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QPR Software lyhyesti

Pörssilistattu NASDAQ Helsinki

QPR innovoi, kehittää ja myy ohjelmistoja ja 
palveluja, jotka analysoivat, mittaavat ja 
mallintavat organisaatioiden toimintaa.

Konsultointipalvelut ovat myös tärkeä osa 
tarjoamaa. Yhtiö tarjoaa sekä arvokonsultointia että 
ratkaisukonsultointia.

Yhdysvaltain patenttiviranomainen on myöntänyt 
kaksi patenttia teknologialle, johon ohjelmistot 
perustuvat.

QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, 
joka on organisaatioiden toiminnan kehittäminen.

QPR on johtanut ohjelmisto- ja 
palveluinnovaatioita, jotka ovat 
tuottaneet konkreettisia 
prosessinäkemyksiä asiakkaille 
ympäri maailmaa jo yli kolmen 
vuosikymmenen ajan.
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Tammikuu – maaliskuu 2022

SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi +8 %

Liikevaihto oli 2 201 tuhatta euroa (2021: 2 904) ja laski 24 %

Käyttökate -201 tuhatta euroa (566)

Liiketulos -472 tuhatta euroa (286)

Tulos ennen veroja -483 tuhatta euroa (206)

Tilikauden tulos -380 tuhatta euroa (170)

Tulos/osake -0,032 euroa (0,014)



Tammikuu – maaliskuu 2022

SaaS-liikevaihto nousi 350 tuhanteen euroon (323) ja kasvua vertailukauteen oli 
8 %. Koko tarjouskanta oli vuosineljänneksen lopussa yli 7 miljoonaa euroa ja 
seuraavan 12kk SaaS-tarjouskannan vuotuinen arvo yli 1,6 miljoonaa euroa.

Uusien ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 733 tuhanteen euroon (734) ja 
uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto 388 tuhanteen euroon (443).

Konsultoinnin, joka sisältää ohjelmistotoimitukset, liikevaihto oli 868 tuhatta euroa 
(886).

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto oli 463 tuhatta euroa (578).

Konsernin liikevaihto kotimarkkinoilla Suomessa laski 20 % ja kansainvälinen 
liikevaihto laski 77 %. Liikevaihdosta kertyi 53 % (50) Suomesta, 37 % (24) muualta 
Euroopasta (mukaan lukien Turkki) sekä 76 % (26) muualta maailmasta.
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Näkymät tilikaudelle 2022 
(ennallaan)

Koronaviruspandemiasta johtuvat poikkeukselliset olot 
luovat edelleen epävarmuutta uusasiakashankintaan 
vuoden 2022 alussa. Merkkejä asiakkaiden 
päätöksenteon normalisoitumisesta on nähtävissä  
Process Mining -sovellusalueella.

Perustuen myynnin kasvaneeseen tarjouskantaan, 
jatkuviin asiakastuottoihin ja konsultoinnin 
varausasteeseen, QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan 
vuonna 2022 (2027: 9140 tuhatta euroa) SaaS-
liikevaihdon kasvun tukemana.

Johtuen vuoden 2020 ensimmäisellä  neljänneksellä 
tuloutetusta yksittäisestä noin 0,5 miljoonan euron 
lisenssikaupasta, odotamme kuitenkin ensimmäisen 
neljänneksen liikevaihdon ja tuloksen jäävän 
vertailukautta pienemmäksi.



Dare to improve.

Perustettu
1991

Pääpaikka
Helsinki

Pörssikoodi
QPR1V: Nasdaq, Helsinki

Myydyt lisenssit
Yli 1 miljoonaa 
kansainvälisesti

Asiakkaita
Yli 2000

Tunnustuksia
Gartner, Palladium, 
Ventana Research, 
Forrester Research

Tuotteet
QPR ProcessAnalyzer
QPR EnterpriseArchitect
QPR ProcessDesigner
QPR Metrics
QPR BusinessPortal
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