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Neljäs vuosineljännes: Liikevaihto kasvoi 51,8 prosenttia - koko vuoden kasvu oli 
28,0 prosenttia  

Tilikausi 2019 
 

• Liikevaihto kasvoi 28,0 prosenttia 58 373 tuhanteen euroon (45 590). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto 
kasvoi 23,8 prosenttia. 

• Jakelulisenssiliikevaihto kasvoi 21,4 prosenttia 14 556 tuhanteen euroon (11 990). 
• Liiketulos oli 219 tuhatta euroa (-2 322).  
• Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli 0,4 prosenttia (-5,1 %). 
• Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,10). 

Loka-joulukuu 2019 
 

• Liikevaihto kasvoi 51,8 prosenttia 16 907 tuhanteen euroon (11 138)*. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto 
kasvoi 49,3 prosenttia. 

• Liiketulos oli -48 tuhatta euroa (-1 651).  
• Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli -0,3 prosenttia (-14,8 %). 
• Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,06). 

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

Tilinpäätöstiedote 
1.1.–31.12.2019 
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Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tässä tiedotteessa esitetyt 
tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 13. 
helmikuuta 2020. 
 

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA 
 
Qt Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. 
 

Liiketoimintakatsaus 
 

Taloudellinen kehitys: 
 
Qt:n liikevaihto oli neljännellä neljänneksellä 16 907 tuhatta euroa (11 138 tuhatta euroa), kasvua 51,8 prosenttia. 
Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 72,5 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 16,2 prosenttia. Valuuttakurssien 
vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 187 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 49,3 
prosenttia. 
 
Tilikauden 2019 liikevaihto kasvoi 28,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 58 373 tuhatta euroa (45 590 
tuhatta euroa). Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 32,2 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 19,5 prosenttia. Osana 
lisenssimyyntiä ja konsultointia jakelulisenssiliikevaihto kasvoi 21,4 prosenttia 14 556 tuhanteen euroon (11 990 
tuhatta euroa). Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 1 551 tuhatta euroa ja liikevaihto 
vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 23,8 prosenttia. 
 
Qt:n liiketulos katsauskaudella loka-joulukuussa 2019 oli -48 tuhatta euroa (-1 651 tuhatta euroa). Tilikauden 
liiketulos oli 219 tuhatta euroa (-2 322 tuhatta euroa). Katsauskauden kustannuksia edellisen vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna kasvattivat erityisesti alihankinnan kustannukset, jotka kohdistuivat muun muassa 
tuotekehitykseen sekä liikevaihdon kasvusta palkitseva henkilöstön tulospalkkio-ohjelma. 
 
Konsernin palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa 340 henkilöä, kun vuotta aiemmin henkilöstön määrä oli 306. 
Henkilöstön lisäys on ollut voimakkainta Aasian myynti- ja konsultointiorganisaatioissa. 

Toimitusjohtaja Juha Varelius: 
 
Tilikausi 2019 oli Qt-konsernille kokonaisuutena erittäin menestyksekäs. Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja liiketulos 
oli positiivinen. Osaltaan liikevaihdon kasvua vauhditti Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon, jonka 
vaikutus liikevaihtoon oli noin 1,6 miljoonaa euroa. Qt:n myynnistä noin kaksi kolmasosaa on USD-pohjaista. 
 
Liikevaihdon kasvu kiihtyi edelleen vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Erityisen huomionarvoista on, että 
vuosineljänneksellä ei kirjattu yhtään poikkeuksellisen suurta lisenssikauppaa vaan ennätysliikevaihto syntyi useista 
kaupoista kaikilla maantieteellisillä alueillamme ja useilla eri toimialoilla. 
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Lanseerasimme joulukuussa uuden Qt for MCUs -ratkaisun, jonka avulla yritykset voivat luoda joustavia ja intuitiivisia 
käyttöliittymiä alemman hintaluokan prosessoreihin. Uusi ratkaisu hyödyntää Qt Companyn olemassa olevia 
ohjelmistotyökaluja ja kirjastoja. Sen avulla yritykset voivat suunnitella entistä parempia käyttökokemuksia mikro-
ohjainten tukemille näytöille ja samalla pienentää laitteistoon liittyviä kustannuksiaan. Qt for MCUs- ratkaisu 
laajentaa entisestään Qt:n kohdemarkkinaa ja tarjoaa uuden kasvualueen jatkossa. 
 
