
      11.5.2000      1 (6) 

 

       
 
TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.7.1999 - 31.3.2000 
 
 
TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ JA VEROJA PARANI RUNSAAN 
KOLMANNEKSEN 14,1 MMK:AAN 
 
Tieto-X:n liikevaihto kasvoi 1.7.1999 alkaneen tilikauden yhdeksän ensimmäisen 
kuukauden aikana 7,5 % 55,7 Mmk:aan (1998: 51,7 Mmk). Liikevoitto pysyi lähes 
ennallaan ja oli 10,2 Mmk (10,1 Mmk). Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja kasvoi 36,2 % 
14,1 Mmk:aan (10,3 Mmk). Kolmannen neljänneksen aikana toteutettiin kolme yritysostoa, 
jotka nostavat konsernin henkilöstön määrän noin 230:een.  
 
Liikevaihto 
 
Tieto-X:n liikevaihdon kasvu hidastui vuosituhannen vaihteesta johtuneen odotustilan vuoksi. 
Kysynnän vilkastumisen ja toteutettujen yritysostojen johdosta koko tilikauden liikevaihdon 
uskotaan kehittyvän katsauskautta paremmin. 
 
Tarkastelujakson liikevaihto kasvoi 7,5 % ja oli 55,7 Mmk (9,4 MEUR). Vastaava luku edellisellä 
tilikaudella oli 51,7 Mmk. Suunnittelijoiden ja ohjelmoijien osuus liikevaihdosta 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: 
 

 1.7.1999-
31.3.2000

1.7.1998-
31.3.2000

1.7.1998 -
30.6.1999 

 % %  % 
  

Pankki ja vakuutus 32 34 34 
 

Tietotekniikka 17 22 22 
Julkishallinto 20 18 18 
Kauppa ja kuljetus 16 14 14 

Teollisuus ja muut 15 12 12 

Yhteensä 100 100 100 
 
Tulos 
 
Yhtiön tulos oli katsausaikana hyvä. Liikevoitto, joka oli 10,2 Mmk (1,72 MEUR), kasvoi 0,7 % 
ja oli 18,3 % liikevaihdosta. Voitto ennen satunnaiseriä, 14,1 Mmk (2,40 MEUR), kasvoi 36,2 % 
ja oli 25,2 % liikevaihdosta. Rahoitustuotot olivat 3,8 Mmk (0,65 MEUR) (1999 0,2 Mmk). 
Rahoitustuottojen kasvu johtui pääosin rahoitusarvopaperien realisoituneista kurssivoitoista. 
Nettotulos, joka oli 8,7 Mmk (1,47 MEUR), kasvoi 17 % (1999: 7,4 Mmk). 
 
Tieto-X:n sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli tarkastelujaksolla  64,9 % p.a. (1999: 91,0 %). 
Oman pääoman tuotto (ROE) oli tarkastelujaksolla 43,8 % p.a. (1999: 65,4 %). 
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Tase ja rahoitus 
 
Taseen loppusumma oli tarkastelujakson lopussa 61,5 Mmk (10,3 MEUR) (1999: 31,5 Mmk). 
Taseen kasvu johtui pääosin suoritetuista yritysostoista, joista kirjattiin konserniliikearvoa 13,0 
Mmk. Konserniliikearvot tullaan poistamaan tasapoistoin viidessä vuodessa. Yhtiöllä ei ole 
korollista velkaa ja maksuvalmius on säilynyt hyvänä. 
 
Yritysostot 
 
Kolmannen vuosineljänneksen aikana saatettiin päätökseen Polar Profit Oy:n ja Topsystems Oy:n 
ostot. Lisäksi Tietovara Oy:n ostosta solmittiin esisopimus, joka johti lopulliseen kauppasopi-
muk-seen 4.5.2000. Ko. yritysostot nostavat Tieto-X:n henkilöstön kokonaismäärän noin 230:een 
ja lisäävät merkittävästi sen palvelukykyä verkko- ja langattoman teknologian alueella.  
 
Polar Profit Oy on Haapavedellä ja Oulussa toimiva nopeasti kasvava konsulttiyritys, joka on 
keskittynyt verkko- ja langattoman viestinnän sovellusten suunnitteluun. Yrityksen liikevaihto 
31.12.1999 päättyneellä tilikaudella oli 4,3 Mmk. Alkaneen tilikauden budjetoitu liikevaihto on 
noin 8 Mmk. Topsystems Oy on Helsingissä toimiva konsulttiyritys, jonka liikevaihto 29.2.2000 
päättyneellä tilikaudella oli noin 11,3 Mmk. Tietovara Oy on vuonna 1984 perustettu pääkau-
punkiseudulla toimiva atk-alan konsulttiyritys, jonka liikevaihto 30.6.1999 päättyneellä tili-
kaudella oli 19,1 Mmk ja henkilöstömäärä 31. Yhtiö on erikoistunut pankki- ja rahoitusalan 
yritysten IT-järjestelmien konsultointi-, toteutus- ja ylläpitoprojekteihin. 
 
