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 SYSOPENIN TILINPÄÄTÖSKATSAUS 1.1. – 31.12.1999
 
 SYSOPENIN KASVU KIIHTYI - TULOS HYVÄLLÄ TASOLLA
 
 
 - Liikevaihto 64,4 mmk, kasvu 37 %
 - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 10,5 mmk (16,3 % liikevaihdosta), lasku 32 %
 - Henkilöstön määrä tilikauden lopussa 194 henkilöä, kasvu 137 %
 - Hallituksen osinkoehdotus 62 % konsernin tuloksesta
 - Kansainvälistymisessä tavoitteena alkaneena vuonna vähintään 20 % liikevaihdosta
 
 

MARKKINA MUUTOKSEN TUULISSA

 SysOpen-konsernin toimintaympäristö muuttui päättyneen tilikauden aikana merkittävästi.
Tietotekniikan asiantuntijapalveluita tarjoavien yritysten markkinat jatkoivat voimakasta kasvuaan ja
suurimmaksi kasvumoottoriksi muodostui sähköinen liiketoiminta (e-business) sekä sen tuomat
muutokset yritysten liiketoimintaan ja tietojärjestelmätarpeisiin. Tietotekniikan toimialalla tapahtui
myös suuria muutoksia. Toimialalla pitkään vallinnut ”tyhjiö” keskisuurten palveluyritysten osalta alkoi
vauhdilla täyttyä. Tätä kehitystä ruokki yhä useampien kotimaisten IT-yritysten listautuminen ja näiden
yritysten kasvutavoitteet.
 

SYSOPEN MUKANA KEHITYKSEN ETURIVISSÄ

 Päättynyt SysOpenin yhdeksäs tilikausi jää yhtiön historiaan toistaiseksi vaiherikkaimpana vuotena.
SysOpen osallistui voimakkaasti e-busineksen vaatimiin tietojärjestelmäratkaisuihin nykyaikaisissa
Internet-verkkoympäristöissä fokusoiden toimintansa pääasiassa suurten ja keskisuurten yritysten sekä
julkisyhteisöjen liiketoimintakriittisten tietojärjestelmien kehittämiseen, integrointiin ja ylläpitoon. Myös
tietotekniikka-alan omassa toimialakehityksessä SysOpen oli edelläkävijöitä – SysOpen listautui
syyskuussa 1999 Helsingin Pörssin NM-listalle neljäntenä IT-alan yhtiönä.
 
 Tilikauden 1999 aikana SysOpen laajensi toimintaansa maantieteellisesti aloittamalla uudet tytäryhtiöt
Kuopiossa ja Lontoossa. Samalla konserni toteutti määrätietoisesti kasvustrategiaansa mm. seuraavin
yritysostoin:
 
- SO Object Team Oy:n enemmistön osto heinäkuussa;

erityisosaamista olio- ja komponenttiteknologiaan Internet-ympäristöissä (mm. Java)
- Commit; Material Automation Oy:n osto elokuussa;

erityisosaamista logistiikan ja asiakashallinnan (CRM) alueilla
- Dycom Oy:n osto joulukuussa;

erityisosaamista telealan teknologiaratkaisuissa
- EP-Logistics Oy:n osto joulukuussa;

erityisosaamista logistiikkasuunnittelun alueella.
 

LIIKEVAIHTO

 SysOpen-konsernin liikevaihto tilikaudella 1999 kasvoi edellisvuodesta 37 % ja nousi 64,4 miljoonaan
markkaan (1998: 47,1 mmk). Liikevaihdosta 80 % koostui Asiakasratkaisut-yksikön palvelumyynnistä,
11 % Konsultointipalvelusta, 7 % Ohjelmistopalveluista ja 2 % Riskienhallinnasta.
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TULOS

 Suunniteltua voimakkaammasta kasvusta huolimatta konsernin tulos ylsi lähes tavoitteeseen. Liikevoitto
ennen liikearvopoistoja oli 10,5 miljoonaa markkaa (15,4 mmk), mikä vastasi 16,3 % konsernin
liikevaihdosta. Tuloksessa on laskua edellisvuodesta 32 %. Perusliiketoiminnan kannattavuus säilyi
hyvällä tasolla, mutta kokonaisuutena konsernin tuloksen laskuun vaikuttivat etenkin vuoden
jälkimmäisellä puoliskolla aiempaa suuremmat panostukset liiketoiminnan voimakkaaseen kasvuun,
yritysostoihin ja niiden valmistelemiseen, palvelutuotekehitykseen, julkisuuskuvan kohottamiseen sekä
pörssilistautumiseen.
 
