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SYSOPEN OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2000: KASVU JATKUI JA TULOS 
HYVÄLLÄ TASOLLA 
 
- Konsernin liikevaihto 23,0 miljoonaa euroa, kasvua 112 % 
- Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 3,2 miljoonaa euroa, kasvua 82 % 
- Henkilöstön määrä tilikauden lopussa 303 henkilöä, kasvua 79 % 
- Hallituksen osinkoehdotus 52,4 % konsernin tuloksesta 
- Kasvu jatkuu ja kannattavuus säilyy hyvällä tasolla 
 
 
 
SysOpen vahva kumppani teknologian kärjessä 
 
Katsauskauden aikana Suomen IT-markkinat kokivat suuria muutoksia ja ennennäkemättömiä 
ilmiöitä . eBusineksen, mobiili- ja internet-teknologioiden sekä www-toimittajien kirjo kasvoi 
huomattavasti. Huolimatta yleisistä markkinoilla vallinneista trendi-ilmiöistä sekä markkinoiden 
ailahteluista SysOpen vahvisti asemaansa merkittävänä suomalaisena integroitujen eBusiness-
järjestelmäratkaisujen toimittajana. Tehdyt strategiset linjaukset ja ratkaisut teknologiavalinnoisssa 
sekä investoinneissa tukivat erinomaisesti katsauskauden liiketoimintaa sekä ennen kaikkea 
mahdollistivat hyvän ja asiakkaiden tarpeiden mukaisen palvelun toimittamisen. 
 
Vuoden aikana konserni kasvoi ja kehittyi suuremmaksi, toimivammaksi ja kehittyneemmäksi 
kumppaniksi keskisuurille ja suurille asiakkaille. Yhtiön vahva kasvu yhdistettynä hyvään 
teknologiaosaamiseen ja henkilökunnan ammattitaitoon siivitti SysOpen Oyj:n kehittymistä 
vahvaksi, pitkäjänteiseksi ja luotettavaksi kumppaniksi asiakkailleen. 
 
 
Hallittu, kannattava ja suunnitelmallinen kasvu 
 
Tilikauden alusta lähtien yhtiön kasvustrategian toteuttamisessa noudatettiin vuonna 1999 
pörssilistautumisen yhteydessä linjattua strategiaa. Orgaanisen kasvun lisäksi toteutui yhteensä viisi 
yritysostoa: CallCom Oy, Benefect Oy, QL-Sytems Oy, Sypal Oy ja Tietovalmis Group Oy.  
 
Tilikauden alussa tarkennettiin kasvupolkua toimintavuoden aja lle. Yhtiön keskeisenä tavoitteena 
on ollut kasvaa kannattavasti vahvemmaksi ja osaavammaksi kokonaisuudeksi, joka tuottaa 
lisäarvoa niin asiakkaille kuin osakkeenomistajillekin. 
 
Yhtiön hallitus linjasi marraskuussa 2000 konsernin kasvustrategiaa ja visiota yhtiön seuraaville 
kolmelle vuodelle. Tavoitteen mukaisesti SysOpen Oyj henkilöstö ylittää 1000 ammattilaisen rajan 
vuoden 2003 loppuun mennessä. Kannattavuustaso säilyy hyvänä ja liikevaihto ylittää 84 miljoonaa 
euroa. Liikevaihdosta 40 % tulee ulkomaan toiminnoista. 
 
Strategisiin tavoitteisiin päästään hallitun ja suunnitelmallisen kasvun kautta. Orgaaninen kasvu, 
yritykseen sitoutunut henkilöstö ja oikein kohdistetut yritysostot sekä investoinnit teknologia-
osaamiseen ja tuotekehitykseen myös tulevina vuosina pitävät SysOpen Oyj:n kehityksen kärjessä. 



