PRIZZTECH OY:N TOIMINTA VUONNA

2001

Talous vuonna 2001
PrizzTech Oy:n toiminta vuonna 2001 vakiintui edellisen vuoden tasolle, sillä liikevaihdon kasvu oli tavoitteiden mukaisesti maltillinen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2001 oli
14.571.030,20 mk eli 2.450.671,36 € (13.573.798,88 markkaa eli 2.282.949,09 € vuonna
2000), jossa oli kasvua edellisestä vuodesta 7 %. Liikevaihto ylitti budjetoidun tason.
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PrizzTech Oy:n liikevaihdon kehitys vuosina 1991 - 2001 sekä budjetti 2002

Yhtiön liikevaihto jakaantui vuonna 2001 useaan eri rahoituslähteeseen. Erityisesti on
huomioitava, että liikevaihdosta noin 43 % oli EU-pohjaista. Suoran EU-rahoituksen
suhteellinen osuus pieneni edelliseen vuoteen verrattuna. EAKR- varoista myönnetyistä
rahoituksesta merkittävä osa oli osaamiskeskusohjelmaan kanavoitunutta rahoitusta.
Elinkeinoelämän osuus rahoituksesta pieneni viisi prosenttiyksikköä ollen 14 %. Porin
kaupungin rooli kehitysohjelmien rahoituksessa on edelleen varsin merkittävä (22 %).
Yhtiön likviditeetti parani edelliseen vuoteen verrattuna osaamiskeskusohjelman raho ituksen siirryttyä Satakuntaliiton kautta toteutetuksi. Maksatuksessa ei esiintynyt yhtiön
kannalta merkittäviä viiveitä.
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PrizzTech Oy:n rahoituslähteet 2001

Yhtiön toiminta projektinhallinnan asiantuntijaorganisaationa rajoittaa yrityksen tuloksentekokykyä, sillä katteellisten toimeksiantojen osuus on edelleen varsin pieni. Tilinpäätöksen osoittama voitto vuonna 2001 oli 9.423,11 markkaa eli 1.584,85 € (4.272,27
markkaa eli 718,54 € vuonna 2000). Yhtiön palveluksessa oli toimintavuoden aikana
keskimäärin 22 henkilöä (16 henkilöä vuonna 2000).

Toiminta vuonna 2001
Satakunnan osaamiskeskusohjelman toimintaa jatkettiin vahvistetuilla osaamisaloilla,
joita ovat materiaalitekniikka ja etäteknologia. Materiaalitekniikan strategisena tavoitteena on kehitysprojektien synnyttämisen lisäksi niiden vaikuttavuuden lisääminen ja siirtyminen asteittain teknologiaohjelmien kautta kohti pysyvää elinkeinoelämää tukevaa
tutkimustoimintaa. Samanaikaisesti kasvatetaan alan kasvualustaa pk-yritystoimintaa
vahvistamalla, verkottuneita liiketoimintamalleja kehittämällä ja yhteistyöverkostoja
kasvattamalla.
Etäteknologian painopistealueilla (verkkotekniikat, automaation etäliiketoiminta, uusmedian sisältötuotanto, etälääketiede) ovat lähtökohdat myös elinkeinoelämän tarpeista.
Verkkotekniikoiden puitteissa synnytetylle ainutlaatuiselle tuotekehitys- ja tutkimusympäristölle laadittiin toimintavuoden aikana liiketoimintasuunnitelma, jonka pohjalta liiketoiminta käynnistetään vuoden 2002 aikana. Etäteknologian osaamiskeskusohjelma on
omalla panoksellaan tukenut Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteydessä kesällä 2001
toimintansa aloittaneen automaation tutkimuskeskuksen toiminnan käynnistymistä. Satakunnan osaamiskeskuksen palveluksessa oli vuoden lopussa viisi henkilöä.
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Innovaatio- ja yrityspalvelut Satakunnassa

