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Digia Oyj tilinpäätöstiedote 2016

Digian kasvun perustan luomisen vuosi – koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digia Oyj:n ja Qt Group Oyj:n jakautuminen astui voimaan 1.5.2016. Tässä tilinpäätöstiedotteessa raportoidaan Digia
Oyj:n liiketoiminta eli entinen kotimaa-liiketoiminta (jatkuvat toiminnot). Qt Groupin liiketoiminta raportoidaan
lopetettuina toimintoina. Lopetetuissa toiminnoissa raportoidaan Qt:n nettotuloksen lisäksi jakautumiseen liittyvät
kustannukset sekä Qt:lle siirtyneen nettovarallisuuden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus.
Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole
mainittu.
Loka-joulukuu
 Liikevaihto 23,7 (23,2) miljoonaa euroa, kasvua 2,2 prosenttia
 Liikevoitto 1,6 (2,0) miljoonaa euroa, 6,6 (8,8) prosenttia liikevaihdosta
 Osakekohtainen tulos 0,05 (0,05) euroa

Tammi-joulukuu
 Liikevaihto 86,5 (80,9) miljoonaa euroa, kasvua 6,8 prosenttia
 Liikevoitto 5,4 (5,9) miljoonaa euroa, 6,3 (7,2) prosenttia liikevaihdosta
 Osakekohtainen tulos 0,20 (0,20)
 Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos 3,63 euroa
 Digian hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,08 euroa osakkeelta (0,08 euroa osakkeelta vuonna 2015)
 Tulevaisuuden näkymät 2017: Digian liikevaihdon kasvun arvioidaan kiihtyvän vuonna 2017 (2016: liikevaihto
kasvoi 6,8 %). Liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2017 suurin piirtein edellisen vuoden tasolla.
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
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DIGIAN TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANTA

”Digian ja Qt:n jakautumisen yhteydessä uudistimme yhtiön strategian. Keväällä julkistetun kasvustrategiamme
tavoitteena on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien
digitalisoinnissa sekä palveluliiketoiminnassa. Haluamme kasvaa IT-markkinaa merkittävästi voimakkaammin ja
tavoittelemme keskimäärin 15 prosentin vuosikasvua. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti.
Vuosi 2016 oli rakentamisen ja kasvun perustan luomisen vuosi. Vuosi 2017 on kasvun kiihdyttämisen vuosi.

Kasvua tukeaksemme uudistimme organisaatiotamme ja käynnistimme toimintamalliemme kehittämisen. Digia
muodostuu nyt neljästä palvelualueesta, jotka ovat Digitaaliset palvelut, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen,
Toimialaratkaisut sekä Finanssialan ratkaisut ja palvelut.

Vuoden aikana Digia kasvoi sekä orgaanisesti ja yritysostoin. Kehitimme ja uudistimme osaamistamme sekä
panostimme aktiivisesti rekrytointiin. Vuonna 2016 Digian henkilöstömäärä kasvoi 113 henkilöllä, joista 75 henkilöä
palkattiin jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.
Kesäkuussa teimme strategiaamme tukevan yritysoston. Vahvistimme asemaamme digitaalisissa palveluissa ja
kasvavassa verkkokauppamarkkinassa ostamalla Igence Oy Ab:n koko osakekannan.

Finanssialueella aloitimme uuden liiketoiminnan, jossa tarjoamme palveluna muun muassa varainhoidon back office –
toimintoja. Aloitimme yhteistyön ensimmäisen asiakkaamme kanssa lokakuun alussa.
Marraskuussa allekirjoitimme 15 vuoden puitesopimuksen Verohallinnon kanssa kansallisen tulorekisterin
toimittamisesta, ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Projekti käynnistettiin vuoden 2016 loppupuolella. Rakennamme
Digiassa suomalaista yhteiskuntaa digitalisaation keinoin kilpailukykyisemmäksi ja toimivammaksi.
Vuonna 2016 Digian liikevaihto oli 86,5 (80,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 6,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Liikevaihdon kasvua tukivat integraatioliiketoiminnan, omiin teknologioihin perustuvan ERP-liiketoiminnan ja
asiakaskohtaisten ratkaisujen palveluliiketoiminnan kasvu sekä kesällä toteutettu yrityskauppa osana digitaalisia
palveluja. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvua hidastivat tietyt haasteelliset toimitusprojektit.

Vuonna 2016 Digian liikevoitto oli 5,4 (5,9) miljoonaa euroa. Liikevoittoon vaikuttivat rekrytointi- ja myyntipanostukset
sekä pitkäaikaisen ylläpitoasiakkuuden päättyminen Finanssialueella Ruotsissa.
Yhtiön johdon näkemyksen mukaan digitalisaatioon ja liiketoimintamallien murrokseen liittyy merkittäviä
mahdollisuuksia. IT-ohjelmistojen kysyntä palveluna jatkoi yleistymistään. Tämä trendi näkyi läpi Digian tarjooman.
Vastatakseen näihin mahdollisuuksiin Digia jatkaa panostuksia liiketoimintamalliensa uudistamiseen, henkilöstön
kehittämiseen ja rekrytointiin sekä tarjoomansa vahvistamiseen.

Arvioin markkinoiden kehittyvän myönteisesti viime vuoteen verrattuna. Keskeisenä tavoitteenamme vuonna 2017 on
kiihdyttää liikevaihtomme kasvua.”