    PÖRSSITIEDOTE 
    
  

  1. 3.2001  klo  09:30      2  (12)  
 

     
SysOpen Oyj  

Pasilankatu 4 B, FIN -00240 Helsinki 
Puhelin 0424 20201, Intl.tel. +358 424 20201  

Krnro 506.232, Kotipaikka: Helsinki  
http://www.sysopen.fi  

Fokusoitujen toiminnallisten päämäärien kautta SysOpen pyrkii jatkuvasti parantamaan laatua, 
asiakastyytyväisyyttä, toimitusvalmiutta ja nostamaan siten markkinaosuuttaan. Näin yhtiö pystyy 
kasvattamaan liikevaihtoaan sekä ylläpitämään ja kehittämään hyvää kannattavuustasoaan. 
 
Kannattavan kasvun strategiasta ei SysOpenissa tingitty katsauskauden aikana ja yhtiön hallitus 
näkee hallitun sekä kannattavan kasvun jatkuvan myös tulevaisuudessa. 
 
 
Liikevaihto 
 
SysOpen-konsernin proforma -liikevaihto, sisältäen tilikauden yritysostot ja näiden yhteenlaskettu  
liikevaihto, tilikaudella oli 24,9 miljoonaa euroa. Tämä edustaa 63 % kasvua vuoden 1999 
vastaavaan ajanjakson 15,3 miljoonaan euroon verrattuna. Proforma-liikevaihto ylitti hallituksen 
asettaman tavoitteen (24 miljoonaa euroa). 
 
Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 23,0 miljoonaa euroa (10,8 milj.euroa 1999). Liikevaihdon 
kasvu oli 112 %.  Ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 4 %. 
 
Vuoden 2000 viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto lähes kaksinkertaistui vuoden 1999 
vastaavaan verrattuna, ja ylsi koko SysOpenin historian korkeimpaan vuosineljänneksen 
liikevaihtoon 7,0 miljoonaan euroon (3,6 miljoonaa euroa). Kasvua oli 93 %. 
 
 
Tulos 
 
Konsernin liikevoitto vuonna 2000 ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 3,2 miljoonaa euroa 
vastaten 14 % liikevaihdosta (1,8 miljoonaa euroa). Kasvua oli 82 %. Tulos ylsi kertaluonteisista 
kuluista huolimatta lähes hallituksen asettamaan tavoitteeseen (15 %). Merkittävimmät 
kertaluonteiset kulut aiheutuivat peruuntuneesta yritysostosta Englannissa ja yhtiön 10-vuotisesta 
toiminnasta. 
 
Liikevoitto ennen liikearvopoistoja nousi viimeisellä vuosineljänneksellä 1,4 miljoonaan euroon ja 
oli lähes 20 % vuosineljänneksen liikevaihdosta. Vuosineljänneksen kannattavuus oli koko vuoden 
2000 paras. Liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 236 % suurempi vuoden 1999 viimeiseen 
vuosineljännekseen verrattuna (0,4 miljoonaa euroa). 
 
Tilikauden voitto konsernissa ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3,0 miljoonaa euroa (2,1 
miljoonaa euroa). Kasvua oli 42 %.  Tilikauden voitto konsernissa oli 1,9 miljoonaa euroa (1,5 
miljoonaa euroa). Kasvua oli 32 %. 
 
Konsernin osakekohtainen tulos nousi edellisvuodesta ja oli 0,23 euroa (0,18 euroa). 
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Investoinnit 
 
SysOpenin suurimmat investoinnit tilikaudella olivat palveluiden, ohjelmistokomponenttien ja -
tuotteiden kehittäminen. Telecom-alueen informaatio- ja tavoitettavuustuotteiden sekä OpenPort-
portaalikehyshankkeen tuotekehityskustannuksia aktivoitiin yhteensä 0,21 miljoonaa euroa. Muut 
palvelutuotekehitykseen ja ohjelmistokomponenttien kehitykseen liittyvät panostukset kirjattiin  
suoraan kuluiksi. 
 
Palvelu- ja ohjelmistotuotekehitys olivat tilikautena yhteensä 10,1 % konsernin liikevaihdosta. 
 
SysOpen on koko katsauskauden ajan panostanut merkittävästi omaan sisäiseen tuotekehitykseen, 
joilla tavoitellaan ratkaisujen monistettavuutta ja siten tuoteliiketoiminnan kasvattamista. Yhtiön eri 
toimialueiden merkittävät synergiaedut ovat luoneet tähän hyvät edellytykset. Merkittävimpiä näistä 
ovat OpenID-tuoteperhe ja OpenPort-portaalikehys. 
 
