
  
 
  
SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-31.3.2007 (IFRS) 

  
  

 
Yhteenveto 
 
- Katsauskauden liikevaihto 26,3 miljoonaa euroa, kasvu 55 prosenttia  
- Katsauskauden liikevaihdon pro forma kasvu 4 prosenttia  
- Katsauskauden liikevoitto 2,9 miljoonaa euroa, kasvu 76 prosenttia  
- Katsauskauden liikevoiton pro forma kasvu 16 prosenttia 
- Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 18 prosenttia, kasvu 233 prosenttia  
- Liiketoiminnan rahavirta 5,8 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa 1-3/2006)  
- Osakekohtainen tulos 0,07 euroa (0,06 euroa 1-3/2006) 
 
 
VIESTINTÄ 
 
Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään 
torstaina 26.4.2007 klo 11.00 hotelli Scandic Grand Marinassa, osoitteessa 
Katajanokanlaituri 7, 00160 Helsinki. Kyseinen tilaisuus lähetetään suorana 
internetissä; linkki live-lähetykseen on SYSOPENDIGIA Oyj:n internet-sivuilla 
osoitteessa www.sysopendigia.fi.   
 
 
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 
 
Katsauskauden aikana liiketoimintamme kasvoi orgaanisesti suunnitelmien 
mukaisesti. Strategisten asiakkuuksien kehittyminen ja yhtiön laajan 
osaamispääoman vaiheittainen yhdistäminen kokonaisratkaisuiksi ovat vahvistaneet 
yhtiön markkina-asemaa ja lisänneet kyvykkyyttä edelleen kasvattaa 
markkinaosuutta.  Edellisen toimintavuoden yritysostojen onnistunut integraatio on 
kehittänyt yhtiön operatiivista tehokkuutta suunnitelmien mukaisesti ja pro forma 
–kannattavuus on noussut merkittävästi. 
  
Katsauskaudella konsernin liikevaihto kasvoi 55 prosenttia edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Konsernin liikevoitto kehittyi vahvan 
operatiivisen tehokkuuden johdosta 76 prosenttia hyvälle 11 prosentin tasolle. 
Nettovelkaantumisaste laski 66 prosenttiin ja omavaraisuusaste oli 44 prosenttia. 
Liiketoiminnan rahavirta oli vahva päätyen 5,8 miljoonaan euroon. Laimennettu 
osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,07 euroa. 
 
Hyvän markkinatilanteen ja kehittyvien asiakkuuksien johdosta 
telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihdon kasvu oli 3 prosenttia ja kannattavuus 
parani 37 prosenttia. Finanssi ja Palvelut –liiketoiminnan liikevaihdon kasvu oli 
70 prosenttia, mutta kannattavuus jäi heikoksi johtuen henkilöstön normaalia 
suuremmasta vaihtuvuudesta loppuvuonna 2006, ja alkuvuonna 2007 suunniteltua 
heikommaksi jääneistä käyttöasteista. Vahvan markkina-aseman ja vuonna 2006 
toisella vuosipuoliskolla tehdyn uudelleen organisoitumisen johdosta Teollisuus ja 
Kauppa –liiketoiminnan kasvu oli 449 prosenttia ja kannattavuus parani 
merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta oli 17,8 prosenttia, 
jossa oli 233 prosenttia kasvua vertailukauteen verrattuna (tuoteliiketoimintaan 
lasketaan lisenssi- ja toistuvaismaksut). 

 
Yhtiön pro forma –kasvu katsauskaudella oli 3,8 prosenttia. Pro forma -kasvu oli 
suurin Teollisuus ja Kauppa –liiketoiminnassa päätyen 8,3 prosenttiin. 
Telekommunikaatioliiketoiminnan pro forma -kasvu oli 2,7 prosenttia. Finanssi ja 
Palvelut –liiketoiminnan pro forma –kasvu oli 1,0 prosenttia.  
 
Yhtiö keskittyi katsauskaudella edelleen asiakaslähtöisen tuote- ja 
palvelutarjonnan kehittämiseen. Alkuvuonna käynnistettiin laaja yhteisten 
prosessien ja toimintamallien projekti, jonka tavoitteena ovat erityisesti 
asiakashallinnan, konsernin yhteisen ratkaisutarjonnan, resurssien ja osaamisen 
hallinnan, teknologiakumppanuuksien sekä yhtenäistetyn johtamisjärjestelmän 
edelleen kehittäminen ja käyttöönotto vaiheittain vuoden 2007 aikana koko 
konsernissa.  
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Päivitetyn kasvustrategiamme 2007 mukaisesti tavoitteenamme on olla strategisten 
asiakkaidemme ykköskumppani heidän ydinprosessejaan ohjaavien tietojärjestelmien 
toimittamisessa. Strategiajakson aikana yhtiön tavoitteena on edelleen vahvistaa 
tarjontaansa yritysten mobiili- ja reaaliaikaisten tietojärjestelmien alueella. 
Yhtiö julkisti 3GSM World Congressissa Barcelonassa helmikuussa 2007 Mobility 
Business Suite –tuoteperheen liikkuvaan työntekoon sekä älypuhelinten 
tuottavuuteen ja markkinointiin.  
 
 
SYSOPENDIGIA Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.2007-31.3.2007 (IFRS) 

 
 
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT  
 
 
  1-3/2007 1-3/2006 Muutos % 2006 
Liikevaihto 26 279 16 926 55 % 84 968 
Liikevoitto  2 876 1 634 76 % 8 354 
- suhteessa 
liikevaihtoon 11 % 10 %   10 % 
Tilikauden voitto 1 402 1 162 21 % 4 867 
- suhteessa 
liikevaihtoon 5 % 7 %   6 % 
          
Oman pääoman tuotto, % 9 % 9 %   8 % 
Sijoitetun pääoman 
tuotto, % 10 % 9 %   9 % 
Korollinen vieras 
pääoma 56 317 24 828 127 % 56 664 
Rahavarat 15 025 11 624 29 % 11 506 
Nettovelkaantumisaste, 
% (Net Gearing) 66 % 25 %   72 % 
Omavaraisuusaste, % 44 % 57 %   44 % 
          
Tulos/osake, eur 
,laimentamaton 0,07 0,06 10 % 0,25 
Tulos/osake, eur 
,laimennettu 0,07 0,06 11 % 0,25 

 
 
 

 
 
LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN PÄÄKOHDAT  
 
Telekommunikaatio 
 
SYSOPENDIGIA:lla on vahva asema älypuhelimien tuotekehityksessä ja operaattoreiden 
ICT-ratkaisuissa. SYSOPENDIGIA tarjoaa kattavia tuote- ja palvelukokonaisuuksia, 
jotka auttavat asiakkaitamme - matkapuhelinvalmistajia, puolijohdetoimittajia ja 
operaattoreita - kehittämään omia tuotteitaan ja tarjontaansa. 

 
Yhtenä maailman johtavista älypuhelinmarkkinoiden ohjelmistointegraattoreista 
SYSOPENDIGIA hallitsee älypuhelinten ja niiden ohjelmistoalustojen kehityksen ja 
integroinnin. Asiakkaamme voivat hyödyntää SYSOPENDIGIA:n sopimuskehityspalveluja 
ja tuotteita kaikissa älypuhelimen kehitysprosessin vaiheissa ja tuotteensa koko 
elinkaaren ajan. 
  
