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SysOpen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2004   
 
SysOpen Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2004 klo 8.00 
 
 

• Liikevaihto  6,5 miljoonaa euroa; laskua 0,5 miljoonaa euroa verrattuna edellisen 
vuoden vastaavaan kauteen 

• Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) 6,5% liikevaihdosta eli 421 tuhatta 
euroa; laskua 427 tuhatta euroa   

• Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 327 tuhatta  euroa; laskua 407 tuhatta 
euroa  

• Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa; laskua 0,03 euroa 
• Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 272 henkilöä; laskua 33 henkilöä 
• Vuoden 2004 toisen neljänneksen osalta arvioidaan konsernin liikevaihdon ja 

toiminnallisen kannattavuuden toteutuvan  vuoden ensimmäisen neljänneksen  
tasolla. 

• SysOpen osti 28.4.2004 Done Information Oy:ltä Software Solutions –
liiketoiminnan.  

 

Markkinat  
Vuoden 2004 alun markkinatilanne on pääosin jatkunut vuoden 2003 lopun kaltaisena. 
Yleistalouden lievässä epävarmuuden ilmapiirissä yritysten investointihalukkuus ei 
vieläkään osoittanut selviä kääntymisen merkkejä. Asiakkaat kiinnittävät kustannusten  
karsimiseen ja investointien kannattavuus- ja hyötytarkasteluun erittäin suurta huomiota 
sekä epäröivät käynnistää suuria hankkeita.  
 
Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä tietotekniikkapalveluiden kysyntä osoitti 
kuitenkin varovaisia piristymisen merkkejä. Työllisyystilanne parani hieman verrattuna 
vuoden 2003 viimeiseen neljännekseen ja tarjouksia tehtiin edellistä neljännestä 
vilkkaammin. Monet keskeiset hankkeet ovat edenneet pilotointi- tai määrittely- ja 
suunnitteluvaiheeseen, mutta merkittävien uusien hankkeiden aloitukset ovat edelleen 
viivästyneet odotetusta.  
 

SysOpenin liiketoiminta 
Yleisestä markkinatilanteesta johtuen SysOpenin tietotekniikkapalveluiden kysyntä 
alkuvuonna 2004 pysyi vuoden 2003 loppua vastaavalla tasolla ja voimakkaamman 
kasvun odotukset kohdistuvat syksyyn 2004. SysOpen säilytti katsauskaudella 
toiminnallisen kannattavuutensa ennusteen mukaisena. Konsernin omavaraisuus ja 
rahoitusasema säilyivät hyvinä koko katsauskauden ajan. Kilpailukyvystään 
huolehtimalla SysOpen on turvannut perustaa odotetulle kasvulle.  
 
SysOpen tarjoaa asiakkailleen heidän sähköistä liiketoimintaansa tehostavia 
asiantuntijapalveluja ja sovellusohjelmistoja. Liiketoiminta jakaantuu asiakaskohtaisiin 
tietojärjestelmäpalveluihin ja ohjelmistotuotteisiin sekä näitä tukevaan konsultointiin ja 
teknologiakehitykseen. Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä uusia sopimuksia 
solmittiin muun muassa Silja Line Oy:n, Oy Samlink Ab:n ja Erityiskoulutettujen 
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työttömyyskassa ERKO:nkanssa. Vanhojen asiakkaiden kanssa sovittiin useista 
jatkokehityshankkeita.  
 

Liikevaihto verrattuna edelliseen vastaavaan katsauskauteen 
Konsernin liikevaihto  oli 6,5 miljoonaa euroa (1-3/2003:7,0 miljoonaa euroa, muutos 
 –7,6 %). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 3,0 % (2003: 3,0 %). 
 
Viime vuoden 2003 ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen syventynyt vaimeus 
tietotekniikkainvestoinneissa jatkui, eikä merkittävää elpymistä tapahtunut vielä vuoden 
2004 ensimmäisellä vuosineljännekselläkään. Monissa SysOpenin asiakkaissa 
tietotekniikkainvestointeja siirrettiin edelleen, minkä johdosta SysOpenin liikevaihto laski 
viime vuoden vastaavaan katsauskauteen verrattuna. 
 
