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Vuosi 2016:

Digian kasvun perustan luomisen vuosi,
liikevaihto kasvoi noin 7 %
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Vuoden 2016 pääkohdat
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Liikevaihto kasvoi 6,8 % vuonna 2016
•
•

Vuonna 2016 liikevaihto oli 86,5 (80,9) milj.
euroa ja se kasvoi 6,8 % edellisvuodesta.
Liikevaihdon kehitystä tukivat erityisesti
•

•

•

integraatioliiketoiminnan, omiin
teknologioihin perustuvan ERP-liiketoiminnan
ja asiakaskohtaisten ratkaisujen palveluliiketoiminnan kasvu sekä
kesällä toteutettu yrityskauppa osana
digitaalisia palveluaja.

Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 25,7
(23,1) milj. euroa, eli 29,7 % (28,6 %) yhtiön
liikevaihdosta

Liikevaihto vuosineljänneksittäin
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Liikevoitto laski 0,5 miljoonaa euroa vuonna 2016
•

•

Vuonna 2016 liikevoitto oli 5,4 (5,9)
miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali
6,3 % (7,2 %) liikevaihdosta.
Liikevoittoa laskivat
•
•
•

eräät viivästyneet toimitusprojektit sekä
pitkäaikaisen ylläpitoasiakkuuden
päättyminen Finanssialueella Ruotsissa.

Lisäksi rekrytointi- ja myyntipanostukset
vaikuttivat kannattavuuteen.

Liikevoitto ja liikevoittomarginaali vuosineljänneksittäin
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Tase, rahoitus ja rahavirta
•

Tunnusluvut kauden lopussa 31.12.2016
•

Omavaraisuusaste 49,8 % (53,7 %)

•
•

Rahavarat 2,0 (6,7) milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 11,0 % (15,6 %)

•
•

•

Nettovelkaantumisaste 35,6 % (16,6 %)

Oman pääoman tuotto (ROE) 11,0 % (13,5 %)

Rahavirta vuonna 2016
•

Liiketoiminnan rahavirta 3,8 (6,7) milj. euroa

•

• Sisältää mm. Igence-yritysoston
Rahoituksen rahavirta -1,5 (-3,8) milj. euroa

•

Investointien rahavirta -4,5 (-1,4) milj. euroa

Korollinen vieras pääoma 31.12.2016,
13,7 milj. euroa
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Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta
Rahoitusleasingvelat
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Henkilöstö – tärkein voimavaramme
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Vertailuluvut vuosilta 2012–2014 pitävät sisällään Qt-liiketoiminnan luvut.

133

Tampere

Tukholma

10

123

Helsinki
550

Tulevaisuuden näkymät 2017
•

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

Digian kasvustrategia
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Maailma muuttuu ja digitalisoituu
kiihtyvällä vauhdilla. Tämä näkyy
uudenlaisina liiketoimintamalleina,
jokaisella toimialalla.

Digia on markkinamuutoksen ytimessä
IT-palvelujen rakenne muuttuu. Fokus digitaalisissa palveluissa.
Asiakkaat ovat IT-palvelujen murroksessa
Digitaalisuuden hyödyntäminen kasvaa
Palveluliiketoiminta kasvaa kaikkialla
Ratkaisut siirtyvät pilveen
Integraatio – yhteentoimivuus – on kaiken sydämessä
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2020

Digian strategia
Palvelujen, prosessien ja
liiketoiminnan digitalisointi

Asiakkaat
& digialaiset

Palveluliiketoiminta

Toimialasovitettu
tarjooma

Digian tarjooma

Digitaaliset
palvelut

Integraatio

Operatiiviset
järjestelmät
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Muutamia asiakasesimerkkejämme

Yliopiston Apteekki

ASIAKASTARINA

Yksilöllistä lääkeneuvontaa verkkoapteekin laajan
tuotevalikoiman lomassa

•
•

”

Saumattomasti toimiva asiakaskokemus, jossa
yhdistyvät laaja 13 000 tuotteen valikoima sekä
yksilöllinen farmaseuttien tarjoama asiakaspalvelu
Ratkaisun taustalla Magento-pohjainen
verkkokauppaympäristö, joka on integroitu useisiin
Yliopiston Apteekin ja kolmansien osapuolten
tietojärjestelmiin mm. tuote-, asiakas-, tilaus- ja
saatavuustietojen osalta.

Terveydenhuollon digitalisoituminen etenee
vauhdilla ja reseptilääkkeiden ostaminen
verkosta yleistyy. Uusi verkkoapteekkimme
auttaa meitä vastaamaan näihin tarpeisiin ja
palvelemaan asiakkaitamme yhä paremmin.

Tiia Näsänen, Digital Business Manager,
Yliopiston Apteekki
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Ilmarinen

ASIAKASTARINA

Integraatioarkkitehtuuri mahdollistaa
muutoskyvyn ja uusien palveluiden kehittämisen
Digian ja Ilmarisen keskitetty integraatiotoiminto
mahdollistaa tietojärjestelmäpalveluiden ja
integraatioiden paremman hallittavuuden ja
kustannustehokkaan kehittämisen. Samalla
saumattomat järjestelmäintegraatiot mahdollistavat
uusien palvelujen kehittämisen.
Digialla oli olemassa oleva ratkaisu sekä tahto
luoda sellainen malli, jossa menestyisimme
yhdessä. Yhteistyö on ollut meidän
näkökulmastamme erittäin hyvää ja toimivaa.
Janne Kangasluoma, Chief Enterprise Architect, Ilmarinen