SYSOPENDIGIA tarjoaa myös kattavan ratkaisukokonaisuuden, joka auttaa 
operaattoreita ja palveluntarjoajia laajentamaan palvelutarjontaansa ja siirtymään 
sujuvasti IP-pohjaiseen palvelutarjontaan. Yhtiö tarjoaa myös korkealaatuisia ja 
kustannustehokkaita ulkoistuspalveluita.  
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Katsauskaudella telekommunikaatioliiketoiminnan kasvu oli 2,7 prosenttia 
verrattuna edellisen tilikauden ensimmäiseen vuosineljännekseen. Sekä vanhat että 
uudet asiakkuudet kehittyivät suotuisasti kannattavuuden ollessa hyvällä tasolla. 
Liikevoiton parannus verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 36,9 
prosenttia. Projektitilanne ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli hyvä.  
 
Markkinatilanne oli katsauskaudella sekä operaattori- että älypuhelinmarkkinoilla 
hyvä. Operaattoriasiakkaiden parantunut kannattavuus ja älypuhelinpuolen 
asiakkaiden panostukset uusiin hankkeisiin ovat tuoneet yhtiölle uusia 
mahdollisuuksia. Markkinoiden odotetaan jatkuvan aktiivisina. 
 
Operaattoriasiakkaiden parantunut tilanne mahdollistaa uusien palvelujen 
kehittämisen. Samalla asiakkaiden keskittyminen ydinliiketoimintaansa avaa 
SYSOPENDIGIA:lle ulkoistusmahdollisuuksia. Tarjonta monipuolisemmissa 
päätelaitteissa lisääntyy pidemmälle vietyjen tuotteistusten ansiosta. 
Älypuhelimien markkinapenetraation kehittymisen myötä operaattoriasiakkailla on 
mahdollista tarjota kehittyneempiä lisäarvopalveluita. Yhtiö on hyvässä markkina-
asemassa tarjoamaan näitä palveluita. Laitteiden operaattorikustomointi jatkuu 
vahvana vuonna 2007. Käytettävyyspalveluille odotetaan kasvua vuodelle 2007 sekä 
älypuhelin- että muissa markkinoissa. 
 
 
Finanssi ja Palvelut 
 
Finanssi ja Palvelut –liiketoiminta tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia 
palvelu-, tuote- ja integraatioratkaisuja, joissa hyödynnetään koko konsernin 
osaamista ja resursseja. Ratkaisut pohjautuvat SYSOPENDIGIA:n omiin monistettaviin 
ohjelmistotuotteisiin, kumppaneiden tuotteisiin sekä monistettaviin 
projektitoimitusmalleihin.  
 
Finanssi ja Palvelut muodostuu neljästä liiketoimintayksiköstä: Sijoittaminen ja 
Varainhoito, Rahoitus ja Palvelut, Julkishallinto ja Järjestöt sekä Johdon ja ICT 
arkkitehtuurien konsultointiyksikkö. 
 
Katsauskaudella Finanssi ja Palvelut –liiketoiminnan kasvu oli 70 prosenttia 
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kannattavuuden heikentyessä 
merkittävästi. Suuri henkilökunnan vaihtuvuus loppuvuodesta 2006 ja alkuvuodesta 
2007 vaikuttivat heikentävästi liiketoiminta-alueen suorituskykyyn. Yhtiö 
käynnisti oikeudelliset toimenpiteet entistä yhteistyökumppaniaan vastaan tämän 
tekemän sopimusrikkomuksen vuoksi, ja asian käsittely on vielä kesken.  
 
Sijoitus- ja varainhoito -liiketoiminnan osalta tilauskanta pysyi hyvänä. 
Käynnissä olevat suurimmat toimitukset keskittyvät asiakkaiden 
sijoitusliiketoiminnan pääprosessia tukevien järjestelmien kokonaisuudistuksiin. 
Liiketoiminnassa tullaan keskittymään entistä selvemmin arvopaperikaupankäynnin 
back office -järjestelmien säilytys- ja selvitysratkaisuihin sekä rahasto- ja 
varainhoitoliiketoiminnan järjestelmäratkaisuihin. 
  
Rahoitus- ja palveluliiketoiminnan alueella on tarjousvaiheessa useita merkittäviä 
hankkeita perustuen koko konsernin tarjoamaan sekä kumppanuuksiin. Liiketoiminnan 
uskotaan kehittyvän positiivisesti hankkeiden etenemisen myötä. 
 
Julkishallinnon ja järjestöjen liiketoimintayksikössä sovittiin 
järjestelmätoimituksista yhdelle Suomen suurimmista ammattiliitoista. 
Järjestelmätoimitus vahvistaa edelleen asemaamme järjestösektorin johtavana 
toimittajana. 
 
Johdon konsultointipalvelujen kysynnän painopiste laajeni arkkitehtuurien ja 
teknologian kehittämisestä liiketoiminnan ja tietohallinnon kehittämiseen. Senior 
Advisers -palvelun lanseeraaminen ylimmän johdon konsultointiin onnistui hyvin 
ajoitukseltaan ja ensimmäiset asiakashankkeet ovat jo käynnistyneet. 

 
 
Teollisuus ja Kauppa  
 
SYSOPENDIGIA:lla on vahva asema teollisuuden ja kaupan arvoketjun 
tietojärjestelmämarkkinoilla. Syvä toimialaosaaminen antaa parhaan mahdollisen 
pohjan yhteistyölle, jonka tuloksena on asiakkaan prosesseja tukeva, 
käyttäjäystävällinen ja teknisesti korkeatasoinen ratkaisu. SYSOPENDIGIA:n 
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ratkaisut virtaviivaistavat liiketoimintaprosesseja, tuovat läpinäkyvyyttä tilaus-
toimitusketjuun ja automatisoivat rutiinitöitä.  

 
Katsauskaudella Teollisuus ja Kauppa –liiketoiminnan kasvu oli 449 prosenttia 
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan johtuen liiketoiminnan 
merkittävästä uudelleenjärjestelystä ja toisaalta asiakkuuksien hyvästä kasvusta. 
Operatiivinen kannattavuus oli hyvällä tasolla verrattuna edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan.  
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saimme useita uusia asiakkuuksia 
toiminnanohjausjärjestelmien myynnissä. Myös muilla ratkaisualueilla on 
liiketoiminta kehittynyt hyvin ja nykyasiakkaiden kanssa on tehty paljon 
järjestelmien jatkokehityssopimuksia. 
 
Liiketoiminnan orgaaninen kasvu on ollut voimakkainta toiminnanohjausjärjestelmien 
puolella ja uskomme kasvun jatkuvan edelleen kuluvan vuoden aikana, vaikka myynnin 
rakenteessa odotammekin pientä muutosta pienten ja keskisuurten yritysten 
järjestelmämyynnin suuntaan. Myös Web- ja integraatioratkaisujen myynti on 
kasvanut ja erityisesti sisällönhallinnan ratkaisujen myynnin odotetaan kasvavan 
jatkossa voimakkaammin. 
 
