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F-SECURE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS  

TAMMIKUU 1 – JOULUKUU 31, 2013 
 

VIIMEINEN NELJÄNNES ODOTUSTEN MUKAINEN, VAHVA KANNATTAVUUS JA PARANTUNUT 

KASSAVIRTA 

 

Keskeisiä tapahtumia viimeisellä vuosineljänneksellä 

 Liikevaihto oli 40,0 milj. euroa (40,1 milj. euroa) 

 Liikevoitto oli 8,8 milj. euroa, 22 %:a liikevaihdosta (7,4 milj. euroa pois lukien noin 7 milj. euron 

kertaluontoiset kustannukset, 18 %:a liikevaihdosta) 

 Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,00 euroa). 

 Liiketoiminnan rahavirta oli 9,3 milj. euroa positiivinen (7,8 milj. euroa); kassa kasvoi 8,5 milj. euroa 

(6,1 milj. euroa) 

 Ensimmäiset uudet pilvipohjaiset tuotejulkaisut; personal cloud younited ja tietoturvaa pilvestä 

Freedome 

 F-Secure SDC (Ranska) on aloittanut tammikuussa 2014 yhteistoimintaneuvottelut toiminnan 

uudelleenjärjestämiseksi. Tämä saattaa vaikuttaa 22 positioon.  

Keskeisiä tapahtumia vuonna 2013 

 Liikevaihto oli 155,1 milj. euroa (157,2 milj. euroa) 

 Liikevoitto oli 27,1 milj. euroa, 17 %:a liikevaihdosta (27,3 milj. euroa pois lukien noin 7 milj. euron 

kertaluontoiset kustannukset, 17 %:a liikevaihdosta) 

 Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,09 euroa) 

 Liiketoiminnan rahavirta oli 28,5 milj. euroa (25,6 milj. euroa); kassa kasvoi 24,5 milj. euroa pois lukien 

osingot 9,3 milj. euroa (14,5 milj. euroa kasvua, pois lukien osingot 9,3 milj. euroa) 

 Uusia innovatiivisia pilvipohjaisia tuotteita julkaistu; kymmeniä operaattorivoittoja pilvipohjaisilla 

tallennuspalveluilla sekä tietoturvapalvelu Safe Avenuella  

 Eteneminen Latinalaisen Amerikassa jatkui hyvin 

Johdon arvio näkymistä vuodelle 2014: 

 Liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta painottuen toiseen vuosipuoliskoon 

 Liikevoitto on noin 15 % pois lukien kertaluontoiset kulut 

 

(Tilintarkastamaton. Vastaavan ajanjakson vertailuluvut esiintyvät sulkeissa kuluvan vuoden luvun perässä, ellei toisin mainita. Valuutta 
on euro. Pilvipohjainen tallennusliiketoiminta on sisällytetty operaattorikanavaan. *Q412 & 2012 pois lukien 7 miljoonan euron 
kertaluonteiset järjestelykulut)  
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Avainluvut 2013 2012 2013    2012    

(milj. euroa) 10-12 10-12 1-12         1-12        

Liikevaihto 40,0  40,1  155,1  157,2  
Liikevoitto* 8,8   7,4 27,1  27,3 
% liikevaihdosta* 22 19 17 17 
Voitto ennen veroja* 8,7  7,5  26,3  26,9 
Tulos per osake (Eur) 0,03 0,00 0,11 0,09 
Kauden lopussa:  
Ennakot 

  38,7 37,7 

Omavaraisuusaste, %   74 73 
Velkaantumisaste, %   -66 -51 
Henkilöstö   939 931 

 

 

Toimitusjohtaja Christian Fredrikson: 

 

”Tietoturva ja yksityisyyden suoja on ollut viimeaikoina esillä myllertäen koko alaa. Snowdenin tekemät 

paljastukset NSA:n valvonnasta on saanut yksityiset ihmiset ja etenkin yritykset valveutuneemmaksi 

tietoturvan merkityksestä. Meille suomalaisena yrityksenä tämä on selvä etu. Pilvipohjaiset palvelut 

mullistavat markkinan – sinne menee kaikki sekä tallennettava tieto että myös tietoturva. Perinteinen 

tietoturva korvautuu pilvipohjaisella tietoturvalla, joka suojaa tehokkaasti kaikki internettiä käyttäviä laitteita. 

Tämä muutos tulee johtamaan tietoturvamarkkinoiden uusjakoon. 

Viimeisen neljänneksen taloudellinen tuloksemme oli odotetun mukainen. Onnistuimme tehostamaan 

toimintojamme saavuttaen vahvan kannattavuuden ja kassavirran koko vuodelta. Kuluneen vuoden aikana 

olemme julkistaneet monta uutta, innovatiivista tuotetta, saavuttaneet palkintoja ja voittaneet useita uusia 

asiakkuuksia. Olemme luoneet vahvan perustan uusille pilvipohjaisille tuotteille.  

Äskettäin julkistamme pilvipohjainen tuotteemme younited, henkilökohtainen pilvipalvelu suoraan kuluttajalle, 

herätti suurta kiinnostusta sekä mediassa että yleisössä kansainvälisesti. Vuoden lopussa julkistimme 

ensimmäisen uuden sukupolven pilvipohjaisen tietoturvatuotteen F-Secure Freedomen, joka suojaa 

internetyhteyden ja käyttäjän yksityisyyden mobiililaitteilla. Freedome on ensiaskeleemme uuteen, 

mielenkiintoiseen ja kehittyvään pilvipohjaiseen tietoturvamarkkinaan. 