OSINKOEHDOTUS

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2016 päivätyn taseen mukaan 33 571 493 euroa, josta tilikauden voittoa
2 297 693 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen
mukaan osinkoa jaetaan 0,08 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 20.3.2017 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2017.
KUTSU TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 3.2.2017 klo 11.00 alkaen hotelli Scandic Simonkentän Espakabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Tervetuloa.
Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.digia.com/sijoittajat/raportit-japresentaatiot sijoittajat-osiossa 3.2.2017 klo 11.00 alkaen.
TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2016

Digia Oyj:n sähköinen vuosikertomus tilikaudelta 2016 julkaistaan 16.2.2017 yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.digia.com sekä osoitteessa vuosikertomus2016.digia.com.
Hallituksen toimintakertomus sekä vuoden 2016 tilinpäätös julkaistaan osana vuosikertomusta.
UUSIEN ESMA-OHJEIDEN SOVELTAMINEN

Digia Oyj on tarkistanut taloudellisessa raportoinnissaan käytettäviä termejä Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemien vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia
koskevien uusien ohjeiden mukaisesti.
LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000
JAKELU

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 872 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme
kanssa. Digian jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna NASDAQ
Helsingissä (DIG1V). www.digia.com

Digia Oyj tilinpäätöstiedote 2016

Digia Oyj:n ja Qt Group Oyj:n jakautuminen tuli voimaan 1.5.2016. Tässä tilinpäätöstiedotteessa raportoidaan Digia
Oyj:n liiketoiminta eli entinen Kotimaa-liiketoiminta. Qt Groupin liiketoiminta raportoidaan lopetettuina toimintoina.
Lopetetuissa toiminnoissa raportoidaan Qt:n nettotuloksen lisäksi jakautumiseen liittyvät kustannukset sekä Qt:lle
siirtyneen nettovarallisuuden käyvän arvon ja kirjanpidon erotus.
Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole
mainittu.
LIIKEVAIHTO

Vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä Digian liikevaihto oli 23,7 (23,2) miljoonaa euroa, missä kasvua oli 2,2
prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammi-joulukuussa 2016 Digian liikevaihto oli 86,5
(80,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvua tukivat
integraatioliiketoiminnan, omiin teknologioihin perustuvan ERP-liiketoiminnan ja asiakaskohtaisten ratkaisujen
palveluliiketoiminnan kasvu sekä kesällä toteutettu yrityskauppa osana digitaalisia palveluja.

Vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä Integraatio ja tiedon hyödyntäminen -palvelualueen kysyntä jatkui hyvänä, ja
liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Ennakoidun mukaisesti erityisesti henkilötyöpohjaisten
tuotteistettujen palveluiden kysyntä oli vahvaa. Kysyntä oli koko vuoden hyvällä tasolla. Tammi-joulukuussa 2016
liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.
Vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä Toimialaratkaisut-palvelualueen liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla,
johtuen erityisesti lisenssimyynnin hidastumisesta. Tammi-joulukuussa 2016 liikevaihdon hyvää kehitystä tukivat
omiin teknologioihin perustuvan ERP-liiketoiminnan ja asiakaskohtaisten ratkaisujen myönteinen kehitys.

Vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä Finanssialueen tuote- ja palveluratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan
liikevaihto laski edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto laski erityisesti Ruotsissa, jonka
vertailuluvuissa näkyy edelleen jo aiemmin julkaistun merkittävän ylläpitoasiakkuuden päättyminen. Lisäksi
liikevaihtoa laskivat viivästymiset tietyissä omien tuotteiden toimitusprojekteissa Suomessa. Tammi-joulukuussa 2016
liikevaihto kasvoi Suomessa edelliseen vuoteen verrattuna, mutta jäi Ruotsissa alle edellisen vuoden tason.
Vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 6,3 (6,0) miljoonaa euroa, eli 26,8 (25,8)
prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Tammi-joulukuussa 2016 tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 25,7 (23,1) miljoonaa
euroa, eli 29,7 (28,6) prosenttia yhtiön liikevaihdosta.
TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä Digia liikevoitto oli 1,6 (2,0) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali (EBIT-%)
6,6 (8,8) prosenttia. Tammi-joulukuussa 2016 liikevoitto oli 5,4 (5,9) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 6,3 (7,2)
prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoa laskivat haasteelliset toimitusprojektit sekä pitkäaikaisen ylläpitoasiakkuuden
päättyminen Finanssialueella Ruotsissa. Lisäksi rekrytointi- ja myyntipanostukset vaikuttivat kannattavuuteen.
Vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä ja tammi-joulukuussa 2016 Integraatio ja tiedon hyödyntäminen palvelualueen kannattavuus pysyi hyvällä tasolla liikevaihtorakenteen muutoksen myötä.

Vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä Toimialaratkaisut-palvelualueen kannattavuus oli hyvällä tasolla ja parani
edelliseen vuoteen verrattuna. Kannattavuus parani erityisesti Microsoft-teknologioihin perustuvassa ERPliiketoiminnassa. Myös Toimipaikan optimoinnin kannattavuus parani, mutta siihen liittyvät investoinnit rasittivat
edelleen tulosta. Tammi-joulukuussa 2016 kannattavuus kehittyi suotuisasti erityisesti asiakaskohtaisten ratkaisujen
palveluliiketoiminnan ja omiin teknologioihin perustuvan ERP-liiketoiminnan hyvän kehityksen myötä.

Tammi-joulukuussa 2016 Finanssialueen tuote- ja palveluratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan kannattavuus laski
edelliseen vuoteen verrattuna. Kannattavuutta heikensivät omien tuotteiden toimitusprojekteihin liittyvät takuutyöt,
pitkäaikaisen ylläpitoasiakkuuden päättyminen Ruotsissa sekä suunnitellun mukaiset investoinnit
palveluliiketoimintaan.

Vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä yhtiön tulos ennen veroja oli 1,5 (1,9) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen
1,0 (1,3) miljoonaa euroa. Tammi-joulukuussa 2016 tulos ennen veroja oli 5,1 (5,3) miljoonaa euroa ja tulos verojen
jälkeen 4,1 (4,2) miljoonaa euroa.
Vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,05) euroa. Tammijoulukuussa 2016 jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos 0,20 (0,20) euroa ja lopetettujen toimintojen
osakekohtainen tulos oli 3,63 euroa.

Vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja tammi-joulukuussa 2016
ne olivat 0,3 (0,5) miljoonaa euroa.
RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Joulukuun 2016 lopussa Digian taseen loppusumma oli 66,4 (12/2015: 84,3) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli
49,8 (12/2015: 53,7) prosenttia. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 35,6 (12/2015: 16,6)
prosenttia. Likvidit varat olivat 2,0 (12/2015: 6,7) miljoonaa euroa. Ylläolevat taseen vertailuluvut pitävät sisällään Qtliiketoiminnan luvut.

Joulukuun 2016 lopussa Digialla oli 13,7 (12/2015: 13,5) miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa. Korollinen vieras
pääoma muodostui 8,0 miljoonan euron pitkäaikaisista ja 4,0 miljoonan euron lyhytaikaisista lainoista
rahoituslaitoksilta ja 1,7 miljoonan euron rahoitusleasingveloista.
Tammi-joulukuussa 2016 liiketoiminnan rahavirta oli 3,8 miljoonaa euroa (6,7). Investointien rahavirta oli -4,5
miljoonaa euroa (-1,4). Igence-yrityskauppa sisältyy investointien rahavirtaan. Rahoituksen rahavirta oli -1,5 miljoonaa
euroa (-3,8 miljoonaa euroa).
Tammi-joulukuun 2016 investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 1,7 (1,5) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman
tuotto (ROI) oli 11,0 (15,6) prosenttia ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 11,0 (13,5) prosenttia.
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Digia on panostanut tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tuotekehitykseen kaikilla palvelualueilla. Tutkimus- ja
kehityskustannukset olivat tammi-joulukuussa 2016 yhteensä 5,8 (2015: 5,9; 2014: 6,2) miljoonaa euroa, mikä vastaa
6,7 prosenttia liikevaihdosta (2015: 7,3 %; 2014: 8,1 %).
Lisätietoa Digian palveluista ja ratkaisuista löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.digia.com/palvelumme.
HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Digian henkilöstön määrä oli joulukuun 2016 lopussa 872, jossa oli kasvua 113 henkilöä eli 14,9 prosenttia verrattuna
tilikauden 2015 loppuun (31.12.2015: 759 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 810, jossa oli kasvua
57 henkilöä eli 7,6 % prosenttia verrattuna tilikauden 2015 keskiarvoon (2015: 753).
1.7. voimaan astuneen Igence-kaupan myötä Digian palvelukseen siirtyi 24 henkilöä. Digian ja Qt:n jakautumisen
yhteydessä Qt:lle siirtyi 213 henkilöä Digialta.

Henkilöstön jakautuminen toimipaikoittain 31.12.2016

Helsinki
Jyväskylä
Tampere
Oulu
Rauma
Vaasa
Turku
Tukholma
Yhteensä

31.12.2016
550
133
123
6
33
12
5
10
872

31.12.2015
481
118
104
10
35
11
759

Muutos,
työntekijää
69
15
19
-4
-2
12
5
-1
113

Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2016 hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Hokkanen, Robert Ingman,
Pertti Kyttälä ja Seppo Ruotsalainen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Martti Ala-Härkönen. Hallitus valitsi
yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Kyttälän ja
hallituksen varapuheenjohtajaksi Robert Ingmanin.
Digian toimitusjohtajana toimi Timo Levoranta 1.5.2016 alkaen ja ylimpään johtoon kuuluivat 31.12.2016:










Samuli Aho, liiketoimintajohtaja 1.5.2016 alkaen
Tommi Flink, liiketoimintajohtaja 1.5.2016 alkaen
Tuula Haataja, talous- ja rahoitusjohtaja 19.8.2013 alkaen
Juhana Juppo, CTO, 19.9.2016 alkaen
Mika Kervinen, lakiasianjohtaja 1.5.2016 alkaen
Tom Puusola, liiketoimintajohtaja 1.1.2012 alkaen
Marko Saarinen, liiketoimintajohtaja 1.7.2016 alkaen
Erkki Talvela, kaupallinen johtaja 1.5.2016 alkaen
Teemu Virtanen, liiketoimintajohtaja 1.5.2016 alkaen

Lisätietoa Digian ylimmästä johdosta löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta
www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/toimitusjohtaja-ja-johto.

Digian tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi
Halonen vuoden 2015 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen.
STRATEGIAN TOTEUTUS JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Digia julkisti kasvustrategian 29.4.2016, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla
digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa sekä palveluliiketoiminnassa. Yhtiö haluaa kasvaa ITmarkkinaa merkittävästi voimakkaammin ja tavoittelee keskimäärin 15 prosentin vuosikasvua. Kasvua tavoitellaan
sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti.

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuudet.
Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa
kanssa. Ratkaisukykymme ulottuu asiakkaidemme strategisiin järjestelmiin, toiminnan ohjaukseen sekä
liiketoimintaprosessien integrointiin.

