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F-SECURE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2004 
Sisällön tietoturvan  liikevaihto ennätyksellinen, sisällön tietoturvan liikevaihto kasvoi 46%  
 
Yhteenveto ensimmäisestä neljänneksestä (suluissa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson 
tilanne): 
 
-Liikevaihto kasvoi 16 % 10,5 miljoonaan euroon. 
-Sisällön tietoturvan liikevaihto kasvoi 46 % 
-Tietoturvaa palveluna –liiketoiminta kasvoi vuositasolla 158 % ja 28 % edelliseen 
vuosineljännekseen verrattuna 
-Salausliiketoiminnan lasku oli 47 % (laskua 31 % ilman SSH-rojalteja ensimmäisellä 
neljänneksellä 2003) 
-Liikevoitto 0,8 miljoonaa positiivinen (0,2 miljoonaa negatiivinen) 
-Ennakkomaksuiksi kirjattu myynti kasvoi  miljoonalla  16,2 miljoonaan euroon (13,0 miljoonaa) 
-Kassavirta 3,7 miljoonaa positiivinen 
 
 
Konsernin liiketoiminta  
 
F-Securen raportoitu liikevaihto tarkastelujaksolla oli 10,5 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee  16 
% kasvua edellisestä vuodesta.  Liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa positiivinen (1,3 miljoonaa 
positiivinen vuoden 2003 viimeisenä neljänneksenä ja 0,2 miljoonaa negatiivinen vuoden 2003 
ensimmäisenä neljänneksenä). Kassavirta oli 3,7 miljoonaa positiivinen. 
 
Yhtiön taseessa olevien ennakkomaksujen määrä kasvoi  miljoona euroa 16,2 miljoonaan (15,2 
miljoonaa vuoden 2003 neljäntenä neljänneksenä, 13,0 miljoonaa vuoden 2003 ensimmäisenä 
neljänneksenä). Ennakkomaksujen kasvu kertoo sisällön tietosuojan myynnin vahvasta kasvusta. 
 
Liikevaihdon maantieteellinen jakautuma oli seuraava (suluissa vuoden 2003 ensimmäisen 
neljänneksen tilanne): Pohjoismaat 34 % (35 %), muu Eurooppa 43 % (28 %), Pohjois-Amerikka 
13 % (24%) ja muu maailma 10 % (13 %). Sisällön tietoturvan (aiemmin 
virustentorjuntatuotteiden) osuus liikevaihdosta oli  85 % (67%), salaustuotteiden osuus 14 % 
(31%) ja muiden tuotteiden osuus 1 % (2 %). 
 
Sisällön tietoturvan liikevaihto kasvoi 46 % vuositasolla ja 10 % edellisestä neljänneksestä. 
Kasvu ylitti ennakkoarviot, sillä ensimmäinen neljännes on perinteisesti ollut heikko. Uusien 
lisenssien myynnin kasvu jatkui vahvana yrityssektoreilla ja erityisen vahvana kuluttajasektorilla.  
Tietoturvaa palveluna –myynti operaattoreiden välityksellä jatkoi tasaista ja vahvaa kasvua. 
Salausliiketoiminta väheni 47 % viime vuodesta (laskua 31 % ilman SSH-rojalteja vuoden 2003 
ensimmäisestä neljänneksestä). 
 
Myynnin ja markkinoinnin  investoinnit jatkuivat ensimmäisenä neljänneksenä yrityksen kasvuun 
painottuvan strategian mukaisesti. Kiinteät kulut kasvoivat kokonaisuudessaan ja olivat 9,1 
miljoonaa kuluneen neljänneksen aikana (8,9 miljoonaa vuoden 2003 neljäntenä neljänneksenä 
ja 8,4 miljoonaa viime vuoden ensimmäisenä neljänneksenä). Konsernin myyntikate parani 92 
%:iin liikevaihdosta (90 % viime vuoden viimeisenä neljänneksenä ja 89 % vuoden 2003 
ensimmäisenä neljänneksenä). 
 
Konsernissa painotetaan edelleen asiakkuuksien hyvää hoitoa ja systemaattista 
asiakastyytyväisyyden seurantaa. Teknisten palveluiden asiakastyytyväisyys heikkeni 
väliaikaisesti tukipyyntöjen suuren määrän vuoksi, mikä aiheutui laajoista 
virushyökkäyksistävuoden 2003 lopulla. Tyytyväisyys parani ensimmäisen neljänneksen aikana, 
kun prosesseja tehostettiin ja kapasiteettia lisättiin. 



