
F-SECURE OYJ             PÖRSSITIEDOTE  26.10.2004  KLO  9.00 
 
F-SECURE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004  
Kasvu jatkui vahvana virustentorjunnan ja hyökkäykseneston alueella –vuotuinen liikevaihto kasvoi 54 %, 
kokonaisliikevaihto kasvoi 23 %  
 
Yhteenveto kolmannesta neljänneksestä (suluissa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tilanne ellei 
muuta mainittu): 
 
- Kokonaisliikevaihto kasvoi 24% 12,5 miljoonaan euroon  
- Virustentorjunta- ja hyökkäyksenestotuotteiden (sisällön tietoturva) liikevaihto kasvoi 50 % ennätykselliseen 
10,5 miljoonaan euroon  

- Yrityssektorin liikevaihto kasvoi 41 % noin 7,2 miljoonaan              euroon 
- Palveluntarjoajille suunnattu myynti kasvoi 150 % noin 2,3 miljoonaan euroon 
- Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 130 % noin 1,0 miljoonaan euroon  

- Yhtiö solmi heinä-lokakuun aikana kahdeksan uutta ISP-yhteistyösopimusta 
- Salausliiketoiminnassa laskua oli 30 % 2,0 miljoonaan euroon 
- Salaustuotteiden jakelusopimus tehty yksinoikeudella WRQ Inc:n kanssa 
- Liikevoitto 2,5 miljoonaa positiivinen (0,8 miljoonaa positiivinen), 20 % liikevaihdosta 
- Ennakkomaksuiksi kirjattu myynti 16,1 miljoonaa (16,5 miljoonaa vuoden toisella neljänneksellä, 13,3 
miljoonaa vuosi sitten) 
- Kassavirta 1,5 miljoonaa positiivinen  
 
Konsernin liiketoiminta 
 
F-Securen raportoitu liikevaihto vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä oli 12,5 miljoonaa euroa. Tämä 
merkitsee 24 % kasvua edellisestä vuodesta. Liiketulos oli 2,5 miljoonaa euroa positiivinen eli  20 % 
liikevaihdosta (1,7 miljoonaa positiivinen vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä ja 0,8 miljoonaa 
positiivinen vuoden 2003 kolmannella neljänneksellä). Kassavirta oli 1,5 miljoonaa positiivinen.   
 
Vuoden 2004 ensimmäisten yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 34,7 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 23 % 
vuosikasvua. Liiketulos oli 5,0 miljoonaa euroa, 14 % liikevaihdosta (0,2 miljoonaa positiivinen vuosi sitten). 
Kassavirta oli 7,1 miljoonaa positiivinen. 
 
Yhtiön taseessa olevien ennakkomaksujen määrä laski 0,4 miljoonaa 16,1 miljoonaan euroon kolmannen 
vuosineljänneksen aikana (16,5 miljoonaa tämän vuoden toisella neljänneksellä, 13,3 miljoonaa viime 
vuoden kolmannella neljänneksellä).  
 
Liikevaihdon maantieteellinen jakautuma oli vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana seuraava 
(suluissa vuoden 2003 yhdeksän ensimmäisen kuukauden tilanne): Pohjoismaat 34 % (33%), muu 
Eurooppa 47 % (31 %), Pohjois-Amerikka 10 % (25%) ja muu maailma 9 % (11 %). Muun Euroopan 
kasvulukemat heijastavat yrityksen strategiaa pyrkiä kasvattamaan markkinaosuutta merkittävästi Euroopan 
avainmarkkinoilla Saksassa, Ranskassa, Britanniassa ja Italiassa.  
 
Virustentorjunta- ja hyökkäyksenestotuotteiden osuus liikevaihdosta oli 84 % (68 %), salaustuotteiden osuus 
16 % (30 %) ja muiden tuotteiden osuus alle 1 % (2 %). 
 
Virustentorjunta- ja hyökkäyksenestotuotteiden liikevaihto kasvoi 54 % vuoden ensimmäisten yhdeksän 
kuukauden aikana ja 50 % kolmantena neljänneksenä vuoteen 2003 verrattuna. Uusien lisenssien myynnin 
kasvu jatkui vahvana sekä yritys- että kuluttajasektorilla. Tietoturvaa palveluna –myynti operaattoreiden 
välityksellä jatkoi tasaista ja vahvaa kasvua. 
 
Salausliiketoiminta väheni 30 % kolmantena neljänneksenä ja 39 % ensimmäisten yhdeksän kuukauden 
aikana verrattuna vuoden 2003 lukuihin. 
 
