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 SYSOPENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.1999; SYSOPEN KOVASSA
KASVUSSA
 
 
 - Liikevaihto 42,8 mmk, kasvu 32 %
 - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 8,1 mmk (19 % liikevaihdosta), lasku 27 %
 - Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 149 henkilöä, kasvu 84 %
 
 
 
 Liikevaihto
 
 Sysopen Oyj -konsernin (myöhemmin Konserni) liikevaihto oli katsauskaudella 42,8 mmk (vuonna
1998 vastaavana katsauskautena 32,4 mmk). Kasvu edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli 32
%. Konserni kasvoi sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen kautta. Alalle tyypillisesti kolmas
vuosineljännes oli kesälomakaudesta johtuen muita heikompi.
 
 Tuloskehitys
 
 Konsernin tulos katsausaikana oli edelleen hyvä. Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 8,1
mmk (1998: 11,1 mmk), joka vastasi 19 %:a liikevaihdosta (1998: 34 %). Perusliiketoiminnan
kannattavuus säilyi edelleen hyvällä tasolla, mutta kokonaisuutena kannattavuus laski edellisen vuoden
vastaavasta ajankohdasta. Lasku johtui liiketoiminnan suunniteltuun kasvattamiseen ja kehittämiseen
tehdyistä voimakkaista panostuksista, yritysostoista ja niiden valmistelemisesta, kansainvälistymisestä
sekä pörssilistautumisesta. Nämä näkyivät nousseina henkilöstökuluina sekä liiketoiminnan muina
kuluina.
 
 Konserni kirjasi syyskuussa tapahtuneeseen listautumiseen liittyneet välittömät kulut (1,5 mmk)
taseeseen oman pääoman ylikurssirahastoa vähentävästi. Listautumiseen liittyneet välilliset kulut on
kirjattu tulosvaikutteisesti suoraan kuluiksi. Konsernin voitto oli 5,6 mmk (1998: 7,4 mmk).
 
 Henkilöstö
 
 Henkilöstön määrä Konsernissa kasvoi katsausaikana erittäin voimakkaasti ollen katsauskauden lopussa
149 henkilöä, kun se syyskuun 1998 lopussa oli 81 henkilöä. Henkilöstömäärän kasvu oli 84 % ja
henkilöstön vaihtuvuus vuositasolla on edelleen ollut vähäistä. Suuri osa kasvusta tapahtui
katsauskauden lopussa kesälomakaudella, jolloin laskutus on vähäistä. Näin ollen liikevaihto ei noussut
henkilöstömäärän kanssa samassa suhteessa, mutta henkilöstömäärän kasvu ehti kuitenkin rasittaa
henkilöstökuluja, mikä osaltaan heikensi tulosta.
 
 Rahoitus ja investoinnit
 
 Taseen loppusumma oli 65,0 mmk (31,1 mmk). Omavaraisuusaste oli 81 % (79 %) ja nettovelat
suhteessa omaan pääomaan (gearing) -0,75 (-0,72). Konsernin likvidit varat olivat 39,0 mmk (17,6
mmk).
 
 Kasvun ja siihen liittyvän toimitilalaajennuksen johdosta tehtiin katsauskaudella edelleen tavanomaista
enemmän investointeja käyttöomaisuuteen. Palvelukehityksen painopisteet olivat henkilöstön
koulutuksessa, riskienhallintapalvelun tuotteistamisessa, projektiohjeistojen ja menetelmien kehityksessä
sekä laatujärjestelmän kehityksessä. Olio- ja komponenttiteknologiaan panostettiin voimakkaan
koulutuksen lisäksi rakentamalla projektitoimituksiin tarkoitettu WAP Print Server –ohjelmisto.
Katsauskaudella käynnistettiin uudet tytäryhtiöt Kuopioon ja Lontooseen, joissa on panostettu
voimakkaasti rekrytointiin ja markkinointiin. Palveluiden, henkilöstön ja ohjelmistojen kehittämiseen
tehdyt panostukset on Konsernissa 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. Konsernin liikearvojen
suunnitelmanmukainen poistoaika on viisi vuotta.
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 Listautuminen
 
Sysopen Oyj suoritti syyskuussa listautumisannin, joka koostui osakeannista ja osakemyynnistä.
Instituutioannissa tarjolla oli 1.290.000 vanhaa osaketta ja ylimerkintä oli 27-kertainen. Yleisöannissa
tarjottiin 540.000 uutta osaketta ja ylimerkintä oli viisinkertainen. Henkilöstöannissa tarjolla oli 60.000
uutta osaketta ja ylimerkintä oli kaksinkertainen. Koko listautumisanti ylimerkittiin noin 20-kertaisesti.
Osakkeen hinta instituutio- ja yleisöannissa oli 6,40 euroa. Henkilöstöannissa osakkeen hinta oli 5,76
euroa. Osakkeiden noteeraus Helsingin Pörssin Prelistalla alkoi 27.9.1999 ja NM-listalla 29.9.1999.

