
  
  

  

Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 6.2.2018 klo 8.00  Digia Oyj tilinpäätöstiedote 2017 
Digian kasvu kiihtyi – neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 18 %.  Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Digia Oyj:n ja Qt Group Oyj:n jakautuminen astui voimaan 1.5.2016. Tässä tilinpäätöstiedotteessa raportoidaan Digia Oyj:n liiketoiminta eli entinen kotimaa-liiketoiminta (jatkuvat toiminnot).  Loka-joulukuu 
 Liikevaihto 28,0 (23,7) miljoonaa euroa, kasvua 18,0 prosenttia 
 Liikevoitto 1,1 (1,6) miljoonaa euroa, 3,9 (6,6) prosenttia liikevaihdosta  
 Osakekohtainen tulos 0,03 (0,05) euroa   Tammi-joulukuu 
 Liikevaihto 96,2 (86,5) miljoonaa euroa, kasvua 11,3 prosenttia 
 Liikevoitto 1,8 (5,4) miljoonaa euroa, 1,9 (6,3) prosenttia liikevaihdosta  
 Osakekohtainen tulos 0,04 (0,20) euroa 
 Yhtiö keräsi merkintäetuoikeusannilla noin 12,5 miljoonan euron bruttovarat 
 Digian hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,04 euroa osakkeelta (0,08 euroa osakkeelta vuonna 2016) 
 Tulosohjeistus vuodelle 2018: Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna.  KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT  

1 000 euroa 10-12/ 2017 10-12/ 2016 Muutos % 1-12/ 2017 1-12/ 2016 Muutos % 
Liikevaihto 27 966 23 694 18,0 % 96 221 86 463 11,3 % 
Liikevoitto 1 097 1 573 -30,2 % 1 846 5 419 -65,9 % 
- suhteessa liikevaihtoon 3,9 % 6,6 %  1,9 % 6,3 %  
Katsauskauden tulos 812 1 002 -19,0 % 968 4 064 -76,2 % 
- suhteessa liikevaihtoon 2,9 % 4,2 %  1,0 % 4,7 %  
          
Oman pääoman tuotto %    2,5 % 11,0 %  
Sijoitetun pääoman tuotto %     3,7 % 11,0 %  
Korollinen vieras pääoma    16 630 13 686 21,5 % 
Rahavarat    11 858 1 994 494,6 % 
Nettovelkaantumisaste %    10,8 % 35,6 %  
Omavaraisuusaste %    51,0% 49,8 %  
          
Henkilöstön määrä kauden lopussa    1 005 872 15,3 % 
Henkilöstö keskimäärin 988 870 13,5 % 954 810 17,7 % 
Oma pääoma    44 130 32 814 34,5 % 
Taseen loppusumma    86 610 66 390 30,5 % 
Tulos/osake   0,03 0,05 -39,6 % 0,04 0,20 -79,2 % 

   



  
  

  

DIGIAN TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANTA   ”Digian neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 18 % edelliseen vuoteen verrattuna. Voimakasta liikevaihdon kasvua tukivat erityisesti verkkokaupparatkaisujen, räätälöityjen digitaalisten ratkaisujen, palveluvalvontaratkaisujen sekä Microsoft Dynamics -järjestelmien hyvä kysyntä. Myös Verohallinnon kanssa toteutettavan tulorekisterihankkeen eteneminen kasvatti liikevaihtoa.  Neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvussa näkyivät pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä laajempien projekti- ja palvelukokonaisuuksien toimittaminen. Entistä useammin Digian asiakkaat näkevät palvelujen kehittämisen ja teknologian hyödyntämisen osana laajempaa liiketoiminnan kehittämistä yksittäisen palvelun tai prosessin kehittämisen sijaan. Kyse on kokonaisvaltaisemmasta liiketoiminnan uudistamisesta, jossa muotoillaan uudestaan liiketoiminnan toimintatapoja paremman asiakaskokemuksen luomiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Suurimmat hyödyt saavutetaan kokonaisuuden järjestelmällisellä kehittämisellä, ei irrallisilla kehityshankkeilla.   Kokonaisvaltaisempi näkemys digitalisaatiosta luo IT-palveluyrityksille vaatimuksen laajempien palvelukokonaisuuksien ymmärtämiseen ja toimittamiseen, sekä niiden jatkuvaan kehitykseen ja ylläpitoon. Tämä trendi tukee Digian liiketoiminnan kasvua. Digian tarjoaman monipuolisuus, yhteensopivuus sekä moderni, jatkuvasti kehittyvä osaaminen ovat erottavia kilpailukykytekijöitämme. Voimme tarjota asiakkaillemme luotettavan ja kehittyvän kumppanuuden, jossa asiakkaan liiketoimintaa tuetaan jatkuvasti palveluja ylläpitäen ja niitä ketterästi kehittäen.  Digitaalisten palvelujen, mm. verkkokauppojen, oikeanlainen integroiminen yritysten taustajärjestelmiin on kriittinen osa palvelun laatua sekä jatkokehityksen joustavuutta. Älykäs integraatio on yksi yritysten teknologisen muutoskyvyn avaimista. Olemme suunnannäyttäjä integraatioratkaisuissa ja meillä on tunnustettu asema integraatiomarkkinassa. Neljännellä neljänneksellä vahvistimme edelleen osaamistamme modernien integraatioratkaisujen (mm. API-ratkaisut) toimittajana ostamalla Integration House Oy:n osakekannan. Kyvykkyytemme palvella asiakkaita liiketoiminnan sujuvoittamiseksi on meille kilpailuetu.  Vuoden 2017 liikevaihto kasvoi 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Strategiamme mukaisesti haemme kasvua muun muassa kokonaisvaltaisten digitaalisten palveluiden toimittamisesta. Kokonaisratkaisujen osuus liikevaihdosta kasvoi yhtiön liikevaihtoa selvästi nopeammin.   Kolmannella vuosineljänneksellä käynnistimme tehostetut laadunparannustoimenpiteet ja toimintatavan muutokset kannattavuuden parantamiseksi. Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto jäi edelleen tavoitellusta, mutta parani kolmannesta neljänneksestä selvästi ja oli 1,1 miljoonaa euroa.   Vuonna 2017 Digian liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa, mikä oli 1,9 % liikevaihdosta. Liikevoitto kehittyi suotuisasti kaikilla merkittävillä palvelualueilla. Liikevoittoa rasittivat merkittävästi toiselle vuosipuoliskolle ajoittuneet kolmen projektin toimitushaasteet (-3,5 miljoonaa euroa tappiota vuonna 2017). Myös voimakkaat panostukset digitaalisten ja finanssiliiketoiminnan palveluiden kehittämiseen sekä henkilöstön osaamiseen vaikuttivat tulokseen.   Vuonna 2017 jatkoimme epäorgaanisia investointeja Digitaalisten palveluiden ja Integraatio ja tiedon hyödyntäminen –palvelualueille. Omni Partners Oy:n yritysostolla vahvistimme asemaamme digitaalisten palveluiden markkinassa, ja Integration House Oy:n yritysostolla vahvistimme osaamistamme integraatio- ja API-ratkaisuissa. Uudistimme ja yksinkertaistimme Digian toimintamallia kasvun varmistamiseksi. Osana tätä muutosta uudistimme organisaatiota ja johtoryhmän kokoonpanoa.   Digia on kasvuun panostava, luotettava ja ketterästi toimiva kotimainen IT-alan ammattilainen. Vuonna 2017 panostimme kannattavan kasvun perustusten luomiseen. Vuonna 2018 tavoitteenamme on edelleen vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa ja palveluliiketoiminnassa. Etsimme myös aktiivisesti sopivia yritysostokohteita kasvumme kiihdyttämiseksi. Odotamme liikevoiton paranevan merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna."  



