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SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–
30.09.2016

Helsinki, Suomi, 2016-10-20 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Heinä–syyskuu 2016: Liikevaihto kasvoi 2,2 %, tulos tappiolla johtuen panostuksista myyntiin ja
tuotekehitykseen sekä patenttioikeuksiemme valvontaan. Kassatilanne pysyi vahvana.
 

Liikevaihto nousi 3,7 miljoonaan euroon, jossa kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 2,2
prosenttia (3,6 miljoonaa euroa 7–9/2015).

Liiketappio oli -2,3 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa), tappio -2,4 miljoonaa euroa (-1,0
miljoonaa euroa).

Osakekohtainen tulos -0,08 euroa (-0,04 euroa).

Tammi–syyskuu 2016: Liikevaihto laski, mutta ohjelmistomyynti kasvoi 37,7 %. Tulos tappiolla johtuen
panostuksista myyntiin ja tuotekehitykseen sekä patenttioikeuksiemme valvontaan. Operatiivisista
panostuksista sekä investoinneista johtuen liiketoiminnan kassavirta oli negatiivinen, mutta kesäkuussa
toteutetun rahoituskierroksen myötä kassatilanne pysyi edelleen vahvana.
 

Liikevaihto laski 11,1 miljoonaan euroon, jossa laskua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon -24,3
prosenttia (14,6 miljoonaa euroa 1–9/2015).

Liiketappio oli -6,1 miljoonaa euroa (-3,1 miljoonaa euroa), tappio -6,7 miljoonaa euroa (-3,0
miljoonaa euroa).

Osakekohtainen tulos -0,23 euroa (-0,12 euroa).

Yhtiön omavaraisuusaste oli hyvä 83,3 % (67,4 %), ja likvidit varat olivat 11,4 miljoonaa euroa (9,4
miljoonaa euroa).

SSH Communications Security arvioi vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan hieman vuoteen 2015
verrattuna.
 

KONSERNIN AVAINLUVUT       

milj. euroa 7-9/
2016

7-9/
2015

1-9/
2016

1-9/
2015

Muutos
%

1-12/
2015  

       



Liikevaihto 3,7 3,6 11,1 14,6 -24,3 18,9

Liikevoitto/-tappio -2,3 -1,0 -6,1 -3,1 -96,8 -4,4

% liikevaihdosta -63,8 -27,6 -55,4 -21,3 -160,0 -23,2

Tulos ennen veroja -2,4 -1,0 -6,6 -2,9 -123,5 -3,9

Tilikauden tulos -2,4 -1,0 -6,7 -3,0 -121,7 -3,9

       

Oman pääoman tuotto, %   -54,9 -30,2 -82,1 -40,4

Sijoitetun pääoman tuotto, %   -54,3 -29,6 -83,6 -39,9

Likvidit varat   11,4 9,4 21,7 11,3

Nettovelkaantumisaste, %   -88,9 -77,8 -14,3 -98,8

Omavaraisuusaste, %   83,3 67,4 23,6 66,8

       

Tulos/osake, euroa -0,08 -0,04 -0,23 -0,12 -94,4 -0,15

Oma pääoma/osake, euroa 0,37 0,39 0,37 0,39 -3,6 0,36

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Ohjelmistolisenssien myynnin kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä ja se oli n. 40% suurempaa
kuin tarkastelukaudella vuonna 2015. Myös kokonaisliikevaihto kasvoi hieman viime vuoden kolmanteen
neljännekseen verrattuna.

Kaudella ei solmittu uusia suuria kappoja mutta teimme joukon sopimuksia uusien asiakkaiden kanssa ja
jatkosopimuksia vanhojen asiakkaiden kanssa. Lisenssimyynti jakautui tasaisesti kaikkien keskeisten
tuoteryhmien välillä ja IBM z/OS-suurkonetuotteidemme myynti kasvoi merkittävästi.

Koska myynti kasvaa ja suurkoneiden merkitys suurille asiakkaille – sekä nykyisille että uusille – on
huomattava, organisoimme IBM z/OS –tiimimme omaksi tuotelinjakseen näiden tuotteiden kehityksen ja
myynnin tehostamiseksi. Jatkamme myös kohti Universal SSH Key Manager- ja CryptoAuditor-
tuotteiden entistä tiiviimpää integraatiota ja olemme luomassa yhtenäistä tuotealustaa palvellaksemme
asiakkaitamme entistä paremmin.