Vuoden 2004 aikana yhtiö on painottanut  virustentorjuntaa ja hyökkäyksenestoa keskeisimpänä 
liiketoiminta-alueenaan. Syyskuussa WRQ Inc:n kanssa solmittu kumppanuussopimus tukee tätä 
suuntausta. WRQ sai yksinoikeudet F-Secure SSH –tuotelinjan jakeluun maailmanlaajuisesti. Yhtiö sai 
kertaluonteisen maksun salauskirjastojen lisenssistä ja muista asiaan liittyvistä palveluista. Yhtiö saa 



jatkossakin rojaltimaksuja WRQ:lta, mutta salausliiketoiminnan liikevaihto tulee laskemaan jakelijalle 
myönnettävien alennuksien vuoksi. 
 
Nokia Inc (Enterprise Solutions)  on ilmoittanut raportoineensa ja maksaneensa väärin F-Secure, Incille F-
Secure SSH OEM  rojaltit vuoden 2001 viimeisestä neljänneksestä tämän vuoden kolmanteen 
neljännekseen. Yhtiö ja Nokia käyvät parhaillaan keskusteluja tilanteen korjaamiseksi. Korjauksen 
enimmäisvaikutus tulokseen on noin 1,1 miljoonaa euroa negatiivinen. Yhtiö on varannut tämän kolmannen 
neljänneksen tulokseensa. Vuoden 2004 rojaltit on hyvitetty liikevaihdon kautta ja edellisten vuosien rojaltit 
on kirjattu satunnaisiin kuluihin. 
 
Kiinteät kulut olivat yhteensä 9,2 miljoonaa euroa kolmannen neljänneksen aikana (9,2 miljoonaa toisena 
neljänneksenä ja 8,1 miljoonaa vuoden 2003 kolmantena neljänneksenä). Konsernin myyntikate oli 92 % 
liikevaihdosta (92 % toisena neljänneksenä ja 88 % vuoden 2003 kolmantena neljänneksenä). 
 
Konsernissa painotetaan asiakkuuksien hyvää hoitoa ja systemaattista asiakastyytyväisyyden seurantaa. 
Asiakastyytyväisyys säilyi hyvänä keskiarvon ollessa noin 4,30 (edellisenä vuonna 4,31) asteikolla 1-5.   
 
Vahvaa kasvua virustentorjunta- ja hyökkäyksenestoratkaisujen liiketoiminta-alueilla 
 
Virustentorjunta- ja hyökkäyksenestotuotteiden liikevaihto kasvoi 54 % ja oli kaikkiaan 29,5 miljoonaa euroa 
vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Kolmannen neljänneksen vuosikasvu oli 50 % 
verrattuna poikkeuksellisen vahvaan edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. 
  
Yritysasiakkaiden osuus virustentorjunta- ja hyökkäyksenestoratkaisujen liikevaihdosta oli ensimmäisten 
yhdeksän kuukauden aikana 70 %, 20,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2004 yhdeksän ensimmäisen kuukauden 
liikevaihto oli selkeässä kasvussa edelliseen vuoteen verrattuna, ja nousua oli 32 %. Tätä edistivät 
yritysmarkkinoille tähdättyjen uusien tuotteiden julkistaminen vuoden 2003 lopulla, "Be Sure" –
markkinointikampanja ja jatkuva uusien yhteistyökumppaneiden hankinta erityisesti Keski- ja Länsi-
Euroopassa. Linux- tuotteiden osuus tällä toiminta-alueella oli 15 % (3 % vastaavana aikana viime vuonna) 
kolmanella neljänneksellä. 
 
Kanavamyyntikumppaneiden määrä kasvoi 30-50% Euroopan tärkeimmissä maissa viimeisen vuoden 
aikana keskimääräisen kumppanikohtaisen myynnin pysyessä samana. 
 
Palveluntarjoajien osuus (Tietoturvaa palveluna) virustentorjunta- ja hyökkäyksenestoliikevaihdosta oli 20 %,  
5,8 miljoonaa euroa vuoden 2004 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Palvelutilausten määrä kasvoi 
edelleen hyvin, ja kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi vuositasolla 150 %. Kasvua edellisestä 
neljänneksestä oli 17 %. 
 