 Konserni kirjasi listautumiseen liittyneet välittömät kulut taseeseen oman pääoman ylikurssirahastoa
vähentävästi. Listautumiseen liittyneet välilliset kulut kirjattiin tulosvaikutteisesti suoraan kuluiksi.
 
 Tilikauden voitto konsernissa ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli parantuneiden rahoitustuottojen
ansiosta 12,6 miljoonaa markkaa (16,4 mmk), jossa oli laskua edellisestä vuodesta 23 %. Tilikauden
voitto konsernissa oli 8,7 miljoonaa markkaa (10,9 mmk), jossa oli laskua edellisvuodesta 20 %.
 

INVESTOINNIT

 SysOpenin suurimmat investoinnit tilikaudella olivat jo edellä mainitut yritysostot sekä lisäksi
vähemmistösijoitukset Oy Ideos Ltd:iin ja Midecraft Oy:hyn, joiden tuomilla strategisilla
yhteistyökumppanuuksilla SysOpen vahvistaa palvelukykyään samoin kuin Dycom Oy:n oston avulla
välillisesti saadulla osakkuudella CallCom Oy:stä. Konserni hankki 100 %:een omistukseensa myös
Ruotsin tytäryhtiönsä sekä lisäksi kotimaiset tytäryhtiönsä ostamalla Sysopen Invest Oy:n ja
fuusioimalla sen konsernin emoyhtiöön. Muut investoinnit kohdistuivat tilivuonna lähinnä kovan kasvun
edellyttämään käyttöomaisuuden hankintaan. Konsernin brutto-investoinnit olivat 5,9 miljoonaa
markkaa (1,7 mmk).
 
 Palvelutuotekehitykseen ja ohjelmistokomponenttien kehitykseen liittyvät panostukset kirjattiin suoraan
kuluiksi ja ne olivat 9,1 % liikevaihdosta. Näillä kehityspanostuksilla tehostetaan SysOpenin
toimitusprosesseja ja lisätään ratkaisujen pohjana käytettävien ohjelmistokomponenttien
monistettavuutta. Panostuksiin kuuluu myös SysOpenin laatujärjestelmän ja systeemityömenetelmien
integrointi ostettuihin tytäryhtiöihin, jotta niiden toimintaa pystyttäisiin jatkossa tehostamaan.
 
 Käyttöomaisuus on kirjattu alkuperäisin hankintamenoin vähennettynä suunnitelman mukaisilla
poistoilla. Suunnitelman mukaista poistosuunnitelmaa muutettiin päättyneellä tilikaudella koneiden ja
kaluston osalta 30 %:n menojäännöspoistosta 25 %:n menojäännöspoistoksi. Konsernin liikearvojen
suunnitelmanmukainen poistoaika on viisi vuotta.
 

RAHOITUS

 SysOpenin rahoitusasemaa vahvistettiin tilikauden aikana järjestetyllä osakeannilla, jota seurasi
listautuminen Helsingin Pörssiin. Tilikauden lopussa konsernitaseen loppusumma oli 79,8 miljoonaa
markkaa (36,1 mmk). Omavaraisuusaste oli 77 % (78 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan eli net
gearing –70 % (-87 %). Likvidit varat olivat 43,7 miljoonaa markkaa (24,5 mmk).
 

HENKILÖSTÖ

 SysOpen onnistui ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa hyvin orgaanisen kasvun ollessa yli 30 %
ja lisäksi konsernin henkilömäärä kasvoi yritysostoin. Omalta osaltaan kasvua edesauttoi listautuminen
ja sen kautta kasvanut tunnettuisuus. Tilikauden päättyessä SysOpen-konsernin palveluksessa oli 194
henkilöä (82 henkilöä), missä kasvua edellisvuoden vastaavaan lukuun on 137 %. Henkilöstön
keskimääräinen lukumäärä tilikaudella oli 117 henkilöä (78). Konsernin koko henkilöstön
kannustamiseksi otettiin tilikauden aikana käyttöön optio-ohjelma.
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 Konserni varautui edelleen jatkuvaan kasvuun sopimalla uusien toimitilojen vuokraamisesta Helsingin
Pitäjänmäkeen rakennettavasta 16-kerroksisesta toimistotornista. SysOpen teki sopimuksen tornin
kymmenestä ylimmästä kerroksesta. Yhteensä uutta toimitilaa tulee 3.620 neliömetriä. Noin 70 metriä
korkea rakennus valmistuu maaliskuussa 2001 ja sen nimeksi tulee SysOpen Tower.
 

