
 
 

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1 – 31.12.2013  

YHTEENVETO 

Loka-joulukuu 2013: Liikevaihdon kasvu jatkoi tyydyttävästi (+13%), kannattavuus hyvä  

• Liikevaihto nousi 4,1 miljoonaan euroon, jossa kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon +13.1 

prosenttia (3,6 miljoonaa euroa 10-12/2012).  

• Liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa), raportointijaksolla ei ollut kertaluonteisia eriä 

(0,0 miljoonaa euroa), voitto 0,6 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa). 

• Osakekohtainen tulos 0,02 euroa (0,01 euroa). 

Tammi-joulukuu 2013:  liikevaihto kasvoi tyydyttävästi, voimakas panostus tulevaan kasvuun heikensi 

kannattavuutta, liiketoiminnan rahavirta positiivinen 

• Liikevaihto nousi 13,3 miljoonaan euroon, jossa kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon +11.9 

prosenttia (11,9 miljoonaa euroa 1-12/2012). Vertailukelpoisin valuutoin kasvu oli +13,8 prosenttia. 

• Liikevoitto oli 0,2 miljoonaan euroa (1,1 miljoonaa euroa), voitto 0,2 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa 

euroa) 

• Osakekohtainen tulos -0,00 euroa (0,04 euroa). 

• Liiketoiminnan rahavirta positiivinen 0,4 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa), kokonaisrahavirta 
negatiivinen -2,8 miljoonaa euroa (4,2  miljoonaa euroa) johtuen pääosin alkuvuonna tehdystä 2,0 

miljoonan euron sijoituksesta korkorahastoon joka raportoidaan lyhytaikaisissa sijoituksissa. 

SSH Communications Security arvioi vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan merkittävästi vuoteen 2013 verrattuna 

sekä kannattavuuden parantuvan. Ensimmäisellä vuosipuolikkaalla myynnin kasvu voi olla hitaampaa sekä 

toiminta tappiollinen johtuen uusien kauppojen ajoituksesta. 

KONSERNIN AVAINLUVUT           

milj. Euroa 10-12/ 

2013 

10-12/ 

2012 

1-12/ 

2013 

1-12/ 

2012 

Muutos 

% 

            

Liikevaihto 4,1 3,6 13,3 11,9 11,9 

Liikevoitto/-tappio 0,6 0,3 0,2 1,1 -84,1 

   % liikevaihdosta 14,0 7,8 1,3 9,1 -85,8 

Tulos ennen veroja 0,6 0,3 0,2 1,1 -86,3 

Tilikauden tulos 0,6 0,3 0,2 1,1 -86,6 

            

Oman pääoman tuotto, %     2,2 30,9 -92,9 

Sijoitetun pääoman tuotto, %     1,9 28,1 -93,2 

Likvidit varat     6,0 6,6 -9,8 

Nettovelkaantumisaste, %     -80,1 -105,2 -23,9 

Omavaraisuusaste, %     76,6 70,0 9,4 

            

Tulos/osake, euroa 0,02 0,01 -0,00 0,04 -100,0 

Oma pääoma/osake, euroa 0,24 0,20 0,24 0,20 17,4 

 

 



 
 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 

Yhtiö vahvisti johtoasemaansa salausohjelmistoissa ja palvelimien käytön hallinnassa vuonna 2013.  Yhtiö on 

keskittynyt laajojen SSH-protokollaa hyödyntävien tietoteknisten järjestelmien kyberturvallisuuteen ainoana 

maailmassa.  Yhtiön ratkaisut tietoturvan hallintaan, salaukseen, kontrolliin ja tunnistukseen ovat saaneet paljon 

huomiota kansainvälisiltä analyytikoilta ja lehdistöltä. 

 

Kasvu vuonna 2013 oli kohtalaista, myynnin kasvaessa 12% edellisvuodesta.  Käyttökate ja voitto olivat hiukan 
positiivisia toista vuotta peräkkäin, huolimatta raskaista panostuksista tuotekehitykseen ja uuden markkinan 

luomiseen.  Operatiivinen kassavirta oli positiivinen.  Henkilöstö kasvoi 41% edellisestä vuodesta yhtiön 

valmistautuessa seuraavaan kasvuvaiheeseen. 

