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KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT
Liikevaihto laski selvästi
Liikevaihto 100,4 (121,9) miljoonaa euroa
Q4 liikevaihto 25,5 (30,2) miljoonaa euroa
Laskun taustalla sopimustuotekehityspalveluiden kysynnän raju lasku
Qt-kaupan yhteydessä syntyi kertaluonteista liikevaihtoa 9,2 miljoonaa euroa

Katsauskauden liikevoitto ennen kertaeriä edellisvuoden tasolla
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 8,2 (8,1) miljoonaa euroa
Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen 6,9 (-22,2) miljoonaa euroa
Kertaluonteiset erät (1,3 MEUR) liittyivät muutoksiin yhtiön johdossa ja yt-neuvotteluihin

Q4 liikevoitto laski selvästi, mutta oli kuitenkin odotettua parempi
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 1,0 (2,5) miljoonaa euroa
Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen 0,2 (1,4) miljoonaa euroa
Laskun taustalla Qt-kaupan myötä kohonneet henkilöstökulut ja ostetun liiketoiminnan haltuunottokulut

Kannattavuus ennen kertaluonteisia eriä
Katsauskaudella 8,2 (6,6) prosenttia
Q4:lla 3,8 (8,2) prosenttia

Osakekohtainen tulos ennen kertaeriä
Katsauskaudella 0,26 (0,32) euroa
Q4:lla 0,03 (0,11) euroa

KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT
Tuoteliiketoiminta kasvoi merkittävästi
Tuoteliiketoiminnan osuus 36,5 (25,7) miljoonaa euroa ja 36,4 (21,0)
prosenttia, kasvua 32,7 prosenttia
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KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT
Kv-liiketoiminta kasvoi merkittävästi
Kv-liiketoiminnan osuus 20,6 (14,7) miljoonaa euroa ja 20,5 (12,1) prosenttia,
25
kasvua 40,1 prosenttia
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KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT

Digia on johdonmukaisesti tehnyt merkittäviä toimenpiteitä
liiketoimintansa ja organisaationsa sopeuttamiseksi muuttunutta
toimintaympäristöä vastaavaksi
Qt-liiketoimintaa ja mobiilialueen sopimustuotekehitystä koskeneet ytneuvottelut saatiin päätökseen 30.10.2012, seurauksena 52 työntekijää
irtisanottu
Mobiilialueen sopimustuotekehityksen sopeuttamistoimet tehty, ei enää ko.
toimintaan liittyvää liiketoimintariskiä

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 maksetaan
osinkoa 0,10 euroa per osake

MARKKINAT JA DIGIAN LIIKETOIMINTA
IT-palvelukysyntä suhteellisen vakaata, talouden uhkakuvat näkyvät
jossain määrin projektien lykkääntymisinä ja asiakkaiden
hintakriittisyytenä etenkin asiakaskohtaisten ratkaisujen liiketoiminnassa
Kokeneista arkkitehtuuri- ja liiketoimintaosaajista on pulaa, mikä näkyy
pidentyneinä rekrytointiaikoina ja aiheuttaa paineita palkkakustannusten
nousulle
Toiminnanohjaus- ja muiden operatiivisten järjestelmien sekä
integraatiopalveluiden kysyntä oli katsauskaudella kohtuullista, joskin
varovaisuus lisääntynyt ja myyntisyklit pidentyneet
Venäjän ja Kiinan yksiköiden toimintaa suunnataan yhä vahvemmin
paikallisiin asiakkuuksiin, Kiinassa painopiste Qt-liiketoiminnassa
Qt-liiketoiminta sujui hyvin. Yrityskaupan haltuunotto ja toiminnan
kehittäminen on sujunut suunnitellusti

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Yhtiö arvioi IT-markkinan pysyvän vuonna 2013 suunnilleen vuoden 2012 tasolla
Yhtiö arvioi toiminnanohjaus- ja operatiivisten järjestelmien sekä integraatiopalveluiden
kysynnän pysyvän hyvänä, joskin asiakkaiden lisääntynyt varovaisuus aiheuttaa
epävarmuutta
Yhtiö jatkaa toimenpiteitä alhaisen kannattavuuden liiketoimintojen tehostamiseksi
Yhtiö arvioi Qt-liiketoiminnan suotuisan kehityksen jatkuvan ja siitä kertyvän
liikevaihdon kehittyvän jatkossa edelleen positiivisesti
Toisaalta Qt-kaupan myötä kasvaneet henkilöstö- ja ostetun liiketoiminnan
haltuunottokulut tulevat rasittamaan merkittävästi Qt-liiketoiminnan ja koko yhtiön
liikevoittoa ja kannattavuutta vielä alkuvuonna

Yhtiö arvioi liikevoittonsa pysyvän normaalia alemmalla tasolla ja korkeintaan lievästi
positiivisena vielä vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen ajan, mutta alkavan
sen jälkeen parantua
Kannattavuuden arvioidaan palautuvan toimintojen tehostamisen ja Qt-liiketoiminnan
kehittymisen myötä hyvälle tasolle vuoden 2013 jälkimmäisen puoliskon aikana

Liikevaihtonsa yhtiö arvioi vuonna 2013 pysyvän suunnilleen vuoden 2012 tasolla.
Liikevaihdon kehitystä vuoteen 2012 verrattuna rasittaa mobiilialueen
sopimustuotekehitystoiminnan loppuminen
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