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Kolmas vuosineljännes: Liikevaihdon kasvu kiihtyi odotetusti (kasvu 36,8 prosenttia)  

Heinä–syyskuu 2019 
 

• Liikevaihto kasvoi 36,8 prosenttia 14 700 tuhanteen euroon (10 748)*. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto 
kasvoi 32,5 prosenttia. 

• Liiketulos oli 72 tuhatta euroa (-1 045).  
• Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli 0,5 prosenttia (-9,7 %). 
• Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,05). 

Tammi–syyskuu 2019 
 

• Liikevaihto kasvoi 20,4 prosenttia 41 466 tuhanteen euroon (34 452). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto 
kasvoi 15,8 prosenttia. 

• Liiketulos oli 267 tuhatta euroa (-670).  
• Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli 0,6 prosenttia (-1,9 %). 
• Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,04). 

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

Taloudellinen kehitys: 
 
Qt:n liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 14 700 tuhatta euroa (10 748 tuhatta euroa), kasvua 36,8 prosenttia. 
Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 47,5 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 17,5 prosenttia. Valuuttakurssien 
vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 351 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 32,5 
prosenttia. 
 
Qt:n liikevaihto katsauskaudella tammi-syyskuussa oli 41 466 tuhatta euroa (34 452 tuhatta euroa), kasvua 20,4 
prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 20,2 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 20,7 prosenttia. 
Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 1 363 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin 
kasvoi siten 15,8 prosenttia. 
 
Qt:n liiketulos kolmannella neljänneksellä oli 72 tuhatta euroa (-1 045 tuhatta euroa). Liiketulos katsauskaudella 
tammi-syyskuussa oli 267 tuhatta euroa (-670 tuhatta euroa). Kasvuinvestointeja ja uusia rekrytointeja on 
toteutettu kasvustrategian mukaisesti. Konsernin palveluksessa oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 339 
henkilöä, kun vuotta aiemmin henkilöstön määrä oli 295. Henkilöstön lisäys on ollut voimakkainta Aasian ja 
Yhdysvaltojen myynti- ja konsultointiorganisaatioissa. 

Toimitusjohtaja Juha Varelius: 
 
Qt-konsernin kasvu kiihtyi odotetusti vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Solmimme useita merkittäviä 
lisenssikauppoja kaikilla maantieteellisillä alueilla ja useilla eri toimialoilla. Myös konsultointipalveluiden kysyntä on 
voimistunut, kun lisenssiasiakkaiden hankkeissa tarvitaan enenevässä määrin Qt-asiantuntijoita. Asiakasprojekteissa 
käytämme omien resurssien lisäksi kumppaniverkostomme konsultteja. 
 
Osaltaan liikevaihdon kasvua vauhditti Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon. Qt:n myynnistä noin 
kaksi kolmasosaa on USD-pohjaista. Qt:lle tyypillisesti yksittäisten vuosineljännesten liikevaihto ja kasvu heilahtelevat 
merkittävästikin suurien kauppojen ajoituksen vuoksi myös jatkossa. 
 
Kasvuinvestointeja ja uusia rekrytointeja on jatkettu kasvustrategian mukaisesti panostaen erityisesti globaalin 
myynti- ja konsultointiverkoston kasvattamiseen. 
 
Lanseerasimme elokuussa Qt for MCUs -ratkaisun, jolla yritykset voivat tuottaa sulavia ja monipuolisia käyttöliittymiä 
kustannustehokkaille, erittäin vähän virtaa kuluttaville mikrokontrollereille (MCU). Qt for MCUs -ratkaisu laajentaa 
olennaisesti Qt:n kohdemarkkinoita ja tarjoaa jatkossa suuren laitevolyymipotentiaalin 
jakelulisenssiliiketoiminnallemme. Qt for MCUs -ratkaisu soveltuu erinomaisesti käyttöliittymän toteuttamiseen 
puettaviin älylaitteisiin, kodin elektroniikkaan ja ajoneuvoihin, mutta myös älykodin, teollisuuden tai lääketeollisuuden 
laitteisiin. 
 