 
SysOpen teki järjestelyjä osakkuusyhtiöidensä omistusosuuksissa. Näiden järjestelyjen 
tarkoituksena oli vahvistaa yhtiön liiketoiminnan fokusointia avainalueilla. 
 
Katsauskauden aikana yhtiö lisäsi omistustaan Midecraft Oy:ssä 50 %:iin osakekaupalla. Midecraft 
on erikoistunut toimittamaan tietotekniikka-alan asiantuntijaresursseja telekommunikaatioalan 
asiakasyrityksille. 
 
SysOpen Oyj:n osakkuusyritykseksi Sypal Oy:n osakevaihdon myötä tulleen Visy Oy:n 
omistusosuus vähentyi muille osaakkeenomistajille suunnatun annin seurauksena 27,7 %:iin. Visy 
Oy on yksi johtavia logistiikka-alueelle tarkoitettujen konenäkösovellusten kehittäjiä. 
 
Yhtiön omistus osakkuusyhtiö Oy Ideos Ltd:ssä pysyi katsauskauden aikana ennallaan (25,3 %). 
Ideos on SysOpenin keskeinen kumppani RFID-alueen hankkeissa. 
 
Kansainvälisistä investoinneista SysOpen toteutti osakevaihdolla omistusjärjestelyn, jossa yhtiön 20 
% omistusosuus australialaisesta CLS Research Pty Ltd:stä muuttui 17 % omistukseen 
yhdysvaltalaisesta Create!form Internationalista. Create!form International kehittää ja myy  
ohjelmistoja elektronisten lomakkeiden ja dokumenttien hallintaan kansainvälisille markkinoille. 
 
Konsernin bruttoinvestoinnit tilikaudella olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa). 
Käyttöomaisuus on kirjattu alkuperäisin hankintamenoin vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla. Konsernin liikearvojen suunnite lman mukainen poistoaika on viisi vuotta. 
 
 
 
Rahoitus 
 
Tilikauden lopussa konsernitaseen loppusumma oli 16,7 miljoonaa euroa (13,4 miljoonaa euroa). 
Omavaraisuusaste oli 76 % (77 %) ja likvidit varat olivat 6,3 miljoonaa euroa (7,3 milj.euroa). 
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Liiketoiminta-alueet 
 
Strategiansa mukaisesti SysOpen keskittyi tilikauden aikana suurten ja keskisuurten 
asiakasorganisaatioiden integroituihin eBusiness-ratkaisuihin (Integrated eSolutions) kolmella 
liiketoiminta-alueellaan. Keskeisessä asemassa on yritysten operatiivisten järjestelmien 
integroiminen osaksi Internet- ja langattomia ratkaisuja. 
 
Liikevaihdon jakauma liiketoiminta-alueiden kesken tilivuoden lopussa oli seuraava: 
- Enterprise Application Solutions, EAS - sähköisen liiketoiminnan integroidut 
tietotekniikkaratkaisut 

- 74 % konsernin liikevaihdosta  
- Software Solutions – valmisohjelmistoihin pohjautuvat ohjelmistotuoteratkaisut 

- 15 % konsernin liikevaihdosta  
- Consulting Services - konsultointipalvelut liiketoiminnan, logistiikan ja tietotekniikan 
kehittämiseen 

- 11 % konsernin liikevaihdosta 
 
Pääliiketoiminta-alueella, integroiduissa sähköisen asioinnin ratkaisuissa (EAS) ja 
konsultointipalveluissa, kannattavuus oli hyvä. Kysyntä jatkoi kasvuaan erityisesti eBusiness- ja 
langattomissa ratkaisuissa sekä näihin liittyvissä konsultointipalveluissa. 
 
