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 SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999
 
 
 Liikevaihto
 
 Tietotekniikan asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui voimakkaana katsausaikana.
Sysopen Oyj -konsernin (myöhemmin Konserni) liikevaihto oli katsauskaudella 27,1
mmk (vuonna 1998 vastaavana katsauskautena 23,2 mmk). Kasvu edellisvuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna oli 17 %. Liikevaihdon kasvu muodostui erityisesti
asiantuntijapalveluiden ja asiakasratkaisujen toimituksista asiakkaiden
järjestelmäuudistushankkeisiin sekä uusista olio- ja komponenttiteknologian
asiakastoimeksiannoista.
 
 Tuloskehitys
 
 Konsernin tulos katsausaikana oli hyvä ja tuloskehitys oli suunnitelmien mukainen.
Konsernin liikevoitto oli 8,8 mmk (1998: 9,0 mmk), joka vastasi 33 %:a liikevaihdosta
(1998: 39 %). Kannattavuus laski jonkin verran edellisestä vuodesta. Lasku tapahtui
liiketoiminnan suunniteltuun kasvattamiseen ja kehittämiseen tehtyjen voimakkaiden
panostusten johdosta, mikä näkyi voimakkaasti nousseina liiketoiminnan muina
kuluina. Konsernin voitto ennen veroja oli 9,0 mmk (1998: 9,2 mmk).
 
 Investoinnit
 
 Kasvun ja siihen liittyvän toimitilalaajennuksen johdosta tehtiin katsauskaudella
tavanomaista enemmän investointeja käyttöomaisuuteen. Palveluiden ja henkilöstön
kehittämiseen tehdyt panostukset on kirjattu suoraan kuluiksi.
 
 Käyttöomaisuus on kirjattu alkuperäisin hankintamenoin vähennettynä suunnitelman
mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaista poistosuunnitelmaa on muutettu kuluvana
tilikautena koneiden ja kaluston osalta 30%:n menojäännöspoistosta 25%:n
menojäännöspoistoksi.
 
 Konsernilla ei ole annettuja pantteja tai sitoumuksia. Sen sijaan toimitiloihin liittyviä
vuokravastuita oli katsauskauden lopussa 2.957.184 markkaa, kun niitä vuoden 1998
lopussa oli vain 243.000 mk. Vuokravastuiden voimakas kasvu johtui kesäkuun 1999
alussa tapahtuneesta huomattavasta Helsingin toimitilojen laajennuksesta ja siihen
liittyvästä uudesta määräaikaisesta vuokrasopimuksesta.
 
 Henkilöstö
 
 Henkilöstön määrä kasvoi katsausaikana merkittävästi ollen katsauskauden lopussa 95
henkilöä, kun se kesäkuun 1998 lopussa oli 74 henkilöä.
 
 Kehitystoiminta
 
 Palvelukehityksen painopisteet olivat henkilöstön koulutuksessa, projektiohjeistojen ja
menetelmien kehityksessä sekä laatujärjestelmän kehityksessä. Myös
riskienhallintapalvelun kehittämiseen panostettiin voimakkaasti.
 
 Vuosi 2000
 
 Konserni on pyrkinyt kiinnittämään erityistä huomiota vuosi 2000 kelpoisuuteen
toimeksiannoissaan. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan ei Konsernin tulokseen tai
rahoitusasemaan liittyviä riskejä ole nähtävissä. Konsernin sisäiset tietojärjestelmät
(ohjelmistot ja laitteistot) on katsauskauden aikana saatu osittain päivitetyiksi vuosi
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2000 kelpoisiksi. Konserni tulee päivittämään kaikki sisäiset järjestelmänsä vuosi 2000
kelpoisiksi syyskuun 1999 loppuun mennessä.
 
 Tärkeimmät tapahtumat katsauskauden jälkeen
 
 Heinäkuussa Sysopen Oyj:n hallitukseen valittiin perustajaosakkaiden lisäksi Risto
Linturi ja Timo Tiihonen. Risto Linturin vastuualueena on teknologia ja visiot ja Timo
Tiihosen vastuualueena on SysOpenin kansainvälistyminen.
 
Sysopen Oyj teki 20.8.1999 sopimuksen, jolla se hankki omistukseensa Commit;
Material Automation Oy:n (jäljempänä CMA) koko osakekannan. Kauppa toteutettiin
osakevaihtona, jossa CMA:n osakkaille suunnattiin uusmerkinnässä yhteensä 460.000
Sysopen Oyj:n uutta osaketta. Osakepääoman korotus rekisteröitiin kaupparekisteriin
3.9.1999, joten CMA:n osakkaiden saamat osakkeet muodostavat noin 6,52 % yhtiön
nykyisestä osakelukumäärästä.
 
 CMA on vuonna 1990 perustettu, Espoossa ja Tampereella toimiva tietotekniikan
asiantuntijayritys. CMA toimittaa ja kehittää kaupan ja teollisuuden
liiketoimintakriittisiä asiakasratkaisuja sekä uusimpaan tietoliikenne-, mobiili- ja
paikkateknologiaan perustuvia logistiikkajärjestelmiä. Lisäksi CMA:n keskittyy
asiakashallinnan (CRM, Customer Relationship Management) ratkaisujen ja
valmisohjelmistotuotteiden toimittamiseen. CMA edustaa Suomessa ruotsalaista
Industri-Matematik AB:n Abalon-asiakashallintaohjelmistoa. CMA toimii kotimaassa
ja sen asiakaskuntaan kuuluu merkittäviä suomalaisia teleoperaattoreita, kappale- ja
päivittäistavarayrityksiä, kauppaketjuja sekä suuria julkishallinnon laitoksia. Yhtiön
johto katsoo, että CMA:n hankinta tukee selvästi SysOpenin strategisia päämääriä
erityisesti asiakashallinnan (CRM) osalta. Lisäksi SysOpenin palvelumahdollisuudet
logistiikkaratkaisuissa paranevat merkittävästi.
 