 
Lisäksi kerroimme, että urheiluautojen valmistaja Koenigsegg on valinnut Qt:n kehitystyökalun ajoneuvojensa 
viihdejärjestelmien ja mittaristojen kehittämiseksi. Qt:n konsultointipalvelut on auttanut Koenigseggiä saavuttamaan 
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ohjelmistoille asettamansa tavoitteet. Qt:n ohjelmistotyökalun avulla Koenigseggin digitaalinen ohjaamo muodostaa 
yhden yhtenäisen ja sujuvan käyttökokemuksen. Ohjelmistojen kehittäminen Qt:lla on virtaviivaista, koska Qt:n 
työkalulla suunnittelijat ja ohjelmoijat voivat työskennellä sujuvasti yhdessä. Tämä nopeuttaa huomattavasti 
tuotteiden markkinoilletuloaikaa, koska prototyyppien tekeminen nopeutuu.  
 
Tärkeimpiä asiakassegmenttejämme ovat teollisuusautomaatio, lääketeollisuuden laitteet ja autoteollisuus. 
Jatkamme Qt-sovellusten suorituskyvyn ja resurssitehokkuuden parantamista sen lisäksi, että tarjoamme 
tärkeimmille asiakassegmenteille kohdennettuja sovelluksia. Qt:lla ohjelmoituja tuotteita voi käyttää vapaa-aikana, 
työssä, kotona sekä liikennevälineissä. Qt:ta käytetään esimerkiksi lentokoneiden viihdejärjestelmissä, digitaalisten 
televisioiden alustana, autojen ohjaamoissa ja viihdejärjestelmissä, lääketeollisuuden laitteiden käyttöliittymissä sekä 
kodin pienelektroniikassa. 
 
Katsauskauden suoritus antaa hyvät edellytykset kasvustrategian toteuttamiseksi myös jatkossa. 
 

Tulevaisuuden näkymät 

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät 
 
Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi. 
 
Konsernin kehittämispanostus kohdistuu työpöytäsovelluksiin sekä sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, 
lääketeollisuuden laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen 
järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin ja työkaluihin. 
 
Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. 
Volyymipohjaiset jakelulisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa. Yhtiö arvioi, että 
sulautettujen järjestelmien myynnistä saatavien volyymipohjaisten jakelulisenssitulojen kasvu kiihtyy 
merkittävämmin vuodesta 2020 alkaen. 

Näkymät 2019 
 
Arvioimme liikevaihdon vahvan kasvun jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä ja koko vuoden 2019 
liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin yli 15 prosenttia edellisvuodesta. Kasvupanostuksista johtuen 
ennakoimme liiketuloksen jäävän vielä vuonna 2019 tappiolliseksi. 
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen. 
 
Helsingissä 1. marraskuuta 2019 
 
Qt Group Oyj 
 
Hallitus 
 

Viestintä 
 
Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta johdon osavuotisista selvityksistä. Johdon osavuotinen selvitys on nähtävissä 
konsernin internetsivuilla www.qt.io sijoittajat-osiossa 1.11.2019 klo 15.00 alkaen.  

Lisätietoja 
 
Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 9 8861 8040 
 
JAKELU 
NASDAQ Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 

Taloudelliset tiedot 1.1.–30.9.2019 
 
Segmenttiraportointi  
 
Qt raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä. Raportoitu segmentti kattaa koko konsernin, ja sen luvut ovat yhtenevät 
konsernilukujen kanssa. 
 
Tuotteita ja palveluja koskevat tiedot  
 
Qt raportoi liikevaihdon tyypeittäin seuraavasti: Lisenssimyynti ja konsultointi sekä Ylläpitotuotot. Lisenssimyynti 
sisältää kehittäjälisenssit sekä jakelulisenssit (run times). 
 