 Osakepääoma ja osakkeet
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty selvitys Sysopen Oyj:ssä suoritetuista toimenpiteistä, joilla
katsauskauden aikana on muutettu osakepääoman määrää tai niiden osakkeiden lukumäärää ja lajia,
joihin se jakautuu:
 

Toimenpide Nimellisarvo,
mk

Osakepääoman
korotus, mk

Osakemäärän
Lisäys, kpl

Uusi osake-
pääoma, mk

Uusi osakkeiden
lukumäärä

Rekisteröity

Perustaminen 1.000,00  150.000,00 150 150.000,00 150 23.1.1991
Rahastoanti 20.000,00 2.850.000,00 3.000.000,00 150 24.6.1999
Osakkeen
nimellisarvon
alentaminen

0,50 5.999.850 3.000.000,00 6.000.000 24.6.1999

Uusmerkintä 0,50 296.563,50 593.127 3.296.563,50 6.593.127 9.8.1999
Uusmerkintä 0,50 230.000,00 460.000 3.526.563,50 7.053.127 3.9.1999
Uusmerkintä 0,50 300.000,00 600.000 3.826.563,50 7.653.127 27.9.1999

 Osakeantioikaistu osakkeiden keskiarvo katsauskaudella oli 7.104.400 kappaletta. Sysopen Oyj:n
osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 3.7.1999.
 
 Sysopen Oyj:n yhtiökokous päätti 18.8.1999 valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen päättämään yhden tai
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnästä siten, että
vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa tai uusmerkinnässä yhteensä oikeutetaan
merkitsemään enintään 1.318.625 kappaletta uusia Osakkeita, joiden nimellisarvo on 0,50 markkaa.
Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 659.312,50 markalla. Hallitukselle
annettu valtuutus on merkitty kaupparekisteriin 20.8.1999. Valtuutusta on käytetty yhteen yritysostoon
ja listautumisantiin. Valtuutuksesta on käyttämättä 129.312,50 markkaa.
 
 Sysopen Oyj:n yhtiökokous päätti 15.9.1999 optio-oikeuksien antamisesta Konsernin palveluksessa
oleville henkilöille henkilöstön kannustamiseksi siten, että optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään
369.000 kappaletta. Osakepääomaa voidaan optio-oikeuksien perusteella korottaa enintään 184.500
markalla, mikä vastaa noin 4,8 prosenttia Sysopen Oyj:n nykyisestä osakepääomasta.
 
 Yritysostot
 
 Toukokuussa Sysopen Oyj osti 49% ruotsalaisesta Colrow AB:sta, josta tuli näin Sysopen Oyj:n
100%:sesti omistama tytäryhtiö. Colrow Ab:n nimi muutettiin katsauskauden aikana Sysopen Sweden
AB:ksi.
 
 Heinäkuussa suoritetulla suunnatulla annilla Sysopen Oyj hankki itselleen 100 % omistusosuuden
Sysopen Invest Oy:stä, ja sai näin kokonaan omistukseensa kotimaiset tytäryhtiönsä (joista Sysopen
Invest Oy omisti 8 % vähemmistöosuudet). Elokuussa aloitettiin Sysopen Invest Oy:n fuusio Sysopen
Oyj:hin. Fuusiolla ei ole vaikutusta Konsernin liiketoimintaan. Fuusio arvellaan saatavan päätökseen
vielä vuoden 1999 aikana.
 
