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Tilinpäätös 1998 Financial statements for 1998

KONSERNITULOS- GROUP INCOME
LASKELMA, MK 1998 1997 STATEMENT, FIM

LIIKEVAIHTO      47.136.009,68       35.700.338,60 TURNOVER
Muut tuotot 459.407,60 736.701,34 Other income
Muuttuvat kulut       837.419,47        1.338.371,10 Variable costs

MYYNTIKATE 46.757.997,81      35.098.668,84 GROSS MARGIN
Kiinteät kulut      30.286.045,00      24.592.539,16 Fixed costs

KÄYTTÖKATE 16.471.952,81       10.506.129,68 OPERATING MARGIN
Poistot 1.030.253,55           931.097,73 Depreciation

LIIKEVOITTO 15.441.699,26       9.575.031,95 OPERATING PROFIT
Muut tuotot ja kulut         +971.835,02          +157.371,53 Other income and expenses

VOITTO ENNEN VAR/VER  16.413.534,28        9.732.403,48 PROFIT BEFORE RESERVES
Varaukset, verot, AND TAXES
vähemmistön osuus 5.470.317,47       2.048.587,20 Reserves, taxes, minority interest

KONSERNIN VOITTO       10.943.216,81       7.683.816,28 GROUP PROFIT
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KONSERNITASE, MK 31.12.1998 31.12.1997 GROUP BALANCE SHEET, FIM

VASTAAVAA ASSETS

Käyttöomaisuus ja muut Fixed assets and other
pitkäaikaiset sijoitukset  5.279.375,99 11.975.431,56 long-term investments

Vaihto- ja rahoitusomaisuus Inventories and current assets
Saamiset 6.378.809,65 6.259.712,45 Receivables
Rahoitusomaisuusarvopaperit 15.049.912,23 Investment securities
Rahat ja pankkisaamiset 9.428.530,13  7.107.561,55 Cash and bank balances

30.857.252,01 13.367.274,00

Vastaavaa yhteensä 36.136.628,00 25.342.705,56 Total assets

SHAREHOLDERS’ EQUITY
VASTATTAVAA AND LIABILITIES

Oma pääoma Shareholders’ equity
Sidottu oma pääoma 150.000,00 231.247,95 Restricted equity
Vapaa oma pääoma 27.024.465,70 17.970.019,62 Non-restricted equity

27.174.465,70 18.201.267,57

Vähemmistöosuus 863.511,90 415.879,28 Minority interest

Varaukset 77.635,87 52.244,58 Reserves

Vieras pääoma Liabilities
Lyhytaikainen  8.021.014,53 6.673.314,13 Current

Vastattavaa yhteensä 36.136.628,00 25.342.705,56 Total shareholders’ equity
and liabilities

TILINTARKASTUS
Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

AUDITOR’S REPORT
The financial statements have been prepared in
accordance with good accounting practice. A report has
been given this day on the audit performed.

Kalervo Ariluoma, KHT
Authorized Public Accountant



SysOpen

SysOpen on vuonna 1990 perustettu kotimainen
yksityisomistuksessa oleva riippumaton ja vakava-
rainen tietotekniikkatalo. Toiminta-ajatuksena on
tarjota asiakkaillemme heidän liiketoimintansa
tavoitteita tukevaa ja tunnustetusti asiantuntevaa
tietotekniikka- ja riskienhallintapalvelua. Tavoitteena
on taata asiakkaidemme tyytyväisyys ja luottamus
SysOpenin toimintaan sekä lyhyellä että pitkällä
aikavälillä.

Systeemityöpalvelussa suoritamme toimeksianto-
pohjalta asiakkaiden vastuulla olevien tietojärjes-
telmähankkeiden määrittely-, suunnittelu-, toteutus-
ja ylläpitotehtäviä ensisijassa asiakkaan projekti-
johdon alaisuudessa.

Konsultointipalvelussa suoritamme asiakkaille
tietotekniikan ja sen hyväksikäytön kehittämiseen
liittyviä neuvonta- ja asiantuntijatoimeksiantoja.

Ohjelmistopalvelu sisältää sekä edustamiimme val-
misohjelmistoihin että itse kokonaisvastuulla tote-
uttamiimme asiakaskohtaisiin systeemityöprojektei-
hin perustuvien ohjelmistoratkaisujen toimitukset.

Tarkastuspalvelussa suoritamme toimeksiantopohjal-
ta riippumatonta tietojärjestelmien ja liiketoiminnan
tarkastusta sekä riskienhallintaan ja sisäiseen
valvontaan liittyvää konsultointia.

Pyrimme aina luottamukselliseen ja pitkäjänteiseen
yhteistyöhön. Se johtaa parhaaseen lopputulokseen
- kokemuksesta sen tiedämme.

SysOpen is a strong, privately-owned, Finnish
independent information technology company
founded in 1990. Our business philosophy is to
provide leading expert information technology and
risk management services to help our customers
achieve their business targets. We aim to guarantee
satisfaction and to retain our customers’ confidence
in SysOpen’s activities, today and tomorrow.

Systems Development Services includes specificati-
on, design, implementation and maintenance
assignments related to customers’ IS projects prima-
rily under the customer’s project management.

Consulting Services includes consultancy and exper-
tise assignments related to IT and the development
of its utilisation.

Software Services includes customer deliveries of
both software packages we represent and compre-
hensive software solutions based on customerspeci-
fic IS projects wit us as the responsible implementor.

Auditing Services includes assignmentbased
independent IS and business auditing as well as
assessment and consultancy connected with the risk
management and internal supervising.

Our aim is always confidential co-operation with
long-term commitment. It leads to the best possible
results - we know it from experience.
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Toiminnan painopisteet tilikaudella 1.1. - 31.12.1998

Tilikauden aikana toteutettiin palvelutarjonnan selkeyttäminen ja
fokusoitiin toimintaa jo perinteisen systeemityön ohella entistä
selvemmin myös liikkeenjohtoa tukevaan tietotekniseen konsultoin-
tiin sekä tarkastukseen ja riskien hallintaan. Nämä ISO9001-
sertifioidut asiantuntijapalvelumme muodostivat yhteensä yli 90%
kokonaisliikevaihdosta. Loppuosa liikevaihdosta muodostui vaa-
tiviin tulostuksenhallintaratkaisuihin ja niitä tukeviin valmisohjel-
mistoihin (Create!print ja Xprint) sekä projektitoimituksiin keskit-
tyneestä ohjelmistopalvelusta. Merkittävä osa asiantuntijatoimek-
siannoista perustui komponentti- ja internet-teknologioihin.
Toimialoittain SysOpenin palvelut suuntautuivat pääasiassa tele-
alalle, julkishallintoon, vakuutukseen, kauppaan, rahoitukseen,
teollisuuteen sekä atk-yhteistyökumppaneille. Merkittävimmät
asiakkaat olivat Atria, FD-Finanssidata, ICL Data, LEL Työeläke-
kassa, Merita Asiakasrahoitus, NK Cables, Nokia Telecommuni-
cations, Novo Group, Pohjola, Sonera, Stockmann, Suomen
Posti, Ulkoasiainministeriö, Veikkaus ja Verohallitus.

Toiminnallinen tulos 1998

Tilikausi 1998 oli SysOpenille kannattavan kasvun aikaa.
Kysyntä oli koko vuoden erittäin vilkasta ja palveluiden käyttö-
aste pysyi korkeana. SysOpenin henkilökunnan lukumäärä nousi
tilikauden aikana runsaat 15% ja oli tilikauden päättyessä 82
työntekijää. Yhtiöryhmän liikevaihto oli puolestaan 47,1 mmk,
missä kasvua edelliseen tilikauteen verrattuna oli noin 32%.
Yhtiöryhmän kannattavuus nousi erittäin hyvälle tasolle käyttö-
katteen ollessa 35% liikevaihdosta. Yhtiöryhmällä ei ole lainkaan
pitkäaikaista velkaa ja omavaraisuusaste on myös erittäin
korkea 75%.

Kohti vuotta 2000

SysOpen ei ole voimakkaasti riippuvainen mistään sisäisistä
tietojärjestelmistä huolimatta siitä, että tietokoneet ja -järjestelmät
ovat keskeinen osa päivittäistä toimintaa. SysOpen on kartoit-
tanut v2000-kelpoisuuttaan ja järjestelmien päivitys tarvittavilta
osiltaan on tehty tai on meneillään. Nämä työt suoritetaan
loppuun viimeistään kuluvan vuoden syyskuussa. Mikäli sisäisissä
järjestelmissä varautumisista huolimatta kuitenkin ilmenisi
ongelmia, vaihtoehtoisia järjestelmiä voidaan ottaa käyttöön
lyhyellä varoitusajalla.

Kehitysnäkymät

SysOpen jatkaa voimakkaana tietotekniikan ammattilaisena
laajentaen toimintaansa aluksi Kuopioon. Systeemityön ohella
erityispalveluitamme ovat yhä kasvava tarkastus- ja riskienhallinta
sekä isojen organisaatioiden tulostuksenhallintaratkaisut. Toimin-
nan kehittämisen painopisteitä ovat entisestään kasvava panostus
komponentti- ja internet-teknologioihin, systeemityömenetelmien ja
software engineering -prosessien jatkokehittäminen, toiminnan
laajentaminen, henkilöstön työviihtyisyyden ja motivoinnin kohot-
taminen sekä SysOpenin tunnettuisuuden kohottaminen.

Lähivuosina tietotekniikkamarkkinoilla riittää kysyntää edelleen yli
tarjonnan. Tässä markkinatilanteessa SysOpenin orgaaniseksi
kasvutavoitteeksi alkaneen uuden tilikauden osalta on asetettu
vähintään 20% pitäen samalla yhtiöryhmän kannattavuus hyvällä
tasolla. Kasvuun liittyy oleellisena osana investoinnit sekä orga-
nisaation ja toimintatapojen virittäminen siten, että ne kykenevät
vastaamaan yhä laajentuvan toiminnan asettamiin uusiin
vaatimuksiin niin koti- kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.

Helsinki 4.3.1999
Hallitus

Matti SavolainenKari Karvinen Jorma Kylätie

The highlights of the financial year 1.1 - 31.12 1998

The service supply of the company became more clearly defined
during the financial year, and, along with traditional system
work, company operations became increasingly focused on IT
consultancy services for corporate management support, control
functions and risk management. These ISO9001-certified expert-
services comprised 90% of the companyís total turnover. The rest
of the turnover was made up of software services related to
demanding printing solutions and supporting software applica-
tions (Createlprint and Xprint) and project deliveries. A significant
part of the consultancy assignments were based on component or
Internet technologies. SysOpen provided services mainly to
sectors of telecommunications, public administration, insurance,
trade, financing, industry and IT technology. Major customers
included Atria, FD-Finanssidata, ICL Data, LEL Employment
Pension Fund, Merita Customer Financing, NK Cables, Nokia
Telecommunications, Novo Group, Pohjola, Sonera, Stockmann,
Finland Post, the Ministry of Foreign Affairs, Veikkaus and the
National Board of Taxation.

Operational results for 1998

The accounting period 1998 was a time of profitable growth for
SysOpen. Demand remained at a high level throughout the year,
as did the utilisation rate of services. The number of personnel at
SysOpen increased by just over 15%, totalling 82 by the end of
the year. The Groups turnover was FIM 47.1 million, which
shows an increase of 32% on the previous year. With an
operating margin accounting for 35% of turnover, the profita-
bility of the Group arose to a very satisfactory level. The Group
has no long-term liabilities, and its equity ratio is also very high
at 75%.

Towards the Year 2000

Even though computers and information systems are an important
part of our daily operation, SysOpen is not heavily dependent on
internal information systems. SysOpen has charted its level of
preparedness for the year 2000, and the necessary updating of
systems has either already been done or is underway. This work
will be completed, at latest, by the end of September of the
current year. In the event of precautions failing to eliminate
problems arising in the internal systems, alternative systems can
be commissioned at short notice.

Development prospects

SysOpen will continue to provide professional IT services, while
expanding its operations, initially in Kuopio. In addition to system
work, we will provide expert services in the constantly growing
fields of systems auditing and risk management, and offer
printing solutions for large organisations. Our development efforts
focus increasingly on the fields of component and Internet
technologies, while we continue to develop system work and
software engineering processes, expand our operations, increase
both the job satisfaction and the motivation level of our employ-
ees, and make SysOpen better known on the market.

In the next few years, demand for information technology
solutions will keep exceeding supply. With a view to retaining the
profitability of the Group at a good level in this market situation,
the growth target for the current accounting period has been set
at no less than 20%. The growth will involve investments and
preparation of the organisation and its operating methods to
meet the needs of ever expanding operations, both on the
domestic and the international market.

Helsinki, 4 March 1999
Board of Directors
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