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SYSOPEN DIGIA OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖS 2006 (IFRS) 

 
  

 
Yhteenveto 
 
- Tilikauden 2006 liikevaihto 85,0 miljoonaa euroa, kasvu 40 prosenttia verrattuna 
vuoteen 2005 
- Tilikauden 2006 liikevoitto 8,4 miljoonaan euroa, kasvu 98 prosenttia verrattuna 
vuoteen 2005 
- Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto 26,6 miljoonaa euroa, kasvu 48 
prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan  
- Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto 3,0 miljoonaa euroa, kasvu 60% 
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan  
- Tuotepohjainen liikevaihto 11,4 miljoonaa euroa vastaten 13,4 prosenttia 
liikevaihdosta (1-12/2005 6,5 miljoonaa euroa vastaten 10,8 prosenttia) 
- Vuonna 2007 tavoitteena orgaaninen kasvu ja kannattavuuden edelleen parantaminen    
 
 
Tilinpäätös 2006  
 
- Liikevaihto 85,0 miljoonaa euroa (60,5 miljoonaa euroa 1-12/2005) 
- Liikevoitto 8,4 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa 1-12/2005) 
- Kannattavuus (EBIT-%) 9,8 prosenttia (7,0 prosenttia 1-12/2005) 
- Osakekohtainen tulos 0,25 euroa (0,14 euroa 1-12/2005) 
 
 
Loka-joulukuu 2006 
 
- Liikevaihto 26,6 miljoonaa euroa (17,9 miljoonaa euroa 10-12/2005) 
- Liikevoitto 3,0 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa 10-12/2005) 
- Kannattavuus (EBIT-%) 11,2 prosenttia (10,4 prosenttia 10-12/2005) 
- Osakekohtainen tulos 0,08 euroa (0,07 euroa 10-12/2005) 
 
 
OSINKOEHDOTUS  
 
SysOpen  Digia  Oyj:n  hallitus  esittää  varsinaiselle   yhtiökokoukselle, että  
vuodelta 2006 jaetaan osinkoa 0,08 euroa osaketta kohti (2005: 0,05 euroa) 
 
 
VIESTINTÄ 
 
Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään 
torstaina 8.2.2007 klo 11.00 Scandic hotelli Simonkentän Espa-kabinetissa, 
osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tervetuloa.  
 
 
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 
 
Olen erittäin tyytyväinen yhtiön ja henkilöstömme saavutuksiin vuonna 2006. 
Onnistuminen haasteellisissa markkinaolosuhteissa, kahden yhtiön integroiminen 
osaksi SysOpen Digiaa sekä yhtiön kehittämisessä onnistuminen saman vuoden aikana 
todistivat yhtiömme ja henkilöstömme kyvykkyyden toimia voimakkaassa 
muutostilanteessa. Voimakkaan kasvun lisäksi onnistuimme nostamaan 
kannattavuutemme hyvälle tasolle.  
 
Tilikaudella 2006 konsernin liikevaihto kehittyi voimakkaasti kasvun ollessa 40  
prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Konsernin liikevoitto parani 98 prosenttia 
edelliseen vuoteen verrattuna. Nettovelkaantumisaste oli 72 prosenttia ja 
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omavaraisuusaste 44 prosenttia. Laimennettu osakekohtainen tulos tilikaudella 2006 
oli 0,25 euroa. 
 
Vuoden 2006 neljännen vuosineljänneksen aikana yhtiön liiketoiminta kehittyi 
suunnitellusti ja, kuten kolmannella vuosineljännekselläkin, ylitti jälleen 
merkittävästi yhtiön edellisen vuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut. 
Tilikaudella 2006 telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihdon kasvu verrattuna 
vuoteen 2005 oli 13 prosenttia kannattavuuden laskiessa hieman, mikä johtui 
heikosta toisesta vuosineljänneksestä. Finanssi ja Palvelut –liiketoiminnan kasvu 
oli 42 prosenttia ja myös kannattavuus kasvoi. Teollisuus ja Kauppa –
liiketoiminnan kasvu oli 242 prosenttia ja kannattavuuden kasvu oli erittäin hyvä 
vertailuluvun ollessa negatiivinen.   

 
SysOpen Digia on vahvistanut vuoden 2006 aikana keskeisiä liiketoiminta-alueitaan 
strategian mukaisesti ja organisoinut toimintansa vastaamaan entistä paremmin 
liiketoiminnan ja asiakkaiden tarpeita. Liiketoiminnan ja orgaanisen kasvun 
kehittäminen perustuu asiakaslähtöiseen tuote- ja palvelutarjonnan yhdistelmään. 
Asiakashallinnan, konsernin yhteisen ratkaisutarjonnan, resurssien ja osaamisen 
hallinnan, teknologiakumppanuuksien sekä johtamisjärjestelmien edelleen 
kehittäminen ovat yhtiön keskeisiä tavoitteita myös vuoden 2007 aikana.  
 
Rahoitusstrategian tavoitteena on varmistaa konsernin rahoitusasema ja kyvykkyys 
tehdä suunnitelmien mukaiset investoinnit. Tämän mukaisesti SysOpen Digia solmi 
marraskuussa 2006 80 miljoonan euron syndikoidun kolmen vuoden luottosopimuksen, 
jolla järjesteltiin uudelleen yhtiön koko lainakanta. Tilinpäätöshetkellä luotosta 
oli nostettu 55 miljoonaa euroa. 
 
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.  
 
Pitkän aikavälin tavoite on edelleen keskimäärin 25 prosentin liikevaihdon 
vuotuinen kasvu. Vuonna 2007 yhtiön tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja edelleen 
parantaa kannattavuutta. Orgaaninen ja epäorgaaninen kasvu nähdään välttämättömänä 
osana markkina-aseman vahvistamisessa, riittävän tuote- ja palvelutarjonnan 
kehittämisessä sekä asiakassuhteen koko elinkaaren aikaisten palveluiden 
tuottamisessa. 
 
Koko vuoden 2007 osalta yhtiö tavoittelee orgaanisesti noin 100-105 miljoonan 
euron liikevaihtoa kannattavuuden (EBIT-%) ollessa 10-12 prosentin välillä. 
Ensimmäisen vuosipuoliskon 2007 osalta liikevaihdon arvioidaan olevan 50-54 
miljoonaa euroa ja kannattavuuden 8-10 prosenttia.  
 
 
 
SysOpen Digia Oyj:n tilinpäätös 2006 (IFRS) 

 
 
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT  
 
 

  10-
12/2006

10-
12/2005 Muutos% 2006 2005 Muutos%

Liikevaihto 26 621 17 927 48 % 84 968 60 525 40 %
Liikevoitto ennen 
strukturointikuluja 2 985 1 778 68 % 8 354 6 024 39 %
- suhteessa 
liikevaihtoon 11 % 10 %   10 % 10 %   
Liikevoitto  2 985 1 861 60 % 8 354 4 229 98 %
- suhteessa 
liikevaihtoon 11 % 10 %   10 % 7 %   
Tilikauden voitto 1 625 1 208 35 % 4 867 2 355 107 %
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- suhteessa 
liikevaihtoon 6 % 7 %   6 % 4 %   
              
Oman pääoman tuotto, % 10 % 9 %   8 % 5 %   
Sijoitetun pääoman 
tuotto, % 10 % 10 %   9 % 6 %   
Korollinen vieras 
pääoma 56 664 26 055 117 % 56 664 26 055 117 %
Rahavarat 11 506 12 326 -7 % 11 506 12 326 -7 %
Nettovelkaantumisaste, 
% (Net Gearing) 72 % 26 %   72 % 26 %   
Omavaraisuusaste, % 44 % 56 %   44 % 56 %   
              
Tulos/osake, eur 
,laimentamaton 0,08 0,07 14 % 0,25 0,14 79 %
Tulos/osake, eur 
,laimennettu 0,08 0,07 14 % 0,25 0,14 79 %

 
 
 

 
Raportointi 
 
SysOpen Digia Oyj siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa suomalaisesta 
tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen 
tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS). 
 
