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F-SECURE OYJ   23.4.2009 klo 9.00  
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

F-Secure Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2009  

 

Kasvu ja vahva kannattavuus jatkuivat   
 

 
 
Keskeisiä tapahtumia ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
 
- Liikevaihdon kasvu oli 15 %, vuosineljänneksen liikevaihto 30,6 milj. euroa  
(I/2008: 26,6 milj. euroa) 
- ISP- eli Internet-palveluntarjoajaliiketoiminta kasvoi 30 % vuoden 2008 vastaavasta neljänneksestä, liikevaihto 
kasvoi 14,2 milj. euroon (10,9 milj. euroa) 
- Liikevoitto nousi 6,1 milj. euroon, ja oli 20 % liikevaihdosta (5,3 milj. euroa) 
- Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,03 euroa)  
- Liiketoiminnan rahavirta oli 3,1 milj. euroa (6,1 milj. euroa) 
 
(Tilintarkastamaton. Vuoden 2008 vastaavan ajanjakson vertailuluvut esiintyvät sulkeissa kuluvan vuoden luvun 
perässä, ellei toisin mainita. Valuutta on euro.)  
 
Tunnuslukuja                             2009        2008       2008  
Milj. eur                                  3 kk        3 kk       12kk 
Liikevaihto                        30,6        26,6     113,0 
Liiketulos,                         6,1           5,3        24,3 
 % liikevaihdosta                  20%         20%      22% 
Tulos ennen veroja                 6,5          5,6         26,4 
Saadut ennakot                    37,8        33,7       37,2 
Rahavarojen muutos                 3,1         6,1          -23,1 
Osakekohtainen tulos (euroa)      0,03      0,03         0,13 
ROI, %                                       53%       37%         52% 
ROE, %                                    39%        26%        36% 
Omavaraisuusaste, %             58%        71%       71% 
Velkaantumisaste, %                    -184%    -148%     -148% 
Henkilöstön lkm kauden lopussa    728         602        718 
 
 
Toimitusjohtaja Kimmo Alkio: 
 
”Software as a Service (SaaS) –liiketoimintamme tuo todellista lisäarvoa asiakkaillemme ja kumppaneillemme. 
Liiketoimintamme kehittyi kokonaisuudessaan hyvin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Huolimatta 
maailmantalouden epävarmuudesta tietoturvaa palveluna –liiketoimintamme jatkaa vahvaa kasvua. Yhdessä 
Internet-palveluntarjoajakumppaniemme kanssa suojaamme miljoonia Internetin käyttäjiä päivittäin. Pidemmällä 
aikavälillä uskomme myös uusien palvelujen, kuten varmuuskopioinnin (online backup), menestyvän hyvin tällä 
markkinalla. ” 
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Konsernin liiketoiminta ensimmäisellä vuosineljänneksellä  
 
Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli yhteensä 30,6 milj. euroa (I/2008: 26,6 milj. euroa), 
kasvua oli 15 %. Kasvu jatkui vakaana myynnissä perinteisten kanavien kautta, jossa kasvua oli 5 % sekä 
Internet-palveluntarjoaja- eli ISP-liiketoiminnassa, jossa kasvua oli 30 % vuoden 2008 vastaavasta 
ajankohdasta. Liikevoitto oli 6,1 milj. euroa (5,3 milj. euroa), joka vastaa 20 % liikevaihdosta, ja on 14 % 
korkeampi kuin I/2008. Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 3,1 milj. euroa (6,1 milj. 
euroa). Ennakkomaksuiksi kirjattu myynti oli maaliskuun lopussa 37,8 milj. euroa (31.12.2008: 37,2 milj. euroa).  
 
Kokonaiskulut olivat 22,3 milj. euroa (19,5 milj. euroa), 14 % korkeammat kuin vuonna I/2008.  Lisäksi konserni 
aktivoi kirjanpitosäännösten mukaisesti osan tutkimus- ja kehityskuluistaan, yhteensä noin 0,2 milj. euroa.  
 
Tammi-maaliskuun 2009 liikevaihto ja kulutaso olivat tammikuussa julkistetun ennusteen mukaisia (liikevaihto 
29,5 - 31,5 milj. euroa, kustannukset alle 22,5 milj. euroa).  
 