 Heinäkuussa suoritetulla suunnatulla annilla Sysopen Oyj hankki itselleen 80 % omistusosuuden SO
Object Team Oy:stä, ja tämän uuden konserniyhtiön nimi muutettiin Sysopen Object Team Oy:ksi.
Yhtiön erikoisosaaminen keskittyy olio- ja komponenttiteknologiaan Internet-ympäristöissä (esim.
Java), minkä Sysopen näkee yhdeksi merkittäväksi teknologiseksi panostusalueekseen.
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Elokuussa Sysopen Oyj hankki suunnatulla annilla omistukseensa Commit; Material Automation Oy:n
koko osakekannan, ja tämän uuden konserniyhtiön nimi muutettiin syksyllä Sysopen Optimus Oy:ksi.
Optimus on Espoossa ja Tampereella toimiva tietotekniikan asiantuntijayritys, joka toimittaa ja kehittää
kaupan ja teollisuuden liiketoimintakriittisiä asiakasratkaisuja sekä uusimpaan tietoliikenne-, mobiili- ja
paikkateknologiaan perustuvia logistiikkajärjestelmiä. Lisäksi Optimuksella on asiakashallinnan (CRM,
Customer Relationship Management) ratkaisujen ja valmisohjelmistotuotteiden osaamista ja Optimus
edustaa Suomessa ruotsalaista Industri-Matematik AB:n Abalon-asiakashallintaohjelmistoa. Sysopen
Oyj katsoi, että Optimuksen hankinta tukee selvästi Konsernin strategisia päämääriä erityisesti
asiakashallinnan ja logistiikkaratkaisujen osalta.
 
 Sysopen Invest Oy, Sysopen Object Team Oy Oy ja Sysopen Optimus Oy on konsolidoitu Konsernin
lukuihin 1.7.1999 lähtien.
 
 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
pääosin päivitetyiksi vuosi 2000 kelpoisiksi. Konserni tulee päivittämään kaikki loputkin sisäiset
järjestelmänsä vuosi 2000 kelpoisiksi marraskuun 1999 loppuun mennessä.
 
 Tärkeimmät tapahtumat katsauskauden jälkeen
 
 Lokakuussa Sysopen Oyj:n hallitus päätti Konsernin kotimaiselle vakituiselle henkilöstölle tarjottavien
optio-oikeuksien allokoinnista. Ensimmäinen mahdollisuus merkitä tarjottujen optio-oikeuksien nojalla
Sysopen Oyj:n osakkeita on toukokuussa 2001.
 
 Marraskuun 10. päivänä Sysopen Oyj solmi sopimuksen, jonka tuloksena se hankkii 25,3 % osuuden
kansainvälisillä markkinoilla toimivasta kuopiolaisesta edistyksellisiä tunnistus- ja tiedonkeruu-
järjestelmiä kehittävästä ja markkinoivasta Oy Ideos Ltd:stä. Ideos käyttää tuotteidensa perustana
nykyaikaista RFID-teknologiaa (Radio Frequency Identification). SysOpenin Kuopion yksikkö on jo
aiemmin tehnyt systeemityösopimuksen Ideoksen kanssa. Sovitun osakejärjestelyn ansiosta SysOpen
pääsee strategiseen yhteistyöhön Ideoksen kanssa ja saa näin ollen merkittävän kanavan erittäin suurta
potentiaalia omaavan RFID-teknologian hyödyntämiseen omissa asiakaskohtaisissa
tietojärjestelmäratkaisuissaan erityisesti logistiikan alueella. Oy Ideos Ltd toimii Kuopiossa. Yritys on
perustettu heinäkuussa 1998 ja se työllistää nykyisin kahdeksan henkilöä. Solmitun sopimuksen jälkeen
Ideoksen pääomistajat ovat toimiva johto, SysOpen Oyj ja Besodos Oy. Kesäkuun lopussa 1999
päättyneellä Ideoksen ensimmäisellä tilikaudella toiminta oli erittäin vahvasti tuotekehityspainotteisen.
Liikevaihtoa kertyi vajaat 0,5 mmk ja tulos oli selvästi negatiivinen. Ideokselta odotetaan
tulevaisuudessa voimakasta kasvua ja meneillään olevan tuotekehitysvaiheen jälkeen myös selkeää
positiivista tulosta.
 
 Loppuvuoden 1999 näkymät
 
 Konsernin myyntiaste koko loppuvuodelle 1999 on hyvä ja verrattuna päättyneeseen katsauskauteen
tulee liikevaihdon kasvukehitys jatkumaan myönteisenä tehtyjen yrityskauppojenkin johdosta.
Suunnitelmallisesta voimakkaasta kasvusta ja siihen liittyvästä kulujen kasvusta huolimatta yhtiön johto
arvioi, että Konsernin tuloskehitys paranee loppuvuonna, joskaan viimevuotiselle tasolle ei ylletä. Koko
vuoden 1999 tuloksen arvioidaan kuitenkin olevan hyvällä tasolla.
 
 SysOpen on kasvustrategiansa mukaisesti tehnyt katsauskaudella useita yritysostoja ja neuvottelee
parhaillaan aktiivisesti uusista ostohankkeista.
 
