
  
 
  
SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.9.2007  

  
  

 
Yhteenveto 
 
Tammi-syyskuu 2007 
 
- Liikevaihto 74,8 miljoonaa euroa, kasvu 28,2 prosenttia  
- Liikevaihdon pro forma kasvu 3,5 prosenttia  
- Liikevoitto 6,9 miljoonaa euroa, kasvu 27,9 prosenttia  
- Kannattavuus (EBIT-%) 9,2 prosenttia 
- Kannattavuus ennen kertaluonteisia kustannuksia oli 10,4 prosenttia. 
Katsauskauden tulos sisältää kertaluonteisia kuluja noin miljoona euroa 
- Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 17,9 prosenttia, kasvu 81 prosenttia  
- Osakekohtainen tulos 0,16 euroa (0,17 euroa 1-9/2006) 
- Koko vuoden 2007 osalta yhtiö arvioi liikevaihdon olevan noin 101-103 miljoonaa 
euroa ja kannattavuuden (EBIT-%) 9-11 %. 
 
Heinä-syyskuu 2007 
 
- Liikevaihto 22,6 miljoonaa euroa, kasvua 4,5 prosenttia 
- Liikevaihdon pro forma kasvu 3,4 prosenttia 
- Liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa, laskua 44,0 prosenttia 
- Kannattavuus (EBIT-%) 6,7 prosenttia 
- Kannattavuus ennen kertaluonteisia kustannuksia oli 10,9 prosenttia. 
Katsauskauden tulos sisältää kertaluonteisia kuluja noin miljoona euroa   
- Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 18,7 prosenttia, kasvu 8 prosenttia 
- Osakekohtainen tulos 0,03 (0,08 euroa 7-9/2006) 

 
 
VIESTINTÄ 
 
Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään 
tiistaina 30.10.2007 klo 11.00 hotelli Scandic Grand Marinassa, osoitteessa 
Katajanokanlaituri 7, 00160 Helsinki. Kyseinen tilaisuus lähetetään 
englanninkielisenä suorana internetissä; linkki live-lähetykseen on SYSOPENDIGIA 
Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.sysopendigia.fi.   
 
 
SYSOPENDIGIA Oyj:n vt. toimitusjohtaja Juha Sihvonen:  
 
”SYSOPENDIGIAn liiketoiminta jatkoi positiivista kehitystään koko katsauskauden 
ajan. Katsauskauden kokonaiskannattavuutta rasittivat kuitenkin kertaluontoisina 
erinä yhtiön johdossa tehtyjen henkilövaihdosten sekä kahdessa asiakasprojektissa 
kolmannella vuosineljänneksellä tehtyjen kuluvarausten myötä syntyneet 
poikkeuksellisen suuret kustannukset. Lisäksi katsauskauden aikana yhtiö järjesti 
mittavia viestintä- ja markkinointitapahtumia, jotka viime vuodesta poiketen 
rasittivat jo kolmannen vuosineljänneksen tulosta. Yhtiön johdossa tapahtuneet 
muutokset eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet strategisten ja operatiivisten 
kehittämistoimenpiteiden edistämiseen. Vuodelle 2008 yhtiö asettaa tavoitteeksi 
vahvan orgaanisen kasvun ja yhtiön kansainvälistämisen jatkamisen hallitusti 
strategiansa mukaisesti. Kannattavuus pyritään samanaikaisesti pitämään yli 10 
prosentin tasolla.” 
 
KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT  
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SYSOPENDIGIA toteutti katsauskaudella strategiaa ja kansainvälistymistä tukevan 
yrityskaupan ostamalla Ruotsista rahoitusalan ohjelmistoja valmistavan Capital C 
AB:n. Yrityskaupalla SYSOPENDIGIA vahvistaa toimintaansa sekä rahoitusalan tuote- 
ja ratkaisutarjontaansa Pohjoismaissa. Capital C:n tuotesalkkuun kuuluvat mm. 
finanssialan ohjelmistotuote Claes ja Moonray –tuoteperhe. Claes back-office –
järjestelmää käyttävät eräät suurimmista rahoitusalan yhtiöistä Pohjoismaissa. 
 
Kolmannen vuosineljänneksen aikana SYSOPENDIGIA julkisti useita uusia hankkeita ja 
asiakkuuksia. SYSOPENDIGIA on mm. yhteistyöhankkeessa mukana toimittamassa Kelalle 
kansallisen potilasarkiston ja sähköisen lääkemääräyksen toteutuksessa tarvittavat 
tietojärjestelmät. Tietojärjestelmät rakennetaan kahden vuoden aikana. 
Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan järjestelmät sähköisen lääkemääräyksen 
toteuttamiseksi ja ensimmäiset sähköiset reseptit on tarkoitus kirjoittaa syksyllä 
2008. Toisessa vaiheessa rakennetaan sähköinen potilastiedon arkisto, jonka 
käyttöönotto alkaa vuoden 2008 lopussa. 
 
Liiketoiminnan onnistuneet panostukset asiakkaisiin ja tarjontaan yhdistettynä 
jakson hyvään projektitoimituskykyyn mahdollistivat vahvan orgaanisen kasvun 
Telekommunikaatio –alueella. Lisäksi Yhtiö sai katsauskauden aikana useita uusia 
asiakkuuksia teollisuuden ja kaupan toiminnanohjausjärjestelmien alueelta. Kaiken 
kaikkiaan Yhtiö kasvoi orgaanisesti 3,5 prosenttia siten, että Telekommunikaatio –
liiketoiminnan kasvu oli 7,3 prosenttia, Kauppa- ja Teollisuus –liiketoiminnan 
kasvu oli 4,4 prosenttia, ja Finanssi- ja Palvelut liiketoiminnan liikevaihto oli 
noin 2,6 prosenttia vertailukautta pienempi. 
 
Kokonaisuudessaan Yhtiön liikevaihto kuitenkin jäi kolmannella vuosineljänneksellä 
tavoitteista, pääosin johtuen arvioitua hitaammasta kehityksestä kaupan arvoketjun 
hankkeissa sekä konsultointipalvelujen odotettua pienemmästä kasvusta. Konsernin 
koko tarjoaman kehityksessä ja tarjoamisessa nykyisille asiakkaille kuitenkin 
edistyttiin hyvin. Tämä työ tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa ja Yhtiö uskoo, 
että potentiaalia koko konsernin tarjoaman hyödyntämisessä kaikilla keskeisillä 
toimialoilla on vielä paljon käyttämättä. Lisäksi konserni jatkaa voimakasta 
rekrytointia ja loppuvuoden aikana esim. telekommunikaatioliiketoiminnassa on 
vahvasta kysyntätilanteesta johtuen tarve lisätä kapasiteettia noin 50 henkilöllä 
muiden liiketoiminta-alueiden aktiivisen rekrytoinnin ohessa. 
 