HALLINTO

 Sysopen Oyj:n hallituksen varsinaisina jäseninä ovat koko tilikauden toimineet Kari Karvinen, Jorma
Kylätie ja Matti Savolainen. Heidän lisäkseen 1.7.1999 alkaen hallituksessa ovat toimineet Risto Linturi
ja Timo Tiihonen. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut koko tilikauden Matti Savolainen.
Toimitusjohtajana on toiminut koko tilikauden Jorma Kylätie.
 

YHTIÖMUOTO JA TOIMINIMI

 Ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.6.1999 muuttaa yhtiön julkiseksi osakeyhtiöksi ja samalla aiempi
toiminimi Sysopen Yhtiöt Oy muutettiin muotoon Sysopen Oyj, englanniksi Sysopen Plc.
 

LISTAUTUMINEN

 Sysopen Oyj suoritti syyskuussa listautumisannin, joka koostui osakeannista ja osakemyynnistä.
Osakeannissa yleisö ja henkilöstö merkitsivät 600.000 uutta osaketta. Osakemyynnissä yhtiön kolme
pääosakasta myivät institutionaalisille sijoittajille yhteensä 1.290.000 vanhaa osaketta. Pääosakkaiden
lopuilla osakkeilla on myyntikielto, joka päättyy 27.3.2000. Osakkeen hinta instituutio- ja yleisöannissa
oli 6,40 euroa ja henkilöstöannissa 5,76 euroa. Osakkeiden noteeraus Helsingin Pörssin Prelistalla alkoi
27.9.1999 ja NM-listalla 29.9.1999.
 

OSAKEPÄÄOMA JA ANTIVALTUUDET

 Tilikauden alkaessa Sysopen Oyj:n osakepääoma oli 150.000,00 markkaa ja osakkeiden määrä oli 150
kappaletta. Ylimääräinen yhtiökokous 9.6.1999 päätti rahastoannista ja nimellisarvon muutoksesta,
minkä jälkeen osakepääoma oli 3.000.000,00 markkaa ja osakkeiden määrä oli 6.000.000 kappaletta.
Sysopen Oyj:n osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 3.7.1999. Ylimääräinen yhtiökokous 5.7.1999
päätti suunnatusta annista Sysopen Invest Oy:n ja SO Object Team Oy:n osakkaille, minkä seurauksena
osakepääoma nousi 3.296.563,50 markkaan ja osakkeiden määrä 6.593.127 kappaleeseen.
 
 Commit; Material Automation Oy:n oston yhteydessä hallitus päätti 31.8.1999 ylimääräiseltä
yhtiökokoukselta aiemmin 18.8.1999 saamansa valtuutuksen perusteella korottaa osakepääoman
3.526.563,50 markkaan ja osakkeiden määrän 7.053.127 kappaleeseen. Listautumisannin yhteydessä
hallitus käytti uudestaan valtuutusta ja päätti 15.9.1999 korottaa osakepääoman 3.826.563,50 markkaan
ja osakkeiden määrän 7.653.127 kappaleeseen.
 
 Dycom Oy:n oston yhteydessä hallitus päätti 15.12.1999 ylimääräisen yhtiökokouksen 1.12.1999
antaman uuden valtuutuksen nojalla korottaa osakepääoman 4.065.516,50 markkaan ja osakkeiden
määrän 8.131.033 kappaleeseen. EP-Logistics Oy:n oston yhteydessä hallitus käytti uudestaan
valtuutusta ja päätti 28.12.1999 korottaa osakepääoman 4.150.266,50 markkaan ja osakkeiden määrän
8.300.533 kappaleeseen.
 