Digian strategian keskeiset teemat vuosille 2016-2019 ovat:






palvelujen ja prosessien digitalisointi
palveluliiketoiminnan vahvistaminen
tarjooman sovittaminen valituille toimialoille
syvä kumppanuus asiakkaidemme kanssa
osaava ja innostunut henkilöstö

Kasvua Digia hakee perinteistä IT-markkinaa voimakkaammin kasvavilta osa-alueilta, kuten digitaalisista palveluista ja
prosessien kehittämisestä. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Orgaanisen kasvun lisäksi Digia etsii aktiivisesti
strategiaansa tukevia yritysostokohteita.
Strategian toteuttaminen vuonna 2016

Kasvua tukeaksemme Digia uudisti organisaatiotaan ja toimintamalliaan. Digia muodostuu nyt neljästä
palvelualueesta, jotka ovat Digitaaliset palvelut, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen, Toimialaratkaisut sekä
Finanssialan ratkaisut ja palvelut.

Osana kasvun perustan rakentamista Digia kehitti ja uudisti osaamistaan ja rekrytoi aktiivisesti. Vuoden 2016 aikana
Digian henkilöstömäärä kasvoi 113 henkilöllä, joista 75 henkilöä palkattiin jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.
Kesäkuussa Digia teki strategiaansa tukevan yritysoston. Digia osti Igence Oy Ab:n koko osakekannan. Yritysostolla
Digia vahvisti asemaansa kasvavassa verkkokauppamarkkinassa. Yrityskauppa toteutettiin 1.7.2016.
Digia vahvisti vuoden aikana palveluliiketoimintaansa myös perustamalla uuden liiketoiminnan finanssialueelle.
Finanssialueen palvelu sisältää muun muassa varainhoidon back office -palveluja. Ensimmäisen asiakkaan kanssa
yhteistyö alkoi lokakuun alussa.

Lokakuussa Verohallinto ilmoitti valinneensa kansallisen tulorekisteri -ratkaisukokonaisuuden toimittajaksi Digian.
Rekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 alussa. Ratkaisukokonaisuus rakennetaan kiinteähintaisena
projektina, jonka arvo on 13,7 miljoonaa euroa. Projekti käynnistyi vuoden 2016 loppupuolella. Hankinta kattaa myös
ylläpidon ja jatkokehityksen. Digian osuus hankinnan kokonaisarvosta 15 vuoden puitesopimusajalle on noin 60
miljoonaa euroa mukaan lukien projektin kiinteähintainen osuus, edellyttäen että kansallinen tulorekisteri ratkaisukokonaisuus toteutetaan Verohallinnon tarjouspyynnössä esittämien oletusten mukaisesti.
KONSERNIRAKENNE

Digia toimii Suomessa Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Raumalla, Tampereella, Turussa ja Vaasassa sekä Ruotsissa
Tukholmassa. Digian pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Digia-konserniin kuului tilikauden 2016 lopussa emoyhtiö Digia
Oyj sekä tytäryhtiöt Digia Finland Oy, Digia Commerce Oy (ent. Igence Oy) ja Digia Sweden AB. Digia omistaa nämä
tytäryhtiöt 100 prosenttisesti.

Digian varsinainen yhtiökokous hyväksyi 16.3.2016 Digian jakautumissuunnitelman ja päätti Digia Oyj:n
osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Digia Oyj jakautui siten, että kaikki sen Qt-liiketoimintaan
liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, Qt Group Oyj:lle. Digia Oyj jatkaa Kotimaaliiketoimintaa. Osittaisjakautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin 1.5.2016.
Lisätietoa jakautumisesta löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.digia.com/sijoittajat/jakautuminen.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.12.2016 oli 20 875 645 osaketta. Yhtiöllä oli 31.12.2016 yhteensä 4 617
osakkeenomistajaa.
Kymmenen suurinta omistajaa 31.12.2016

Osuus osakkeista ja äänistä, %
21,56
14,58
6,64
4,65
4,27
3,49
3,02
1,72
1,57
1,11

Ingman Development Oy Ab
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Jyrki Hallikainen
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Savolainen Matti
Karvinen Kari Juhani
Sijoitusrahasto Aktia Capital
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap
Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt
Nordea Pankki Suomi Oyj

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2016
1-100
101-500
501-1 000
1 001-5 000
5 001-10 000
10 001-50 000
50 001-100 000
100 001-500 000
500 001-

Osuus omistajista, %
26,53
39,77
15,83
13,93
1,82
1,30
0,32
0,35
0,15

Osuus osakkeista ja äänistä, %
0,37
2,55
2,86
6,78
2,86
5,91
5,66
14,83
58,19

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2016
Kotitaloudet
Yritykset
Julkisyhteisöt
Rahoitus ja vakuutus
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Ulkomaat

Osuus osakkeista ja äänistä, %
39,45
27,21
19,22
10,85
1,22
2,05

Digia Oyj:llä oli joulukuun 2016 lopussa hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita. Omien osakkeiden
kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli 31.12.2016 noin 0,7
prosenttia osakekannasta. Osakepalkkiona on jaettu tammi-joulukuussa 2016 39 116 osaketta. Joulukuun 2016
lopussa sanottuja osakkeita on jakamatta ja Evli Awards Management Oy:n hallussa 91 435 osaketta.
Ajantasainen tieto yhtiön suurimmista omistajista sekä omistusjakaumasta löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta
www.digia.com/sijoittajat/osakkeenomistajat.

OSAKEPALKKIOT JA JOHDON OMISTUS

Digia Oyj:n hallitus päätti 12.3.2015 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön
toimitusjohtajalle ja muille ylimpään johtoon kuuluville henkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön
omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa toimiva johto yhtiöön ja tarjota heille
kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. 12.3.2015 päätetyllä järjestelmällä
korvattiin aiemmin päätetty vuoteen 2016 ulottuva osakepalkkiojärjestelmä.

Osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2015-2017.
Järjestelmän ansaintakriteerit ovat konsernin osakekohtainen tulos ja liikevaihto hallituksen vuosittain vahvistamin
tavoin. Kultakin ansaintajaksolta yhtiön toimitusjohtajalla ja muilla ohjelmaan kuuluvilla liiketoiminnan avainhenkilöillä
on oikeus yhteensä enintään 115 000 Digia Oyj:n osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon. Järjestelmän mukaiset
palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti
palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Järjestelmästä on myönnetty tilikaudella
osakepalkkioina yhteensä enintään 112 499 kappaletta. Osakepalkkiojärjestelmiin perustuvia palkkioita ei makseta,
mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen palkkion maksun eräpäivää.
Tilikaudella 2016 järjestelmästä kirjattiin kulua 0,2 miljoonaa euroa ja tilikausina 2015–2016 järjestelmästä kirjattiin
kulua 0,7 miljoonaa euroa.
Yhtiöllä on Evli Awards Management Oy:n kanssa sopimus yhtiön osakepalkkiojärjestelmien koordinoinnista sekä
niihin liittyvien osakkeiden hallinnoinnista ja palkkioiden maksamisesta kohdehenkilöille järjestelmien ehtojen
mukaisesti.
Osakasluettelon 31.12.2016 mukaan Digia Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat yhtiön osakkeita
seuraavasti (sisältää lähipiirin ja lähipiirin kuuluvien yhteisöjen omistukset):
Hallitus
Pertti Kyttälä, hallituksen puheenjohtaja
Robert Ingman, hallituksen varapuheenjohtaja
Martti Ala-Härkönen
Päivi Hokkanen
Seppo Ruotsalainen

Osakkeita, kpl
3 000
4 520 000
0
8 170
0

Toimitusjohtaja
Timo Levoranta

Osakkeita, kpl
70

Joulukuun 2016 lopussa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamat osakkeet edustivat yhtiön osake- ja
äänimäärästä yhteensä 4 531 240 osaketta, eli 21,7 % osakkeiden kokonaismäärästä.
KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Digia Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä.
Kaupankäyntitunnus on DIG1V. Alin kaupankäyntikurssi tammi-joulukuussa 2016 oli 2,81 euroa ja ylin 7,40 euroa.
Osakkeen virallinen päätöskurssi oli 3,15 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 4,32 euroa. Yhtiön markkina-arvo
oli 65 758 282 euroa 31.12.2016.

LIPUTUSILMOITUKSET

26.4.2016 Digia Oyj sai arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen, jossa Kari Juhani Karvinen
ilmoitti, että hänen hallinnassaan oleva osakemäärä alitti 5 prosentin rajan Digian osakkeista ja äänivallasta.
Ilmoituksen jälkeen Kari Karvisella oli yhteensä 1 000 000 Digian osaketta, joka vastaa 4,79 prosenttia Digian kaikista
osakkeista ja äänistä.
TILIKAUDEN 2016 MUUT OLENNAISET TAPAHTUMAT

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16. maaliskuuta 2016. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2015
tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, päätettiin hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, päätettiin
hallituksen jäsenmääräksi viisi (5), valittiin yhtiön hallitus uudelle toimikaudelle.

Tilikauden 2015 voitonjaosta yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,08
euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 18.3.2016 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 29.3.2016.
Yhtiökokous myönsi hallitukselle seuraavat valtuudet

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Digia Oyj:n 16.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman
osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki
Oy:ssä 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 julkisessa
kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 12.3.2015 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden
ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2017 saakka. Digian hallitus ei käyttänyt saamaansa valtuutusta vuoden 2016
aikana.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Digia Oyj:n 16.3.2016 pidetty varsinainen 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
4 000 000 kappaletta. 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. Valtuutuksen
ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.
Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 12.3.2015 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan
valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2017 saakka. Digian hallitus ei käyttänyt saamaansa valtuutusta vuoden 2016 aikana.
Digia Oyj:n jakautuminen kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi

Digia Oyj:n 16.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen
16.12.2015 allekirjoittaman jakautumissuunnitelman ja päätti Digia Oyj:n osittaisjakautumisesta
jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumissuunnitelman mukaan Digia Oyj jakautui siten, että kaikki sen Qt-

liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyivät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, Qt Group Oyj:lle, Digia Oyj:n
jatkaessa Kotimaa-liiketoimintaa.
Yhtiöjärjestyksen muutos

Digia Oyj:n 16.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan siten, että
hallituksen jäsenten lukumäärä 5-8 muutetaan olevan 4-8. Muilta osin 4 § ei muuteta. Näin ollen 4 § kuuluu
kokonaisuudessaan seuraavasti:

4 § Hallitus
Hallitukseen kuuluu neljästä kahdeksaan (4-8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Jakautumissuunnitelman hyväksyminen ja osittaisjakautumisesta päättäminen
Yhtiökokous hyväksyi jakautumissuunnitelman ja päätti Digia Oyj:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman
mukaisesti. Jakautumissuunnitelman mukaan Digia Oyj jakautuu siten, että kaikki sen Qt-liiketoimintaan liittyvät varat,
velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, Qt Group Oyj:lle. Digia Oyj jatkaa Kotimaa-liiketoimintaa.
Osana jakautumista hyväksyttiin Digia Oyj:n ylikurssirahaston alentaminen koko määrällään, eli 7.899.485,80 eurolla.
Siltä osin kuin alennettavaa määrää ei käytetä varojen jakamiseksi Qt Group Oyj:lle, se kirjattiin Digia Oyj:n sijoitetun
vapaan pääoman rahastoon.
Lisätietoa Digian yhtiökokous päätöksistä löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta
www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2016.
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Digia Oyj:n hallitus on 2.2.2017 päättänyt uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta.
Hallitus vahvistaa pitkän aikavälin kannustinohjelman kohderyhmän erikseen. Lähtökohtaisesti kohderyhmä
muodostuu toimitusjohtajasta ja yhtiön johdosta. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja johdon
tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa toimiva johto yhtiöön ja yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin. Nyt
päätetyllä järjestelmällä korvataan aiemmin päätetty vuoteen 2017 ulottuva osakepalkkiojärjestelmä.
Uusi pitkän aikavälin kannustinohjelma kattaa kalenterivuodet 2017–2019. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden
ansaita yhtiön osakkeita, jos hallituksen kolmen vuoden palkkiokaudelle asettamat tavoitteet saavutetaan.