Kertaluontoisten kulujen johdosta kolmannen vuosineljänneksen kokonaiskannattavuus 
jäi tavoitteista, mutta liiketoimintojen normaali operatiivinen kannattavuus lähes 
kaikissa liiketoiminnoissa on kuitenkin hyvällä tasolla. Jatkossa kannattavuutta 
edelleen kehitetään mm. resurssoinnin kokonaisohjauksella, kokonaistarjooman 
hyödyntämisellä myynnissä ja fokusoimalla korkeamman lisäarvon ratkaisuihin. 
Toiminnan operatiivisen kehittämisen edistämiseksi on liiketoimintadivisioonissa 
tehty jo tarvittavia organisaatiomuutoksia, joiden vaikutuksia nähdään jo vuoden 
viimeisellä vuosineljänneksellä. 
 
Yhtiön päivitetty strategia julkistettiin 19.9.2007, jolloin myös vahvistettiin 
liikevaihto- ja kannattavuustavoitteet tuleville vuosille. Yhtiö aikoo panostaa 
markkinoita selkeästi voimakkaampaan orgaaniseen kasvuun ja osana orgaanisen 
kasvun toteuttamista yhtiö pyrkii kansainvälistämään liiketoimintojaan ja 
löytämään uusia markkinoita yhtiön tuotteille ja palveluille. Yhtiö on 
erinomaisessa valmiudessa saavuttaa kasvutavoitteet tuleville vuosille. 
 
 
SYSOPENDIGIA Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.2007-30.9.2007  

 
 
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT  
 
 
  7-9/2007 7-9/2006 Muutos% 1-9/2007 1-9/2006 Muutos% 2006
Liikevaihto 22 645 21 661 5 % 74 827 58 347 28 % 84 968
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Liikevoitto  1 524 2 720 -44 % 6 868 5 369 28 % 8 354
- suhteessa 
liikevaihtoon 7 % 13 %   9 % 9 %   10 %
Tilikauden voitto 546 1 595 -66 % 3 216 3 242 -1 % 4 867
- suhteessa 
liikevaihtoon 2 % 7 %   4 % 6 %   6 %
                
Oman pääoman 
tuotto, % 3 % 11 %   7 % 8 %   8 %
Sijoitetun 
pääoman tuotto, % 5 % 9 %   8 % 8 %   9 %
Korollinen vieras 
pääoma 56 522 61 724 -8 % 56 522 61 724 -8 % 56 664
Rahavarat 10 807 13 778 -22 % 10 807 13 778 -22 % 11 506
Nettovelkaantumis
aste, % (Net 
Gearing) 71 % 78 %   71 % 78 %   72 %
Omavaraisuusaste, 
% 45 % 42 %   45 % 42 %   44 %
                
Tulos/osake, eur 
,laimentamaton 0,03 0,08 -63 % 0,16 0,17 -6 % 0,25
Tulos/osake, eur 
,laimennettu 0,03 0,08 -63 % 0,16 0,17 -6 % 0,25

 
 

 
 
LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN PÄÄKOHDAT  
 
Telekommunikaatio 
 
Telekommunikaatioliiketoiminnan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 
selkeästi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja kannattavuus pysyi 
hyvällä tasolla. Liiketoiminnan onnistuneet panostukset asiakkaisiin ja tarjontaan 
yhdistettynä ajanjakson hyvään projektitoimituskykyyn mahdollistivat vahvan 
orgaanisen kasvun.  
 
Markkinatilanne oli katsauskaudella sekä operaattori- että älypuhelinmarkkinoilla 
hyvä. Yhtiön luotettu asema asiakkaiden keskuudessa on tuonut uusia hankkeita 
markkina-aseman jatkuessa vahvana. Markkinan odotetaan jatkuvan aktiivisena myös 
loppuvuoden ajan. Samoin näkymät ensi vuoden ensimmäiselle neljännekselle ovat 
hyvät. Toimituskykyä on tarkoitus vahvistaa merkittävästi jatkamalla kolmannella 
vuosineljänneksellä aloitettua rekrytointia. 
 
Operaattoriasiakkaiden aktiivisuus toimintansa ja tarjontansa kehittämisessä on 
tuonut yhtiölle merkittäviä hankkeita mahdollistaen hyvän näkymän myös jatkossa. 
Älypuhelinten hyvä menekki markkinoilla sekä viimeaikaiset uutiset keskeisten 
markkinatoimijoiden investoinneista Symbian ja Linux -älypuhelinkehitykseen 
yhdistettynä divisioonan tarjoamaan antavat mahdollisuuksia kehittää 
liiketoimintaa edelleen. SYSOPENDIGIA julkisti 15.10.2007 Linux-pohjaisen 3G-
älypuhelimen Qtopia Mobile Communications Summit -tapahtumassa. SYSOPENDIGIA:n 
tekemän työn tuloksia voidaan hyödyntää kaupallisten Linux-pohjaisten 
mobiililaitteiden kehittämisessä. 
 
 
Finanssi ja Palvelut 
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Kolmannella vuosineljänneksellä Finanssi ja Palvelut -divisioonan organisaatiota 
muutettiin toiminnan tehostamiseksi. Organisaatiomuutosten vaikutus tulee 
kokonaisuudessaan näkymään vasta vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä, mutta 
positiiviset vaikutukset olivat nähtävissä jo raportointikauden lopulla. Vuoden 
ensimmäisen puoliskon aikana voitetut uudet hankkeet ovat käynnistyneet 
suunnitelmien mukaan ja omalta osaltaan lisäävät liiketoiminnan volyymia ja 
nostavat resurssien käyttöastetta. 
 
Kolmannen neljänneksen aikana toteutettiin Capital C AB:n osto. Capital C 
vahvistaa SYSOPENDIGIAN Finanssiyksikön sijoitusliiketoimintaa. Yhtiön tuotteita 
ovat arvopaperikaupan selvitys- ja säilytysjärjestelmät, joita yhtiö toimittaa 
pohjoismaisille asiakkaille. Tuotteet täydentävät SYSOPENDIGIA:n olemassa olevaa 
tuotevalikoimaa. Yhtiö työllistää noin 30 henkilöä, jotka siirtyivät vanhoina 
työtekijöinä SYSOPENDIGIA:lle. Tehty yrityskauppa vahvistaa merkittävästi 
SYSOPENDIGIAN pohjoismaisen arvopaperikaupan toimialaosaamista ja asemaa 
erityisesti Ruotsin markkinassa ja tuo erinomaisia uusia asiakkuuksia. 
 
