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F-SECURE OYJ:N VUOSIKATSAUS 1.1.- 31.12.2008 
 
Vahva loppuvuosi, liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat, erinomainen kassavirta,  
ISP- liiketoiminnan kasvu kiihtyi 

 
 

 
Keskeisiä tapahtumia viimeisellä vuosineljänneksellä 
 

 Liikevaihdon kasvu oli 18 %, vuosineljänneksen liikevaihto nousi jälleen ennätystasolle 30,6 milj. euroon 
(26,0 milj. euroa) 

  ISP- eli Internet-palveluntarjoajaliiketoiminta kasvoi 10 % edellisestä neljänneksestä ja 33 % vuoden 
2007 vastaavasta neljänneksestä, liikevaihto kasvoi 13,5 milj. euroon (10,1 milj. euroa) 

 Liikevoitto nousi 7,2 milj. euroon (sisältää network control -liiketoiminnan myynnistä saadun  
0,8 milj. euron myyntivoiton), 24 % liikevaihdosta (5,5 milj. euroa) 

 Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,04 euroa)  

 Liiketoiminnan rahavirta oli 8,3 milj. euroa, kun ei oteta huomioon 35,7 milj. euron (5,2 milj. euroa) 
pääoman palautusta  

 Pääoman palautus 0,23 euroa osakkeelta maksettiin marraskuussa 

 Vuoden viimeisen neljänneksen tuloskehitys oli annetun ohjeistuksen mukainen  
(liikevaihto 29,5-31,5 milj. euroa, kustannukset alle 22 milj. euroa)  

 
Keskeisiä tapahtumia 2008 
 

 Liikevaihdon kasvu oli 17 %, vuoden liikevaihto nousi jälleen ennätystasolle 113 milj. euroon  
(96,8 milj. euroa) 

 ISP- eli Internet-palveluntarjoajaliiketoiminta kasvoi 35 %, liikevaihto kasvoi 48,4 milj. euroon  
(35,9 milj. euroa) 

 Liikevoitto oli 24,3 milj. euroa, mikä on 25 % edellisvuotta korkeampi, ja vastaa noin 22 % liikevaihdosta 
(19,5 milj. euroa)  

 Osakekohtainen tulos kasvoi 0,13 euroon (0,10 euroa)  

 Liiketoiminnan rahavirta oli 23,5 milj. euroa, kun ei oteta huomioon10,9 milj. euron osinkojen maksua 
huhtikuussa sekä 35,7 milj. euron pääoman palautusta marraskuussa (20,7 milj. euroa ilman maksettuja 
osinkoja) 

 Markkinoille tuotiin uusia, innovatiivisia tietoturvaratkaisuja ja lisäarvopalveluita; tuotevalikoiman 
laajentaminen Internet-palveluntarjoajille suunnattuun varmuuskopiointiin (online backup) toisen 
neljänneksen aikana.  

 Vuoden viimeisen neljänneksen tuloskehitys oli annetun ohjeistuksen mukainen  
(liikevaihto 112-114 milj. euroa, EBIT 20-23%.) 

 
(Tilintarkastamaton. Vuoden 2007 vastaavan ajanjakson vertailuluvut esiintyvät sulkeissa kuluvan vuoden luvun perässä, ellei toisin mainita. 
Valuutta on euro. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkaistaan 12.2.2009.)  
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Tunnuslukuja  2008  2007  2008  2007 
Milj. €   10-12kk 10-12kk 12kk  12 kk 
 
Liikevaihto  30,6   26,0   113,0   96,8  
Liikevoitto  7,2   5,5   24,3   19,5  
% liikevaihdosta              24 %  21 %  22 %  20 % 
Tulos ennen veroja 8,0  6,9  26,4  21,4 
Saadut ennakot                       37,2  31,9 
Rahavarojen muutos -27,4   5,2   -23,1   17,6  
Osakekohtainen tulos 0,05   0,04   0,13   0,10  
ROI%       52   36  
ROE%       36   25 
Omavaraisuusaste, %     71  82  
Velkaantumisaste, %               -148             -125  
Henkilöstö kauden lopussa     718  566 
 
 
Toimitusjohtaja Kimmo Alkio: 
 