Kolmas vuosineljännes oli myös jälleenrakentamisen ja vakauttamisen aikaa. Lisäsimme
avainresursseja mm. Yhdysvaltain toimintoihimme ja julkistimme Chris Rileyn nimityksen Pohjois-
Amerikan myyntijohtajaksi. Chris tuo meille yli 20 vuoden kokemuksen myynnin johtotehtävistä ja
vahvan verkostonsa. Lisäsimme kauden aikana myös muita resursseja Yhdysvaltoihin myyntivoimamme
kasvattamiseksi.

Makroympäristö oli ennustetusti haastava ja sen aiheuttama epävarmuus etenkin finanssisektorilla on
pidentänyt myyntisyklejä. Neutraloimme aktiivisesti tämä vaikutuksia keskittymällä myyntisuppilomme
vahvistamiseen ja suurista yksittäiskaupoista riippuvaisuuden pienentämiseen.

Patenttilisensiointiliiketoimintamme kärsi takaiskun neljänneksen päättymisen jälkeen. Ensimmäisen
asteen oikeusistuin Iso-Britanniassa (UK High Court) totesi Sonyn loukkaavan SSH:n patenttia mutta
katsoi patentin mitättömäksi. Kuten olemme aiemmin todenneet, mielestämme päätös on virheellinen ja
haemme oikeudelta valituslupaa. Näkemyksemme mukaan päätös on patenttilisensiointimme kannalta
viivästys, ei tappio. Jatkamme patenttilisensiointiohjelmaamme täydellä painolla ja odotamme päätöstä
Saksassa käynnissä olevasta oikeusprosessista loka-marraskuun aikana.

Kolmas vuosineljännes oli tappiollinen mutta kassa-asemamme on edelleen vahva ja investoimme
edelleen yhä parempien tuotteiden kehittämiseen, myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen ja



vahvistaaksemme asemamme innovaatiojohtajana toimialallamme.

Patenttilisensiointitulon epävarmuuden ja joidenkin suurten kauppojen ajoituksen epävarmuuden takia
alensimme vuoden 2016 kasvuennustetta vuosineljänneksen päättymisen jälkeen. Ennustamme tällä
hetkellä koko vuoden liikevaihtomme kasvavan hieman vuoteen 2015 verrattuna.

Loppuvuoden näkymät ovat hieman epävarmat. Kiinnostus ratkaisuihimme on kasvussa, mutta etenkin
suuret finanssialan toimijat ovat varovaisia investoinneissaan ja päätöksentekosyklit ovat pidentyneet.
Kuten aiemmin mainitsimme, tämä epävarmuus on yksi syy ohjeistuksemme muuttamiseen.

Luottamuksemme strategiaamme ja tuotteisiimme on edelleen erittäin vahva. Tietoturvan tarve etenkin
kriittisten järjestelmien suojaamissa kasvaa ja lyhyen tähtäimen epävarmuudesta huolimatta markkina
on kasvussa ja olemme hyvissä asemissa hyödyntämään tätä kehitystä.

Tatu Ylönen, toimitusjohtaja

LIIKEVAIHTO

Konsernin heinä–syyskuun liikevaihto oli 3,7 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa). Konsernin
liikevaihto nousi heinä–syyskuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 2,2 prosenttia.

Konsernin tammi–syyskuun liikevaihto oli 11,1 miljoonaa euroa (14,6 miljoona euroa). Konsernin
liikevaihto laski tammi–syyskuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna -24,3
prosenttia. Viime vuoden vastaavana ajankohtana konsultointimyynti oli poikkeuksellisen suuri.

Tarkastelujakson aikana SSH Communications Securityn liikevaihdosta 53,9 prosenttia (65,6 prosenttia)
tuli Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, 33,9 prosenttia (25,3 prosenttia) Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta
sekä 12,2 prosenttia (9,1 prosenttia) Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta.