  

Yhtiön tulevaisuudennäkymät ovat myönteiset.  Yhtiö on investoinut merkittävästi markkinan luomiseen, 

teknologiajohtajuuteen, laatuun ja sen varmistamiseen, että ensimmäisten asiakkaiden kokemukset uusista 

tuotteista ovat positiivisia.  Nyt tämä näkyy lisääntyneinä yhteydenottoina asiakkailta ja aktiivisten asiakkaiden 

lisääntymisenä.  Useat asiakkaat ovat budjetoineet merkittäviä yhtiön ratkaisujen ostoja alkaneelle vuodelle.  SSH-

protokollaan liittyvä markkina on vahva ja tarvitsee kovasti ratkaisuja avainpohjaisen pääsyn hallintaan ja 

salattujen yhteyksien valvontaan suurissa tietoteknisissä järjestelmissä. 
 

Monissa maissa on tuskallisesti havaittu että tietojärjestelmiä käytetään laajasti vakoiluun.  Eräissä maissa 

valmistajia on jopa laitettu lisäämään takaportteja tuotteisiinsa.  Tietoturvaratkaisuille luotetuista lähteistä onkin 

kova tarve.  Yhtiön osaaminen salauksessa, salausavainten hallinnassa, tunnistuksessa ja hajautetuissa 

järjestelmissä avaa huomattavia uusia kasvumahdollisuuksia viranomaismarkkinoilla. 

 

Yhtiön immateriaalioikeussalkku on kypsynyt hyödynnettäväksi kaupallisessa lisensoinnissa.  Tätä tulonlähdettä 

tullaan kehittämään alkavana vuonna ja teknologian lisensointi voi merkittävästi edistää yhtiön kasvua tulevina 

vuosina. 

Näiden tekijöiden valossa yhtiö on hyvässä asemassa kasvamaan nopeammin ja saavuttamaan paremman 
kannattavuuden tulevana vuonna, vaikkakin vuoden ensimmäiset kuukaudet näyttävät yhä jossain määrin 

haastavilta. 

Tatu Ylönen 
Toimitusjohtaja 

LIIKEVAIHTO  

Konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 4,1 miljoona euroa (3,6 miljoonaa euroa). Konsernin liikevaihto nousi 
loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna +13.1 prosenttia. 

Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 13,3 miljoona euroa (11,9 miljoona euroa). Konsernin liikevaihto nousi 

tammi-joulukuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna +11,9 prosenttia. 

Liikevaihdon kasvu johtui Universal SSH Key Managerin ja CryptoAuditorin kysynnästä erityisesti Euroopassa.  

Uusiin ratkaisuihin liittyvä palvelumyynti  kasvoi merkittävästi. Arvioituja pidemmät neuvotteluajat vaikuttivat 

lisenssimyyntiin. Ylläpitomyynnin supistuminen vuoteen 2012 verrattuna johtui pääosin viime vuonna tehtyjen 

ylläpitosopimusten päivittämisestä (lisätuloa vuonna 2012) sekä USD:n heikkenemisestä.  Aasiassa ja Amerikassa 

asiakkaat aloittivat siirtymään uusiin ratkaisuihin hitaammin kuin oletettiin. 

Tarkastelujakson aikana SSH Communications Securityn liikevaihdosta 39,6 prosenttia (50,6 prosenttia) tuli 

Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, 49,5 prosenttia (36,1 prosenttia) Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta sekä 10,9 
prosenttia (13,2 prosenttia) Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta.  



 
 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO           

milj. Euroa 10-12/ 

2013 

10-12/ 

2012 

1-12/ 

2013 

1-12/ 

2012 

Muutos 

% 

            

MAANTIETEELLINEN JAKAUMA           

   Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,3 1,8 5,3 6,0 -12,5 

   Aasia ja Tyynenmeren alue 0,4 0,4 1,5 1,6 -7,4 

   Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 2,4 1,5 6,6 4,3 53,2 

   SSH Konserni 4,1 3,6 13,3 11,9 11,9 

            

LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN           

   Lisenssimyynti 1,9 1,4 4,6 5,0 -7,0 

   Konsultointi 0,8 0,6 3,0 0,6 399,2 

   Ylläpito 1,4 1,6 5,6 6,3 -10,4 

   Yhteensä 4,1 3,6 13,3 11,9 11,9 

SSH Communication Security laskuttaa valtaosin Yhdysvaltain dollareissa. Tarkastelujakson aikana dollarin kurssi 

suhteessa euroon heikkeni keskimäärin -3,3 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2012. Vertailukelpoisin 

valuutoin 2012 raportointikauden liikevaihdon kasvu olisi ollut 13,8 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 

2012. 