Ylimääräinen yhtiökokous 
 
Tieto-X Oyj:n 11.4.2000 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous muutti yhtiöjärjestystä siten, että 
yhtiön tilikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy 31. päivänä joulukuuta. Täten yhtiön 
1.7.1999 alkanut tilikausi päättyy 31.12.2000. Samalla tullaan  yhdenmukaistamaan emo- ja 
tytäryhtiöiden tilikaudet. Uudistuksella poistetaan poikkeavan tilikauden aiheuttamat sekaan-
nukset ja vertailuvaikeudet sekä yksinkertaistetaan yhtiön laskentatointa.  
 
Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta 
uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta seuraavasti:  
 
- peruutettiin varsinaisen yhtiökokouksen 9.9.1999 päättämä antivaltuutus käyttämättä 

olevalta osaltaan;  
-  valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien; 
-  uusmerkinnässä merkittävien, optio-oikeuksien nojalla merkittävien ja 

vaihtovelkakirjalainoja vastaan vaihdettavien uusien osakkeiden perusteella osakepääomaa 
voidaan korottaa yhteensä enintään 57.384 euroa; 

-  hallitus on valtuutettu poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta yhtiön 
kannalta painavasta taloudellisesta syystä kuten yrityskauppojen ja muiden 
yritysjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi tai 
kehittämiseksi, yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöiden kannustus- ja 
sitouttamistavoitteiden toteuttamiseksi tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen 
liittyvän järjestelyn toteuttamiseksi; 

-  hallitus on valtuutettu päättämään merkintähinnan määräytymisperusteista, 
merkintähinnasta sekä muista ehdoista; ja  

- hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita ja vaihtovelka-
kirjalainaa voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. 
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Henkilöstö 
 
Henkilöstön määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 166 ja kauden lopussa 200. Lisäys 
johtuu Polar Profitin ja Topsystemsin liittämisestä konserniin 1.3.2000 alkaen. Tietovaran 
liittämisen jälkeen henkilömäärä on 231. Tilikauden 4. neljänneksellä henkilöstön odotetaan 
edelleen kasvavan. 
 
Osakkeet ja osakepääoma 
 
Tieto-X:n osakepääoma on 286.920,00 EUR (1.705.950,00 markkaa) ja osakkeiden kokonais-
määrä 7.173.000 osaketta. Osakepääoman korotus johtui Polar Profit Oy:n ja Topsystems Oy:n 
myyjille suunnatuista osakeanneista. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,04 euroa. 
Kansainvälisessä arvopaperikaupassa käytettävä ISIN-koodi on FI0009008007 ja kaupankäynti-
tunnus TIX1V. 
 
Osakkeenomistajien määrä 29.4.2000 oli 1984, jossa on lisäystä 29.10.1999 vallinneeseen tilan-
teeseen noin 52 %. Ulkomaalaisomistuksen osuus koko osakemäärästä oli noin 16 %. Kaupan-
käynti Tieto-X:n osakkeella Helsingin Pörssin Pre-listalla alkoi 28.9.1999 ja NM-listalla 1.10.99. 
Katsauskauden loppuun mennessä alin kurssinoteeraus on ollut 4,20 euroa ja ylin 14,99 euroa.  
 
Osakeomistuksessa ei kymmenen suurimman omistajan osalta tapahtunut mainittavia muutoksia 
kolmannen vuosineljänneksen aikana.  
 
NÄKYMÄT 
 
Vuosituhannen vaihde vaikutti selvästi tietotekniikan palvelumarkkinoihin ja aiheutti kysyntään 
odotustilan. Vuodenvaihteen sujuttua odotettua paremmin aktiivisuus uusien hankkeiden käynnis-
tämiseksi lisääntyi. Projektien käynnistäminen ja resurssointi on kuitenkin edennyt odotettua 
hitaammin, jonka johdosta myöskään Tieto-X:n tilauskanta ei ole kehittynyt toivotulla tavalla, 
vaan on säilynyt lähes ennallaan. Aktiivisuuden lisääntymisen seurauksena on kuitenkin solmittu 
useiden merkittävien asiakkaiden kanssa uusia puitesopimuksia, joiden uskotaan johtavan myös 
resurssitilausten määrän kasvuun lähiaikoina.  
 
Vireillä olevat hankkeet kohdistuvat mm. Euron käyttöönottoon, uusien internet-pohjaisten sovel-
lusten suunnitteluun sekä langattoman teknologian sovellusten ohjelmointiin ja suunnitteluun. 
 