Liikevaihdon maantieteellinen jakautuma oli seuraava: Suomi ja Skandinavia 34 % (39 %), Muu Eurooppa 45 % 
(43 %), Pohjois-Amerikka 10 % (9 %) ja muu maailma 11 % (9 %). Virustentorjunta- ja 
hyökkäyksenestotuotteiden osuus liikevaihdosta oli lähes 100 %.  
 
SP-liiketoiminta ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
 
Liiketoiminta Internet-palveluntarjoajien (ISP) kautta kehittyi edelleen odotetun vakaasti. Vuoden 2009 
ensimmäisellä neljänneksellä ISP-liiketoiminnan liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (10,9 milj. euroa), mikä on 46 % 
(41 %) kokonaisliikevaihdosta ja 30 % vuoden 2008 vastaavasta neljänneksestä.  
 
Yhtiön asema ISP-liiketoiminnassa jatkui vahvana ja sillä on yhteensä yli 190 kumppania yli 40 eri maassa 
tavoittaen yli 50 miljoonaa kuluttaja-asiakasta. Uusia palveluntarjoajia oli muun muassa Vodafone (Italia) ja  
UPC (Romania). Konserni ei ole menettänyt yhtään ISP-kumppania, mutta kumppanien kokonaismäärä voi 
muuttua operaattoreiden mahdollisten fuusioiden myötä. Konsernin hakee valikoidusti uusia 
operaattoriyhteistyökumppanuuksia. Kumppanuuksien kokonaismäärä ei kuitenkaan ole pääasiallinen mittari 
liiketoiminnasta. Keskeisimmät liikevaihdon ajurit ovat tilaajakohtainen hinta, tilaajakanta sekä uusien tilaajien 
määrä. Tilaajakunta kasvaa samanaikaisesti uusien laajakaistaliittymien ja operaattoriasiakkuuksien myötä. 
Yhtiö on vahvistanut asiakashallinnan resursseja auttaakseen operaattorikumppaneitaan tavoittamaan uusia 
tietoturva-asiakkaita.  
  
Tietoturvapalveluiden myynnin ohella yhtiö hakee palveluvalikoimaa täydentäviä ja uutta lisäarvoa tuottavien 
palveluja ISP-kanavassa. F-Securen tietoturvatuotteiden ja -palveluiden valikoimaa täydentävän 
varmuuskopiointipalvelun laajentaminen on jatkunut. Varmuuskopiointi on tuotu markkinoille jo useissa maissa. 
Uusien palveluiden lanseeraaminen ja merkittävien tilausvolyymien saavuttaminen vie kuitenkin aikansa.  
 
Konsernin ISP-kumppanien lukumäärä on selvästi suurempi kuin muilla tietoturva-alan kilpailijoilla. Vuoden 2008 
lopussa konsernin kumppaneiden markkinaosuus kuluttajien laajakaistaliittymien kokonaismäärästä oli 
Euroopassa noin 39 % (37 %), USA:ssa noin 10 % (10 %) sekä Aasiassa ja Tyynenmeren alueella noin 13% 
(lukuun ottamatta Kiina) (9%). (Lähde: arvioita Dataxis ja F-Secure). 
 
Muiden kanavien liiketoiminta 
 
Liiketoiminta muiden kanavien kauttakokonaisuutena eteni odotusten mukaisesti edelleen hyvin. Kasvu 
perinteisten kanavien kautta on jatkunut vakaana. Myös lisenssien uusimisprosentti on pysynyt hyvänä.  
 
Kanavien yhteenlaskettu liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä oli 16,5 milj. euroa (15,7 milj. euroa), mikä 
vastaa 54 % kokonaisliikevaihdosta (59 %) ja 5 %:n kasvua edellisestä vuodesta.  
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Mobiilijärjestelmien tietoturva 
 
Läheinen yhteistyö merkittävien puhelinvalmistajien, kuten Nokian, sekä operaattoreiden, kuten Vodafone -
konsernin, Telia-Soneran, T-Mobile Internationalin, Swisscomin ja Elisan kanssa eteni hyvin ensimmäisellä 
neljänneksellä. Tällä hetkellä mobiilioperaattorisopimuksia on yhteensä yli 20 operaattorin kanssa maailmassa.  
 
