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Virustentorjunnan kasvu kohtuullista, hyvää kasvua Internet-
palveluntarjoajien kautta toimitettavien palvelusopimusten
osalta, salaustuotteiden myynti heikkoa

Yhteenveto (suluissa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson
tilanne):

-Liikevoitto 0,4 miljoonaa negatiivinen (1,4 miljoonaa
negatiivinen) 0,6 miljoonaa negatiivinen vuoden
ensimmäisellä puoliskolla  (2,1 miljoonaa negatiivinen
vuoden 2002 ensimmäisellä vuosipuoliskolla)
-Tulos ennen satunnaisia eriä 0,2 miljoonaa negatiivinen
(1,1 miljoonaa negatiivinen), 0,2 miljoonaa negatiivinen
vuoden ensimmäisellä puolivuotisjaksolla (1,7 miljoonaa
negatiivinen vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla)
-Kassavirta 0,3 miljoonaa positiivinen
-Liikevaihto 9,1 miljoonaa (9,1 miljoonaa), 18,1 miljoonaa
vuoden ensimmäisellä puoliskolla (19,0 miljoonaa vuoden 2002
ensimmäisellä puoliskolla)
-Virustentorjuntaliiketoiminta kasvoi 6 % verrattuna vuoden
2002 toiseen neljännekseen ja 7 % verrattuna vuoden 2002
ensimmäiseen puolivuotisjaksoon
-Salausliiketoiminta laski 14 % verrattuna vuoden 2002
toiseen neljännekseen ja 23 % verrattuna vuoden 2002
ensimmäiseen puolivuotisjaksoon
-Vuosineljännes oli yhdeksäs peräkkäinen, jolloin
virustentorjunnan palvelusopimusten liikevaihto kasvoi noin
20 %.

Tarkastelujakson tärkeimmät tapahtumat

Tietoturvaohjelmistoihin investoitiin edelleen varovasti
kuluneen neljänneksen aikana. Uusien
virustentorjuntalisenssien myynti jatkui kohtuullisena
kuluttaja- ja pienyrityssektoreilla. Suuryritysten ja
julkishallinnon investointien jäädyttäminen vaikutti
varsinkin salaustuotteiden myyntiin. Ylläpito- ja tukimyynti
säilyi kohtuullisella tasolla.

F-Securen liikevaihto tarkastelujaksolla oli 9,1 miljoonaa
euroa. Liikevaihdon taso säilyi näin ollen samalla tasolla
kuin edellisen neljänneksen aikana ja vuoden 2002 toisen
neljänneksen aikana. Konsernin ennakkomaksujen määrä
taseessa oli 12,8 miljoonaa tarkastelujakson lopussa (12,4
miljoonaa vuoden 2002 toisen neljänneksen lopussa ja 13,0
miljoonaa tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa).

Liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa negatiivinen toisen
vuosineljänneksen osalta (1,4 miljoonaa negatiivinen vuoden



2002 toisena neljänneksenä ja 0,2 miljoonaa negatiivinen
vuoden 2003 ensimmäisenä neljänneksenä).

Virustentorjunnasta tuleva liikevaihto jatkoi tasaista
nousuaan ja kasvoi 6% toisena neljänneksenä ja 7 % vuoden
2003 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana.
Virustentorjuntapalvelun
tilaajamäärä jatkoi vahvaa kasvua, ja niistä saatava
liikevaihto lisääntyi 131 % ensimmäisen puolivuotisjakson
aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Salausliiketoiminnan
lasku oli 14 % toisella neljänneksellä ja 23 % ensimmäisellä
puolivuotiskaudella. Vertailukohteena ovat vastaavat
ajanjaksot edellisenä vuonna.

Kämmenlaitteiden tietoturvamyynti kärsi edelleen
yrityspuolen kämmenlaitteiden yleisestä heikosta kysynnästä.

Konserni pystyi edelleen tasapainottamaan toimintaansa
vallitsevan markkinatilanteen mukaisesti tulevaa kasvua
vaarantamatta. Kiinteät kulut olivat tarkastelujaksolla
kaikkiaan 8,6 miljoonaa (9,3 miljoonaa vastaavana aikana
2002). Kustannusten vähentämisestä huolimatta konserni on
investoinut edelleen voimakkaasti tutkimukseen ja
tuotekehitykseen.

Liikevaihdon maantieteellinen jakautuma oli seuraava
(suluissa vuoden 2002 ensimmäisen vuosipuoliskon tilanne):
Pohjois-Amerikka 26 % (29 %), pohjoismaat 35 % (35 %), muu
Eurooppa 28 % (27 %) ja muu maailma 11 % (9 %).
Virustentorjuntatuotteiden osuus liikevaihdosta oli 67% (60
%), salaustuotteiden osuus 31 % (38 %) ja muiden tuotteiden
osuus 2 % (2 %).

Tietoturva palveluna

Tietoturvan toimittaminen palveluna (Internet-
palveluntarjoajien välittäminä palvelutilauksina) jatkoi
hyvää kasvuaan, ja tarkasteluneljännes oli yhdeksäs
peräkkäinen, jolloin tämän liiketoiminnan liikevaihto kasvoi
noin 20 % edelliseen neljännekseen nähden. Vuoden
ensimmäisen puoliskon aikana palvelutilausten osuus
virustentorjuntaliikevaihdosta oli noin 11% ja kasvu
vuositasolla 131 %.