Yhtiö on käynnistänyt Tietoturvaa palveluna –konseptin menestyksellisesti USA:ssa, jossa on saatu 
huomattava määrä merkittäviä myyntiyhteydenottoja. Julkistettuja sopimuskumppaneita ovat TeliaStofa, joka 
on Tanskan toiseksi suurin kaapeli-tv- ja laajakaistaoperaattori, Bahnhof Internet Ruotsissa ja neljännen 
neljänneksen alussa Telecom FL (Liechtenstein), Finnet (Suomi) ja OTEnet (Kreikka). 
Palveluntarjoajakumppaneiden kokonaismäärä 15 maassa on nyt 34. 
 
Kuluttajaliiketoiminnan osuus virustentorjunta- ja hyökkäyksenestotuotteiden liikevaihdosta vuoden 
yhdeksän ensimmäisen kuukauden oli 9 % ja arvoltaan 2,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu on ollut 
nopeaa, sillä alue on yhtiölle suhteellisen uusi. Kolmannen neljänneksen liikevaihdon kasvu oli vuositasolla 
130 %. Uudet kuluttajasektorilla toimivat yhteistyökumppanit, lisääntynyt verkkokauppa sekä positiiviset 
arviot tiedotusvälineissä ja alan lehdistössä ovat osaltaan vaikuttaneet tämän liiketoiminta-alueen kiihtyvään 
kasvuun. 
 
Kannettavien ja langattomien järjestelmien tietoturvaliikevaihto oli alle 1 % virustentorjunnan ja 
hyökkäyksenestotuotteiden liikevaihdosta, mutta näkyvyys  liiketoiminnasta on lisääntynyt. Yksi virstanpylväs 
saavutettiin Nokia 6670 –puhelimen julkistamisen myötä syyskuussa. Yhtiön F-Secure Mobile Anti-Virus –
tuote on kaikkien tämän uuden puhelimen ostajien käytettävissä ilmaiseksi yhden kuukauden koekäyttöajan, 
jonka jälkeen he voivat ostaa virustentorjunnan päivityspalvelun.  
 



Yhtiö on juuri julkistanut maailman ensimmäisen mobiilioperaattorisopimuksen tilauspohjaisen 
tietoturvapalvelun tarjoamisesta  älypuhelinten käyttäjille suomalaisen teleoperaattorin Elisa Oyj:n kanssa.  
Elisa aloittaa tällä viikolla virustentorjuntapalvelujen toimitukset. 
 
Virustentorjunta- ja hyökkäyksenestoliiketoiminnan kilpailutilanne pysyi lähes muuttumattomana. Yhtiö on 
onnistunut lisäämään markkinaosuutta kaikilla tärkeimmillä myyntialueillaan. Hintataso on säilynyt vakaana. 
 
Tuotejohtajuus  
 
Vuosi 2004 merkitsi siirtymistä perinteisistä virustentorjuntatuotteista laajempaan sisällön tietoturva- ja 
hyökkäyksenestokonseptiin. Kolmannen neljänneksen aikana yhtiön tuotteiden uusimpiin versioihin lisättiin 
uusia tietoturvatoimintoja, kuten roskapostin esto, vakoojaohjelmien etsintä ja lapsilukko. 
 
Tarkastelujaksona julkistettu F-Secure Spam Control havaitsee, suodattaa ja poistaa sähköpostin kautta 
tulevat roskapostiviestit. Sitä voidaan käyttää yhdessä F-Secure Internet Gatekeeper- ja F-Secure Anti-Virus 
for Microsoft Exchange –tuotteiden kanssa. 
 
Yhtiö julkisti kolmannen neljänneksen aikana myös useita virustentorjunta- ja hyökkäyksenestotuoteversioita 
Linux-ympäristöön työasemia, palvelimia ja yhdyskäytäviä varten.   
 
F-Secure Policy Manager 5.60 julkistettiin elokuussa. Siinä on graafinen web-pohjaisen käyttöliittymä ja sitä 
käytetään F-Securen virustentorjunta- ja hyökkäyksenestotuotteiden jakeluun ja valvontaan.  
 
Neljännen vuosineljänneksen alussa yhtiö julkisti F-Secure Internet Security 2005- ja F-Secure Anti-Virus 
2005 -tuotteet. Molemmat on tarkoitettu kotikäyttäjille ja pienille yrityksille, joilla ei ole omaa IT-osastoa. F-
Secure Internet Security 2005 suojaa järjestelmät tehokkaasti Internetin uhkilta ja sisältää monipuoliset 
virustentorjunta- ja palomuuritoiminnot sekä päivittäiset tietoturvapäivitykset, jotka varmistavat markkinoiden 
nopeimman reagointiajan uusiin uhkiin. Tämän uuden entistä tehokkaamman tuotteen ominaisuuksiin 
kuuluvat myös vakoojaohjelmien tunnistaminen, lapsilukko, roskapostin esto, takaisinsoiton esto, 
vuototestisuojaus sekä palautus-CD-toiminto ja automaattiset päivitykset.   
 