Liikevaihdon jakautuminen liiketoiminta-alueittain 1-3/2004: 
 
Asiakaskohtaiset tietojärjestelmäpalvelut    88,3 % 
Ohjelmistotuotteet   11,7% 
 

Liikevaihto verrattuna edelliseen vuosineljännekseen 
Konsernin vuoden 2003 neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 6,5 miljoonaa euroa, 
joten katsauskauden liikevaihto pysyi edellisen päättyneen vuosineljänneksen tasolla. 
Liikevaihdon nousuodotukset siirtyivät kuitenkin eteenpäin. 
 

Kannattavuus ja tuloskehitys verrattuna edelliseen vastaavaan 
katsauskauteen 

 
Konsernin toiminnallinen tulos eli liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 421 
tuhatta euroa (1-3/2003: 849 tuhatta euroa, muutos –51,0 %), joka vastasi  6,5 % 
katsauskauden liikevaihdosta (1-3/2003: 12,1%). Liikevaihdon laskettua toiminnallinen 
kannattavuus heikkeni merkittävästi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
vuosineljännekseen, jossa markkinatilanteen vaimeneminen ei vielä näkynyt.  
 
SysOpen kirjasi alas osakkuusyhtiönsä Midecraft Oy:n osakekannan, koska yhtiöllä ei 
sen liiketoiminnan päätyttyä ole enää tulevaisuuden tuotto-odotuksia. Alaskirjaus 
kasvatti konsernin rahoituskuluja 88 tuhatta euroa.  Rahoitustuottoihin kirjattiin 21 
tuhannen euron rahoitusarvopapereiden arvonnousu. Konsernin rahoitustuotot ja -kulut 
olivat yhteensä –25 tuhatta euroa (Q1/2003: –47 tuhatta euroa).  
 
Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 327 tuhatta euroa (1-3/2003: 734 tuhatta 
euroa, muutos –55,4 %). 
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen voitto oli 259 tuhatta euroa (1-3/2003: 586 tuhatta 
euroa, muutos –55,9 %). Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (1-3/2003: 0,06 
euroa, muutos -50 %). 
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Kannattavuus ja tuloskehitys verrattuna edelliseen vuosineljännekseen 
Konsernin vuoden 2003 neljännen vuosineljänneksen liikevoitto ennen liikearvopoistoja 
(EBITA) oli 393 tuhatta euroa, joten katsauskauden toiminnallinen tulos parani 7,1 %  
verrattuna edelliseen päättyneeseen vuosineljännekseen.  
 

Rahoitus ja investoinnit 
Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä ja liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen. 
 
Taseen loppusumma oli 17,2 miljoonaa euroa (1-3/2003: 14,9 miljoonaa euroa) ja 
omavaraisuusaste oli 61 % (1-3/2003: 73 %). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan 
(net gearing) olivat –87% (1-3/2003: –56 %). Konsernin likvidit varat olivat 8,2 miljoonaa 
euroa (1-3/2003: 5,9 miljoonaa euroa). Yhtiökokouksen päättämä vuoden 2003 osinko 
on huomioitu siirtämällä 2,2 miljoonan euron osinkovelka vapaista omista pääomista 
lyhytaikaisiin velkoihin. Osingon maksu tapahtui 5.4.2004. . Konsernilla ei ole korollista 
vierasta pääomaa. 
 
Konsernin bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin olivat 69 tuhatta euroa (1-3/2003: 
20 tuhatta euroa). Konserni jatkoi panostuksia palveluiden ja omien 
ohjelmistokomponenttien tuotekehitykseen. Tutkimus- ja kehitystoiminta on oman työn 
osalta käsitelty vuosikuluina koko katsauskauden.  
 

Pääoman tuotto 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 13% (1-3/2003: 24 %). Oman pääoman tuotto (ROE) 
oli 10 % (1-3/2003: 20 %). 
 

Henkilöstö ja hallinto 
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 272, jossa laskua 10,8 % edellisen 
vuoden vastaavaan ajankohtaan (1-3/2003: 305). Keskimäärin henkilöstöä oli 
katsauskaudella 271, jossa laskua oli 11,4 % edellisen vuoden vastaavaan 
katsauskauteen (1-3/2003: 306). 
 