Pitkäjänteiset satsaukset olio- ja komponenttiteknologiaan ovat selvästi pitäneet konsernin 
käyttöasteen korkealla ja kannattavuuden hyvällä tasolla. Kysyntä on erityisesti kohdistunut 
vaativaan konsultointiosaamiseen. Saavutettua teknologista etumatkaa on jalostusasteen 
nostamiseksi ja markkina-aseman vahvistamiseksi hyödynnetty integroiduissa eBusiness-
ratkaisuissa sekä erityisesti OpenPort- ja OpenID-ohjelmistotuotteissa. Tuoteliiketoiminta-alue jäi 
tuotekehitysinvestointien vuoksi lievästi tappiolliseksi. 
 
 
Henkilöstö 
 
SysOpenin voimakas ja kannattava kasvu ei olisi ollut mahdollista ilman osaavaa, ammattitaitoista 
ja tavoitteisiin sitoutunutta henkilöstöä. 
 
Yhtiö kasvoi kokonaisuutena 303 henkilöön, jossa on kasvua edellisestä vuodesta 134 henkilöä, 79 
%. Yhtiön merkittävä kasvu perustui yritysostojen lisäksi orgaaniseen kasvuun. Yhtiö kasvatti 
henkilöstöään orgaanisesti 17 %. Osana henkilöstön kannustinjärjestelyjä konsernin 
avainhenkilöiden ja muun henkilöstön kannustamiseen yhtiökokous hyväksyi marraskuussa uuden 
optio-ohjelman.  
 
Henkilöstön ja sitä kautta yrityksen markkina -arvon kasvattamiseksi jatkettiin voimakkaasti 
panostuksia henkilöstön kehittämiseen erityisesti uuden teknologian alueella ja integraatioprojektien 
edellyttämiin vaativampiin työtehtäviin.  Tämän lisäksi keskeisessä roolissa henkilöstö-
tyytyväisyyden ylläpidossa olivat satsaukset henkilöstön henkiseen hyvinvointiin ja työssä 
jaksamiseen.  
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Henkilöstön lähtövaihtuvuus tilikautena oli 11,8 %. 
 
Vuokrattavan uuden toimitalon rakentaminen eteni vuoden aikana ja valtaosa pääkaupunkiseudun 
henkilöstöstä siirtyy  uuteen 16-kerroksiseen toimitaloon syyskuussa 2001. SysOpen Tower -nimeä 
kantava 70 metriä korkea toimitalo valmistuu Helsingin Pitäjänmäelle. Toimitalon omistajana ja 
vuokranantajana on Sampo-Leonia. 
 
 
Hallinto 
 
SysOpen Oyj:n hallituksen varsinaisina jäseninä ovat koko tilikauden toimineet Kari Karvinen, 
Jorma Kylätie, Risto Linturi, Matti Savolainen ja Timo Tiihonen. Hallituksen puheenjohtajana on 
toiminut koko tilikauden Matti Savolainen. Toimitusjohtajana on toiminut koko tilikauden Jorma 
Kylätie. 
 
Konsernin tilintarkastaja toimi koko tilivuoden tilintarkastusyhteisö KPMG Wideri Oy Ab 
vastuullisena tarkastajanaan KHT Ari Ahti. 
 
 
Osakepääoma ja antivaltuudet 
 
Tilikauden alkaessa SysOpen Oyj:n osakepääoma oli 4 150 266,50 markkaa ja osakkeiden määrä oli 
8 300 533 kappaletta. 
 
CallCom Oy:n osakekannan oston yhteydessä 20.3.2000 hallitus päätti ylimääräiseltä 
yhtiökokoukselta aiemmin 1.12.1999 saamansa valtuutuksen perusteella korottaa osakepääoman 4 
154 884 markkaan ja osakkeiden määrän 8 309 768 kappaleeseen. 
 
QL-Systems Oy:n osakekannan oston yhteydessä 27.3.2000 hallitus päätti myös ylimääräiseltä 
yhtiökokoukselta 1.12.1999 saamansa valtuutuksen perusteella korottaa osakepääoman 4 186 134 
markkaan ja osakkeiden määrän 8 372 268 kappaleeseen.  
 