SysOpen Digia Oyj:n konsernitilinpäätökseen on yhdistetty SysOpen Digia Financial 
Software Oy (entinen Samstock Oy) 1.5.2006 alkaen ja SysOpen Digia Industry and 
Trade Oy (entinen Sentera Oyj) 1.6.2006 alkaen.  
 
 
LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN PÄÄKOHDAT  
 
Telekommunikaatio 
 
 
SysOpen Digialla on vahva asema älypuhelimien tuotekehityksessä ja operaattoreiden 
ICT-ratkaisuissa. SysOpen Digia tarjoaa kattavia tuote- ja palvelukokonaisuuksia, 
jotka auttavat asiakkaitamme - matkapuhelinvalmistajia, puolijohdetoimittajia ja 
operaattoreita - kehittämään omia tuotteitaan ja tarjontaansa. 

 
Yhtenä maailman johtavista älypuhelinmarkkinoiden ohjelmistointegraattoreista 
SysOpen Digia hallitsee älypuhelinten ja niiden ohjelmistoalustojen kehityksen ja 
integroinnin. Asiakkaamme voivat hyödyntää SysOpen Digian sopimuskehityspalveluja 
ja tuotteita kaikissa älypuhelimen kehitysprosessin vaiheissa ja tuotteensa koko 
elinkaaren ajan. 
  
SysOpen Digia tarjoaa myös kattavan ratkaisukokonaisuuden, joka auttaa 
operaattoreita ja palveluntarjoajia laajentamaan palvelutarjontaansa ja siirtymään 
sujuvasti IP-pohjaiseen palvelutarjontaan. Yhtiö tarjoaa myös korkealaatuisia ja 
kustannustehokkaita ulkoistuspalveluita.  
 
 
Tilikaudella 2006 telekommunikaatioliiketoiminnan kasvu oli 13 prosenttia 
tilikauteen 2005 verrattuna. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liiketoimintaa rasitti 
heikko toinen vuosineljännes, mutta toisella vuosipuoliskolla 
telekommunikaatioliiketoiminnan operatiivinen kannattavuus oli selkeästi parempi 
johtuen määrätietoisesta operatiivisen tehokkuuden lisäämisestä ja uusista 
merkittävistä asiakkuuksista.   
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Kolmannella vuosineljänneksellä alkanut hyvä kehitys 
telekommunikaatioliiketoiminnassa jatkui myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. 
Sekä vanhat että uudet asiakkuudet kehittyivät suotuisasti kannattavuuden ollessa 
hyvällä tasolla. Projektitilanne oli neljännellä vuosineljänneksellä erittäin hyvä 
huolimatta projektien volatiliteetin hienoisesta kasvusta.  
 
Markkinatilanne neljännellä vuosineljänneksellä oli sekä operaattori- että 
älypuhelinmarkkinoilla hyvä. Operaattoriasiakkaiden parantunut kannattavuus ja 
älypuhelinpuolen asiakkaiden panostukset uusiin hankkeisiin ovat tuoneet yhtiölle 
uusia mahdollisuuksia. Markkinoiden odotetaan jatkuvan aktiivisina myös vuonna 
2007. 
 
Operaattoriasiakkaiden parantunut tilanne mahdollistaa uusien palvelujen 
kehittämisen. Samalla keskittyminen ydinliiketoimintaan avaa 
ulkoistusmahdollisuuksia. Tarjonta monipuolisemmissa päätelaitteissa lisääntynee 
parempien katteiden ja pidemmälle vietyjen tuotteistusten ansiosta. 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 sekä uuden kokoluokan mukaista toimituskykyä. Ratkaisut 
pohjautuvat SysOpen Digian 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 
konsultointiyksikkö. Tarkastelujakson aikana Johdon konsultointiyksikköön 
perustettiin ylimmän johdon konsultointiin keskittyvä Senior Advisors -tiimi ja 
laajennettiin toimintaa liiketoimintalähtöisen tietoturvan kehittämiseen. Lisäksi 
vuoden 2007 alusta aloittaa tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen keskittyvä 
liiketoimintayksikkö, joka keskittyy tarjottavien palveluiden tuotteistamiseen 
sekä omien tuottavuustyökalujen ja metodologioiden kehittämiseen.  
 
Tilikaudella 2006 Finanssi ja Palvelut –liiketoiminnan kasvu oli 42 prosenttia 
edelliseen tilikauteen verrattuna. Vuoden 2006 neljännen vuosineljänneksen aikana 
Finanssi ja Palvelut –liiketoiminnan kasvu ja kannattavuus jäivät kuitenkin 
ennakoidusta tasosta. Liiketoiminnan haasteet muodostivat ennakoitua suurempi 
henkilökunnan vaihtuvuus, sovittujen asiakashankkeiden aloituksen viivästyminen 
sekä asiakashankkeisiin liittyvät kertaluontoiset kustannukset. Henkilökunnan 
vaihtuvuuden odotetaan olevan tietyissä Finanssi ja Palvelut -liiketoiminta-alueen 
yksiköissä normaalia voimakkaampaa vielä alkuvuoden 2007 aikana, millä on 
väliaikainen heikentävä vaikutus liiketoiminta-alueen suorituskykyyn. Lisäksi 
vuoden 2006 viimeisellä vuosineljänneksellä SysOpen Digia joutui aloittamaan 
oikeudelliset toimenpiteet entistä yhteistyökumppaniaan vastaan tämän tekemän 
sopimusrikkomuksen vuoksi.    
 
Sijoitus- ja varainhoito -liiketoiminnan osalta tilauskanta on pysynyt hyvänä ja 
perustuu asiakkaiden uusinvestointeihin ja olemassa olevien järjestelmäratkaisujen 
laajentamiseen. 
 
Rahoitus- ja palveluliiketoiminnassa toimitettiin muun muassa Amadeus Finland 
Oy:lle ePayment ratkaisu, joka automatisoi matkojen maksamisprosessin. Amadeus e-
Payment -palvelu kattaa sekä korttimaksut että pankkien verkkomaksut. 
Korttimaksamisessa hyödynnetään kansainvälisiä Verified by Visa ja MasterCard 
Secure Code –todentamispalveluita. Matkatoimisto Area, Suomen Matkatoimisto ja 
SuperSeacat – SeaContainers Finland ovat ratkaisun ensimmäiset käyttäjät. 
 
Johdon konsultointiyksikössä voitettiin merkittävä asiakasprojekti yhdessä 
Capgeminin kanssa. Kyseessä on Valtion IT-toiminnan kokonaisarkkitehtuurin kahden 
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osa-alueen toimitus. Johdon konsultointiyksikön palvelujen kysyntä vilkastui 
merkittävästi vuoden viimeisellä neljänneksellä. 
  
 
 
Teollisuus ja Kauppa  
 
SysOpen Digialla 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. SysOpen Digian 
ratkaisut virtaviivaistavat liiketoimintaprosesseja, tuovat läpinäkyvyyttä tilaus-
toimitusketjuun ja automatisoivat rutiinitöitä.  
 
Toimialan ratkaisut kattavat operatiiviset toiminnanohjausjärjestelmät, 
langattomat ja integraatioratkaisut, kokonaisvaltaiset sähköisen liiketoiminnan ja 
sisällön hallinnan ratkaisut, sekä näihin liittyvät konsultointi-, ulkoistus- ja 
ylläpitopalvelut. Ratkaisut pohjautuvat SysOpen Digian omiin monistettaviin 
ohjelmistotuotteisiin, kumppaneiden tuotteisiin sekä tuotteistettuihin 
projektitoimitusmalleihin.  
 