Jatkamme panostustamme pilvipohjaisiin tuotteisiin ja niiden viemiseen markkinoille. Tämä tulee selkeästi 

kasvattamaan myynti- ja markkinointikustannuksiamme kuluvana vuonna. Haemme kasvua kuluttajapuolen 

liiketoiminnasta ja erityisesti pk-yrityksistä operaattorikanavan antaessa meille vakaan pohjan. Uskomme 

liikevaihdon kasvavan edellisestä vuodesta kasvun painottuessa toiseen vuosipuoliskoon.” 

 

F-Securen liiketoiminta tammi-joulukuu 2013 

Vuoden 2013 liikevaihto pieneni 1 % 155,1 milj. euroon (157,2 milj. euroa). Operaattorikanavan liikevaihto oli 

lievästi suurempi edelliseen vuoteen verrattuna 95,3 milj. euroa (95,2 milj. euroa). Muiden kanavien liikevaihto 

laski 3 % ja oli yhteensä 59,8 milj. euroa (61,9 milj. euroa). Liikevaihdon laskuun vaikuttivat aikaisemmin 

kerrotut sopimukselliset muutokset, heikko perinteisen PC-tietoturvan myynti eräissä maissa ja 

valuuttakurssien muutokset. 

Liikevoitto oli 27,1 milj. euroa (20,3 milj. euroa ja 27,3 milj. euroa pois lukien 7 milj. euron kertaluontoiset 

kustannukset), mikä vastaa 17 %:a liikevaihdosta (13/17 %). Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,09 

euroa). Liiketoiminnan kassavirta oli 28,5 milj. euroa positiivinen (25,6 milj. euroa). Nettokäteisvarojen muutos 

oli 15,2 milj. euroa positiivinen (5,2 milj. euroa positiivinen) mukaan lukien maksetut 9,3 milj. euron osingot 

(9,3 milj. euroa). Ennakkomaksuiksi kirjattu myynti oli kesäkuun lopussa 38,7 milj. euroa (37,7 milj. euroa).  
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Kiinteät kokonaiskulut olivat 123,7 milj. euroa (131,2 milj. euroa ja 124,2 milj. euroa pois lukien 7 milj. euron 

kertaluontoiset kustannukset), 6 % edellisvuotta pienemmät. Poistot olivat (tuotekehitysmenot, ohjelmistot, 

laitteistot) yhteensä 9 milj. euroa (7,9 milj. euroa). Kehityskulujen aktivoinnit olivat 0,3 milj. euroa (4,9 milj. 

euroa). F-Secure investoi edelleen myynti- ja markkinointiaktiviteetteihin, erityisesti maantieteelliseen 

laajentumiseen Latinalaisessa Amerikassa. Tuotekehityskulut laskivat johtuen tuotekehityksen lopettamisesta 

Ranskassa vuoden 2012 lopulla. Tulos oli toisessa neljänneksellä annetun tarkistetun ohjeistuksen mukainen; 

ohjeistus: liikevaihto vuoden 2012 tasolla ja liikevoitto noin 15%:a liikevaihdosta. 

Vuotuinen liikevaihdon maantieteellinen jakauma oli seuraava: Suomi ja Skandinavia 31 % (31 %), muu 

Eurooppa 45 % (45 %), Pohjois-Amerikka 11 % (10 %) ja muu maailma 13 % (14 %).  

 

Operaattoriliiketoiminta IV/2013 

Kuluneen neljänneksen aikana yhtiön pilvipohjainen tallennuspalveluliiketoiminta (Content Cloud) jatkoi 

menestystään. Äskettäin younited –brändinimellä lanseerattu pilvipalvelu on herättänyt kiinnostusta 

operaattoreiden keskuudessa. Vuonna 2013 F-Secure voitti yli kymmenen uutta operaattoria, jotka 

lanseeraavat palvelunsa vuoden 2014 aikana. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana Belgacom (Belgia), 

Tango (Luxemburg), Eastlink (Canada) ja SFR (Ranska) julkistivat palvelun asiakkailleen. Yhtiö allekirjoitti 

kolme uutta sopimusta. AT&T:n ja BT:n käyttäjäluvut jatkoivat vahvaa kasvua. 

Neljänneksen aikana perinteisen PC-tietoturvan myynti oli verkkaista joissain maissa. Uusi mobiililaitteiden ja 

perinteisen PC-tietoturvan yhdistävä tuotekonsepti Safe Avenue jatkoi kasvuaan tasapainottaen heikentynyttä 

perinteistä PC-tietoturvamyyntiä. Useat operaattorit julkistivat palvelun neljänneksen aikana kuten Virgin 

Media (UK), Ono (Espanja), Toya (Poland) ja Tiscali (Italia). Maailman viidenneksi suurin operaattorikonserni, 

American Movil, on valinnut F-Securen tietoturvan toimittajaksi monilaiteratkaisuihin koko Latinalaisen 

Amerikan laajuudella. Konsernin tytäryhtiö Telcel (Meksiko) lanseerasi palvelun joulukuussa. Yhtiö allekirjoitti 

sopimuksen Telenor Groupin ja USA:n suurimman kaapelioperaattorin Comcastin kanssa Tietoturvaa 

palveluna -ratkaisusta kohdennettuna pienille ja keskisuurille yrityksille. Comcast on jo julkaissut palvelun. 

 

Viimeisen vuosineljänneksen aikana operaattorikumppaneiden kautta tuleva liikevaihto oli yhteensä 24,8 milj. 

euroa (24,5 milj. euroa), mikä vastaa 62 %:a (61 %) F-Securen kokonaisliikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi 1 

%:lla edellisvuodesta ja 5 % edellisestä vuosineljänneksestä. Käyttäjämäärien kasvu jatkui hyvällä tasolla 

etenkin Latinalaisen Amerikan operaattoreiden vauhdittamana.  