 Vuonna 1998 CMA:n liikevaihto oli 8,7 mmk ja sen liikevoitto oli -0,3 mmk. Tehdyn
välitilinpäätöksen mukaan CMA:n katsauskauden 1.1.-30.6.1999 liikevaihto oli 6,7
mmk ja liikevoitto puolestaan oli 0,7 mmk, mikä vastaa 10 %:a liikevaihdosta.
CMA:ssa on 6.9.1999 palveluksessaan jo 30 työntekijää. SysOpenin johto uskoo, että
CMA:n liikevaihdon ja erityisesti kannattavuuden suotuisa kehittyminen jatkuvat myös
loppuvuonna 1999.
 
 Sysopen Oyj:n hallitus päätti 25.8.1999 hakea yhtiön osakkeiden julkista noteerausta
Helsingin Pörssin NM-listalla.
 
 Loppuvuoden 1999 näkymät
 
 Konsernin myyntiaste loppuvuodelle 1999 on hyvä. Aiempien vuosien kokemusten
perusteella SysOpenin johto arvioi, että liikevaihto tulee loppuvuonna kasvamaan
alkuvuotta nopeammin. Koska SysOpen on katsauskauden jälkeen tehnyt myös useita
yrityskauppoja, tulee liikevaihdon kasvu loppuvuonna 1999 olemaan alkuvuotta
merkittävästi nopeampaa. Suunnitelmallisesta voimakkaasta kasvusta ja siihen
liittyvästä kulujen kasvusta huolimatta yhtiön johto arvioi, että Konsernin kannattavuus
säilyy loppuvuonnakin hyvällä tasolla.
 
 
 Helsingissä 6.9.1999
 
 Sysopen Oyj:n hallitus
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 Konsernin tuloslaskelma 1.1.-30.6.1999
 
(markkaa) 1.1.-30.6.1999 1.1.-30.6.1998 1.1.-31.12.1998

LIIKEVAIHTO 27.062.302 23.200.838 47.136.010

Liiketoiminnan muut tuotot 163.279 102.469 459.408

Materiaalit ja palvelut -460.962 -406.821 -837.419
Henkilöstökulut -13,206.769 -10.720.064 -24.555.192
Poistot ja arvonalennukset -609.792 -439.065 -1.030.254
Liiketoiminnan muut kulut -4.111.642 -2.757.616 -5.730.854

LIIKEVOITTO 8.836.417 8.979.739 15.441.699

Rahoitustuotot ja kulut 162.409 201.390 971.835

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja 8.998.826 9.181.129 16.413.534

Tilinpäätössiirrot 0 0 -29.723
Välittömät verot -2.556.323 -2.295.134 -4.681.139
Vähemmistön osuus -372.593 -505.176 -759.455

TILIKAUDEN VOITTO 6.069.910 6.080.819 10.943.217
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 Konsernin tase 30.6.1999
 

VASTAAVAA 30.6.1999 30.6.1998 31.12.1998

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 180.020 188.108 143.777
Aineelliset hyödykkeet 3.788.593 2.336.365 2.142.511

Sijoitukset

  Muut sijoitukset 2.676.762 2.981.605 2.993.088

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset 8.372.957 6.751.869 6.378.810

Rahoitusarvopaperit 6.292.590 12.222.385 15.049.912
Rahat ja pankkisaamiset 8.548.504 4.634.260 9.428.530

VASTAAVAA 29.859.424 29.114.593 36.136.628

VASTATTAVAA 30.6.1999 30.6.1998 31.12.1998

OMA PÄÄOMA 22.293.869 22.484.613 27.174.466

VÄHEMMISTÖOSUUS 420.626 558.108 863.512

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 0 0 77.636

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma 7.144.930 6.071.872 8.021.014

VASTATTAVAA 29.859.424 29.114.593 36.136.628
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 Konsernin tunnusluvut 1.1.-30.6.1999

1000 mk 1.1.-30.6.1999 1.1.-30.6.1998

 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
 Liikevaihto 27.062 23.201
 Liikevaihdon kasvu, % 17%
 Liikevoitto 8.836 8.979
 % liikevaihdosta 33% 39%
 Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia
 ja veroja 8.999 9.181
 % liikevaihdosta 33% 40%
 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 8.999 9.181
 % liikevaihdosta 33% 40%
 Oman pääoman tuotto, % 25% 31%
 Sijoitetun pääoman tuotto, % 35% 44%
 Korollinen vieras pääoma 0 0
 Rah.om.arvopaperit+Rahat ja pankkis. 14.841 16.856
 Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) -65% -73%
 Omavaraisuusaste, % 77% 80%
 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 2.277 935
 % liikevaihdosta 8% 4%
 Henkilöstö kauden lopussa 95 74

Markkaa 1.1.-30.6.1999 1.1.-30.6.1998

 Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut
 Tulos/osake, mk (konserni) 0,86 0,86
 Oma pääoma/osake, mk 3,16 3,18
 Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän
 painotettu keskiarvo tilikauden aikana 150 150
 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
 tilikauden lopussa 150 150

Kaikki osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vastaamaan osakkeiden tämänhetkistä
määrää (7.053.127 kpl).

Yhtiön tilintarkastajat ovat tarkastaneet osavuosikatsauksen/välitilinpäätöksen.
Osavuosikatsaus/välitilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti ja antaa
oikean ja riittävän kuvan Konsernin taloudellisesta tilanteesta.
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