Tilikaudella 2006 Teollisuus ja Kauppa –liiketoiminnan kasvu oli 242 prosenttia 
edelliseen tilikauteen verrattuna johtuen liiketoiminnan merkittävästä 
uudelleenjärjestelystä ja toisaalta asiakkuuksien hyvästä kasvusta. Operatiivinen 
kannattavuus oli hyvällä tasolla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan.  
 
Teollisuuden ja Kaupan liiketoiminta kehittyi neljännellä vuosineljänneksellä 
edelleen suotuisasti. Toiminnanohjausliiketoiminta jatkoi hyvää kehitystään ja 
yhtiö sai useita uusia asiakkuuksia. Myös muissa liiketoiminta-alueen toiminnoissa 
saavutettiin hyviä tuloksia erityisesti nykyasiakkaiden jatkokehityshankkeiden 
osalta. 
 
Palveluiden suhteellisen osuuden Teollisuuden ja Kaupan liikevaihdosta uskotaan 
jatkossa hieman kasvavan. Pienten ja keskisuurten yritysten hankkeiden odotetaan 
myös kasvavan suhteellisesti nopeammin ja siksi yhtiö aikoo panostaa vahvemmin 
myös tämän sektorin myyntiin. 
 
Toiminnanohjausmarkkinoilla SysOpen Digia on pystynyt kasvattamaan 
markkinaosuuttaan laajalla ratkaisusalkulla ja siksi toiminnanohjausliiketoiminnan  
odotetaan kasvavan keskimääräistä markkinakasvua nopeammin. Kaupan arvoketjussa 
odotetaan Web-ja integraatioratkaisujen myynnin kehittyvän myös positiivisesti ja 
laajentuneen ratkaisutarjonnan avulla yhtiö arvioi liiketoiminnan kehittyvän 
suotuisasti myös nykyasiakkaiden edelleen kehittäessä 
tietojärjestelmäympäristöjään. 
 
 
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). 
 
Järjestelmäintegraatiomarkkinoilla on meneillään siirtymä teknologiaprojekteista 
liiketoimintavetoisiin kehitysprojekteihin. Alalla tullaan keskittymään nykyisten 
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järjestelmien kehittämiseen sellaisten lisäratkaisujen kuten portaalien, sähköisen 
kaupankäynnin, business intelligence- ja mobiiliratkaisujen sekä RFID-tekniikan ja 
maksukorttien avulla. Uusien järjestelmien ja lisenssien myynti tulee hidastumaan 
suuryrityssektorilla ja integraation rooli tulee kasvamaan. PK-yrityssektorin 
odotetaan kasvavan entistä nopeammin (Market-Vision tutkimus, 2006). Itsepalvelu 
sekä palveluketjun digitalisaatio ja mobilisaatio tulevat olemaan tärkeitä 
liikkellepanevia voimia liiketoiminnan kehityksessä. Digitaalinen konvergenssi ja 
uudet palvelut tulevat toteutumaan teknologian muuttuessa.  
 
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. 
Asiakkaat odottavat ICT-ratkaisujensa koko elinkaaren kattavaa tukea. 
Asiakastoimitukset monimutkaistuvat lisääntyvän toiminnallisuuden sekä kasvavan 
integraatiotason vuoksi. Yritysjärjestelmien mobiliteetti lisääntyy ja 
älypuhelimet saavuttavat kriittisen massan.  
 
Älypuhelintoimitusten volyymi nousi 50 prosenttia vuonna 2006. 
Älypuhelintoimitusten arvioidaan jakautuvan seuraavalla tavalla: 72 miljoonaa 
vuonna 2006 (7,5 % kaikista toimituksista), 95 miljoonaa vuonna 2007 (9,5 % 
kaikista toimituksista) ja 123 miljoonaa vuonna 2008 (11,5 % kaikista 
toimituksista) (Nomura, Gartner ja SysOpen Digia,  2006). Matkapuhelinteollisuus 
polarisoituu kilpailevien teknologioiden ja ohjelmistoalustojen ansiosta. 
Puhelinkehityksen monimutkaistuminen johtaa alustojen hyödyntämiseen.  
 
Symbian on edelleen älypuhelinmarkkinoiden jättiläinen – yhtiö toimitti 51 
prosenttia kaikista vuonna 2006 toimitetuista älylaitteista. Linux on 
varteenotettava vaihtoehto tavallisiin puhelimiin sekä upotettuihin laitteisiin. 
Kyseinen alusta on nousemassa, mutta mobiilistandardeja ei vielä ole.  
Microsoftilla on tietyillä sektoreilla valmis pohja johtuen yhtiön asemasta 
Yhdysvaltain markkinoilla ja yritysmaailmassa operaattorien laitteisiin 
keskittyen.  
 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  
 
 
Asiakkaat etsivät yhä useammin itselleen luotettavaa strategista kumppania, jolla 
on kyky toimittaa vaativia kokonaisratkaisuja sekä huolehtia asiakkaan ratkaisujen 
elinkaaren aikaisista palveluista. Markkinoiden konsolidoituminen, arvoketjujen 
verkottuminen ja kumppanuuksien kehittäminen asiakkuuksien vahvistamiseksi ovat 
keskeisiä liiketoiminnan ajureita.  
    
ICT-markkinoiden kysynnän ennakoidaan kohdentuvan entistä selkeämmin vallitsevien 
trendien mukaisesti ulkoistukseen, sopimustuotekehitykseen, laajoihin 
kokonaistoimituksiin ja valmistuotteiden integrointiin. SysOpen Digia on 
panostanut osaamisen ja tarjoaman kehittämisen näkökulmasta merkittävästi 
keskeisten markkinatrendien mukaisiin painopistealueisiin. Näitä keskeisiä 
elementtejä lähitulevaisuuden tietojärjestelmissä ovat liiketoimintalähtöisyys ja 
toimialaosaaminen, käytettävyys ja käyttöliittymä, laajennettavuus ja järjestelmän 
elinkaari sekä tuottavuus ja laatu.  

  
Kasvava osa asiakkaiden strategisista kehityshankkeista sisältää 
arkkitehtuurinäkökulmasta myös mobiiliteknologioita. Älypuhelimien ja langattomien 
teknologioiden voimakas yleistyminen osaksi yritysten IT-infrastruktuuria avaa 
jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Myös älypuhelinten 
tuotekehitysmarkkina kehittyy konsolidoinnin, kokonaisvastuullisten 
toimintamallien ja liittoumien kautta. SysOpen Digia toimii edelläkävijänä 
kehitettäessä ja integroitaessa langattomia ratkaisuja saumattomaksi osaksi 
asiakkaidensa ydinliiketoimintaan liittyviin tietojärjestelmiin. 
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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 SysOpen Digian toiminta on globaalia. Tarkastelujakson 
aikana yhtiön tavoitteena on edelleen vahvistaa tarjontaansa yritysten mobiili- ja 
reaali-aikaisten tietojärjestelmien alueella. 

 
Vuonna 2007 yhtiön tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja edelleen parantaa 
kannattavuutta. Koko vuoden 2007 osalta yhtiö tavoittelee orgaanisesti noin 100-
105 miljoonan euron liikevaihtoa kannattavuuden (EBIT-%) ollessa 10-12 prosentin 
välillä. Ensimmäisen vuosipuoliskon 2007 osalta liikevaihdon arvioidaan olevan 50-
54 miljoonaa euroa ja kannattavuuden 8-10 prosenttia.  
 
 
LIIKEVAIHTO  
 
SysOpen Digian liikevaihto tilikaudella 2006 oli 85,0 miljoonaa euroa kasvaen 40 
prosenttia (1-12/2005 60,5 miljoonaa euroa). Liikevaihtoon sisältyy yritysostoilla 
hankittujen SysOpen Digia Financial Software Oy:n (entinen Samstock Oy) ja SysOpen 
Digia Industry and Trade Oy:n (entinen Sentera Oyj) liikevaihtoa yhteensä 20,7 
miljoonaa euroa. SysOpen Digia Oyj:n konsernitilinpäätökseen on yhdistetty SysOpen 
Digia Financial Software Oy (entinen Samstock Oy) 1.5.2006 alkaen ja SysOpen Digia 
Industry and Trade Oy:n (entinen Sentera Oyj) 1.6.2006 alkaen.  
 
Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella 2006 oli 43,6 miljoonaa 
euroa kasvaen 13 prosenttia (1-12/2005 38,7 miljoonaa euroa). Finanssi ja Palvelut 
-liiketoiminnan liikevaihto tilikaudella 2006 oli 23,6 miljoonaa euroa kasvaen 42 
prosenttia (1-12/2005 16,6 miljoonaa euroa). Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan 
liikevaihto tilikaudella 2006 oli 17,7 miljoonaa euroa kasvaen 242 prosenttia (1-
12/2005 5,2 miljoonaa euroa).  
 
Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta tilikaudella 2006 oli 11,4 
miljoonaa euroa (1-12/2005 6,5 miljoonaa euroa) vastaten 13,4 prosenttia (1-
12/2005 10,8 prosenttia). 
 
Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto SysOpen Digiassa oli 26,6 miljoonaa euroa 
kasvaen 48 prosenttia (10-12/2005 17,9 miljoonaa euroa).  
 
Telekommunikaatioliiketoiminnan neljännen vuosineljänneksen liikevaihto laski 4 
prosenttia ja oli 11,9 miljoonaa euroa (10-12/2005 12,4 miljoonaa euroa). Finanssi 
ja Palvelut -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 75 
prosenttia ja oli 7,4 miljoonaa euroa (10-12/2005 4,2 miljoonaa euroa). Teollisuus 
ja Kauppa -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 463 
prosenttia ja oli 7,3 miljoonaa euroa (10-12/2005 1,3 miljoonaa euroa).  
 
Tuoteliiketoiminnan osuus neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihdosta 
oli 4,0 miljoonaa euroa (10-12/2005 2,2 miljoonaa euroa) vastaten 15,1 % 
liikevaihdosta (10-12/2005 12,5 prosenttia).  
 
Tilikauden 2006 pro forma -liikevaihto oli 98,9 miljoonaa euroa laskien 1,4 
prosenttia verrattuna tilikauteen 2005. Telekommunikaatioliiketoiminnan pro forma 
-liikevaihto oli 43,6 miljoonaa euroa, Finanssi- ja Palvelut liiketoiminnan pro 
forma -liikevaihto oli 28,0 miljoonaa euroa ja Teollisuus ja Kauppa- 
liiketoiminnan pro forma -liikevaihto oli 27,3 miljoonaa euroa.  
 
Tuoteliiketoiminnan osuus tilikauden 2006 pro forma –liikevaihdosta konsernissa 
oli 15,0 prosenttia (1-12/2005 15,7 prosenttia). 
 
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta tilikaudella 2006 oli 7,0 
prosenttia (1-12/2005: 7,5 prosenttia).  
 
 
TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS  
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SysOpen Digian liikevoitto (EBIT) tilikaudella 2006 oli 8,4 miljoonaa euroa, jossa 
oli kasvua 98 prosenttia (1-12/2005: 4,2 miljoonaa euroa). 
Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa laskien 7 
prosenttia (1-12/2005 4,3 miljoonaa euroa). Telekommunikaatioliiketoiminnan 
tilikauden 2006 tulosta rasittaa SysOpen Oyj:n ja Digia Oy:n yhdistymisessä 
syntyneen kohdistetun liikearvon poisto yhteensä 1,4 miljoonaa euroa (1-12/2005 
1,2 miljoonaa euroa). Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan liikevoitto oli 2,3 
miljoonaa euroa kasvaen 11 prosenttia (1-12/2005 2,1 miljoonaa euroa). Teollisuus 
ja Kauppa -liiketoiminnan liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (1-12/2005 -0,4 
miljoonaa euroa). 
 
Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 3,0 miljoona euroa (10-12/2005 
1,9 miljoona euroa). Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevoitto oli 1,6 miljoonaa 
euroa laskien 3 prosenttia (10-12/2005 1,6 miljoonaa euroa). Finanssi ja Palvelut 
-liiketoiminnan liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa kasvaen 53 prosenttia (10-
12/2005 0,3 miljoonaa euroa). Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan liikevoitto oli 
0,9 miljoonaa euroa (10-12/2005 -0,1 miljoonaa euroa).  
 
Tulos ennen veroja tilikaudella 2006 oli 6,7 miljoonaa euroa (1-12/2005 3,3 
miljoonaa euroa) ja voitto verojen jälkeen oli 4,9 miljoonaa euroa (1-12/2005 2,4 
miljoonaa euroa). 
  
Tilikauden 2006 pro forma liikevoitto oli 9,4 miljoonaa euroa, parantuen 
merkittävästi verrattuna tilikauteen 2005, jolloin se oli 3,7 miljoonaa euroa. 
Telekommunikaatioliiketoiminnan pro forma -liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa, 
Finanssi- ja Palvelut liiketoiminnan pro forma -liikevoitto oli 2,2 miljoonaa 
euroa ja Teollisuus ja Kauppa- liiketoiminnan pro forma -liikevoitto oli 3,2 
miljoonaa euroa.  
 
Konsernin osakekohtainen tulos tilikaudella 2006 oli 0,25 euroa (1-12/2005 0,14 
euroa).  

 
Konsernin nettorahoituskulut tilikaudella 2006 olivat 1,7 miljoonaa euroa (1-
12/2005 0,9 miljoonaa euroa). 
 
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT  
 
SysOpen Digia -konsernin taseen loppusumma oli tilikauden 2006 lopussa 146,3 
miljoonaa euroa (12/2005 96,0 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 44 
prosenttia (12/2005 56 prosenttia). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net 
gearing) oli 72 prosenttia (12/2005 26 prosenttia). Konsernin likvidit varat 
tilikauden 2006 lopussa olivat 11,5 miljoonaa euroa (12/2005 12,3 miljoonaa 
euroa). Konsernilla oli tilikauden 2006 lopussa 56,7 miljoonaa euroa korollista 
vierasta pääomaa (12/2005 26,1 miljoonaa euroa). 
 
SysOpen Digia Oyj hankki 26.4.2006 Samstock Oy:n kauppahintaan 5,1 miljoonaa 
euroa. Samstock Oy:n hankinnan yhteydessä syntyi noin kahden miljoonan euron 
kohdistamaton liikearvo. Lisäksi yhtiö hankki 31.5.2006 Sentera Oyj:n 
kauppahintaan 42,6 miljoonaa euroa. Sentera Oyj:n hankinta rahoitettiin nostamalla 
37,8 miljoonan euron suuruinen pankkilaina ja emittoimalla uusia SysOpen Digia 
Oyj:n osakkeita myyjille. Sentera Oyj:n hankinnassa syntyi yhteensä 29,6 miljoonan 
euron liikearvo, josta 4,3 miljoonaa euroa on kohdistettu hankituille 
asiakkuuksille ja loppuosa on kohdistamatonta liikearvoa.  
 
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:  
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LIIKEARVOT, 1000 EUROA 
Kohdistettu 
liikearvo

Kohdistamaton 
liikearvo Muut erät

Testattava 
arvo yhteensä

Telekommunikaatio 9 293 46 829 3 938 60 060

Finanssi ja Palvelut 1 270 12 652 3 178 17 100
Teollisuus ja Kauppa 4 489 26 479 3 121 34 089

SysOpen Digia -konserni yhteensä 15 052 85 960 10 237 111 249
 
 
Telekommunikaatio- liiketoiminnan liikearvot liittyvät pääosin Digia Oy:n ja 
SysOpen Oyj:n yhdistymiseen sekä Yomi Software Oy:n hankintaan. Finanssi ja 
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 kahden prosentin vuotuista 
kasvua ja 10 prosentin kannattavuutta ennen poistoja kohdistetusta liikearvosta. 
Finanssi 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. Tilinpäätöshetkellä 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 tilikaudella 2006 oli 5,8 miljoonaa euroa 
positiivinen (1-12/2005 5,7 miljoonaa euroa positiivinen). 
 