Varsinainen yhtiökokous 30.3.2000 valtuutti hallituksen päättämään 30.3.2001 mennessä 
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta tai optio-
oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakepääomaa voitiin korottaa enintään 830 053 
markalla, joka on 1 660 106 osaketta. 
 
Benefect Oy:n osakekannan oston yhteydessä 13.4.2000 hallitus päätti yhtiökokoukselta aiemmin 
30.3.2000 saamansa valtuutuksen perusteella korottaa osakepääoman 4 348 382 markkaan ja 
osakkeiden määrän 8 696 764 kappaleeseen. 
 
Sypal Oy:n osakekannan oston yhteydessä 10.5.2000 hallitus päätti yhtiökokoukselta aiemmin 
30.3.2000 saamansa valtuutuksen perusteella korottaa osakepääoman 4 434 452 markkaan ja 
osakkeiden määrän 8 868 904 kappaleeseen. 
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Tietovalmis Group Oy:n osakekannan oston yhteydessä 1.11.2000 hallitus päätti yhtiökokoukselta 
aiemmin 30.3.2000 saamansa valtuutuksen perusteella korottaa osakepääoman 4 621 952 markkaan 
ja osakkeiden määrän 9 243 904 kappaleeseen. 
 
Ylimääräinen yhtiökokous 23.11.2000 peruutti aiemmat käyttämättömät antivaltuudet, ja myönsi 
samalla hallitukselle uudet valtuudet yhden vuoden ajaksi. Näiden myönnettyjen, mutta toistaiseksi 
käyttämättömien, antivaltuutuksien perusteella hallituksella on valtuus nostaa osakepääomaa 924 
390 markalla yhteensä 5 346 342 markkaan ja osakkeiden määrää 1 848 780 kappaleella yhteensä 
11 092 684kappaleeseen.  
 
Ylimääräinen yhtiökokous 23.11.2000 valtuutti vuoden ajaksi yhtiön hallituksen päättämään omien 
osakkeiden hankkimisesta pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi yrityskauppojen ja 
muiden järjestelyiden rahoittamiseksi, kuitenkin enintään 5 %:n määrä yhtiön kaikkien osakkeiden 
määrästä, osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Hallitus voi hankkia osakkeita vain 
varoilla, jotka voidaan käyttää voitonjakoon. Vuoden 2000 aikana yhtiö ei kuitenkaan hankkinut 
omia osakkeitaan hallussaan olleiden valmisteltavaan yrityskauppaan liittyneiden sisäpiiritietojen 
vuoksi. 
 
Tilikauden lopussa 31.12.2000 Sysopen Oyj:hin fuusioitiin seitsemän konsernin tytäryhtiötä: 
Sysopen Audit Team Oy, Sysopen Consulting Oy, Sysopen Solutions Oy, Sysopen Edom Team Oy, 
Sysopen Optimus Oy, QL-Systems Oy ja Sysopen Dycom Oy. Fuusioilla terävöitettiin 
konsernirakennetta. 
 
 
Optiot 
 
Ylimääräinen yhtiökokous päätti 23.11.2000 laskea liikkeelle 400 000 uutta optiotodistusta. Näiden 
optioiden perusteella voidaan vuosina 2001-2004 merkitä enintään 400 000 uutta osaketta, jonka 
seurauksena osakepääoma voi nousta enintään 200 000 markalla. Ensimmäisenä merkintäaika alkaa 
optiotodistuksilla E, jonka hinta on määräytynyt osakkeen kaupankäynnillä painotetun keskihinnan 
mukaisesti Helsingin pörssissä marraskuussa 2000. Optiojärjestelyllä pyritään sitouttamaan ja 
kannustamaan henkilöstöä ja johtoa optio-ohjelman mukaisesti. 
 
 
Kaupankäynti Helsingin Pörssissä 
 
SysOpen Oyj:llä oli tilikauden päättyessä yhteensä 2 777 rekisteröityä osakkeenomistajaa. 
 