Marraskuussa järjestimme ensimmäistä kertaa Qt World Summit -tapahtuman Tokiossa jo perinteisen Qt World 
Summit Berlin -tapahtuman lisäksi. Tokion-tapahtumassa kuultiin huipputason asiakas- ja kumppanipuheenvuoroja 
mm. Amazon Web Serviceltä, Nikonilta, Suzukilta ja Toyotalta. Tosielämän asiakasesimerkit havainnollistavat, miten 
Qt auttaa yrityksiä tehostamaan ohjelmistokehitysprosessejaan, luomaan ensiluokkaisia käyttäjäkokemuksia sekä 
nopeuttamaan tuotteiden markkinoille saamista. Tokion Qt World Summit -tapahtuman onnistuminen vahvisti 
käsitystämme Qt:n strategisesta merkityksestä aasialaisille asiakkaillemme, mikä antaa hyvän lähtökohdan 
liiketoiminnan kasvulle pitkälle tulevaisuuteen. 
 
Aiemmin tilikaudella kerroimme, että yhteistyö LG:n kanssa laajeni. Tarjoamme yhdessä LG:n kanssa webOS- 
käyttöjärjestelmän kaikkein kattavimmaksi autoteollisuuden, robotiikan ja älykodin alustaksi. Qt tarjoaa LG:lle 
kehitysympäristön, jolla luodaan innovatiivisia käyttäjäkokemuksia (UX) uuden sukupolven sulautettuihin laitteisiin. 
webOS on jatkossa Qt:n tukema käyttöjärjestelmä. 
 
Tärkeimpiä asiakassegmenttejämme ovat teollisuusautomaatio, lääketeollisuuden laitteet, autoteollisuus ja 
kulutuselektroniikka. 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. 
 
Tilikauden 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, teollisuusautomaation ja kulutuselektroniikan 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. 
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Näkymät 2020 
 
Arvioimme koko vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin yli 20 prosenttia edellisvuodesta ja 
koko vuoden 2020 liiketuloksen olevan voitollinen. 

Taloudellinen raportointi 
 

Liikevaihto ja tuloskehitys 
 
Tilikauden 2019 liikevaihto kasvoi 28,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 58 373 tuhatta euroa (45 590 
tuhatta euroa). Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 32,2 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 19,5 prosenttia. Osana 
lisenssimyyntiä ja konsultointia jakelulisenssiliikevaihto kasvoi 21,4 prosenttia 14 556 tuhanteen euroon (11 990 
tuhatta euroa). Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 1 551 tuhatta euroa ja liikevaihto 
vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 23,8 prosenttia. 
 
Qt:n liikevaihto oli neljännellä neljänneksellä 16 907 tuhatta euroa (11 138 tuhatta euroa), kasvua 51,8 prosenttia.  
Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 72,5 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 16,2 prosenttia. Valuuttakurssien 
vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 187 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin 
kasvoi siten 49,3 prosenttia. 
 
Qt:n liiketulos katsauskaudella loka-joulukuussa 2019 oli -48 tuhatta euroa (-1 651 tuhatta euroa). Tilikauden 
liiketulos oli 219 tuhatta euroa (-2 322 tuhatta euroa). Katsauskauden kustannuksia edellisen vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna kasvattivat erityisesti alihankinnan kustannukset, jotka kohdistuivat muun muassa 
tuotekehitykseen sekä liikevaihdon kasvusta palkitseva henkilöstön tulospalkkio-ohjelma. 
 
Muissa liiketoiminnan tuotoissa on huomioitu järjestettävistä tapahtumista saadut tuotot ja yhtiön Norjassa saamat 
tutkimus- ja kehitystoiminnan verovapaat investointiavustukset, summaltaan 351 tuhatta euroa (436 tuhatta euroa). 
Avustus koskee Qt:n Norjan yhtiön soveltuvia tutkimus- ja kehitystoiminnan henkilöstökuluja, ja se maksettiin yhtiölle 
jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 2019. 
 