 
MARKKINAT   
 
Konsultointi- ja järjestelmäintegraatiomarkkinat kasvavat Gartnerin mukaan 
maailmanlaajuisesti vuoden 2005 244,1 miljardista dollarista 330,3 miljardiin 
dollariin vuonna 2010. Tämä tarkoittaa 6,2 prosentin yhteenlaskettua vuosittaista 
kasvua. (Gartner, 2.1.2007.) Gartner Dataquest on päivittänyt IT-
palvelumarkkinoita koskevan ennusteensa, jonka mukaan markkinoiden odotetaan 
kasvavan vuoden 2005 628,8 miljardin dollarin tasosta 855,6 miljardiin dollariin 
vuonna 2010. Tämä tarkoittaa 6,4 prosentin yhteenlaskettua vuosittaista kasvua, 
joka on noussut hieman heinäkuussa 2006 Gartnerin antamasta 5,8 prosentin 
ennusteesta (Gartner, 23.10.2006).  EU:n  ICT-markkinan kasvuennuste vuodelle 2007 
on 2,9 prosenttia. Vastaavasti EU:n ICT-markkinan maakohtainen kasvuennuste 
Nordic-markkinalle (poislukien Norja) on 2,3 prosenttia. Länsi-Euroopan IT-
markkinan kasvu 2007 arvioidaan olevan 4 prosenttia (EITO ja IDC, lokakuu 2006).  
 
IDC-tutkimuslaitoksen mukaan matkapuhelintoimitukset kasvoivat 10 prosenttia 
vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. ABI Research –tutkimuslaitoksen mukaan 
Symbianin osuus vuonna 2006 maailman älypuhelimien käyttöjärjestelmämarkkinoista 
oli 73 prosenttia kohdaten kuitenkin vahvaa kilpailua Linuxin ja Windows Mobilen 
osalta. 

 
Globaalin teollisuuden ja standardisoitujen ICT-ratkaisujen sekä sovellusten, 
kehityksen ja integraation rooli tulee kasvamaan toimitusketjuissa.  
Informaatioteknologialla on aktiivinen rooli rakenteellisissa muutoksissa, 
globalisaatiossa ja konsolidaatiossa. Tuottavuus ja kulunhallinta ohjaavat 
liiketoimintapäätöksiä, ja siirtyminen uusiin teknologioihin tulee jatkumaan. 
Järjestelmäintegraatiomarkkinoilla on meneillään siirtymä teknologiaprojekteista 
liiketoimintavetoisiin kehitysprojekteihin.  
 
Alalla tullaan keskittymään nykyisten järjestelmien kehittämiseen sellaisten 
lisäratkaisujen kuten portaalien, sähköisen kaupankäynnin, business intelligence- 
ja mobiiliratkaisujen sekä RFID-tekniikan ja maksukorttien avulla. Itsepalvelu 
sekä palveluketjun digitalisaatio ja mobilisaatio tulevat olemaan tärkeitä 
liikkellepanevia voimia liiketoiminnan kehityksessä. Digitaalinen konvergenssi ja 
uudet palvelut tulevat toteutumaan teknologian muuttuessa. 
 
Asiakkaat odottavat ICT-ratkaisujensa koko elinkaaren kattavaa tukea. 
Asiakastoimitukset monimutkaistuvat lisääntyvän toiminnallisuuden sekä kasvavan 
integraatiotason vuoksi. Yritysjärjestelmien mobiliteetti lisääntyy ja älypuhelimet 
saavuttavat kriittisen massan. Matkapuhelinteollisuus polarisoituu johtuen 
kilpailevista teknologioista ja ohjelmistoalustoista.  
 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  
 
 

 4



Asiakkailla on tarve luotettavaan strategiseen kumppaniin, jolla on kyky toimittaa 
vaativia kokonaisratkaisuja sekä huolehtia asiakkaan ratkaisujen elinkaaren 
aikaisista palveluista. Markkinoiden konsolidoituminen, arvoketjujen verkottuminen 
ja kumppanuuksien kehittäminen asiakkuuksien vahvistamiseksi ohjaavat 
liiketoiminnallisia päätöksiä.  
    
ICT-markkinoiden kysynnän ennakoidaan kohdentuvan ulkoistukseen, 
sopimustuotekehitykseen, laajoihin kokonaistoimituksiin ja valmistuotteiden 
integrointiin. Lähitulevaisuuden tietojärjestelmien toimittamisessa olennaisia 
arvonmuodostajia ovat liiketoimintalähtöisyys ja toimialaosaaminen, käytettävyys 
ja käyttöliittymä, laajennettavuus ja järjestelmän elinkaari sekä tuottavuus ja 
laatu.  

  
Asiakkaiden strategiset kehityshankkeet tulevat sisältämään tuotealusta-
arkkitehtuuriin perustuvia langattomia ja mobiiliratkaisuja. Älypuhelimien ja 
langattomien teknologioiden yleistyminen ja kypsyminen avaavat mielenkiintoisia 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Älypuhelinten tuotekehitysmarkkina kehittyy 
konsolidoinnin, kokonaisvastuullisten toimintamallien ja liittoumien kautta. 
SYSOPENDIGIA on edelläkävijä langattomien ja mobiilien ratkaisujen toimittajana 
osaksi asiakkaidensa ydinliiketoimintaan liittyviin tietojärjestelmiin. 

 
Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2010 mennessä nykyistä selkeästi 
merkittävämpi asema tietojärjestelmätoimittajana ja yritysten ulkoistuskumppanina 
Suomessa sekä laajentaa kotimarkkinansa kattamaan Pohjois-Eurooppa. Valituilla 
liiketoiminta-alueilla SYSOPENDIGIAn toiminta on globaalia. Tarkastelujakson 
aikana yhtiön tavoitteena on edelleen vahvistaa tarjontaansa yritysten mobiili- ja 
reaali-aikaisten tietojärjestelmien alueella. 

 
Yhtiön pitkän aikavälin liikevaihdon kasvutavoite on edelleen keskimäärin 25 
prosenttia. Vuonna 2007 yhtiön tavoitteena on jatkaa orgaanista kasvuaan ja 
huolehtia hyvästä kannattavuudesta. Kasvu nähdään välttämättömänä markkina-aseman 
vahvistamisessa, riittävän tuote- ja palvelutarjonnan kehittämisessä sekä 
asiakassuhteen koko elinkaaren aikaisten palveluiden tuottamisessa. Orgaanisen 
kasvun myötä  yhtiön tavoitteena on 100-105 miljoonan euron liikevaihto ja 10-12 
%:n kannattavuus (EBIT-%) vuodelle 2007. Ensimmäisen vuosipuoliskon 2007 osalta 
SYSOPENDIGIA tarkentaa aiempaa ohjaustansa siten, että liikevaihdon arvioidaan 
olevan noin 51-54 miljoonaa euroa ja kannattavuuden noin 9-11 prosenttia. 

 
 
LIIKEVAIHTO  
 
SYSOPENDIGIA Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 26,3 miljoonaa euroa kasvaen  
55 prosenttia (1-3/2006 16,9 miljoonaa euroa).  
 
Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 11,8 miljoonaa 
euroa kasvaen 3 prosenttia (1-3/2006 11,5 miljoonaa euroa). Finanssi ja Palvelut -
liiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 6,9 miljoonaa euroa kasvaen 70 
prosenttia (1-3/2006 4,0 miljoonaa euroa). Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan 
liikevaihto katsauskaudella oli 7,6 miljoonaa euroa kasvaen 449 prosenttia (1-
3/2006 1,4 miljoonaa euroa).  
 
Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 4,7 
miljoonaa euroa (1-3/2006 1,4 miljoonaa euroa) vastaten 17,8 prosenttia (1-3/2006 
8,3 prosenttia). 
 