Vuotuinen liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (95,2 milj. euroa) ja 62 % (61 %) kokonaisliikevaihdosta. 

 

Yritys- ja kuluttajaliiketoiminta IV/2013 

Perinteiset myyntikanavat jatkoivat odotetulla tavalla. Perinteistä lisenssimyyntiä kompensoi yrityksille 

suunnatun Tietoturvaa palveluna -liiketoiminnan (Security as a Service, SaaS) nopea kasvu. Suoramyynnissä 

kuluttajille jälleenmyyjien ja verkkokaupan kautta pysyi samalla tasolla. Äskettäin julkistetulla 

henkilökohtaisella pilvipalvelutuotteella younitedilla ei vielä tässä vaiheessa ole vaikutusta liikevaihtoon. 

Asiakkaiden tyytyväisyys tietoturvapalveluihin pysyi hyvänä, mikä näkyi lisenssien myynnissä ja uusimisessa: 

ennakkomaksuiksi kirjattu myynti oli 38,7 milj. euroon (37,7 milj. euroa.).  

Vuosineljänneksellä liikevaihto laski 3 %:a 15,2 milj. euroon (15,6 milj. euroa). Yritys- ja kuluttajaliiketoiminnan 

myyntikanavat käsittävät 38 %:a (39%) F-Securen kokonaisliikevaihdosta.  

 

Vuotuinen liikevaihto laski 3 %:a 59,8 milj. euroon ollen 38 % (39 %) kokonaisliikevaihdosta. 

 

Tuotejulkistukset IV/2013 

F-Secure kehittää ja myy tietoturvatuotteita ja pilvipalvelupohjaisia tallennuspalveluja, joiden valikoima kattaa 
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tietokoneet, palvelimet ja jatkuvasti kasvavan määrän älypuhelimia, tabletteja ja muita mobiililaitteita. 

Palveluvalikoimaan sisältyy kattava joukko tietoturvatuotteita, kuten virustorjunta, varkaudenesto, selauksen 

suojaus ja lapsilukko sekä pilvipalveluita sisällön varmuuskopiointiin, synkronointiin ja jakamiseen. 

Keskeisimmät tuotejulkistukset kuluneella neljänneksellä: 

F-Secure ennakkojulkisti uuden pilviturva- ja verkkoturvallisuustuottensa, Freedomen, tietyissä Euroopan 

maissa sekä USAssa. Freedomen tuotejulkistus korostaa muutosta palveluiden osalta digitaalisessa 

elämässä - koska sisältö on jo nyt pilvessä, tietoturvan pitää siirtyä sinne. Tämä mahdollistaa jatkuvan 

reaaliaikaisen ohjelmistojen ja sisällön päivittämisen. Lisätietoja osoitteesta http://freedome.f-secure.com/. 

 

F-Secure Key julkaistiin marraskuussa. Sovellus auttaa käyttäjiä hallinnoimaan käyttäjätunnuksiaan ja 

salasanojaan turvallisesti. F-Secure Key on saatavilla kaikille kuluttajalaitteille, ja se on eurooppalaisen 

pilvemme kautta reaaliaikaisesti päivittyvä. Käyttäjä saa tiedon heti jos tilille on yritetty kirjautua tai tunnuksia 

vaihtaa. 

F-Secure julkisti myös App Permission -ohjelman marraskuussa. App Permission on uuden sukupolven 

sovellus mobiililaitteissa tapahtuvan muiden sovellusten hallintaan, joka auttaa hallinnoimaan itsestään 

jaettavia tietoja kolmansille osapuolille.  

Tuoteportfoliota laajennettiin vuosineljänneksen aikana merkittävästi uusilla ja innovatiivisilla 

tuotejulkistuksilla, joilla rakennettiin myös epäsuoraa liikevaihtoa. Varmistaaksemme käyttäjien turvallisuuden, 

Safe Avenuen tukea laajennettiin Windows Phone 8:an muiden yleisten käyttöjärjestelmien lisäksi (Windows, 

Mac, Android, iOS). Osana Safe Avenuen yksityisyyden suojaa julkistimme F-Securen uuden Search –

tuotteen, joka parantaa tietosuojaa verkkohaun osalta.  

 

Lokakuussa yhtiö ennakkojulkaisi younited-pilvipalvelun, joka herätti kiinnostusta paitsi käyttäjissä myös 

mediassa. Younitedilla käyttäjä turvaa musiikkinsa, kuvansa, videonsa ja kaiken muun tärkeän tuottamansa 

sisällön jokaisella käytössä olevalla laitteellaan, oli se sitten mobiililaite, tabletti tai tietokone. Younited 

päivittää ja varmuuskopioi käyttäjänsä kaikki tärkeimmät tiedostot yhteen paikkaan. Käyttäjä voi katsoa, jakaa 

ja järjestellä kaiken sisältönsä, millä tahansa laitteella vaivattomasti. Younited julkaistaan myöhemmin pk-

yrityksille. Lisätietoja younitedista osoitteessa http://www.younited.com . 

Kaikki uudet ja päivitetyt tuotteet ovat saaneet käyttäjiltä hyvän vastaanoton ja ne toimivat F-Securen 

turvallisessa eurooppalaisessa pilvessä. 

 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

Epävarmuus maailmantaloudessa saattaa vaikuttaa laajakaistamyynnin kasvuun ja operaattoreiden 

halukkuuteen investoida uusiin palveluihin ja saattaa aiheuttaa painetta hinnoitteluun. Nämä voivat vaikuttaa 

heikentävästi F-Securen tietoturvan ja pilvipohjaisten tallennuspalveluiden myyntiin.  

