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TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.7.1999 - 30.6.2000 
 
TULOSKEHITYS EDELLEEN VAKAA. TULOS/OSAKE 1,70 mk. 
 
Tieto-X:n liikevaihto kasvoi 1.7.1999 alkaneen 18 kuukauden mittaisen tilikauden 12 
ensimmäisen kuukauden aikana 11 % ja oli 79,3 Mmk (1999: 71,4 Mmk). Liikevoitto 
ennen liikearvon poistoja kasvoi 16 % ja oli 14,2 Mmk (12,2 Mmk). Tulos ennen 
satunnaiseriä ja veroja kasvoi 28,1 % 16,7 Mmk:aan (13,0 Mmk). Tulos/osake kasvoi 18,9 
% ja oli 1,70 mk/osake (1,43 mk/osake). 
 
Poikkeava tilikausi 
 
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 on yhdenmukaistettu myös tytäryhtiöiden 
tilikaudet.  
 
Liikevaihto 
      
Tieto-X:n liikevaihdon kasvu kääntyi neljännellä neljänneksellä hienoiseen nousuun johtuen 
suoritetuista yrityskaupoista. Toimeksiantojen määrä supistui kesän kynnyksellä edellisvuotta 
vähemmän. Toteutettujen yritysostojen ja kysynnän vilkastumisen johdosta loppuvuoden 
liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli asetetun 30 prosentin kasvutavoitteen.   
  
Tarkastelujakson liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 79,3 Mmk (13,3 MEUR). Vastaava luku 
edellisellä tilikaudella oli 71,4 Mmk. Suunnittelijoiden ja ohjelmoijien osuus liikevaihdosta 
kasvoi edelleen ja oli 90 % liikevaihdosta verkkotukihenkilöiden osuuden ollessa 10 %. 
Vertailujakson aikana vastaavat luvut olivat 82 % ja 18 %. Liikevaihdon jakautuma 
asiakassektoreittain ei muuttunut mainittavasti edellisestä katsauksesta. 
 
Tulos 
 
Yhtiön kannattavuus edelliseen katsauskauteen verrattuna heikkeni hieman, mutta säilyi edelleen 
hyvällä tasolla. Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja, joka oli 14,2 Mmk (2,39 MEUR), 
kasvoi 16,1 % ja oli 17,9 % liikevaihdosta (1999: 17,1 %). Voitto ennen satunnaiseriä, 16,7 
Mmk (2,81 MEUR), kasvoi 28,1 % ja oli 21,0 % liikevaihdosta (1999: 18,2 %). Rahoitustuotot 
olivat 3,5 Mmk (0,59 MEUR) (1999 0,2 Mmk). Nettotulos, joka oli 10,4 Mmk (1,75 MEUR), 
kasvoi 11,0 % (1999: 9,4 Mmk). Kannattavuuden lievä heikkeneminen edelliseen katsauskauteen 
verrattuna johtui volyymin suunniteltua pienemmästä kasvusta ja ostettujen yritysten haltuunoton 
aiheuttamista kuluista.  
 
Tieto-X:n sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli tarkastelujaksolla 53,3 % p.a. (1999: 77,60 %). 
Oman pääoman tuotto (ROE) oli tarkastelujaksolla 35,6 % p.a. (1999: 55,6 %). 
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Tase ja rahoitus 
 
Taseen loppusumma oli tarkastelujakson lopussa 66,4 Mmk (11,2 MEUR)(1999: 31,7 Mmk). 
Taseen kasvu johtui pääosin suoritetuista yritysostoista, joista kirjattiin konserniliikearvoa 12,6 
Mmk. Konserniliikearvot tullaan poistamaan tasapoistoin viidessä vuodessa. Yhtiöllä ei ole 
korollista velkaa ja maksuvalmius on säilynyt hyvänä. 
 