Edellisen tilikauden vertailukelpoinen pro forma -liikevaihto ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä oli 25,3 miljoonaa euroa, joten katsauskauden kasvu on ollut 
3,8 prosenttia. Telekommunikaatioliiketoiminnan pro forma -liikevaihto oli 
edellisen tilikauden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11,5 miljoonaa euroa, joten 
katsauskauden kasvu on ollut 2,7 prosenttia. Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan 
pro forma liikevaihto oli edellisen tilikauden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
6,8 miljoonaa euroa, joten katsauskauden kasvu on ollut 1,0 prosenttia. Teollisuus 
ja Kauppa -liiketoiminnan pro forma liikevaihto oli edellisen tilikauden 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7,0 miljoonaa euroa, joten katsauskauden kasvu 
on ollut 8,3 prosenttia.  
 
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta katsauskaudella oli 8,9 
prosenttia (1-3/2006: 8,9 prosenttia).  
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TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS  
 
SYSOPENDIGIA Oyj:n liikevoitto (EBIT) katsauskaudella oli 2,9 miljoonaa euroa, 
jossa oli kasvua 76,0 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan (1-3/2006: 1,6 miljoonaa euroa). Telekommunikaatioliiketoiminnan 
liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa kasvaen 36,9 prosenttia verrattuna edellisen 
vuoden vastaavaan ajankohtaan (1-3/2006 1,1 miljoonaa euroa). 
Telekommunikaatioliiketoiminnan katsauskauden tulosta rasittaa SysOpen Oyj:n ja 
Digia Oy:n yhdistymisessä syntyneen kohdistetun liikearvon poisto yhteensä 0,3 
miljoonaa euroa (1-3/2006 0,3 miljoonaa euroa). Finanssi ja Palvelut -
liiketoiminnan liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa laskien 78,2 prosenttia (1-
3/2006 0,7 miljoonaa euroa). Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan liikevoitto oli 
1,3 miljoonaa euroa parantuen merkittävästi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan (1-3/2006 liiketappio 0,1 miljoonaa euroa). 
 
Tulos ennen veroja katsauskaudella oli 2,1 miljoonaa euroa (1-3/2006 1,6 miljoonaa 
euroa) ja voitto verojen jälkeen oli 1,4 miljoonaa euroa (1-3/2006 1,2 miljoonaa 
euroa). 
 
Edellisen tilikauden vertailukelpoinen pro forma -liikevoitto ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä oli 2,5 miljoonaa euroa, joten katsauskauden kasvu on ollut 
15,6 prosenttia. Telekommunikaatioliiketoiminnan pro forma -liikevoitto oli 
edellisen tilikauden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,1 miljoonaa euroa, joten 
katsauskauden kasvu on ollut 36,9 prosenttia. Finanssi ja Palvelut liiketoiminnan 
pro forma -liikevoitto oli edellisen tilikauden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
0,6 miljoonaa euroa, joten katsauskaudella liikevoitto on laskenut 74,6 
prosenttia. Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan pro forma liikevoitto oli 
edellisen tilikauden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,9 miljoonaa euroa, joten 
katsauskauden kasvu on ollut 48,5 prosenttia.  
  
Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,07 euroa (1-3/2006 0,06 
euroa).  

 
Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat 0,8 miljoonaa euroa (1-3/2006 
0,04 miljoonaa euroa). 
 
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT  
 
SYSOPENDIGIA -konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 146,8 
miljoonaa euroa (12/2006 94,0 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 44 
prosenttia (12/2006 44 prosenttia). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net 
gearing) oli 66 prosenttia (12/2006 72 prosenttia). Konsernin likvidit varat 
katsauskauden lopussa olivat 15,0 miljoonaa euroa (12/2006 11,5 miljoonaa euroa). 
Konsernilla oli katsauskauden lopussa 56,3 miljoonaa euroa korollista vierasta 
pääomaa (12/2006 56,7 miljoonaa euroa). 
 
Vuosittaiset arvonalentumistestit tehdään IAS 36 -standardien mukaisesti 
liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen 
vaikutusaika on rajaton. Liikearvoista ei 1.1.2004 alkaen tehdä poistoja ja 
jäännösarvo testataan vuosittain. 
 
Liikearvojen sekä testattavien arvojen jakautuminen liiketoiminta-alueille on 
esitetty seuraavassa taulukossa:  
 
 

1000 EUROA 
Kohdistettu 
liikearvo

Kohdistamaton 
liikearvo Muut erät 

Testattava 
arvo yhteensä

Telekommunikaatio 9 009 46 829 3 952 59 789

Finanssi ja Palvelut 1 230 12 729 3 083 17 042

Teollisuus ja Kauppa 4 355 26 464 3 191 34 010

SYSOPENDIGIA -konserni yhteensä 14 594 86 022 10 226 110 842
 
 
Telekommunikaatio- liiketoiminnan liikearvot liittyvät pääosin Digia Oy:n ja 
SysOpen Oyj:n yhdistymiseen sekä Yomi Software Oy:n hankintaan. Finanssi ja 
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Palvelut -liiketoiminnan liikearvot liittyvät pääosin Sentera Oyj:n sekä Samstock 
Oy hankintaan. Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan liikearvot liittyvät pääosin 
Sentera Oyj:n sekä Yomi Software Oy:n hankintaan. 
 
Konserni on määritellyt liiketoiminta-alueet rahavirtoja tuottaviksi yksiköiksi. 
Liikearvon arvonalentuminen testataan vertaamalla liiketoiminta-alueen 
kerrytettävissä olevien rahavirtojen nykyarvoa kirjanpitoarvoon. Rahavirtojen 
nykyarvot perustuvat omaisuuserän jatkuvalle käytölle ja liiketoiminta-alueiden 
johdon hyväksymiin taloudellisiin suunnitelmiin ja ennusteisiin liiketoiminta-
alueen tulevasta kehityksestä.  
 
Nykyarvot on määritelty perustuen toteutuneeseen liikevoittoon ja viiden vuoden 
ennusteisiin liiketoiminta-alueittain, joissa kasvu vaihtelee 3-8 prosentin 
välillä ja liikevoitto 10-13 prosentin välillä. 
 
Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu extrapoloimalla rahavirrat tasaisen 
kolmen prosentin liikevaihdon kasvuarviota käyttäen ja liikevoiton on arvioitu 
olevan 10 prosenttia liikevaihdosta. Diskonttokorot on määritelty toimialan 
yleinen riskitaso huomioiden ja ne vastaavat vuonna 2006 11 prosentin vuotuista 
korkoa.  
 
Liiketoiminnan kasvun on arvioitu olevan kriittisin tekijä rahavirtojen nykyarvoja 
laskettaessa. Telekommunikaatio -liiketoiminnan liikearvon määrä edellyttää 
pitkällä aikavälillä liiketoiminnan keskimääräistä noin kahden prosentin vuotuista 
kasvua ja 10 prosentin kannattavuutta ennen poistoja kohdistetusta liikearvosta. 
Rahoitus ja Palvelut –liiketoiminnan liikearvon määrä edellyttää liiketoiminnan 
keskimääräistä kahden prosentin vuotuista kasvua ja viiden prosentin 
kannattavuutta ennen poistoja kohdistetusta liikearvosta. Teollisuus ja Kauppa –
liiketoiminnan liikearvon määrä edellyttää pitkälla aikavälillä liiketoiminnan 
keskimääräistä kahden prosentin vuotuista kasvua ja yhdeksän prosentin 
kannattavuutta ennen poistoja kohdistetusta liikearvosta. 