 
 
Vahvaa kasvua kaikilla tärkeimmillä liiketoiminta-alueilla 
 
Konsernilla on neljä sisällön tietoturvaan liittyvää liiketoiminta-aluetta:  yritykset, palveluntarjoajat, 
kuluttajat ja langattomat järjestelmät. Sisällön tietoturva sisältää mm. seuraavat avainratkaisut: 
virustentorjunta, palomuuri, murtautumisen esto, roskapostin esto, sovellusten valvonta ja 
verkkosivujen lapsilukkotoiminta. 
 
Yritysasiakkaiden osuus sisällön tietoturvan liikevaihdosta on 73 %. Liikevaihto ja uusien 
lisenssien myynti kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä erityisesti Keski-Euroopassa ja 
Japanissa. Tätä edistivät yritysmarkkinoille tähdättyjen uusien tuotteiden julkistaminen vuoden 
2003 lopulla, "Be Sure" –markkinointikampanja ja jatkuva uusien yhteistyökumppaneiden 
hankinta. Kumppaneiden lukumäärä on lähes kaksinkertaistunut vuoden aikana, vaikkakin 
liikevaihdon kumppanikohtainen keskimääräinen arvo on pysynyt aiemmalla tasolla.  
 
Ensimmäinen vuosineljännes merkitsi siirtymistä puhtaista virustentorjuntatuotteista laajempaan 
sisällön tietoturva- ja murtautumisenestokonseptiin. Loppuvuodesta 2003 julkistettua F-Secure 
Anti-Virus Client Security –tuotetta myytiin yrityksille jo nyt enemmän kuin työasemien 
suojaamiseen tarkoitettua F-Secure Anti-Virus –virustentorjuntatuotetta. 
  
Tietoturvaa palveluna –liiketoiminnan osuus sisällön tietoturvan liikevaihdosta oli 18 %. 
Palvelutilausten määrä kasvoi edelleen kiitettävästi ja vastaava liikevaihto kasvoi vuositasolla 156 
%. Tarkasteluneljännes oli kahdestoista peräkkäinen, jolloin kasvu oli noin 20 % tai enemmän 
edelliseen neljännekseen nähden.    
 
Kuluttajien osuus sisällön tietoturvan liikevaihdosta oli 8 %. Liikevaihdon kasvu on ollut nopeaa, 
sillä tämä alue on konsernille suhteellisen uusi. Joukko uusia kuluttajasektorilla toimivia 
yhteistyökumppaneita, lisääntynyt verkkokauppa sekä hyvä näkyvyys tiedotusvälineissä 
positiivisten alan lehdistössä ilmestyneiden arvioiden ansiosta ovat kaikki vaikuttaneet tämän 
liiketoiminta-alueen kiihtyvään kasvuun. 
 
Kannettavien ja langattomien järjestelmien tietoturvaliikevaihto oli 1 % sisällön 
tietoturvaliiketoiminnasta. Odotusten mukaan kyseinen alue on edelleen ratkaisujen 
kehittämisvaiheessa. 
  
Virustentorjuntaliiketoiminnan liikevaihto pysyi lähes muuttumattomana. Yhtiö on onnistunut 
valtaamaan markkinaosuutta tärkeimmillä myyntialueillaan, sillä se on kasvanut markkinoita 
nopeammin hintatasoa laskematta.  
 
 
Merkittävimmät asiakkaat ja yhteistyökumppanit 
 
Tärkeimmät palveluntarjoajakumppanit Deutsche Telekom Saksassa ja Wanadoo Ranskassa 
ovat edelleen kasvattaneet liiketoimintaansa. Ensimmäisen neljänneksen aikana yhtiö on 
julkistanut uusia yhteistyösopimuksia seuraavien yritysten kanssa: Medinet (Slovenia), InterViVo 
(Englanti), Axelero (Unkari) ja Raiffeisen OnLine (Italia). Palveluntarjoajien kanssa tehtyjen 
julkistettujen yhteistyösopimusten kokonaismäärä on tällä hetkellä yli  20. 
 