Innovaatio- ja yrityspalvelut jatkoi vuonna 2001 Satakunnan innovaatioympäristön kehittämistä. Vuonna 2001 PrizzTech osallistui yhtenä neljästä taustaorganisaatiosta Verkostohautomo Propelin käynnistämishankkeeseen. Verkostohautomon toiminta vakiintui
vuoden lopulla osaksi yrityksille tarjottavaa ohjattua toimintaympäristöä, ja toimintaa
jatketaan vuonna 2002 PrizzTech Oy:n koordinoimana. Vuoden lopussa hautomossa oli
11 yritystä. Innovaatioiden seulontaa sekä kaupallistamisedellytysten kartoitusta toteutettiin TULI-hankkeen puitteissa. Vuoden 2001 aikana käynnistyi lisäksi Teknologiatoimijat - projekti, joka mahdollisti kahden teknologia-asiamiehen toiminnan. Vuoden
aloitti lisäksi puutuotevastaava. PrizzTech Oy:n toimintaedellytykset innovaatiopalveluiden tuottajana kehittyivät suotuisasti vuoden loppupuolella, kun yhtiö sai koordinointivastuun osalle aluekeskusohjelmaa. Innovaatio- ja yrityspalveluiden palveluksessa oli
vuoden päättyessä neljä henkilöä.
.
Etälääketieteen tutkimus-, kehitys- ja koulutusyksikkö HC-ICE Satakunta vahvisti asemaansa etäteknologian osaamiskeskusohjelman etälääketieteen toimijana. HC-ICE ja
etäteknologian osaamiskeskus tekivät tiivistä yhteistyötä, jonka avulla HC-ICE Satakunta
sai vahvistettua verkostojaan etenkin Infocom-alan yrityksiin. Samalla toimintaa laajennettiin konsultointi-tyyppisiin toimeksiantoihin, joita saatiin etenkin Satakunnan sairaanhoitopiiriltä sekä sen sidosorganisaatioilta. HC-ICE Satakunnan projektikanta vahvistui
vuoden aikana. Vuoden 2001 päättyessä HC-ICE Satakunnan projekteissa PrizzTech
Oy:n palveluksessa oli yhteensä seitsemän työntekijää ja kaksi opiskelijaa.
Tehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään energiantuotantoon ja energiankäyttöön
sekä kotimaisten uusiutuvien energialähteiden maksimaaliseen hyötykäyttöön tähtäävä

Satakunnan Energiatoimisto on tarjonnut palveluna energiatase-, kasvihuonepäästötaseja energiapotentiaaliselvityksiä kunnille. Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton
edistäminen on vahvasti mukana toimiston toiminnassa. Energiatoimisto valmisteli ha nketta ”Puupelletti Satakunnassa”, jossa edistetään pellettien käyttöä maakunnassa ja samalla mahdollistetaan myös uuden yritystoiminnan syntymistä alueelle. Jätteiden ene rgiahyötykäyttö on yksi Energiatoimiston tärkeimmistä osaamisalueista. Kaatopaikkakaa-
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sun hyödyntämisselvitys valmistui vuoden lopussa. Lisäksi Energiatoimisto osallistui
Jätehuollon klooripitoisen muovijätteen kaasutus- ja polttoselvitykseen. Energiatoimiston palveluksessa oli vuoden lopussa kaksi henkilöä.
PrizzTech Oy:n Sisäiset palvelut tarjoaa yhtiön tulosyksiköille taloushallinnan ja projektinhallintapalveluiden lisäksi tiedottamis- ja muita toimistopalveluja. Sisäisten palveluiden tehtävänä on lisäksi Teknologiakeskus Pripolin toimintaympäristön kehittäminen ja
markkinointi. Sisäisten palveluiden palveluksessa oli vuoden lopussa kolme henkilöä.

Tulevaisuuden näkymät
Yhtiön liiketoiminnan arvioidaan olevan vuonna 2002 edelleen kasvussa. Suurimmat
kasvuodotukset kohdentuvat hyvinvointiteknologian alueelle. Muilta osin kasvu pohjautuu tulosyksiköiden projektikantojen lisääntymiseen. Lisäksi aluekeskusohjelmien toteutus vahvistaa yhtiön nykyistä toimintapohjaa. Nykyisten yhteistyö- ja projektisopimusten
perusteella on ennakoitavissa yhtiön tuloksen säilyvän positiivisena myös alkaneella toimintakaudella.