  
  

  

OSINKOPOLITIIKAN MUUTOS  Digian hallitus on 5.2.2018 päättänyt muuttaa yhtiön osinkopolitiikkaa. Uudistetun osinkopolitiikan mukaan Digian tavoitteena on jakaa konsernin vuosituloksesta vähintään 30 prosenttia osinkoina.  OSINKOEHDOTUS  Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2017 päivätyn taseen mukaan 44 593 144 euroa, josta tilikauden voittoa 142 318 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2018 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2018.  KUTSU TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN  Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään tiistaina 6.2.2018 klo 11.00 alkaen hotelli Scandic Simonkentän Roba-kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Tervetuloa.  Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla Sijoittajat-osiossa osoitteessa www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot sijoittajat-osiossa 6.2.2018 klo 11.00 alkaen.  TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2017  Digia Oyj:n sähköinen vuosikertomus tilikaudelta 2017 julkaistaan 22.2.2018 yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.digia.com sekä osoitteessa www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot.  Hallituksen toimintakertomus sekä vuoden 2017 tilinpäätös julkaistaan osana vuosikertomusta.  LISÄTIETOJA  Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000  JAKELU  Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.digia.com  Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme noin 1 000 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2017 oli 96,2 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). www.digia.com   



  
  

  

Digia Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017 
 Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.  LIIKEVAIHTO   Loka-joulukuu 2017  Vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä Digian liikevaihto oli 28,0 (23,7) miljoonaa euroa, missä kasvua oli 18 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi erityisesti verkkokauppa-ratkaisujen, räätälöityjen digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden jatkuvuuden turvaaminen -alueella. Lisäksi liikevaihtoa kasvatti yksittäisenä projektina Verohallinnon kanssa toteutettava tulorekisterihanke.  Vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä projektiliiketoiminnan osuus oli 54,7 (46,0) prosenttia ja palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan liikevaihto oli 45,3 (54,0) prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Projektiliiketoimintaa kasvatti erityisesti tulorekisterihanke. Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 23,1 (26,8) prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Tuoteliiketoimintaan sisältyy lisenssien ylläpitoa. Sekä projekti- että palveluliiketoiminnan liikevaihto sisältää tuoteliiketoiminnan liikevaihtoa.  Tammi-joulukuu 2017   Tammi-joulukuussa Digian liikevaihto oli 96,2 (86,5) miljoonaa euroa kasvaen 11,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevaihdon kasvua tukivat erityisesti liiketoimintaa tukevien verkkokaupparatkaisujen ja Microsoft Dynamics 365 -ratkaisujen hyvä kysyntä sekä Verohallinnon kanssa toteutettavan tulorekisterihankkeen eteneminen. Lisäksi vuoden aikana toteutetut yrityskaupat kasvattivat liikevaihtoa edelliseen vuoteen verrattuna.   Projektiliiketoiminnan osuus oli 51,8 (44,2) prosenttia ja palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan osuus 48,2 (55,8) prosenttia liikevaihdosta. Digian pidemmän aikavälin tavoitteena on kasvattaa palveluliiketoiminnan osuutta liikevaihdosta projektivaihetta seuraavilla palvelusopimuksilla. Tuoteliiketoiminnan osuus oli 25,3 (29,7) prosenttia yhtiön liikevaihdosta.  TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS   Loka-joulukuu 2017  Vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä Digia liikevoitto oli 1,1 (1,6) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 3,9 (6,6) prosenttia. Liikevoittoa heikensivät muutamat haasteelliset toimitusprojektit, joista tappiovaraukset kohdistuvat pääosin henkilöstökuluihin.  Vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä yhtiön tulos ennen veroja oli 0,9 (1,5) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 0,8 (1,0) miljoonaa euroa.   Vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,05) euroa. Vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä nettorahoituskulut olivat 0,2 (0,1) miljoonaa euroa.  Tammi-joulukuu 2017   Vuonna 2017 Digian liikevoitto oli 1,8 (5,4) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali (EBIT-%) 1,9 (6,3) prosenttia. Liikevoittoa rasittivat merkittävästi toiselle vuosipuoliskolle ajoittuneet kolmen projektin toimitushaasteet (-3,5 miljoonaa euroa tappiota vuonna 2017). Myös voimakkaat panostukset digitaalisten ja finanssiliiketoiminnan palveluiden kehittämiseen sekä henkilöstön osaamiseen vaikuttivat tulokseen.   