”Olemme tyytyväisiä liiketoimintamme kehitykseen vuoden viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2008 osalta. 
Tuloksemme markkinaosuuden kasvattamisessa ovat seurausta sitoutuneesta kumppaniverkostamme sekä 
laadukkaasta palvelusta asiakkaillemme. Olemme vuoden aikana vahvistaneet johtoasemaamme ISP-
liiketoiminnassa. Yli 180 operaattorikumppanin kautta meillä on mahdollisuus tavoittaa yli 50 miljoonaa kuluttaja-
asiakasta globaalisti. Saavuttamamme johtoasema yhdistettynä uusiin innovaatioihin, kuten hiljattain lanseerattu 
varmuuskopiointiin liittyvä palvelu, ovat hyvä lähtökohta niin kuluvalle vuodelle kuin pidemmän aikavälin kasvun 
tavoittelemiseen.” 
 
Konsernin liiketoiminta vuonna 2008 
 
Vuoden 2008 liikevaihto oli yhteensä 113 milj. euroa (96,8 milj. euroa), eli kasvua oli 17 %. Kasvu oli erityisen 
voimakasta Internet-palveluntarjoaja- eli ISP-liiketoiminnassa. Liikevoitto oli 24,3 milj. euroa (19,5 milj. euroa), eli 
22 % liikevaihdosta, mikä vastaa 25 % kasvua sisältäen network control -teknologian myynnistä lokakuussa 
saadun 0,8 milj. euron myyntivoiton. Liiketoiminnan rahavirta oli 23,5 milj. euroa (20,7 milj. euroa) kun ei oteta 
huomioon huhtikuussa maksettua 10,9 milj. euron osinkoa ja marraskuussa maksettua 35,7 milj. euron pääoman 
palautusta. Ennakkomaksuiksi kirjattu myynti oli joulukuun lopussa 37,2 milj. euroa (31.12.2007: 31,9 milj. 
euroa).  
 
Tammi-joulukuun 2008 liikevaihto ja kulutaso olivat lokakuussa julkistetun ennusteen mukaisia  
(liikevaihto 112-114 milj. euroa, liikevoitto 20-23 %).  
 
Kokonaiskulut olivat 81 milj. euroa (70,5 milj. euroa), 15 % korkeammat kuin vuonna 2007.  Lisäksi konserni 
aktivoi kirjanpitosäännösten mukaisesti osan tutkimus- ja kehityskuluistaan, yhteensä noin 0,5 milj. euroa 
vuonna 2008.  
 
Liikevaihdon maantieteellinen jakautuma oli seuraava: Pohjoismaat 39 % (39 %), muu Eurooppa 43 % (43 %), 
Pohjois-Amerikka 9 % (9 %) ja muu maailma 9 % (9 %). Virustentorjunta- ja hyökkäyksenestotuotteiden osuus 
liikevaihdosta oli lähes 100 %.  
 
ISP-liiketoiminta viimeisen vuosineljänneksen aikana 
 
Liiketoiminta Internet-palveluntarjoajien (ISP) kautta kehittyi odotetusti edelleen hyvin. Kumppanuussopimuksia 
solmittiin viiden uuden palveluntarjoajan kanssa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2008 lopussa oli 
yhteensä 183 ISP-kumppania 43 maassa.  
 
Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä ISP-liiketoiminnan liikevaihto oli 13,5 milj. euroa (10,1 milj. euroa), mikä 
on 44 % (39 %) kokonaisliikevaihdosta ja vastaa 33 % kasvua edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. 
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Kasvu kiihtyi edellisestä neljänneksestä ja oli 10 %. Vuotuinen liikevaihto oli 48,4 milj. euroa (35,9 milj. euroa), 
joka vastaa 43 % kokonaisliikevaihdosta (37 %) ja 35 %:n kasvua vuoteen 2007 verrattuna.  
 
Uusia palveluntarjoajia oli muun muassa Vodafone (New Zealand). 
 
Uusi varmuuskopiointi, joka täydentää F-Securen tietoturvatuotteiden ja -palveluiden valikoimaa, on käynnistynyt 
hyvin ja sen kehityksen arvioidaan jatkuvan. Varmuuskopiointia tarjosi vuoden 2008 lopussa yhteensä  
7 kumppania 6 eri maassa.  
 