Omistus
Yhtiön 5.900.000 markan osakepääoma jakaantui seuraavasti:
Porin kaupunki
Pohjola-yhtiöt
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakunnan Puhelin Oy
Finnvera Oyj
Outokumpu Poricopper Oy
Rauman kaupunki
Renor Oy
Lännen Puhelin Oy
Porin Seudun Op
Cimcorp Oy
Kaakkois -Satakunnan Kehityskeskus Oy
Metso Engineering Oy
Pohjois -Satakunnan Kehittämisyhdistys
Satakunnan korkean teknologian säätiö
Euran kunta
Merita Pankki Oyj

30.000 osaketta
5.100 osaketta
5.000 osaketta
5.000 osaketta
4.000 osaketta
2.000 osaketta
1.600 osaketta
1.500 osaketta
1.000 osaketta
750 osaketta
500 osaketta
500 osaketta
500 osaketta
500 osaketta
500 osaketta
400 osaketta
150 osaketta

3.000.000 mk
510.000 mk
500.000 mk
500.000 mk
400.000 mk
200.000 mk
160.000 mk
150.000 mk
100.000 mk
75.000 mk
50.000 mk
50.000 mk
50.000 mk
50.000 mk
50.000 mk
40.000 mk
15.000 mk

Organisaatio ja hallinto
Yhtiön varsinainen vuosikokous pidettiin 21.5.2001. Yhtiökokous valitssemana hallituksen puheenjohtajana toimi kauppaneuvos Matti Linnainmaa ja varapuheenjohtajana aluejohtaja Lasse Järvi. Muina jäseninä olivat
EU-koordinaattori Timo Aro
Ympäristöinsinööri Pentti Forstén
Pääluottamusmies Jorma Holm
Elinkeinojohtaja Jari Iisakkala
Paikallisjohtaja Mikko Järvenpää
Osastopäällikkö Jouko Kalsi
Päällikkö Olli Naukkarinen
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PrizzTech Oy:n hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Tammikuun 10. päivänä pitämässään kokouksessa yhtiön hallitus hyväksyi vuoden 2000 lopussa suoritetun
osakeannin merkinnät.
Yhtiön hallitus toimi myös Satakunnan osaamiskeskusohjelman johtoryhmänä. Osaamiskeskuksen molemmille osaamisaloille on nimitetty oma ohjausryhmänsä. Ohjausryhmien tehtävänä on ohjelmien strateginen suunnittelu sekä ohjelmaan liitettävien
hankkeiden seulonta. Materiaalitekniikan ohjausryhmän puheenjohtajana toimi kehitysja tutkimusjohtaja Raimo Rantanen Outokumpu Oyj, ja etäteknologian ohjausryhmän
puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Risto Liljeroos PrizzTech Oy:stä.
Satakunnan Energiatoimiston johtokunnan puheenjohtajana toimi kauppaneuvos Matti
Linnainmaa. HC-ICE Satakunnan etälääketieteen yksikön johtoryhmän puheenjohtajana
toimi johtajaylilääkäri Olli Wanne Satakunnan Sairaanhoitopiiristä.
Yhtiön toimitusjohtajana toimi toimintakaudella DI Risto Liljeroos.

Liittymät aluekehitykseen
PrizzTech Oy toimii maakunnallisena kehittäjäorganisaationa. Yhtiön toimintaedellytykset kehittyivät toimintakaudella suotuisasti maakunnan eri ohjelmien painottuessa yhtiön
toimintaa tukeville osa-alueille. Satakunnan osaamiskeskusohjelma on yksi maakunnan
kärkihankkeista, ja sen osaamisalat ovat vahvasti esillä mm. vuonna 2001 valmistuneessa
Satakunnan teknologiastrategiassa. Satakunnan teknologia-strategian teema ”Satakunta –
uusimman teknologian soveltaja” kuvastaa ajatusta, jossa painotukset automaatioon,
elektroniikkaan ja ICT-sektorille mahdollistavat perinteisen teollisuuden kilpailukyvyn
vahvistamisen uutta teknologiaa hyödyntäen. Lisäksi samoja toimialoja on painotettu
mm. Satakunnan ammattikorkeakoulun teknologiastrategiassa ja Karhukuntien elinkeinopolitiikassa.
PrizzTech Oy:llä on ollut edustus keskeisissä toimintaan läheisesti liittyvissä työryhmissä. Tällaisia ovat olleet mm. Satakunnan ammattikorkeakoulun teknologiastrategian ohjausryhmä ja Satakunnan teknologiastrategian työryhmä.
Yksi PrizzTech Oy:n kannalta keskeinen prosessi toteutettiin Porin kaupunkiseudun aluekeskusohjelman valmistelussa. Aluekeskusohjelmaa toteutetaan sisäasiain- ministeriön
toiveiden mukaisesti läheisessä yhteistyössä osaamiskeskusohjelman kanssa. Yhteistyötä
edesauttaa vahvasti se, että PrizzTech Oy on toteuttajaorganisaationa Porin kaupunkiseudun aluekeskusohjelman innovaatiojärjestelmien osiossa. Ohjelmassa ei synnytetä uusia
toimijoita, vaan ohjelman avulla tuetaan yritysten kehittämisessä nykyisten toimijoiden
toimintaedellytyksiä. Satakuntaan myönnettiin kaksi aluekeskusohjelmaa, joista myös
toisessa, Rauman seutukunnan aluekeskusohjelmassa, PrizzTech Oy on toimijana. Sisäasiainministeriön suositus osaamiskeskusohjelman ja aluekeskusohjelman välisestä yhteistyöstä toteutuu Satakunnassa näiltä osin PrizzTech Oy:ssä.
Yhtenä Porin kaupunkiseudun aluekeskusohjelman tavoitteena on yhteisen elinkeinoorganisaation käynnistäminen. PrizzTech Oy:n toimitusjohtaja toimi selvitysmiehenä
Karhukuntien elinkeinoyksikön selvitystyössä, joka luovutettiin 14.9.2001.
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Muu toiminta ja tapahtumat
PrizzTech Oy järjesti yhteistyössä PKT-säätiön kanssa 28.2. Raumalla ”Verkostoituminen – onnistumisen edellytykset” tilaisuuden.
Maaliskuussa yhtiö osallistui Porin korkeakouluyksikössä yrittäjyysmessuille. Satakunnan Energiatoimisto oli mukana järjestämässä Lämpöyrittäjä-päiviä huhtikuun alussa.
Päiville osallistui yli 130 osanottajaa.
Huhtikuussa järjestettiin myös pääomasijoitusaiheinen seminaari Porin korkeakouluyksikössä yhteistyössä Porin korkeakouluyksikön ja Karhurahaston kanssa. Tilaisuudessa
lanseerattiin satakuntalainen seed-raho itusmalli, joka kehitettiin yhteistyössä Aboa Venture Management Oy:n Karhurahaston kanssa.
Toukokuussa PrizzTech Oy/HC-ICE Satakunta ja Satakunnan Puhelin Oy järjestivät
Pentti Rantasen eläkkeelle jäännin kunniaksi ”Pentti Rantanen” seminaarin Porin suo malaisella klubilla. Aiheena oli telelääketiede. Paikalla oli n. 20 kutsuvierasta.
PrizzTech Oy, Sitra ja Suomen Bisnesenkelit ry, järjestivät yhteistyössä yritysfoorumin
Pripolissa. Nelisenkymmentä osallistujaa keränneen foorumin teemana oli Pre-seedrahoitus.
Syyskuussa järjestettiin TULI-projektiin liittyen innovaatiotilaisuudet Raumalla ja Porissa. Tilaisuudet olivat varsin suosittuja, sillä molempiin tilaisuuksiin osallistui yli 90 osallistujaa.
Marraskuussa järjestettiin Puutuotekehittämispäivä Huittisissa sekä teknologiaasiamiehen toimipisteen avajaiset Kokemäellä. PrizzTech Oy oli edustettuna myös Sijoitusmessuilla Promenadikeskuksessa.
PrizzTech Oy:n toimitusjohtaja oli Suomen teknologiakeskusten liitto ry:n hallituksen jäsenenä osallistuen mm. yhdistyksen strategiaprosessiin sekä yhdistyksen vuosikokouksiin. PrizzTech Oy oli edustettuna myös IASP konferenssissa Bilbaossa.