 Ylimääräisten yhtiökokousten hallitukselle myöntämien, mutta toistaiseksi käyttämättömien
antivaltuutuksien perusteella hallituksella on vielä valtuus nostaa osakepääomaa 441.609,50 markalla
yhteensä 4.591.876,00 markkaan ja osakkeiden määrää 883.219 kappaleella yhteensä 9.183.752
kappaleeseen. Yhtiöllä ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.
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OPTIOT

 Ylimääräinen yhtiökokous päätti 15.9.1999 laskea liikkeelle 369.000 optiotodistusta. Näiden optioiden
perusteella voidaan vuosina 2001-2004 merkitä enintään 369.000 uutta osaketta, jonka seurauksena
osakepääoma voi nousta enintään 184.500 markalla. Ensimmäisenä merkintäaika alkaa
optiotodistustuksilla A, joilla osakkeen merkintähinta tulee olemaan 6,40 euroa. Optio-todistusten B, C
ja D osalta merkintähinnat määräytyvät vasta tulevaisuudessa.
 

KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

 Sysopen Oyj:llä oli tilikauden päättyessä yhteensä 1.748 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Osakkeen
kurssikehitys oli hyvin myönteinen. Kurssinousu vuoden loppuun mennessä oli 213 % laskettuna
syyskuun listautumisannin hinnasta. Kaupankäynnissä alin kurssi oli 9,10 euroa ja ylin kurssi oli 20,80
euroa. Yhtiön markkina-arvo tilikauden päättyessä oli  noin 163 miljoonaa euroa (noin 967 miljoonaa
markkaa).
 

OSINKO

 Sysopen Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta jaetaan osinkoa
0,65 markkaa osaketta kohden eli yhteensä 5.395.346,40 markkaa, mikä vastaa 62 % konsernin voitosta
tilikaudella. Hallitus esittää, että loput tilikauden voitosta siirretään yhtiön omaan pääomaan voittovarat-
tilille.
 

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT JA LÄHIAJAN NÄKYMÄT

 SysOpen-konserni on alkuvuoden 2000 aikana panostanut voimakkaasti kasvaneen yhtiöryhmän
organisaation virittämiseen sellaiseen muotoon, että se tukee edelleen jatkuvaa kasvua. Hallitus arvioi,
että alkaneen tilikauden aikana konsernin liiketoiminta kehittyy ja kasvaa edelleen voimakkaasti
tietotekniikkamarkkinoilla yleisesti vallitsevan kovan kysynnän myötä.
 
 SysOpen tulee jatkamaan kasvuaan strategiansa mukaisesti sekä yritysostoin että orgaanisesti.
Yritysostoja suunnitellaan tehtävän erityisesti Suomessa ja Englannissa sekä mahdollisesti myös
Ruotsissa. SysOpen neuvottelee parhaillaan aktiivisesti uusista ostohankkeista.
 
 Valituilla avainalueilla yhtiö valmistelee myös ohjelmistotuotekehitystä kansainvälisille markkinoille.
SysOpenin tavoitteena on, että alkaneena tilikautena kansainvälinen toiminta muodostaisi vähintään 20
% liikevaihdosta.
 
 SysOpenin tavoite on kasvaa yhdeksi Suomen johtavista toimittajista sähköisen liiketoiminnan
tietojärjestelmäratkaisuissa ja samalla laajentaa toimintaansa merkittävästi myös kansainvälisesti.
Näiden toiminnallisten päämäärien kautta SysOpen pyrkii jatkuvasti parantamaan asiakastyytyväisyyttä
ja nostamaan markkinaosuuksiaan. Näin SysOpen pystyy lisäämään liikevaihtoaan ja ylläpitämään
hyvää kannattavuutta, mikä antaa mahdollisuudet osakkeenomistajien omistuksen arvonnousuun.
 
 
 
 Helsingissä 15.2.2000
 
 
 SYSOPEN OYJ
Hallitus
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 Konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.1999
 
(markkaa) 1999 1998

LIIKEVAIHTO 64.407.496 47.136.010

Liiketoiminnan muut tuotot 466.382 459.408

Materiaalit ja palvelut -1.187.372 -837.419
Henkilöstökulut -36.001.933 -22.216.815
Liiketoiminnan muut kulut -15.436.090 -8.069.231
Poistot ja arvonalennukset -1.738.918 -1.030.254
LIIKEVOITTO ENNEN
LIIKEARVOPOISTOA 10.509.565 15.441.699
Poistot liikearvosta -684.026 0