F-Secure Mobile Security 5 on otettu hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa ja sen koekäyttäjien määrät 
kasvavat. Tietoturvan lisäksi Mobile Security tarjoaa älypuhelimille myös uuden varkaudenestotoiminnon (lock & 
wipe). Tuote lanseerattiin kuluttaja-asiakkaille helmikuussa ja se on esiasennettuna useisiin älypuhelinmalleihin 
mukaan lukien kosketuskäyttöliittymä.  
 
Mobiilitietoturvan liikevaihto on mukana yllä mainituissa muiden kanavien liikevaihdossa ja se vastasi noin 3 % 
kokonaisliikevaihdosta ensimmäisellä neljänneksellä.  
 
Tuotteet ja palvelut  
 
F-Secure toi kuluttajamarkkinoille helmikuussa F-Secure Mobile Security 5:n, jonka avulla älypuhelimien 
käyttäjät voivat hyödyntää kaikkia laitteidensa suomia mahdollisuuksia, eikä heidän tarvitse pelätä 
tietoturvauhkia. F-Secure Mobile Security tarjoaa S60 5th Edition ja 3rd Edition -pohjaisille mobiililaitteille 
reaaliaikaisen virustentorjunnan, palomuurin, varkaudenestotoiminnon ja vakoiluohjelmien torjunnan.  
 
Huhtikuussa F-Secure julkaisi uuden version pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitetusta Protection Service for 
Business (PSB) -tietoturvatuotteesta.  
 
Kilpailutilanne   
 
Kilpailutilanteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. 
Tiukentuneen kilpailun takia on kuitenkin ollut havaittavissa lisääntynyttä hintakilpailua joissakin maissa. Yhtiön 
kilpailukyky ISP-kanavassa on säilynyt vahvana. 
 
Henkilöstö ja organisaatio  
 
Maaliskuun 2009 lopussa konsernissa oli 728 työntekijää (I/2008: 602, IV/2008: 718). Yhtiön henkilöstömäärä 
kasvoi vain hieman ensimmäisellä neljänneksellä lähinnä kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin yksiköissä 
sekä tuotekehityksessä.  
 
Nykyinen yhtiön johtoryhmän kokoonpano vastuualueittain on seuraava: Kimmo Alkio (toimitusjohtaja), Ari 
Alakiuttu (henkilöstö), Samu Konttinen (mobiili), Pirkka Palomäki (teknologia), Antti Reijonen (kuluttajamyynti ja 
markkinointi), Seppo Ruotsalainen (myynti ja kansainväliset toiminnot) ja Taneli Virtanen (talous ja hallinto).  
 
Rahoitus  
 
Konsernin rahoitusasema oli vahva ensimmäisellä neljänneksellä. Konsernin omavaraisuusaste pääoman 
palautuksen jälkeen oli vuoden lopussa 58 % (71 %), ja 71 % jos osingonmaksun vaikutus (huhtikuussa) otetaan 
huomioon. Velkaantumisaste oli 184 % negatiivinen  
(148 % negatiivinen).  
 
Liiketoiminnan rahavirta ensimmäisellä neljänneksellä oli 3,1 milj. euroa (6,1 milj. euroa) johtuen väliaikaisesta 
käyttöpääoman muutoksesta. Rahoitustuotot olivat yhteensä 0,5 milj. euroa (0,3 milj. euroa).  
 
Konsernin likvidien varojen markkina-arvo 31.3.2009 oli 64,3 milj. euroa (90,3 milj. euroa).  
 
Valuuttakurssien vaihtokurssin muutoksilla oli jossain määrin sekä positiivisia (USD, JPY) että negatiivisia (SEK, 
GBP) vaikutuksia liikevaihtoon ja tulokseen vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä.    
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Investoinnit  
 
Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen ensimmäisellä neljänneksellä olivat 1,2 milj. euroa (1,0 milj. euroa). 
Nämä sisälsivät lähinnä IT-laitteita, ohjelmistoja sekä kehitysmenojen aktivointia.   
 