Vuoden 2003 loppuun verrattuna henkilöstön määrä on lisääntynyt 2 henkilöllä. Uuden 
lisähenkilöstön rekrytointi on aloitettu katsauskaudella perustuen markkinoilla 
virinneeseen kysyntään, jonka uskotaan toteutuvan alkavina hankkeina syksyllä 2004. 
 
Henkilöstön lähtövaihtuvuus katsauskaudella oli 3,9 % (1-3/2003: 3,9 %). 
 
Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain:  
 
Asiakaskohtaiset tietojärjestelmäpalvelut 76 %
Ohjelmistotuotteet 10 %
Hallinto ja johto 10 % 
Kansainväliset toiminnot 4 %
 
SysOpen Oyj:n hallituksen muodostivat yhtiökokoukseen 24.3.2004 saakka Kari 
Karvinen (päätoiminen puheenjohtaja), Matti Savolainen (varapuheenjohtaja), Jorma 
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Kylätie ja Risto Linturi. Yhtiökokouksen jälkeen uuden hallituksen muodostavat Kari 
Karvinen (puheenjohtaja), Risto Linturi (varapuheenjohtaja), Pekka Eloholma, Reijo 
Koski-Lammi ja Matti Mujunen. 
 

Konserni- ja organisaatiorakenne 
SysOpen Oyj osti katsauskaudella 3 prosentin lisäosuuden tytäryhtiöstään SysOpen 
Object Team Oy:stä. SysOpen-konserniin kuuluvat emoyhtiö SysOpen Oyj sekä kolme 
toiminnallista tytäryhtiötä: SysOpen Object Team Oy (emoyhtiön nykyinen omistusosuus 
93 %), SysOpen Limited (100 %) ja SysOpen UK Limited (100 %).  
 
Katsauskaudella päätetyn uuden organisaatiorakenteen mukaan SysOpen-konsernin 
liiketoimintayksiköt ovat: Liiketoimintayksikkö 1 (Telekommunikaatio, Teollisuus, 
Kauppa, Palvelut, Kuopio, Jyväskylä), Liiketoimintayksikkö 2 (Finanssi, Julkishallinto, 
Järjestöt, Tampere) ja SysOpen Object Team Oy. 
 
Uudessa organisaatiorakenteessa asiakastoimialoista vastaavien yksiköiden kokoa 
kasvatettiin kokoamalla luonteeltaan ja asiakaskunnaltaan läheisesti yhteen kuuluvat 
liiketoiminnot samaan yksikköön. Tavoitteena on vahvistaa yksiköiden toimintakykyä, 
asiakaslähtöisyyttä sekä palvelu- ja tuotekehitystä asiakkaiden tarpeiden pohjalta 
tehostaen samalla SysOpenin myyntitoimintaa. 
  

Yhtiökokoukset  
SysOpen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2004. Yhtiökokouksessa 
vahvistettiin tilivuoden 2003 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, 
vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2003 voitonjako, päätettiin 
hallituksen palkkiot ja valittiin yhtiölle uusi hallitus. 
 
Lisäksi yhtiökokous päätti:  
 

1) Alentaa yhtiön osakepääomaa 10.000 eurolla mitätöimällä yhtiön hallussa 
olevat omat osakkeet 100.000 kappaletta. 
 
2) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään yhden tai useamman 
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai 
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Valtuutus 
on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. 
Valtuutusta ei ole vielä käytetty. 
 
3) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään omien osakkeiden 
hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Valtuutus on voimassa 
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. Valtuutusta ei 
ole vielä käytetty. 
 
4) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään yhtiön omien osakkeiden 
luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen 
valtuutuspäätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole vielä käytetty. 
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5) Muuttaa SysOpen Oyj:n yhtiöjärjestyksen 6 §:n sisältöä siten, että 
yhtiöjärjestyksessä mainitaan myös hallituksen varapuheenjohtajan valinta.  
 
6) Muuttaa SysOpen Oyj:n yhtiöjärjestyksen 8 §:n sisältöä siten, että toiminimen 
kirjoittaminen edellyttää kahta henkilöä.  

 

Osakepääoma ja osakkeet 
 
Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä 
oli 9.362.914 osaketta. SysOpenin omistuksessa olleet 100.000 omaa osaketta 
mitätöitiin yhtiökokouksen päätöksen perusteella katsauskauden jälkeen 16.4.2004.  
 
