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KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT
Liikevaihto laski selvästi
Liikevaihto 75,0 (91,7) miljoonaa euroa
Q3 liikevaihto 24,4 (26,0) miljoonaa euroa
Laskun taustalla sopimustuotekehityspalveluiden kysynnän raju lasku
Qt-kaupan yhteydessä syntyi kertaluonteista liikevaihtoa, josta 3,8 MEUR kirjautui Q3:lle

Liikevoitto kasvoi selvästi
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 7,2 (5,6) miljoonaa euroa
Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen 6,6 (-23,6) miljoonaa euroa
Kertaluonteiset erät (0,6 MEUR) koostuivat muutoksista johtoryhmässä
Q3 liikevoitto 4,5 (2,7) miljoonaa euroa
Qt-kaupassa syntynyt liikevaihto paransi Q3 liikevoittoa 3,2 miljoonaa euroa

Kannattavuus ennen kertaluonteisia eriä
katsauskaudella 9,6 (6,1) prosenttia
Q3:lla 18,6 (10,4) prosenttia

Osakekohtainen tulos ennen kertaeriä
katsauskaudella 0,23 (0,21) euroa
Q3:lla 0,15 (0,09) euroa

KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT
Tuoteliiketoiminta kasvoi merkittävästi
Tuoteliiketoiminnan osuus 27,4 (18,0) miljoonaa euroa ja 36,6 (19,6)
prosenttia, kasvua 52,2 prosenttia
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KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT
Kv-liiketoiminta kasvoi merkittävästi
Kv-liiketoiminnan osuus 15,4 (9,6) miljoonaa euroa ja 20,5 (10,4) prosenttia,
25
kasvua 60,4 prosenttia
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KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT
Yhtiö aloitti 18.9.2012 Qt-liiketoimintansa uudelleenjärjestelyyn tähtäävät yt-neuvottelut
koskien
88 työntekijää
Qt-liiketoiminnassa ja vielä jäljellä olevassa mobiilialueen sopimustuotekehityksessä
Helsingin, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun toimipisteissä

Yt-neuvotteluiden määrä päättyä viikolla 44, jolloin mahdolliset henkilöstövaikutuksetkin
selviävät
Digia on johdonmukaisesti tehnyt merkittäviä toimenpiteitä liiketoimintansa ja
organisaationsa sopeuttamiseksi muuttunutta toimintaympäristöä vastaavaksi
Sopeutustoimista huolimatta toiminnan kannattavuudessa haasteita, joskin suunta ollut
positiivinen katsauskauden edetessä
Kulurakenne suhteellisesti aiempaa raskaampi
Nokia-riski poistunut, mutta vielä jäljellä oleva sopimustuotekehitysliiketoiminta painunut
tappiolliseksi
Alkuvuonna kannattavuutta rasittanut tilapäisesti kohonnut henkilöstövaihtuvuus ja panostukset kvliiketoimintaan
Q3:lla tehty 0,8 MEUR tappiovarauksia kahteen asiakasprojektiin liittyen

QT-KAUPAN KESKEISET LUVUT
Kauppa astui voimaan 18.9.2012, jolloin Digialle siirtyi 88 uutta
työntekijää Norjassa, Saksassa ja Suomessa
Nettokauppahinta 4 miljoonaa euroa
Digia maksoi Qt-teknologiasta ja ostetusta liiketoiminnasta 16,2 MEUR
Digia laskutti kaupan yhteydessä Nokialta 12,2 MEUR

Kaupassa syntyi liikearvoa 6,6 miljoonaa euroa
Digian laskuttamasta 12,2 MEUR:sta 9,2 MEUR tuloutuu liikevaihdoksi
kauppaa seuraavan 3 vuoden aikana
Kaupan yhteydessä kertynyt kertaluonteinen liikevaihto paransi myös
liikevoittoa, Q3:lle kohdistunut parannus 3,2 MEUR

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, liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Yhtiö arvioi IT-markkinan pysyvän vuosina 2012-13 suunnilleen vuoden 2011 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 ja
saattaa Q4 aikana loppuun sopimustuotekehitysliiketoiminnan sopeuttamisen kysyntää
vastaavaksi
Yhtiö arvioi tehdyn Qt-kaupan tukevan Qt-liiketoiminnan suotuisaa kehitystä
entisestään 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 erityisesti kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä
Yhtiö arvioikin liikevoittonsa painuvan viimeisellä vuosineljänneksellä tilapäisesti jopa
tappiolliseksi, mutta kannattavuutensa palautuvan toimintojen tehostamisen ja Qtliiketoiminnan kehittymisen myötä hyvälle tasolle vuoden 2013 aikana
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