Pääoman hallinta 
 
Konsernin tavoitteena on pyrkiä tehokkaaseen pääomarakenteeseen, joka varmistaa liiketoiminnan toimivuuden 
ja tukee omistaja-arvon kasvattamista.  
 
Yhtiö on ostanut omia osakkeitaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq OMX Helsinki Oy:n sääntöjen 
mukaisesti ja markkinahintaan. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä maaliskuun 2009 lopussa 
oli 1.000.000. Varsinaisen yhtiökokouksen 2009 päätökset on esitetty tässä tiedotteessa kohdassa Yhtiökokous.   
 
Osakkeet, osakepääoma ja optio-ohjelmat 
 
Katsauskaudella tammikuussa F-Securen osakkeita on merkitty vuoden 2002 optio-ohjelman A3-optioilla 3.333 
kappaletta, A1/A2-optioilla yhteensä 171.340 kappaletta, B1/B2/B3-optioilla yhteensä 162.650 kappaletta ja 
C1/C2/C3-optioilla yhteensä 355.923 kappaletta. Edellä mainituista osakemerkinnöistä johtuva osakkeiden 
lisäys 693.246 osakkeella on merkitty kaupparekisteriin 7.1.2009. Merkintöjen vuoksi konsernin sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahasto kasvoi 661.219,02 eurolla. Osakkeiden kokonaismäärä on tällä hetkellä 156.770.407 
kappaletta. Vastaava osakkeiden määrä kaikkien optio-ohjelmien laimennusvaikutus huomioon ottaen olisi 
161.270.407.  F-Securen 2002 optio-ohjelma on erääntynyt kokonaisuudessaan 31.12.2008.   
 
Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä (Corporate Governance) 
 
F-Secure noudattaa listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä (Corporate Governance) koskevia 
suosituksia, jotka Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys (Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:n ja Keskuskauppakamarin yhteistyöelin) on julkistanut lokakuussa 2008, kuten yhtiön verkkosivuilla 
on kuvattu.  
 
IFRS-raportoinnin muutokset 
 
1.1.2009 lähtien konserni on soveltanut seuraavaa standardia: IFRS 8 Toimintasegmentit. Standardin mukaan 
esitettävien segmenttitietojen on perustuttava johdolle toimitettuun sisäiseen raportointiin ja siinä noudatettuihin 
laskentaperiaatteisiin. Uuden standardin käyttöönotto ei muuta konsernin segmenteistä esitettävää 
informaatiota. F-Securella on raportoinnissaan vain yksi segmentti: tietoturva. Lisäinformaatiota maantieteellisen 
jakautuman perusteella annetaan seuraavan jaottelun mukaan: Pohjoismaat, muu Eurooppa, Pohjois-Amerikka 
ja muu maailma.  
 
IAS 1 muutos: Tilinpäätöksen esittäminen. Uudet säännökset vaikuttavat tuloslaskelman ja oman pääoman 
muutoslaskelman esitystapaan.  
  
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
 
Konserni ei ole havainnut merkittäviä muutoksia riskeissä eikä epävarmuustekijöissä raportointijakson aikana. 
Maailman tämänhetkisellä taloudellisella tilanteella ei ole ollut merkittävää vaikutusta konsernin liiketoimintoihin 
ensimmäisellä neljänneksellä. Huomioiden maailmantalouden epävarmuuden, konserni seuraa jatkuvasti sekä 
talouden että finanssimarkkinoiden kehitystä. 
  
Riskit ja epävarmuustekijät liittyvät muun muassa seuraaviin seikkoihin: konsernin tuote- ja ratkaisuvalikoiman 
kilpailukyky, kilpailutilanteen kehittyminen, teknologiamuutosten vaikutus, oikea-aikainen ja menestyksekäs 
monimutkaisten teknologioiden kaupallistaminen uusiksi tuotteiksi ja ratkaisuiksi, kyky suojata omia aineettomia 
oikeuksia samoin kuin kyky käyttää kolmansien osapuolien teknologioita järkevin kaupallisin ehdoin, 
alihankkijasuhteet, alueellinen kehitys uusilla kasvumarkkinoilla, kumppanuussuhteiden pitkäjänteisyys, 
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palvelutasovaatimukset sekä tietoturvaliiketoiminnan yleinen kehittyminen ISP- ja mobiilioperaattoreiden 
markkinoilla.  
 