  
  

  

 Tammi-joulukuussa 2017 yhtiön tulos ennen veroja oli 1,2 (5,1) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen oli 1,0 (4,1) miljoonaa euroa.   Tammi-joulukuussa 2017 osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,20) euroa. Nettorahoituskulut olivat 0,7 (0,3) miljoonaa euroa.  RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT   Joulukuun 2017 lopussa Digian taseen loppusumma oli 86,6 (66,4) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 51,0 (49,8) prosenttia. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 10,8 (35,6) prosenttia. Likvidit varat olivat 11,9 (2,0) miljoonaa euroa. 21.6.2017 päättyneessä merkintäetuoikeusannissa Digia keräsi noin 12,5 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö sopi myös uuden 12,5 miljoonan euron pitkäaikaisen pankkirahoituksen Danske Bank Oyj:n kanssa 28.4.2017.  Joulukuun 2017 lopussa Digialla oli 16,6 (13,7) miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 11,5 miljoonan euron pitkäaikaisista ja 2,6 miljoonan euron lyhytaikaisista lainoista rahoituslaitoksilta ja 2,5 miljoonan euron rahoitusleasingveloista.  Tammi-joulukuussa 2017 liiketoiminnan rahavirta oli 3,1 (3,8) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -7,0 (-4,5) miljoonaa euroa. Omni Partners Oy:n, Oy Nord Software Ltd:n ja Integration House Oy:n hankinnat sisältyvät investointien rahavirtaan. Rahoituksen rahavirta oli 13,7(-1,5) miljoonaa euroa.  Tammi-joulukuun 2017 investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 2,9 (1,7) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 3,7 (11,0) prosenttia ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 2,5 (11,0) prosenttia.  TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA   Digia on panostanut tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tuotekehitykseen kaikilla palvelualueilla. Tammi-joulukuussa 2017 tutkimus- ja kehityskustannukset olivat yhteensä 5,7 (2016: 5,8; 2015: 5,9) miljoonaa euroa, mikä vastaa 5,9 prosenttia liikevaihdosta (2016: 6,7 %; 2015: 7,3 %).  Lisätietoa Digian palveluista ja ratkaisuista löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.digia.com/palvelumme.  HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO   Digian henkilöstön määrä oli joulukuun 2017 lopussa 1 005, jossa oli kasvua 133 henkilöä eli 15,3 prosenttia verrattuna tilikauden 2016 loppuun (31.12.2016: 872 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 954, jossa oli kasvua 143 henkilöä eli 17,7 prosenttia verrattuna tilikauden 2016 keskiarvoon (2016: 810).  28.4.2017 toteutuneen Omni Partners-kaupan myötä Digian palvelukseen siirtyi 52 henkilöä ja 4.12.2017 toteutuneen Integration House -kaupan yhteydessä konsernin henkilöstö kasvoi 21 henkilöllä.     



  
  

  

Yhtiön henkilöstön määrä toimipisteittäin:  
 31.12.2017 31.12.2016 Muutos, työntekijää 
Helsinki 627 550 77 Jyväskylä 141 133 8 Tampere 164 123 41 Oulu 6 6 0 Rauma 33 33 0 Vaasa 13 12 1 Turku 16 5 11 Tukholma 5 10 -5 
Yhteensä 1 005 872 133 

 Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2017 hallitukseen valittiin uudelleen Martti Ala-Härkönen, Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Pertti Kyttälä ja Seppo Ruotsalainen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Kyttälän ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Robert Ingmanin.  Digian johtoryhmään kuuluivat 31.12.2017:  
 Timo Levoranta, toimitusjohtaja 
 Heikki Honkala, liiketoimintajohtaja 3.4.2017 alkaen 
 Juhana Juppo, CTO ja liiketoimintajohtaja 
 Mika Kervinen, lakiasiainjohtaja 
 Tuomo Niemi, liiketoimintajohtaja 1.6.2017 alkaen 
 Ari Rikkilä, myyntijohtaja 16.5.2017 alkaen 
 Kristiina Simola, talous- ja rahoitusjohtaja 14.8.2017 alkaen 
 Teemu Virtanen, liiketoimintajohtaja   Lisätietoa Digian ylimmästä johdosta löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/toimitusjohtaja-ja-johto.  Digian tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen vuoden 2015 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen.  STRATEGIAN TOTEUTUS JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN   Digia julkisti kasvustrategian 29.4.2016, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa sekä palveluliiketoiminnassa. Yhtiö haluaa kasvaa IT-markkinaa merkittävästi voimakkaammin ja tavoittelee keskimäärin 15 prosentin vuosikasvua. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti.   Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Digian ratkaisukyky ulottuu asiakkaiden strategisiin järjestelmiin, toiminnan ohjaukseen sekä liiketoimintaprosessien integrointiin.    



  
  

  