Konsernin investoinnit tilikaudella 2006 olivat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa (1-
12/2005 2,3 miljoonaa euroa).  
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) tilikaudella 2006 oli 9 prosenttia (1-12/2005 6 
prosenttia). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 8 prosenttia (1-12/2005 5 prosenttia).  
 
 
RISKIEN ARVIOIMINEN 
 
SysOpen Digian riskienhallinnan osalta keskeisimmät seurattavat riskit ovat 
asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva-, integraatio- ja liikearvoriskit.  
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Asiakasriskiä pyritään hallitsemaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä 
ja ennalta ehkäisemällä potentiaalisten riskipositioiden syntymistä. 
Asiakasrakenteen ja strategisten asiakkuuksien arvioidaan kehittyvän 
asiakashallinnan prosessien sekä toimintamallien yhtenäisen toteuttamisen myötä 
suotuisasti.  
 
Henkilöriskejä arvioidaan ja hallitaan aktiivisella avainhenkilöiden kanssa 
neljännesvuosittain käytävällä tavoite- ja kehityskeskusteluprosessilla. 
Henkilöstön sitoutuneisuuden kehittämiseksi sisäisen viestinnän tehokkuutta 
lisätään suunnitelmallisesti kuukausittaisten henkilöstötilaisuuksien ja johdon 
näkyvyyden avulla. Vuoden 2007 alussa suoritettavan henkilöstön mielipide -
työtyytyväisyysmittauksen antaman palautteen perusteella konsernin sisäisiä 
toimintatapoja kehitetään työolosuhteiden ja työssä viihtymisen edelleen 
parantamiseksi. Työtyytyväisyysmittauksessa pyritään edelleen kehittämään 
neljännesvuosittaista pulssimenetelmää kaikissa liiketoiminnoissa välittömien 
kehitystarpeiden tunnistamiseksi.  
 
Liiketoimintojen keskeisten 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 tullaan tekemään projektien toimituskyvykkyyden ja 
virheettömyyden varmistamiseksi.  
 
Tietoturvariskiä hallinnoidaan tietoturva-auditoinneilla ja jatkuvalla 
toimintamallien, 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 tilikauden 2006 lopussa 1 087, jossa kasvua oli 294 henkilöä 
eli 37,1 prosenttia verrattuna tilikauden 2005 loppuun (2005: 793 henkilöä). 
Keskimäärin henkilöstöä tilikaudella 2006 oli 981, jossa kasvua oli 250 henkilöä 
eli 34,2 prosenttia (2005: 731). 
 
Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus tilikaudella 2006 oli 10,2 prosenttia 
(1-12/2005 10,6 prosenttia). 

 
Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain tilikauden 2006 lopussa:  
 
Telekommunikaatio 48 %
Finanssi ja Palvelut 25 %
Teollisuus ja kauppa 22 %
Hallinto ja johto 5 % 
 
Ulkomailla työskenteli tilikauden 2006 lopussa yksi prosentti SysOpen Digian 
henkilökunnasta. 
 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9. maaliskuuta 2006 valittiin hallitukseen Pekka 
Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen (varapuheenjohtaja), Pekka Eloholma, Matti 
Mujunen, Mikko Terho ja Pertti Kyttälä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jari 
Mielonen ja toimitusjohtajan sijaisena Seppo Laaksonen. Pekka Eloholma erosi 
25.4.2006 SysOpen Digia Oyj:n hallituksen jäsenyydestä tultuaan nimitetyksi 
AffectoGenimap Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.9.2006 lukien.  
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Konsernin tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab 
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ari Ahti. 
 
 
YRITYS- JA LIIKETOIMINTAKAUPAT 
 
SAMSTOCK OY  
 
SysOpen Digia osti 26.4.2006 Samstock Oy:n koko osakekannan. Kaupalla SysOpen 
Digia vahvisti strategiansa mukaista finanssisektorin liiketoimintaa Suomen ja 
Pohjoismaiden alueella. Kaupan myötä SysOpen Digian tuote- ja ratkaisutarjonta 
kasvoivat merkittävästi kyseisellä markkinasegmentillä.   
  
Samstock on sijoitusalan johtava ohjelmistotuotetalo, joka tekee monistettavia 
ohjelmistosovelluksia sijoitusmarkkinoiden tarpeisiin. Yhtiön päätuotteita ovat 
Samstock -arvopaperisalkkujen hallintajärjestelmät, sijoitusrahastojen 
hallintajärjestelmät ja arvopaperikaupan back office -järjestelmät. Yhtiön 
asiakkaita ovat pankit, pankkiiriliikkeet ja sijoitusrahastoyhtiöt sekä 
institutionaaliset sijoittajat Pohjoismaissa.  
 
Samstockin liiketoiminnot on integroitu osaksi konsernin Finanssi ja Palvelut 
liiketoiminta-aluetta. Samstock Oy:n toiminimi on muutettu SysOpen Digia Financial 
Software Oy:ksi. Samstock säilyy tuotenimenä SysOpen Digia –konsernissa.  
 
 
SENTERA OYJ  
 
SysOpen Digia osti 31.5.2006 Sentera Oyj:n pääomistajilta yhteensä 77,39 
prosenttia Senteran osakepääomasta ja äänimäärästä. Kauppahinta osakkeelta oli 
3,20 euroa, joka koostui osake- ja käteisvastikkeesta. SysOpen Digia antoi 
kesäkuussa arvopaperimarkkinalain mukaisen lunastustarjouksen lopuista Senteran 
osakkeista ja teki lisäksi osakeyhtiölain mukaisen lunastusvaatimuksen SysOpen 
Digian omistusosuuden ylitettyä 90 % kaikista Senteran osakkeista (pois lukien 
Senteran hallussa olleet omat osakkeet).  
 
Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan määräämä välimiesoikeus vahvisti 
26.9.2006, että SysOpen Digian oikeus lunastaa muiden osakkeenomistajien kuin 
SysOpen Digian omistamat Sentera Oyj:n osakkeet on riidaton ja että SysOpen 
Digialla on oikeus saada lunastuksen kohteena olevat Senteran osakkeet 
omistukseensa asettamalla lunastushinnan maksamisesta välimiesoikeuden hyväksymä 
vakuus. SysOpen Digia asetti samana päivänä osakeyhtiölain (29.9.1978/734) 14 
luvun 21 §:ssä tarkoitetun, välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden. Osakeyhtiölain  
(29.9.1978/734) 14 luvun 21 §:n mukaisesti SysOpen Digia sai siten 26.9.2006 
omistusoikeuden kaikkiin lunastuksen kohteena oleviin Senteran osakkeisiin.  
SysOpen Digia omistaa, pois lukien Senteran omistamat omat osakkeet, kaikki  
Senteran osakkeet. Senteran osakkeen noteeraus Helsingin Pörssin NM-listalla 
päättyi samana päivänä. Osakkeiden merkintäaika Senteran kaikilla optio-  
oikeuksilla päättyi 19.9.2006 ja julkinen kaupankäynti optio-oikeuksilla päättyi 
12.9.2006. 
 
Yhtiö ilmoitti 6.10.2006 pörssitiedotteellaan, että Rahoitustarkastus myönsi 
Sentera Oyj:lle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 11 §:n perusteella poikkeusluvan 
velvollisuudesta julkistaa  osavuosikatsaus ajanjaksolta 1.1. - 30.9.2006. 
Rahoitustarkastus otti päätöstä tehdessään huomioon, että osakeyhtiölain mukaisen 
lunastusvaatimuksen oikeuskäytännössä lunastusprosessissa määriteltävä 
lunastushinnan suuruus on yleensä määräytynyt lunastusvaatimuksen 
esittämisajankohdan mukaan. SysOpen Digia on esittänyt lunastusvaatimuksensa 
19.6.2006 ja Sentera on julkistanut osavuosikatsauksen ajanjaksolta 1.1. - 
30.6.2006. Koska lunastusvaatimus on esitetty edellä mainitun ajanjakson sisällä, 
ei sijoittajan aseman katsottu vaarantuvan. 
 