1 000 EUROA 7-9/2019   7-9/2018 Muutos  1-9/2019 1-9/2018 Muutos 
                                            

1-12/2018 

Lisenssimyynti ja konsultointi 10 199 6 916 47,5 % 28 363 23 599 20,2 % 30 635 

Ylläpitotuotot 4 501 3 833 17,5 % 13 103 10 853 20,7 % 14 955 

Konserni yhteensä 14 700 10 748 36,8 % 41 466 34 452 20,4 % 45 590 

http://www.qt.io/
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Maantieteelliset tiedot 
Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti: 

 
HENKILÖSTÖ 7-9/2019   7-9/2018 Muutos  1-9/2019 1-9/2018 Muutos 

                                            
1-12/2018 

(työsuhteessa keskimäärin)        
Suomi 94 90 5 % 93 91 2 % 90 
Muu Eurooppa & APAC 190 164 16 % 184 159 15 % 163 
Pohjois-Amerikka 51 42 21 % 51 41 24 % 42 
Konserni yhteensä 335 296 13 % 327 291 12 % 295 

 

Konsernin tuloslaskelma 

1 000 EUROA 7-9/2019  7-9/2018 Muutos  1-9/2019   1-9/2018 Muutos 
                                            

1-12/2018 

Liikevaihto 14 700 10 748 36,8 % 41 466 34 452 20,4 % 45 590 
Liiketoiminnan muut tuotot 54 42 29.6 % 598 615 -2,8 % 1 205 
Materiaalit ja palvelut -856 -657 30,2 % -2 062 -1 176 75,2 % -1 729 
Henkilöstökulut -9 907 -7 904 25,3 % -28 318 -24 634 15 % -32 896 
Poistot ja arvonalentumiset -638 -270 136,3 % -1 862 -785 137,0 % -1 073 
Muut liiketoiminnan kulut -3 282 -3 004 9,3 % -9 556 -9 141 4,5 % -13 419 
           
Liiketulos 72 -1 045  267 -670  -2 322 
          
Rahoituskulut (netto) -97 -108 -10,0 % -167 -254 -34,1 % -200 
           
Voitto ennen veroja -25 -1 153 -97,8 % 100 -924  -2 521 
           
Tuloverot -170 -83 104,3 % -247 -16 1 426,1 % 130 
Katsauskauden tulos -195 -1 236 -84,3 % -147 -940 -84,3 % -2 391 
           
Laajan tuloslaskelman erät:          
Erät, jotka saatetaan myöhemmin 
siirtää tulosvaikutteiseksi:          
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät 
muuntoerot -17 33  39 69 -42,9 % -21 
Katsauskauden laaja tulos 
yhteensä -212 -1 203 -82,4 % -108 -871 -87,6 % -2 413 
           
Katsauskauden tuloksen 
jakautuminen:           
Emoyhtiön osakkaille -195 -1 236 -84,3 % -147 -940 -84,3 % -2 391 
           
Katsauskauden laajan tuloksen 
jakautuminen:          
Emoyhtiön osakkaille -212 -1 203 -82,4 % -108 -871 -87,6 % -2 413 
            
Tulos/osake, EUR -0,01 -0,05   -0,01 -0,04   -0,10 
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Konsernitase 
 
Varat 

1 000 EUROA 30.9.2019   30.9.2018 
                                            

31.12.2018 

Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 6 562 6 562 6 562 
Muut aineettomat hyödykkeet 4 206 4 676 4 555 
Aineelliset hyödykkeet 5 070 1 209 1 212 
Pitkäaikaiset saamiset 262 193 178 
Laskennalliset verosaamiset 3 504 2 449 2 985 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 19 605 15 089 15 492 
      
Lyhytaikaiset varat    
Myyntisaamiset 11 959 9 269 9 398 
Muut saamiset 5 650 4 117 4 169 
Rahavarat 9 488 8 987 9 702 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 27 097 22 372 23 268 
    