 

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät muun muassa seuraaviin seikkoihin: 

Yhtiön tuote- ja ratkaisuvalikoiman kilpailukyky; kilpailutilanteen kehittyminen; hinnoittelumallit (kuten 

ilmaispalvelut ja tallennuskapasiteetin kustannus); teknologiamuutosten vaikutus; markkinoiden vaihtelu, 

oikea-aikainen ja onnistunut monimutkaisten teknologioiden kaupallistaminen uusiksi tuotteiksi ja ratkaisuiksi; 

kyky suojata omia aineettomia oikeuksia (IPR) samoin kuin kyky käyttää kolmansien osapuolien teknologioita 

järkevin kaupallisin ehdoin; alihankkijasuhteet; alueellinen kehitys uusilla kasvumarkkinoilla; 

kumppanuussuhteiden pitkäjänteisyys; tallennetun tiedon vaarantuminen; palveluiden laatuun liittyvät 

korvaukset; ja vaatimukset. jotka kohdistuvat palvelutasoon ja kasvaneen sopimuksellisen riskin kantamiseen 

sekä uusien liiketoiminta-alueiden kehittämiseen. 

http://www.younited.com/
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Yhtiö on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut tammikuussa 2014 F-Secure SDC:ssä (Ranska). Vanha online-

backup tuote on tullut elinkaarensa päähän ja samalla uusi, seuraavan sukupolven pilvipalvelutuote vaatii 

vähemmän toimitus- ja ylläpitoresursseja. Tämä johtaa muutoksiin toiminnassa ja saattaa vaikuttaa 22 

positioon.  

Henkilöstö ja organisaatio 

F-Securen henkilöstömäärä oli 939 vuosineljänneksen lopussa (931). 

Yhtiön tämänhetkinen johtoryhmän kokoonpano vastuualueittain on seuraava: 

Christian Fredrikson (toimitusjohtaja), Samu Konttinen (kuluttajaturvallisuus, vt. asiakkaat ja markkinat), 

Timo Laaksonen (Content Cloud), Johanna Orjatsalo (henkilöstö ja toimitilat), Pirkka Palomäki (strategia), 

Jari Still (tutkimus ja tuotekehitys), Pekka Usva (yritysliiketoiminta) ja Taneli Virtanen (talous ja hallinto).  

 

Rahoitus ja pääomarakenne 

Liiketoiminnan kassavirta oli vuoden aikana 28,5 milj. euroa positiivinen (25,6 milj. euroa positiivinen). 

Nettokäteisvarojen muutos oli 15,2 milj. euroa positiivien (5,2 milj. euroa positiivinen) mukaan lukien 

huhtikuussa maksetut 9,3 milj. euron osingot (9,3 milj. euroa). Nettorahoitustuotot olivat 0,7 milj. euroa 

negatiiviset (0,3 milj. euroa negatiivinen).  

 

F-Securen likvidien varojen markkina-arvo neljänneksen lopussa oli 47,7 milj. euroa (33,1 milj. euroa). 

Valuuttakurssien (erityisesti USD, JPY ja BRL) muutoksilla oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon ja 

positiivinen kustannuksiin.  

 

Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat vuosipuoliskolla 3,7 milj. euroa (10,3 milj. euroa). Aktivoidut 

kehitysmenot olivat 0,3 milj. euroa (4,9 milj. euroa).  

F-Securen rahoitusasema on edelleen vahva. Omavaraisuusaste vuosineljänneksen lopussa oli 74 % (73 %) 

ja velkaantumisaste oli 66 % negatiivinen (51 % negatiivinen).  

Verotus 

 

Suomen veroviranomaiset ovat muuttaneet tulkintaa oikeudesta vähentää eräissä maissa maksettuja 

lähdeveroja. Tästä johtuen yhtiö on velvoitettu maksamaan takaisin aiemmin hyväksyttyjä lähdeveroja 

vuodelta 2012. Tämä koskee myös vuotta 2013. Yhtiö selvittää mahdollisuuksiaan välttää kaksinkertainen 

verotus. Lisäksi yhtiöveron lasku Suomessa lisäsi veroja laskennallisten verosaatavien pienentyessä. Näiden 

seurauksena yhtiö kirjasi veroja lisää noin 3,7 miljoonaa euroa, josta johtuen konsernin veroaste oli 37 %:a 

vuonna 2013 (29 % vuonna 2012). 

 

Osakkeet, osakepääoma, omat osakkeet ja optio-ohjelmat 

 

F-Securen osakkeiden kokonaismäärä on tällä hetkellä 158 798 739. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 1 

551 311,18 euroa. Yhtiön hallussa on tällä hetkellä 3 036 244 omaa osaketta tammikuussa tehdyn 

osakepalkkiomyöntöjen, yhteensä 379 591 osaketta, jälkeen (ks. pörssitiedote 16.1.2014). Yhtiöllä ei tällä 

hetkellä ole optio-ohjelmia.  

 

Hallinnointi (Corporate Governance) 

 

F-Secure noudattaa listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä (Corporate Governance) koskevia 

suosituksia, jotka Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys (Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, NASDAQ OMX 
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Helsinki Oy:n ja Keskuskauppakamarin yhteistyöelin) on julkistanut. F-Secure Oyj julkaisi selvityksen hallinto- 

ja ohjausjärjestelmästään vuodelle 2012 yhtiön vuosikertomuksessa ja verkkosivuilla maaliskuussa 2013.  