Varmuuskopioinnin odotetaan tukevan yhtiön strategiaa tarjota lisäarvopalveluita Internet-palveluntarjoajien 
kautta. Kuitenkin, kuten kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa on mainittu, uuden tuotteen tuominen 
markkinoille vie odotettua kauemmin.  
 
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% 
(pois lukien Kiina) (9%). (Lähde: arvioita Dataxis ja F-Secure). 
 
Muiden kanavien liiketoiminta 
 
Liiketoiminta muiden kanavien kautta, mukaan lukien jälleenmyyjät, IT-palveluyritykset, 
tietoturvanhallintayritykset, sähköinen kauppa ja vähittäismyyntikanavat, eteni edelleen vahvasti. Konsernin 
käynnistämät kampanjat ovat kiihdyttäneet kasvua tällä liiketoiminta-alueella.  
 
Kanavien yhteenlaskettu liikevaihto oli 17,1 milj. euroa (15,9 milj. euroa) viimeisellä neljänneksellä, mikä vastaa 
56 % kokonaisliikevaihdosta (61 %) ja 8 %:n kasvua edellisestä vuodesta. Vuoden 2008 liikevaihto oli 64,6 milj. 
euroa (2007: 60,8 milj. euroa), joka vastaa 57 % yhtiön kokonaisliikevaihdosta (63 %), kasvua edellisestä 
vuodesta 6 %.  
 
Mobiilijärjestelmien tietoturva 
 
Läheinen yhteistyö merkittävien puhelinvalmistajien kanssa, kuten Nokia, kehittyi vuoden aikana hyvin. Vuoden 
2008 aikana konserni julkisti useita mobiilioperaattorisopimuksia, kuten Vodafone Global, KPN, TDC, Netia, 
Vodafone UK ja CSL. Yhteistyö jatkui vahojen kumppaneiden kanssa, kuten T-Mobile International, TeliaSonera 
Group, Orange, Swisscom ja Elisa, suunnitelmien mukaisesti. 
 
Viimeisellä neljänneksellä konserni julkaisi ensimmäisen mobiilitietoturvaominaisuuden perinteisen tietoturvan 
ulkopuolelta, kyseessä on tehokas varkaudenestotoiminto (lock & wipe).  
 
Mobiilitietoturvan liikevaihto oli noin 3 % kokonaisliikevaihdosta (2 % vuonna 2007). Mobiilitietoturvan 
koekäyttäjien määrä jatkoi tasaista kasvua.  
 
Tuotteet ja palvelut  
 
Konserni julkisti vuoden 2008 viimeisen neljänneksen aikana uusia tuotteita ja palveluita.  
F-Secure Client Security 8, joka tarjoaa tehokasta tietoturvaa yrityksissä työasemille ja kannettaville tietokoneille 
tuotiin markkinoille lokakuussa. Ohjelmisto käyttää F-Secure DeepGuard™ 2.0 -teknologiaa, joka tunnistaa sekä 
turvalliset että haitalliset ohjelmat välittömästi reaaliaikaisen tietoturvaverkon avulla.  
 
Marraskuussa konserni toi markkinoille uuden version älypuhelimien tietoturvaratkaisustaan, Mobile Securitystä. 
Uudessa tuoteversiossa on mukana tehokas varkaudenestotoiminto, jonka avulla varastettu tai kadonnut puhelin 
voidaan lukita, ja siinä olevat tiedot voidaan poistaa etäkomennolla. 
 
Syyskuussa konserni lanseerasi F-Secure Internet Security 2009:n, joka tarjoaa tietoturvaa uusia verkkouhkia 
vastaan ja käyttää myös DeepGuard™ 2.0 -teknologiaa. Internet Security 2009 kuuluu kuluttajille suunnattuun 
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tietoturvatuotteista koostuvaan Wellbeing 2009 -tuoteperheeseen, joka sisältää myös seuraavat tuotteet: F-
Secure Anti-Virus 2009, F-Secure Home Server Security ja F-Secure Health Check.  
 