Digian strategian keskeiset teemat vuosille 2016-2019 ovat:  
 palvelujen ja prosessien digitalisointi  
 palveluliiketoiminnan vahvistaminen  
 tarjoaman sovittaminen valituille toimialoille  
 syvä kumppanuus asiakkaiden kanssa  
 osaava ja innostunut henkilöstö  Strategian toteuttaminen vuonna 2017   Digia muodostuu neljästä palvelualueesta, jotka ovat Digitaaliset palvelut, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen, Toimialaratkaisut sekä Finanssiliiketoiminta.  Vuoden 2017 aikana Digia uudisti organisaatiota ja johtoryhmän kokoonpanoa. Toteutettujen muutosten tavoitteena on varmistaa, että Digia pystyy vastaamaan paremmin asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin ja luomaan vahvan perustan liiketoimintansa kasvulle. Yhteisen myyntitoiminnon kautta loimme entistä asiakaslähtöisemmän toimintatavan. Tämän lisäksi tehokuutta ja palvelun laatua kehitettiin keskittämällä Yhteiset palvelut samaan organisaatioon.  Finanssialueen toimintaa vahvistettiin muodostamalla uusi Finanssiliiketoiminnan kokonaisuus. Organisaatiomuutos astui voimaan kesäkuun alussa. Muutos tukee alueen tuote- ja palveluliiketoiminnan kasvua. Johtoryhmän kokoonpanosta ja uusista jäsenistä kerrotaan kohdassa Henkilöstö, johto ja hallinto sekä Digian internetsivuilla www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/toimitusjohtaja-ja-johto.  Vuonna 2017 Digia jatkoi asiakkaiden palvelujen ja prosessien digitalisointia. Nykyisin toteutettavissa asiakashankkeissa, kuten toiminnanohjaushankkeissa, ei enää keskitytä pelkästään prosessien sähköistämiseen ja tehostamiseen vaan myös uusien prosessien ja liiketoimintamallien mahdollistamiseen digitaalisilla palveluilla. Vuonna 2017 tämä näkyi erityisesti kasvavana määränä projekteja, joissa yhdistettiin Digian eri palvelualueiden ratkaisuja sekä jatkuvia palveluita asiakkaan kokonaisratkaisuksi. Digitaaliset palvelut ja prosessit vaativat saumatonta tietojen siirtoa eri järjestelmien ja palveluiden välillä asiakkaiden liiketoiminnan ekosysteemissä. Osana jatkuvaa prosessikehitystyötään Digia analysoi vuonna 2017 tarvittavat kyvykkyydet digitaalisten palvelujen ja prosessien toimituksiin ja käynnisti toimenpiteet, joilla edelleen vahvistetaan Digian palveluiden toimituskykyä.  Vuonna 2017 Digia jatkoi palveluliiketoiminnan vahvistamista. Digia keskitti organisaatiotaan ja määritti yhteiset palveluprosessit, toimintamallit ja ohjeistukset nopeuttaakseen ja tehostaakseen palveluliiketoiminnan kehitystä. Lisäksi Digia aloitti muun muassa kattavan palvelutuotannon prosessien sovellus- ja infrastruktuuripalveluiden uudistukset. Yhteisen palvelumallin avulla Digian asiakas saa käyttöönsä entistä laadukkaamman ja tehokkaamman palvelualustan.   Digian tavoitteena on luoda pitkäaikaisia, kumppanuudeksi kehittyviä asiakassuhteita. Vuonna 2017 Digia uudisti asiakashoitomallinsa parantaakseen asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi Digia kiinnitti erityistä huomiota asiakastyytyväisyyteen liittyvän mittaussystematiikan kehittämiseen.  Digia tukee henkilökohtaista ja tiimitoiminnan kehittämistä, sillä Digian liiketoiminnan menestys perustuu osaavaan ja innostuneeseen henkilöstöön, joka huolehtii yrityksen asiakkaista. Vuonna 2017 Digia keskittyi muun muassa osaamisen, perehdytyksen, heimotoiminnan, urapolkujen ja työnkierron kehittämiseen. Vuonna 2017 Digia otti käyttöön muun muassa valmentavan johtamisen viitekehyksen sekä päivitti ohjeistukset ja käytännöt niin työntekijöille kuin esimiehille. Lisäksi Digia jatkoi HR-järjestelmien kehittämistä, jotta ne vastaisivat paremmin organisaation tarpeita.  Vuoden 2017 aikana Digian toteutti kaksi strategiaansa tukevaa yritysjärjestelyä. 28.4.2017 yhtiö osti Omni Partners Oy:n ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Oy Nord Software Ltd:n. Omni Partners ja Nord Software tarjoavat asiakkailleen räätälöityjä, avoimen lähdekoodin teknologioihin pohjautuvia viestinnällisiä verkko- ja mobiilipalveluja 



  
  

  

sekä sähköisen asioinnin ratkaisuja. Lisäksi yhtiö osti 4.12.2017 moderneihin integraatioratkaisuihin erikoistuneen Integration House Oy:n.  KONSERNIRAKENNE   Digia toimii Suomessa Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Raumalla, Tampereella, Turussa ja Vaasassa sekä Ruotsissa Tukholmassa. Digian pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Digia-konserniin kuului tilikauden 2017 lopussa emoyhtiö Digia Oyj sekä tytäryhtiöt Digia Finland Oy, Digia Commerce Oy (ent. Igence Oy), Digia Nord Oy (ent. Omni Partners Oy) ja tämän tytäryhtiö Oy Nord Software Ltd, Integration House Oy ja Digia Sweden AB. Digia omistaa kaikki tytäryhtiöt 100 prosenttisesti.  Konsernirakenteen selkeyttämiseksi Digia käynnisti loppuvuonna 2017 tytäryhtiöiden sulautumisprosessit, joissa Oy Nord Software Ltd sulautuu ensin Digia Nord Oy:öön ja välittömästi tämän jälkeen sekä Digia Nord Oy että Commerce Oy sulautuvat Digia Finland Oy:öön. Sulautumisprosessien arvioitu täytäntöönpano on 31.3.2018.  OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET   Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.12.2017 oli 26 823 723 osaketta. Yhtiöllä oli 31.12.2017 yhteensä 5 903 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen ja ulkomaalaisten omistajien osuus Digia Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä oli 2,2 %.  Kymmenen suurinta omistajaa 31.12.2017  Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä 
Ingman Development Oy Ab 22,4 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 14,6 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4,7 % Jyrki Hallikainen 4,5 % Tiiviste-Group Oy  3,7 % Matti Savolainen 3,5 % Sijoitusrahasto Aktia Capital 2,9 % Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt 1,5 % Nordea Bank Ab (Publ), Suomen sivuliike 1,1 % Etola Oy 1,1 % 

 Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2017  Osakkeiden lukumäärä Osuus omistajista Osuus osakkeista ja äänistä 
1 – 100 21,1 % 0,3 % 101 – 500 37,3 % 2,3 % 501 – 1 000 17,4 % 2,9 % 1 001 – 5 000 19,5 % 9,2 % 5 000 – 10 000 2,4 % 3,8 % 10 001 – 50 000 1,5 % 6,7 % 50 000 – 100 000 0,3 % 4,4 % 100 001 – 500 000 0,3 % 14,3 % 500 000 –  0,1 % 56,2 % 

   



  
  

  

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2017   Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä 
Yritykset 3,8 %  32,7 % Rahoitus ja vakuutus 0,3 % 9,1 % Julkisyhteisöt 0,0 % 19,2 % Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,2 % 0,6 % Kotitaloudet 95,5 % 37,7 % Ulkomaat 0,3 % 0,7 % 