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS 

Loka-joulukuun liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa). Voitto oli 0,6 miljoona euroa (0,3 

miljoonaa euroa).  

Tammi-joulukuun liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa). Voitto oli 0,2 miljoonaa euroa (1,1 

miljoonaa euroa).  Kertaluonteiset erät katsauskaudella olivat 0,0 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa). 

Käyttökate ja voitto olivat hiukan positiivisia huolimatta merkittävistä panostuksista tuotekehitykseen ja uuden 

markkinan luomiseen. 

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat loka-joulukuussa -1,7 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa). 

Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -0,9 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -

0,4 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa). 

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi-joulukuussa -6,9  miljoonaa euroa (-5,9 miljoonaa 

euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -3,0 miljoonaa euroa (-2,7 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut 

olivat -1,5 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa). 

TASE JA RAHOITUS  

SSH Communications Securityn rahoitusasema säilyi vahvana. Taseen loppusumma 31.12.2013 oli 13,5 miljoonaa 

euroa (31.12.2012 12,5 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 6,0 miljoonaa euroa (31.12.2012 6,6 miljoonaa 
euroa) eli 44,3 prosenttia taseen loppusummasta. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli katsauskauden 

lopussa -80,1 prosenttia (31.12.2012 -105,2 prosenttia). Omavaraisuusaste 31.12.2013 oli 76,6 prosenttia 

(31.12.2012 70,0 prosenttia).  Vuoden 2013 aikana  SSH Management Investment Oy,  yhtiön silloisen 

johtoryhmän osakepalkitsemisjärjestelyn toteuttamiseksi perustettu yhtiö, on purettu (yhtiökokouksen päätös 

23.12.2013).  SSH Management Investment Oy myi kaikki omistamansa SSH Communications Securityn osakkeet 

(4,7 prosenttia), maksoi lainan takaisin SSH Communications Securitylle ja sitä ei enää konsolidoida yhtiöön. 

Transaktiosta johtuen yhtiö on saanut 0,1 miljoonan euron tuoton ja omien osakkeiden rahaston purkaminen 

korottaa omaa pääomaa per osake 0,03 eurolla.  



 
 

Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 2,0 miljoonaa euroa (1,2 

miljoona euroa). Katsauskauden rahoitustuotot ja -kulut muodostuivat pääasiassa talletusten koroista sekä 

valuuttakurssituotoista ja -tappioista. Rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä -0,0 miljoona euroa, kun ne 

edellisvuoden vastaavana ajanjaksona olivat +0,0 miljoona euroa. 

Yhtiön liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuussa oli 0,4 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa) ja investointien 

rahavirta oli -2,0 miljoonaa euroa (-1,2 miljoona euroa). Rahoituksen rahavirta oli -1,2 miljoona euroa (4,1 

miljoonaa euroa). Yhteensä rahavarat väheni tarkastelujaksolla -2,8 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa) 
johtuen pääosin alkuvuonna tehdystä 2,0 miljoonan euron sijoituksesta korkorahastoon, joka raportoidaan 

lyhytaikaisissa sijoituksissa. 

Rahastosijoitusten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on laskettavissa markkinoilta saatavien markkinanoteerausten 

perusteella. Rahastosijoitukset ovat käyvän arvon hierarkiatasoa 1. Rahastosijoitusten markkina-arvo 

osavuosikatsaushetkellä oli 2,0 miljoonaa euroa ja nimellisarvo 2,0 miljoonaa euroa. 

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 

SSH Communications Securityn tutkimus- ja kehityskulut olivat loka-joulukuussa -0,9 miljoonaa euroa (-0,7 

miljoonaa euroa), mikä vastasi 22,2 prosenttia liikevaihdosta (19,4 prosenttia). Loka-joulukuun aikana on aktivoitu 

tuotekehitysmenoja yhteensä -0,4 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa).  

Yhtiön tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi-joulukuussa -3,0 miljoonaa euroa (-2,7 miljoonaa euroa), mikä 

vastasi 22,3 prosenttia liikevaihdosta (22,7 prosenttia). 

 

Yhtiö on jatkanut raportointikaudella tuotekehityskulujen aktivointia liittyen Universal SSH Key Manager ja Crypto 

Auditor –tuotteisiin IAS 38 standardin mukaisesti. Tammi-joulukuun aikana on aktivoitu tuotekehityskuluja 

yhteensä  1,6  miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa). 