Yhtiön liiketoiminnan kulut, sisältäen materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, poistot ja muut liiketoiminnan kulut, olivat 
neljännellä neljänneksellä 17 636 tuhatta euroa (13 380 tuhatta euroa), ja ne ovat kasvaneet toiminnan laajenemisen 
myötä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 31,8 prosenttia. Liiketoiminnan kuluista henkilöstökuluja 
oli 62,6 prosenttia (61,7 %) eli 11 040 tuhatta euroa (8 262 tuhatta euroa). 
 
Yhtiön nettorahoituskulut olivat neljännellä neljänneksellä 66 tuhatta euroa positiiviset (54 tuhatta euroa positiiviset), 
johtuen ulkomaisten tytäryhtiöiden rahoittamiseen liittyvien valuuttamääräisten sisäisten saamisten ja velkojen 
kurssieroista. 
 
Qt:n neljännen neljänneksen tulos ennen veroja oli 18 tuhatta euroa (-1 597 tuhatta euroa) ja tulos oli -205 tuhatta 
euroa (-1451 tuhatta euroa). Katsauskauden verot olivat -222 tuhatta euroa (146 tuhatta euroa positiiviset johtuen 
tappioita vastaan kirjatuista laskennallisista verosaamisista).  
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Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa neljännellä neljänneksellä (-0,06 euroa). 
 

Rahoitus ja investoinnit 
 
Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 6 110 tuhatta euroa (-1 230 tuhatta euroa) johtuen positiivisesta tuloksesta, 
saaduista ennakkomaksuista ja osin myös IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesta raportoinnista. 
 
Qt:n rahavarat olivat tilikauden lopussa yhteensä 11 944 tuhatta euroa (9 702 tuhatta euroa).  
 
Qt-konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 49 996 tuhatta euroa (38 760 tuhatta euroa). Investointien 
nettorahavirta tilikaudella oli -465 tuhatta euroa (-797 tuhatta euroa). 
 
Omavaraisuusaste oli 54,3 prosenttia (71,2 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing) -46,4 prosenttia (-49,5 %). Korollisia 
velkoja oli 4 081 tuhatta euroa (630 tuhatta euroa), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 1 625 tuhatta euroa (391 
tuhatta euroa). Olennaiset muutokset lainojen määrissä johtuvat 1.1.2019 alkaen sovellettavasta IFRS 16 
Vuokrasopimukset -standardista, kun taseelle on kirjattu uusia varoja ja velkoja, lähinnä toimitilojen ja autojen 
vuokrasopimuksista. 
 
Tilikauden sijoitetun pääoman tuotto oli 1,1 prosenttia (-11,6 %) ja oman pääoman tuotto -2,0 prosenttia (-12,4 %). 

Tutkimus ja tuotekehitys  
 
Tuotekehitysmenot sisältyvät kaikki tilikauden tulokseen, eikä yhtiön taseessa ole aktivoituja tuotekehitysmenoja.  
 
Tuotekehitysmenot olivat tilikauden aikana yhteensä 12 865 tuhatta euroa (10 863 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 
22,0 prosenttia (23,8 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysmenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 18,4 prosenttia. 

Tuotekehityksessä työskenteli tilikauden aikana keskimäärin 119 henkilöä (118 henkilöä). 

Henkilöstö 
 
Konsernin henkilöstömäärä oli neljännellä neljänneksellä keskimäärin 342 (303) ja tilikauden lopussa 340 (306). 
Konsernin henkilöstökulut neljänneksellä olivat 11 040 tuhatta euroa (8 262 tuhatta euroa) ja ne kasvoivat 33,6 
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulut olivat tilikauden aikana yhteensä 39 359 tuhatta euroa (32 
896 tuhatta euroa) ja ne kasvoivat 19,6 prosenttia.  
 
Tilikauden lopussa kansainvälisen henkilöstön osuus oli 71 prosenttia (72 %). 
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Katsauskauden muut tapahtumat 
 

Hallinnointi 
 
Qt Group Oyj:n 14.3.2019 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 
konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.‒31.12.2018 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta 
vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa. 
 
Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) sekä 
valittiin yhtiön hallitus. Qt Group Oyj:n hallituksessa jatkavat Robert Ingman, Jaakko Koppinen, Mikko Marsio, Leena 
Saarinen ja Tommi Uhari. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen 
puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Tommi Uharin. 
 