Toiminnan seuranta
Satakunnan osaamiskeskusohjelmassa mukana olevien toimialojen seurantaa on tiivistetty vuoden 2001 aikana. Satakuntalaisten toimijoiden yhteishankintana on toteutettu seuranta painopistealoilla Porin seutukunnan ja koko maakunnan osalta. Seurannassa tarkkailtavia suureita ovat palkkasumman kehitys, liikevaihdon kehitys ja vienti. Seurattavana on valikoitu joukko alueen toimijoita. Tilastokeskuksen toimittaman raportoinnin
pääyhteistyökumppanina on Porin korkeakouluyksikön liiketalouden kehityskeskus. Yksikössä suoritettiin valikoiduilla toimialoilla taloudellisten toimintaedellytysten kartoitus,
ja nyt hankituilla tilastoaineistoilla on tarkoitus vahvistaa keskuksen toimialaosaamista
jatkossa tehtäviä analyysejä varten.
PrizzTech Oy:n ja erityisesti Satakunnan osaamiskeskusohjelman välillisten tulosten, kuten työntekijämäärien kehitys ja liiketoiminnan volyymin kasvu, arviointia voidaan synnytetyn seurannan avulla tehostaa. Osaamiskeskusohjelman väliarvioinnin yhteydessä
vuonna 2002 tarkennetaan ohjelmakauden mittareita ja tavoitteiden asetantaa.
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Lähde: Tilastokeskus
Toiminnan tuloksellisuudesta voidaan esimerkiksi etäteknologiassa todeta osaamiskeskusohjelman myötävaikutuksella syntynyt Automaatioalan tutkimusyksikkö, perusteilla
oleva Pilotverkko-operaattori PNO, syntynyt infocom- yritysten yhteistyöverkosto Go100
ym., mutta vasta perustettujen yksiköiden, muiden tutkimus- ja kehittämisyksikköjen sekä ennen kaikkea elinkeinoelämän yhteistyönä syntyvät uudet liiketoiminnot ja kilpailukykyä edistävät liiketoimintaprosessien parannukset antavat oikean kuvan toiminnan tehokkuudesta.

Tiedottaminen
Myönteistä palautetta saanutta Prizz.Uutiset –tiedotuslehteä julkaistiin viisi kertaa vuoden 2001 aikana. Lehden levikki on noin 1600 kpl. Vuoden ensimmäinen, yhtiön
yleistä toimintaa käsittelevä numero, julkaistiin myös englanninkielisenä versiona. Lehti
on luettavissa myös osoitteessa www.prizz.fi. Omilla internetsivuilla tapahtuvan tiedottamisen lisäksi tiedottaminen käynnistettiin myös teknologiakeskusten yhteisessä tiedotuskanavassa TekelNytissä.
PrizzTech Oy:n ja eri tulosyksikköjen esittelyä toteutettiin eri yritys- ja sidosryhmätilaisuuksissa. Satakunnan osaamiskeskusohjelmasta järjestettiin sidosryhmäkoulutus toukokuussa 2001, jolloin paikalla oli yli 50 keskeisten sidosryhmien edustajaa. PrizzTech
Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman toimintaa esiteltiin mm. kuntaministeri
Martti Korhoselle, valtiosihteeri Raimo Sailakselle, Satakuntaliiton maakuntahallitukselle, Liikesivistysrahaston Porin jäsenille sekä vierailijaryhmille, kuten esimerkiksi Seinäjoen kaupunkiseudun elinkeinoihmisille.
Satakunnan osaamiskeskusohjelmassa valmisteltua koulutushankekokonaisuutta esiteltiin
Pohjoinen ulottuvuus – foorumissa Lappeenrannassa 22.10. Samaisessa tilaisuudessa
myönnettiin Porille foorumin järjestelyvastuu syksyllä 2002. PrizzTech Oy on mukana
ohjelman suunnittelussa. Foorumin järjestelyt toteutetaan yhteistyössä Porin kaupungin
kanssa.
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”Satakunnan osaamiskeskuksen tapa toimia on
Sailaksen mukaan luku sinänsä.
- En muista nähneeni vastaavaa missään muualla
Suomessa. Uskon, että yhteistyö on se vahvuus,
jonka kautta tuloksia saadaan aikaan. Tuloksia
ei tule nopeasti, mutta jos tällaista työtä ei tehdä,
niitä ei tule koskaan.”