Osakkeen kurssikehitys oli vuoden aikana vaihteleva ja noudatteli pääosin yleistä IT-
teknologiamarkkinan kehitystä. Kaupankäynnissä alin päätöskurssi oli 5,35 euroa ja ylin  
päätöskurssi oli 23,00 euroa, keskikurssin ollessa 12,79 euroa. Yhtiön osakkeen arvon päätöskurssi 
tilikauden päättyessä oli 5,80 euroa. Yhtiön markkina-arvo tilikauden päättyessä oli noin 54 
miljoonaa euroa. 
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Osinko 
 
Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat 4,7 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 1,9 
miljoonaa euroa. 
 
SysOpen Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta jaetaan 
osinkoa 0,11 euroa osaketta kohden eli yhteensä 6,0 miljoonaa markkaa, mikä vastaa 52,4 
prosenttia konsernin voitosta tilikaudella. Hallitus esittää, että loput tilik auden voitosta siirretään 
yhtiön omaan pääomaan voittovarat-tilille. 
 
 
Tilikauden jälkeiset tapahtumat 
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 9.1.2001 solmittiin aiesopimus Stonesoft Oyj:n kanssa Stonesoft 
eSolutions Oy:n koko osakekannan hankkimisesta osakevaihdolla. Helmikuun 12. päivänä yhtiöt 
kuitenkin tiedottivat, ettei osakevaihtoa ja siten yrityskauppaa toteuta, sillä molempia osapuolia 
tyydyttävään sopimukseen ei päästy. 
 
 
Lähiajan näkymät 
 
SysOpen jatkaa strategiansa mukaista kasvua tulevaisuudessa sekä yritysostoin että orgaanisesti. 
SysOpen neuvottelee parhaillaan aktiivisesti uusista hankkeista niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.  
 
Sysopenin palveluiden kysyntä on jatkunut suunnitellun mukaisesti vahvana, eikä merkkejä sen 
heikkenemisestä ole ollut. Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön pääliiketoimintalueella 
integroiduissa eBusiness-ratkaisuissa ja konsultointipalveluissa kysyntä ja kannattavuus säilyvät 
hyvänä myös lähiaikoina.  Tuoteliiketoiminnan alueella kysynnän arvioidaan paranevan tehtyjen 
tuotekehitys- ja myyntipanostusten seurauksena. Tuoteliiketoiminnan tuloksen ennakoidaan 
parantuvan ja kääntyvän positiiviseksi. 
 
Kokonaisuutena kannattavuuden arvioidaan säilyvän hyvällä tavoitteen mukaisella tasolla (EBITA 
15 %). 
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Konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2000  (12 kk) 
 
 
(1000 eur) 1.1.-31.12.2000-    1.1.-31.12.1999 

 
      
LIIKEVAIHTO   22 995        10 832 
      
Liiketoiminnan muut 
tuotot 

     109            78 

      
Materiaalit ja palvelut     -770 

 
         -199 

Henkilöstökulut  -13 065 
 

        -6055 

Liiketoiminnan muut 
kulut 

  -5 495         -2596 

Poistot ja 
arvonalennukset 

  -  560          -292 

LIIKEVOITTO ENNEN 
LIIKEARVOPOISTOA 

 
   3 214 
 

    
      1768 

Poistot liikearvosta -  
-   303 
 

         -115 

      
LIIKEVOITTO   2 911 

 
         1653 

      
Rahoitustuotot ja kulut      83           462 
      
Voitto ennen 
tilinpäätössiirtoja  

     

ja veroja   2 994          2115 
      
      
Välittömät verot    -988          -647 
Vähemmistön osuus     - 77            -1 
      
TILIKAUDEN VOITTO   1 929 

 
         1467 
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Konsernin tase 31.12.2000 
(1000 euroa) 
VASTAAVAA 31.12.2000    31.12.1999 
      
PYSYVÄT VASTAAVAT      
Aineettomat hyödykkeet 
  Kehittämismenot 
  Aineettomat  
  Oikeudet                 

 
 
  214 
  458 

  
 
 
 

  
 
 
  185 

  Muut pitkä- 
  Vaikutteiset menot  

 
  137 

    
   76 

  Konserniliikearvo 1 100     1065 
Aineettomat hyödykkeet 
yhteensä 

1 909     1326 

Aineelliset hyödykkeet 1 394       902 
 

      
Sijoitukset      
  Muut sijoitukset 1 219     1084 
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT 
Vaihto-omaisuus 