Yhtiökokous myönsi Qt Group Oyj:n hallitukselle seuraavat valtuudet: 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi 
ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. 
 
Valtuutuksen mukaan hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen 
kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden 
mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. 
 
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen 
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen 
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 
 
Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan pörssilistalla. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden 
ajan valtuutuspäätöksestä eli 14.9.2020 saakka, ja se kumoaa aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista ja/tai 
pantiksi ottamista koskevat valtuutukset. 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 
luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. 
 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.  
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Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla 
hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan 
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 
 
Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön 
osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön 
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 
 
Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ja mainittujen erityisten oikeuksien 
antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. 
 
Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 14.9.2020 saakka, ja se kumoaa aiemmin 
annetut osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. 
 
Qt Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 14.2.2019, yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla, päättänyt 
avainhenkilöiden osakepalkkio-ohjelmasta, jonka puitteissa yhtiön tai sen konserniyhtiöihin kuuluville avainhenkilöille 
voidaan myöntää yhteensä enintään 530 000 yhtiön osakkeen arvoa vastaava palkkio. Kannustinjärjestelmän 
hallinnointi, suojaus ja toteutus on ulkoistettu Evli Awards Management Oy:lle. Ulkoistusjärjestelyssä yhtiö rahoittaa 
palkkioiden maksua varten tarvittavien osakkeiden hankinnan osakeyhtiölain 13 luvun 10 §:n 2 momentin sallimalla 
tavalla ja Evli Awards Management Oy suorittaa osakeostot markkinoilta itsenäisesti. 
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen. 

Riskit ja epävarmuustekijät 
 
Yhtiön lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön liiketoiminnassa 
sekä liiketoiminnan kehittämisen edellyttämän henkilöstön pitämiseen ja rekrytointiin. 
 
Valuuttakurssivaihteluilla, erityisesti US dollarin ja euron välillä, saattaa olla merkittävää vaikutusta yhtiön liikevaihdon 
kehittymiseen. Merkittävääkin heilahtelua vuosineljännesten välisessä liikevaihdossa ja etenkin kannattavuudessa 
saattaa lisäksi aiheuttaa sopimusten pitkät, jopa 18 kuukauden pituiset, läpimenoajat suurasiakasmarkkinassa. 
 
Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.qt.io. 
 
Helsingissä 14. helmikuuta 2020 
 
Qt Group Oyj 
 
Hallitus 
 

Viestintä 
 
 
Tilinpäätöstiedotteen tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 14.2.2020 klo 10.00 alkaen hotelli Kämpin 
Eino Leino -kabinetissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. 
 
Tilinpäätöstiedote ja sen esitys on nähtävissä konsernin internetsivuilla www.qt.io sijoittajat-osiossa 14.2.2020 
klo 10.00 alkaen.  
 

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

http://www.qt.io/
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Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–31.12.2019 
 
Laatimisperiaatteet 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tässä tiedotteessa esitetyt 
tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 13. 
helmikuuta 2020. 
 
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten 
käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. 
Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja 
olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat 
poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on 
pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. 
 
Qt Group on soveltanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019 alkaen. Uuden 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. Katsauskauden 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. Tilikauden tulokseen on kirjattu käyttöoikeusomaisuuserään liittyvää 
poistokulua 1 407 tuhatta euroa ja rahoituskulua 124 tuhatta euroa. Oikaistut toimitilavuokrat olivat tilikaudella 
1 481 tuhatta euroa. Siirtymisessä on noudatettu yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän 
vuoden vertailulukuja ole oikaistu. 
  
Osakeperusteiset maksut 
 
Qt Groupin hallitus on helmikuussa päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön 
toimitusjohtajalle ja muille avainhenkilöille. Palkkiojärjestelmässä on yksi, vuodet 2019-2021 kattava ansaintajakso. 
Järjestelmän mukainen palkkio on sidottu Qt Group Oyj:n liikevaihdon määrään vuonna 2021. Palkkio alkaa kertyä 
vuoden 2021 liikevaihdon ylittäessä 80 miljoonaa euroa ja kasvaa lineaarisesti 530 000 osakkeen arvoa vastaavaan 
enimmäistasoon, joka saavutetaan 120 miljoonan liikevaihdolla. Palkkioiden käypä arvo niiden myöntämispäivänä oli 
1,8 miljoonaa euroa.  
  