Palvelut -liiketoiminta-alueella solmittiin merkittävä yhteistyö Fujitsu Services 
Oy:n kanssa. Yhteistyö koskee Kelan Kanto-hanketta, jossa SYSOPENDIGIA:n vastuulla 
on kansallisen potilasarkiston ja sähköisen lääkemääräyksen toteutuksessa 
tarvittavan tietojärjestelmän viestinvälitysosuus. 

 
 
Teollisuus ja Kauppa  
 
Sähköisen liiketoiminnan ratkaisujen alueella yhtiö on panostanut Microsoft-
pohjaisten sisällönhallinta- eli ECM -ratkaisujen (Enterprise Content Management) 
kehittämiseen. SYSOPENDIGIA keskittyy ECM-markkinassa portaaliratkaisuiden, 
sähköisten asiointipalveluiden sekä dokumenttien hallinnan ratkaisutoimituksiin 
tuotteistaen näiltä alueilta konsepteja toimialalähtöisesti. Kolmannen 
vuosineljänneksen aikana yhtiö sai useita uusia ECM-tilauksia nykyisiltä ja 
uusilta asiakkailta. Yhtiö uskoo ECM-markkinan vahvaan kasvuun myös jatkossa ja 
pyrkii tukemaan kasvua vahvistamalla toimituskykyään lisäresursoinnilla sekä 
nostamalla toimitusten tuotteistusastetta ja siten operatiivista tehokkuuttaan ja 
kilpailukykyään.  
 
ERP -liiketoiminnan (Enterprise Resource Planning) kehitys on jatkunut 
positiivisena ja sen suhteellinen osuus koko Teollisuus ja Kauppa -divisioonan 
liikevaihdosta on edelleen kasvanut. Alkuvuodesta lanseerattu Enterprise RAPID -
konsepti (ERP), jolla pyritään hakemaan uutta kasvua pienistä ja keskisuurista 
yrityksistä, on käynnistynyt odotusten mukaisesti ja kolmannen vuosineljänneksen 
aikana yhtiö sai useita uusia hankkeita RAPID -konseptilla. Myös Dynamics AX -
liiketoiminnan kasvu on ollut ripeää ja yhtiö pyrkii jatkossakin kasvamaan 
kyseisellä alueella markkinoita nopeammin. Loppuvuodelle yhtiö odottaa vielä 
muutamaa uutta sopimusta ERP –liiketoiminnassa, joka koko vuoden osalta tullee 
ylittämään sille asetetut tavoitteet. 
 
Teollisuuden ja Kaupan integraatioratkaisujen alueella yhtiö on kolmannen 
vuosineljänneksen aikana menestyksekkäästi jatkanut asiakkaiden 
integraatioratkaisujen laajentamista useilla eri ratkaisualueilla. 
Integraatioratkaisut toimivat keskeisenä mahdollistajana ja perustana 
reaaliaikaisten yritysjärjestelmien toteuttamiselle. Liiketoimintaprosessien 
verkottamisen mahdollistavien ratkaisujen avulla yhtiö aikoo tehostaa 
asiakkaidensa liiketoimintaa sekä helpottaa mm. asiakkaiden yritysjärjestelyjen 
toteutusta. Yhtiö hakee vahvaa kasvua liiketoimintaprosessit ja tietojärjestelmät 
kytkevien toimitusten sekä jatkuvien palvelujen kehittämisen avulla. Yhtiö 
osallistuu tiiviisti myös kasvavien teknologioiden, kuten RFID:n, ympärille 
kehittyvän integraatioliiketoiminnan rakentamiseen. 
 
 
MARKKINAT JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  
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Konsultointi- ja järjestelmäintegraatiomarkkinoiden vuosittainen kasvuennuste 
vaihtelee 2,3 - 6,4 prosentin välillä markkina-analyytikosta riippuen (Gartner 
2007, EITO ja IDC 2006).  
 
Asiakkailla on tarve luotettavaan strategiseen kumppaniin, jolla on kyky toimittaa 
vaativia kokonaisratkaisuja sekä huolehtia asiakkaan ratkaisujen elinkaaren 
aikaisista palveluista. Toimialojen konsolidoituminen, arvoketjujen verkottuminen 
ja prosessien yhtenäistyminen sekä ydinkumppanuuksien vahvistaminen asiakkuuksien 
kehittämiseksi ohjaavat liiketoiminnan 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. Liiketoiminnan kehityksessä korostuvat itsepalvelu sekä palveluketjun 
digitalisaatio ja mobilisaatio. 

 
Nykyisiä järjestelmiä kehitetään portaalien, sähköisen kaupankäynnin, business 
intelligence- ja mobiiliratkaisujen sekä RFID-tekniikan ja maksukorttien avulla. 
Yhä useammin strategiset kehityshankkeet sisältävät 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 reaali-
aikaisten tietojärjestelmien alueella. 

 
Yhtiön pitkän aikavälin liikevaihdon kasvutavoite on edelleen keskimäärin 25 
prosenttia. Kasvu nähdään välttämättömänä markkina-aseman vahvistamisessa, 
riittävän tuote- ja palvelutarjonnan kehittämisessä sekä asiakassuhteen koko 
elinkaaren aikaisten palveluiden tuottamisessa. Koko vuoden 2007 osalta yhtiö 
arvioi liikevaihdon olevan noin 101-103 miljoonaa euroa ja kannattavuuden (EBIT-%) 
9-11 %. Vuodelle 2008 yhtiö asettaa tavoitteeksi vahvan orgaanisen kasvun ja 
yhtiön kansainvälistämisen jatkamisen hallitusti strategiansa mukaisesti. 
Kannattavuus pyritään samanaikaisesti pitämään yli 10 prosentin tasolla. 
 
 
LIIKEVAIHTO  
 
SYSOPENDIGIA-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 74,8 miljoonaa euroa 
kasvaen 28,2 prosenttia (1-9/2006 58,3 miljoonaa euroa).  
 
Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 34,0 miljoonaa 
euroa kasvaen 7,3 prosenttia (1-9/2006 31,7 miljoonaa euroa). Finanssi ja Palvelut 
-liiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 19,9 miljoonaa euroa kasvaen 22,8 
prosenttia (1-9/2006 16,2 miljoonaa euroa). Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan 
liikevaihto katsauskaudella oli 20,9 miljoonaa euroa kasvaen 100,4 prosenttia (1-
9/2006 10,4 miljoonaa euroa).  
 
Konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 22,6 miljoonaa euroa 
kasvaen 4,5 prosenttia (7-9/2006 21,7 miljoonaa euroa). 
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Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 
10,2 miljoonaa euroa kasvaen 10,8 prosenttia (7-9/2006 9,2 miljoonaa euroa). 
Finanssi- ja Palvelut -liiketoiminnan liikevaihto oli 6,4 miljoonaa euroa laskien 
2,8 prosenttia (7-9/2006 6,6 miljoonaa euroa). Teollisuus ja Kauppa -
liiketoiminnan liikevaihto oli 6,1 miljoonaa euroa kasvaen 3,0 prosenttia (7-
9/2006 5,9 miljoonaa euroa). 
 
Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 13,4 
miljoonaa euroa (1-9/2006 7,4 miljoonaa euroa) vastaten 17,9 prosenttia (1-9/2006 
12,6 prosenttia). Kolmannella vuosineljänneksellä tuoteliiketoiminnan osuus 
konsernin liikevaihdosta oli 4,2 miljoonaa euroa (7-9/2006 3,9 miljoonaa euroa) 
vastaten 18,7 prosenttia (7-9/2006 18,1 prosenttia). 
 
Pro forma -lukuihin on katsauskaudella sisällytetty Capital C AB:n liikevaihto ja 
liikevoitto 1.1.2007 alkaen ja vertailukaudella Sentera Oyj:n, Samstock Oy:n ja 
Capital C AB:n liikevaihto ja liikevoitto 1.1.2006 alkaen. Katsauskauden pro forma 
liikevaihto oli 77,2 miljoonaa euroa ja edellisen tilikauden vertailukelpoinen pro 
forma -liikevaihto oli 74,6 miljoonaa euroa, joten katsauskauden pro forma -kasvu 
on ollut 3,5 prosenttia. Telekommunikaatioliiketoiminnan pro forma -liikevaihto 
oli edellisellä katsauskaudella 31,7 miljoonaa euroa, joten katsauskauden kasvu on 
ollut 7,3 prosenttia. Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan pro forma liikevaihto 
oli katsauskaudella 22,4 miljoonaa euroa ja edellisellä katsauskaudella 23,0 
miljoonaa euroa, joten katsauskauden kasvu on ollut 2,6 prosenttia negatiivinen. 
Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan pro forma liikevaihto oli edellisellä 
katsauskaudella 20,0 miljoonaa euroa, joten katsauskauden kasvu on ollut 4,4 
prosenttia.  
 
Kolmannen vuosineljänneksen pro forma liikevaihto oli 23,2 miljoonaa euroa ja 
edellisen tilikauden vertailukelpoinen pro forma -liikevaihto oli 22,4 miljoonaa 
euroa, joten kasvu on ollut 3,4 prosenttia. Telekommunikaatioliiketoiminnan pro 
forma -liikevaihto oli edellisen vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 9,2 
miljoonaa euroa, joten kasvu on ollut 10,8 prosenttia. Finanssi ja Palvelut -
liiketoiminnan pro forma liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 6,9 
miljoonaa euroa ja edellisen vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 7,3 miljoonaa 
euroa, joten kasvu on ollut 5,5 prosenttia negatiivinen. Teollisuus ja Kauppa -
liiketoiminnan pro forma liikevaihto oli edellisen vuoden kolmannella 
vuosineljänneksellä 5,9 miljoonaa euroa, joten kasvu on ollut 3,0 prosenttia.  
 
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta katsauskaudella oli 8,1 
prosenttia (1-9/2006 6,5 prosenttia).  
 
 
TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS  
 
SYSOPENDIGIA-konsernin liikevoitto (EBIT) katsauskaudella oli 6,9 miljoonaa euroa, 
jossa oli kasvua 27,9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan (1-9/2006 5,4 miljoonaa euroa).  
 
Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevoitto oli katsauskaudella 3,9 miljoonaa 
euroa kasvaen 58,8 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 
(1-9/2006 2,5 miljoonaa euroa). Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan liikevoitto 
oli 1,2 miljoonaa euroa laskien 34,4 prosenttia (1-9/2006 1,8 miljoonaa euroa). 
Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa kasvaen 
131,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (1-9/2006 1,1 
miljoonaa euroa). 
 
Konsernin liikevoitto (EBIT) kolmannella vuosineljänneksellä oli 1,5 miljoonaa 
euroa, jossa oli laskua 44,0 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan (7-9/2006 2,7 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen 2007 
tulokseen sisältyy kertaluonteisia liiketoimintasegmenteille kohdistamattomia 
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kuluja 0,7 miljoonaa euroa yhtiön johdossa tehtyihin henkilövaihdoksiin liittyen 
ja segmenteille kohdistettuja projektivarauksia hieman yli 0,2 miljoonaa euroa.  
 
Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevoitto oli kolmannella vuosineljänneksellä 
1,0 miljoonaa euroa kasvaen 42,7 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan (7-9/2006 0,7 miljoonaa euroa). Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan 
liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa laskien 35,8 prosenttia verrattuna edellisen 
vuoden vastaavaan ajankohtaan (7-9/2006 1,1 miljoonaa euroa). Teollisuus ja Kauppa 
-liiketoiminnan liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa laskien 42,9 prosenttia 
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (7-9/2006 0,9 miljoonaa euroa). 
 
Tulos ennen veroja katsauskaudella oli 4,5 miljoonaa euroa (1-9/2006 4,4 miljoonaa 
euroa) ja voitto verojen jälkeen oli 3,2 miljoonaa euroa (1-9/2006 3,2 miljoonaa 
euroa). 
 
Katsauskauden pro forma liikevoitto ennen segmenteille kohdistamattomia 
kertaluonteisia kuluja oli 7,9 miljoonaa euroa ja edellisen katsauskauden 
vertailukelpoinen pro forma –liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa, joten 
katsauskauden kasvu on ollut 16,3 prosenttia. Telekommunikaatio-liiketoiminnan pro 
forma -liikevoitto oli edellisellä katsauskaudella 2,5 miljoonaa euroa, joten 
katsauskauden kasvu on ollut 58,8 prosenttia. Finanssi ja Palvelut liiketoiminnan 
pro forma -liikevoitto oli katsauskaudella 1,5 miljoonaa euroa ja edellisellä 
katsauskaudella 2,1 miljoonaa euroa, joten katsauskaudella liikevoitto on laskenut 
26,1 prosenttia. Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan pro forma liikevoitto oli 
edellisellä katsauskaudella 2,3 miljoonaa euroa, joten katsauskauden kasvu on 
ollut 9,0 prosenttia.  
 
Kolmannen vuosineljänneksen pro forma liikevoitto ennen segmenteille 
kohdistamattomia kertaluonteisia kuluja oli 2,2 miljoonaa euroa ja edellisen 
tilikauden vertailukelpoinen pro forma -liikevoitto kolmannella 
vuosineljänneksellä oli 2,8 miljoonaa euroa, joten kasvu on ollut 22,0 prosenttia 
negatiivinen. Telekommunikaatioliiketoiminnan pro forma -liikevoitto oli edellisen 
tilikauden kolmannella vuosineljänneksellä 0,7 miljoonaa euroa, joten kasvu on 
ollut 42,7 prosenttia. Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan pro forma -liikevoitto 
oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,6 miljoonaa euroa ja edellisen tilikauden 
kolmannella vuosineljänneksellä 1,2 miljoonaa euroa, joten liikevoitto on laskenut 
45,1 prosenttia. Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan pro forma liikevoitto oli 
edellisen tilikauden kolmannella vuosineljänneksellä 0,9 miljoonaa euroa, joten 
lasku on ollut 42,9 prosenttia.  
 
Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,16 euroa (1-9/2006 0,17 
euroa). Kolmannen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (7-9/2006 
0,08 euroa).  

 
Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat 2,3 miljoonaa euroa (1-9/2006 
1,0 miljoonaa euroa). 
 
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT  
 
SYSOPENDIGIA -konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 145,4 
miljoonaa euroa (12/2006 146,3 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 45 
prosenttia (12/2006 44 prosenttia). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net 
gearing) oli 71 prosenttia (12/2006 72 prosenttia). Konsernin likvidit varat 
katsauskauden lopussa olivat 10,8 miljoonaa euroa (12/2006 11,5 miljoonaa euroa). 
Konsernilla oli katsauskauden lopussa 56,5 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 
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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 

Poistot 
katsauskauden 

aikana
Kohdistamaton 

liikearvo Muut erät 
Testattava 

arvo yhteensä
Telekommunikaatio 8 440 853 46 829 3 867 59 135
Finanssi ja 
Palvelut 1 960 135 15 845 2 930 20 735
Teollisuus ja 
Kauppa 3 690 388 24 369 2 922 30 982
SYSOPENDIGIA -
konserni yhteensä 14 090 1 376 87 043 9 719 110 852
 
 
Telekommunikaatio-liiketoiminnan liikearvot liittyvät pääosin vuonna 2005 
tapahtuneisiin Digia Oy:n ja SysOpen Oyj:n yhdistymiseen sekä Yomi Software Oy:n 
hankintaan. Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan liikearvot liittyvät pääosin 
vuonna 2006 tapahtuneisiin Sentera Oyj:n sekä Samstock Oy:n hankintaan ja vuonna 
2007 tapahtuneeseen Capital C AB:n 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. 
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. 

 
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.  
 

 8



Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 4,3 miljoonaa euroa 
positiivinen (1-9/2006 2,5 miljoonaa euroa positiivinen). 
 
Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen katsauskaudella olivat yhteensä 1,4 
miljoonaa euroa (1-9/2006 1,2 miljoonaa euroa). Aineellisten käyttöomaisuus-
hyödykkeiden hankinnat olivat katsauskaudella 1,0 miljoonaa euroa (1-9/2006 1,0 
miljoonaa euroa) 
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) katsauskaudella oli 8 prosenttia (1-9/2006 8 
prosenttia). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 7 prosenttia (1-9/2006 8 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.  
 
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. Henkilöstön 
työtyytyväisyysmittauksen antaman palautteen perusteella konsernin sisäisiä 
toimintatapoja kehitetään työolosuhteiden ja työssä viihtymisen edelleen 
parantamiseksi. Lisäksi tyytyväisyyttä mitataan neljännesvuosittain 
pulssimenetelmällä välittömien kehitystarpeiden tunnistamiseksi.  
 
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 panostuksia 
lisätään 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 1 136, jossa kasvua oli 49 henkilöä 
eli 4,5 prosenttia verrattuna tilikauden 2006 loppuun (2006: 1 087 henkilöä). 
Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 1 106, jossa kasvua oli 125 henkilöä 
eli 12,7 prosenttia verrattuna tilikauteen 2006 (2006: 981). 
 
Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus katsauskaudella oli 9,3 prosenttia (1-
9/2006 6,3 prosenttia). 

 
Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa:  
 
Telekommunikaatio 48 %
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Finanssi ja Palvelut 24 %
Teollisuus ja kauppa 22 %
Hallinto ja johto 5 %
 
Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa 2,3 prosenttia 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. Mikko Terho erosi 21.3.2007 
SYSOPENDIGIA Oyj:n hallituksen jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä. Yhtiön 
varatoimitusjohtaja Seppo Laaksonen poistui yhtiön palveluksesta 17.9.2007 ja 
toimitusjohtaja Jari Mielonen erosi tehtävästään henkilökohtaisista syistä 
18.9.2007. Yhtiön vt. toimitusjohtajana on toiminut Juha Sihvonen 18.9.2007 
lukien. Yhtiön hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan nimitysprosessin.  
 
Konsernin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena 
tilintarkastajanaan KHT Ari Ahti. 
 
 
YRITYS- JA LIIKETOIMINTAKAUPAT 
 
 
SYSOPENDIGIA osti katsauskaudella Capital C AB:n koko osakekannan Carnegie 
Investment Bank AB:lta. Capital C AB on ruotsalainen rahoitusalan ohjelmistoja 
valmistava yhtiö. Yrityskaupalla SYSOPENDIGIA vahvistaa toimintaansa sekä 
rahoitusalan tuote- ja ratkaisutarjontaansa Pohjoismaissa.  
 
Capital C valmistaa ja toimittaa arvopaperikaupan selvitysjärjestelmä-ratkaisuja 
arvopaperimarkkinatoimijoille. Yhtiö on perustettu vuonna 1998 ja se työllistää 
noin 30 kokenutta ammattilaista. Yhtiön tarjoamaan kuuluu ohjelmistotuotteiden 
kehitys, ylläpito ja tuki rahoitusmarkkinoille.  
 
Capital C:n tuotesalkkuun kuuluvat mm. finanssialan ohjelmistotuote Claes ja 
Moonray –tuoteperhe. Claes back-office –järjestelmää käyttävät eräät suurimmista 
rahoitusalan yhtiöistä Pohjoismaissa. Claesin lisäksi Capital C on juuri 
lanseerannut seuraavan sukupolven ohjelmistoperheen, Moonrayn, ensimmäiset 
tuotteet. Moonray-tuotteet ovat yhdistettävissä ja ne täydentävät SYSOPENDIGIA:n 
nykyistä ohjelmistotuotevalikoimaa pohjoismaisille arvopaperimarkkinoille.  
 
Capital C:n koko henkilöstö siirtyi SYSOPENDIGIA-konsernin palvelukseen vanhoina 
työntekijöinä. Capital C on erittäin merkittävä lisä SYSOPENDIGIA:n Ruotsin 
toimintoihin koko konsernin näkökulmasta. Yrityskauppa noudattaa SYSOPENDIGIA:n 
kansainvälistymisstrategiaa yhtiön markkina-aseman voimistamiseksi Pohjois-
Euroopassa. Kaupan myötä SYSOPENDIGIA:n rahoitussektorin tuote- ja 
ratkaisutarjonta vahvistui merkittävästi ja toi yhtiölle tärkeitä uusia 
asiakkuuksia Ruotsissa.  
 