 
Yhtiön johdon käsitys on, että suurin arvonalentumisriski liittyy 
Telekommunikaatio- liiketoiminta-alueeseen. Katsauskaudella minkään laskelmissa 
käytetyn keskeisen muuttujan mahdollinen muutos kohtuullisesti arvioituna ei 
kuitenkaan johtaisi siihen tilanteeseen, jossa segmentin kirjanpitoarvo ylittäisi 
siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän. Siten tarvetta arvonalentumiskirjauksille 
ei yhtiön johdon käsityksen mukaan ole.  
 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 5,8 miljoonaa euroa 
positiivinen (1-3/2006 0,8 miljoonaa euroa positiivinen). 
 
Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa (1-
3/2006 0,1 miljoonaa euroa).  
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) katsauskaudella oli 10 prosenttia (1-3/2006 9 
prosenttia). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 9 prosenttia (1-3/2006 9 prosenttia).  
 
 
RISKIEN ARVIOIMINEN 
 
SYSOPENDIGIAn riskienhallinnan osalta keskeisimmät seurattavat riskit ovat 
asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva-, integraatio- ja liikearvoriskit.  
 
Asiakasriskiä hallitaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ennalta 
ehkäisemällä potentiaalisten riskipositioiden syntymistä. Asiakasrakenteen ja 
strategisten asiakkuuksien arvioidaan kehittyvän yhteisten asiakashallinnan 
prosessien sekä toimintamallien käyttöönoton yhteydessä vuonna 2007.  
 
Henkilöriskejä arvioidaan ja hallitaan avainhenkilöiden kanssa neljännesvuosittain 
käytävällä tavoite- ja kehityskeskusteluprosessilla. Henkilöstön sitoutuneisuuden 
kehittämiseksi sisäisen viestinnän suunnitelmallisuutta ja tehokkuutta on lisätty  
kuukausittaisten henkilöstötilaisuuksien ja johdon näkyvyyden avulla. Vuoden 2007 
ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa suoritetun henkilöstön 
työtyytyväisyysmittauksen antaman palautteen perusteella konsernin sisäisiä 
toimintatapoja kehitetään työolosuhteiden ja työssä viihtymisen edelleen 
parantamiseksi. Yhtiö pyrkii tämän lisäksi edelleen kehittämään 
neljännesvuosittaista tyytyväisyyttä mittaavaa pulssimenetelmää kaikissa 
liiketoiminnoissa välittömien kehitystarpeiden tunnistamiseksi.  
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Projektien auditoinnin avulla pyritään kehittämään konsernin projektiriskien 
hallintaa ja varmistamaan projektien menestykselliset asiakastoimitukset. Tämän 
lisäksi konsernin sertifioidut laatujärjestelmät on uudelleen evaluoitu ja 
hyväksytty, projektitoimitusten raportointikäytäntöjä on tehostettu ja 
lisäpanostuksia suunnitellaan varmistamaan projektien toimituskyvykkyyttä ja 
virheettömyyttä.  
 
Tietoturvariskiä hallinnoidaan tietoturva-auditoinneilla sekä jatkuvalla 
toimintamallien että tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien 
kehittämisellä. Liiketoimintojen integroimiseen, yhtenäisten toimintamallien ja 
parhaiden käytäntöjen, sekä niiden yhtenäiseen kehittämiseen liittyviä riskejä 
hallinnoidaan konsernin johtoryhmässä. Yrityskulttuurien integrointityö on 
jatkuvaa ja sen tuloksekas rakentaminen edellyttää pitkäjänteistä ja 
määrätietoista panostusta kaikilla tasoilla. IFRS-kirjanpitokäytäntöön liittyen 
liikearvo ja sen Impairment-testaus on aktiivisessa seurannassa osana huolellista 
ja ennakoivaa riskijohtamiskäytäntöä. 
 
 
HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO 

 
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1 091, jossa kasvua oli 4 henkilöä eli 
0,4 prosenttia verrattuna tilikauden 2006 loppuun (2006: 1 087 henkilöä). 
Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 1087, jossa kasvua oli 106 henkilöä 
eli 10,8 prosenttia verrattuna tilikauteen 2006 (2006: 981). 
 
Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus katsauskaudella oli 4,0 prosenttia (1-
3/2006 1,7 prosenttia). 

 
Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa:  
 
Telekommunikaatio 49 %
Finanssi ja Palvelut 24 %
Teollisuus ja kauppa 22 %
Hallinto ja johto 5 % 
 
Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yksi prosentti SYSOPENDIGIA:n 
henkilökunnasta. 
 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28. helmikuuta 2007 valittiin hallitukseen Pekka 
Sivonen (puheenjohtaja), Pertti Kyttälä (varapuheenjohtaja), Kari Karvinen, Matti 
Mujunen, Mikko Terho, Eero Makkonen ja Martti Mehtälä. Yhtiön toimitusjohtajana 
toimii Jari Mielonen ja toimitusjohtajan sijaisena Seppo Laaksonen. Mikko Terho 
erosi 21.3.2007 SYSOPENDIGIA Oyj:n hallituksen jäsenyydestä henkilökohtaisista 
syistä.  
 
Konsernin tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab 
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ari Ahti. 
 
 
YRITYS- JA LIIKETOIMINTAKAUPAT 
 
Katsauskaudella ei ollut yritys- tai liiketoimintakauppoja.  
 
 
KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE 
 
SYSOPENDIGIA -konserniin kuuluivat katsauskauden lopussa emoyhtiö SYSOPENDIGIA Oyj 
sekä toiminnalliset tytäryhtiöt: SysOpen Digia Integration Oy (emoyhtiön 
omistusosuus 100 %), SysOpen Digia Smartphone Oy (100 %), SysOpen Digia Industry 
and Trade Oy (100%), SYSOPENDIGIA Financial Software Oy (100 %) ja SysOpen Digia 
Object Team Oy (100 %). Lisäksi SysOpen Digia Integration Oy:llä on kokonaan 
omistettu toiminnallinen tytäryhtiö SysOpen Digia Service Oy.  
 
SYSOPENDIGIA on aloittanut konsernirakenteen yksinkertaistamisen. Toiminnalliset 
tytäryhtiöt SysOpen Digia Integration Oy, SysOpen Digia Smartphone Oy,  
SYSOPENDIGIA Financial Software Oy ja SysOpen Digia Object Team Oy sulautuvat 
SysOpen Digia Industry and Trade Oy:öön. Sulautumisprosessi on alkanut ja arvioitu 
sulautuminen tapahtuu 1.9.2007 mennessä. Tämän lisäksi SYSOPENDIGIA on 
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vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta purkanut toimimattomat tytäryhtiöt SysOpen 
Digia Design Oy:n, SysOpen Digia Tools Oy:n ja Digivision Oy:n. Toimimaton 
tytäryhtiö SysOpen Digia Project Oy puretaan myös kevään 2007 aikana.  
 
SYSOPENDIGIA:n konsernihallinto on yhteinen ja konsernin liiketoiminta jakautuu 
kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Telekommunikaatio-liiketoiminta, 
Finanssi ja Palvelut –liiketoiminta sekä Teollisuus ja Kauppa –liiketoiminta.  
 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT 
 
Ei olennaisia tapahtumia.  
 
 
YHTIÖKOKOUKSET  
 
Varsinainen yhtiökokous 28.2.2007 
 
SYSOPENDIGIA Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28. helmikuuta 2007. 
Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2006 tilinpäätös, myönnettiin 
tilivelvollisille vastuuvapaus, vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 
vuoden 2006 voitonjako, päätettiin hallituksen palkkiot ja valittiin yhtiön 
hallitus uudelle toimikaudelle. Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 
muuttamisesta kokonaisuudessaan, jolloin myös yhtiön toiminimi muuttui 
SYSOPENDIGIA Oyj:ksi.  
 