Omana pääomana maksettaviin järjestelyihin liittyvä osakeperusteinen meno merkitään tuloslaskelmaan 
henkilöstökuluihin. Kokonaismeno määritetään myöntämispäivän käypään arvoon perustuen ja kirjataan kuluksi 
suoritusjakson aikana. 
 
Vaihtoehtoiset tunnusluvut 
 
Qt Group Oyj on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) ohjeistusta vaihtoehtoisista 
tunnusluvuista ja esittää IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksensä lisäksi seuraavan vaihtoehtoisen 
tunnusluvun.  
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Liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin. Tämän vaihtoehtoisen tunnusluvun tarkoituksena on antaa sijoittajille tietoa 
raportointikausien väliseen vertailuun kuvaamalla valuuttaneutraalia, yrityksen operatiivista liikevaihdon kehitystä. 
Liikevaihdon muutosprosentti vertailukelpoisin valuutoin on laskettu muuntamalla vertailukauden 2018 liikevaihto 
raportointikauden 2019 toteumakurssein ja vertaamalla 2019 toteutunutta liikevaihtoa tähän vertailukelpoisin 
valuuttakurssein laskettuun 2018 liikevaihtoon. 
 
1 000 EUROA 10-12/2019   10-12/2018 Muutos%  1-12/2019 1-12/2018 Muutos% 

Liikevaihto 16 907 11 138 51,8 % 58 373 45 590 28,0 % 
Valuuttakurssien vaikutus  187   1 551  
Liikevaihto vertailukelpoisin 
valuutoin 16 907 11 325 49,3 % 58 373 47 140 23,8 % 
 
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 (runtimes). 
 
1 000 EUROA   10-12/2019   10-12/2018 Muutos%  1-12/2019 1-12/2018 Muutos%             

Lisenssimyynti ja konsultointi 12 140 7 036 72,5 % 40 503* 30 635* 32,2 %  
Ylläpitotuotot 4 767 4 102 16,2 % 17 870 14 955 19,5 %  
Konserni yhteensä 16 907 11 138 51,8 % 58 373 45 590 28,0 %  

*josta jakelulisenssit    14 556 11 990 21,4 %  

 
Maantieteelliset tiedot 
Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti: 
 
HENKILÖSTÖ   10-12/2019   10-12/2018 Muutos%  1-12/2019 

  
1-12/2018 Muutos%  

(työsuhteessa keskimäärin)        
Suomi 97 85 14 % 95 90 6 %  
Muu Eurooppa & APAC 193 171 13 % 185 163 13 %  
Pohjois-Amerikka 51 47 9 % 51 42 21 %  
Konserni yhteensä 342 303 13 % 331 295 12 %  
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Konsernin tuloslaskelma 

1 000 EUROA   10-12/2019 
   

10-12/2018 Muutos %   1-12/2019 
   

1-12/2018 Muutos %  

Liikevaihto 16 907 11 138 51,8 % 58 373 45 590 28,0 %  
Liiketoiminnan muut tuotot 681 590 15,4 % 1 279 1 205 6,2 %  
Materiaalit ja palvelut -1 008 -552 82,5 % -3 070 -1 729 77,6 %  
Henkilöstökulut -11 040 -8 262 33,6 % -39 359 -32 896 19,6 %  
Poistot ja arvonalentumiset -711 -288 147,1 % -2 572 -1 073 139,7 %   
Muut liiketoiminnan kulut -4 877 -4 278 14,0 % -14 433  -13 419 7,6 %  
                
Liiketulos -48 -1 651 -97,1 % 219 -2 322   
               
Rahoituskulut (netto) 66 54             20,9 % -102 -200 -49,0 %   
                
Voitto ennen veroja 18 -1 597   117 -2 521     
                
Tuloverot -222 146   -469 130   
Katsauskauden tulos -205 -1 451 -85,9 %  -352 -2 391 -85,3 %   
                
Laajan tuloslaskelman erät:               
Erät, jotka saatetaan myöhemmin 
siirtää tulosvaikutteiseksi:               
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät 
muuntoerot -23 -91  -74,7 % 17 -21    
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -228 -1 541 -85,2 %  -336 -2 413 -86,1 %   
               