Deutsche Telekomin kiinteistä verkoista vastaava T-Com julkisti CeBIT-messuilla uuden T-
TeleSec Server and Desktop Security –tuotteen. joka on  pienille ja keskisuurille yrityksille 
suunnattu F-Securen tuotteisiin perustuva sisällöntietoturvaratkaisu. 
 
Tuotejohtaja 
 



Konsernin uusimmatkin tuotejulkistukset ovat saaneet positiivista palautetta alan lehdissä. Sekä 
F-Secure Client Security- että F-Secure Internet Security 2004 –tuotteet ovat saaneet runsaasti 
erittäin positiivisia arvioita IT-alan -lehdissä Englannissa, Saksassa ja Ruotsissa. 
 
 
Henkilöstö ja organisaatio 
 
Konsernissa oli neljänneksen lopussa 284 työntekijää (283 vuoden 2003 lopussa). 
   
 
Rahoitus 
 
Konsernin rahoitusasema pysyi vahvana. Konsernin omavaraisuusaste oli 31.3.2004 80 % (75% 
31.3.2003). Rahoitustuotot olivat vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 0,4 miljoonaa (0,2 
miljoonaa vastaavana aikana 2003).  
 
Kassavirta oli tarkasteluneljänneksen aikana 3,7 miljoonaa positiivinen. Konsernin likvidit varat 
31. maaliskuuta 2004 olivat 43,3 miljoonaa (39,5 miljoonaa 31.12.2003 ja 35,0 miljoonaa 
31.03.2003).  
 
Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen vaihtokurssin muutoksella on ollut negatiivinen vaikutus 
ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon ja tulokseen.   
 
 
Investoinnit 
 
Konsernin investoinnit vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen aikana olivat 0,2 miljoonaa euroa 
(0,3 miljoonaa vastaavana aikana edellisvuonna). Investoinnit koostuivat lähinnä IT-laitteista ja –
ohjelmistoista. 
 
 
Osakkeet, osakepääoma ja optio-ohjelmat  
 
Tarkastelujaksolla F-Securen osakkeita merkittiin kaikkiaan 209 775 B-optiotodistuksilla ja 68 035 
C-optiotodistuksilla, jotka liittyivät F-Securen vuoden 1998 optiosuunnitelmaan. Vuoden 1998 
optio-ohjelma hyväksyttiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.4.1998.   
 
Kaikkiaan osakkeiden määrä nousi 277 810:llä. Osakepääoman vastaava nousu eli 2 778,10 
euroa merkittiin kaupparekisteriin 15.1.2004. Edellä olevan seurauksena F-Securen 
osakepääoma oli maaliskuun lopussa  1 468 109 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 146 810 
914. F-Secure sai omaa pääomaa lisää yhteensä 31 591,97 euroa.  
 
Kaikkien voimassa olevien optio-ohjelmien laimennusvaikutus huomioon ottaen osakkeiden 
kokonaismäärä olisi 163 230 484. 
 
Raportointijakson jälkeen huhtikuussa kaupparekisteriin merkittiin kaikkiaan 1 381 132 uutta F-
Securen osaketta. Osakepääoma nousi vastaavasti 13 811,32 eurolla. Tämän seurauksena F-
Securen osakepääoma on tällä hetkellä 1 481 920,46 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 148 
192 046. F-Secure sai omaa pääomaa lisää yhteensä 243.034,21 euroa. 
 
IAS/IFRS-raportointi 
 
F-Securen tarkoitus on julkistaa ensimmäiset tilinpäätöstiedot IAS/IFRS-standardien mukaisesti 
vuodelta 2005. Valmistelut ovat sujuneet suunnitelmien mukaan. Vuoden 2004 aikana konserni 
tuottaa IAS/IFRS:n  mukaiset vertailutiedot vuotta 2005 varten. 
 



Merkittävimmät IFRS:stä johtuvat muutokset liittyvät tuotekehityksen mahdolliseen aktivointiin ja 
myönnettyjen optioiden kustannuksiin.  Tällä hetkellä kaikki tutkimus- ja tuotekehityskustannukset 
kirjataan kuluksi. 
 