 Digia Oyj:llä oli 31.12.2017 lopussa hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita. Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli 31.12.2017 noin 0,2 prosenttia osakekannasta.   Tammi-joulukuussa 2017 osakepalkkiona jaettiin 41 844 osaketta.   Katsauskauden lopussa yhtiön aiemmin rahoittamia, avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin käytettäväksi tarkoitettuja ja Evli Awards Management Oy:n hallussa olevia yhtiön osakkeita on jakamatta yhteensä 49 591 osaketta.  Ajantasainen tieto yhtiön suurimmista omistajista sekä omistusjakaumasta löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.digia.com/sijoittajat/osakkeenomistajat.  OSAKEPALKKIOT JA JOHDON OMISTUS   Osakepalkkiot ja johdon omistus  Digia Oyj:n hallitus päätti 2.2.2017 perustaa uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman. Hallitus on vahvistanut pitkän aikavälin kannustinohjelman kohderyhmän, joka muodostuu lähtökohtaisesti toimitusjohtajasta ja yhtiön johdosta. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa toimiva johto yhtiöön ja yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin. Päätetyllä ohjelmalla korvattiin aiemmin päätetty vuoteen 2017 ulottunut osakepalkkiojärjestelmä.   Uusi pitkän aikavälin kannustinohjelma kattaa kalenterivuodet 2017–2019. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita, jos hallituksen kolmen vuoden palkkiokaudelle asettamat tavoitteet saavutetaan.   Tavoitteet perustuvat yhtiön liikevaihtoon ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). EPS-mittarilla on kolme ansaintajaksoa, vuodet 2017, 2018 ja 2019, joiden osalta hallitus asettaa tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Liikevaihto-mittarin ansaintajakso on 2017-2019, ja liikevaihtotavoite asetetaan vuoden 2019 liikevaihtotavoitteen tasolle. Palkkiokaudella yhtiön toimitusjohtajalla ja muilla ohjelmaan kuuluvilla henkilöillä on oikeus yhteensä enintään 500 000 Digia Oyj:n osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon. Jos ehdot täyttyvät, uuteen ohjelmaan perustuva osakepalkkio maksetaan molempien mittareiden osalta palkkiokauden päättymisen jälkeen vuonna 2020. Ohjelman mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.   Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta, jos osallistuja irtisanoutuu tai osallistujan työ- tai toimisuhde irtisanotaan ennen kannustinohjelman mukaista palkkioiden maksuajankohtaa. Tietyin edellytyksin hallituksella on mahdollisuus päättää mahdollisista palkkiosta pro-rata-periaatteen mukaan jo ansaittujen ja kuluvan ansaintakauden osalta.  Tilikaudella 2017 uudesta ohjelmasta kirjattiin kulua 0,1 miljoonaa euroa. Tilikausina 2015–2017 vanhasta kannustinohjelmasta kirjattiin kulua yhteensä 0,6 miljoonaa euroa. Osakepohjaisen kannustinohjelman kokonaiskuluvaikutus vuosille 2017-2019 on enintään 1,3 miljoonaa euroa.  



  
  

  

Yhtiöllä on Evli Awards Management Oy:n kanssa sopimus yhtiön osakepalkkio-ohjelmien koordinoinnista sekä niihin liittyvien osakkeiden hallinnoinnista ja palkkioiden maksamisesta kohdehenkilöille ohjelmien ehtojen mukaisesti.   Osakasluettelon 31.12.2017 mukaan Digia Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat yhtiön osakkeita seuraavasti (sisältää lähipiirin ja lähipiirin kuuluvien yhteisöjen omistukset):  Hallitus Osakkeita, kpl 
Pertti Kyttälä, hallituksen puheenjohtaja 18 978 Robert Ingman, hallituksen varapuheenjohtaja 6 026 000 Martti Ala-Härkönen 20 000 Päivi Hokkanen 10 833 Seppo Ruotsalainen 2 000   Timo Levoranta, toimitusjohtaja 48 607  Vuodenvaihteessa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamat osakkeet edustivat yhtiön osake- ja äänimäärästä yhteensä 6 126 418 osaketta, eli 22,8 % osakkeiden kokonaismäärästä.  KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ   Digia Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on DIGIA. Alin kaupankäyntikurssi tammi-joulukuussa 2017 oli 2,19 euroa ja ylin 3,13 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi oli 2,35 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 2,55 euroa. Yhtiön markkina-arvo oli 63 035 749 euroa 31.12.2017.  LIPUTUSILMOITUKSET   3.7.2017 Digia Oyj sai arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen, jossa Jyrki Hallikainen ilmoitti, että hänen hallinnassaan oleva osakemäärä alitti 5 prosentin rajan Digian osakkeista ja äänivallasta. Ilmoituksen antopäivänä Jyrki Hallikaisella oli yhteensä 1 275 995 Digian osaketta, joka vastaa 4,76 prosenttia Digian kaikista osakkeista ja äänistä.  TILIKAUDEN 2017 MUUT OLENNAISET TAPAHTUMAT   Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16. maaliskuuta 2017. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2016 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, päätettiin hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi viisi (5), valittiin yhtiön hallitus uudelle toimikaudelle.  Tilikauden 2016 voitonjaosta yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,08 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 20.3.2017 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 29.3.2017.  Yhtiökokous myönsi hallitukselle seuraavat valtuudet  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta  Digia Oyj:n 16.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen 



  
  

  

luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2016 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2018 saakka. Digian hallitus ei käyttänyt saamaansa valtuutusta vuoden 2017 aikana.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta  Digia Oyj:n 16.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2016 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2018 saakka. Digian hallitus käytti saamaansa valtuutusta vuoden 2017 aikana järjestämässään merkintäetuoikeusannissa, jossa merkittiin 5 948 078 osaketta.  Lisätietoa Digian yhtiökokous päätöksistä löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2017.  Merkintäetuoikeusanti   Digia Oyj:n hallitus päätti 31.5.2017 noin 12,5 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista, jossa merkintähinta oli 2,10 euroa jokaiselta tarjottavalta osakkeelta. Merkintäetuoikeusannissa merkittiin yhteensä 6 817 824 osaketta, joka vastasi noin 114,6 prosenttia kaikista tarjotuista 5 948 078 osakkeesta. Ensisijaisessa merkinnässä merkittiin yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksien perusteella 5 620 358 osaketta, joka vastasi noin 94,5 prosenttia tarjotuista osakkeista. Toissijaisessa merkinnässä merkittiin yhteensä 1 197 466 osaketta, joka vastasi noin 20,1 prosenttia kaikista tarjotuista osakkeista. Toissijaisessa merkinnässä tehdyille merkinnöille allokoitiin 327 720 osaketta osakeannin ehtojen mukaisesti käytettyjen merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa. Digian hallitus hyväksyi kaikki osakeannissa merkintäoikeuksien perusteella tehdyt merkinnät ja päätti hyväksyä Digian osakkeenomistajien ja muiden sijoittajien tekemät toissijaiset merkinnät osakeannin ehtojen mukaisesti.   Digia keräsi osakeannilla noin 12,5 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannin seurauksena Digian osakkeiden kokonaismäärä nousi 26 823 723 osakkeeseen. Tarjotut osakkeet tuottivat täydet osakkeenomistajan oikeudet Digiassa 28.6.2017 lähtien, uusien osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin sekä Digian osakasluetteloon.   Kaupankäynti tarjotuilla osakkeilla Helsingin Pörssin pörssilistalla yhdessä Digian nykyisten osakkeiden kanssa alkoi 29.6.2017.  Yrityskaupat  Digia hankki Omni Partners Oy:n koko osakekannan ja samalla Omni Partnersin kokonaan omistaman tytäryhtiön Oy Nord Software Ltd:n 28.4.2017. Yritysostolla Digia vahvisti strategiansa mukaisesti asemaansa digitaalisten palveluiden markkinassa. Omni Partners ja Nord Software tarjoavat asiakkailleen räätälöityjä, avoimen lähdekoodin teknologioihin pohjautuvia viestinnällisiä verkko- ja mobiilipalveluja sekä sähköisen asioinnin ratkaisuja. Yhdistymisen myötä Digia Oyj:n palvelukseen siirtyi 52 henkilöä.  Digia hankki 4.12.2017 Integration House Oy:n koko osakekannan ja vahvisti näin strategiansa mukaisesti asemaansa integraatio- ja API- palvelutoimittajana. Integration Housella on vahvaa osaamista erityisesti Dell Boomi -teknologiassa 