Kuten aiemmin todettu, F-Secure Inc. on joulukuussa 2008 nimetty vastaajaksi Yhdysvalloissa nostetussa 
kanteessa koskien mahdollista patenttiloukkausta. Konserni tutkii vaateet ja tulee puolustautumaan kannetta 
vastaan. Konserni ei odota asialla olevan merkittävää taloudellista vaikutusta.   
 
Varsinainen yhtiökokous 
 
F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2009. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja 
konsernitilinpäätöksen vuodelta 2008 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 
Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa EUR 0,07 euroa osakkeelta. Osinko 
maksettiin osakkeenomistajille, jotka oli täsmäytyspäivänä 31.3.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 7.4.2009. 
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioiksi päätettiin EUR 55.000. Nimitys- ja palkitsemis- sekä 
tarkastusvaliokuntien puheenjohtajalle palkkioksi päätettiin EUR 40.000 ja jäsenen palkkioksi päätettiin EUR 
30.000. Palkkioista noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina. 
 
Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi (6). Varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen 
Marko Ahtisaari, Sari Baldauf, Pertti Ervi, Juho Malmberg, Risto Siilasmaa ja Alex Sozonoff. Hallitus valitsi 
järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan sekä nimitti Sari Baldaufin nimitys-ja 
palkitsemisvaliokunnan ja Pertti Ervin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi. Muut nimitys- ja 
palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Risto Siilasmaa ja Alex Sozonoff ja muut tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat 
Juho Malmberg ja Marko Ahtisaari.  
 
Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen Ernst & Young 
Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erkka Talvinko. 
 
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 14.500.000 oman osakkeen hankkimisesta. Esitetty määrä vastaa 
noin 9,25 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden. Valtuutus käsittää osakkeiden 
hankkimisen joko julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti tai 
osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee 
perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla 
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.  
 
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien 
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan 
käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden totuttamiseksi, yhtiön 
rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen 
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.  
Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.  
 
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 15.500.000 oman osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan tai 
maksutta. Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään luovuttamisesta 
myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu luovutus) laissa määrätyin 
edellytyksin. 
 
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan 
käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja 
laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hallituksella on oikeus päättää muista luovuttamiseen liittyvistä 
seikoista. 
 
Hallitus valtuutettiin päättämään suunnatuista osakeanneista ja niiden ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 
kuukautta. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu enimmäislukumäärä on 40.000.000 kappaletta.  
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Pidemmän aikavälin tavoitteet 
 
Ohjelmistotietoturvan kokonaismarkkina on houkutteleva ollen kooltaan yli 10 miljardia dollaria (Lähde: Gartner, 
2008). Pidemmän aikavälin tietoturvamarkkinoiden vuosikasvun oletetaan olevan noin 10 % vuosina 2007-2012 
(Lähde: IDC).  
 
Tietoturvatuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden kysyntä jatkaa kasvuaan samalla kun Internetin käyttö 
lisääntyy, sekä tietoturvauhkien että laajakaistaliittymien määrä kasvaa (PC ja Mobiili). Internetin penetraatio on 
globaalisti noin 24 %, Aasiassa alle 20 %, Euroopassa alle 50 % ja Pohjois-Amerikassa yli 70 %. (Lähteet: 
Internet World Stats, U.S. Census Bureau). Älypuhelimien Internet-selainten määrän kasvu kasvattaa 
samanaikaisesti myös mobiili-Internetin käyttöä (älypuhelimien määrä 2009: 200 milj. ja 2012: yli 500 milj., lähde: 
Gartner).  
 
Tietoturvapalvelut ovat olleet yhtiölle vahva kasvun veturi jo vuodesta 2000 ja nämä jatkavat osuutensa 
kasvattamista IT-toimialalla kokonaisuudessaan. Yhtiö on edelläkävijä tietoturvapalvelu -liiketoiminnassa ja 
konserni jatkaa tarjontansa laajentamista perinteisten tietoturvatuotteiden ulkopuolelle. Tähän liiketoimintamalliin 
perustuen sekä asiakashyötyjen (esim. kustannustehokkuus) että houkuttelevien kumppanuushyötyjen 
odotetaan kiihdyttävän Sofftware as a Service –mallin kasvua markkinoilla verrattuna perinteiseen 
ohjelmistomyyntiin (lähde: IDC Nov. 2008). Tällä hetkellä yhtiö tarjoaa sekä tietoturvaa palveluna että 
varmuuskopiointipalvelua.  
 