 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO       

milj. euroa 7-9/
2016

7-9/
2015

1-9/
2016

1-9/
2015

Muutos
%

1-12/
2015  

       

MAANTIETEELLINEN JAKAUMA       

Pohjois- ja Etelä-Amerikka 2,3 2,5 6,0 9,6 -37,8 11,7

Aasia ja Tyynenmeren alue 0,6 0,5 1,4 1,3 1,7 2,1

Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 0,8 0,5 3,8 3,7 1,4 5,0

SSH Konserni 3,7 3,6 11,1 14,6 -24,3 18,9

       

LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN       

Lisenssimyynti 1,3 1,0 4,8 3,5 37,7 5,1

Konsultointi 0,4 0,7 0,5 5,5 -90,9 6,1

Jatkuvat tuotot 2,1 1,9 5,7 5,6 2,8 7,6

Yhteensä 3,7 3,6 11,1 14,6 -24,3 18,9

Yhtiö laskuttaa huomattavan osan liikevaihdostaan Yhdysvaltain dollareissa. Vertailukelpoisin valuutoin
raportointikauden 2016 liikevaihdon lasku olisi ollut -24,2 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2015.



TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Heinä–syyskuun liiketappio oli -2,3 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa). Katsauskauden tappio oli
-2,4 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa).

Tammi–syyskuun liiketappio oli -6,1 miljoonaa euroa (-3,1 miljoonaa euroa). Katsauskauden tappio oli
-6,7 miljoonaa euroa (-3,0 miljoonaa euroa). Heikentyneeseen kannattavuuteen vaikuttivat
ohjelmistomyynnin odotettua hitaampi kasvu verrattuna kasvaneisiin operatiivisiin kustannuksiin johtuen
panostuksista myyntiin, tuotekehitykseen ja patenttien lisensointiin kasvun mahdollistamiseksi.

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat heinä–syyskuussa -2,9 miljoonaa euroa (-2,3
miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -2,1 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa
euroa). Hallinnon kulut olivat -0,5 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi–syyskuussa -8,3 miljoonaa euroa (-6,7
miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -6,4 miljoonaa euroa (-4,1 miljoonaa
euroa). Hallinnon kulut olivat -1,5 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa).

TASE JA RAHOITUS

SSH Communications Securityn rahoitusasema säilyi hyvänä. Taseen loppusumma 30.9.2016 oli 21,2
miljoonaa euroa (30.9.2015 22,5 miljoonaa euroa; 31.12.2015 21,8 miljoonaa euroa), josta likvidit varat
olivat 11,4 miljoonaa euroa (30.9.2015 9,4 miljoonaa euroa, 31.12.2015 11,3 miljoonaa euroa) eli 53,8
prosenttia taseen loppusummasta. Kesäkuussa toteutettiin 8,0 miljoonan euron suunnattu osakeanti.
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli katsauskauden lopussa -88,9 prosenttia (30.9.2015 -77,8
prosenttia, 31.12.2015 -98,8 prosenttia). Omavaraisuusaste 30.9.2016 oli 83,3 prosenttia (30.9.2015
67,4 prosenttia, 31.12.2015 66,8 prosenttia).

Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 1,7 miljoonaa euroa
(1,7 miljoona euroa). Katsauskauden rahoitustuotot ja -kulut muodostuivat pääasiassa talletusten
koroista sekä valuuttakurssituotoista ja -tappioista. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,5 miljoonaa
euroa (0,2 miljoonaa euroa).

Yhtiön liiketoiminnan rahavirta tammi–syyskuussa oli -5,2 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa), ja
investointien rahavirta oli -1,7 miljoonaa euroa (-1,7 miljoona euroa). Rahoituksen rahavirta oli 7,0
miljoonaa euroa (7,1 miljoonaa euroa). Yhteensä rahavarat kasvoivat tarkastelujaksolla 0,1 miljoonaa
euroa (3,3 miljoonaa euroa).

Syyskuun lopussa konsernilla ei ollut rahastosijoituksia.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

SSH Communications Securityn tutkimus- ja kehityskulut olivat heinä–syyskuussa -2,1 miljoonaa euroa
(-1,3 miljoonaa euroa), mikä vastasi 58,2 prosenttia liikevaihdosta (36,4 prosenttia). Heinä–syyskuun
aikana on aktivoitu tuotekehitysmenoja yhteensä 0,4 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa).