  
  

  

sekä tietyissä avoimen lähdekoodin integraatioteknologioissa. Tämä osaaminen yhdistettynä kokemukseen moderneista integraatioarkkitehtuureista täydentävät erinomaisesti Digian tarjoamaa ja toimituskykyä. Kaupan myötä Digia Oyj:n palvelukseen siirtyi 21 henkilöä.   Pankkirahoituksen uudelleenjärjestely   Digia sopi 28.4.2017 uudesta pitkäaikaisesta pankkirahoituksesta Danske Bank Oyj:n kanssa osana yritysjärjestelyiden rahoittamista Digian kasvustrategian tukemiseksi. Pankkilaina on määrältään enintään 12,5 miljoonaa euroa. Yhtiö ei nostanut kyseistä lainaa vuoden 2017 aikana.  Nasdaq Helsinki Oy:n Kurinpitolautakunnan varoitus ja kurinpitomaksu   Nasdaq Helsinki Oy:n Kurinpitolautakunta antoi Digia Oyj:lle varoituksen ja 40 000 euron suuruisen kurinpitomaksun pörssin sääntöjen rikkomisesta 31.3.2017. Päätös liittyy Verohallinnon tekemään tulorekisterin ratkaisutoimittajan valintaan ja siitä tiedottamiseen. Päätöksen mukaan Digia Oyj rikkoi Pörssin sääntöjen kohtia, jotka liittyvät tiedottamisen harhaanjohtavuuteen, sisäpiiritiedon hallintaan ja yhtiön hallinnon järjestämiseen. Kurinpitolautakunnan tarkemmat perustelut ilmenevät Nasdaq Helsinki Oy:n 31.3.2017 julkistamasta päätöstä koskevassa tiedotteessa. Lisätietoja asiasta yhtiön 31.3.2017 julkistamassa pörssitiedotteessa.  TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT   24.1.2018 Digia Oyj vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta. Ilmoituksen mukaan Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden Tiiviste-Group Oy:n ja Etola Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Digian osakkeista ja äänivallasta ylitti 5 % liputusrajan. Yhteensä Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden omistukset Digia Oyj:stä olivat ilmoituksen antopäivänä 1 450 000 osaketta, joka vastaa 5,41 % Digian kaikista osakkeista ja äänistä. Omistusosuus muuttui 23.1.2018.  RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT   Digian keskeisissä riskeissä tai toimintaympäristössä ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuoteen 2016 verrattuna.   Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön liiketoimintaympäristössä ja palvelualueilla sekä kiristyvään kilpailuun. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen. Palveluliiketoiminnan hinnoittelumallit vähentävät liiketoiminnan syklisyyttä, mutta toisaalta SaaS (Software as a Service) -ja muut pilvipohjaiset hinnoittelumallit muuttavat tulovirtojen rakennetta ja ajoittumista.  Kasvustrategian toteuttaminen asettaa organisaatiolle ja johtamiselle uusia vaatimuksia. Yhtiön rekrytointikyky, oikean osaamisen pitäminen ja kehittäminen sekä tarjonnan oikea-aikainen sovittaminen kysyntään ovat erittäin tärkeässä asemassa.     Strategiansa mukaisesti Digia tavoittelee kasvua myös yritysostojen avulla. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että yritys pystyy löytämään sopivia ostokohteita tai että ostetun yrityksen integrointi Digiaan onnistuu suunnitellusti.   Digia ei ole tehnyt ihmisoikeuksien kartoituksia, mutta yrityksen näkemyksen mukaan sen omassa toiminnassa ei ole ihmisoikeuksien rikkomiseen liittyviä merkittäviä riskejä. Digian toimitusketju ulottuu pääasiassa vain Suomeen. Digia ei ole tehnyt ympäristökartoituksia, mutta yrityksen näkemyksen mukaan sen omalla toiminnalla on vähän vaikutusta ympäristöön eikä sen toimintaa liity merkittäviä ympäristöriskejä.  Suuret asiakashankkeet sisältävät liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi myös riskejä. Asiakashankkeiden koon kasvaessa riskit liittyen niiden kannattavuuden hallintaan lisääntyvät ja tarve hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia korostuu. 