SysOpenilla oli 31.3.2004 yhteensä 3.336 osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta 
omistajaa olivat: 
 
Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä 
Kari Karvinen  16,9 % 
Matti Savolainen 16,8 % 
Jorma Kylätie 15,8 % 
Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi 2,4 % 
Etera keskinäinen eläkevakuutusyhtiö 2,3 % 
Olli Ahonen 2,0 % 
Sijoitusrahasto Mandatum Suomi kasvuosake 1,6 % 
Sijoitusrahasto Sampo Suomi Osake 1,3 % 
Sijoitusrahasto Pohjola Finland kasvu 1,3 % 
Seppo Sneck 1,2 % 
 
 
SysOpen Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla Tietoliikenne ja 
elektroniikka -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on SYS1V ja pörssierä on 50 
osaketta. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli 4,06 euroa ja ylin 5,35 euroa. 
Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 
4,07 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 4,68 euroa. Yhtiön markkina-arvo 
katsauskauden päättyessä oli 37.700.059,98 euroa.  
 

Optio-ohjelmat 

Optio-ohjelman 1999-2004 mukaisia optioita on 49.185 kappaletta, jotka jakaantuvat 
seuraavasti: 23.700 kappaletta 1999A-optioita, 10.485 kappaletta 1999B-optioita, 7.500 
kappaletta 1999C-optioita ja 7.500 kappaletta 1999D-optioita. Optiot on kaikki merkitty. 
Osakkeiden merkintäaika näillä kaikilla optiotodistuksilla päättyy 31.10.2004. 
Osakkeiden merkintähinta A-optioilla on 6,40 euroa osakkeelta, B-optioilla 9,30 euroa, 
C-optioilla 6,55 euroa ja D-optioilla 4,43 euroa osakkeelta. SysOpenin hallussa oli 
31.3.2004 yhteensä 3.100 kappaletta optio-ohjelman 1999-2004 mukaista optiota. 

Optio-ohjelman 2000-2005 mukaisia optioita on 21.060 kappaletta, jotka jakaantuvat 
seuraavasti: 19.960 kappaletta 2000E-optioita, 850 kappaletta 2000F-optioita ja 250 
kappaletta 2000G-optioita. Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika kaikilla 
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näillä optiotodistuksilla päättyy 31.5.2005. Osakkeiden merkintähinta E-optioilla on 8,30 
euroa osakkeelta, F-optioilla 5,36 euroa ja G-optioilla 3,28 euroa osakkeelta. SysOpenin 
hallussa ei 31.3.2004 ollut yhtään optio-ohjelman 2000-2005 mukaista optiota. 

Optio-ohjelman 2003 mukaisia optioita on 670.000 kappaletta, jotka jakaantuvat 
seuraavasti: 210.000 kappaletta 2003A-optioita, 160.000 kappaletta 2003B-optioita, 
150.000 kappaletta 2003C-optioita ja 150.000 kappaletta 2003D-optioita. Optiot on 
kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2003A on 2.5.2004-
31.10.2005, optio-oikeudella 2003B 1.11.2004-31.10.2006, optio-oikeudella 2003C 
1.11.2005-31.10.2007 ja optio-oikeudella 2003D 1.11.2006-31.10.2008. Osakkeiden 
merkintähinta 2003A-optioilla on tällä hetkellä 3,04 euroa osakkeelta ja 2003B-optioilla 
2,95 euroa osakkeelta. Edellä mainittujen optioiden merkintähintaa on oikaistu vuoden 
2003 osingon määrällä optioehtojen mukaisesti. Muiden optioiden osalta merkintähinta 
määräytyy myöhemmin tulevaisuudessa SysOpenin osakkeiden kaupankäyntihintojen 
perusteella. Merkintähinnoista vähennetään jaetut osingot optio-ohjelman ehtojen 
mukaisesti. SysOpen Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Partners Oy:n 
hallussa oli 31.3.2004 optio-ohjelman 2003 mukaisia optiota yhteensä 226.182 
kappaletta. 