SSH Communications Securityn tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi–syyskuussa -6,4 miljoonaa euroa
(-4,1 miljoonaa euroa), mikä vastasi 58,0 prosenttia liikevaihdosta (27,9 prosenttia). Tammi–syyskuun
aikana on aktivoitu tuotekehitysmenoja yhteensä 1,3 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa).
Tuotekehityspoistot olivat raportointikaudella -1,1 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa 115. Henkilöstömäärä kasvoi 6 henkilöllä edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (+6 prosenttia) ja 1 henkilöllä edelliseen vuosineljännekseen
verrattuna.

Henkilöstöstä 40,0 prosenttia (42,2 prosenttia) työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa
ja asiakastuessa, 48,7 prosenttia (45,9 prosenttia) tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä 11,3



prosenttia (11,9 prosenttia) hallinnossa.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Yhtiökokouksessa 20.4.2016 valittiin SSH Communications Securityn hallituksen jäseniksi uudelleen
Tatu Ylönen, Timo Syrjälä ja Jukka Manner sekä uusina jäseninä Kaisa Olkkonen ja Harri Koponen.
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Kaisa Olkkonen.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Erkka Talvinko
toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Katsauskauden aikana SSH Communications Security Oyj:n osakkeiden vaihto oli 2 592 248 kpl (8 896
881 euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 4,39 euroa ja alin 2,65 euroa. Jakson painotettu keskikurssi
oli 3,43 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (30.9.2016) noteeraus 3,73 euroa.

Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora ja välillinen omistus ja äänivalta oli 52,6 prosenttia yhtiöstä, Timo
Syrjälän suoraan ja kontrolloimiensa yhtiöiden kanssa 8,2 prosenttia sekä Juha Mikkosen suoraan ja
kontrolloimansa yhtiön Assetman Oy:n kanssa 7,1 prosenttia. Lisätietoja osakeomistuksesta on
saatavilla yhtiön verkkosivuilta.

Kuten tiedotettiin 1. kesäkuuta 2016, yhtiö eriytti mobiiliautentikointiliiketoimintansa yritykseen, johon
yhtiö jäi vähemmistöosakkaaksi.

Katsauskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN
VALTUUTUKSET

Tarkastelujakson päättyessä 30.9.2016 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 1 031 310,99
euroa, ja se jakaantui 34 377 033 osakkeeseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään
6 000 000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen
perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia
osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka
suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus
käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. 

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista,
merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa
osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2017 asti. Kuten tiedotettiin 27.5.2016, yhtiön hallitus päätti enimmillään 400 000 option
optio-ohjelmasta. Kuten tiedotettiin 20.6.2016, toteutettiin 2 950 000 osakkeen suunnattu osakeanti.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2 000 000 yhtiön omaa osaketta. Omia
osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa



(suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta
julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista
koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä
hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan
kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2017 asti.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suurimmat riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan
eivät ole muuttuneet merkittävästi edellisestä raportointikaudesta ja on mainittu alla. Myös muut riskit,
joista yhtiö ei tällä hetkellä ole tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat
kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa.

Isoimmat riskit:

- makrotalousympäristön jatkuva epävarmuus;

- uusiin vielä kehitteillä oleviin tuotteisiin liittyvä tuotekehitys

- panostuksen määrä, uusien tuotteiden toimitusten ja myynnin käynnistäminen sekä kysyntä

- uusien sopimusten pitkä myyntisykli

- tuote- ja patenttiportfolion kilpailukyky

- mahdolliset oikeudenkäyntikulut, erityisesti USA:n markkinoilla

- teollisuuden kilpailutilanne

- kyberrikollissuus

- organisaation kyky muuttaa toimintaa liiketoiminnan kasvaessa

- suuri osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan USD valuutassa ja näin ollen USD valuuttakurssin
mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2016 aikana voi olla kannattavuuteen nyt ennalta vaikeasti
arvioitavia vaikutuksia. Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.