 
Senteran hankinnalla SysOpen Digia täydentää ja vahvistaa SysOpen Digian 
integraatioliiketoiminta-aluetta. Yritysoston kautta SysOpen Digia  
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saa tuoteosaamista ja korkean lisäarvon asiantuntijapalveluita seuraavilla  
alueilla:  
  
- Yritysjärjestelmien mobiili-integraatio  
- Toiminnanohjausjärjestelmät ja niiden integraatio  
- Toimitusketjun hallinta  
- Monikanavaratkaisut  
- Business intelligence -järjestelmät  
- Asiakaskohtaiset ratkaisut  
- Sovellusten ja palveluiden ulkoistus  
  
Transaktio vahvistaa SysOpen Digian liiketoimintoja ja osaamista erityisesti  
teollisuuden, kaupan ja logistiikan aloilla. Tämä luo ainutlaatuisen aseman  
integroidussa kaupan arvoketjussa vahvistamalla kattavaa tuote- ja  
palvelutarjontaa.  
  
Senteran liiketoiminnot on integroitu osaksi SysOpen Digia -konsernin Teollisuus 
ja Kauppa sekä Finanssi ja Palvelut -liiketoiminta-alueita. Senteran yhdistäminen 
SysOpen Digiaan luo hyvät mahdollisuudet liiketoiminnan synergioiden syntymiselle. 
Vuosittaisten synergioiden arvioidaan ylittävän miljoona euroa tilikaudesta 2007 
lähtien. Osana yhdistämisprosessia Sentera Oyj:n toiminimi on muutettu SysOpen 
Digia Industry and Trade Oy:ksi.  
 
 
KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE 
 
SysOpen Digia -konserniin kuuluivat tilikauden 2006 lopussa emoyhtiö SysOpen Digia 
Oyj sekä toiminnalliset tytäryhtiöt: SysOpen Digia Integration Oy (emoyhtiön 
omistusosuus 100 %), SysOpen Digia Smartphone Oy (100 %), SysOpen Digia Industry 
and Trade Oy (entinen Sentera Oyj) (100%), SysOpen Digia Financial Software Oy 
(entinen Samstock Oy) (100 %) ja SysOpen Digia Object Team Oy (nykyinen 
omistusosuus 100 %). Lisäksi SysOpen Digia Integration Oy:llä on kokonaan 
omistettu toiminnallinen tytäryhtiö SysOpen Digia Service Oy. Yhtiöllä on lisäksi 
toimimattomia tytäryhtiöitä, joiden vapaaehtoisen purkamismenettelyn yhtiö on 
aloittanut konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi.  
 
SysOpen Digian konsernihallinto on yhteinen ja liiketoiminta muutettiin kolmannen 
vuosineljänneksen aikana kolmeen liiketoiminta-alueeseen jotka ovat 
Telekommunikaatio-liiketoiminta, Finanssi ja Palvelut –liiketoiminta sekä 
Teollisuus ja Kauppa –liiketoiminta. Konsernihallinnossa käytiin lokakuun aikana 
yhteistoimintaneuvottelut, jotka pohjautuivat yritysjärjestelyjen myötä 
syntyneisiin päällekkäisiin toimintoihin. Neuvottelujen tuloksena hallinnosta 
vähennettiin neljä henkilöä. 
 
 
TILIKAUDEN 2006 JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT 
 
Ei olennaisia tapahtumia.  
 
 
YHTIÖKOKOUKSET  
 
Varsinainen yhtiökokous 9.3.2006 
 
Konsernin emoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.3.2006. Yhtiökokouksessa 
vahvistettiin tilivuoden 2005 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille 
vastuuvapaus, vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2005 
voitonjako, päätettiin hallituksen palkkiot ja valittiin yhtiön hallitus uudelle 
toimikaudelle. 
 
Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti:  
 
1) Alentaa ylikurssirahastoa siten, että ylikurssirahastossa olevat varat 
kokonaisuudessaan, 39.735.545,65 euroa, siirretään vapaaseen omaan pääomaan 
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kuuluvaan käyttörahastoon, jota hallinnoi yhtiökokous. Rekisteriviranomainen on 
antanut luvan kyseisen päätöksen täytäntöönpanolle.  
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. 
Valtuutuksesta on käytetty Sentera-kaupan yhteydessä 1.798.252 osaketta 
suunnattuna antina.   
 
 
HALLITUKSEN VALIOKUNNAT 
 
SysOpen Digian 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 Mikko Terho. Tilikaudella 2006 
palkitsemisvaliokunta kokoontui kaksi kertaa.  
 
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 Mikko Terho. Tilikaudella 2006 
tarkastusvaliokunta kokoontui kolme kertaa.  
 
 
OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET 
 
Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 
20.311.670 osaketta. 
 
SysOpen Digialla oli 31.12.2006 yhteensä 3.520 osakkeenomistajaa. Kymmenen 
suurinta omistajaa olivat: 
 
Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä
Pekka Sivonen  14,4 %
Evli Pankki Oyj 8,3 %
Kari Karvinen  7,8 %
Matti Savolainen 6,5 %
Jorma Kylätien kuolinpesä 4,7 %
OP-Suomi pienyhtiöt- sijoitusrahasto 3,9 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma  3,7 %
UMO Capital Oy  2,2 %
Veikko Laine Oy 2,1 %
OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 2,1 %
 
 
Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2006 
 

 
Osakkeiden lukumäärä Osuus 

omistuksista
Osuus osakkeista ja 

äänistä
1 – 100 23,3 % 0,3 %
101 – 1.000 52,7 % 4,5 %
1.001 – 10.000 20,9 % 11,1 %
10.001 – 100.000 2,4 % 13,3 %
100.001 - 1.000.000 0,6 % 33,8 %
1.000.001 – 3.000.000 0,1 % 37,0 %
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Osakkeita yhteensä 20.311.670 kpl 
 
 
Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2006 
 
 Osuus 

omistuksista
Osuus osakkeista

Yritykset 6,6 % 14,5 %
Rahoitus ja vakuutus 0,5 % 17,7 %
Julkisyhteisöt 0,1 % 3,8 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,3 % 0,5 %
Kotitaloudet 92,0 % 62,0 %
Ulkomaat 0,5 % 1,5 %

 
 
 
KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ TILIKAUDELLA  
 
SysOpen Digia Oyj:n osake on tilikaudella 2006 noteerattu pohjoismaisessa 
pörssissä Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus 
on SYS1V. Alin kaupankäyntikurssi tilikaudella oli 3,00 euroa ja ylin 4,97 euroa. 
Osakkeen virallinen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 
3,42 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 3,75 euroa. Yhtiön markkina-arvo 
tilikauden päättyessä oli 65.669.028 euroa.  
 
Tilikauden 2006 aikana yhtiön tietoon annettiin seuraavat arvopaperimarkkinalain 2 
luvun 9 pykälän mukaiset ilmoitukset: 
 
1. Osuuspankkikeskus Osk (OPK) ilmoitti 13.3.2006 SysOpen Digialle, että OPK:n, 
sen tytäryritysten sekä sen tytäryritysten hallinnoimien sijoitusrahastojen 
yhteenlaskettu omistus ylittää 5 %:n rajan SysOpen Digian osakkeista ja 
äänivallasta.  
 
2. Columbia Wanger Asset Management, L.P. ilmoitti yhtiölle 4.3.2006, että sen 
hallinnoimien SysOpen Digia Oyj:n osakkeiden osuus on ylittänyt 5 %:n rajan 
SysOpen Digian osakkeista ja äänivallasta. 
 
3. Osuuspankkikeskus Osk (OPK) ilmoitti yhtiölle 11.5.2006, että  
OPK:n, sen tytäryritysten sekä sen tytäryritysten hallinnoimien  
sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistus on laskenut alle 5 %:n rajan SysOpen  
Digian osakkeista ja äänivallasta.  
    
4. Jorma Kylätien kuolinpesä ilmoitti yhtiölle 5.6.2006, että sen  
omistusosuus SysOpen Digian osakkeista ja äänivallasta on laskenut alle 5 %:n  
rajan.  
 
5. Pekka Päiviö Sivonen ilmoitti yhtiölle 5.6.2006, että hänen  
omistusosuutensa SysOpen Digian osakkeista ja äänivallasta on laskenut alle 15 %:n  
rajan.  
 
6. Pekka Päiviö Sivonen ilmoitti yhtiölle 21.9.2006, että hän on tehnyt 
termiinisopimuksen, joka erääntyessään johtaa siihen, että hänen osuutensa SysOpen 
Digia Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ylittää 20 % rajan.  
 
7. Evli Pankki Oyj ilmoitti yhtiölle 21.9.2006, että Evli Pankki Oyj:n osuus 
SysOpen Digia Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 21.9.2006 tehdyillä 
kaupoilla ylittänyt 5 %:n rajan. Samalla Evli Pankki ilmoitti, että Evli Pankki 
Oyj on 21.9.2006 on tehnyt termiinisopimuksen, jonka erääntyessä Evli Pankin 
omistusosuus SysOpen Digian osakkeista tulee laskemaan alle 5 prosentin rajan. 
 
8. Columbia Wanger Asset Management, L.P. ilmoitti 28.9.2006 SysOpen Digialle,  
että sen omistusosuus SysOpen Digian osakkeista ja äänivallasta on laskenut alle  
5 %:n rajan.  
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9. Osuuspankkikeskus Osk (OPK) ilmoitti 11.10.2006 SysOpen Digialle, että  
sen yhteenlaskettu omistus SysOpen Digian osakkeista ja äänivallasta tilapäisesti 
nousi yli 5 %:n rajan ja laski samana päivänä (10.10.2006) tehdyillä 
osakekaupoilla takaisin alle 5 %:n rajan.  

  
 
 
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 on 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 
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 3,70 euroa 
osakkeelta ja 2003D-optioilla 4,27 euroa osakkeelta. Merkintähinnoista vähennetään 
jaetut osingot optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan 
omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli 31.12.2006 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 31.12.2006 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 SysOpen Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta. 
 
Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005K1 oli 1,21 euroa ja on optio-
oikeudella 2005K2 2,36 euroa (osinko-oikaistu). Optio-oikeuksilla merkittävän 
osakkeen merkintähintaa alennetaan 1.6.2005 jälkeen ja ennen osakemerkintää 
päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen 
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. 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. SysOpen Digia Oyj:n 
kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli 31.12.2006 
optio-ohjelman 2005K2 mukaisia optiota yhteensä 5.657 kappaletta. 
 
Optiot 2005K1 (105.408 kpl) on kaikki jo käytetty osakemerkintään. Optio-ohjelman 
2005K2 perusteella on 31.12.2006 mennessä merkitty 8.631 uutta osaketta. Optiot 
2005K2 on noteerattu Helsingin Pörssissä 2.1.2006 lukien. 
 
 
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 SysOpen 
Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta. 
 
Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005A on 4,28 euroa (osinko-oikaistu), 
optio-oikeudella 2005B 3,98 euroa ja optio-oikeudella 2005C SysOpen Digia Oyj:n 
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 
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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. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin 
aina vähintään osakkeen nimellisarvo. 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. SysOpen Digia 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. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia 
Partners Oy:n hallussa oli 31.12.2006 optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita 
yhteensä 512.000 kappaletta. 
 
SysOpen Digian kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia on 31.12.2006 jäljellä 
yhteensä 1.748.210 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 31.12.2006 vielä 565.239 
kappaletta. Ulos jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 31.12.2006 
enimmillään 5,50 %. 

 
 
 
 
Helsingissä 8. helmikuuta 2007 
 
SYSOPEN DIGIA OYJ 
Hallitus 
 
 
LISÄTIETOJA 
 
Toimitusjohtaja Jari Mielonen, 
gsm 040 703 8383, sähköposti: jari.mielonen@sysopendigia.fi 
 
 
Tilinpäätös ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla 
www.sysopendigia.fi sijoittajat-osiossa klo 11.00 jälkeen. 
 
 
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 
 

 
Tilinpäätöksen luvut ovat tilintarkastetut.  
 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA  
 

  10-
12/2006 

10-
12/2005 Muutos% 2006 2005 

Muutos 
%
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Liikevaihto 26 620,8 17 927,2 48 % 84 968,1 60 525,5 40 %

Liiketoiminnan 
muut tuotot 80,1 32,8 144 % 280,2 230,1 22 %
Materiaalit ja 
palvelut -1 939,8 -989,0 96 % -4 699,6 -3 320,6 42 %

Poistot ja 
arvonalentumiset -1 304,1 -1 033,9 26 % -4 557,3 -3 318,0 37 %
Muut 
liiketoiminnan 
kulut -20 471,5 -14 076,0 45 % -67 637,4 -49 887,8 36 %
              

Liikevoitto 2 985,4 1 861,2 60 % 8 354,1 4 229,2 98 %

              
Rahoituskulut 
(netto) -646,6 -203,8 217 % -1 659,3 -897,1 85 %

              
Voitto ennen 
veroja 2 338,8 1 657,4 41 % 6 694,8 3 332,1 101 %
              

Tuloverot -713,5 -449,9 59 % -1 827,6 -977,5 87 %
Tilikauden 
voitto 1 625,3 1 207,5 35 % 4 867,2 2 354,6 107 %
              

Jakautuminen:             
Emoyhtiön 
osakkaille 1 629,8 1 199,5 36 % 4 854,1 2 331,7 108 %

Vähemmistölle -4,5 8,0 -156 % 13,1 22,9 -43 %

              
Tulos/osake, EUR 0,08 0,07 14 % 0,25 0,14 79 %

Tulos/osake, 
laimennettu, EUR 0,08 0,07 14 % 0,25 0,14 79 %

 
 

 
 

SEGMENTTITIEDOT, 1000 EUROA 
 
 

LIIKEVAIHTO 10-
12/2006 

10-
12/2005

Muutos 
%

1-
12/2006

1-
12/2005 

Muutos 
% 

Telekommunikaatio 11 931 12 416 -4 % 43 618 38 735 13 % 
Finanssi ja 
Palvelut 7 386 4 213 75 % 23 633 16 604 42 % 
Teollisuus ja 
kauppa 7 303 1 298 463 % 17 717 5 185 242 % 
SysOpen Digia -
konserni 26 621 17 927 48 % 84 968 60 525 40 % 

 
 

LIIKEVOITTO 10-
12/2006 

10-
12/2005

Muutos 
%

1-
12/2006

1-
12/2005 

Muutos 
% 

Telekommunikaatio 1 562 1 607 -3 % 4 018 4 326 -7 % 
Finanssi ja 
Palvelut 479 313 53 % 2 322 2 090 11 % 
Teollisuus ja 
kauppa 942 -142   2 014 -392   
Strukturointikulut - 83     -1 795 -100 % 
SysOpen Digia - 2 985 1 861 60 % 8 354 4 229 98 % 
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konserni 
 
 
 
 

KONSERNITASE, 1000 EUROA  
 

Varat 31.12.2006 31.12.2005 Muutos % 
      
Pitkäaikaiset varat       
Aineettomat hyödykkeet 103 210,0 63 569,4 62 % 
Aineelliset hyödykkeet 3 251,6 3 116,8 4 % 
Sijoitukset 608,4 589,3 3 % 
Laskennallinen 
verosaaminen 2 909,9 1 621,1 80 % 
        