SysOpenin kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia on yhteensä 740.245 
kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 7,4 
% yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen 
osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista optio-oikeuksista SysOpen Partnersin 
hallussa oli 31.3.2004 vielä 226.182 kappaletta. Ulos jaettujen optio-oikeuksien 
laimennusvaikutus on tällä hetkellä enimmillään 5,3 %. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat  

 
SysOpen Oyj ja Done Information Oy ovat allekirjoittaneet 28.4.2004 kauppakirjan, jolla 
SysOpen ostaa Done Informationin Software Solutions -liiketoiminnan. Kauppaan kuuluu 
asiakasratkaisu- ja tuoteliiketoiminta sekä Jyväskylässä että Helsingissä. Kaupan myötä 
SysOpen vahvistaa asiakkuuksiaan ja alueellista läsnäoloaan Jyväskylän talousalueella 
sekä laajentaa teknologia- ja tuoteratkaisutarjontaansa. Kaupan myötä SysOpeniin 
siirtyy vanhoina työntekijöinä 26 Done Informationin työntekijää. 
 
 
Kaupan vaikutuksia ei ole huomioitu toisen neljänneksen ennusteessa. 
 
Kaupasta on julkaistu pössitiedote 28.4.2004. 
 
 

Lähiajan näkymät 
SysOpenin kyky reagoida markkinoilla tapahtuviin muutoksiin on ollut yhtiön 
menestymisen taustalla. Nopeasti globalisoituvassa markkinassa SysOpen kehittää ja 
uudistaa palvelu- ja ratkaisutarjontaansa asiakkaiden muuttuneita tarpeita vastaavaksi. 
Liiketoiminnan terävin kärki kohdistetaan alueille, joilla palveluiden kysynnän arvioidaan 
vahvistuvan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.   
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SysOpenin asiakkaiden tarpeet painottuvat toimiala- ja asiakaskohtaisesti hieman 
toisistaan poikkeavasti. Teollisuuden, telekommunikaatiosektorin sekä palvelusektorin 
asiakkaat hakevat tehostusta liiketoimintaansa hyödyntämällä valmisohjelmistoja, joita 
SysOpen integroi asiakkaan tietotekniikkaympäristöihin. Julkisen hallinnon ja 
finanssisektorin asiakkaat ovat keskellä siirtymävaihetta vanhoista teknologioista uusiin 
ja tukeutuvat SysOpenin kokemukseen siirtymän onnistumisen takaamiseksi. Monet 
järjestöasiakkaista ovat keskellä liittojen fuusiota, jolloin SysOpen auttaa fuusion 
onnistumisessa tietojärjestelmien yhdistäjänä. 
 
Vuoden 2003 tilinpäätösvertailujen perusteella SysOpen on toimialan 
kustannustehokkaimpien yritysten joukossa. SysOpenin kilpailukyvyn  edellytyksiä ovat 
jatkossakin voimakkaat panostukset uusasiakashankintaan sekä omien myynti- ja 
toimitusprosessien  tehostamiseen. SysOpenin tavoitteena onorgaanisella kasvulla, 
uusiin markkina-alueisiin panostamalla ja yritysostoin lisätä ensisijaisesti  
markkinaosuuttaan sekä parantaa kannattavuuttaan ja tuloksentekokykyään viime 
vuoteen verrattuna.    
 
Yleistaloudessa on ollut viime aikoina nähtävissä jonkin verran aiempaa myönteisempiä 
merkkejä. Pitkään jatkunut epävarmuus ei kuitenkaan ole poistunut eikä SysOpenin eri 
toimialojen asiakkaiden omien tuotteiden ja palveluiden kysyntä ole elpynyt ennustetusti. 
SysOpenin arvio tietotekniikkapalveluiden ja -tuotteiden lähiajan kysynnästä on 
maltillinen. Talouden elpyessä odotetaan patoutuneen kysynnän purkautuvan ja 
yritysten tietotekniikkainvestointien vähitellen lisääntyvänvuoden 2004 syksystä alkaen. 
Tilikauden 2004 toisen vuosineljänneksen osalta SysOpenin liikevaihdon ja 
toiminnallisen kannattavuuden arvioidaan toteutuvan ensimmäisen vuosineljänneksen 
tasolla.  
 
Viestintä 
 
Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään torstaina 
29.4.2004 klo 10.00 World Trade Centerissä, Kabinetti 2, 2. kerros, Aleksanterinkatu 17, 
00100 Helsinki. Tervetuloa. 
 