Markkinatilanne 

Ohjelmistoala on murroksessa. Ohjelmistoja palveluna –liiketoimintamalli (SaaS) ja pilvipohjanen jakelu ovat 

muuttamassa nopeasti perinteistä liiketoimintamallia. Muutokset ovat havaittavissa myös laitemarkkinoilla. 

Vaikka PC:n rooli on edelleen merkittävä erityisesti yrityskäytössä, valtaosa laitemyynnistä tulee 

mobiililaitteista, kuten tableteista, älypuhelimista ja muista internettiä käyttävistä laitteista. Henkilökohtaisten ja 

julkisten pilvipalveluiden yleistyminen on käynnissä juuri nyt. Gartnerin ennusteen mukaan PC:n valtakausi 

alkaa lähestymään loppuaan ja vuonna 2014 henkilökohtainen pilvi korvaa henkilökohtaisen tietokoneen 

käyttäjän digitaallisen elämän keskiössä. 

Maailmanlaajuiset PC -toimitukset ovat vähentyneet seitsemän edellisen neljänneksen aikana (Q4/2013). 

Kuluttajat ovat siirtyneet käyttämään tabletteja ja mobiililaitteita perinteisten tietokoneiden sijan, mikä on 

johtanut tietokoneiden määrän laskuun sekä kypsillä että kehittyvillä markkinoilla. IDC:n (joulukuu 2013) 

tutkimuksen mukaan tabletit ja älypuhelimet dominoivat laitemarkkinoita, vaikka niiden nopein kasvu alkaakin 

olla ohi. 

Jatkuvasti kasvava erilaisten, nettiyhteydessä olevien laitteiden määrä aiheuttaa haasteita sekä yrityksille että 

kuluttajille. Mahdolliset uhat ovat muuttuneet huomaamattomammiksi ja mahdollisuudet joutua hyökkäyksen 

kohteeksi ovat kasvaneet ja kehittyneeet huomattavasti. Sosiaalinen media ja mobiililaitteet tekevät käyttäjien 

turvallisuudesta ja yksityisyydestä helpommin haavoittuvan. Perinteisten haittaohjelmien lisäksi valtioiden 

harjoittama valvonta ja verkkovakoilu on tosiasia. Snowdenin paljastusten jälkeen kuluttajat sekä erityisesti 

yritykset ovat ymmärtäneet tietoturvan tarpeen. 

Tietoturvateknologian markkinat ovat kokonaisuudessaan noin 20 miljardia USD:tä ja kasvussa, 

kuluttajatietoturvamarkkinat kasvavat noin 6 miljardiin dollariin vuoteen 2016 mennessä (4,3 miljardia dollaria 

2012) ja mobiilitietoturvaohjelmistojen markkinat kasvavat lähes 40 % vuodessa seuraavat neljä vuotta 

(Gartner, tammikuu 2013). Tietoturvan markkinatilanne on kuitenkin muuttumassa. Usean markkina-

analyytikoiden arvioiden mukaan Tietoturva palveluna -liiketoimintakonsepti (SaaS) jatkaa vahvaa kasvuaan 

ja saavuttaa korkeamman markkinaosuuden kuin perinteinen lisenssimyynti. Vuoteen 2015 mennessä 10 

prosenttia yritysten IT-tietoturvatuotteista toimitetaan pilvestä käsin (Gartner huhtikuu 2013). Sen arvio on, 

että pilvipohjaisten tietoturvapalveluiden markkinat kasvavat 4,2 miljardiin dollariin vuoteen 2016 mennessä. 

Nykyään kuluttajat ja yritykset haluavat helppokäyttöisiä, käyttäjäystävällisiä ja mielenkiintoisia tuotteita, jotka 

pitävät käyttäjän tiedot turvassa. Henkilökohtaiset pilvipalvelumarkkinat ovat kasvussa. Forrester arvioi jo 

vuonna 2011 markkinoiden saavuttavan 12 miljardin USD:n rajan vuoteen 2016 mennessä. Arvio pohjautui 

käyttäjämäärän kasvuun ja uusiin liiketoimintakonsepteihin. 

F-Securella on yli 25 vuoden kattava kokemus tietoturvasta. Tämä antaa yhtiölle hyvän pohjan pärjätä 

kasvavilla tietoturva- ja pilvipohjaisilla tallennusmarkkinoilla. Yhtiön vankkumaton periaate suojata 

asiakkaidensa yksityisyys ja tallennetut tiedot juontuu suomalaisista juurista. Suomessa yksityisyyden suoja 

on tarkoin varjeltu perusarvo. 

 

Pitkän aikavälin tavoitteet ja katsaus strategiaan 2014 - 2016 

F-Secure on päivittänyt strategiansa. Yhtiö keskittyy pilvipohjaisiin ratkaisuihin suojatessaan ihmisiä ja laitteita 

uudessa monipuolisessa mobiililaitemaailmassa. Strategia perustuu kolmeen trendiin, jotka muovaavat 

tietoturvamarkkinoita. 

Uudet laitteet ja käyttötapojen muutos. Uusien laitteiden käyttäjämäärien nopea kasvu muuttaa Internetin 

käyttötapoja. Jatkossa henkilökohtaisen sisällön, digitaalisten muistojen ja maineen suojaaminen ja siihen 

käytetty aika on tärkeämpää kuin fyysisen laitteen turvaaminen. 
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Pilviteknologia. Tulevaisuudessa suurin osa tiedosta ja palveluista sijaitsee yhdessä tai useammassa 

pilvessä. Kuluttajilla ja yrityksillä on käytössä useampia pilvipalveluita, minkä johdosta yhä 

käyttäjäystävällisempiä ja turvallisempia pilvipalveluita tullaan tarvitsemaan. Myös tietoturva siirtyy pilveen. 