Tavoitteet perustuvat yhtiön liikevaihtoon ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). EPS-mittarilla on kolme ansaintajaksoa,
vuodet 2017, 2018 ja 2019, joiden osalta hallitus asettaa tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Liikevaihto-mittarin
ansaintajakso on 2017-2019, ja liikevaihtotavoite on asetettu vuoden 2019 liikevaihtotavoitteen tasolle.
Palkkiokaudella yhtiön toimitusjohtajalla ja muilla ohjelmaan kuuluvilla henkilöillä on oikeus yhteensä enintään 500
000 Digia Oyj:n osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon. Jos ehdot täyttyvät, uuteen ohjelmaan perustuva osakepalkkio
maksetaan molempien mittareiden osalta palkkiokauden päättymisen jälkeen vuonna 2020. Järjestelmän mukaiset
palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti
palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.
Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta, jos osallistuja irtisanoutuu tai osallistujan työ- tai toimisuhde irtisanotaan ennen
kannustinohjelman mukaista palkkioiden maksuajankohtaa. Tietyin edellytyksin hallituksella on mahdollisuus päättää
mahdollisista palkkioista pro-rata-periaatteen mukaan jo ansaittujen ja kuluvan ansaintakauden osalta.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön liiketoimintaympäristössä ja
palvelualueilla sekä kiristyvään kilpailuun. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla
voi olla IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta negatiivisia vaikutuksia yhtiön
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen. Palveluliiketoiminnan hinnoittelumallit vähentävät
liiketoiminnan syklisyyttä, mutta toisaalta SaaS (Software as a Service) -hinnoittelumallit muuttavat tulovirtojen
rakennetta ja ajoittumista.
Kasvustrategian toteuttaminen asettaa organisaatiolle ja johtamiselle uusia vaatimuksia. Yhtiön kyky rekrytoida, pitää
ja kehittää oikeaa osaamista, sekä sovittaa tarjonta oikea-aikaisesti kysyntään ovat erittäin tärkeässä asemassa.
Strategiansa mukaisesti Digia tavoittelee kasvua myös yritysostojen avulla. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että
yritys pystyy löytämään sopivia ostokohteita tai että ostetun yrityksen integrointi Digiaan onnistuu suunnitellusti.

Suuret asiakashankkeet sisältävät liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi myös riskejä. Asiakashankkeiden koon
kasvaessa riskit liittyen niiden kannattavuuden hallintaan lisääntyvät. On tärkeää, että Digia kykenee hallitsemaan
laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Pilvipalvelujen merkitys IT-markkinassa voimistuu kiihtyvällä vauhdilla. Samalla perinteisiin järjestelmätoimituksiin
perustuva projektiliiketoiminta muuttaa muotoaan palvelujen ja ketterien projektien suuntaan.
Yhtiön johdon näkemyksen mukaan digitalisaatioon ja liiketoimintamallien murrokseen liittyy merkittäviä
mahdollisuuksia. Vastatakseen näihin Digia jatkaa panostuksia liiketoimintamalliensa uudistamiseen, henkilöstön
kehittämiseen ja rekrytointiin sekä tarjoomansa vahvistamiseen.
Digia arvioi markkinoiden kehittyvän myönteisesti viime vuoteen verrattuna.

Digian liikevaihdon kasvun arvioidaan kiihtyvän vuonna 2017 (2016: liikevaihto kasvoi 6,8 %). Liikevoiton arvioidaan
olevan vuonna 2017 suurin piirtein edellisen vuoden tasolla.
HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2016 päivätyn taseen mukaan 33.571.493 euroa, josta tilikauden voittoa
2.297.693 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen
mukaan osinkoa jaetaan 0,08 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 20.3.2017 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2017.
Helsingissä 3. helmikuuta 2017
Digia Oyj
Hallitus

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma oman pääoman muutoksista
Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1 000 EUROA
10-12/
2016

10-12/
2015

Muutos,
%

1-12/
2016

1-12/
2015

Muutos,
%

23 694
282
-2 964
-372
-19 067

23 184
229
-3 207
-397
-17 771

2,2 %
23,2 %
-7,6 %
-6,3 %
7,3 %

86 463
743
-11 195
-1 442
-69 149

80 946
428
-9 152
-1 607
-64 761

6,8 %
73,8 %
22,3 %
-10,3 %
6,8 %

1 573

2 039

-22,8 %

5 419

5 854

-7,4 %

Rahoituskulut (netto)

-110

-147

-300

-513

Voitto ennen veroja

1 463

1 891

-22,7 %

5 120

5 341

-4,1 %

-461

-607

-24,1 %

-1 056

-1 095
4 246

-3,5 %

-4,3 %

Jatkuvat toiminnot
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Poistot ja arvonalentumiset
Muut liiketoiminnan kulut
Liikevoitto