Kauden 1-6/2004 tulostiedot julkaistaan 5.8.2004. 
 
Helsingissä 29. huhtikuuta 2004 
 
SYSOPEN OYJ 
Hallitus 
 
 

LISÄTIETOJA 
 
Toimitusjohtaja Arto Sahla,  
puh. 0424 2020 339, gsm 0400 442 986, email: arto.sahla@sysopen.fi 
 
Tilinpäätös ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla 
www.sysopen.fi sijoittajat-osiossa klo 13.00 jälkeen. 
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JAKELU 
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 

LIITTEENÄ 
Konsernituloslaskelma 
Konsernitase 
Konsernin rahoituslaskelma 
Tunnusluvut 

 

Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. 

 
Konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.3.2004 
 
 
1000 € 

1.1.-31.3.2004 1.1.-31.3.2003 1.1.-31.12.2003

  
LIIKEVAIHTO 6 460 6 991 25 211
Liiketoiminnan muut tuotot 25 57 243

Materiaalit ja palvelut -250 -145 -1 055
Henkilöstökulut -3 872 -4 124 -15 101
Poistot ja arvonalennukset -135 -162 -666
Liiketoiminnan muut kulut -1 807 -1 769 -6 722
LIIKEVOITTO ENNEN 
LIIKEARVOPOISTOJA 

421 848 1 910 

Poistot liikearvosta -68 -68 -266 
LIIKEVOITTO     352 780      1 644 
Rahoitustuotot ja kulut -25 -47 739 
Voitto ennen satunnaisia eriä ja 
veroja 

327 733 2 383

Satunnaiset kulut  -667
Välittömät verot -55 -127 -258 
Vähemmistön osuus -13 -20 -35 
TILIKAUDEN VOITTO     259 586      1 442 
 
 
Konsernin tase 31.3.2004, 1000 € 
 
VASTAAVAA 31.4.2004 31.3.2003 31.12.2003
PYSYVÄT VASTAAVAT  
Aineettomat hyödykkeet  
Kehittämismenot 10 0 10
Aineettomat oikeudet         385 475 393
  
Muut pitkävaikutteiset menot  73 130 82
Konserniliikearvo 274 552 312
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 

743
 

1 157 797
Aineelliset hyödykkeet   1 091 1 419 1 137 
Sijoitukset 916 1 191 1 004
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VAIHTUVAT VASTAAVAT  
Lyhytaikaiset saamiset 6 290 5 273 5 362 
Rahoitusarvopaperit 2 035 1 456 2 014
Rahat ja pankkisaamiset 6 142 4 435 5 767
VASTAAVAA 17 219 14 930 16 081
 
VASTATTAVAA 31.3.2004 31.3.2003 31.12.2003
OMA PÄÄOMA  
Osakepääoma 936 936 936
Ylikurssirahasto 7 091 7091 7 091
Edellisten tilikausien voitto 995 1 797 1 796

Tilikauden voitto 259 586 1 422
Muuntoero, vapaa oma pääoma 34 11 35
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 315 10 421 11 280
VÄHEMMISTÖOSUUS 113 178 153
VIERAS PÄÄOMA  
Osinkovelka 2 224  
Muu lyhytaikainen vieras pääoma 5 567 4 331 4 648
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  7 791 4 331 4 648
VASTATTAVAA 17 219 14 930 16 081
 
 
Konsernin rahoituslaskelma 2004-2003, 1000 € 
 
Liiketoiminnan rahavirta: 1.1.2004-

31.3.2004 
1.1.2003-
31.3.2003 

1.1.2003-
31.12.2003 

Liiketoiminnan rahavirta 407 995 2 134
Investointien rahavirta -11 -4 748
Rahoituksen rahavirta:  
  
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 -2
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   
Maksetut osingot ja muu voitonjako -3 516 -3 516
Rahoituksen rahavirta  0 -3 518 -3 518
  
Rahavarojen muutos 396 -2 527 -637
  
  
Rahavarat tilikauden alussa  7 781 8418  8 418
Rahavarat tilikauden lopussa 8 177 5 890 7 781 
Erotus 396 -2 527 -637
 
 
 
Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut vertailutietoineen 
1000 €  
 