 

Kuluttajat ja omat laitteet. Sovellukset, joista kuluttajat pitävät, päätyvät jatkossa yhä useammin myös 

yrityskäyttöön. Tämä tulee asettamaan erilaisen vaatimustason käyttäjäystävällisyydessä myös yrityskäyttöön 

suunnitelluille sovelluksille. Sekä ohjelmistoille, että laitteille asetetaan samat vaatimukset huolimatta siitä, 

ovatko ne yksityisessä vai ammatillisessa käytössä. 

Yhtiö jatkaa uusien ja innovatiivisten tuotteiden ja liiketoimintakonseptien luomista pohjautuen vahvaan 

teknologiseen osaamiseen, omaan tulevaisuuden näkemykseen ja asiakkaiden palautteeseen. Yhtiö nojautuu 

entistä enemmän pilven hyödyntämiseen sekä uusissa että olemassa olevien tuotteissaan. Pilvi on 

skaalautuva tapa tuottaa tietoturvapalveluita yhä kasvavalle määrälle internettiä käyttäville laitteille. F-Secure 

on jo lanseerannut ensimmäisen uuden sukupolven tietoturvan Freedomen ja henkilökohtaisen 

pilvipalvelutuotteen younitedin, joka mahdollistaa käyttäjälle oman digitaalisen elämän hallinnan. 

 

Yhtiö keskittyy erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, sekä suoraan kuluttajamyyntiin käyttäen olemassa 

olevia myyntikanaviaan. F-Securella on vahva osaaminen operaattorien kanssa toimimisesta. Yli 200 

operaattoriasiakkaan kautta yhtiö tavoittaa satoja miljoonia kuluttajia ja tuhansia yrityksiä yli 40 maassa. 

Laajan jälleenmyyjäverkoston kautta yhtiö tarjoaa palveluitaan yrityksille. F-Secure on rakentanut suoraa 

yhteyttä kuluttajiin saadakseen palautetta loppukäyttäjiltä ja kasvattaakseen brändinsä tunnettuutta 

kansainvälisesti. 

Yhtiö kasvattaa myynti- ja markkinointi-investointejaan vahvistaakseen brändiään ja läsnäoloaan globaalisti. 

Investoinnit kohdistuvat etenkin kuluttajille suunnattuihin toimenpiteisiin, kuten sosiaaliseen mediaan, 

viraalikampanjointiin ja myyntiin. Tämän uskotaan vahvistavan brändi- ja tuotetunnettuutta ja antavan hyvän 

pohjan kasvulle pienten ja keskisuurten yritysten suuntaan. F-Secure myös laajentaa kumppaniverkostoaan. 

Yhtiö tavoittelee strategiakauden 2014 - 2016 aikana kymmenien miljoonien kasvua käyttäjämäärissä ja 

liikevaihdon kiihtyvää kasvuvauhtia. Käyttäjämäärien kasvu tukee brändin tunnettuutta ja liikevaihtoa. Kasvun 

odotetaan tulevan länsimaista ja tietyiltä kasvavilta markkinoilta, kuten Latinalaisesta Amerikasta sekä Aasian 

ja Tyynenmeren alueelta. Yhtiön investoidessa kasvuun kannattavuus pysyy suhteellisesti nykyisellä tasolla ja 

pitkän aikavälin kannattavuus on sidonnainen liikevaihdon kasvuun ja skaalautuviin toimintoihin. 

Vuoden 2014 näkymät 

Yhtiö panostaa pilvipohjaisten tuotteiden kehitykseen sekä myynti- ja markkinointitoimenpiteisiin 

saavuttaakseen huomattavan kasvun käyttäjämäärissä. Perinteinen PC -tietoturvamyynti 

operaattorikumppaneiden kautta uskotaan paranevan hieman lähinnä tietoturvaratkaisu Safe Avenuen 

johdolla. Maantieteellisesti kasvua odotetaan Latinalaisesta Amerikasta. Uusien pilvipalvelutuotteiden 

odotetaan vaikuttavaan kasvuun etenkin vuoden loppua kohden. Pilvipalvelutuotteiden myynnin uskotaan 

kehittyvän younitedin avulla suotuisasti operaattoreiden kautta, mutta etenkin pienten ja keskisuurten yritysten 

kautta. Seuraavan sukupolven tietoturvatuotteiden, kuten äskettäin kuluttajille julkistettu Freedome, joka 

piakkoin julkistetaan myös pienille ja keskisuurille yrityksille, uskotaan muuttavan tietoturvamarkkinat. 

 

Suurinta kasvua odotetaan erityisesti jaksotettavasta tietoturva- ja pilvipalvelun vuositilauksista kuluttajille ja 

pk-yrityksille. Tämän seurauksena myynti kasvaa liikevaihtoa nopeammin joka näkyy myös ennakkomyynniksi 

kirjatun myynnin kasvusta.  

 

Toiminnan tehostamisen ja F-Secure SDC:n (Ranska) muutosten uskotaan aiheuttavan enintään 3 milj. euron 

kertaluonteiset kulut kuluvana vuonna. 

Johto arvio kuluvalle vuodelle on seuraava: liikevaihdon odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta painottuen 

toiseen vuosipuoliskoon. Vuoden liikevoiton uskotaan olevan noin 15 %:a liikevaihdosta pois lukien edellä 
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mainitut kertaluonteiset kulut.  

 

Liikevaihtoarvio perustuu tämän hetken myyntinäkymiin, olemassa olevaan tilauskantaan ja tukisopimuksiin 

sekä valuuttakursseihin. Yhtiö jatkaa pidemmän aikavälin kasvun priorisointia 

lyhyen aikavälin kannattavuuden edelleen, ja kohdistaa investointinsa parantuneesta tuloksesta 

kasvutavoitteisiin ydinliiketoiminnassaan. 