 
 
Yhtiökokous päätti lisäksi antaa yhtiön hallitukselle seuraavat valtuudet: 
 
1. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta 
osakeannista seuraavin ehdoin:   
 
- valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 28.8.2008 
saakka;   
- osakeantivaltuutuksen ja/tai alla ehdotetun erityisiä oikeuksia koskevan 
valtuutuksen perusteella voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia 
osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 
4.000.000 kappaletta, joka vastaa noin kahtakymmentä prosenttia yhtiön liikkeeseen 
lasketuista osakkeista; ja   
- hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin kaikista ehdoista mukaan 
lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatusta osakeannista ja 
että valtuutta voidaan käyttää myös yhtiön avainhenkilöiden sitouttamis- ja 
palkitsemistarkoitukseen.  
 
2. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään erityisten oikeuksien, jotka 
oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa 
mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita, antamisesta seuraavin ehdoin:   
- valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 28.8.2008 
saakka;   
- tämän valtuutuksen perusteella voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa 
erityisiä oikeuksia enintään yllä osakeantivaltuutusta koskevassa kohdassa 
mainittu määrä; ja   
- hallitus on muutoin valtuutettu päättämään erityisten oikeuksien antamisen 
muista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös 
suunnatusta erityisten oikeuksien antamisesta ja että valtuutta voidaan käyttää 
myös yhtiön avainhenkilöiden sitouttamis- ja palkitsemistarkoitukseen.   
 
 
3. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
seuraavin ehdoin:   
 
- valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 28.8.2008 
saakka;   
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- valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa 
erässä, yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta;   
- osakkeet hankitaan hallituksen päättämään arvoon, joka perustuu julkisessa 
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon;   
- omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla; ja  
- hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan muista 
ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatusta 
omien osakkeiden hankkimisesta.  
 
 
HALLITUKSEN VALIOKUNNAT 
 
SYSOPENDIGIA:n hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: palkitsemisvaliokunnan ja 
tarkastusvaliokunnan.  
 
Palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on valmistella palkitsemisjärjestelmiä ja 
seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata 
päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien 
läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Pekka Sivonen 
(puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Martti Mehtälä. Katsauskaudella 
palkitsemisvaliokunta kokoontui yhden kerran.  
 
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön 
taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun 
yhtiön antaman taloudellisen tiedon tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. 
Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat yhtiöstä riippumattomat hallituksen jäsenet Pertti 
Kyttälä (puheenjohtaja), Matti Mujunen ja Eero Makkonen. Katsauskaudella 
tarkastusvaliokunta kokoontui yhden kerran.  
 
 
OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET 
 
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 20.312.318 osaketta. 
 
SYSOPENDIGIAlla oli 31.3.2007 yhteensä 3.451 osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta 
omistajaa olivat: 
 
Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä
Pekka Sivonen  13,9 %
Evli Pankki Oyj 8,1 %
Kari Karvinen  7,8 %
Matti Savolainen 6,5 %
Nordea Pankki Suomi Oyj 5,0 %
Jorma Kylätien kuolinpesä 4,7 %
OP-Suomi pienyhtiöt- sijoitusrahasto 4,3 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma  3,7 %
Skandinaviska Enskilda Banken 2,4 %
Veikko Laine Oy 2,1 %

 
 
Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.3.2007 
 

 
Osakkeiden lukumäärä Osuus 

omistuksista
Osuus osakkeista ja 

äänistä
1 – 100 23,2 % 0,3 %
101 – 1.000 53,2 % 4,3 %
1.001 – 10.000 20,7 % 10,4 %
10.001 – 100.000 2,2 % 11,7 %
100.001 - 1.000.000 0,6 % 32,0 %
1.000.001 – 3.000.000 0,1 % 41,3 %

 
Osakkeita yhteensä 20.312.318 kpl 
 
 
Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.3.2007 
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 Osuus 
omistuksista

Osuus osakkeista

Yritykset 6,2 % 10,5 %
Rahoitus ja vakuutus 0,5 % 23,5 %
Julkisyhteisöt 0,1 % 3,8 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,4 % 0,6 %
Kotitaloudet 92,2 % 60,1 %
Ulkomaat 0,6 % 1,5 %

 
 
 
KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA 
 
SYSOPENDIGIA Oyj:n osake on katsauskaudella noteerattu pohjoismaisessa pörssissä 
Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on SYS1V. 
Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli 3,37 euroa ja ylin 3,99 euroa. 
Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 
3,63 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 3,66 euroa. Yhtiön markkina-arvo 
katsauskauden päättyessä oli 73.733.714 euroa.  
 
Katsauskauden aikana yhtiön tietoon ei saatettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 
pykälän mukaisia ilmoituksia.  
 
 
OPTIO-OHJELMAT  
 
Optio-ohjelma 2003 
 
Optio-ohjelman 2003 mukaisia optioita on alun perin annettu 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 oli 2.5.2004-31.10.2005 (ja on siten päättynyt), optio-oikeudella 
2003B 1.11.2004-31.10.2006 (ja on siten päättynyt), optio-oikeudella 2003C 
merkintäaika on 1.11.2005-31.10.2007 ja optio-oikeudella 2003D 1.11.2006-
31.10.2008. Osinko-oikaistu osakkeiden merkintähinta 2003C-optioilla on tällä 
hetkellä 3,62 euroa osakkeelta ja 2003D-optioilla 4,19 euroa osakkeelta. 
Merkintähinnoista vähennetään jaetut osingot optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. 
SYSOPENDIGIA Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n 
hallussa oli 31.3.2007 optio-ohjelman 2003 mukaisia optiota yhteensä 47.582 
kappaletta. Optiot 2003C on noteerattu Helsingin pörssissä 1.11.2005 lukien ja 
optiot 2003D 15.11.2006 lukien.  
 
Optio-ohjelman 2003 perusteella on 31.3.2007 mennessä merkitty 316.429 uutta 
osaketta. Osakemerkintöihin käytettiin 172.515 kpl jo päättyneitä 2003A-optiota, 
143.114 kpl jo päättyneitä 2003B-optiota ja 800 kappaletta 2003C optioita.  
 
 
Optio-ohjelma 2005K 
 
Optio-ohjelman 2005K mukaisia optioita on alun perin annettu 663.049 kappaletta, 
joista 105.408 merkittiin tunnuksella 2005K1 ja 557.641 merkitään tunnuksella 
2005K2. Optiot on kaikki merkitty. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 
663.049 kappaletta SYSOPENDIGIA Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta. 
 
Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005K1 oli 1,21 euroa ja on optio-
oikeudella 2005K2 2,28 euroa (osinko-oikaistu). Optio-oikeuksilla merkittävän 
osakkeen merkintähintaa alennetaan 1.6.2005 jälkeen ja ennen osakemerkintää 
päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden 
merkintäaika optio-oikeudella 2005K1 alkoi optio-oikeuksien 2005K merkinnän 
kaupparekisteriin merkitsemispäivänä 12.8.2005 ja päättyy 31.12.2007, ja optio-
oikeudella 2005K2 merkintäaika alkoi 1.1.2006 ja päättyy 31.12.2007. Optio-
oikeuksia 2005K1 voitiin käyttää ainoastaan osakemerkintään. SYSOPENDIGIA Oyj:n 
kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli 31.3.2007 
optio-ohjelman 2005K2 mukaisia optiota yhteensä 5.657 kappaletta. 
 