Konserni lanseerasi heinäkuussa rajattoman varmuuskopiointipalvelun laajakaista-asiakkaille. F-Secure Online 
Backup, joka on saatavilla Internet-palveluntarjoajien kautta, tarjoaa täysin automaattista varmuuskopiointia sitä 
tilaaville kuluttaja-asiakkaille.  
 
Network control -teknologian myynti 
 
Konserni myi lokakuussa osan verkonhallintaan tarkoitettua Network Control -teknologiaa. Myynti paransi 
vuoden 2008 viimeisen neljänneksen liikevoittoa noin 0,8 milj. euroa. 

Asiakastyytyväisyys 

Konserni uudisti jokavuotista asiakastyytyväisyystutkimustaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kyselyä 
tarkennettiin asiakas- ja tuotetyytyväisyyden osalta ja siihen lisättiin uusia alueita, kuten käyttökokemus. Kyselyn 
uudistettu muoto ja toteutustapa antaa konsernille aiempaa tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa 
asiakasdemografiasta, yleisestä asiakastyytyväisyydestä, ostokokemuksesta, tukipalveluista, F-Securen 
verkkosivustosta, tuotetyytyväisyydestä ja käyttökokemuksesta. 

Yleinen asiakastyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla eli 4,1 (4,1) asteikolla 1-5. 

Kilpailutilanne   
 
Kilpailutilanteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Kuitenkin 
tiukentuneen kilpailun takia on ollut havaittavissa lisääntynyttä hintakilpailua joissakin maissa. Yhtiön kilpailukyky 
ISP-kanavassa on säilynyt vahvana. 
 
Henkilöstö ja organisaatio  
 
Vuoden 2008 lopussa konsernissa oli 718 työntekijää (2007: 566). Yhtiön henkilöstömäärä on kasvanut viime 
vuodesta, ja kasvu on johtunut pääasiassa kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin yksiköissä sekä 
tuotekehityksessä. Nopeaa rekrytointitahtia vuoden 2008 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana (144 
henkilöä) hidastettiin viimeisellä neljänneksellä, jolloin henkilöstö kasvoi kahdeksalla henkilöllä.  
 
Nykyinen yhtiön johtoryhmän kokoonpano vastuualueittain on seuraava: Ari Alakiuttu (henkilöstö), Kimmo Alkio 
(toimitusjohtaja), Pirkka Palomäki (teknologia), Antti Reijonen (strategia), Seppo Ruotsalainen (myynti ja 
kansainväliset toiminnot) ja Taneli Virtanen (talous ja hallinto).  
 
Rahoitus  
 
Konsernin rahoitusasema oli vahva viimeisellä neljänneksellä ja koko vuonna 2008. Konsernin 
omavaraisuusaste pääoman palautuksen jälkeen oli vuoden lopussa 71 % (82 %), mikä heijastaa yhtiön hyvää 
taserakennetta. Velkaantumisaste oli 148 % negatiivinen (125 % negatiivinen).  
 
Liiketoiminnan rahavirta vuonna 2008 oli 23,5 milj. euroa (20,7 milj. euroa), kun ei oteta huomioon huhtikuussa 
maksettua 10,9 milj. euron osinkoa ja marraskuussa maksettua 35,7 milj. euron pääoman palautusta. 
Rahoitustuotot olivat yhteensä 2 milj. euroa (1,9 milj. euroa).  
 
Konsernin likvidien varojen markkina-arvo 31.12.2008 oli 61 milj. euroa (84,1 milj. euroa).  
 
Yhdysvaltain dollarin ja euron välisillä vaihtokurssin muutoksilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon ja 
tulokseen vuonna 2008.    
 
Investoinnit  
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Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen vuonna 2008 olivat 3,1 milj. euroa (2,2 milj. euroa). Nämä sisälsivät 
lähinnä IT-laitteita, ohjelmistoja sekä kehitysmenojen aktivointia.   
 
Pääoman hallinta, ylimääräinen yhtiökokous ja omien osakkeiden osto 
 
Konsernin tavoitteena on pyrkiä tehokkaaseen pääomarakenteeseen, joka varmistaa liiketoiminnan toimivuuden 
ja tukee omistaja-arvon kasvattamista.  
 
Hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 28.10.2008 päättämään pääoman palautuksesta konsernin 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajille sekä vastaavista muutoksista yhtiön optio-
ohjelmiin. Ehdotus hyväksyttiin ja 0,23 euroa osaketta kohti eli yhteensä 35,7 milj. euron pääoman palautus 
maksettiin osakkeenomistajille marraskuussa. Lisäksi yhtiökokous päätti alentaa yhtiön optio-ohjelmiin 2002 ja 
2005 kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintaa varojen jakoa vastaavalla 
määrällä, eli 0,23 eurolla optio-oikeutta kohti. 
 
Lokakuussa konserni ilmoitti omien osakkeiden hankinnan aloittamisesta. Osakkeet hankitaan julkisessa 
kaupankäynnissä OMX Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti markkinahintaan. Yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden lukumäärä vuoden 2008 lopussa oli 717 000. Valtuutuksen nojalla omia osakkeita hankitaan 
enintään 2.500.000 kappaletta, joka vastaa 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden hankinta 
perustuu vuoden 2008 yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen, ja se on voimassa seuraavaan 
yhtiökokoukseen asti.  
 
Osakkeet, osakepääoma ja optio-ohjelmat 
 
Viimeisen neljänneksen aikana F-Securen osakkeita merkittiin vuoden 2002 optio-ohjelman A1/A2-optioilla 
yhteensä 29.291 kappaletta, B1/B2/B3-optioilla yhteensä 52.964 kappaletta ja C1/C2/C3-optioilla yhteensä 
693.294 kappaletta. Edellä mainituista osakemerkinnöistä johtuva osakkeiden lisäys 775.549 osakkeella 
merkittiin kaupparekisteriin 17.11.2008.  
 
Osakkeiden kokonaismäärä oli rekisteröinnin jälkeen 156.077.161 kappaletta. Osakemäärä laimennusvaikutus 
huomioiden oli vuoden lopussa 161.270.407 osaketta. Merkintöjen vuoksi konsernin sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto kasvoi 996.136,33 eurolla.  
 
Katsauskauden jälkeen 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 rekisteröinnin jälkeen 156.770.407 kappaletta. 
F-Securen 2002 optio-ohjelma erääntyi 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.  
 
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 
viimeisellä neljänneksellä. Huomioiden maailmantalouden epävarmuuden, konserni seuraa jatkuvasti sekä 
talouden että finanssimarkkinoiden kehitystä.  
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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, 
palvelutasovaatimukset sekä tietoturvaliiketoiminnan yleinen kehittyminen ISP- ja mobiilioperaattoreiden 
markkinoilla.  
 
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.  
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Tammikuussa konserni julkisti osakkeiden merkinnän optio-oikeuksilla 2002. Yksityiskohdat on kerrottu 
tiedotteen kohdassa Osakkeet, osakepääoma ja optio-ohjelmat.  
 
Pidemmän aikavälin tavoitteet 
 
Tietoturvatuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden kysyntä jatkaa kasvuaan samalla kun laajakaistaliittymien 
määrä kasvaa ja Internetin käyttö leviää. Tietoturvamarkkinoiden keskimääräisen kasvun odotetaan pysyvän 
noin 10 % vuositasolla vuosina 2007-2012. Vuonna 2009 tietoturvamarkkinoiden kasvun arvioidaan olevan noin 
8 %. (Lähde: IDC, Worldwide Security Products 2008-2012 Forecast: Postcrisis, Doc # 215745, Joulukuu 2008). 

Konsernin tärkein prioriteetti on vahva kasvu. Kasvun keskeisin tekijä on ISP-kanava, jossa yhtiöllä on 
merkittävä asema globaalisti. Konsernin tavoitteena on olla johtava tietoturvan ja muiden siihen liittyvien 
palveluiden toimittaja palveluntarjoajien kautta. Vauhdittaakseen pitkän aikavälin kasvua yhtiö kehittää edelleen 
toimintojaan muissa kanavissa, kuten verkkokaupassa.  
 
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.  
 