Yritysosto-ohjelman mukaisesti toteutetut kolme ensimmäistä yritysostoa ovat vahvistaneet Tieto-
X:n asemaa ratkaisevasti. Saavutettu volyymin lisäys kääntää alkuvuoden hitaan kehityksen tavoi-
tellulle tasolle ja aiempaa osaamista täydentävä teknologinen osaaminen parantaa Tieto-X:n palve-
lukykyä. Toimintaa tullaan kehittämään edelleen yritysostojen, organisaation ja ohjausjärjestelmän 
kehittämisen sekä sisäisen koulutuksen avulla.  
 
Voimistumassa olevan kysynnän sekä edellä mainittujen  toteutettujen ja suunniteltujen toimen-
piteiden ansiosta Tieto-X:n markkinanäkymät ovat lupaavat. Liikevaihto- ja tulosennusteet 
vastaavat aiemmin laadittuja arvioita.  



      11.5.2000      4 (6) 

 

 
TIETO-X-KONSERNI 
 
 
Tieto-X käyttää Suomen markkaa laskenta- ja raportointivaluuttanaan. Alla olevat luvut esitetään 
siksi markoissa.  
 
Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Polar Profit Oy:n ja Topsystems Oy:n luvut 
sisältyvät esitettyihin lukuihin 1.3.2000 alkaen, eikä niitä ole esitetty erikseen niiden verraten 
vähäisen vaikutuksen vuoksi. Vertailuluvut ovat emoyhtiön lukuja, joten ne eivät ole kaikilta osin 
täysin vertailukelpoisia. 
 
Alkuperäinen osavuosikatsaus on suomenkielinen. Englanninkielinen osavuosikatsaus on 
käännös.  
 
Luvut eivät ole tilintarkastettuja. 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 
tmk 

1.7.1999 -
31.3.2000

1.7.1998 -
31.3.1999

1.7.1998 -
30.6.1999

Liikevaihto 55 656 51 749 71 417

LIIKEVOITTO ENNEN 
KONSERNI-LIIKEARVON 
POISTOJA 

10 425 10 136 12 242

 
Konserniliikearvon poistot -220

LIIKEVOITTO 10 205 10 136 12 242

Rahoitustuotot ja -kulut 3 847 181 790

Voitto ennen satunnaiseriä 14 052 10 317 13 032

Satunnaiset tuotot ja kulut -1 667

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja 
veroja 

12 384 10 317 13 032

Tuloverot  -3 672 -2 889 -3 668

KATSAUSKAUDEN VOITTO 8 712 7 428 9 364
 
Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero. 
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KONSERNIN TASE, tmk 

VASTAAVAA 31.3.2000 31.3.1999 30.6.1999

PYSYVÄT VASTAAVAT 
Aineettomat hyödykkeet 14 814
Aineelliset hyödykkeet 1 507 225 191
Sijoitukset 545 54 54

VAIHTUVAT VASTAAVAT 
Lyhytaikaiset saamiset 12 334 10 430 10 955
Rahoitusarvopaperit 20 490 14 042 14 575
Rahat ja pankkisaamiset 11 787 6 759 5 882
VASTAAVAA YHTEENSÄ 61 477 31 510 31 656

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA 
Osakepääoma 1 706 1 164 1 294
Osakeanti 1 462
Ylikurssirahasto 15 082 14
Vararahasto 26
Ed.tilikausien voitto 12 999 9 781 9 689
Tilikauden voitto 8 712 7 428 9 364

VIERAS PÄÄOMA 
Lyhytaikainen vieras pääoma 22 977 13 097 9 847
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 61 477 31 510 31 656
 
TUNNUSLUKUJA 1.7.1999-

31.3.2000 
1.7.1998-
31.3.1999 

1.7.1998-
30.6.1999 

Tulos/osake, mk 1,50 1,14 1,43 
Oma pääoma/osake, mk 5,85 2,82 3,34 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 64,9 91,0 77,6 
Oman pääoman tuotto, % 43,8 65,4 55,6 
Liikevoitto/liikevaihto, % 18,3 19,6 17,1 

MUITA TIETOJA 1.7.1999-
31.3.2000 

1.7.1998-
31.3.1999 

1.7.1998-
30.6.1999 

Sopimuskanta, lkm 91 59 63 
Henkilöstö keskimäärin 166 167 170 
Henkilöstö kauden lopussa 200 189 179 

VASTUUT 31.3.2000 31.3.1999 30.6.1999 
Omasta puolesta 
Vuokratakuut   
(pankkitalletukset), tmk 134 127 127 
Muita vastuusitoumuksia Tieto-X:llä ei ole. 



      11.5.2000      6 (6) 

 

 
 
SEURAAVAT KATSAUKSET  
 
 
Tilikauden pidennyksestä johtuen seuraava katsaus on osavuosikatsaus nro 4, ajalta 1.7.1999 - 
30.6.2000, ja se julkaistaan 30.8.2000. Osavuosikatsaus nro 5, ajalta 1.7.1999 - 30.9.2000, 
julkaistaan 9.11.2000. Tilikauden 1.7.1999 - 31.12.2000 tilinpäätöstiedote julkaistaan 8.3.2001. 
 
 
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. 