 
IAS/IFRS-raportointi 
 
F-Securen tarkoitus on julkistaa ensimmäiset tilinpäätöstiedot IAS/IFRS-standardien mukaisesti 
vuodelta 2005. Valmistelut ovat sujuneet suunnitelmien mukaan. Vuoden 2004 aikana konserni 
tuottaa IAS/IFRS:n  mukaiset vertailutiedot vuotta 2005 varten. 
 
Merkittävimmät IFRS:stä johtuvat muutokset liittyvät tuotekehityksen mahdolliseen aktivointiin ja 
myönnettyjen optioiden kustannuksiin.  Tällä hetkellä kaikki tutkimus- ja tuotekehityskustannukset 
kirjataan kuluksi. 
 
Tulevaisuuden näkymät 
 
Konsernin päätavoitteena on kasvaa sisällönsuojausliiketoiminnassa alaa nopeammin. 
Painopiste on tällä hetkellä yritysmarkkinoilla Euroopassa, joka on konsernin kotimarkkina-alue. 
Tietoturvaa palveluna –liiketoiminnan ja verkkomyynnin (e-Store) kohdealueet ovat globaalit. 
Markkinointikampanjoissa painotetaan edelleen kattavan sisällön suojauksen tärkeyttä ja 
konsernin monipuolista tuotetarjontaa.     
 
Langattomien järjestelmien tietoturvasektorin liiketoimintanäkymien odotetaan selkiytyvän vuoden 
2004 loppupuolella, kun operaattorien tietoisuus mobiilijärjestelmien tietoturvakysymyksistä 
kasvaa. Muilla sisällön tietoturvan alueilla vahvan kasvun uskotaan jatkuvan. 
Salausliiketoiminnan odotetaan jatkavan laskuaan vuoden 2003 tasolta.  
 
Konsernin johto odottaa vuoden 2004 liikevoiton paranevan kokonaisuudessaan vuoteen 2003 
verrattuna. Vuoden 2004 toisen vuosineljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan noin 10 
miljoonaa euroa virhemarginaalin ollessa +-10 %. Arvio perustuu myyntinäkymiin julkaisuhetkellä, 
olemassa oleviin palvelu- ja tukitilaussopimuksiin sekä aikaisempaan kokemukseen 
vuosittaisesta myynnin jakautumasta ja euron ja dollarin väliseen vaihtokurssiin 1,25.   
 
Konserni painottaa tällä hetkellä kasvua enemmän kuin tulosta ja kasvavat panostukset myynti- 
ja markkinointitoimintaan jatkuvat. Toisella vuosineljänneksellä kiinteiden kustannusten 
arvioidaan olevan yli 9 miljoonaa euroa.  
 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset  
 
Osinko  
 
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa ei jaeta.   
 
Tappioiden kattaminen 
 
Tappiot päätettiin kattaa ylikurssirahastosta.  
 
Hallitus ja tilintarkastajat 
 
Hallituksen jäsenen vuosipalkkioiksi päätettiin 14 000 euroa ja 10 000 optiota. Puheenjohtajan 
palkkioksi päätettiin 21 000 euroa ja 15 000 optiota. Palkkioita ei makseta konsernin  
palveluksessa oleville henkilöille. Matkakulut korvataan yhtiön käytännön mukaisesti. 
 
Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätettiin edelleen viisi. Varsinaisiksi jäseniksi 
valittiin uudelleen Pertti Ervi, Risto Siilasmaa, Antti Vasara ja Matti Virtanen. Uudeksi jäseneksi 



valittiin Alex Sozonoff. Varajäseneksi valittiin Ari Hyppönen. Hallitus valitsi 
järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Pertti Ervin. 
 
Tilintarkastajan palkkio ja matkakustannukset maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. 
Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tomi 
Englund. 
 
Hallituksen valtuuttaminen osakepääoman korotukseen 
 
Hallitus valtuutettiin tekemään osakepääoman korotus seuraavasti:  
 
- Valtuutuksen voimassaolo ja käyttötarkoitus  
 
Hallitus valtuutettiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta päättämään osakepääoman 
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä tai laskemalla liikkeeseen yksi tai useampi 
vaihtovelkakirjalaina tai optio-oikeuksia. Osakeantien, optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjalainojen 
vaihtojen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 280 000 eurolla, jolloin uusia 
osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 28 000 000 kappaletta. Mikäli valtuutusta käytetään 
kannustejärjestelmän luomiseksi konsernin henkilöstölle, osakepääomaa voidaan nostaa 
enintään 70 000 eurolla, jolloin uusia osakkeita voidaan antaa enintään 7 000 000 kappaletta.   
 