Konsernin tärkein prioriteetti on vahva kasvu. Kasvun keskeinen ajuri on tietoturvapalvelun -liiketoiminta 
palveluntarjoajakumppaneiden kautta. Operaattorikanavassa yhtiöllä on vahva asema yli 190 kumppanin 
verkostollaan. Näiden operaattoreiden markkinaosuus laajakaista-asiakaskunnasta oli vuoden 2008 lopussa 
merkittävä Euroopassa (n. 39 %) ja hyvä sekä Aasiassa (n.13 %) että Pohjois-Amerikassa (n.10 %). (lähde: 
Dataxis ja F-Secure) 
 
Yhtiö keskittyy tilaajamäärien kasvattamiseen nykyisessä operaattorikumppaneiden asiakaskunnassa ja etsii 
valikoidusti uusia yhteistyökumppaneita globaalisti. Lisäksi yhtiö kehittää edelleen toimintojaan muissa 
kanavissa, kuten verkkokaupassa, tarjotakseen lisäarvopalveluita kuluttaja-asiakkaille ja muille 
asiakassegmenteille. 
  
Läheinen yhteistyö suurten matkapuhelinvalmistajien ja operaattoreiden kanssa luo hyvän pohjan 
tietoturvatarjonnalle mobiili-internet käyttäjille. Pidemmällä aikavälillä konserni odottaa lisää synergioita sekä PC- 
että mobiiliasiakkaille tarjotuista lisäarvoa tuottavista palveluista.  
 
Konsernin tavoitteena on olla johtava tietoturvan ja muiden siihen liittyvien palveluiden toimittaja 
palveluntarjoajien kautta. Konserni jatkaa investointeja olemassa olevia tietoturvapalveluita täydentäviin, uutta 
lisäarvoa tuottaviin palveluihin sekä tietokoneille että älypuhelimille. Konserni panostaa edelleen innovaatioihin 
perinteisen tietoturvan alalla, mikä mahdollistaa turvallisen Internetin käytön.  
 
Kolmen vuoden aikajänteellä konsernin tavoitteena on ylittää markkinoiden keskimääräinen liikevaihdon 
kasvuvauhti sekä saavuttaa noin 25 % liikevoittotaso. 
 
Lähiajan näkymät 
 
Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana konserni ei kokenut maailmantalouden epävarmuuden 
vaikuttaneen merkittävästi liiketoimintaan. Yhtiö kuitenkin seuraa jatkuvasti maailmantalouden tilannetta. Vuonna 
2009 konsernin tavoitteena on ylittää markkinoiden keskimääräinen kasvuvauhti. Tutkimuslaitos IDC:n mukaan 
tietoturvamarkkinoiden kasvun arvioidaan olevan vuonna 2009 noin 8 %. Kuluvana vuonna konserni keskittyy 
strategiaansa myydä tietoturvaa palveluna pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi.  
 
Vuoden 2009 toisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan 30 milj. euron ja 32 milj. euron välillä. 
Kiinteiden kulujen arvioidaan olevan alle 23 milj. euroa.  
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Liikevaihtoarviot perustuvat myyntinäkymiin julkaisuhetkellä, olemassa oleviin palvelutilauksiin ja tukisopimuksiin 
sekä nykyisiin valuuttakursseihin.  
 