Tuloverot
KATSAUSKAUDEN VOITTO,
JATKUVAT TOIMINNOT

1 002

1 285

-22,0 %

41

-28

-244,1 %

-142

-27

427,3 %

1 043

1 256

-17,0 %

3 922

4 219

-7,1 %

Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön osakkaille

1 002

1 285

-22,0 %

4 064

4 246

-4,3 %

Katsauskauden laajan tuloksen
jakautuminen, jatkuvat toiminnot
Emoyhtiön osakkaille

1 043

1 256

-17,0 %

3 922

4 219

-7,1 %

21
21

381
381

75 842
75 842

1 099
1 099

Laajan tuloslaskelman erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteiseksi:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät
muuntoerot
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS
YHTEENSÄ, jatkuvat toiminnot

Lopetetut toiminnot
Katsauskauden tulos
Emoyhtiön osakkaille
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot
yhteensä

4 064

Katsauskauden laaja tulos
Emoyhtiön osakkaille

1 064
1 064

1 638
1 638

79 764
79 764

5 319
5 319

0,05

0,05

0,20

0,20

0,00

0,01

3,63

0,05

0,05

0,07

3,83

0,25

31.12.2016

31.12.2015

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennallinen verosaaminen

40 559
1 286
2 387
624
214
194

44 550
6 486
1 859
627
30
293

Pitkäaikaiset varat yhteensä

45 264

53 844

Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Rahavarat

19 132
334
1 661

23 741
331
6 379

Lyhytaikaiset varat yhteensä

21 126

30 451

Varat yhteensä

66 390

84 295

31.12.2016

31.12.2015

2 088
0
0
5 204
30 050
-224
-84 210
79 907
32 814

2 088
0
7 899
5 204
31 370
492
-11 394
5 228
40 887

32 814

40 887

8 975
0

8 196
875

Tulos/osake, EUR, jatkuvat
toiminnot (basic and diluted EPS)
Tulos/osake, EUR, lopetetut
toiminnot (basic and diluted EPS)
Tulos/osake, EUR, jatkuvat ja
lopetetut toiminnot yhteensä
(basic and diluted EPS)
KONSERNITASE, 1 000 EUROA
Varat

Oma pääoma ja velat
Osakepääoma
Uusmerkintä
Ylikurssirahasto
Muu rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Muuntoero
Kertyneet voittovarat
Tilikauden voitto
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Oma pääoma yhteensä
Velat
Pitkäaikaiset, korolliset velat
Saadut pitkäaikaiset ennakkomaksut

Muut pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

181
9 156

0
254
9 324

Lyhytaikaiset, korolliset velat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat yhteensä

4 711
19 709
24 420

5 317
28 767
34 084

Velat yhteensä

33 576

43 408

Oma pääoma ja velat

66 390

84 295

Vertailukauden tase sisältää Qt-liiketoimintaan liittyvät varat ja velat, jotka 1.5.2016 tapahtuneessa jakautumisessa
siirtyivät Qt Group -konsernille.
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1 000 EUROA

1.1.201631.12.2016

1.1.201531.12.2015

79 907
1 324
870
-270
118
-1 603
-76 535
3 811

4 247
1 317
-345
-179
5
377
1 257
6 679

-2 158
-2 099
-217
-4 474

-1 187
-233
-1 420

-747
-11 900
4 000
9 925
-1 855
-951
-1 528

294
-3 000
276
0
-1 039
-303
-3 772

Rahavarojen muutos

-2 191

1 486

Rahavarat katsauskauden alussa
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Jakautumisessa siirtyneet rahavarat
Rahavarojen muutos
Rahavarat katsauskauden lopussa

6 710
-224
-2 301
-2 191
1 994

5 132
91

Liiketoiminnan rahavirta:
Katsauskauden voitto
Oikaisut tilikauden tulokseen
Käyttöpääoman muutos
Maksetut korot
Saadut korot
Maksetut verot
Lopetetut toiminnot
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Hankitut tytäryhtiöosakkeet
Lopetetut toiminnot
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta:
Rahoitusleasing velkojen lyhennys
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Maksetut osingot ja muu voitonjako
Lopetetut toiminnot
Rahoituksen rahavirta

1 486
6 710

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1 000 EUROA
OMA PÄÄOMA
1.1.2015
Tilikauden voitto
Laajan
tuloslaskelman erät
Osingonjako
Omaan pääomaan
kirjatut
osakeperusteiset
maksut
OMA PÄÄOMA
31.12.2015
OMA PÄÄOMA
1.1.2016
Tilikauden voitto
Laajan
tuloslaskelman erät
Osingonjako
Omaan pääomaan
kirjatut
osakeperusteiset
maksut
Jakautumisvastike
käyvin arvoin
Ylikurssirahaston
purku ⁽¹
Jakautumisen
vaikutus
Muut erät
OMA PÄÄOMA
31.12.2016

a
2 088

b
7 899

c
31 370

d
5 204

e
401
91

f
-10 243

g
36 719

5 228

5 228
91

-1 039
-111

-1 039
-111

2 088

7 899

31 370

5 204

492

-6 166

40 887

a
2 088

b
7 899

c
31 370

d
5 204

e
492

f
-6 166

g
40 887

79 907

79 907
-716

-1 659
39

-1 659
39

-85 771

-85 771

-716

-7 899

7 899

0

-9 220
2 088

a = osakepääoma
b = ylikurssirahasto
c = sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
d = muut rahastot
e = muuntoerot
f = kertyneet voittovarat
g = oma pääoma yhteensä

0

30 050

5 204

-224

9 220

0

128
-4 303

128
32 814

Jakautumiseen liittyvä ylikurssirahaston siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtiin yhtiökokouksen
päätöksellä
(1

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet:
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n mukaisesti noudattaen standardia IAS 34. Laadinnassa on noudatettu samoja
laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2015. 1.1.2016 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja tulkinnoilla
ei ole ollut olennaista vaikutusta tilinpäätöstiedotteeseen.
Liiketoiminnan kausiluonteisuus:
Konsernin liiketoimintaan vaikuttavat kuukausittainen työpäivien lukumäärä sekä lomakaudet.
Maksetut osingot:
Katsauskaudella on maksettu osinkoa yhteensä 1 659 291,52 euroa.