Uusia toisen neljänneksen aikana tietoturvaa palveluna
tarjoavia kumppaneita olivat Glocalnet (Ruotsi) ja Eesti
Telefon (Viro). Konserni käynnisti tietoturva palveluna
konseptin myynnin Pohjois-Amerikan markkinoilla
toukokuussa.

Uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita

Toisen neljänneksen aikana konsernin julkistamia uusia
asiakassuhteita olivat maailman suurin öljy-yhtiö Saudi
Aramco,  Microsoft MSN, Alma Media ja Suomen eduskunta.

Konserni käynnisti historiansa ensimmäisen kuluttajille
tähdätyn kampanjan yhteistyössä ranskalaisen
ohjelmistojulkaisijan WSKA:n kanssa Saksassa, Ranskassa ja
Isossa-Britanniassa. Konsernin liiketoiminnan
painopistealueena on edelleen pieni ja keskisuuri
yrityssektori. Vastaavia yhteistyökumppanuuksia kehitetään
myös muilla maantieteellisillä alueilla.

Tuotejohtajuus



Yhtiön virustentorjuntaohjelmisto F-Secure Anti-Virus sai
kolmannen kerran peräkkäin Virus Bulletin -lehden VB100-
palkinnon. Ranskalainen Décision Micro & Réseaux antoi
tuotteelle parhaat pisteet ohjelmiston suorituskyvystä.
Lisäksi Hampurin yliopiston virustentestauskeskus arvioi
F-Securen virustenhavaitsemiskyvyn erinomaiseksi kaikissa
testiluokissa; samaan pystyi vain yksi toinen toimittaja.
Tärkeimpiä tarkastelujakson jälkeisiä tapahtumia

F-Secure Anti-Virus Client Security -tuote esiteltiin
ensimmäisille pienille ja keskisuurille yritysasiakkaille
kolmannen vuosineljänneksen alussa. Tuote sisältää
virustentorjunnan, sähköpostin tarkistuksen, palomuurin,
murtoyritysten seurannan ja sovellusvalvonnan.  Web- ja
sähköpostiliikenteen valvontaan  yhdyskäytävätasolla
tarkoitettu F-Secure Internet Gatekeeper on myös
julkistettu. Nämä ovat vuoden 2003 merkittävimmät
tuotejulkistukset.

Langattomaan sisällön jakeluun liittyvän tietoturvaratkaisun
F-Secure Mobile Filterin -ohjelmiston ensimmäiset
toimitukset alkoivat kolmantena neljänneksenä.

Henkilöstö ja organisaatio

Konsernissa oli neljänneksen lopussa 303 työntekijää (303
ensimmäisen neljänneksen lopussa).

Rahoitus

Konsernin rahoitusasema pysyi vahvana neljänneksen aikana .
Konsernin omavaraisuusaste oli 30.6.2003 73 % (73 %
30.6.2002). Rahoitustuotot olivat vuoden toisen neljänneksen
aikana 0,2 miljoonaa (0,3 miljoonaa vastaavana aikana 2002).

Kassavirta oli tarkasteluneljänneksen aikana 0,3 miljoonaa
positiivinen. Konsernin likvidit varat 30. kesäkuuta 2003
olivat 35,3 miljoonaa (35 miljoonaa 31.3.2003).

Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen vaihtokurssin
muutoksella on ollut lievä negatiivinen vaikutus
liikevaihtoon ja tulokseen.

Investoinnit

Konsernin investoinnit vuoden 2003 ensimmäisellä
puolivuotisjaksolla olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,8
miljoonaa vastaavana aikana edellisvuonna). Investoinnit
koostuivat lähinnä IT-laitteista ja ohjelmistoista.

Osakkeet, osakepääoma ja optio-ohjelmat

Tarkastelujaksolla F-Securen osakkeita merkittiin 17 989
kappaletta B-optiotodistuksilla ja 61 601 kappaletta C-
optiotodistuksilla, jotka liittyivät F-Securen vuoden 1998
optiosuunnitelmaan.

Kaikkiaan osakkeiden määrä nousi 79 590:llä. Osakepääoman
vastaava nousu eli 795,90 euroa merkittiin kaupparekisteriin
11.6.2003. Tämän seurauksena F-Securen osakepääoma on tällä
hetkellä 1 453 128,72 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 145
312 872. F-Secure sai omaa pääomaa lisää yhteensä 9 050,77
euroa.



Kaikkien voimassa olevien optio-ohjelmien laimennusvaikutus
huomioon ottaen osakkeiden kokonaismäärä olisi 163 230 484.

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin tavoitteena vuonna 2003 on kasvaa
virustentorjuntaliiketoiminnassa alaa nopeammin Euroopan
pienyrityssektorilla, keskikokoisissa yrityksissä ja
kuluttajamarkkinoilla. Tähän päästään hyödyntämällä olemassa
olevia kumppanuuksia palveluntarjoajien kanssa ja lisäämällä
jälleenmyyjäkumppaneiden määrää valituissa maissa.