Tulevaisuuden näkymät 
 
Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen maailmantaloudellisella tilanteella ei ollut mainittavaa vaikutusta konsernin 
liiketoimintaan. Vuonna 2009 konsernin tavoitteena on ylittää markkinoiden keskimääräinen kasvuvauhti.  
 
Johto arvioi vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon olevan 29,5 milj. euron ja 31,5 milj. euron 
välillä. Kiinteiden kulujen arvioidaan olevan noin 22,5 milj. euroa.  
 
Liikevaihtoarviot perustuvat myyntinäkymiin julkaisuhetkellä, olemassa oleviin palvelutilauksiin ja tukisopimuksiin 
ja euron ja dollarin väliseen vaihtokurssiin 1,35.  
 
Tiedotustilaisuus tänään klo 11 
 
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus pidetään tänään 29. tammikuuta klo 11 Suomen aikaa yhtiön pääkonttorissa 
osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki. Puhelinkonferenssi kansainvälisille sijoittajille ja analyytikoille 
pidetään klo 15.30 Suomen aikaa. Lisäohjeita on osoitteessa http://www.f-secure.fi/f-secure/sijoittajat/.  
 
Tilintarkastettu tilinpäätös ja hallituksen esitykset yhtiökokoukselle julkistetaan 12.helmikuuta ja vuosikertomus 
maaliskuun puolessa välissä. Yhtiökokous järjestetään 26.3.2009.               

http://www.f-secure.fi/f-secure/sijoittajat/


7 

 

                                             
Vuonna 2009 osavuosikatsaukset julkistetaan 23.4.(Q1), 28.7.(Q2) ja 22.10.(Q3). Kunakin julkistuspäivänä 
pörssitiedote lähetetään klo 9 Suomen aikaa 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, IR, puh.  040  535 8989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja tässä katsauksessa on noudatettu samoja 
laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2007.  
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Tunnusluvut (tilintarkastamattomia): 

Miljoona euroa 

TULOSLASKELMA             2008  2007  2008  2007 Muutos   

                         10-12 10-12  1-12  1-12     %            

Liikevaihto               30,6  26,0 113,0  96,8     17      

Myytyjä suoritteita  

vastaavat kulut            3,1   2,0  10,3   7,5     36      

Bruttokate                27,4  24,0 102,7  89,2     15       

Liiketoiminnan 

muut tuotot                1,3   0,4   2,6   0,8    226        

Myynnin ja 

markkinoinnin kulut       13,0  11,5  48,6  43,2     13         

Tutkimuksen   

ja tuotekehityksen kulut   6,7   5,7  25,5  21,2     20        

Hallinnon kulut            1,9   1,8   6,8   6,2     11      

Liiketulos                 7,2   5,5  24,3  19,5     25         

Rahoitustuotot (netto)     0,7   1,4   2,0   1,9                    

Tulos ennen veroja         8,0   6,9  26,4  21,4                    

Tuloverot                 -2,1  -2,1  -6,9  -5,9                     

Kauden tulos               5,9   4,8  19,6  15,4                   

 

Osakekohtainen tulos,e                0,13  0,10                  

- ml.laimennusvaikutus,e              0,12  0,10                   

 

 

TASE 

VARAT                     31/12/2008  31/12/2007 

Aineettomat hyödykkeet           3,5         3,8 

Aineelliset hyödykkeet           3,5         3,3 

Muut saamiset                    1,1         0,9 

Pitkäaikaiset varat yht          8,1         8,0 

Varasto                          0,1         0,3 

Muut saamiset                   25,5        22,1 

Myytävissä olevat     

rahoitusvarat                   47,1        71,6 

Rahat ja pankkisaamiset         14,1        12,7 

Lyhytaikaiset varat yht         86,8       106,6 

Yhteensä                        94,9       114,7 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT       31/12/2008  31/12/2007 

Oma pääoma                      41,1        67,5 

Muut velat                       0,0         0,1 

Varaukset 1)                     0,0         1,3 

Ennakkomaksut                    7,5         4,8 

Pitkäaikaiset velat yht          7,5         6,2 

Muut velat                      16,5        13,8 

Ennakkomaksut                   29,7        27,1 

Lyhytaikaiset velat yht         46,2        40,9 

Yhteensä                        94,9       114,7 

 

Liitetieto 1) Helsingin hovioikeuden päätöksen mukainen velvoite F-Secure Oyj:n ja 

SRV Viitoset Oy:n väliseen sopimuskiistaan on maksettu. F-Secure ei saanut 
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valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.                