  
  

  

 NÄKYMÄT VUODELLE 2018  Digitalisaatio on edelleen vahvistuva trendi, ja Digian asiakkailla on voimakas tarve kehittää monikanavaista liiketoimintaa, digitalisoida liiketoimintaansa ja toimintamallejaan sekä viedä liiketoimintansa nykyistä laajemmin verkkoon tehostaakseen prosessejaan sekä luodakseen uusia tuotteita ja palveluja, ja näihin liittyviä tulovirtoja.  Digian vahvuutena on syvällinen ymmärrys digitalisaation tuomista konkreettisista hyödyistä asiakkaiden liiketoiminnalle. Tämä yhdistettynä laaja-alaiseen näkemykseen siitä, kuinka eri palvelut ja ratkaisut konkreettisesti integroidaan taustajärjestelmiin ja ulkoisiin datalähteisiin, mahdollistaa asiakkaidemme monikanavaisen liiketoiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen. Olemme riittävän iso, luotettava ja ketterästi toimiva kotimainen ammattilainen.  Vahvistamme, kehitämme ja uudistamme jatkuvasti osaamisiamme ja palveluitamme. Tavoitteenamme on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa ja palveluliiketoiminnassa sekä vauhdittaa liikevaihdon kasvua ja tehostaa toimintaamme kannattavuuden parantamiseksi.  Tulosohjeistus vuodelle 2018  Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna.  HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA   Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2017 päivätyn taseen mukaan 44 593 144 euroa, josta tilikauden voittoa    142 318 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2018 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2018.  Helsingissä 6. helmikuuta 2018  Digia Oyj  Hallitus   



  
  

  

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT  Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma oman pääoman muutoksista Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot   LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA  
1 000 euroa 10-12/ 2017 10-12/ 2016 Muutos % 1-12/ 2017 1-12/ 2016 Muutos % 
Jatkuvat toiminnot             
LIIKEVAIHTO 27 966 23 694 18,0% 96 221 86 463 11,3% 
Liiketoiminnan muut tuotot 509 282 80,5% 906 743 21,9% 
Materiaalit ja palvelut -3 877 -2 964 30,8% -12 699 -11 195 13,4% 
Poistot ja arvonalentumiset -494 -372 32,9% -1 669 -1 442 15,7% 
Muut liiketoiminnan kulut -23 007 -19 067 20,7% -80 914 -69 149 17,0% 
         
Liiketulos 1 097 1 573 -30,2% 1 846 5 419 -65,9% 
         
Rahoituskulut (netto) -203 -110  -653 -300  
         
Tulos ennen veroja 894 1 463 -38,9% 1 193 5 120 -76,7% 
         
Tuloverot -82 -461  -225 -1 056  
KATSAUSKAUDEN TULOS 812 1 002 -19,0% 968 4 064 -76,2% 
         
Laajan tuloslaskelman erät        
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi 

       

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 46 41 13,1% 72 -142 -150,4% 
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 858 1 043 -17,7% 1 040 3 922 -73,5% 
         
Katsauskauden tuloksen jakautuminen        
Emoyhtiön osakkaille 812 1 002 -19,0% 968 4 064 -76,2% 
         
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen, jatkuvat toiminnot 

       

Emoyhtiön osakkaille 858 1 043 -17,7% 1 040 3 922 -73,5% 
         
Lopetetut toiminnot        
Katsauskauden tulos 0 21  0 75 842  
Emoyhtiön osakkaille 0 21  0 75 842  
         



  
  

  

1 000 euroa 10-12/ 2017 10-12/ 2016 Muutos % 1-12/ 2017 1-12/ 2016 Muutos % 
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä        
Katsauskauden laaja tulos 858 1 064  1 040 79 764  
Emoyhtiön osakkaille 858 1 064  1 040 79 764  
         
Tulos/osake, EUR, jatkuvat toiminnot (basic and diluted EPS) 0,03 0,05  0,04 0,20  
Tulos/osake, EUR, lopetetut toiminnot (basic and diluted EPS) 0,00 0,00  0,00 3,63  
Tulos/osake, EUR, jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä (basic and diluted EPS) 

0,03 0,05  0,04 3,83   

  LYHENNETTY KONSERNITASE  
1 000 euroa 31.12.2017 31.12.2016 
Varat   
      
Pitkäaikaiset varat     
Liikearvo 45 715 40 559 
Muut aineettomat hyödykkeet 2 243 1 286 
Aineelliset hyödykkeet 3 293 2 387 
Myytävissä olevat sijoitukset 484 624 
Pitkäaikaiset saamiset 113 214 
Laskennallinen verosaaminen 435 194 
     
Pitkäaikaiset varat yhteensä 52 283 45 264 
     
Lyhytaikaiset varat     
Lyhytaikaiset saamiset 22 468 19 132 
Myytävissä olevat rahoitusvarat 335 334 
Rahavarat 11 523 1 661 
     
Lyhytaikaiset varat yhteensä 34 326 21 126 
     
Varat yhteensä 86 610 66 390 
   
Oma pääoma ja velat   
     
Osakepääoma 2 088 2 088 
Muu rahasto 5 204 5 204 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 42 081 30 050 
Muuntoero -296 -224 
Kertyneet voittovarat -5 915 -84 210 
Katsauskauden tulos 968 79 907 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 44 130 32 814 
     
Oma pääoma yhteensä 44 130 32 814 



  
  

  

1 000 euroa 31.12.2017 31.12.2016 
     
Velat    
Pitkäaikaiset, korolliset velat 12 977 8 975 
Muut pitkäaikaiset velat 579 0 
Laskennalliset verovelat 345 181 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 13 902 9 156 
     
Lyhytaikaiset, korolliset velat 3 652 4 711 
Muut lyhytaikaiset velat 24 926 19 709 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 28 578 24 420 
     
Velat yhteensä 42 480 33 576 
     
Oma pääoma ja velat 86 610 66 390 

  KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA  
 1 000 euroa 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 
Liiketoiminnan rahavirta:    
Katsauskauden voitto 968 79 907 
Oikaisut tilikauden tulokseen 2 646  1 324 
Käyttöpääoman muutos 905 870 
Maksetut korot -612 -270 
Saadut korot  400 118 
Maksetut verot  -1 165 -1 603 
Lopetetut toiminnot 0 -76 535 
Liiketoiminnan rahavirta 3 144 3 811 
    
Investointien rahavirta:   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 928 -2 158 
Hankitut tytäryhtiöosakkeet vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -4 042 -2 099 
Saadut osingot investoinneista 15 0 
Lopetetut toiminnot 0 -217 
Investointien rahavirta -6 955 -4 474 
    
Rahoituksen rahavirta:   
Rahoitusleasing velkojen muutos 842 -747 
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -8 000 -11 900 
Lyhytaikaisten lainojen nostot 4 000 4 000 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 6 000 9 925 
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 658 -1 855 
Maksullinen osakeanti 12 491 0 
Lopetetut toiminnot 0 -951 
Rahoituksen rahavirta  13 675 -1 528    
Rahavarojen muutos 9 864 -2 191 



  
  

  