Henkilöstö ja organisaatio 
 
Konsernissa oli neljänneksen lopussa 295 työntekijää (288 toisen neljänneksen lopussa). 
 
Konsernin johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: Risto Siilasmaa (toimitusjohtaja), Kimmo Alkio 
(varatoimitusjohtaja), Pirkka Palomäki (tuotekehitysjohtaja), Aki Mänttäri (henkilöstöjohtaja) ja Taneli 
Virtanen (talousjohtaja).  
 
Rahoitus  
 
Konsernin rahoitusasema pysyi vahvana. Konsernin omavaraisuusaste oli 30.9.2004 78 % (75% 30.9.2003). 
Rahoitustuotot olivat vuoden ensimmäisen puoliskon aikana 0,8 miljoonaa (0,6 miljoonaa vastaavana aikana 
2003).  
 
Kassavirta oli ensimmäisten yhdeksän kuukauden osalta 7,1 miljoonaa euroa positiivinen. Konsernin likvidit 
varat 30. syyskuuta 2004 olivat 46,6 miljoonaa (45,1 miljoonaa 30.6.2004 ja 36,1 miljoonaa 30.9.2003). 
 
Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen vaihtokurssin muutoksella on ollut negatiivinen vaikutus sekä 
liikevaihtoon että tulokseen. 
 
Investoinnit  
 
Konsernin investoinnit vuoden 2004 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana olivat 0,7 miljoonaa euroa 
(0,5 miljoonaa vastaavana aikana vuonna 2003). Investoinnit koostuivat lähinnä IT-laitteista ja –
ohjelmistoista. 
 
Osakkeet, osakepääoma ja optio-ohjelmat 
 



F-Securen osakkeita merkittiin yhteensä 4 600 C-optiotodistuksilla, jotka liittyivät F-Securen vuoden 1998 
optiosuunnitelmaan. F-Securen osakkeita merkittiin kaikkiaan 8 000 vuoden 1999 toiseen 
optiosuunnitelmaan liittyvillä 2001B-optiotodistuksilla. Kaikkiaan osakkeiden määrä nousi 12 600:lla. 
Osakepääoman vastaava nousu eli 126,00 euroa merkittiin kaupparekisteriin 24.8.2004.  
 
Merkintöjen johdosta F-Securen osakepääoma oli jakson lopussa 1 482 551,28 euroa ja osakkeiden määrä 
yhteensä 148 255 128. F-Secure sai omaa pääomaa lisää yhteensä 7 723,10 euroa. 
 
Raportointijakson jälkeen kaupparekisteriin on merkitty lokakuussa yhteensä 510 102 uutta osaketta. 
Osakepääoman vastaava nousu oli 5101,02 euroa. Nousun seurauksena F-Securen osakepääoma on nyt 1 
487 652,30 euroa ja osakkeiden määrä yhteensä 148 765 230. Kaikkien voimassa olevien optio-ohjelmien 
laimennusvaikutus huomioon ottaen osakkeiden kokonaismäärä olisi 163 185 050. 
 
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 
kuluiksi. 
 
Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä (Corporate Governance) 
 
F-Secure noudattaa HEX:n, Suomen keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja työnantajien keskusliiton 
joulukuussa 2003 julkistamia listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä (Corporate Governance) 
koskevia suosituksia, kuten yrityksen verkkosivuilla on kuvattu. 
 
Tulevaisuuden näkymät 
 
Konsernin päätavoitteena on kasvaa virustentorjunta- ja hyökkäyksenestoliiketoiminnassa 
(sisällönsuojauksessa) markkinaa nopeammin. Painopiste on tällä hetkellä yrityssektorilla Euroopassa, joka 
on konsernin kotimarkkina-alue. Tietoturvaa palveluna –liiketoiminnan ja verkkomyynnin (e-Store) 
kohdemarkkinat ovat globaalit. Markkinointikampanjoissa painotetaan edelleen kattavan sisällön suojauksen 
tärkeyttä ja konsernin monipuolista tuotetarjontaa. 
 
