 2011)  

 Gartner: CPM Suite User Survey 2011: Customer 
Experiences With CPM (elokuu 2011)  

 Bloor Research: Automating Business process  
discovery (helmikuu 2011)  
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Yhteystiedot 

QPR Software Oyj 

Kotipaikka: Helsinki 

Y-tunnus: 0832693-7 

Rekisteröity osoite:  
Huopalahdentie 24,  
00350 Helsinki 

Tekninen asiakaspalvelu: 
Puhelin: 0290 001 156 
customercare@qpr.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomi 

QPR Software Oyj 
Pääkonttori 
Huopalahdentie 24,  
00350 HELSINKI 

Oulun toimisto 
Teknologiantie 1 
90590 OULU 

Puhelin: 0290 001 150 
Faksi: 0290 001 151 
www.qpr.fi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venäjä 

Moskovan toimisto 
OOO QPR Software 
Butyrskaya str.62  
125167 Moscow  
RUSSIAN FEDERATION 

Puhelin: +7 495 737 63 03 
Faksi: +7 495 737 63 03 

www.qpronline.ru 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