Katsauskauden tuloksen jakautuminen:               
Emoyhtiön osakkaille -205 -1 451 -85,9 % -352 -2 391 -85,3 %   
                
Katsauskauden laajan tuloksen 
jakautuminen:               
Emoyhtiön osakkaille -228 -1 541 -85,2 % -336 -2 413 -86,1 %   
                
Tulos/osake, EUR -0,01  -0,06   -0,01  -0,10    
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Konsernitase 
 
Varat 

1 000 EUROA   31.12.2019 
  
 

                                            
31.12.2018 

Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 6 562  6 562 
Muut aineettomat hyödykkeet 4 082  4 555 
Aineelliset hyödykkeet 4 593  1 212 
Pitkäaikaiset saamiset 251  178 
Laskennalliset verosaamiset 3 463  2 985 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 18 952  15 492 
        
Lyhytaikaiset varat    
Myyntisaamiset 13 772  9 398 
Muut saamiset 5 327  4 169 
Rahavarat 11 944  9 702 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 31 044  23 268 
    
Varat yhteensä 49 996   38 760 

 
Oma pääoma ja velat 

1 000 EUROA   31.12.2019  
                                          

31.12.2018 

Oma pääoma    
Osakepääoma 500  500 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 23 651  23 651 
Omat osakkeet -1 922  0 
Muuntoero 540  524 
Kertyneet voittovarat -5 477  -3 965 
Katsauskauden tulos -352  -2 391 
Oma pääoma yhteensä 16 940  18 318 
       
Velat    
Pitkäaikaiset korolliset velat  2 456  239 
Laskennalliset verovelat 445  394 
Muut pitkäaikaiset velat 1 742  1 143 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 4 643  1 777 
Lyhytaikaiset korolliset velat  1 625  391 
Muut lyhytaikaiset velat 26 788  18 275 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 28 413  18 665 
    
Velat yhteensä 33 056  20 442 
    
Oma pääoma ja velat yhteensä 49 996  38 760 
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Konsernin rahavirtalaskelma 

1 000 EUROA   1.1.-31.12.2019  
                                            

1.1.-31.12.2018 

Tulos ennen veroja 117  -2 521 
    
Oikaisut tilikauden tulokseen    
          Poistot 2 572  1 073 
          Muut oikaisuerät 982  622 
    
Käyttöpääoman muutos    
          Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -4 838  -2 614  
          Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 7 831  2 432 
    
Maksetut korot  -145  -17 
Muut rahoituserät 209  211 
Maksetut verot -618  -416 
    
Liiketoiminnan rahavirta 6 110  -1 230  
       
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -465  -797 
Investointien rahavirta -465  -797 
    
Vuokrasopimusvelkojen muutos -1 563  -56 
Omien osakkeiden hankinta -1 922  0 
Rahoituksen rahavirta -3 485  -56 
    
Rahavarojen muutos 2 161  -2 083  
    
Rahavarat katsauskauden alussa 9 702  11 693  
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 82  91 
Rahavarat katsauskauden lopussa 11 944  9 702  

 
IFRS 16:n käyttöönotolla oli tilikaudella 1 481 tuhannen euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan (ennen rahoituseriä 
ja veroja).  
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Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 
 

1 000 EUROA   Osakepääoma 

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto 

Omat 
osakkeet Muuntoerot 

Kertyneet 
voittovarat 

Oma pääoma 
yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2018  500 23 651 0 545 -4 388 20 308 
Kauden laaja tulos        
   Tilikauden tulos      -2 391 -2 391 
   Optio-ohjelma      422 422 
   Laajan tuloksen erät     -21  -21 
Oma pääoma 
31.12.2018  500 23 651 0 524 -6 357 18 318 
        
Oma pääoma 1.1.2019  500 23 651 0 524 -6 357 18 318 
Kauden laaja tulos         
   Tilikauden tulos      -352 -352 
   Optio- sekä 
osakepalkkio-ohjelma    -1 922  880 -1 042 
   Laajan tuloksen erät     17  17 
Oma pääoma 
31.12.2019  500 23 651 -1 922 540 -5 829 16 940 

 