 1-3/2004 1-3/2003 2003
Toiminnan laajuus 
 
Liikevaihto 6 460 6 991 25 211
- muutos edelliseen 
vuoteen 

-8 % -8 % -13%
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Sijoitettu pääoma  9 428 10 600 11 432
Bruttoinvestoinnit taseen 
pysyviin vastaaviin 

                69 20 223

- suhteessa liikevaihtoon 1 % 0 % 1 %
Aktivoinnit tutkimus- ja 
kehitystoimintaan 

0 0 10

-suhteessa liikevaihtoon 0% 0% 0%
Henkilöstön määrä  272 305 270
Henkilöstö keskimäärin 271 306 290
 
Kannattavuus 
 
Liikevoitto ennen 
liikearvopoistoja 

421 849 1 911

- suhteessa liikevaihtoon 7 % 12 % 8%
Liikevoitto  352 781 1 644
- suhteessa liikevaihtoon 5 % 11 % 7 %
Tulos ennen satunnaisia 
eriä ja veroja 

327 733 2 383

- suhteessa liikevaihtoon 5 % 10 % 9 %
Tilikauden voitto 257 586 1 422
suhteessa liikevaihtoon 4 % 8 % 6 %
Oman pääoman tuotto 10 %             20 % 17 %
Sijoitetun pääoman tuotto 13 % 24 % 19 %
 
Rahoitus ja taloudellinen 
asema 
 
Korollinen vieras pääoma 0 0                   0
Rah.om.arvopaperit+Rah
at ja pankkisaamiset 

8 177 5 891 7 781

Nettovelkaantumisaste 
(Net Gearing) 

-87 % -56 % -68 %

Omavaraisuusaste 61 % 73 % 76 %
Liiketoiminnan rahavirta 407 995 2 134
Tulos/osake, eur 
(konserni), 
laimentamaton 

0,03 0,06 0,23

Tulos/osake, eur 
(konserni) 
laimennettu 

0,03 0,06 0,23

Oma pääoma/osake 1,01 1,13 1,22
Hinta/voitto-suhde (P/E) 146,87 46,6 17,28
Osakkeen alin 
kaupantekokurssi 

4,06 2,95 2,83

Osakkeen ylin 
kaupantekokurssi 

5,35 3,79 4,44

Osakkeen keskikurssi 4,68 3,44              3,63
Osakekannan markkina-
arvo tk:n lopussa 

37 700 27 621 37 733

    
   
 
Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen kehitys 
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neljännesvuosittain,1000 €   
  
 1-3/2004 10-12/2003 7-9/2003 4-6/2003 1-3/2003
Toiminnan laajuus  
  
Liikevaihto 6 460 6 541 5 074 6 605 6 991
- muutos edelliseen 
vuoteen 

-8 % -15 % -18 % -12 % -8 %

Bruttoinvestoinnit taseen 
pysyviin vastaaviin 

69 95 40 68 20

- suhteessa liikevaihtoon 1 % 1 % 1 % 1 % 0 %
  
Kannattavuus  
  
Liikevoitto ennen 
liikearvopoistoja 

421 393 431 238 849

- suhteessa liikevaihtoon 7 % 6 % 7 % 4 % 12 %
Liikevoitto  352 328 365 170 781
- suhteessa liikevaihtoon 5 % 5 % 6 % 4 % 11 %
Tulos ennen satunnaisia 
eriä ja veroja 

327               343 999 307 734

- suhteessa liikevaihtoon 5 % 5 % 15 % 5 % 10 %
Tilikauden voitto 259 -253               796 293 586
suhteessa liikevaihtoon 4 % -4 % 12 % 5 % 8 %
Liiketoiminnan rahavirta 407 735 -203 607 995
Tulos/osake, eur 
(konserni), 
laimentamaton 

0,03 0,04 0,10 0,03 0,06

Tulos/osake, eur 
(konserni) 
laimennettu 

0,03 0,04 0,10 0,03 0,06

      
  
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana on 
9 262 914 kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä katsauskauden lopussa on 
9 337 471 kpl. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 9.262.914 kpl. 
 
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa hallussaan 100.000 kpl omia osakkeitaan. Nämä osakkeet on 
yhtiökokouksen päätöksellä mitätöity 16.4.2004. Mitätöinnillä ei ole vaikutusta omaan pääomaan. 
 
Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. 
 
  
 