HENKILÖSTÖ  

Yhtiön henkilöstömäärä oli joulukuun lopussa 99. Henkilöstömäärä nousi 29 henkilöllä edellisen vuoden 

vastaavaan ajankohtaan verrattuna (+41 prosenttia).  

Henkilöstöstä  43 prosenttia työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 44 

prosenttia tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, sekä 13 prosenttia hallinnossa. 

Vuonna 2013 yhtiön johtoryhmää vahvistettiin seuraavilla nimityksillä: Sami Ahvenniemi, CEO & President 

Americas; Mika Lauhde, Vice President Government Relations and Business Development; ja Antti Huima Chief 

Technology Officer and Vice President, Engineering. 

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT 

Yhtiökokouksessa 20.3.2013 valittiin SSH Communications Securityn hallituksen jäseniksi Päivi Hautamäki, Sami 

Ahvenniemi ja Tatu Ylönen. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Ahvenniemi. Kuten yhtiö tiedotti 5.7.2013, 

Sami Ahvenniemi tulee yhtiön palvelukseen ja johtoryhmän jäseneksi vastuullaan Pohjois-ja Etelä-Amerikka 

12.8.2013 alkaen. Sami Ahvenniemi jatkaa hallituksessa, mutta 1.8.2013 alkaen hallituksen puheenjohtaja on ollut 

Päivi Hautamäki. 

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT. 

 



 
 

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET 

Katsauskauden aikana SSH Communications Security Oyj:n osakkeiden vaihto oli 9 872 101 kpl (20 848 204 euroa). 

Jakson ylin kurssinoteeraus oli 4,50 euroa ja alin 0,75 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 2,11 euroa ja jakson 

viimeisen pörssipäivän (30.12.2013) noteeraus 2,91 euroa. 

Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora ja välillinen omistus ja äänivalta on 57,7 prosenttia yhtiöstä, Assetman 

Oy:n 11,3 prosenttia ja Gaselli Capital Oy:n 4,1 prosenttia. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön 

verkkosivuilta. 

Konsernirakenteessa ei ole muutoksia. 

Katsauskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta. 

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET  

Tarkastelujakson päättyessä 31.12.2013 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 922 529 euroa ja se 

jakaantui 30 750 983 osakkeeseen.  

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä 6 000 000 

osakkeen antamisesta maksullisilla osakeanneilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-

oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai 

merkintäetuoikeuksista poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään 

varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 asti. Kuten tiedotettiin 4.6.2013, yhtiön 
hallitus päätti enimillään 1 700 000 option optio-ohjelmasta.  

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, mikä määrä vastaa noin 6,50 % 

yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien 

osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön 
osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään 

varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 asti.. 

HALLITUKSEN ESITYS VOITOSTA JA VAROJEN JAOSTA 

SSH Communications Securityn hallitus tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2014 esittämään, että osinkoa 
tai pääoman palautusta ei jaeta. Tilikauden voitto esitetään kirjattavaksi omaan pääomaan voitto/tappio tilille. 

 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Isoimmat riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan 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 tuotekehityspanostuksen määrä, uusien tuotteiden toimitusten 

ja myynnin käynnistäminen sekä kysyntä; 

- tuote- ja patenttiportfolion kilpailukyky  

- mahdolliset oikeudenkäyntikulut, erityisesti USA:n markkinoilla 

-  teollisuuden kilpailutilanne 

-  organisaation kyky muuttaa toimintaa liiketoiminnan kasvaessa  

-  suuri osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan USD valuutassa ja näin ollen USD valuuttakurssin mahdollisilla 



 
 

voimakkailla vaihteluilla vuoden 2013 aikana voi olla kannattavuuteen nyt ennalta vaikeasti arvioitavia 

vaikutuksia. Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.  

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

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

SSH Communications Security arvioi vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan merkittävästi vuoteen 2013 

verrattuna sekä kannattavuuden parantuvan. Ensimmäisellä vuosipuolikkaalla myynnin kasvu voi olla 
hitaampaa sekä toiminta tappiollinen johtuen uusien kauppojen ajoituksesta. 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 

SSH Communications Security Oyj:n toimitusjohtajan Tatu Ylösen kokonaan omistama yhtiö Clausal Computing Oy 
on vuonna 2013 toimittanut SSH Communications Security Oyj:lle lähinnä tutkimus- ja kehittämispalveluita 

yhteensä 0,4 miljoonan euron arvosta. Katsauskauden aikana ei ole muita olennaisia lähipiiritapahtumia. Tatu 

Ylönen merkitsi liikkeelle lasketun hybridilainan (4,0 miljoonaa euroa) 2012. 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

 

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa olennaisia raportointikauden jälkeisiä tapahtumia.  

