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Digia Oyj liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2017

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 5 %. Tavoitteena on kasvun kiihdyttäminen.
TAMMI-MAALISKUU






Liikevaihto 22,5 (21,4) miljoonaa euroa, kasvua 5,1 prosenttia
Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan liikevaihto oli 11,6 (12,1) miljoonaa euroa, eli 51,5 (56,5) prosenttia
liikevaihdosta
Liiketulos 0,1 (0,9) miljoonaa euroa, 0,3 (4,4) prosenttia liikevaihdosta
Osakekohtainen tulos 0,00 (0,03)
Tulevaisuuden näkymät 2017 ennallaan: Digian liikevaihdon kasvun arvioidaan kiihtyvän vuonna 2017 (2016:
liikevaihto kasvoi 6,8 %). Liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2017 suurin piirtein edellisen vuoden tasolla.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole
mainittu.
DIGIAN TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANNAN KOMMENTIT ENSIMMÄISESTÄ VUOSINELJÄNNEKSESTÄ 2017

”Digian vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 22,5 (21,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 5,1 %
edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvua tukivat Integraatio ja tiedon hyödyntäminen -palvelualueen hyvä
kehitys. Digian vahva integraatio-osaaminen on kriittinen osa digitalisaation ja digitaalisten palvelujen
hyödyntämisessä. Tällä vahvuusalueellamme kysyntä oli hyvä. Digitaalisissa palveluissa verkkokaupan ratkaisujen
myynti kehittyi myönteisesti. Lisäksi Kansallisen tulorekisterin käynnistyminen tuki Digian liikevaihdon kasvua.
Liikevaihdon kasvua hidastivat erityisesti muutaman asiakkaan toimitusten siirtymiset ja eräiden kiinteähintaisten
projektien odotettua pidempi kesto.
Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan liikevaihto oli 11,6 (12,1) miljoonaa euroa, eli 51,5 (56,5) prosenttia yhtiön
liikevaihdosta.

Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 5,8 (6,6) miljoonaa euroa, eli 25,9 (30,9) prosenttia yhtiön liikevaihdosta.
Tuoteliiketoimintaan sisältyy lisenssien ylläpitoa.

Digian liiketulos oli 0,1 (0,9) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali (EBIT-%) 0,3 (4,4) prosenttia. Liiketulosta laskivat
tietyt haasteelliset toimitusprojektit, joita emme saaneet päätökseen ennakoidun mukaisesti sekä kasvu- ja
rekrytointipanostukset, jotka eivät vielä näkyneet liikevaihdossa.
Kasvustrategiamme toteuttamiseksi jatkoimme ammattilaisten rekrytoimista erityisesti Toimialaratkaisutpalvelualueelle ja Digitaalisiin palveluihin. Digian henkilöstön määrä oli maaliskuun 2017 lopussa 912, jossa oli kasvua
40 henkilöä eli 4,6 prosenttia verrattuna tilikauden 2016 loppuun. Digia jatkaa vuoden 2017 aikana panostuksiaan
osaamisrakenteensa kehittämiseksi markkinatilannetta vastaavaksi.

Arvioin markkinoiden kehittyvän vuonna 2017 myönteisesti edellisvuoteen verrattuna. Asiakkaiden kasvava tarve
vastata digitaalisen transformaation tuomiin muutoksiin vauhdittaa Digian ratkaisujen ja palveluiden kysyntää.
Toisaalta asiakkaiden päätöksenteon ja suurten asiakasprojektien hyväksynnän ajoittumista on vaikea ennustaa.
Tavoitteenamme on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien
digitalisoinnissa sekä palveluliiketoiminnassa. Keskeisenä tavoitteenamme vuonna 2017 on kiihdyttää liikevaihtomme
kasvua.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 2017

Digian ohjeistus vuodelle 2017 on ennallaan: Digian liikevaihdon kasvun arvioidaan kiihtyvän vuonna 2017 (2016:
liikevaihto kasvoi 6,8 %). Liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2017 suurin piirtein edellisen vuoden tasolla.
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KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Digia Oyj ja Omni Partners Oy allekirjoittivat sopimuksen, jolla Digia Oyj ostaa Omni Partners Oy:n koko osakekannan
ja samalla Omni Partnersin kokonaan omistaman tytäryhtiön Oy Nord Software Ltd:n. Yritysostolla Digia vahvistaa
strategiansa mukaisesti asemaansa digitaalisten palveluiden markkinassa. Yhtiö tiedotti kaupasta aiemmin tänään
lehdistötiedotteella. Yritysosto vahvistaa Digian räätälöityjen, avoimen lähdekoodin verkkopalveluiden suunnittelun ja
kehittämisen osaamista. Digian tarkoituksena on edelleen tukea kasvustrategiaa myös kohdennetuin yritysostoin.
Tämän mahdollistamiseksi yhtiön hallitus on aloittanut merkintäetuoikeusannin suunnittelun ja sopinut ulkopuolisen
rahoituksen järjestämisestä. Kasvuun liittyvillä rakenteellisilla järjestelyillä saattaa olla kertaluonteisia vaikutuksia
yhtiön kannattavuuteen.
KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 28.4.2017 klo 11.00 alkaen hotelli Scandic Simonkentän Fredakabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Tervetuloa.
Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.digia.com/sijoittajat/raportit-japresentaatiot sijoittajat-osiossa 28.4.2017 noin klo 11.00.
LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000
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Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuudet.
Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa
kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja
tiedon hyödyntämiseen. Toimimme yli 900 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme
kanssa. Digian jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq
Helsingissä (DIGIA). www.digia.com