Valtiosihteeri Raimo Sailas Porissa
SK 17.3.2001

Vuonna 2001 käynnistyivät myös toisen vuoden 2002 syksyllä järjestettävän tilaisuuden
järjestelyt. Helsingissä järjestetään kansainvälinen fuusioteknologiakonferenssi SOFT
2002, johon odotetaan n. 500 osallistujaa eri puolilta maailmaa. Konferenssin järjestelyistä vastaavat VTT valmistustekniikka, Fortum Nuclear Services Oy sekä PrizzTech
Oy. Konferenssin käytännön järjestelyt hoitaa TSG-Congress Oy.
Vuonna 2001 järjestettiin lisäksi erillisiä projektikohtaisia tiedotustilaisuuksia. Vety
Äetsä - projekti ja Hajautetut toimenpidepalvelut - projekti ylittivät myös valtakunnallisen uutiskynnyksen. Lounais-Suomen alueuutisissa olivat näiden lisäksi uutisoinnit
verkostohautomo Propelista sekä Satakunnan Energiatoimiston selvitys Hangassuon kaatopaikan jätekaasujen hyötykäytöstä. Lehtiartikkeleita oli runsaasti.

Yhteenveto
PrizzTech Oy:n toimintaedellytykset vahvistuivat entisestään vuoden 2001 aikana mm.
aluekeskusohjelmien käynnistymisen myötä. Osaamiskeskusohjelman rooli yhtenä ma akunnan kärkihankkeista on kiistaton, ja maakunnan sitoutuminen ohjelman toteutukseen
on vahva. Aluekehityksessä panoksia suuntaava maakunnallinen teknologiastrategia antaa osaamiskeskusohjelmalle ja PrizzTech Oy:lle uusia mahdollisuuksia. Myös toimijaverkoston läheinen yhteistyö on toiminnan vahvuus.
Yhtiön kehitys on jatkunut suotuisana. Toimintavolyymi ja toimintaan liittyvien tahojen
lukumäärä on ollut edelleen kasvussa. Erityisen ilahduttavaa on ollut elinkeinoelämästä
tulleitten toiveitten ja aloitteiden selkeä lisääntyminen.

Porissa 13. päivänä helmikuuta 2002

PRIZZTECH OY
Risto Liljeroos
toimitusjohtaja
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PrizzTech Oy

TULOSLASKELMA 2001

Krnro 465.534

1.1. - 31.12.2001

LIIKEVAIHTO

1.1.-31.12.2000

14 571 030,20 mk 13 573 798,88 mk

Liiketoiminnan muut tuotot

5 136,50 mk

80 000,00 mk

-

186 350,10 mk -

50 283,81 mk

Aineet/tarvikkeet ja tavarat yhteensä

-

186 350,10 mk -

50 283,81 mk

Ulkopuoliset palvelut

-

6 511 757,17 mk -

6 431 859,37 mk

Materiaalit ja palvelut:
Aineet/tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana

Materiaalit ja palvelut yhteensä:

-

6 698 107,27 mk

-

6 482 143,18 mk

Henkilöstökulut:
Palkat ja palkkiot

-

4 537 586,85 mk -

3 965 513,81 mk

Eläkekulut

-

740 293,39 mk -

617 611,44 mk

Muut henkilösivukulut

-

229 572,78 mk -

193 135,02 mk

-

969 866,17 mk -

810 746,46 mk

Henkilöstösivukulut:

Henkilösivukulut yhteensä
Henkilöstökulut yhteensä:

-

5 507 453,02 mk

-

4 776 260,27 mk

Poistot ja arvonalentumiset:
Suunnitelman mukaiset poistot

-

131 002,61 mk -

108 075,22 mk

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä:

-

131 002,61 mk

-

108 075,22 mk

Liiketoiminnan muut kulut

-

2 240 047,88 mk

-

2 294 336,54 mk

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO

-

444,08 mk -

7 016,33 mk

Rahoitustuotot ja -kulut:
Muut korko- ja rahoitustuotot
Korko- ja muut rahoituskulut

26 557,03 mk
-

4 588,84 mk -

23 900,08 mk
1 518,48 mk

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä:

21 968,19 mk

22 381,60 mk

VOITTO/TAPPIO ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

21 524,11 mk

15 365,27 mk

12 101,00 mk -

11 093,00 mk

Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

-

9 423,11 mk

4 272,27 mk
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PrizzTech O y
Krnro 465.534

TASE 2001
31.12.2001

31.12.2000

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto

286 619,31 mk

213 804,68 mk

Muut aineelliset hyödykkeet

109 257,33 mk

110 420,95 mk

Aineelliset hyödykket yhteensä:

395 876,64 mk

324 225,63 mk

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pi tkäaikaiset sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

772 000,00 mk

10 000,00 mk

772 000,00 mk

10 000,00 mk

1 167 876,64 mk

334 225,63 mk

55 000,00 mk

- mk

55 000,00 mk

- mk

3 291 642,50 mk

3 059 381,18 mk

120 289,23 mk

4 545 351,77 mk

Muut saamiset

1 800 663,63 mk

1 500 000,00 mk

Saamiset yhteensä

5 212 595,36 mk

9 104 732,95 mk

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitk äaikaiset sijoitukset yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Ennakkomaksut
Vaihto-omaisuus yhteensä:
Saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset

Rahoitusomaisuuarvopaperit
Muut arvopaperit
Rahoitusomaisuuarvopaperit yhteensä

14 100,00 mk

14 100,00 mk

14 100,00 mk

14 100,00 mk

Rahat ja pankkisaamiset

3 020 408,37 mk

615 766,23 mk

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

3 020 408,37 mk

615 766,23 mk

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

8 302 103,73 mk

9 734 599,18 mk

VASTAAVAA YHTEENSÄ

9 469 980,37 mk

10 068 824,81 mk
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PrizzTech Oy
Krnro 465.534

TASE 2001
31.12.2001

31.12.2000

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma
Osakepääoma
Osakeanti
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma
yhteensä

5 900 000,00 mk
-

mk

4 400 000,00 mk
1 500 000,00 mk

5 900 000,00 mk

5 900 000,00 mk

137 343,77 mk

133 071,50 mk

9 423,11 mk

4 272,27 mk

Edellisten tilikausien voitto/tappio
Edellisten tilikausien voitto/tappio yhteensä
Tilikauden voitto / tappio
Tilikauden voitto / tappio yhteensä
Oma pääoma yhteensä

6 046 766,88 mk

6 037 343,77 mk

966 025,86 mk

515 000,00 mk

1 463 650,85 mk

2 713 170,26 mk

Siirtovelat

680 274,94 mk

612 609,57 mk

Muut lyhytaikaiset velat

313 261,84 mk

190 701,21 mk

Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot
Ostovelat

Muut lyhytaikaiset velat yhteensä

3 423 213,49 mk

4 031 481,04 mk

Vieras pääoma yhteensä

3 423 213,49 mk

4 031 481,04 mk

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

9 469 980,37 mk

10 068 824,81 mk