 

Vuosikertomuksen allekirjoitus ja esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 

Yhtiön hallitus allekirjoittaa vuosikertomuksen 13. helmikuuta. Yhtiö julkaisee samana päivänä esitykset 

varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiön osingonjakokäytäntönä on maksaa osinkoina noin puolet yhtiön 

vuotuisesta liikevoitosta. Yhtiö voi olosuhteista riippuen poiketa tästä käytännöstä. 

 

Tiedotustilaisuus tänään klo 11 

Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus tänään 5.2. klo 11.00 Suomen aikaa yhtiön 

pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki (Ruoholahti). Tiedotustilaisuudessa toimitusjohtaja 

Christian Fredrikson esittelee vuoden viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tuloksen.  

Englanninkielinen webinaari kansainvälisille sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään kello 13.00 

paikallista aikaa. Webinaariin voi osallistua joko internetin välityksellä, jolloin näkee esitysmateriaalin ja 

suoran videolähetyksen, tai pelkästään puhelimen välityksellä.  

Webinaarin pääsee osallistumaan internetin kautta alla olevasta linkistä. 

https://meet.F-Secure.com/gia.forsman-harkonen/8PTPSYB1 

Pääset osallistumaan webinaarin puhelimitse soittamalla numeroon +358975110100. Puhelinkonferenssin 

tunnus on 2012350. 

Webinaari järjestetään Lyncin kautta, joka mahdollistaa videolähetyksen ja muun visuaalisen materiaalin 

esittämisen. Jos et ole aiemmin käyttänyt Lynciä, voit ladata ohjelman koneellesi ja lukea miten sitä käytetään 

alla olevasta linkistä.  

http://r.office.microsoft.com/r/rlidOC10?clid=1033&p1=4&p2=1041&pc=oc&ver=4&subver=0&bld=7185&bldve

r=0  

 

Jos et pysty lataamaan ohjelmistoa koneellesi, voit käyttää pelkästään websovellusta. Huomioithan kuitenkin 

ettei websovelluksen kautta kuule ääntä, joten tällöin sinun tulee osallistua webinaariin myös puhelimitse.  

 

Esitysmateriaali on saatavilla ennen tilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla www.f-secure.fi > Tietoa F-

Securesta > Sijoittajat. Sivustolla on myös saatavilla video, jossa toimitusjohtaja Christian Fredrikson esittelee 

neljänneksen tuloksen.  

 

Taloudellinen kalenteri 

F-Secure Oyj julkistaa osavuosikatsauksensa vuonna 2014 seuraavasti. 

https://meet.f-secure.com/gia.forsman-harkonen/8PTPSYB1
http://r.office.microsoft.com/r/rlidOC10?clid=1033&p1=4&p2=1041&pc=oc&ver=4&subver=0&bld=7185&bldver=0
http://r.office.microsoft.com/r/rlidOC10?clid=1033&p1=4&p2=1041&pc=oc&ver=4&subver=0&bld=7185&bldver=0
file://dffile01/Projects/Finance/Investor%20Relations/Projects/QuarterlyAnnouncements/2013/Q4%20Feb%205%202014/www.f-secure.fi
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Vuoden 2014 ensimmäiseltä neljännekseltä - 24.huhtikuuta 2014 

Vuoden 2014 toiselta neljännekseltä - 24.heinäkuuta 2014 

Vuoden 2014 kolmannelta neljännekseltä - 23.lokakuuta 2014 

 

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan 13.2.2014. Vuoden 2013 vuosikertomus julkaistaan 

yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 11. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina  3.huhtikuuta 

2014. Hallitus kutsuu kokouksen koolle myöhempänä ajankohtana 

 

F-Secure Oyj 

 

Lisätietoja: 

 

F-Secure Oyj 

Christian Fredrikson, toimitusjohtaja 

puh. +358 9 2520 0700 

 

Taneli Virtanen, talousjohtaja 

puh. +358 9 2520 5655 

 

 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin Osavuosikatsaukset mukaisesti ja tässä katsauksessa 

on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012.  

 

Tunnusluvut (tilintarkastamattomia):      

(Miljoonaa EUR)      

TULOSLASKELMA 
 

2013 2012 2013 Muu-tos 2012 

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

Liikevaihto 40,0 40,1 155,1 -1 157,2 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 2,1 1,8 7,0 -5 7,4 

Bruttokate 37,9 38,3 148,1 -1 149,7 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 0,3 2,7 54 1,8 
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Myynnin ja markkinoinnin kulut  17,6 19,6 73,6 4 70,9 

Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut 10,4 15,8 41,7 -15 49,3 

Hallinnon kulut 2,1 2,7 8,4 -23 11,0 

Liiketulos 8,8 0,4 27,1 34 20,3 

Rahoitustuotot (netto) -0,1 0,1 -0,7  -0,3 

Tulos ennen veroja 8,7 0,5 26,3  19,9 

Tuloverot -4,1 -0.8 -9,9  -5,8 

Kauden tulos 4,6 -0.3 16,5  14,1 

 

Muut laajan tuloksen erät:      

Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot             -0,1 0,1 -0,1  0,2 

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

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot  0,0 0,0 0,0  0,0 

Tilikauden laaja tulos (omistajille) 4,7 -0,3 16,5  14,3 

Osakekohtainen tulos, EUR         0,03 0,0 0,11  0,09 

-ml.laimennusvaik., EUR  0,03 0,0 0,11  0,09 

 
 