- Merkintäoikeudesta poikkeaminen  
 
Valtuutuksen perusteella merkittävät uudet osakkeet, vaihtovelkakirjalainat tai optio-oikeudet 
voidaan tarjota merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. 
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, jotta yhtiö voi rahoittaa 
mahdollisia strategisesti merkittäviä yritysostoja osakejärjestelyin tai vahvistaa yhtiön rahoitus- ja 
pääomarakennetta tai luoda kannustejärjestelmiä konsernin henkilöstölle.   
 
- Merkintähinnan määrääminen  
 
Osakemerkinnässä annettavien uusien osakkeiden ja vaihtovelkakirjalainojen ja optio-oikeuksien 
nojalla vaihdettavien tai merkittävien uusien osakkeiden merkintähinta määräytyy hallituksen 
päättämällä tavalla siten, että se on vähintään osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo. Sikäli kuin 
valtuutusta käytetään kannustejärjestelmien luomiseen konsernin henkilöstölle määräytyy 
merkintähinta hallituksen päättämällä tavalla siten, että se pohjautuu osakkeen markkinahintaan. 
  
- Merkintähinnan maksu  
 
Hallituksella on oikeus hyväksyä maksuksi myös kuittaus tai muuta omaisuutta (apportti).   
 
- Aikaisempi valtuutus  
 
Hallituksen esitys sisältää yhtiökokouksen 26.3.2003 myöntämän valtuutuksen peruuttamisen 
käyttämättä olevilta osiltaan. Peruutus tulee voimaan samassa yhteydessä, kun uusi valtuutus 
rekisteröidään kaupparekisteriin.   
 
Yhtiöjärjestyksen päivittäminen  
 
Hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen päivitys hallituksen esityksen mukaisesti paitsi yhtiökokouksen 
kutsun osalta. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja  liittyvät mm. kokouskutsujen määräaikojen 
muuttamiseen viimeisimpien lakimuutosten mukaisiksi. Lisäksi päätettiin yhtiökokouskutsun 
toimittamistavaksi kutsun julkaiseminen yhtiön kotisivuilla sekä postittamalla osakkaille kirje 
heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan tai julkaisemalla  yhtiökokouskutsu yhdessä 
suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. 
 



 
Tunnusluvut: 
 
Tunnusluvut (tilintarkastamattomia): 
Miljoona euroa 
Tuloslaskelma             2004  2003  Muutos 2003  
                           1-3   1-3      %  1-12      
Liikevaihto               10,5   9,1     16  39,0 
Hankinnan ja  
valmistuksen kulut         0,8   1,0    -14   4,4 
Bruttokate                 9,7   8,1     20  34,6 
Myynnin ja 
markkinoinnin kulut*       6,0   5,5      9  22,3 
Tutkimuksen 
ja tuotekehityksen kulut*  2,4   2,3      8   9,0 
Hallinnon kulut*           0,7   0,7      8   2,6 
Liiketoiminnan 
muut tuotot                0,2   0,1          0,9 
Liiketulos                 0,8  -0,2          1,5 
Rahoitustuotot 
ja -kulut                  0,4   0,2          1,1 
Tulos ennen 
satunnaisia eriä           1,2   0,0          2,7 
Satunnaiset erät +/-**       -     -          1,7  
Tulos ennen  
tilinpäätössiirtoja 
ja veroja                  1,2   0,0          4,3 
Tuloverot                  0,0  -0,0         -1,2 
Kauden tulos               1,2   0,0          3,2 
 
*Optio-ohjelmiin liittyvillä sosiaalikuluilla ei ole 
vaikutusta tuloslaskelmaan. 
** Yhtiö on ottanut käyttöön optio-ohjelmiin liittyvän 
pakollisen varauksen laskennassa huomioon IFRS/IAS tuomat 
muutokset. Varauksen muutos on kirjattu satunnaisiin eriin. 
 