 
 
 Helsingissä 15.11.1999
 
 Sysopen Oyj:n hallitus
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 Konsernin tuloslaskelma 1.1.-30.9.1999  (9 kk)
 
(markkaa) 1.1.-30.9.1999 1.1.-30.9.1998 1.1.-31.12.1998

LIIKEVAIHTO 42.770.092 32.435.075 47.136.010

Liiketoiminnan muut tuotot 283.279 544.269 459.408

Materiaalit ja palvelut -644.916 -534.659 -837.419
Henkilöstökulut -23.128.268 -15.373.875 -24.555.192
Liiketoiminnan muut kulut -10.132.448 -5.371.554 -5.730.854
Poistot ja arvonalennukset -1.066.408 -643.605 -930.648
LIIKEVOITTO ENNEN
LIIKEARVOPOISTOA 8.081.331 11.055.651 15.541.305
Poistot liikearvosta -311.349 -74.704 -99.606

LIIKEVOITTO 7.769.982 10.980.947 15.441.699

Rahoitustuotot ja kulut 253.781 207.109 971.835

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja 8.023.763 11.188.056 16.413.534

Tilinpäätössiirrot 0 0 -29.723
Välittömät verot -2.520.210 -3.179.081 -4.681.139
Vähemmistön osuus 50.030 -573.256 -759.455

TILIKAUDEN VOITTO 5.553.583 7.435.719 10.943.217
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 Konsernin tase 30.9.1999
 

VASTAAVAA 30.9.1999 30.9.1998 31.12.1998

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
  Muut pitkävaikutteiset menot 303.549 37.272 41.983
  Konserniliikearvo 4.490.519 126.695 101.794
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 4.794.068 163.967 143.777
Aineelliset hyödykkeet 5.054.097 2.348.757 2.142.511

Sijoitukset
  Muut sijoitukset 2.662.432 3.188.171 2.993.088

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset 13.460.066 7.816.351 6.378.810

Rahoitusarvopaperit 9.383.061 12.222.385 15.049.912
Rahat ja pankkisaamiset 29.627.569 5.337.934 9.428.530

VASTAAVAA 64.981.293 31.077.565 36.136.628

VASTATTAVAA 30.9.1999 30.9.1998 31.12.1998

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 3.826.563 150.000 150.000
Ylikurssirahasto 23.800.734 0 0
Edellisten tilikausien voitto 18.786.308 16.238.807 16.081.249
Tilikauden voitto 5.553.583 7.435.719 10.943.217
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 51.967.188 23.824.526 27.174.466

VÄHEMMISTÖOSUUS 0 626.185 863.512

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 0 0 77.636

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma 13.014.105 6.626.854 8.021.014

VASTATTAVAA 64.981.293 31.077.565 36.136.628
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 Konsernin tunnusluvut 1.1.-30.9.1999

1.1.-30.9.1999 1.1.-30.9.1998 1.1.-31.12.1998

 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 mk)
 Liikevaihto 42.770 32.435 47.136
 Liikevaihdon kasvu, % 32% 32%
 Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 8.081 11.055 15.541
 % liikevaihdosta 19% 34% 33%
 Liikevoitto 7.770 10.980 15.442
 % liikevaihdosta 18% 34% 33%
 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 8.024 11.188 16.414
 % liikevaihdosta 19% 34% 35%
 Oman pääoman tuotto, % 14% 37% 50%
 Sijoitetun pääoman tuotto, % 20% 52% 70%
 Korollinen vieras pääoma 62 0 0
 Rah.om.arvopaperit+Rahat ja pankkis. 39.010 17.560 24.478
 Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) -75% -72% -87%
 Omavaraisuusaste, % 81% 79% 78%
 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 3.408 1.685
 % liikevaihdosta 8% 4%
 Henkilöstö keskimäärin 113 76 77
 Henkilöstö kauden lopussa 149 81 82

1.1.-30.9.1999 1.1.-30.9.1998 1.1.-31.12.1998

 Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut
 Tulos/osake, mk (konserni) 0,77 0,97 1,55
 Oma pääoma/osake, mk 6,79 3,11 3,85

Tunnusluvut osavuosilta on laskettu 9 kk:n jaksolle.

Tulos/osake kaudelta 1.1.-30.9.1999 on laskettu osakeantioikaistun osakkeiden keskiarvon (7.104.400
kpl) mukaan. Kaikki muut osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vastaamaan osakkeiden tämänhetkistä
määrää (7.653.127 kpl).

Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita.

Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja.

 Seuraava katsaus
 
Sysopen-konsernin tilinpäätöstiedot 1.1. - 31.12.1999 julkistetaan 15.2.2000.