Näkyvyyden langattomien järjestelmien tietoturvasektorilla odotetaan paranevan vuoden 2004 loppua 
kohden, kun operaattorien tietoisuus mobiilijärjestelmien tietoturvakysymyksistä ja samalla myyjien 
mielenkiinto niitä kohtaan kasvaa. Muilla virustentorjunta- ja hyökkäyksenestoliiketoiminnan (sisällön 
tietoturva) alueilla vahvan kasvun uskotaan jatkuvan. 
 
Vuoden 2005 aikana salausliiketoiminnan arvioidaan laskevan alhaiselle tasolle. 
  
Konsernin johto odottaa vuoden 2004 viimeisen neljänneksen liikevaihdon olevan noin 12,5 miljoonaa euroa 
virhemarginaalin ollessa +-10%. Virustentorjunta- ja hyökkäyksenestotuotteiden liikevaihdon kasvu olisi 
silloin noin  40 - 50%. Arvio perustuu myyntinäkymiin julkaisuhetkellä, olemassa oleviin palvelu- ja 
tukitilaussopimuksiin sekä aikaisempaan kokemukseen ja euron ja dollarin väliseen vaihtokurssiin 1.22.  
 
Konserni painottaa tällä hetkellä kasvua enemmän kuin tulosta, ja kasvavat panostukset myynti- ja 
markkinointitoimintaan jatkuvat. Lisäksi tutkimus- ja kehitysbudjettia kasvatetaan vähitellen, kun yritys 
käynnistää uusia projekteja, joilla laajennetaan palveluntarjoajille ja järjestelmien hallinnointiyrityksille (facility 
management) tähdättyä tuotevalikoimaa.  
 
Kiinteiden kustannusten arvioidaan olevan hieman yli 10 miljoonaa euroa neljännellä vuosineljänneksellä.  
 
Vahvan kasvun odotetaan jatkuvan virustentorjunta- ja hyökkäyksenestoliiketoiminnassa vuonna 2005. 
 
Tunnusluvut (tilintarkastamattomia): 
Miljoona euroa 



Tuloslaskelma              2004 2003 2004 2003 Muutos 2003  
                            7-9  7-9  1-9  1-9     %  1-12      
Liikevaihto                12,5 10,1 34,7 28,2    23  39,0 
Hankinnan ja  
valmistuksen kulut          1,0  1,3  2,8  3,3   -16   4,4 
Bruttokate                 11,5  8,8 31,9 24,9    28  34,6 
Myynnin ja 
markkinoinnin kulut*        5,9  5,3 17,9 16,3     9  22,3 
Tutkimuksen 
ja tuotekehityksen kulut*   2,8  2,1  7,9  6,7    17   9,0 
Hallinnon kulut*            0,6  0,6  1,9  2,0    -6   2,6 
Liiketoiminnan 
muut tuotot                 0,2  0,1  0,6  0,4         0,9 
Liiketulos                  2,5  0,8  5,0  0,2         1,5 
Rahoitustuotot 
ja -kulut                   0,3  0,2  0,8  0,6         1,1 
Tulos ennen  
satunnaisia eriä            2,8  1,1  5,8  0,9         2,7 
Satunnaiset erät +/-**     -0,9    - -0,9    -         1,7  
Tulos ennen  
tilinpäätössiirtoja 
ja veroja                   1,9  1,1  4,9  0,9         4,3 
Tuloverot                  -0,2 -0,0 -0,3 -0,1        -1,2 
Kauden tulos                1,8  1,0  4,6  0,8         3,2 
 
* Yhtiö on ottanut käyttöön optio-ohjelmiin liittyvän pakollisen 
varauksen laskennassa huomioon IFRS tuomat muutokset. Varaus on 
laskettu käyttäen optioiden käypää arvoa ja varausta on oikaistu 
yhtiön osakkeen kurssin muuttuessa. ** OEM-sopimuksen korjaus. 
2003 on kirjattu satunnaisiin eriin optio-ohjelmiin liittyvän 
varauksen muutos. 
 
TASE 
VASTAAVAA                 30/9/2004  30/9/2003  31/12/2003 
Aineettomat hyödykkeet          0,7        1,0         0,9          
Aineelliset hyödykkeet          1,4        1,2         1,2 
Sijoitukset                     0,1        0,2         0,1 
Saamiset                       12,2       11,7        12,2 
Rahat ja pankkisaamiset        46,6       36,1        39,5 
Yhteensä                       61,0       50,2        53,9 
 
 
VASTATTAVAA               30/9/2004  30/9/2003  31/12/2003 
Oma pääoma                     35,1       27,7        30,2 
Pakolliset varaukset            0,2        1,9         0,2 
Ennakkomaksut                  16,1       13,3        15,2 
Lyhytaikainen vieras 
pääoma                          9,7        7,3         8,3 
Yhteensä                       61,0       50,2        53,9 
 
 
Rahoituslaskelma           30/9/2004 30/9/2003  31/12/2003 
Liiketoiminnan rahavirta         7,5       2,2         5,8 
Investointien rahavirta         -0,6      -0,5        -0,7 
Rahoituksen rahavirta            0,3       0,2         0,3 
Rahavarojen muutos               7,1       1,9         5,3 
Rahavarat tilikauden alussa     39,6      34,2        34,2 
Rahavarat tilikauden lopussa    46,6      36,1        39,5 



 
Tunnusluvut                      2004     2003        2003 
                                 9 kk     9 kk       12 kk 
Liiketulos, 
 % liikevaihdosta                14,4      0,8         3,9 
ROI, %                           24,1      6,7        11,5 
ROE, %                           22,2      3,8         7,0 
Omavaraisuusaste, %              78,1     75,1        78,1        
Nettovelkaantumisaste, %       -132,9   -130,3      -130,7 
Osakekohtainen tulos (euroa)     0,04     0,01        0,01 
Osakekohtainen tulos 
laimennusvaikutus huomioiden,e   0,04       x)        0,01 
Oma pääoma/osake, e              0,24     0,19        0,21 
P/E luku                         44,5        -        97,1 
Investoinnit (milj.euroa)         0,7      0,5         0,6 
Vastuut (milj. euroa)*           15,2     16,2        15,4 
Henkilöstön keskimääräinen lkm    287      299         295 
Henkilöstön lkm kauden lopussa    295      284         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 2/04 3/04 
Liikevaihto            9,1  9,1 10,1 10,8 10,5 11,7 12,5 
Hankinnan ja 
valmistuksen kulut     1,0  1,1  1,3  1,1  0,8  1,0  1,0 
Bruttokate             8,1  8,0  8,8  9,7  9,7 10,7 11,5 
Myynnin ja 
markkinoinnin kulut    5,5  5,6  5,3  6,0  6,0  6,0  5,9 
Tutkimuksen ja  
tuotekehityksen kulut  2,3  2,3  2,1  2,3  2,4  2,6  2,8 
Hallinnon kulut        0,7  0,7  0,6  0,6  0,7  0,6  0,6 
Liiketoiminnan muut 
tuotot                 0,1  0,2  0,1  0,5  0,2  0,2  0,2 
Liiketulos            -0,2 -0,4  0,8  1,3  0,8  1,7  2,5 
Rahoitustuotot 
ja -kulut              0,2  0,2  0,2  0,5  0,4  0,1  0,3 
Tulos ennen 
satunnaisia eriä       0,0 -0,2  1,1  1,8  1,2  1,8  2,8 
 
 
Raportointi  
 
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus pidetään tänään 26. lokakuuta klo 11 Suomen aikaa konsernin 
pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki. Puhelinkonferenssi kansainvälisille sijoittajille ja 
analyytikoille pidetään klo 15.30 Suomen aikaa. Lisäohjeita on osoitteessa  
http://www.europe.f-secure.com/investor-relations/ 
 
Neljännen vuosineljänneksen osavuosikatsaus sekä koko tilivuoden 2004 vuosikatsaus  julkistetaan 15. 
helmikuuta 2005 ja vuosikertomus 16. maaliskuuta. Varsinainen yhtiökokous pidetään 23. maaliskuuta.  
 
Vuoden 2005 osavuosikatsaukset julkistetaan 26. huhtikuuta (1. vuosineljännes), 2. elokuuta (2. 
vuosineljännes) ja 25. lokakuuta (3. vuosineljännes). Pörssitiedote lähetetään klo 9 Suomen aikaa Helsingin 



pörssiin, lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet pidetään klo 11 Suomen aikaa Helsingissä, ja kansainvälinen 
puhelinkonferenssi järjestetään iltapäivällä. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan konsernin web-sivustolla  
 
F-Secure Oyj  
Hallitus  
 
 
 
Lisätietoja: 
F-Secure Oyj 
Risto Siilasmaa, toimitusjohtaja         puh. (09) 2520 5510  
Taneli Virtanen, talousjohtaja            puh. (09) 2520 5655 
 
http://www.F-Secure.com
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Tärkeimmät tiedotusvälineet 
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