Tiedotustilaisuus tänään klo 11 
 
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus pidetään tänään 23. huhtikuuta klo 11 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa 
Tammasaarenkatu 7, Helsinki. Puhelinkonferenssi kansainvälisille sijoittajille ja analyytikoille pidetään klo 15.00 
Suomen aikaa. Lisäohjeita on osoitteissa http://www.f-secure.fi/f-secure/sijoittajat/ ja http://www.f-
secure.com/en_EMEA/about-us/investor-relations/.  
                                             
Vuoden 2009 seuraavat osavuosikatsaukset julkistetaan 28.7.(Q2) ja 22.10.(Q3). Kunakin julkistuspäivänä 
pörssitiedote lähetetään klo 9 Suomen aikaa Nasdaq OMX Helsinkiin, lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet pidetään 
klo 11 Suomen aikaa Helsingissä, ja kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään iltapäivällä. Tarkemmat 
tiedot ilmoitetaan myöhemmin konsernin web-sivustolla.  
 
F-Secure Oyj 
 
Lisätietoja: 
 
F-Secure Oyj 
Kimmo Alkio, toimitusjohtaja, puh. (09) 2520 0700 
Taneli Virtanen, talousjohtaja, puh. (09) 2520 5655 
Mervi Pohjoisaho, sijoittajasuhteet, puh.  040  535 8989 
 

http://www.f-secure.fi/f-secure/sijoittajat/
http://www.f-secure.com/en_EMEA/about-us/investor-relations/
http://www.f-secure.com/en_EMEA/about-us/investor-relations/
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Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti   

ja tässä katsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita    

kuin tilinpäätöksessä 2008.       

      

Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen IFRS 8 Toimintasegmentit standardia  

ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen –

standardia.  

    

      

Tunnusluvut (tilintarkastamattomia):      

Miljoona euroa      

      

TULOSLASKELMA 2009 2008 Muutos 2008  

 1-3 1-3 % 1-12  

Liikevaihto 30,6 26,6 15 113,0  

Myytyjä suoritteita      

vastaavat kulut 2,6 2,1 25 10,3  

Bruttokate 28,0 24,5 14 102,7  

Liiketoiminnan tuotot 0,3 0,3 18 2,6  

Myynnin ja      

markkinoinnin kulut 13,5 11,5 18 48,6  

Tutkimuksen ja      

tuotekehityksen kulut 6,8 6,3 9 25,5  

Hallinnon kulut 2,0 1,8 10 6,8  

Liiketulos 6,1 5,3 14 24,3  

Rahoitustuotot (netto) 0,5 0,3  2,0  

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0,0 0,0  0,1  

Tulos ennen veroja 6,5 5,6  26,4  

Tuloverot -1,6 -1,4  -6,9  

Kauden tulos (omistajille) 4,9 4,1  19,6  

      

Muut laajan tuloksen erät:      

Ulkomaisiin yksiköihin liittyvät       

Muuntoerot 0,0 -0,1  -0,3  

Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,2 0,1  -0,2  

Muihin laajan tuloksen eriin       

liittyvät verot 0,0 0,0  0,0  

Tililikauden laaja tulos  

(omistajille) 

5,1 4,1  19,1  

       

Osakekohtainen tulos, e 0,03 0,03  0,13  

-ml. laimennusvaikutus, e 0,03 0,03  0,12  
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TASE 31.3. 31.3. 31.12. 

VARAT 2009 2008 2008 

Aineettomat hyödykkeet 3,9 3,9 3,5 

Aineelliset hyödykkeet 3,5 3,4 3,5 

Muut saamiset 1,1 0,9 1,1 

Pitkäaikaiset varat yht. 8,5 8,3 8,1 

Varasto 0,1 0,2 0,1 

Muut saamiset 25,0 20,7 25,5 

Myytävissä olevat    

rahoitusvarat 42,0 78,2 47,1 

Rahat ja pankkisaamiset 22,4 12,2 14,1 

Lyhytaikaiset varat yht. 89,5 111,3 86,8 

Yhteensä 98,0 119,5 94,9 

    

 31.3. 31.3. 31.12. 

OMA PÄÄOMA JA VELAT 2009 2008 2008 

Oma pääoma      34,9 60,9 41,1 

Muut velat 0,0 0,1 0,0 

Ennakkomaksut 7,1 5,3 7,5 

Pitkäaikaiset velat yht. 7,2 5,4 7,5 

Muut velat 25,3 24,8 16,5 

Ennakkomaksut 30,7 28,4 29,7 

Lyhytaikaiset velat yht. 55,9 53,2 46,2 

Yhteensä 98,0 119,5 94,9 

    

 31.3. 31.3. 31.12. 