Optiot 2005K1 (105.408 kpl) on kaikki jo käytetty osakemerkintään. Optio-ohjelman 
2005K2 perusteella on 31.3.2007 mennessä merkitty 9.279 uutta osaketta. Optiot 
2005K2 on noteerattu Helsingin Pörssissä 2.1.2006 lukien. 
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Optio-ohjelma 2005 
 
Optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita on 900.000 kappaletta, joista 300.000 
merkitään tunnuksella 2005A, 300.000 tunnuksella 2005B ja 300.000 tunnuksella 
2005C. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 900.000 kappaletta 
SYSOPENDIGIA Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta. 
 
Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005A on 4,20 euroa (osinko-oikaistu), 
optio-oikeudella 2005B 3,90 euroa ja optio-oikeudella 2005C SYSOPENDIGIA Oyj:n 
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 
2007 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä. Optio-
oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan osakkeen merkintähinnan 
määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen 
määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika optio-
oikeudella 2005A on 1.11.2007 - 30.11.2009, optio-oikeudella 2005B 1.11.2008 - 
30.11.2010 ja optio-oikeudella 2005C 1.11.2009 - 30.11.2011. SYSOPENDIGIA Oyj:n 
osakepääoma voi optio-oikeuksilla 2005A, 2005B ja 2005C tehtävien osakemerkintöjen 
seurauksena nousta enintään 90.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 
900.000 uudella osakkeella. SYSOPENDIGIA Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön 
SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli 31.3.2007 optio-ohjelman 2005 mukaisia 
optioita yhteensä 512.000 kappaletta. 
 
SYSOPENDIGIA:n kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia on 31.3.2007 jäljellä 
yhteensä 1.747.562 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien 
osakkeiden osuus on enintään 7,92 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista 
äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista 
optio-oikeuksista SysOpen Digia Partnersin hallussa oli 31.3.2007 vielä 565.239 
kappaletta. Ulos jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 31.3.2007 
enimmillään 5,50 %. 

 
 
 
 
Helsingissä 26. huhtikuuta 2007 
 
SYSOPENDIGIA OYJ 
 
 
Hallitus 
 
 
LISÄTIETOJA 
 
Toimitusjohtaja Jari Mielonen, 
gsm 040 703 8383, sähköposti: jari.mielonen@sysopendigia.fi 
 
 
Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla 
www.sysopendigia.fi sijoittajat-osiossa klo 11.00 alkaen järjestettävässä 
tiedotustilaisuudessa. 
 
 
JAKELU 
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 
 
 
LIITTEENÄ 
Konsernin tuloslaskelma, IFRS 
Segmenttitiedot, IFRS 
Konsernitase, IFRS 
Laskelma oman pääoman muutoksista 
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS 
Konsernin keskeiset tunnusluvut, IFRS 
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Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.  
 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA  
 

  
1-3/2007 1-3/2006 Muutos % 2006 

Liikevaihto 26 278,9 16 925,9 55 % 84 968,1 

Liiketoiminnan muut 
tuotot 123,4 35,3 249 % 280,2 
Materiaalit ja palvelut -1 922,2 -556,0 246 % -4 699,6 

Poistot ja 
arvonalentumiset -1 270,1 -912,6 39 % -4 557,3 

Muut liiketoiminnan 
kulut -20 333,8 -13 858,7 47 % -67 637,4 

          

Liikevoitto 2 876,2 1 633,9 76 % 8 354,1 

          
Rahoituskulut (netto) -790,4 -37,9 1987 % -1 659,3 

          

Voitto ennen veroja 2 085,8 1 596,0 31 % 6 694,8 

          

Tuloverot -684,1 -434,4 57 % -1 827,6 

Tilikauden voitto 1 401,6 1 161,6 21 % 4 867,2 
          

Jakautuminen:         

Emoyhtiön osakkaille 1 401,6 1 157,9 21 % 4 854,1 

Vähemmistölle 0,0 3,7 -100 % 13,1 

          

Tulos/osake, EUR 0,07 0,06 10 % 0,25 

Tulos/osake, 
laimennettu, EUR 0,07 0,06 11 % 0,25 

 
 

 
 

SEGMENTTITIEDOT, 1000 EUROA 
 
 

LIIKEVAIHTO 1-3/2007 1-3/2006 Muutos % 2006 
Telekommunikaatio 11 798 11 491 3 % 43 618 
Finanssi ja Palvelut 6 861 4 046 70 % 23 633 
Teollisuus ja Kauppa 7 620 1 389 449 % 17 717 
SYSOPENDIGIA -konserni 26 279 16 926 55 % 84 968 

 
 

LIIKEVOITTO 1-3/2007 1-3/2006 Muutos % 2006 
Telekommunikaatio 1 439 1 051 37 % 4 018 
Finanssi ja Palvelut 144 662 -78 % 2 322 
Teollisuus ja Kauppa 1 292 -80   2 014 
SYSOPENDIGIA -konserni 2 876 1 634 76 % 8 354 

 
 
 
 

KONSERNITASE, 1000 EUROA  
 

Varat 31.3.2007 31.3.2006 Muutos % 31.12.2006
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Pitkäaikaiset varat         
Aineettomat hyödykkeet 102 625,0 62 893,3 63 % 103 210,0
Aineelliset hyödykkeet 3 073,8 2 967,1 4 % 3 251,6
Sijoitukset 608,4 242,2 151 % 608,4
Laskennallinen 
verosaaminen 3 631,5 1 301,0 179 % 2 909,9
          
Pitkäaikaiset varat 
yhteensä 109 938,6 67 403,6 63 % 109 979,9
          
Lyhytaikaiset varat          
Lyhytaikaiset saamiset 21 861,9 14 926,3 46 % 24 836,9
Myytävissä olevat 
rahoitusvarat 2 805,1 1 094,1 156 % 2 778,3
Rahavarat 12 219,8 10 529,9 16 % 8 727,3
          
Lyhytaikaiset varat 
yhteensä 36 886,8 26 550,3 39 % 36 342,5
          
Varat yhteensä 146 825,4 93 953,9 56 % 146 322,4

 
 
 

Oma pääoma ja velat 31.3.2007 31.3.2006 Muutos % 31.12.2006
          
Osakepääoma 2 031,2 1 840,3 10 % 2 031,2
Ylikurssirahasto 6 730,9 39 735,5 -83 % 6 729,5
Muu rahasto 5 203,8 5 203,8 0 % 5 203,8
Sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto 39 735,5 -  39 735,5
Arvonmuutosrahasto - 191,1 -100 % -
Muuntoero 0,8 23,1  -97 % -6,6
Kertyneet voittovarat 7 738,4 4 275,3 81 % 4 458,0
Tilikauden voitto 1 401,6 1 158,0 21 % 4 854,1
Emoyhtiön omistajille 
kuuluva oma pääoma 62 842,4 52 427,1 20 % 63 005,6
Vähemmistöosuus 0,0 104,4 -100 % 113,8
          
Oma pääoma yhteensä 62 842,4 52 531,5 20 % 63 119,4
          
Velat         
Pitkäaikaiset, korolliset 
velat 55 901,8 21 132,6 165 % 56 081,5
Laskennalliset verovelat 3 861,4 3 123,9 24 % 3 822,3
Pitkäaikaiset velat 
yhteensä 59 763,2 24 256,5 146 % 59 903,8
          