Konsernin vastuusitoumukset 
1 000 EUROA 31.12.2019 31.12.2018 

Omasta puolesta annetut vakuudet   

Takaukset 550 527 
Yhteensä 550 527 

Muut omat vastuut   
Muut vuokrasopimukset     
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 0 1 589 

1-5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 0 3 907 
 Yhteensä 0 5 496 
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 550 6 023 
 
 
 
 
 
 
  



 
Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019    

 
 

 
 

15 

Konsernin tunnusluvut 

1 000 EUROA   10-12/2019     10-12/2018 
   

1-12/2019 
                            

1-12/2018 

Liikevaihto 16 907 11 138 58 373 45 590 
Liiketulos  -48 -1 651 219 -2 322 
- suhteessa liikevaihtoon -0,3 % -14,8 % 0,4 % -5,1 % 
Katsauskauden tulos -205 -1 451 -352 -2 391 
- suhteessa liikevaihtoon -1,2 % -13,0 % -0,6 % -5,2 % 
         
Oman pääoman tuotto % -1,2 % -7,5 % -2,0 % -12,4 % 
Sijoitetun pääoman tuotto %  -0,2 % -8,3 % 1,1 % -11,6 % 
Korollinen vieras pääoma 4 081 630 4 081 630 
Rahavarat 11 944 9 702 11 944 9 702 

Nettovelkaantumisaste % (Net Gearing) -46,4 % -49,5 % -46,4 % -49,5 % 
Omavaraisuusaste % 54,3 % 71,2 % 54,3 % 71,2 % 
        
Tulos/osake, eur -0,01 -0,06 -0,01 -0,10  
 
 

Tunnuslukujen laskentakaavat 

Oman pääoman tuotto 
 
Voitto/tappio ennen veroja - verot) 

x 100 
Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo) 
 

Sijoitetun pääoman tuotto 
 
(Voitto/tappio ennen veroja + korko ja muut rahoituskulut) 

x 100 
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo) 
 

Gearing 
 
Korollinen VPO - rahat ja pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit 

x 100 
Oma pääoma 
 

Omavaraisuusaste 
 
Oma pääoma + vähemmistöosuus 

x 100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot 
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Osake ja osakkeenomistajat 
 
Tilikauden lopussa Qt-konsernilla oli hallussaan 131 250 osaketta ja ne vastaavat 0,55 % kaikista listatuista 
osakkeista. 
 
Qt Group Oyj:n ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 31.12.2019 oli 23 661 062 osaketta (23 792 312).  
Yhtiöllä oli 31.12.2019 yhteensä Euroclear Finland Oy:n mukaan 5 435 osakkeenomistajaa. 
 
Yhtiö ei ole saanut liputusilmoituksia tilikauden 2019 aikana. 

Kymmenen suurinta omistajaa 31.12.2019 
 
Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä 
INGMAN DEVELOPMENT OY AB 21,6 % 
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 10,2 % 
NORDEA BANK ABP 5,2 % 
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 4,7 % 
SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL 4,1 % 
KARVINEN KARI JUHANI 3,9 % 
SAVOLAINEN MATTI ILMARI 2,9 % 
SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI PIENYHTIÖT  2,6 % 
SIJOITUSRAHASTO AKTIA NORDIC SMALL CAP 2,2 % 
SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT 2,1 % 

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2019 
 
Osakkeiden lukumäärä Osuus omistajista Osuus osakkeista ja äänistä 

1 –  100 33,2 % 0,4 % 
101 –  1 000 51,0 % 4,2 % 
1 001 –  10 000 13,9 % 8,4 % 
10 001 –  100 000 1,4 % 10,4 % 
100 001 –  1 000 000 0,4 % 35,0 % 
1 000 001 –  9 999 999 0,1 % 41,7 % 

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2019 
 
Osakkeiden lukumäärä Osuus omistajista Osuus osakkeista 

Yritykset 3,7 % 29,5 % 
Rahoitus ja vakuutus* 0,6 % 24,3 % 
Julkisyhteisöt 0,04 % 14,8 % 
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,2 % 0,4 % 
Kotitaloudet 94,9 % 30,6 % 
Ulkomaat 0,5 % 0,3 % 
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*sis. hallintarekisteröidyt 0,1 % 7,2 % 

 