      105 

Lyhytaikaiset saamiset 5 962     2656 
      
Rahoitusarvopaperit 1 968     5356 
Rahat ja pankkisaamiset 4 317 

 
    1992 

      
VASTAAVAA 16 769    13421 
       
      
VASTATTAVAA 31.12.2000    31.12.1999 
      
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 
 

 777 
 

     698 

Ylikurssirahasto 7 209     5744 
Edellisten tilikausien voitto 2 774     2215 
Tilikauden voitto 1 929     1466 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 689    10123 
      
VÄHEMMISTÖOSUUS    82       5 
      
      
      
VIERAS PÄÄOMA      
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Pitkäaikainen vieras pääoma    
  77                 

                                    
210 
 

Lyhytaikainen vieras pääoma 3 921 
 

  
 

  3083 

      
VASTATTAVAA 16 769   

 
 13421 
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Konsernin tunnusluvut 1.1. -31.12.2000  
 
 1.1.-

31.12.2000 
   1.1.-

31.12.1999 
        
 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 euroa)  
 Liikevaihto 22 995    10 832 
 Liikevaihdon kasvu, % 112    37 
 Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 3 215    1 768 
 % liikevaihdosta 14    16 
 Liikevoitto 2 911    1653 

 
 % liikevaihdosta 13    15 
 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja 
veroja 

2 994   
 

 2 115 

 % liikevaihdosta 13    20 
 Oman pääoman tuotto, % 18    20 
 Sijoitetun pääoman tuotto, % 26    28 
 Korollinen vieras pääoma 76    209 
 Rah.om.arvopaperit+Rahat ja 
pankkis. 

6 285 
 

   7347 
 

 Nettovelkaantumisaste % (Net 
Gearing) 

-49    -70 

 Omavaraisuusaste, % 76    77 
 Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen 

1 117     986 

 % liikevaihdosta 5    9 
 Henkilöstö kauden lopussa 303    194 
 Henkilöstö keskimäärin 267    117 
      
      
 1.1.-

31.12.2000 
   1.1.-

31.12.1999 
        
 Konsernin osakekohtaiset 
tunnusluvut 

      

 Tulos/osake, euroa (konserni) 0,23    0,18 
 Oma pääoma/osake, euroa 
 Osinko/osake (vv 00 
 ehdotus)  
 Osinko/tulos, %    
 Efektiivinen osinkot. 
 Hinta/voitto-suhde  
 Osakkeen alin kaupan- 
 tekokurssi    
 Osakkeen ylin kaupan- 

1,37 
0,11 
 
48% 
 2% 
25,55 
4,85 
 
26 

  
 

 1,22 
0,11 
 
62% 
 1% 
113,25 
  9,1 
 
  20,8 
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 tekokurssi  
 Osakkeen keskikurssi 
 Osakekannan ma-arvo 
 Osakevaihto, kpl  
  

 
12,79 
53615 
3883453 
 

 
   9,88 
162621 
3389351 
 
 
   
  
 

 
 
Tunnusluvut on laskettu 12 kk:n jaksolle. 
 
Tulos/osake  on laskettu osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistun osakelukumäärän (9.175.453 
kpl) mukaan.Katsauskauden osakkeiden keskimääräinen lukumäärä oli 9.129.364 kpl.Osakkeiden 
lukumäärä   katsauskauden  lopussa oli  9.243.904 kpl.  
 
Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. 
 
Helsingissä, 28. helmikuuta 2001 
 
SysOpen Oyj 
Hallitus 
 
 
SEURAAVA KATSAUS 
 
SysOpen-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2001 julkistetaan 10.5.2001.  
 
 
Lisätietoja antavat: 
 
Toimitusjohtaja Jorma Kylä tie, SysOpen Oyj, puh. 0424 2020 303 tai 0400 422 668 tai email: 
jorma.kylatie@sysopen.fi 
 
Jakelu: 
 
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 
 
Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in the 
Unisted States of America or its territories or possessions. 
 
 
 
 