Pitkäaikaiset varat 
yhteensä 109 979,9 68 896,6 60 % 
        
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus       
Lyhytaikaiset saamiset 24 836,9 14 745,8 68 % 
Myytävissä olevat 
rahoitusvarat 2 778,3 1 720,5 61 % 
Rahavarat 8 727,3 10 605,4 -18 % 
        
Lyhytaikaiset varat 
yhteensä 36 342,5 27 071,7 34 % 
        
Varat yhteensä 146 322,4 95 968,4 52 % 

 
 
 

Oma pääoma ja velat 31.12.2006 31.12.2005 Muutos % 
        
Osakepääoma 2 031,2 1 839,5 10 % 
Ylikurssirahasto 6 729,5 39 718,0 -83 % 
Muu rahasto 5 203,8 5 203,8 0 % 
Sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto 39 735,5 0,0   
Arvonmuutosrahasto 0,0 166,2 -100 % 
Muuntoero -6,6 23,1 -129 % 
Kertyneet voittovarat 4 458,0 2 796,6 59 % 
Tilikauden voitto 4 854,1 2 331,7 108 % 
Emoyhtiön omistajille 
kuuluva oma pääoma 63 005,6 52 078,9 21 % 
Vähemmistöosuus 113,8 110,7 3 % 
        
Oma pääoma yhteensä 63 119,4 52 189,6 21 % 
        
Velat       
Pitkäaikaiset, korolliset 
velat 56 081,5 21 296,2 163 % 
Laskennalliset verovelat 3 822,3 3 211,8 19 % 
Pitkäaikaiset velat 
yhteensä 59 903,8 24 508,0 144 % 
        
Lyhytaikaiset, korolliset 
velat 582,6 4 759,2 -88 % 
Muut lyhytaikaiset velat 22 716,7 14 511,5 57 % 
Lyhytaikaiset velat 
yhteensä 23 299,2 19 270,7 21 % 
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Velat yhteensä 83 203,0 43 778,7 90 % 
        
Oma pääoma ja velat 146 322,4 95 968,4 52 % 

 
 
 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUROA 
 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
 
1000 euroa 
 
 a b c d e f g h
Oma pääoma 
1.1.2005 

926 7 102 0 23 85 3 168 122 11 426

Myytävissä 
olevat 
sijoitukset: 

  

Voitot 
/tappiot 
käypään arvoon 
arvostuksesta 

 81  81

Muut  649 649
Suoraan omaan 
pääomaan 
kirjatut erät 

0 0 0 0 81 649 730

Tilikauden 
voitto 

 2 331 24 2 355

Kaudella 
kirjatut 
tuotot ja 
kulut yhteensä 

0 0 0 0 0 2 331 24 2 355

Osakepääoman 
korotus 

914 32 
616

 33 530

Osingonjako  -1 019 -1 019
Muut  5 204  -35 5 169
Oma pääoma 
31.12.2005 

1 840 39 
718

5 204 23 166 5 128 111 52 189

 
 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 
sijoitukset: 

  0

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 39 736 -23 -8 -7
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712
OMA PÄÄOMA 
31.12.2006 

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

 
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: 
1.1.2006 -
31.12.2006

1.1.2005 – 
31.12.2005 

Tilikauden voitto 4 854 2 355 

Oikaisut tilikauden tulokseen 8 323 3 734 

Käyttöpääoman muutos -4 093 18 
Maksetut korot -1 917 -264 

Saadut korot  271 2 

Maksetut verot  -1 682 -153 

Liiketoiminnan rahavirta 5 756 5 691 

     

Investointien rahavirta:    

Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin -1 876 -2 288 

Aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden luovutustulot  376 1 

Investoinnit muihin sijoituksiin  0 -4 

Tytäryhtiöhankinnat -34 229 18 448 

Luovutustulot muista sijoituksista  -1 214 

Saadut osingot investoinneista  12 5 
Saadut korot investoinneista 0 381 

Investointien rahavirta -35 718 16 757 

     

Rahoituksen rahavirta:    

Maksullinen osakeanti 320 719 

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -41 208 0 
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -21 875 -40 810 

Lyhtyaikaisten lainojen nostot 38 000 0 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 55 000 25 000 

Maksetut osingot ja muu voitonjako -930 -1 020 

Rahoituksen rahavirta  29 307 -16 112 

     
Rahavarojen muutos -655 6 336 

     

Rahavarat tilikauden alussa 12 326 5 909 

Käyvän arvon muutokset -166 81 

Rahavarojen muutos -655 6 336 
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Rahavarat tilikauden lopussa 11 505 12 326 
 

 
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, 1000 EUROA 
 
  10-12/2006 7-9/2006 4-6/2006 1-3/2006 10-12/2005
Liikevaihto 26 620,8 21 661,0 19 760,4 16 925,9 17 927,2
Liiketoiminnan muut 
tuotot 80,1 140,5 24,3 35,3 32,8
Materiaalit ja 
palvelut -1 939,8 -1 170,9 -1 032,9 -556,0 -989,0
Poistot ja 
arvonalentumiset -1 304,1 -1 280,9 -1 059,6 -912,6 -1 033,9
Muut liiketoiminnan 
kulut -20 472,5 -16 629,4 -16 677,7 -13 858,7 -14 076,0
            
Liikevoitto 2 985,4 2 720,3 1 014,5 1 633,9 1 861,2
            
Rahoituskulut (netto) -646,6 -618,9 -355,9 -37,9 -203,8
            
Voitto ennen veroja 2 338,8 2 101,3 658,6 1 596,0 1 657,4
            
Tuloverot -713,5 -506,6 -173,2 -434,4 -449,9
Tilikauden voitto  1 625,3 1 594,8 485,4 1 161,6 1 207,5
           
Jakautuminen:           
Emoyhtiön osakkaille 1 629,8 1 586,7 479,6 1 157,9 1 199,5
Vähemmistölle -4,5 8,0 5,8 3,7 8,0
            
Tulos/osake, EUR 0,08 0,08 0,03 0,06 0,07
Tulos/osake, 
laimennettu, EUR 0,08 0,08 0,02 0,06 0,07
 
 
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 

 
  2006 2005 
Toiminnan laajuus     
      
Liikevaihto 84 968 60 525 
- muutos edelliseen vuoteen 40 % 131 % 
Sijoitettu pääoma keskimäärin  119 783 78 245 
Henkilöstön määrä vuoden lopussa  1 087 793 
Henkilöstö keskimäärin 981 731 
     
Kannattavuus    
     
Liikevoitto  8 354 4 229 
- suhteessa liikevaihtoon 10 % 7 % 
Tulos ennen veroja 6 695 3 332 
- suhteessa liikevaihtoon 8 % 6 % 
Tilikauden voitto 4 854 2 332 
suhteessa liikevaihtoon 6 % 4 % 
Oman pääoman tuotto, % 8 % 5 % 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9 % 6 % 
     
Rahoitus ja taloudellinen asema    
     
Korollinen vieras pääoma 56 664 26 055 
Rah.om.arvopaperit+ rahat ja pankkis. 11 506 12 326 
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % 72 % 26 % 
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Omavaraisuusaste, % 44 % 56 % 
Liiketoiminnan rahavirta 5 756 5 691 
Tulos/osake,eur, laimentamaton  0,25 0,14 
Tulos/osake,eur, laimennettu 0,25 0,14 
Oma pääoma/osake 3,10 2,83 
Osakkeen alin kaupantekokurssi 3,00 3,43 
Osakkeen ylin kaupantekokurssi 4,97 4,93 
Osakkeen keskikurssi 3,75 4,36 
Osakekannan markkina-arvo  69 669 85 170 

 
 
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 
oli 19.440.834 kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän 
painotettu keskiarvo tilikauden aikana oli 19.650.916 kpl. Ulkona olevien 
osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa oli 20.311.670 kpl. 
 

 
Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. 

 
Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. 


	HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