Lyhytaikaiset, korolliset 
velat 415,6 3 695,4 -89 % 582,6
Muut lyhytaikaiset velat 23 804,2 13 470,5 77 % 22 716,7
Lyhytaikaiset velat 
yhteensä 24 219,8 17 165,9 41 % 23 299,2
          
Velat yhteensä 83 983,0 41 422,4 103 % 83 203,0
          
Oma pääoma ja velat 146 825,4 93 953,9 56 % 146 322,4

 
 
 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUROA 
 

 
 a b c d e f g h
Oma pääoma 
1.1.2006 

1 840 39 
718 

5 204 23 166 5 128 111 52 189

Myytävissä 
olevat 

    0
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sijoitukset: 
Voitot 
/tappiot 
käypään arvoon 
arvostuksesta 

  -166   -166

Muut 12  255 0 264
Suoraan 
pääomaan 
kirjatut erät 

12 0 0 0 -166 255    0 97

Tilikauden 
voitto 

  4 854 13 4 867

kaudella 
kirjatut 
tuotot ja 
kulut yhteensä 

0 0 0 0 0 4 854 13 4 867

Osakepääoman 
korotus 

180 6 723   6 903

Osingonjako   -920 -10 -930
Muut  -39 

712 
39 736 -23 -8  -7

OMA PÄÄOMA 
31.12.2006 

2 031 6 729 44 939 0 0 9 305 114 63 119

 
 
 a b c d e f g h
Oma pääoma 
1.1.2007 

2 031 6 729 44 939 0 0 9 305 114 63 119

Myytävissä 
olevat 
sijoitukset: 

    0

Voitot 
/tappiot 
käypään arvoon 
arvostuksesta 

    0

Muut   51  51
Suoraan 
pääomaan 
kirjatut erät 

0 0 0 0 0 51    0 51

Tilikauden 
voitto 

  1 401 0 1 401

kaudella 
kirjatut 
tuotot ja 
kulut yhteensä 

0 0 0 0 0 1 452 0 1 452

Osakepääoman 
korotus 

0 1   1

Osingonjako   - 1 625  -1 625
Muut   8 -114 -106
OMA PÄÄOMA 
31.3.2007 

2 031 6 731 44 939 0 0 9 140 0 62 842

 
 
a = osakepääoma 
b = ylikurssirahasto 
c = muu rahasto ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
d = muunto erot 
e = arvonmuutosrahasto 
f = kertyneet voittovarat 
g = vähemmistöosuus 
h = oma pääoma yhteensä 

 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUROA  

 

Liiketoiminnan rahavirta: 
1.1.2007 -
31.3.2007 

1.1.2006 - 
31.3.2006 

1.1.2006 -
31.12.2006 

Tilikauden voitto 1 401 1 158 4 854

Oikaisut tilikauden tulokseen 2 796 1 456 8 323
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Käyttöpääoman muutos 2 776 -1 566 -4 093

Maksetut korot -711 -208 -1 917

Saadut korot  35 39 271
Maksetut verot  -480 -33 -1 682

Liiketoiminnan rahavirta 5 817 846 5 756

      

Investointien rahavirta:     

Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin -507 -116 -1 876

Aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden luovutustulot  376 376
Tytäryhtiöhankinnat -209  -34 229

Luovutustulot muista sijoituksista   -1

Saadut osingot investoinneista   12

Investointien rahavirta -716 260 -35 718

      

Rahoituksen rahavirta:     
Maksullinen osakeanti 2 18 320

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset   -41 208

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -150 -1 042 -21 875

Lyhtyaikaisten lainojen nostot   38 000

Pitkäaikaisten lainojen nostot   55 000

Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 433 -809 -930
Rahoituksen rahavirta  -1 582 -1 833 29 307

      

Rahavarojen muutos 3 519 -727 -655

      

Rahavarat tilikauden alussa 11 505 12 326 12 326

Käyvän arvon muutokset 25 -166
Rahavarojen muutos 3 519 -727 -655

Rahavarat tilikauden lopussa 15 025 11 624 11 505
 
 

 
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, 1000 EUROA 
 
  1-3/2007 10-12/2006 7-9/2006 4-6/2006 1-3/2006
Liikevaihto 26 278,9 26 620,8 21 661,0 19 760,4 16 925,9
Liiketoiminnan muut 
tuotot 123,4 80,1 140,5 24,3 35,3
Materiaalit ja 
palvelut -1 922,2 -1 939,8 -1 170,9 -1 032,9 -556,0
Poistot ja 
arvonalentumiset -1 270,1 -1 304,1 -1 280,9 -1 059,6 -912,6
Muut liiketoiminnan 
kulut -20 333,8 -20 471,5 -16 629,4 -16 677,7 -13 858,7
            
Liikevoitto 2 876,2 2 985,4 2 720,3 1 014,5 1 633,9
            
Rahoituskulut (netto) -790,4 -646,6 -618,9 -355,9 -37,9
            
Voitto ennen veroja 2 085,8 2 338,8 2 101,3 658,6 1 596,0
            
Tuloverot -684,1 -713,5 -506,6 -173,2 -434,4
Tilikauden voitto  1 401,6 1 625,3 1 594,8 485,4 1 161,6
           
Jakautuminen:           
Emoyhtiön osakkaille 1 401,6 1 629,8 1 586,7 479,6 1 157,9

 16



Vähemmistölle 0,0 -4,5 8,0 5,8 3,7
            
Tulos/osake, EUR 0,07 0,08 0,08 0,03 0,06
Tulos/osake, 
laimennettu, EUR 0,07 0,08 0,08 0,02 0,06
 
 
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 

 
  1-3/2007 1-3/2006 2006
Toiminnan laajuus       
        
Liikevaihto 26 279 16 926 84 968
- muutos edelliseen vuoteen 55 % 103 % 40 %
Sijoitettu pääoma keskimäärin  119 472 77 789 99 015
Henkilöstön määrä vuoden lopussa  1 091 803 1 087
Henkilöstö keskimäärin 1 087 800 981
      
Kannattavuus     
      
Liikevoitto  2 876 1 634 8 354
- suhteessa liikevaihtoon 11 % 10 % 10 %
Tulos ennen veroja 2 086 1 596 6 695
- suhteessa liikevaihtoon 8 % 9 % 8 %
Tilikauden voitto 1 402 1 158 4 854
suhteessa liikevaihtoon 5 % 7 % 6 %
Oman pääoman tuotto, % 9 % 9 % 8 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10 % 9 % 9 %
      
Rahoitus ja taloudellinen asema     
      
Korollinen vieras pääoma 56 317 24 828 56 664
Rah.om.arvopaperit+ rahat ja pankkis. 15 025 11 624 11 506
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % 66 % 25 % 72 %
Omavaraisuusaste, % 44 % 57 % 44 %
Liiketoiminnan rahavirta  5 817 846 5 756
Tulos/osake,eur, laimentamaton  0,07 0,06 0,25
Tulos/osake,eur, laimennettu 0,07 0,06 0,25
Oma pääoma/osake 3,09 2,85 3,10
Osakkeen alin kaupantekokurssi 3,37 4,38 3,00
Osakkeen ylin kaupantekokurssi 3,99 4,97 4,97
Osakkeen keskikurssi 3,66 4,64 3,75
Osakekannan markkina-arvo  73 734 85 205 69 669

 
 
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty tilinpäätöksen yhteydessä. 
Laskentaperiaatteissa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia. 
 
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana 
oli 20.312.239 kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän 
painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli 20.511.302 kpl. Ulkona olevien 
osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 20.312.318 kpl. 
 

 
Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. 

 
Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. 
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