LIIKEVOITTO 9.825.539 15.441.699

Rahoitustuotot ja kulut 2.747.344 971.835

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja 12.572.883 16.413.534

Tilinpäätössiirrot 0 -29.723
Välittömät verot -3.845.848 -4.681.139
Vähemmistön osuus -6.458 -759.455

TILIKAUDEN VOITTO 8.720.577 10.943.217
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 Konsernin tase 31.12.1999
 

VASTAAVAA 31.12.1999 31.12.1998

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
  Muut pitkävaikutteiset menot 449.481 41.983
  Konserniliikearvo 6.335.122 101.794

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 6.784.603 143.777
Aineelliset hyödykkeet 6.465.787 2.142.511

Sijoitukset
  Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1.279.156 0
  Muut sijoitukset 5.166.506 2.993.088

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 623.253 0
Lyhytaikaiset saamiset 15.791.570 6.378.810

Rahoitusarvopaperit 31.845.218 15.049.912

Rahat ja pankkisaamiset 11.840.140 9.428.530

VASTAAVAA 79.796.233 36.136.628

VASTATTAVAA 31.12.1999 31.12.1998

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 4.150.266 150.000
Ylikurssirahasto 34.151.188 0

Edellisten tilikausien voitto 13.169.269 16.081.249
Tilikauden voitto 8.720.577 10.943.217
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 60.191.300 27.174.466

VÄHEMMISTÖOSUUS 31.488 863.512

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 0 77.636

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma 1.243.154 0
Lyhytaikainen vieras pääoma 18.330.292 8.021.014

VASTATTAVAA 79.796.233 36.136.628
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 Konsernin tunnusluvut 1.1.-31.12.1999

12 kk 12 kk
31.12.1999 31.12.1998

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 mk)
 Liikevaihto 64.407 47.136
 Liikevaihdon kasvu, % 37% 32%
 Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 10.510 15.441
 % liikevaihdosta 16% 33%
 Liikevoitto 9.826 15.442
 % liikevaihdosta 15% 33%
 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 12.573 16.414
 % liikevaihdosta 20% 35%
 Oman pääoman tuotto, % 20% 50%
 Sijoitetun pääoman tuotto, % 28% 70%
 Korollinen vieras pääoma 1.243 0
 Rah.om.arvopaperit+Rahat ja pankkis. 43.685 24.478
 Nettovelkaantumisaste (Net Gearing), % -70% -87%
 Omavaraisuusaste, % 77% 78%
 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 5.863 1.685
 % liikevaihdosta 9% 4%
 Henkilöstö keskimäärin 117 77
 Henkilöstö kauden lopussa 194 82

1.1.-31.12.1999 1.1.-31.12.1998

Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut
 Tulos/osake, mk (konserni) 1,05 1,31
 Oma pääoma/osake, mk 7,25 3,27

 Tulos/osake on laskettu osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistulla lukumäärällä (8.339.193 kpl)
mukaan. Oma pääoma/osake on oikaistu vastaamaan osakkeiden tämänhetkistä määrää (8.300.533 kpl).
 
 
 
 
Tilinpäätöskatsauksen luvut ovat tilintarkastettuja.
 
 Vuosikertomus julkaistaan viikolla 10/2000.
 
 Sysopen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina maaliskuun 30. päivänä klo 17:00 alkaen
osoitteessa Pasilankatu 4 B, 00240 Helsinki.
 
Sysopen-konsernin osavuosikatsaus jaksolta 1.1. - 31.3.2000 julkistetaan 23.5.2000.
 
 


	SYSOPENIN TILINPÄÄTÖSKATSAUS 1.1. – 31.12.1999
	SYSOPENIN KASVU KIIHTYI - TULOS HYVÄLLÄ TASOLLA
	MARKKINA MUUTOKSEN TUULISSA
	SYSOPEN MUKANA KEHITYKSEN ETURIVISSÄ
	LIIKEVAIHTO
	TULOS
	INVESTOINNIT
	RAHOITUS
	HENKILÖSTÖ
	HALLINTO
	YHTIÖMUOTO JA TOIMINIMI
	LISTAUTUMINEN
	OSAKEPÄÄOMA JA ANTIVALTUUDET
	OPTIOT
	KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ
	OSINKO
	TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT JA LÄHIAJAN NÄKYMÄT
	
	
	Konsernin tase 31.12.1999
	Konsernin tunnusluvut 1.1.-31.12.1999
	Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut





