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TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.7. - 31.12.1999 
 
 
TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ JA VEROJA PARANI RUNSAAN 
KOLMANNEKSEN 
 
Tieto-X:n liikevaihto kasvoi 1.7.1999 alkaneen tilikauden ensimmäisellä 
puolivuosi-jaksolla 9,8 % 35,5 Mmk:aan (1998: 32,3 Mmk) ja liikevoitto 19,0 % 
6,8 Mmk:aan. Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja kasvoi 36,4 % 7,8 Mmk:aan 
(5,7 Mmk). Tieto-X:n liikevaihdon, tuloksen ja kannattavuuden odotetaan 
kehittyvän kuluvalla tilikaudella tavoitteiden mukaisesti. 
 
Tieto-X on tietotekniikan konsulttiyritys, joka toimittaa tietotekniikan asiantuntijoita 
yrityksille suunnittelu-, ohjelmointi-, verkko- ja järjestelmätuki- sekä projektinjohto-
tehtäviin. Toimintatapa on määritelty ISO 9002-laatujärjestelmässä, joka sertifioitiin 
syyskuussa 1999. 
 
Liikevaihto 
 
Edellisessä katsauksessa ennakoidun mukaisesti Tieto-X:n liikevaihdon kasvu hidastui 
hieman vuosituhannen vaihteesta johtuneen odotustilan vuoksi. Koska kysyntä on 
välittömästi vuodenvaihteen jälkeen alkanut selvästi piristyä ja Tieto-X:n yritysosto-
ohjelma on käynnistynyt, koko tilikauden liikevaihdon uskotaan kehittyvän suunni-
telman mukaisesti. 
 
Tarkastelujakson liikevaihto kasvoi 9,8 % ja oli 35,5 Mmk (6,0 MEUR). Vastaava luku 
edellisellä tilikaudella oli 32,3 Mmk. Suunnittelijoiden ja ohjelmoijien osuus liikevaih-
dosta oli 89 % ja verkkotukihenkilöiden 11 %. Edellisen tilikauden aikana vastaavat 
luvut olivat 82 % ja 18 % ja edellisen vertailujakson aikana 81 % ja 19 %. Liikevaihto 
jakautui asiakassektoreittain seuraavasti: 
 
              1.7.-31.12.1999      1.7.-31.12.1998         1.7.98-30.6.99 

                           %        %   % 

Pankki ja vakuutus     31                    36  34 
Tietotekniikka    18                 20  22 
Julkishallinto              19                  19  18 
Kauppa ja kuljetus     17                    12  14 
Teollisuus ja muut                         15                    13  12 
     ---         ---  ---  

                        100                           100                100       
Tulos 
 
Yhtiön tulos oli katsausaikana hyvä ja tuloskehitys eräiltä osin suunniteltua parempi. 
Liikevoitto, joka oli 6,8 Mmk (1,14 MEUR), kasvoi 19,7 % ja oli 19,0 % liikevaihdosta. 
Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, 7,8 Mmk (1,31 MEUR), kasvoi 37,3 % 
ja oli 22,0 % liikevaihdosta. Nettotulos, joka oli 4,3 Mmk (0,73 MEUR), kasvoi 6,9 % 
(1998: 4,0 Mmk). Nettotulosta rasittivat satunnaisiin kuluihin kirjatut noin 1,7 Mmk:n 
listautumiskulut. 
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Tieto-X:n sijoitetun pääoman tuotto (ROI) tilikauden ensimmäisellä puolikkaalla oli 
74,1 % p.a. (1998: 81,0  %). Oman pääoman tuotto (ROE) ensimmäisellä puolikkaalla 
oli 52,3 %  p.a. (57,7 %). 
 
Tase ja rahoitus 
 
Taseen loppusumma kasvoi tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä 37,7 Mmk:aan 
(6,35 MEUR). Lyhytaikaisen vieraan pääoman kasvu johtui yhtiökokouksen päätöksen 
mukaisesta osinkovarauksesta. Yhtiöllä ei ole korollista velkaa ja maksuvalmius on 
säilynyt  hyvänä. 
 
Henkilöstö 
 
Tieto-X:n henkilökunta muodostuu asiakkaiden projekteissa sopimuspohjaisesti työs-
kentelevistä kokeneista tietotekniikan ammattilaisista.  
 