Rahavirtalaskelma 2009 2008 2008 

Liiketoiminnan rahavirta 4,9 8,0 26,3 

Investointien rahavirta -1,2 -1,9 -3,2 

Rahoituksen rahavirta 1) -0,5 0,0 -46,2 

Rahavarojen muutos 3,1 6,1 -23,1 

Rahavarat tilikauden alussa 61,0 84,1 84,3 

Käyvän arvon muutos 0,2 0,1 -0,2 

Rahavarat tilikauden lopussa 64,3 90,3 61,0 

    

    

Liitetieto 1) Rahoituksen rahavirta    

Omien osakkeiden ostoon käytettiin 549.964 euroa.  
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Oman pääoman muutokset        

 osake- yli- SVOP omat  ker- myy- muun- yht. 

 pää- kurs-   osak- ty- tä- to-  

 oma si-   keet neet vissä erot  

  ra-   voit- ol.   

  has-   to- raha-   

  to   varat varat   

Oma pääoma         

31.12.2008 1,6 0,2 2,1 -1,5 39,1 -0,1 -0,4 41,1 

Tilikauden laaja         

tulos yhteensä     4,9 0,1 0 5,1 

Osingonjako     -10,9    -10,9 

Omien osakk.         

Hankinta    -0,6    -0,6 

Osakeperust.         

maksujen kust.     0,2   0,2 

Oma pääoma         

31.3.2009 1,6 0,2 2,1 -2,0 33,4 0,1 -0,4 34,9 

 
 
 
 
Tunnusluvut 2009  2008  2008 

 3 kk  3 kk  12 kk 

      

Liiketulos,       

% liikevaihdosta 19,8  20,0  21,5 

ROI % 53,1  37,1  51,5 

ROE % 38,6  25,6  36,0 

Omavaraisuusaste, % 58,0  71,0  71,3 

Nettovelkaantumisaste, % -184,2  -148,2  -148,5 

Osakekohtainen tulos (euroa) 0,03  0,03  0,13 

Osakekohtainen tulos       

laimennusvaikutus huomioiden, e 0,03  0,03  0,12 

Oma pääoma /osake, e 0,22  0,39  0,26 

P/E luku 16,2  23,8  14,9 

Investoinnit (milj. euroa) 1,2  1,0  3,1 

Vastuut (milj. euroa) 7,1  8,3  7,8 

Henkilöstön keskimääräinen lkm 723  584  652 

Henkilöstön lkm kauden lopussa 728  602  718 
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Maantieteelliset tiedot 

     

 

1-3/2009   1-3/2008   

 liike- % varat liike- % varat 

 vaihto   vaihto   

Suomi ja Skandinavia 10,5 34,0 86,9 10,5 39,0 111,2 

Muu Eurooppa 13,7 45,0 1,4 11,4 43,0 1,3 

Pohjois-Amerikka 3,0 10,0 3,8 2,3 9,0 2,7 

Muu maailma 3,4 11,0 5,1 2,4 9,0 3,6 

Yhteensä 30,6 100,0 97,2 26,6 100,0 118,8 

 
 
 
 

Kehitys neljännesvuosittain 

    

 

1/08 2/08 3/08 4/08 1/09 

Liikevaihto 26,6 27,2 28,6 30,6 30,6 

Myytyjä suoritteita 

     vastaavat kulut 2,1 2,4 2,6 3,1 2,6 

Bruttokate 24,5 24,7 26,0 27,4 28,0 

Liiketoiminnan muut 

     tuotot 0,3 0,6 0,4 1,3 0,3 

Myynnin ja 

     markkinoinnin kulut 11,5 12,4 11,8 13,0 13,5 

Tutkimuksen  

     ja tuotekehityksen kulut 6,3 6,5 6,1 6,7 6,8 

Hallinnon kulut 1,8 1,7 1,4 1,9 2,0 

Liiketulos 5,3 4,7 7,1 7,2 6,1 

Rahoitustuotot 0,3 0,6 0,4 0,7 0,5 

Tulos ennen veroja 5,6 5,3 7,5 8,0 6,5 

 
 
 

 