Liiketoimet lähipiirin kanssa:
Konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä sekä näiden lähipiiri ja
määräysvallassa olevat yhtiöt. Konsernilla ja sen lähipiiriin kuuluvilla tahoilla ei ollut katsauskaudella olennaisia
liiketoimia.

Yrityshankinnat:
Yhtiö toteutti 1.7.2016 yrityskaupan, jolla Digia Oyj osti, 14.6.2016 allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti, Transaktum
Oy Ab:lta Igence Oy Ab:n koko osakekannan.
Digian tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, jatkuvat toiminnot, 1 000 euroa:
10-12/
2016
23 694

7-9/
2016
18 939

4-6/
2016
22 397

1-3/
2016
21 432

10-12/
2015
23 184

-2 964

-2 341

-3 116

-2 688

-3 207

-19 067

-15 147

-17 301

-17 635

-17 768

1 573

1 132

1 777

936

2 042

Rahoituskulut (netto)

-110

-94

-38

-58

-210

Voitto ennen veroja

1 463

1 038

1 740

878

1 832

Tuloverot
Katsauskauden voitto

-461
1 002

-220
818

-197
1 543

-179
699

-368
1 464

Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön osakkaille

1 002

818

1 543

699

1 464

0,05

0,04

0,07

0,03

0,07

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut
tuotot
Materiaalit ja palvelut
Poistot ja
arvonalentumiset
Muut liiketoiminnan kulut
Liikevoitto

Tulos/osake, EUR
Tulos/osake, laimennettu,
EUR

282

-372

0,05

86

-406

0,04

254

-371

0,07

121

-294

0,03

229

-397

0,07

Konsernin keskeiset tunnusluvut (jatkuvat toiminnot, ellei toisin mainita), 1 000 euroa:
Toiminnan laajuus:
Liikevaihto
Sijoitettu pääoma keskimäärin
Henkilöstön määrä
Henkilöstö keskimäärin

1-12/2016

1-12/2015

86 463
50 593
872
810

80 946
53 698
759
753

5 419
6,3 %
5 120
5,9 %
4 064
4,7 %
11,0 %
11,0 %

5 854
7,2 %
5 341
6,6 %
4 246
4,8 %
13,5 %
15,6 %

13 686
1 994
35,6 %
49,8 %
3 811
0,20
0,20
1,57
2,81
7,40
4,32
65 758

13 513
6 710
16,6 %
53,7 %
6 764
0,20
0,20
1,96
2,74
7,47
4,05
146 338

Kannattavuus:
Liikevoitto
- suhteessa liikevaihtoon
Tulos ennen veroja
- suhteessa liikevaihtoon
Tilikauden voitto
suhteessa liikevaihtoon
Oman pääoman tuotto
Sijoitetun pääoman tuotto
Rahoitus ja taloudellinen asema:
Korollinen vieras pääoma
Rah.om.arvopaperit+ Rahat ja pankkis.
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)
Omavaraisuusaste
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos/osake, eur, laimentamaton (jatkuvat toiminnot)
Tulos/osake, eur, laimennettu (jatkuvat toiminnot)
Oma pääoma/osake, eur
Osakkeen alin kaupantekokurssi, eur
Osakkeen ylin kaupantekokurssi, eur
Osakkeen keskikurssi, eur
Osakekannan markkina-arvo

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteydessä. Laskentaperiaatteissa ei ole
katsauskaudella tapahtunut muutoksia. Vertailukausien taseen tunnusluvut ja osakkeen ylin kaupantekokurssi
sisältävät myös Qt-liiketoiminnan.

LOPETETUT TOIMINNOT

16.3.2016 pidetyn Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Digian osittaisjakautuminen tuli
voimaan 1.5.2016. Osittaisjakautumisen tuloksena Digia Oyj jakautui siten, että kaikki sen Qt-liiketoimintaan liittyvät
varat, velat ja vastuut siirtyivät jakautumisessa syntyneelle uudelle yhtiölle, Qt Group Oyj:lle. Oheisessa taulukossa
raportoidaan Qt-liiketoiminnan keskeiset taloudelliset luvut lopetettujen toimintojen lukuina. Lopetetuissa
toiminnoissa raportoidaan Qt:n nettotuloksen lisäksi jakautumiseen liittyvät kustannukset sekä Qt:lle siirtyneen
nettovarallisuuden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus.
LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN KESKEISET TALOUDELLISET LUVUT, 1 000 EUROA
1-4/2016

(1

Liikevaihto
Liikevoitto
Jakautumisen tulosvaikutus
Katsauskauden voitto

10 619
777(1
74 994
75 771

Liikearvo
Muut aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet
Myyntisaamiset
Rahavarat
Muut saatavat
Saadut ennakkomaksut
Muut velat

6 562
5 742
515
6 532
2 301
1 058
6 550
4 947

Sisältää jakautumiseen liittyviä kuluja 0,4 miljoonaa euroa