TASE 
VARAT                       

31/12/2013 31/12/2012 

Aineettomat hyödykkeet                  16,8 20,8 

Aineelliset hyödykkeet 8,3 9,8 

Liikearvo 19,4 19,4 

Muut saamiset 4,4 5,4 

Pitkäaikaiset varat yht. 49,0 55,4 

Varasto 0,3 0,2 

Muut saamiset 39,5 38,4 

Myytävissä olevat rahoitusvarat 25,7 16,8 

Rahat ja pankkisaamiset 22,2 16,5 

Lyhytaikaiset varat yht. 87,7 71,9 

Yhteensä 136,6 127,3 

 
 

OMA PÄÄOMA JA VELAT                                     31/12/2013 31/12/2012 

Oma pääoma 72,8 65,1 

Muut velat 0,4 0,4 

Varaukset 0,0 0,1 

Ennakkomaksut 9,2 8,5 

Pitkäaikaiset velat yht. 9,5 9,1 

Muut velat 24,8 23,9 

Ennakkomaksut 29,6 29,3 

Lyhytaikaiset velat yht. 54,3 53,2 

Yhteensä 136,6 127,3 

 
 

RAHAVIRTALASKELMA 31/12/2013 31/12/2012 

Liiketoiminnan rahavirta 28,5 25,6 

Investointien rahavirta -4,0 -11,1 

Rahoituksen rahavirta 1) -9,3 -9,3 

Rahavarojen muutos                     15,2 5,2 

Rahavarat tilikauden alussa 32,4 27,8 

Käyvän arvon muutos 0,1 0,1 
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Rahavarat tilikauden lopussa 47,7 33,1 

 
 
Oman pääoman muutokset 
 

 Osake- 
pää- 
oma 

Yli- 
kurssi 

rahasto 

SVOP Omat 
osak- 
keet 

Kert. 
voitto 
varat 

Myyt. 
olevat 

raha-varat 

Transl. diff. Yht. 

Oma pääoma: 
31.12.2012     

1,6 0,2 5,1 -8,4 66,5 
 

0,2  65,1 

Tilikauden  
laaja tulos 
yht.                                  

    16,5 0,1 -0,1 16,5 

Osingonjako     -9,3   -9,3 

Osakeper. 
maksujen  
kustannus 

   0,6 -0,2   0,4 

Oma pääoma 
31.12.2013 

1,6 0,2 5,1 -7,8 73,5 0,3 -0,1 72,8 

            
LIITETIEDOT 

1) Rahoituksen rahavirta 
Vuoden 2012 osinko 0,06 eur/osake on maksettu 16.4.2013. Maksettu määrä oli 9.322.974,24 euroa. 
Vuonna 2012 maksettu osinko oli 9.303.980,94 euroa. 

          

Tunnusluvut                        2013 2012 

 12 kk 12 kk 

Liiketulos           
  % liikevaihdosta               

17,5 12,9 

ROI, %                            40,9 34,9 

ROE, %                            24,9 22,6 

Omavaraisuusaste, %                   74,3 72,7 

Nettovelkaantumisaste, %         -65,6 -50,9 

Osakekohtainen tulos, EUR  0,11 0,09 

Osakekohtainen tulos 
laimennusvaikutus huomioiden, EUR      

0,11 0,09 

Oma pääoma/osake, EUR                      0,46 0,41 

P/E luku                        17,6 17,1 

Investoinnit, MEUR     3,7 10,3 

Vastuut, MEUR 12,2 15,6 

Henkilöstö keskimäärin                 949 970 

Henkilöstön lkm kauden lopussa           939 931 

 
 
Segmentit 
 
Konsernissa seurataan yhtä segmenttiä; tietoturvaa 
 

Kehitys neljännesvuosittain 
 

1/12 2/12 3/12 4/12 1/13 2/13 3/13 4/13 

Liikevaihto  38,4 39,6 39,1 40,1 38,4 38,4 38,3 40,0 

Myytyjä suoritteita vastaavat 
kulut        

1,9 2,1 1,7 1,8 1,7 1,8 1,5 2,1 

Bruttokate 36,5 37,5 37,4 38,3 36,7 36,6 36,8 37,9 
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Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,5 0,6 0,3 0,8 0,7 0,3 0,9 

Myynnin ja markkinoinnin kulut 16,9 17,9 16,4 19,6 18,4 19,8 17,8 17,6 

Tutkimuksen ja 
tuotekehityksen kulut 

11,5 11,4 10,6 15,8 10,7 11,1 9,5 10,4 

Hallinnon kulut 3,0 2,9 2,3 2,7 2,5 2,4 1,5 2,1 

Liiketulos 5,4 5,8 8,6 0,4 5,9 4,0 8,4 8,8 

Rahoitustuotot -0,2 -0,1 -0,1 0,1 0,1 -0,2 -0,6 -0,1 

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

 
 
Maantieteelliset tiedot 
 

Liikevaihto 
  

10-12/2013 10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012 

Suomi ja Skandinavia 12,9 12,0 47,5 47,9 

Muu Eurooppa 17,8 18,4 70,0 71,2 

Pohjois-Amerikka 4,4 4,2 17,8 15,9 

Muu maailma 4,9 5,5 19,8 22,2 

Yhteensä 40,0 40,1 155,1 157,2 

 
Käyvät arvot 
Rahoituserien kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa. 
 

Käypään arvoon arvostetut varat Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3 

Myytävissä olevat rahoitusvarat 
31.12.2013 

25,7 25,6 0,0 0,1 

Myytävissä olevat rahoitusvarat 
31.12.2012 

16,8 16,7 0,0 0,1 

 
 

 


