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

Ohjelmistoportfolio uusittu viime vuosina, ja uusinta 
rahoitettu kassavirrasta.

Prosessilouhintateknologiallamme on useita 
patentteja USA:ssa.

Avaintiedot
QPR Software



Liiketoiminnat

KASVULIIKETOIMINTA, 
OHJELMISTOT

Prosessien louhinta
QPR ProcessAnalyzer

VAKIINTUNEET
OHJELMISTOT

Suorituskyvyn 
mittaaminen

QPR Metrics

Toimintajärjestelm
ät

QPR ProcessDesigner

QPR EnterpriseArchitect

KONSULTOINTI

Liiketoiminnan 
kehitys ja 
optimointi



Tulos 2019

Liikevaihto 9 513 tuhatta euroa (2018: 10 047)
Prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin 
liikevaihto kasvoi vahvasti, 49%.
Konsernin liikevaihto laski 5% mallinnus- ja 
suorituskykyohjelmistojen ja -konsultoinnin 
liikevaihdon laskun vuoksi.

Panostukset kasvuliiketoimintoihin jatkuivat
Käyttökate 1 036 tuhatta euroa.
Liiketulos -213 tuhatta euroa (521).
Tilikauden tulos -161 tuhatta euroa (320)

Vahva taloudellinen asema
Ei pitkäaikaista korollista pankkilainaa



Näkymät 2020

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 tappiollinen 
kasvuinvestointien vuoksi.

Myyntihenkilöstöä kasvatetaan Euroopassa.
Tuotekehitysinvestointeja lisätään. 

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.



Tammi –
maaliskuu 2020

Liikevaihto nousi 2 789 tuhanteen euroon (tammi-
maaliskuu 2019: 2 748). 

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 13 % ohjelmistojen 
lisenssimyynnin vetämänä

Alihankinta-, henkilöstö-, rekrytointi- ja 
markkinointikulut kasvoivat

Käyttökate 390 tuhatta euroa (497)
Liikevoitto 45 tuhatta euroa (187).

Vahva taloudellinen asema
Ei pitkäaikaista korollista nettovelkaa
Omavaraisuusaste 51% (53)



Koronaviruksen 
vaikutukset 

Koronaviruspandemian vaikutukset ensimmäisen 
vuosineljänneksen tulokseen rajalliset

Negatiiviset vaikutukset yksityissektorin konsultointiin
Ohjelmistohankintoja lykätään, päätöksentekoajat 
pitenevät.

Koronaviruspandemian ilmeisistä negatiivisista 
vaikutuksista huolimatta emme ole muuttaneet 
27.2.2020 julkistettuja näkymiä tilikaudelle 2020.
Tämän hetken tiedon perusteella arvioimme, että 
pandemia vaikuttaa liiketoimintaan negatiivisesti 
lähinnä kuluvan vuoden toisella ja kolmannella 
neljänneksellä.



Merkittävät 
viimeaikaiset 

kaupat

Valtion tieto- ja viestintäkeskus Valtori valitsi QPR 
Softwaren kokonaisarkkitehtuuripalvelujen 
toimittajaksi 2020.

Sopimuskausi on kolme vuotta
Hankinnan arvioitu kokonaisarvo sopimuskaudella on 
noin 3,6 miljoonaa euroa.

Suuri keskushallinnon organisaatio Lähi-idässä valitsi 
QPR Softwaren ohjelmisto- ja palvelutoimittajaksi 
laajaan julkishallinnon suorituskyvyn johtamisen ja 
strategian seurannan ratkaisuunsa.

Kaupan arvo on noin 1,3 miljoonaa euroa
Vahvistuskirje tarjouskilpailun voitosta on ehdollinen, ja 
kaupan toteutuminen edellyttää muun muassa 
hankintasopimuksen allekirjoittamista osapuolten 
kesken. 



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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