Henkilöstön määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 164 ja kauden lopussa 166, 
mikä on 13 vähemmän kuin edellisen tilikauden lopussa ja sama kuin vertailujakson 
lopussa. Vähennys johtuu kesän alussa ja aikana tapahtuneesta aikaisempia kesiä 
runsaammasta projektien päättymisistä ja keskeytyksistä erityisesti verkkotukipalvelujen 
osalta. Syksyn alussa alkanut henkilömäärän kasvu pysähtyi uudelleen johtuen vuosi-
tuhannen vaihteen aiheuttamasta odotustilasta. Tilikauden kolmannella neljänneksellä 
henkilömäärän odotetaan jälleen alkavan kasvaa. 
 
Osakkeet ja osakepääoma 
 
Tieto-X:n osakepääoma on 261.280,00 EUR (1.553.500,30 markkaa) ja osakkeiden 
kokonaismäärä 6.532.000 osaketta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,04 
euroa. Kansainvälisessä arvopaperikaupassa käytettävä ISIN -koodi on FI0009008007 ja 
kaupankäyntitunnus TIX1V. 
 
Osakkeenomistajien määrä 21.12.1999 oli 1397, jossa on lisäystä 29.10.1999 vallinnee-
seen tilanteeseen noin 7 %. Katsauksen julkaisupäivään mennessä osakkeenomistajien 
määrä oli edelleen noussut 1547:ään. Ulkomaalaisomistuksen osuus koko 
osakemäärästä oli noin 16 %. Kaupankäynti Tieto-X:n osakkeella Helsingin Pörssin Pre-
listalla alkoi 28.9.1999 ja NM-listalla 1.10.1999. Loka-joulukuun aikana ylin 
kurssinoteeraus oli 6,00 euroa ja alin 4,20 euroa. Välittömästi katsauskauden 
päättymisen jälkeen osakkeen kurssi kuitenkin kääntyi voimakkaaseen nousuun. 
 
Osakeomistuksessa ei kymmenen suurimman omistajan osalta tapahtunut mainittavia 
muutoksia toisen vuosineljänneksen aikana.  
 
Tieto-X ja vuosi 2000 
 
Sekä Tieto-X:n omat että tärkeimpien yhteistyökumppaneiden tietojärjestelmät selviy-
tyivät häiriöittä vuoden 2000 vaihteesta.  
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NÄKYMÄT 
 
Kysyntä 
 
Ohitettu vuosituhannen vaihde vaikutti selvästi tietotekniikan palvelumarkkinoihin ja 
aiheutti kysyntään odotustilan. Yritysten tietojärjestelmien vuosi 2000 -yhteensovitus-
projektit oli saatu hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta päätökseen, mutta yrityksissä 
haluttiin odottaa ja varautua vuodenvaihteessa tai sen jälkeen syntyviin mahdollisiin 
ongelmatilanteisiin. Tästä johtuen päätöksiä uusien hankkeiden käynnistämisestä 
lykättiin. Vuodenvaihteen sujuttua odotettua paremmin aktiivisuus uusien hankkeiden 
käynnistämiseksi on virinnyt. Projektien resurssointi on meneillään, ja Tieto-X uskoo 
useiden laajojen hankkeiden johtavan resurssitilauksiin lähiaikoina.  
 
Vireillä olevat hankkeet kohdistuvat mm. Euron käyttöönottoon, uusien internet-
pohjaisten sovellusten suunnitteluun sekä langattoman teknologian sovellusten 
ohjelmointiin ja suunnitteluun. 
 
Yritysostot 
 
Tieto-X on täsmentänyt strategiaansa ja päättänyt jatkossakin keskittyä toimimaan 
yksinomaan IT-toimialalla. Samalla on valmisteltu yritysosto-ohjelma. Sen mukaan 
Tieto-X pyrkii ostamaan yrityksiä, jotka liikeidealtaan ja toimintatavaltaan sopivat hyvin 
Tieto-X:n toimintaan, joiden kannattavuus on hyvä ja joilla on uutta, Tieto-X:n aiempaa 
osaamista täydentävää teknologista osaamista. Ohjelman ensimmäisinä tuloksina 
julkistettiin 7.2.2000 aiesopimukset Polar Profit Oy:n ja Topsystems Oy:n koko osake-
kannan ostamisesta. Ko. yritysostot nostavat Tieto-X:n henkilöstön kokonaismäärän yli 
kahden sadan ja lisäävät merkittävästi sen palvelukykyä verkko- ja langattoman 
teknologian alueella.  
 
Polar Profit Oy on Haapavedellä ja Oulussa toimiva nopeasti kasvava konsulttiyritys, 
joka on keskittynyt verkkosovellusten ja langattoman viestinnän sovellusten 
suunnitteluun. Yrityksen liikevaihto 31.12.1999 päättyneellä tilikaudella oli 4,3 Mmk ja 
liikevoitto 0,8 Mmk. Alkaneen tilikauden budjetoitu liikevaihto on noin 8 Mmk. 
Topsystems Oy on Helsingissä toimiva konsulttiyritys, jonka liikevaihto 29.2.2000 
päättyvällä tilikaudella on noin 11,3 Mmk ja liikevoitto noin 2,4 Mmk. 
 
Vuodenvaihteen jälkeen voimistuneen kysynnän sekä toteutumassa olevien yritysostojen 
ja niiden kautta saatavan uuden henkilöstön ja teknologisen osaamisen ansiosta Tieto-
X:n markkinanäkymät ovat hyvät. Liikevaihto- ja tulosennusteet vastaavat aiemmin 
laadittuja arvioita.  
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Tieto-X käyttää Suomen markkaa laskenta- ja raportointivaluuttanaan. Alla olevat luvut 
esitetään siksi markoissa. 
 
TULOSLASKELMA, tmk 1.7.99 - 31.12.99 1.7.98 - 31.12.98 1.7.98 - 30.6.99

 
 

Liikevaihto 35 468 32 312 71 417
 

LIIKEVOITTO 6 752 5 640 12 242
 

Rahoitustuotot ja -kulut 1 036 35 790
 

Voitto ennen satunnaiseriä,  
varauksia ja veroja 7 788 5 674 13 032

 
Satunnaiset tuotot ja kulut -1 667  

 
Voitto ennen varauksia ja veroja 6 121 5 674 13 032

 
Tuloverot  -1 792 -1 624 -3 668

 
KATSAUSKAUDEN VOITTO 4 329 4 050 9 364
 
Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero. 
 
 
TASE, tmk  

 
VASTAAVAA 31.12.1999 31.12.1998 30.6.1999

 
PYSYVÄT VASTAAVAT 197 164 245

 
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
Lyhytaikaiset saamiset 8 947 8 191 10 955
Rahoitusarvopaperit 14 516 11 059 14 575
Rahat ja pankkisaamiset 14 068 7 093 5 882
VASTAAVAA YHTEENSÄ 37 729 26 507 31 656

 
 

VASTATTAVAA  
 

OMA PÄÄOMA 20 318 16 186 21 809
 

VIERAS PÄÄOMA  
Lyhytaikainen vieras pääoma 17 411 10 322 9 847
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 37 729 26 507 31 656
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TUNNUSLUKUJA 1.7.-31.12.99 1.7.-31.12.98 1.7.98-30.6.99 

 
Tulos/osake, mk 0,84 0,62 1,43
Oma pääoma/osake, mk 3,11 2,48 3,34
Sijoitetun pääoman tuotto, % 74,1 81,0 77,6
Oman pääoman tuotto, % 52,3 57,7 55,6
Liikevoitto/liikevaihto, % 19,0 17,6 17,1

 
 

MUITA TIETOJA 1.7.-31.12.99 1.7.-31.12.98 1.7.98-30.6.99 
 

Sopimuskanta, lkm 79 51 63
Henkilöstö keskimäärin 164 163 170
Henkilöstö kauden lopussa 166 166 179

 
VASTUUT 31.12.1999 31.12.1998 30.6.1999

 
Omasta puolesta  
Vuokratakuut   
(pankkitalletukset), tmk 128 80 127
 
Muita vastuusitoumuksia Tieto-X:llä ei ole. 
Luvut eivät ole tilintarkastettuja. 
 
Seuraavat katsaukset  
 
Seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.7.1999 -31.3.2000 julkaistaan 11.5.2000.  
Tilikauden 1.7.1999 - 30.6.2000 tilinpäätöstiedote julkaistaan 30.8.2000. 
 
 
Tieto-X Oyj 
Hallitus 
 
 
LISÄTIETOJA ANTAVAT: 
 
Tieto-X Oyj 
Toimitusjohtaja Martti Leikos, puh. + 358 9 4133 2133, 
email: martti.leikos@tieto-x.fi 
Talousjohtaja Veikko Saarinen, puh. + 358 9 4133 2132, 
email: veikko.saarinen@tieto-x.fi 
 
JAKELU: 
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 
 
Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed 
in the United States of America or its territories or possessions. 