 
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 Solutions Oy (100 %) ja SysOpen Digia 
Object Team Oy (100 %). Lisäksi SysOpen Digia Integration Oy:llä on kokonaan 
omistettu toiminnallinen tytäryhtiö SysOpen Digia Service Oy ja SysOpen Digia 
Solutions Oy:llä toiminnallinen tytäryhtiö SYSOPENDIGIA Financial Software Oy. 
 
SYSOPENDIGIA on aloittanut konsernirakenteen yksinkertaistamisen. Toiminnalliset 
tytäryhtiöt SysOpen Digia Integration Oy, SysOpen Digia Smartphone Oy,  
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SYSOPENDIGIA Financial Solutions Oy ja SysOpen Digia Object Team Oy sulautuvat 
SysOpen Digia Industry and Trade Oy:öön. Sulautuminen tapahtuu 31.10.2007, jolloin 
SysOpen Digia Industry and Trade Oy:n toiminimi muuttuu SYSOPENDIGIA Finland 
Oy:ksi. Siten 1.11.2007 lukien SYSOPENDIGIA-konsernin toiminnalliset tytäryhtiöt 
ovat SYSOPENDIGIA Finland Oy ja sen tytäryhtiöt SYSOPENDIGIA Service Oy ja 
SYSOPENDIGIA Financial Software Oy.   
 
 
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 myönsi hallitukselle valtuutuksia, joita ei ole 
käytetty.  
 
 
OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET 
 
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 20.319.999 osaketta. 
 
SYSOPENDIGIAlla oli 30.9.2007 yhteensä 3.252 osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta 
omistajaa olivat: 
 
Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä
Pekka Sivonen  13,9 %
Evli Pankki Oyj 8,7 %
Kari Karvinen  7,8 %
Matti Savolainen 6,5 %
Nordea Pankki Suomi Oyj 5,7 %
OP-Suomi pienyhtiöt- sijoitusrahasto 5,2 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma  3,6 %
Veikko Laine Oy 2,9 %
Skandinaviska Enskilda Banken 2,8 %
Nordea Pankki Suomi Oyj / Hallintarekisteröity 2,6 %

 
 
Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 30.9.2007 
 

 
Osakkeiden lukumäärä Osuus 

omistuksista
Osuus osakkeista ja 

äänistä
1 – 100 23,7 % 0,3 %
101 – 1.000 53,6 % 4,1 %
1.001 – 10.000 19,5 % 9,1 %
10.001 – 100.000 2,5 % 12,4 %
100.001 – 1.000.000 0,5 % 26,3 %
1.000.001 – 3.000.000 0,2 % 47,8 %

 
Osakkeita yhteensä 20.319.999 kpl 
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Osakkeenomistuksen sektorijakauma 30.9.2007 
 
 Osuus 

omistuksista
Osuus osakkeista

Yritykset 6,1 % 9,5 %
Rahoitus ja vakuutus 0,5 % 29,3 %
Julkisyhteisöt 0,1 % 3,8 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,4 % 0,4 %
Kotitaloudet 92,4 % 55,7 %
Ulkomaat 0,5 % 1,3 %

 
 
 
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 4,26 euroa. 
Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 
3,73 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 3,84 euroa. Yhtiön markkina-arvo 
katsauskauden päättyessä oli 75.793.596 euroa.  
 
Katsauskauden aikana yhtiön tietoon annettiin seuraavat arvopaperimarkkinalain 2 
luvun 10 pykälän mukaiset ilmoitukset: 
 
1. Osuuspankkikeskus Osk (OPK) ilmoitti 11.5.2007 SYSOPENDIGIA:lle, että       
OPK:n tytäryritysten hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistus nousi 
yli 5 %:n rajan SYSOPENDIGIA:n osakkeista ja äänivallasta. Yhteensä OPK:lla ja 
tahoilla, joihin OPK:lla on määräysvalta, on 1.101.958 SYSOPENDIGIA:n osaketta, 
joka vastaa 5,43 % SYSOPENDIGIA:n osakkeista ja äänistä.                                     
 
2. Nordea Bank AB (publ) ilmoitti 24.9.2007 SYSOPENDIGIA:lle, että sen  
tytäryhtiö Nordea Pankki Suomi Oyj osti 20.9.2007 105.100 SYSOPENDIGIA  
Oyj:n osaketta sen aiemmin omistamia myyntioptioita vastaan. Nordea Pankki Suomi  
Oyj omisti kaupan jälkeen 1.091.797 SYSOPENDIGIA:n osaketta ja siten nousi yli 5 
%:n rajan SYSOPENDIGIA:n osakkeista ja äänivallasta, ja oli 5,37%.   
   
Nordea Pankki Suomi Oyj ilmoitti samalla tehneensä termiinisopimuksia siten, että  
joulukuussa 2007 erääntyy 1.000 termiiniä (100.000 osaketta) ja helmikuussa  
2008 7.068 termiiniä (706.800 osaketta). Termiinien erääntyessä joulukuussa  
2007 Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus SYSOPENDIGIA:n osakkeista ja  
äänivallasta tulee laskemaan alle 5%:n rajan.   
   
Nordea Pankki Suomi Oyj ilmoitti hankkineensa omistamansa SYSOPENDIGIA Oyj:n 
osakkeet osana harjoittamaansa markkinatakausliiketoimintaa.   
   
 
OPTIO-OHJELMAT  
 
SYSOPENDIGIA:n kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia oli 30.9.2007 jäljellä 
yhteensä 1.739.881 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien 
osakkeiden osuus on enintään 7,89 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista 
äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista 
optio-oikeuksista SysOpen Digia Partnersin hallussa oli 30.9.2007 vielä 685.239 
kappaletta. Ulos jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 30.9.2007 
enimmillään 4,93 %. Katsauskaudella käytettiin osakemerkintään 648 optiota.  
 
Merkintäaika 2003C optioilla päättyy 31.10.2007.  
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Helsingissä 30. lokakuuta 2007 
 
 
SYSOPENDIGIA OYJ 
 
 
Hallitus 
 
 
LISÄTIETOJA 
 
Vt. toimitusjohtaja Juha Sihvonen, 
gsm +358 400 735 134, sähköposti: juha.sihvonen@sysopendigia.fi 
 
 
Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla 
www.sysopendigia.fi sijoittajat-osiossa klo 11.00 alkaen. 
 