 

Rahavirtalaskelma         31/12/2008  31/12/2007 

Liiketoiminnan rahavirta        26,3        22,7 

Investointien rahavirta         -3,2        -2,1 

Rahoituksen rahavirta 2)       -46,2        -3,0 

Rahavarojen muutos             -23,1        17,6     

Rahavarat tilikauden alussa     84,3        66,4 

Käyvän arvon muutos             -0,2         0,1 

Rahavarat tilikauden lopussa    61,0        84,1 

 

Liitetieto 2) Rahoituksen rahavirta 

Oman pääoma lisäys optio-ohjelmalla 1.845.127 eur. 

Vuoden 2007 osinko 0,07 eur/osake on maksettu 8.4.2008. Maksettu määrä yhteensä oli 

10.859.178,26 eur. Pääoman palautus 0.23 eur/osake yhteensä 35.719.370,76 eur on 

maksettu 7.11.2008. 

 

Oman pääoman muutokset 

                             yli-    omat            arvon-      kertyneet 

                     osake-  kurssi- osak-  muunto- muutos-      voitto- 

                     pääoma  rahasto keet   erot    rahasto SVOP varat   yht.   

Oma pääoma 

31.12.2007              1,5      0,2  0,0    0,0       0,0  33,6   32,2  67,5 

Myytävissä olevat 

varat-arvonmuutos                                     -0,1               -0,1 

Muuntoero                                   -0,4                         -0,4 

Osakeperusteisten 

maksujen kustannus                                                  0,7   0,7 

Kauden tulos                                                       19,6  19,6 

Osingonjako                                                       -10,9 -10,9 

Pääoman palautus                                           -35,7        -35,7 

Muu muutos                                                   2,4   -2,4 

Optioilla merkityt       

osakkeet                0,0      0,0                         1,8          1,9 

Omien osakk. hankinta                -1,5                                -1,5 

Oma pääoma 

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

 

 

Tunnusluvut                     2008        2007  

                               12 kk       12 kk 

Liiketulos,  

 % liikevaihdosta               21,5        20,1 

ROI, %                          51,5        36,3 

ROE, %                          36,0        25,4 

Omavaraisuusaste, %             71,3        81,6 

Nettovelkaantumisaste, %      -148,5      -124,6 

Osakekohtainen tulos (euroa)    0,13        0,10 

Osakekohtainen tulos 

laimennusvaikutus huomioiden,e  0,12        0,10 

Oma pääoma/osake, e             0,26        0,44 

P/E luku                        14,9        24,6 

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

Vastuut (milj. euroa)            7,8         9,2 

Henkilöstön keskimääräinen lkm   652         528 

Henkilöstön lkm kauden lopussa   718         566 
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Segmentit 

 

Konsernissa seurataan yhtä segmenttiä; tietoturvaa.  

 

Kehitys neljännesvuosittain 

 

                      1/07 2/07 3/07 4/07 1/08 2/08 3/08 4/08 

Liikevaihto           23,1 23,3 24,3 26,0 26,6 27,2 28,6 30,6 

Myytyjä suoritteita 

vastaavat kulut        1,9  1,8  2,0  2,0  2,1  2,4  2,6  3,1 

Bruttokate            21,3 21,6 22,3 24,0 24,5 24,7 26,0 27,4  

Liiketoiminnan muut 

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

Myynnin ja 

markkinoinnin kulut   10,6 11,1 10,0 11,5 11,5 12,4 11,8 13,0 

Tutkimuksen ja  

tuotekehityksen kulut  5,3  5,3  5,0  5,7  6,3  6,5  6,1  6,7 

Hallinnon kulut        1,4  1,6  1,3  1,8  1,8  1,7  1,4  1,9 

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

Rahoitustuotot         0,2  0,3  0,1  1,4  0,3  0,6  0,4  0,7 

Tulos ennen veroja     4,2  4,0  6,3  6,9  5,6  5,3  7,5  8,0 

 
 
 