Yhtiön immateriaalioikeuksien hyödyntämisellä voi olla merkittäviä positiviisia ja/tai negativiisiä
vaikutuksia.

Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.ssh.com.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

SSH Communications Security arvioi vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan hieman vuoteen 2015
verrattuna.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

SSH Communications Securityn toimitusjohtajan Tatu Ylösen kokonaan omistama yhtiö Clausal
Computing Oy on tarkastelukauden aikana toimittanut SSH Communications Securitylle lähinnä



tutkimus- ja kehittämispalveluita yhteensä 0,4 miljoonan euron arvosta. Toimitusjohtaja Tatu Ylönen on
merkinnyt 489 200 osaketta ja hallituksen jäsen Timo Syrjälä yhtiönsä kautta 733 900 osaketta
konsernin 20.6.2016 toteuttamasta suunnatusta osakeannista. Katsauskauden aikana ei ole muita
olennaisia lähipiiritapahtumia.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raportointikauden jälkeen UK High Court of Justice on antanut päätöksen koskien SSH patenttia.
Oikeus katsoi Sony Communications Internationalin loukanneen kyseistä patenttia, mutta katsoi patentin
mitättömäksi. Päätös liittyy heinäkuussa 2016 käytyyn oikeudenkäyntiin. Nyt annettu UK päätös koskee
yhtä SSH:n Ukssa rekisteröityä patenttia, eikä se vaikuta muihin SSH:n omistamiin tai lisensoimiin
pantentteihin. SSH Communications Security ei ole kirjannut varausta mahdollisesti Sony
Communications Internationalille maksettavista oikeudenkäyntikuluista katsauskauden kustannuksiin.

SSH Communications Securitylla on vireillä oikeudenkäynti myös saman Euooppapatentin Saksassa
rekisteröityyn patenttiin liittyen. UK oikeusistuimesta saadulla päätöksellä ei ole suoria vaikutuksia
Saksan oikeudenkäyntiin. Päätöksiä tässä asiassa odotetaan loka-marraskuun aikana.

Patenttiliiketoiminnan kasvaneen epävarmuuden, sekä tiettyjen lisenssi- ja tilauskauppojen
toteutumiseen liittyvän ajoituksen ja epävarmuuden johdosta SSH Communications Security alensi
ennustettaan myynnin kasvusta vuodelle 2016. Uuden ohjeistuksen mukaisesti SSH arvioi vuoden 2016
liikevaihdon kasvavan hieman vuoteen 2015 verrattuna.

RAPORTOINTI

Osavuosikatsaus on IAS 34:n mukainen. Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja
laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä sekä lisäksi voimaan
tulleita IAS/IFRS-standardimuutoksia. Näillä muutoksilla ei ole ollut oleellista merkitystä
osavuosikatsaukseen. Standardimuutokset on esitetty edellisessä vuositilinpäätöksessä. Luvut ovat
tilintarkastamattomia.

TAULUKOT
 

LYHENNETTY LAAJA
TULOSLASKELMA

     

milj. euroa
7-9/
2016

7-9/
2015

1-9/
2016

1-9/
2015

1-12/
2015  

       

 Liikevaihto 3,7 3,6 11,1 14,6 18,9

 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -0,5 -0,7 -1,0 -5,9 -6,5

 Bruttokate 3,2 2,9 10,0 8,7 12,4

 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

       

 Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen
kulut -2,9 -2,3 -8,3 -6,7 -10,0

 Tuotekehityskulut -2,1 -1,3 -6,4 -4,1 -5,1

 Hallinnon kulut -0,5 -0,2 -1,5 -1,0 -1,6

       



 Liikevoitto/-tappio -2,3 -1,0 -6,1 -3,1 -4,4

       

 Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 -0,0 -0,5 0,2 0,5

       

 Voitto/tappio ennen veroja -2,4 -1,0 -6,6 -2,9 -3,9

 Verot -0,0 -0,0 -0,1 -0,1 -0,1

       

 Tilikauden voitto/tappio -2,4 -1,0 -6,7 -3,0 -3,9

 Määräysvallattomien osuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Muut laajaan tulokseen kuuluvat erät:      