 
JAKELU 
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 
 
 
LIITTEENÄ 
Konsernin tuloslaskelma 
Konsernitase 
Konsernin rahavirtalaskelma 
Laskelma oman pääoman muutoksista 
Osavuosikatsauksen liitetiedot 
 
 
Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS:n kirjaamis- ja 
arvostamisperiaatteita. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.  
 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA  
 

  7-9/2007 7-9/2006
Muutos

% 1-9/2007 1-9/2006 
Muutos

% 2006
Liikevaihto 22 645,0 21 661,0 5 % 74 826,9 58 347,3 28 % 84 968,1
Liiketoiminnan muut 
tuotot 13,0 140,5 -91 % 216,8 200,2 8 % 280,2
Materiaalit ja 
palvelut -1 978,7 -1 170,9 69 % -5 656,8 -2 759,8 105 % -4 699,6
Poistot ja 
arvonalentumiset -1 178,2 -1 280,9 -8 % -3 607,9 -3 253,1 11 % -4 557,3
Muut liiketoiminnan 
kulut -17 977,2 -16 629,4 8 % -58 910,8 -47 165,9 25 % -67 637,4
                
Liikevoitto 1 524,0 2 720,3 -44 % 6 868,2 5 368,7 28 % 8 354,1
                
Rahoituskulut 
(netto) -800,2 -618,9 29 % -2 324,3 -1 012,7 130 % -1 659,3
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Voitto ennen veroja 723,8 2 101,3 -66 % 4 543,9 4 356,0 4 % 6 694,8
                
Tuloverot -177,5 -506,6 -65 % -1 327,4 -1 114,1 19 % -1 827,6
Tilikauden voitto 546,3 1 594,8 -66 % 3 216,4 3 241,8 -1 % 4 867,2
                
Jakautuminen:               
Emoyhtiön 
osakkaille 546,3 1 586,7 -66 % 3 216,4 3 224,3 0 % 4 854,1
Vähemmistölle 0,0 8,0 -100 % 0,0 17,5 -100 % 13,1
                
Tulos/osake, EUR 0,03 0,08 -63 % 0,16 0,17 -6 % 0,25
Tulos/osake, 
laimennettu, EUR 0,03 0,08 -63 % 0,16 0,17 -6 % 0,25
 
 

 
KONSERNITASE, 1000 EUROA  

 
Varat 30.9.2007 31.12.2006 Muutos % 
      
Pitkäaikaiset varat       
Aineettomat hyödykkeet 102 676,3 103 210,0 -1 % 
Aineelliset hyödykkeet 3 063,4 3 251,6 -6 % 
Sijoitukset 624,7 608,4 3 % 
Laskennallinen 
verosaaminen 3 771,3 2 909,9 30 % 
        
Pitkäaikaiset varat 
yhteensä 110 135,8 109 979,9 0 % 
        
Lyhytaikaiset varat        
Lyhytaikaiset saamiset 24 430,7 24 836,9 -2 % 
Myytävissä olevat 
rahoitusvarat 2 784,9 2 778,3 0 % 
Rahavarat 8 022,5 8 727,3 -8 % 
        
Lyhytaikaiset varat 
yhteensä 35 238,1 36 342,5 -3 % 
        
Varat yhteensä 145 373,9 146 322,4 -1 % 

 
 
 

Oma pääoma ja velat 30.9.2007 31.12.2006 Muutos % 
        
Osakepääoma 2 032,0 2 031,2 0 % 
Ylikurssirahasto 6 747,7 6 729,5 0 % 
Muu rahasto 5 203,8 5 203,8 0 % 
Sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto 39 735,5 39 735,5 0 % 
Arvonmuutosrahasto - - 0 % 
Muuntoero 28,3 -6,6 -529 % 
Kertyneet voittovarat 7 840,9 4 458,0 76 % 
Tilikauden voitto 3 216,4 4 854,1 -34 % 
Emoyhtiön omistajille 
kuuluva oma pääoma 64 804,8 63 005,6 3 % 
Vähemmistöosuus 0,0 113,8 -100 % 
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Oma pääoma yhteensä 64 804,8 63 119,4 3 % 
        
Velat       
Pitkäaikaiset, 
korolliset velat 56 047,2 56 081,5 0 % 
Laskennalliset verovelat 3 659,5 3 822,3 -4 % 
Pitkäaikaiset velat 
yhteensä 59 706,7 59 903,8 0 % 
        
Lyhytaikaiset, 
korolliset velat 474,6 582,6 -19 % 
Muut lyhytaikaiset velat 20 387,9 22 716,7 -10 % 
Lyhytaikaiset velat 
yhteensä 20 862,5 23 299,2 -10 % 
        
Velat yhteensä 80 569,2 83 203,0 -3 % 
        
Oma pääoma ja velat 145 373,9 146 322,4 -1 % 

 
 
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUROA  
 

Liiketoiminnan rahavirta: 
1.1.2007 -
30.9.2007 

1.1.2006 - 
30.9.2006 

1.1.2006 -
31.12.2006 

Tilikauden voitto 3 216 3 224 4 854

Oikaisut tilikauden tulokseen 7 413 5 604 8 323
Käyttöpääoman muutos -2 709 -4 522 -4 093
Maksetut korot -2 184 -1 128 -1 917
Saadut korot  176 135 271
Maksetut verot  -1 620 -819 -1 682
Liiketoiminnan rahavirta 4 294 2 494 5 756
      
Investointien rahavirta:     
Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin -1 355 -1 244 -1 876
Aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden luovutustulot  376 376
Tytäryhtiöhankinnat -1 882 -34 010 -34 229
Luovutustulot muista sijoituksista   -1
Saadut osingot investoinneista   12
Investointien rahavirta -3 236 -34 878 -35 718
      
Rahoituksen rahavirta:     
Maksullinen osakeanti 19 57 320
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset    -41 208
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -150 -3 125 -21 875
Lyhtyaikaisten lainojen nostot 37 768 38 000
Pitkäaikaisten lainojen nostot  55 000
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 625 -698 -930
Rahoituksen rahavirta  -1 756 34 002 29 307
      
Rahavarojen muutos -698 1 618 -655
      
Rahavarat tilikauden alussa 11 505 12 326 12 326
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Käyvän arvon muutokset -166 -166
Rahavarojen muutos -698 1 618 -655
Rahavarat tilikauden lopussa 10 807 13 778 11 505
 
 
 
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 
sijoitukset: 

   0

Voitot 
/tappiot 
käypään arvoon 
arvostuksesta 

  -166  -166

Muut   204 0 204
Suoraan 
pääomaan 
kirjatut erät 

 0 0 0 -166 204    0 38

Tilikauden 
voitto 

  3 224 18 3 242

kaudella 
kirjatut 
tuotot ja 
kulut yhteensä 

0 0 0 0 0 3 224 18 3 242

Osakepääoman 
korotus 

181 6 441  6 622

Osingonjako   -920 -10 -930
Muut  -39 

712 
39 736 -23 -1  

OMA PÄÄOMA 
30.9.2006 

2 021 6 447 44 939 0 0 7 635 118 61 160

 
 

 a b c d e f g h
Oma pääoma 
1.1.2007 

2 031 6 729 44 939 -7 0 9 312 114 63 119

Myytävissä 
olevat 
sijoitukset: 

   0

Voitot 
/tappiot 
käypään arvoon 
arvostuksesta 

   0

Muut   153  153
Suoraan 
pääomaan 
kirjatut erät 

0 0 0 0 0 153    0 153

Tilikauden 
voitto 

  3 216 0 3 216

kaudella 
kirjatut 
tuotot ja 
kulut yhteensä 

0 0 0 0 0 3 369 0 3 369

Osakepääoman 
korotus 

1 18  19

Osingonjako   - 1 625  -1 625
Muut   35 -114 -78
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OMA PÄÄOMA 
30.9.2007 

2 032 6 748 44 939 28 0 11 057 0 64 805

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

 
 
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT 
 
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet: 
Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä 
kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.  
 