 1 000 euroa 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016    
Rahavarat katsauskauden alussa 1 994 6 710 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0 -224 
Jakautumisessa siirtyneet rahavarat 0 -2 301 
Rahavarojen muutos 9 864 -2 191 
Rahavarat katsauskauden lopussa 11 858 1 994 

  LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA  
1 000 euroa a b c d e f g 
Oma pääoma 1.1.2016 2 088 7 899  31 370 5 204 492 -6 166 40 887 
Tilikauden tulos      79 907  79 907 
Laajan tuloslaskelman erät     -716  -716 
Osingonjako      -1 659 -1 659 
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut      39 39 
Jakautumisvastike käyvin arvoin      -85 771 -85 771 
Ylikurssirahaston purku  -7 899 7 899    0 
Siirto erien välillä   -9 220   9 220 0 
Muut erät      128 128 
Oma pääoma 31.12.2016 2 088 0 30 050 5 204 -224 -4 303 32 814         
         
Oma pääoma 1.1.2017 2 088 0 30 050 5 204 -224 -4 303 32 814 
Tilikauden tulos      968 968 
Laajan tuloslaskelman erät     -72  -72 
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut      47 47 
Tapahtumat osakkeenomistajien kanssa        
   Osingonjako      -1 658 -1 658 
   Merkintäetuoikeusanti   12 491    12 491 
   Oman pääoman hankintakulut   -460    -460 
Oma pääoma 31.12.2017 2 088 0 42 081 5 204 -296 -4 946 44 130 

 a = osakepääoma b = ylikurssirahasto c = SVOP-rahasto d = muut rahastot e = muuntoerot f = kertyneet voittovarat g = oma pääoma yhteensä     



  
  

  

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT  Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet:  Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n mukaisesti noudattaen IAS 34 -standardia. Laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2016. 1.1.2017 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta tilinpäätöstiedotteeseen.   Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön, Digia Oyj:n sekä kaikki tytäryhtiöt, jotka ovat 100%:sti omistettuja. Qt Group Oyj on vuonna 2016 käsitelty lopetettuna toimintona yhtiön jakautumisesta johtuen.  Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Digian johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen määriin. Koska arviot ja oletukset perustuvat tilinpäätöstiedotteen julkistamishetken arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä.   1.1.2018 voimaan tulevan IFRS 15-standardin vaikutus on analysoitu eri tulovirtojen kannalta. Näitä ovat omat lisenssit ja niiden ylläpito, kolmannen osapuolen lisenssit ja niiden ylläpito, työmyynti sekä palvelujen myynti. Suurin vaikutus liikevaihtoon on kolmannen osapuolen lisenssien ja niiden ylläpidon osalta. Näiden osalta on arvioitu minkälainen rooli ja vastuu Digialla on loppuasiakkaaseen nähden. Vuoden 2017 liikevaihtoon tuloutusperiaatteen muutoksella on -1,3 miljoonan euron vaikutus. Liiketulokseen standardimuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta. Vuoden 2017 IFRS 15 oikaistut luvut raportoidaan ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoimintakatsauksen yhteydessä.  Konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä sekä näiden lähipiiri ja määräysvallassa olevat yhtiöt. Konsernilla ja sen lähipiiriin kuuluvilla tahoilla ei ollut katsauskaudella olennaisia liiketoimia.  Alkuperäinen tilinpäätöstiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tiedote on käännös alkuperäisestä.   Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.   Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja.  LYHENNETTY TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN  
1 000 euroa 10-12/2017 7-9/2017 4-6/2017 1-3/2017 10-12/2016 
Liikevaihto 27 966 20 899 24 840 22 516 23 694 
Liiketoiminnan muut tuotot 509 117 103 177 282 
Materiaalit ja palvelut -3 877 -2 778 -3 225 -2 819 -2 964 
Poistot ja arvonalentumiset -494 -446 -370 -359 -372 
Muut liiketoiminnan kulut -23 007 -18 484 -19 973 -19 449 -19 067 
          
Liiketulos 1 097 -691 1 374 66 1 573 
          
Rahoituskulut (netto) -203 -190 -147 -113 -110 
          
Tulos ennen veroja 894 -881 1 227 -47 1 463 
          
Tuloverot -82 76 -177 -42 -461 
Katsauskauden tulos 812 -805 1 050 -88 1 002 



  
  

  

1 000 euroa 10-12/2017 7-9/2017 4-6/2017 1-3/2017 10-12/2016 
          
Katsauskauden tuloksen jakautuminen         
Emoyhtiön osakkaille 812 -805 1 050 -88 1 002 
          
Tulos/osake, EUR, (basic and diluted EPS) 0,03 -0,03 0,05 0,00 0,05 

  KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT (JATKUVAT TOIMINNOT, ELLEI TOISIN MAINITA)  
1 000 euroa 1-12/2017 1-12/2016 
Toiminnan laajuus     
Liikevaihto 96 221 86 463 
Sijoitettu pääoma keskimäärin  54 589 50 593 
Henkilöstön määrä  1 005 872 
Henkilöstö keskimäärin 954 810 
    
Kannattavuus   
Liiketulos 1 846 5 419 
- suhteessa liikevaihtoon 1,9% 6,3% 
Tulos ennen veroja 1 193 5 120 
- suhteessa liikevaihtoon 1,2% 5,9% 
Katsauskauden tulos 968 4 064 
suhteessa liikevaihtoon 1,0% 4,7% 
Oman pääoman tuotto 2,5% 11,0% 
Sijoitetun pääoman tuotto 3,7% 11,0% 
    
Rahoitus ja taloudellinen asema   
Korollinen vieras pääoma 16 630 13 686 
Myytävissä olevat rahavarat ja rahavarat taseessa 11 858 1 994 
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 10,8% 35,6% 
Omavaraisuusaste 51,0% 49,8% 
Liiketoiminnan rahavirta 3 144 3 811 
Tulos/osake, eur, laimentamaton (jatkuvat toiminnot) 0,04 0,20 
Tulos/osake, eur, laimennettu (jatkuvat toiminnot) 0,04 0,20 
Oma pääoma/osake, eur 1,65 1,57 
Osakkeen alin kaupantekokurssi, eur 2,19 2,81 
Osakkeen ylin kaupantekokurssi, eur 3,13 7,40 
Osakkeen keskikurssi, eur 2,55 4,32 
Osakekannan markkina-arvo  63 036 65 758 

  