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 10-12/ 

2013 

10-12/ 

2012 

1-12/ 

2013 

1-12/ 

2012 

            

  Liikevaihto 4,1 3,6 13,3 11,9 

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

  Bruttokate 3,5 3,1 11,4 11,0 

  Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,1 0,0 

            

  Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut -1,7 -1,8 -6,9 -5,9 

  Tuotekehityskulut -0,9 -0,7 -3,0 -2,7 

  Hallinnon kulut -0,4 -0,4 -1,5 -1,4 

            

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

            

  Rahoitustuotot ja -kulut -0,0 0,0 -0,0 0,0 

            

  Voitto/tappio ennen veroja 0,6 0,3 0,2 1,1 

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



 
 

            

  Tilikauden voitto/tappio 0,6 0,3 0,2 1,1 

  Määräysvallattomien osuus 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 -0,1 -0,0 -0,1 

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

            

  Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,6 0,2 0,2 1,0 

            

        Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen         

  Emoyrityksen omistajille 0,6 0,2 0,2 1,0 

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

            

  TULOS/OSAKE         

  Tulos/osake, euroa 0,02 0,01 -0,00 0,04 

  Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,02 0,01 -0,00 0,04 

 

TASE     

milj. euroa     

    31.12.2013 31.12.2012 

  VARAT     

        

  Pitkäaikaiset varat     

     Aineelliset hyödykkeet 0,2 0,1 

     Aineettomat hyödykkeet 3,1 2,1 

     Sijoitukset 0,0 0,0 

  Pitkäaikaiset varat yhteensä 3,4 2,2 

        

  Lyhytaikaiset varat     

     Lyhytaikaiset saamiset 4,1 3,7 

     Sijoitukset 0,0 0,0 

     Rahavarat 6,0 6,6 

  Lyhytaikaiset varat yhteensä 10,1 10,3 

        

  Varat yhteensä 13,5 12,5 

        

  OMA PÄÄOMA JA VELAT     

        

  Oma pääoma     

     Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 7,4 6,0 

     Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,2 

  Oma pääoma yhteensä 7,4 6,3 



 
 

        

  Pitkäaikaiset velat     

     Varaukset 0,1 0,1 

     Korollinen vieras pääoma 0,0 0,0 

  Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,1 0,1 

        

  Lyhytaikaiset velat 6,0 6,1 

        

  Velat yhteensä 6,1 6,3 

        

  Oma pääoma ja velat yhteensä 13,5 12,5 

        

 

RAHAVIRTALASKELMA     

milj. Euroa 1-12/2013 

1-

12/2012 

        

  Liiketoiminnan rahavirta 0,4 1,3 

  Investointien rahavirta -2,0 -1,2 

  Rahoituksen rahavirta -1,2 4,1 

        

  Rahavarojen muutos -2,8 4,2 

        

  Rahavarat katsastuskauden alussa 6,6 2,4 

  Valuuttakurssivaikutus 0,0 0,0 

  Rahavarat katsastuskauden lopussa 3,8 6,6 

 

  



 
 

 

LASKELMA OMAN 

PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

              

milj. Euroa Osake-

pääoma 

Arvon-

muutos-

rahastot 

Muu 

rahasto + 

muun oman 

pääoman 

rahasto 

Muuntoero Omat 

osakkeet 

rahasto 

Määräysval-

lattomien 

omistajien 

osuus 

Voittovarat 

ja vapaat 

rahastot 

Yhteensä 

Oma pääoma 

1.1.2012 0,9 0,1 0,2 -1,2 -1,0 0,2 1,9 1,1 

                  

Muutos 0,0 0,1 4,0 -0,1   0,0   4,0 

Nettovoitto             1,1 1,1 

                  

Oma pääoma 
31.12.2012 0,9 0,2 4,1 -1,3 -1,0 0,2 3,1 6,3 

                  

Muutos   0,2 0,0 -0,0 1,0 -0,2   1,0 

Nettovoitto             0,2 0,2 

                  

Oma pääoma 

31.12.2013 0,9 0,4 4,1 -1,3 0,0 0,0 3,3 7,4 

  

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN         

milj. euroa 10-12/ 

2013 

10-12/ 

2012 

1-12/ 

2013 

1-12/ 

2012 

          

Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,3 1,8 5,3 6,0 

Aasia ja Tyynenmeren alue 0,4 0,4 1,5 1,6 

Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 2,4 1,5 6,6 4,3 

SSH-Konserni 4,1 3,6 13,3 11,9 

        BRUTTOKATE SEGMENTEITTÄIN         

milj. euroa 10-12/ 

2013 

10-12/ 

2012 

1-12/ 

2013 

1-12/ 

2012 

          

Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,3 1,7 5,3 5,9 

Aasia ja Tyynenmeren alue 0,4 0,4 1,5 1,6 

Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 1,8 0,9 4,7 3,5 

SSH-Konserni 3,5 3,1 11,4 11,0 



 
 

        LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN         

milj. euroa 10-12/ 

2013 

10-12/ 

2012 

1-12/ 

2013 

1-12/ 

2012 

          

Pohjois- ja Etelä-Amerikka 0,2 0,6 0,8 2,4 

Aasia ja Tyynenmeren alue 0,1 0,1 0,7 0,8 

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

SSH -konsernin yhteiset kulut* -1,5 -1,4 -5,4 -5,4 

SSH -konserni 0,6 0,3 0,2 1,1 

* SSH-konsernin yhteiset kulut sisältävät tuotehallinnan ja -kehityksen kustannukset sekä konsernihallinnon 

kustannukset. 

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT     

milj. euroa 1-12/ 

2013 

1-12/ 

2012 

      

Liikevaihto 13,3 11,9 

Liiketulos 0,2 1,1 

Liiketulos, % liikevaihdosta 1,3 9,1 

Tulos ilman kertaluonteisia eriä, ennen veroja 0,2 1,5 

Tulos ilman kertaluonteisia eriä, ennen veroja, % 

liikevaihdosta 1,1 12,8 

Tulos ennen veroja 0,2 1,1 

Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 1,2 9,4 

Oman pääoman tuotto, % 2,2 30,9 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,9 28,1 

Korolliset nettovelat -6,0 -6,6 

Omavaraisuusaste, % 76,6 70,0 

Nettovelkaantumisaste (gearing), % -80,1 -105,2 

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 2,0 1,2 

   osuus liikevaihdosta, % 14,7 10,0 

Tutkimus- ja kehityskulut 3,0 2,7 

   osuus liikevaihdosta, % 22,3 22,7 

Henkilöstö keskimäärin 85 61 

Henkilöstö kauden lopussa 99 70 

Taloudellisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2012. Laskentaperiaatteissa ei ole 

tapahtunut muutoksia tilinpäätöksen jälkeen. 

  



 
 

 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT     

  1-12/ 

2013 

1-12/ 

2012 

      

Tulos/osake, euroa (laimentamaton)* -0,00 0,04 

Tulos/osake, euroa (laimennettu)* -0,00 0,04 

Oma pääoma/osake, euroa 0,24 0,20 

Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl 30 751 30 552 

Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 30 751 30 751 

Osakkeen kurssikehitys euroina     

   Keskikurssi 2,11 0,50 

   Alin 0,75 0,30 

   Ylin 4,50 0,90 

Osakkeen kurssi kauden lopussa 2,91 0,76 

Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa 89,5 23,4 

Osakevaihto, milj. kpl 9,9 6,6 

Osakevaihto, % kokonaismäärästä 33,4 20,8 

Osakevaihto, Meur 20,8 3,2 

Hinta/voittosuhde (P/E-luku) neg. 20,9 

Osakekohtainen osinko 0,00 0,00 

Osinko tuloksesta, % 0,00 0,00 

Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00 

* Tulos/osake tunnuslukuun otetaan huomioon maksamattomat hybridilainan korot. 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET     

milj. euroa 

31.12.2013 31.12.2012 

      

Vuokravakuudet 0,1 0,1 

Taseen ulkopuoliset leasing- ja 

vuokravastuut     

   1 vuoden kuluessa 0,5 0,5 

   1-5 vuoden kuluttua 0,4 0,1 

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 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus julkaistaan 24.4.2014.  

 

Helsingissä 6.2.2014 

SSH COMMUNICATION SECURITY OYJ 

 

Hallitus 

Tatu Ylönen 

toimitusjohtaja 

Lisätietoja: 

Tatu Ylönen, toimitusjohtaja, puhelin +358 20 500 7000 

Jyrki Lalla, talousjohtaja, puhelin +358 45 340 4641 

Jakelu: 

NASDAQ OMX Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.ssh.com 