 
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:

     

     

 Ulkomaiseen yksikköön liittyvät
muuntoerot 0,0 0,0 -0,3 -0,4 -0,4

 Käypään arvoon arvostus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

       

       

 Tilikauden laaja tulos yhteensä -2,4 -1,0 -7,0 -3,4 -4,3

       

       

 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen      

 Emoyrityksen omistajille -2,4 -1,0 -7,0 -3,4 -4,3

 Määräysvallattomien osuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

       

 TULOS/OSAKE      

 Tulos/osake, euroa -0,08 -0,04 -0,23 -0,12 -0,15

 Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,08 -0,03 -0,23 -0,10 -0,15

 

 

 

TASE    

milj. euroa    

  30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015

 VARAT    

     



 Pitkäaikaiset varat    

 Aineelliset hyödykkeet 0,3 0,2 0,3

 Aineettomat hyödykkeet 5,0 4,3 4,6

 Sijoitukset 0,0 0,0 0,0

 Pitkäaikaiset varat yhteensä 5,2 4,6 4,9

     

 Lyhytaikaiset varat    

 Lyhytaikaiset saamiset 4,5 8,6 5,5

 Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvälineet 0,0 0,0 0,0

 Rahavarat 11,4 9,4 11,3

 Lyhytaikaiset varat yhteensä 16,0 17,9 16,8

     

 Varat yhteensä 21,2 22,5 21,8

     

     

 OMA PÄÄOMA JA VELAT    

     

 Oma pääoma    

 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 12,8 12,0 11,4

 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0 0,0

 Oma pääoma yhteensä 12,8 12,0 11,4

     

 Pitkäaikaiset velat    

 Varaukset 0,0 0,0 0,0

 Korollinen vieras pääoma 0,0 0,0 0,0

 Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,0 0,0 0,0

     

 Lyhytaikaiset velat 8,4 10,4 10,3

     

 Velat yhteensä 8,4 10,4 10,3

     

 Oma pääoma ja velat yhteensä 21,2 22,5 21,8

 

 

RAHAVIRTALASKELMA    

milj. euroa 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015

     

 Liiketoiminnan rahavirta -5,2 -2,1 0,3



 Investointien rahavirta -1,7 -1,7 -2,6

 Rahoituksen rahavirta 7,0 7,1 7,4

     

 Rahavarojen muutos 0,1 3,3 5,1

     

 Rahavarat katsauskauden alussa 11,3 6,1 6,1

 Valuuttakurssivaikutus -0,2 0,2 0,1

 Rahavarat katsauskauden lopussa 11,4 9,4 11,3

 

LASKELMA OMAN
PÄÄOMAN
MUUTOKSISTA

       

milj. euroa Osake-
pääoma

Arvonmuutos-
rahastot

Muu
rahasto

Muuntoero Omat
osakkeet
rahasto

Ääni-
vallattomien
omistajien
osuus

Voittovarat
ja vapaat
rahastot

Yht.  

 

Oma
pääoma
1.1.2015 0,9 0,9 4,1 -1,7 0,0 0,0 3,6 7,9

 

 

         

Muutos 0,0 0,4 7,7 -0,4   -0,6 7,1

Nettovoitto       -3,0 -3,0

         

Oma
pääoma
30.9.2015 0,9 1,3 11,8 -2,1 0,0 0,0 0,0 12,0

 

 

         

Muutos 0,0 0,1 -0,2 -0,1   0,4 0,3

Nettovoitto       -0,9 -0,9

         

Oma
pääoma
31.12.2015 0,9 1,4 11,7 -2,1 0,0 0,0 -0,5 11,5

 

 

         

Muutos 0,1 0,4 0,0 -0,3   7,9 8,0

Nettovoitto       -6,7 -6,7

         

Oma
pääoma
30.9.2016 1,0 1,8 11,7 -2,4 0,0 0,0 0,7 12,8

 

 

 

 



TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT    

milj. euroa 1-9/
2016

1-9/
2015

1-12/
2015  

    

Liikevaihto 11,1 14,6 18,9

Liikevoitto/ -tappio -6,1 -3,1 -4,4

Liikevoitto, % liikevaihdosta -55,4 -21,3 -23,2

Tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -6,6 -2,9 -3,9

Tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, %
liikevaihdosta -59,6 -20,2 -20,4  

