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Tammi – kesäkuu 2020

Puolivuosikatsaus



Erikoistunut prosessilouhinta-, mallinnus- ja 
suorituskykyjohtamisen ohjelmistoihin ja ratkaisuihin.

Perustettu 1991, NASDAQ Helsingin päälistalla.

Asiakkaita yli 50 maassa.  

Ohjelmistoportfolio uusittu viime vuosina, ja uusinta rahoitettu 
kassavirrasta.

Uusi prosessilouhintaohjelmisto ja uusi käyttöliittymä kaikille 
ohjelmistotuotteille. 
Prosessimallinnustuotteen laajennus kokonaisarkkitehtuurin 
mallinnustuotteeksi.

Prosessilouhintateknologiallamme on useita patentteja USA:ssa.

Ohjelmistot 70%, ohjelmistotoimitukset 10 % ja konsultointi 20 % 
liikevaihdosta.

QPR Software
Avaintiedot



Liikevaihto oli 4 830 tuhatta euroa (tammi-kesäkuu 
2019: 5 033).
Liikevaihto laski 4 % toisen vuosineljänneksen heikon 
ohjelmistolisenssimyynnin vuoksi.
Pilvipalvelujen ja konsultoinnin liikevaihto kasvoi.
Käyttökate 330 tuhatta euroa (650). 
Liiketulos -339 tuhatta euroa (29).
Tulos/osake -0,026 euroa (0,004).
Vahva taloudellinen asema

Ei pitkäaikaista korollista pankkilainaa.
Nettovelkaantumisaste -23 % (-15), omavaraisuusaste 
50 % (52).

Tammi – kesäkuu 
2020



Liikevaihto 2 041 tuhatta euroa (4-6/2019: 2 285).
Liikevaihto heikkeni 11 %, mikä johtui ohjelmistolisenssien 
myynnin -77 %:n laskusta
Pilvipalvelujen (+7%) ja konsultoinnin (+14%) liikevaihto kasvoi

Käyttökate -60 tuhatta euroa (153). 
Liiketulos -384 tuhatta euroa (-158).
Koronaviruspandemia heikensi toisen neljänneksen 
tulosta.

Asiakkaat siirsivät päätöksentekoa ohjelmistohankinnoista
Useita merkittäviä ohjelmistolisenssikauppoja siirtyi 
myöhempään ajanjaksoon kuluvalle vuodelle.

Näkymät koko vuodelle 2020 ennallaan.

Huhti – kesäkuu 
2020



 
                

Tuhatta euroa 
4-6/ 
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4-6/ 
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1-6/ 
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% 
1-12/ 
2019 

          
Ohjelmistolisenssit 79 341 -77 666 832 -20 1 552 
Uusiutuvat ohjelmistolisenssit 121 190 -36 608 733 -17 1 102 
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 587 639 -8 1 158 1 283 -10 2 731 
Pilvipalvelut 273 254 7 536 518 3 1 068 
Konsultointi 981 861 14 1 861 1 667 12 3 061 
Yhteensä 2 041 2 285 -11 4 830 5 033 -4 9 513 
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Näkymät 



QPR on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit 
prosessilouhintaohjelmistonsa kehitykseen sekä 
kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. 
Arvioimme prosessilouhintaohjelmistojen ja -
palvelujen kysynnän jatkavan nopeaa kasvuaan 
kuluvana vuonna. 
Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä 
suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme 
kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden 
markkinoilla.

Kehittyvien maiden markkinoilla on edelleen 
kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille, ja erityisesti 
suorituskykyjohtamisen ohjelmistoille.

Toimintaympäristö 
ja markkinat



Näkymät 2020

Perustuen toteutuneeseen alkuvuoden myyntiin sekä nykyiseen tarjouskantaan, QPR 
arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2020 (2019: 9 513 tuhatta euroa). 
Tärkeimmät kasvun lähteet ovat prosessilouhinnan sekä suorituskykyjohtamisen 
kansainvälinen ohjelmistomyynti ja toimitukset. 
Liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2020 tappiollinen (2019: -213 tuhatta euroa).

Myyntihenkilöstöä kasvatetaan Euroopassa.
Tuotekehitysinvestoinnit lisääntyvät.

Käyttökatteen arvioidaan olevan positiivinen (2019: 1 036 tuhatta euroa).



Keskipitkän 
aikavälin 
tavoitteet

Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena 2020 – 2022 
on keskimäärin 15–20 %:n vuotuinen liikevaihdon 
kasvu.
Kasvu perustuu pääosin prosessilouhinta-
liiketoiminnan kansainväliseen kasvuun.

Tavoittelemme prosessilouhinnassa keskimäärin yli 
50 %:n vuotuista kasvua.



Asiakkaat



Esimerkkejä asiakkaistamme



Dare to improve.

Founded
1991

Corporate headquarters
Helsinki, Finland

Stock symbol
QPR1V: Nasdaq, Helsinki

Sold licenses
Over 1 million worldwide

Customers
Over 2000

Industry recognitions
Gartner, Ventana Research, 
Palladium, Forrester Research

Products
QPR ProcessAnalyzer
QPR Metrics
QPR ProcessDesigner
QPR EnterpriseArchitect
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