Yritysostot 
 
Neljännen vuosineljänneksen aikana saatettiin päätökseen Tietovara Oy:n osto. Tietovara Oy on 
vuonna 1984 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva atk-alan konsulttiyritys, jonka liikevaihto 
30.6.1999 päättyneellä tilikaudella oli 19,1 Mmk ja henkilöstömäärä 31. Yhtiö on erikoistunut 
pankki- ja rahoitusalan yritysten IT-järjestelmien konsultointi-, toteutus- ja ylläpitoprojekteihin. 
Aiemmin kuluvana vuonna Tieto-X oli hankkinut omistukseensa Oulun talousalueella toimivan 
Polar Profit Oy:n sekä Helsingissä toimivan Topsystems Oy:n.  
 
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. Lisäksi 
ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta 
uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta ja vaihtovelkakirjalainan ottamisesta.  
  
Henkilöstö       
 
Henkilöstön määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 180 ja kauden lopussa 231. Lisäys 
johtuu suoritetuista yritysostoista.      
 
Osakkeet ja osakepääoma 
 
Tieto-X:n osakepääoma on 304.920,00 EUR (1.812.972 markkaa) ja osakkeiden kokonaismäärä 
7.623.000 osaketta. Osakepääoman korotus johtui Tietovara Oy:n myyjille suunnatusta 
osakeannista. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,04 euroa. Kansainvälisessä 
arvopaperikaupassa käytettävä ISIN-koodi on FI0009008007 ja kaupankäyntitunnus TIX1V. 
 
Osakeomistuksessa ei kymmenen suurimman omistajan osalta tapahtunut mainittavia muutoksia 
neljännen vuosineljänneksen aikana.  
 
Organisaation kehittäminen 
                   
Edellisen vuosineljänneksen lopulla käynnistetyn organisaation kehittämishankkeen tavoitteeksi 
asetettiin yhtiön hallituksen ja johtoryhmän vahvistaminen ja niiden keskinäisen työnjaon 
selkiinnyttäminen. Yhtiön nykyiseen hallitukseen kuuluu Tieto-X:n toimitus- ja myyntijohtajan 
lisäksi kolme Tieto-X:n konsulttina työskentelevää osakkeenomistajaa sekä pääomasijoittaja 
Menire Oyj:n edustaja. Yhtiön johtoryhmän olivat muodostaneet toimitus-, myynti- ja 
talousjohtaja.    
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Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa konsernille nimettiin johtoryhmä, jonka muodostaa aiempi 
johtoryhmä tytäryhtiöiden toimitusjohtajilla täydennettynä. Samalla ryhdyttiin toimenpiteisiin 
hallituksen ja johtoryhmän jäsenten kaksoisroolien purkamiseksi siten, että kolme hallituksen 
nykyistä jäsentä luopuu hallituksen jäsenyydestä ja tilalle valitaan kolme uuttaa asiantuntija-
jäsentä. Hallitus tulee päättämään ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta lähiaikoina. 
Tieto-X on laajentanut myyntiorganisaatiotaan. Salossa aloitti kesäkuussa uusi myyntiedustaja ja 
Oulun teknologiakylässä avattiin heinäkuussa toimipiste yhdessä paikallisen tytäryhtiön Polar 
Profit Oy:n kanssa.  
 
Näkymät 
 
Tietotekniikkapalvelujen kysynnän odotetaan yleisesti säilyvän jonkin verran matalammalla 
tasolla edellisvuoden korkeaan kysyntään verrattuna. Alalle on kuitenkin kertymässä kysyntä-
potentiaalia. Euron käyttöönottohankkeita on vain vähäisessä määrin käynnistetty ennen 
kesälomakautta ja ko. projektit ovat vääjäämättä yritysten edessä. Internet-palvelujen käyttöön 
perustuvien sovellusten suunnittelu ja langattoman teknologian hyväksikäytön lisääntyminen 
kasvattavat alan kysyntää. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden vaikeutuminen saattaa 
kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksia muutamilla nopeimmin kasvavilla sektoreilla.  
 