Varat yhteensä 46 701 37 461 38 760 

 
Oma pääoma ja velat 

1 000 EUROA 30.9.2019   30.9.2018 
                                            

31.12.2018 

Oma pääoma    
Osakepääoma 500 500 500 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 23 651 23 651 23 651 
Omat osakkeet -1 123 0 0 
Muuntoero 563 614 524 
Kertyneet voittovarat -5 728 -4 071  -3 965 
Katsauskauden tulos -147 -940  -2 391 
Oma pääoma yhteensä 17 716 19 754 18 318 
      
Velat    
Pitkäaikaiset korolliset velat  2 330 280  239 
Laskennalliset verovelat 431 367 394 
Muut pitkäaikaiset velat 1 521 925 1 143 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 4 282 1 573 1 777 
Lyhytaikaiset korolliset velat  2 192 392  391 
Muut lyhytaikaiset velat 22 511 15 743 18 275 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 24 703 16 135 18 665 
    
Velat yhteensä 28 985 17 708 20 442 
    
Oma pääoma ja velat yhteensä 46 701 37 461 38 760 
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Konsernin tunnusluvut 

1 000 EUROA 7-9/2019   7-9/2018 1-9/2019 
   

1-9/2018 
                            

1-12/2018 

Liikevaihto 14 700 10 748 41 466 34 452 45 590 
Liiketulos  72 -1 045 267 -670 -2 322 
- suhteessa liikevaihtoon 0,5 % -9,7 % 0,6 % -1,9 % -5,1 % 
Katsauskauden tulos -195 -1 236 -147 -940 -2 391 
- suhteessa liikevaihtoon -1,3 % -11,5 % -0,4 % -2,7 % -5,3 % 
         
Oman pääoman tuotto % -1,1 % -6,2 % -0,8 % -4,7 % -12,4 % 
Sijoitetun pääoman tuotto %  0,4 % -5,0 % 1,3 % -3,2 % -11,6 % 
Korollinen vieras pääoma 4 522 672 4 522 672 630 
Rahavarat 9 488 8 987 9 488 8 987 9 702 

Nettovelkaantumisaste % (Net Gearing) -28,0 % -42,1 % -28,0 % -42,1 % -49,5 % 
Omavaraisuusaste % 59,6 % 75,7 % 59,6 % 75,7 % 71,2 % 
         
Tulos/osake, eur -0,01 -0,05 -0,01 -0,04 -0,10 
*IFRS 16-standardin käyttöönotto vaikuttaa vuoden 2019 tunnuslukuihin. Vertailulukuja ei ole oikaistu.  
 
Johdon osavuotinen selvitys on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen 
laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Johdon osavuotisessa 
selvityksessä on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2018 laaditussa tilinpäätöksessä pois lukien 
1.1.2019 käyttöönotetun uuden IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” standardin vaikutukset.   
  
Uuden IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” standardin seurauksena konserni kirjasi taseeseen lähinnä toimitiloihin liittyvät ei 
purettavissa olevat vuokrasopimukset. Konserni hyödynsi standardin sallimaa helpotusta, jonka mukaan lyhytaikaisia 
ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevia vuokrasopimuksia ei ole kirjattu taseeseen. Tilikauden alussa IFRS 16 -
standardin mukaisesti taseeseen merkityt käyttöoikeusomaisuuserät olivat 5 014 tuhatta euroa, jotka sisältyvät 
konsernitaseen aineelliset hyödykkeet -ryhmään. Vastaavasti konsernitaseen pitkä- ja lyhytaikaisiin korollisiin 
velkoihin sisältyy katsauskauden alussa 5 014 tuhatta euroa vuokrasopimusvelkaa. Katsauskauden tulokseen on 
kirjattu käyttöoikeusomaisuuserään liittyvää poistokulua 1 004 tuhatta euroa ja rahoituskulua 86 tuhatta euroa. 
Oikaistut toimitilavuokrat olivat samalla ajanjaksolla 1 054 tuhatta euroa. Siirtymisessä on noudatettu 
yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu. 
 
 

 
 
 
 
 