TASE 
VASTAAVAA                 31/3/2004  31/3/2003  31/12/2003 
Aineettomat hyödykkeet          0,8        1,2         0,9          
Aineelliset hyödykkeet          1,3        1,4         1,2 
Sijoitukset                     0,1        0,2         0,1 
Saamiset                       10,2       11,4        12,2 
Rahat ja pankkisaamiset        43,3       35,0        39,5 
Yhteensä                       55,7       49,1        53,9 
 
 
VASTATTAVAA               31/3/2004  31/3/2003  31/12/2003 
Oma pääoma                     31,7       26,9        30,2 
Pakolliset varaukset            0,2        1,9         0,2 
Ennakkomaksut                  16,2       13,0        15,2 
Lyhytaikainen vieras 
pääoma                          7,7        7,3         8,3 
Yhteensä                       55,7       49,1        53,9 
 



 
Rahoituslaskelma          31/3/2004  31/3/2003  31/12/2003 
Liiketoiminnan rahavirta        3,6        0,8         5,8 
Investointien rahavirta        -0,2       -0,2        -0,7 
Rahoituksen rahavirta           0,2        0,1         0,3 
Rahavarojen muutos              3,7        0,7         5,3 
Rahavarat tilikauden alussa    39,6       34,3        34,2 
Rahavarat tilikauden lopussa   43,3       35,0        39,5 
 
Tunnusluvut                      2004     2003        2003 
                                 3 kk     3 kk       12 kk 
Liiketulos, 
 % liikevaihdosta                 7,6     -2,1         3,9 
ROI, %                           15,7      3,3        11,5 
ROE, %                           15,0     -0,1         7,0 
Omavaraisuusaste, %              80,1     74,5        78,1        
Nettovelkaantumisaste, %       -136,7   -129,9      -130,7 
Osakekohtainen tulos (euroa)     0,01    -0,00        0,01 
Osakekohtainen tulos 
laimennusvaikutus huomioiden,e   0,01       x)        0,01 
Oma pääoma/osake, e              0,22     0,19        0,21 
P/E luku                        178,8        -        97,1 
Investoinnit (milj.euroa)         0,2      0,3         0,6 
Vastuut (milj. euroa)*           16,0     17,2        15,4 
Henkilöstön keskimääräinen lkm    283      304         295 
Henkilöstön lkm kauden lopussa    284      303         283 
 
x) Ei ole laskettu, koska tunnusluvun arvo olisi 
laimennusvaikutus huomioiden parempi  
* Sisältää vuokravastuun Helsinki High Tech Centerin 
toimitilasta 
 
 
Kehitys neljännesvuosittain 
 
                      1/03 2/03 3/03 4/03 1/04 
Liikevaihto            9,1  9,1 10,1 10,8 10,5 
Hankinnan ja 
valmistuksen kulut     1,0  1,1  1,3  1,1  0,8 
Bruttokate             8,1  8,0  8,8  9,7  9,7 
Myynnin ja 
markkinoinnin kulut    5,5  5,6  5,3  6,0  6,0 
Tutkimuksen ja  
tuotekehityksen kulut  2,3  2,3  2,1  2,3  2,4 
Hallinnon kulut        0,7  0,7  0,6  0,6  0,7 
Liiketoiminnan muut 
tuotot                 0,1  0,2  0,1  0,5  0,2 
Liiketulos            -0,2 -0,4  0,8  1,3  0,8 
Rahoitustuotot 
ja -kulut              0,2  0,2  0,2  0,5  0,4 
Tulos ennen 
satunnaisia eriä       0,0 -0,2  1,1  1,8  1,2 
 
Raportointi  



 
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus pidetään tänään 27.4. klo 11 Suomen aikaa konsernin 
pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki. Puhelinkonferenssi kansainvälisille 
sijoittajille ja analyytikoille järjestetään klo 15.30 Suomen aikaa. Tarkemmat ohjeet löytyvät web-
sivustolta osoitteesta http://www.europe.f-secure.com/investor-relations/
 
Vuoden 2004 seuraavat osavuosikatsaukset julkistetaan 3.8. (toinen vuosineljännes) ja 26.10. 
(kolmas vuosineljännes). Pörssitiedote lähetetään Helsingin pörssiin klo 9 Suomen aikaa, 
lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet pidetään klo 11 Suomen aikaa Helsingissä, ja kansainvälinen 
puhelinkonferenssi järjestetään iltapäivällä. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan konsernin web-
sivustolla.   
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