Kolmannella vuosineljänneksellä hankittu tytäryhtiö Capital C AB on yhdistetty 
konsernitilinpäätökseen 1.9.2007 alkaen. 
 
 
Liiketoiminnan kausiluonteisuus: 
Konsernin liiketoimintaan vaikuttavat kuukausittainen työpäivien lukumäärä sekä 
lomakaudet. 
 
 
Maksetut osingot: 
Yhtiökokouksen 28.2.2007 päätöksen mukaisesti osinkoa maksettiin 0,08 euroa 
osakkeelle eli yhteensä 1.624.985,44 euroa. Osingon maksupäivä oli 9.3.2007. 
 
 
Segmentti-informaatio:  

 

LIIKEVAIHTO, 1000 euroa 
7-

9/2007
7-

9/2006
Muutos 

%
1-

9/2007
1-

9/2006 
Muutos 

%
1-

12/2006
Telekommunikaatio 10 185 9 190 11 % 34 007 31 686 7 % 43 618
Finanssi ja Palvelut 6 377 6 564 -3 % 19 949 16 248 23 % 23 633
Teollisuus ja Kauppa 6 084 5 908 3 % 20 871 10 414 100 % 17 717
SYSOPENDIGIA –konserni 22 645 21 661 5 % 74 827 58 347 28 % 84 968

 
 

LIIKEVOITTO, 1000 euroa 
7-

9/2007
7-

9/2006
Muutos 

%
1-

9/2007
1-

9/2006 
Muutos 

%
1-

12/2006
Telekommunikaatio 1 022 716 43 % 3 899 2 455 59 % 4 018
Finanssi ja Palvelut 697 1 086 -36 % 1 209 1 842 -34 % 2 322
Teollisuus ja Kauppa 524 918 -43 % 2 479 1 071 131 % 2 014
Kertaluonteiset erät -719  -719       
SYSOPENDIGIA –konserni 1 524 2 720 -44 % 6 868 5 369 28 % 8 354
 
 
Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat: Katsauskauden päättymisen jälkeen 
ei ole ollut olennaisia tapahtumia. 
 
 
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin:  
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1000 euroa  7-9/2007 4-6/2007 1-3/2007
10-

12/2006 7-9/2006
Liikevaihto 22 645,0 25 903,1 26 278,9 26 620,8 21 661,0
Liiketoiminnan muut 
tuotot 13,0 80,3 123,4 80,1 140,5
Materiaalit ja 
palvelut -1 978,7 -1 755,9 -1 922,2 -1 939,8 -1 170,9
Poistot ja 
arvonalentumiset -1 178,2 -1 159,6 -1 270,1 -1 304,1 -1 280,9
Muut liiketoiminnan 
kulut -17 977,2 -20 599,8 -20 333,8 -20 471,5 -16 629,4
            
Liikevoitto 1 524,0 2 468,0 2 876,2 2 985,4 2 720,3
            
Rahoituskulut (netto) -800,2 -733,8 -790,4 -646,6 -618,9
            
Voitto ennen veroja 723,8 1 734,3 2 085,8 2 338,8 2 101,3
            
Tuloverot -177,5 -465,8 -684,1 -713,5 -506,6
Tilikauden voitto  546,3 1 268,6 1 401,6 1 625,3 1 594,8
           
Jakautuminen:           
Emoyhtiön osakkaille 546,3 1 268,6 1 401,6 1 629,8 1 586,7
Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 -4,5 8,0
            
Tulos/osake, EUR 0,03 0,06 0,07 0,08 0,08
Tulos/osake, 
laimennettu, EUR 0,03 0,06 0,07 0,08 0,08
 
 
 
Konsernin keskeiset tunnusluvut: 

 
  1-9/2007 1-9/2006 2006
Toiminnan laajuus     
      
Liikevaihto 74 827 58 347 84 968
- muutos edelliseen vuoteen 28 % 37 % 40 %
Sijoitettu pääoma keskimäärin  121 483 122 884 119 783
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa  1 136 1 098 1 087
Henkilöstö keskimäärin 1 106 945 981
      
Kannattavuus     
      
Liikevoitto  6 868 5 369 8 354
- suhteessa liikevaihtoon 9 % 9 % 10 %
Tulos ennen veroja 4 544 4 356 6 695
- suhteessa liikevaihtoon 6 % 7 % 8 %
Tilikauden voitto 3 216 3 224 4 854
suhteessa liikevaihtoon 4 % 6 % 6 %
Oman pääoman tuotto, % 7 % 8 % 8 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8 % 8 % 9 %
      
Rahoitus ja taloudellinen asema     
      
Korollinen vieras pääoma 56 522 61 724 56 664
Rah.om.arvopaperit+ rahat ja pankkis. 10 807 13 778 11 506
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % 71 % 78 % 72 %
Omavaraisuusaste, % 45 % 42 % 44 %
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Liiketoiminnan rahavirta 4 294 2 494 5 756
Tulos/osake,eur, laimentamaton  0,16 0,17 0,25
Tulos/osake,eur, laimennettu 0,16 0,17 0,25
Oma pääoma/osake 3,19 3,02 3,10
Osakkeen alin kaupantekokurssi 3,37 3,00 3,00
Osakkeen ylin kaupantekokurssi 4,26 4,97 4,97
Osakkeen keskikurssi 3,84 4,08 3,75
Osakkeen päätöskurssi 3,73 3,27 3,42
Osakekannan markkina-arvo  75 794 65 665 69 669

 
 
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty tilinpäätöksen yhteydessä. 
Laskentaperiaatteissa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia. 
 
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana 
oli 20.315.500 kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän 
painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli 20.534.208 kpl. Ulkona olevien 
osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 20.319.999 kpl. 
 

 
Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. 

 
Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. 
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