Tieto-X:n liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti huolimatta tietotekniikkapalvelujen odotettua 
verkkaisemmin käynnistyneestä kysynnästä vuosi 2000 -projektien päättymisen jälkeen. Alalla 
esitetyistä varovaisista kysyntänäkymistä huolimatta Tieto-X:n asiakaskysynnän odotetaan 
kääntyvän selvään kasvuun vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä. Tilikauden 5. 
neljänneksellä (1.7. - 30.9.2000) henkilöstön määrä laski hieman kesäkauden aikana, mutta sen 
odotetaan kääntyvän syksyn alkaessa jälleen nousuun.  
 
Tieto-X:n kannattavuutta ja vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut ovat hyvällä tasolla. Hyvä 
maksuvalmius ja positiivinen kassavirta antavat joustavaa liikkumavaraa ja mahdollistavat 
voimavarojen suuntaamisen tuleviin uusiin hankkeisiin. 
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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, Tietovara Oy:n luvut 1.5.2000 alkaen. Vertailu-
luvut 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 - 30.6.2000  1.7.1998 - 30.6.1999 
   
Liikevaihto 79 326 71 417 
   
LIIKEVOITTO ENNEN KONSERNI-
LIIKEARVON POISTOJA 

14 212 12 242 

   
Konserniliikearvon poistot -1 012  
   
LIIKEVOITTO 13 200 12 242 
   
Rahoitustuotot ja -kulut  3 491    790 
   
Voitto ennen satunnaiseriä 16 691 13 032 
   
Satunnaiset tuotot ja kulut -1 667  
   
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 15 023 13 032 
   
Tuloverot  -4 632 -3 668 
   
KATSAUSKAUDEN VOITTO 10 391   9 364 
 
 
Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero. 
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KONSERNIN TASE, tmk 
 
 

  

   
VASTAAVAA 30.6.2000  30.6.1999 
   
PYSYVÄT VASTAAVAT   
Aineettomat hyödykkeet 14 290  
Aineelliset hyödykkeet  2 428      191 
Sijoitukset     925       54 
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Lyhytaikaiset saamiset 13 131 10 955 
Rahoitusarvopaperit 24 055 14 575 
Rahat ja pankkisaamiset 11 614  5 882 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 66 444 31 656 
   
VASTATTAVAA   
   
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma  1 813  1 294 
Osakeanti   1 462 
Ylikurssirahasto 18 006  
Vararahasto   
Ed.tilikausien voitto 12 999  9 689 
Tilikauden voitto 10 391  9 364 
   
VIERAS PÄÄOMA   
Lyhytaikainen vieras pääoma 23 235  9 847 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 66 444 31 656 
 
 
 
TUNNUSLUKUJA 1.7.1999-30.6.2000 1.7.1998-30.6.1999 
   
Tulos/osake, mk 1,70 1,43 
Oma pääoma/osake, mk 5,34 3,34 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 53,3 77,6 
Oman pääoman tuotto, % 35,6 55,6 
Liikevoitto ennen konserniliikearvon 
poistoja/liikevaihto % 

17,9 17,1 

Liikevoitto/liikevaihto, % 16,6 17,1 
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MUITA TIETOJA 1.7.1999-30.6.2000 1.7.1998-30.6.1999 
   
Sopimuskanta, lkm 94 63 
Henkilöstö keskimäärin 180 170 
Henkilöstö kauden lopussa 231 179 
   
VASTUUT 30.6.2000 30.6.1999 
Omasta puolesta   
Vuokratakuut    
(pankkitalletukset), tmk 134 127 
   
Muita vastuusitoumuksia Tieto-X:llä ei ole. 
 
 
SEURAAVAT KATSAUKSET  
 
Tilikauden pidennyksestä johtuen seuraava katsaus on osavuosikatsaus nro 5, ajalta 1.7.1999 - 
30.9.2000, ja se 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. 
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