Orient Occident

ASIAKASTARINA

Toiminnanohjaus ja CRM luotettavan kumppanin käsissä

Korkealaatuisia sisustuskankaita ja lattiamateriaaleja
maahantuova Orient Occident on käyttänyt Digia Enterprise
-toiminnanohjausjärjestelmää vuodesta 2007 lähtien.
Liiketoiminnan kehittyessä Enterprise päivitettiin vuonna
2015 uuteen versioon, joka mahdollistaa uusien,
asiakkaiden toivomien palvelujen kehittämisen. Samaan
aikaan Orient Occident päätti keskittää myös CRMjärjestelmän tutulle ja luotettavaksi osoittautuneelle
kumppanille. Yhden kumppanin kanssa asiointi tuo arkeen
ketteryyttä ja kustannustehokkuutta.
Digia on meille paikallinen kumppani, jonka kautta
saamme ison yrityksen järjestelmän käyttöön ja
toisaalta apua sen soveltamiseen meille sopivalla
tavalla. Digialaiset tuntevat meidät vuosien
yhteistyön jälkeen ja tietävät, miten juuri me
saamme parhaan hyödyn irti järjestelmästä.

Mikko Puputti, toimitusjohtaja, Orient Occident
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ASIAKASTARINA

St1

Yhtenäinen järjestelmäkokonaisuus takaa
muutoskyvyn

St1:lle oli tullut yritysostojen myötä erilaisia järjestelmiä, jotka
eivät keskustelleet keskenään. Erillisistä järjestelmistä oli
hankala saada tietoa ja muodostaa kokonaiskuvaa. Digia
integroi järjestelmät älykkääksi kokonaisuudeksi ja toimittaa
järjestelmäkokonaisuuden ytimessä olevan
toiminnanohjausjärjestelmän. Kun järjestelmät toimivat
yhtenä kokonaisuutena, ne muodostavat yritykselle
yhtenäisen perustan ja mahdollistavat liiketoiminnan
kehittämisen.
Kun ryhdyimme järjestelmäuudistukseen, etsimme
kumppaneita, jotka toimivat yhtä nopeasti ja
ketterästi kuten mekin. Kumppaneita, jotka auttavat
meitä toimimaan nopeasti ja ketterästi myös
tulevaisuudessa. Digia vakuutti meidät kyvystään
toteuttaa laajoja uudistuksia ja pitää langat käsissä
useita maita kattavassa projektissa.

Marko Korhonen, CIO, St1

Hätäkeskuslaitos

ASIAKASTARINA

Paikannus mobiilisovelluksella nopeuttaa
avunsaantia hätätilanteessa

Hätäpuhelua soitettaessa soittaja voi usein olla shokissa tai
epätietoinen tarkasta sijainnistaan niin, että puhelimitse on
hankala selvittää minne apu tulisi tarkalleen lähettää.
Hätäkeskuslaitos halusi käyttöön mobiilisovelluksen, jonka avulla
paikannus tapahtuisi automaattisesti. Digia toteutti
Hätäkeskuslaitoksen järjestelmiin integroidun 112 Suomi mobiilisovelluksen, joka välittää soittajan sijaintikoordinaatit
hätäkeskukseen automaattisesti puhelun aikana.
Hätäkeskuslaitos on ollut erittäin tyytyväinen
siihen, miten hienosti sovellus on lyönyt itsensä läpi
kansalaisten keskuudessa.

Marko Nieminen, johtaja, Hätäkeskuslaitos
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Kasvustrategian vaiheet

– toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia
Kiihdytä

Kasva
panostusalueilla

Monista menestys

Todenna kasvu

Rakenna perusta

Yhtenäinen liiketoiminta
2016 - 2017

2017 - 2018

2019 -

Näkemyksellinen kumppani,
muutoksen mahdollistaja
www.digia.com

Arki ei ole entisensä.
Se on digiarkea.
www.digia.com
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KHT

Tilikauden 2016 tilintarkastus
•

Tilikauden 2016 tarkastuksen kohteena ovat olleet kaikki Digia-konserniin kuuluvat yhtiöt

•

Digia Oyj:n osittaisjakautuminen Digia Oyj:ksi ja Qt Group Oyj:ksi keväällä on ollut merkittävä
tapahtuma tilikauden aikana myös tilintarkastuksen kannalta

•

•
•

Tarkastukseen on osallistunut erityisasiantuntijoita muun muassa seuraavilta osa-alueilta:
tietojärjestelmät ja arvonmääritys

Tarkastusvaliokunnalle on raportoitu tilintarkastussuunnitelma, tilikauden aikana suoritetun
tarkastuksen havainnot sekä tilinpäätöstarkastuksen johtopäätökset. Hallituksen kokoukseen on
osallistuttu kerran vuodessa
Tilikauden aikana on tavattu yhtiön johtoa säännöllisesti
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Lausunnot
Lausuntonamme esitämme, että

 konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta
sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,

 emoyhtiön tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Uudistunut tilintarkastuskertomus
Julkisesti noteerattujen yhtiöiden tilintarkastuskertomukseen sisältyy tilikaudesta 2016 alkaen kuvaus
tilintarkastuksen kannalta keskeisistä seikoista.
Muutos perustuu kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin ja EU:n uuteen tilintarkastussääntelyyn.
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat liittyvät usein esimerkiksi seuraaviin:
 Alueet, joilla olennaisen virheellisyyden riski on arvioitu suuremmaksi

 Johdon harkintaa ja arvioita edellyttävät olennaiset kirjanpidolliset erät
 Tilikauden aikana toteutuneet merkittävät liiketapahtumat

 Muut seikat, jotka ovat vaatineet tilintarkastajalta erityistä huomiota.
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Tilikauden 2016 tilintarkastuksen kannalta
keskeiset seikat
Liikearvon arvostaminen

Myynnin tuloutusperiaatteet, valmistusasteen
mukainen tuloutus ja myyntisaamisten
arvostaminen
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Kiitos!
#digiarki

www.digia.com
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