Tulos ennen veroja -6,6 -2,9 -3,9

Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -59,6 -20,2 -20,4

Oman pääoman tuotto, % -54,9 -30,2 -40,4

Sijoitetun pääoman tuotto, % -54,3 -29,6 -39,9

Korolliset nettovelat -11,4 -9,4 -11,3

Omavaraisuusaste, % 83,3 67,4 66,8

Nettovelkaantumisaste (gearing), % -88,9 -77,8 -98,8

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,7 1,7 2,6

osuus liikevaihdosta, % 15,6 11,9 13,7

Tutkimus- ja kehityskulut 6,4 4,1 5,1

osuus liikevaihdosta, % 58,0 27,9 26,9

Henkilöstö keskimäärin 112 102 102

Henkilöstö kauden lopussa 115 109 109

Taloudellisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2015. Laskentaperiaatteissa ei
ole tapahtunut muutoksia tilinpäätöksen jälkeen.

 

 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT    

 1-9/
2016

1-9/
2015

1-12/
2015  

    

Tulos/osake, euroa (laimentamaton)* -0,23 -0,12 -0,15

Tulos/osake, euroa (laimennettu)* -0,23 -0,10 -0,15

Oma pääoma/osake, euroa 0,37 0,39 0,36

Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl 32 491 30 783 31 068

Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 34 377 30 921 31 370

Osakkeen kurssikehitys euroina    

Keskikurssi 3,43 2,94 4,50

Alin 2,65 2,35 2,52



Ylin 4,39 3,74 6,32

Osakkeen kurssi kauden lopussa 3,73 2,54 3,02

Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj.
euroa 128,2 78,5 94,7

Osakevaihto, milj. kpl 2,6 2,7 8,4

Osakevaihto, % kokonaismäärästä 8,0 8,8 27,0

Osakevaihto, milj. Euroa 8,9 7,8 37,7

Hinta/voittosuhde (P/E-luku) neg. neg. neg.

Osakekohtainen osinko 0,00 0,00 0,00

Osinko tuloksesta, % 0,00 0,00 0,00

Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00 0,00

*) Tulos/osake -tunnuslukuun otetaan huomioon maksamattomat hybridilainan korot.

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    

milj. euroa 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015  

    

Hybridilainan korko 0,5 0,5 0,7

    

Vuokravakuudet 0,1 0,1 0,1

Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut     

1 vuoden kuluessa 0,5 0,4 0,5

1-5 vuoden kuluttua 0,5 0,8 0,5

VASTUUN RAJOITUS

Tämän raportin sisältö on SSH Communications Security Oyj:n ja kanssamme yhteistyössä toimivien
kolmansien osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain henkilökohtaiseen
käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena
ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa),
eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. Yhtiö ei anna sijoitusneuvoja eikä
osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut
sijoittamaan SSH Communications Securityn osakkeisiin, ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi
saadaksesi lisätietoja. Yhtiön osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta
kurssikehityksestä. LUKUUNOTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ
TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI
SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ SSH
COMMUNICATIONS SECURITY TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN
OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN
KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

SSH Communications Security Oyj:n tulos vuodelta 2016 julkaistaan 9.2.2017.

Helsingissä 20.10.2016

SSH COMMUNICATION SECURITY OYJ
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SSH Communications Security

SSH-protokollan keksijänä meillä on 20-vuotinen historia markkinoiden suunnannäyttäjänä. Kehitämme
edistyneitä tietoturvaratkaisuja, jotka mahdollistavat salattujen tietoliikenneverkkojen luomisen,
valvonnan ja hallinnoinnin. Yli 3000 kansainvälistä asiakastamme luottavat ratkaisuihimme täyttääkseen
vaativimmatkin tietoturvavaatimukset ja standardit, parantaakseen ja ylläpitääkseen tietoturvaansa sekä
säästääkseen operatiivissa kustannuksissaan. Toimimme Yhdysvalloissa, Euroopassa sekä Aasian ja
Tyynenmeren alueella. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu
Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.
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