Salausliiketoiminnan arvioidaan supistuvan hieman vuonna
2003 vuoden 2002 tasoon verrattuna. Salausliiketoiminnan
menestys on sidoksissa suuressa määrin suuryritysten ja
julkishallinnon yleisiin ohjelmistohankintoihin.

Konsernin ja SSH Communications Ltd:n välisen kolmivuotisen
yksinmyyntisopimuksen päättymisen jälkeen syyskuun lopussa
2003  SSH Communications ei enää maksa rojalteja
konsernille. Vaikutus myyntikatteeseen neljännesvuositasolla
on ollut noin 0,6 miljoonaa euroa. Konserni etsii vastaavia
kulusäästöjä  kattaakseen myyntikatteen heikkenemisen.

F-Secure jatkaa edelleen SSH-tuotteidensa myyntiä hyödyntäen
viiden edellisen vuoden aikana saavuttamaansa
markkinajohtajuutta.

Lyhyellä tähtäimellä kämmenlaitteiden tietoturvamyynnistä ei
odoteta merkittävää liikevaihtoa. Konserni jatkaa edelleen
investointeja pysyäkseen johtavana toimittajana
kämmenjärjestelmien tietoturvatoimittajana.
Mobiilioperaattoreiden toimittamaa  virustentorjuntapalvelua
älypuhelimille pilotoidaan kuluvalla neljänneksellä.

Vuoden 2003 kolmannen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan
olevan 9 miljoonaa euroa virhemarginaalin ollessa +- 10%,
sillä kolmas neljännes on perinteisesti heikko Euroopan
kesälomakauden vuoksi. Arvio perustuu myyntinäkymiin
julkaisuhetkellä, olemassa oleviin palvelu- ja
tukitilaussopimuksiin sekä aikaisempaan kokemukseen
vuosittaisesta myynnin jakautumasta.

Kiinteiden kulujen arvioidaan olevan noin 8,5 miljoonaa
euroa kolmannen neljänneksen aikana.

Vuoden 2003 liiketuloksen odotetaan paranevan vuoteen 2002
verrattuna.

Tunnusluvut (tilintarkastamattomat):

Miljoona euroa
Tuloslaskelma             2003 2002 2003 2002 Muutos 2002
                           4-6  4-6  1-6  1-6     %  1-12
Liikevaihto                9,1  9,1 18,1 19,0    -5  38,5
Hankinnan ja
valmistuksen kulut         1,1  1,2  2,0  2,3   -11   4,6
Bruttokate                 8,0  7,9 16,1 16,7    -4  33,9
Myynnin ja
markkinoinnin kulut        5,6  6,0 11,0 12,2   -10  23,4
Tutkimuksen
ja tuotekehityksen kulut   2,3  2,5  4,6  5,1   -10   9,8
Hallinnon kulut            0,7  0,8  1,4  1,7   -20   2,9
Liiketoiminnan
muut tuotot                0,2  0,1  0,3  0,1         0,4



Liiketulos                -0,4 -1,4 -0,6 -2,1        -1,7
Rahoitustuotot
ja -kulut                  0,2  0,3  0,4  0,4         0,8
Tulos ennen
satunnaisia eriä          -0,2 -1,1 -0,2 -1,7        -0,9
Satunnaiset erät +/-         -    -    -    -           -
Tulos ennen
tilinpäätössiirtoja
ja veroja                 -0,2 -1,1 -0,2 -1,7        -0,9
Tuloverot                 -0,0 -0,0 -0,1 -0,1        -0,1
Kauden tulos              -0,2 -1,2 -0,2 -1,8        -1,0

Optio-ohjelmiin liittyvillä sosiaalikuluilla ei ole
vaikutusta tuloslaskelmaan.

TASE
VASTAAVAA                   30/6/2003 30/6/2002 31/12/2002
Aineettomat hyödykkeet            1,1       1,9        1,2
Aineelliset hyödykkeet            1,3       2,0        1,6
Sijoitukset                       0,2       0,2        0,2
Saamiset                         11,5      11,0       12,5
Rahat ja pankkisaamiset          35,3      33,1       34,4
Yhteensä                         49,3      48,1       49,8

VASTATTAVAA                 30/6/2003 30/6/2002 31/12/2002
Oma pääoma                       26,7      25,9       26,8
Pakolliset varaukset              1,9       1,9        1,9
Pitkäaikainen vieras
pääoma                              -         -          -
Ennakkomaksut                    12,8      12,4       13,2
Lyhytaikainen vieras
pääoma                            8,0       7,8        7,8
Yhteensä                         49,3      48,1       49,8

Rahoituslaskelma            30/6/2003 30/6/2002 31/12/2002
Liiketoiminnan rahavirta          1,2       2,5        3,9
Investointien rahavirta          -0,3      -0,7       -1,0
Rahoituksen rahavirta             0,1       0,4        0,6
Rahavarojen muutos                1,0       2,2        3,6
Rahavarat tilikauden alussa      34,2      30,9       30,8
Rahavarat tilikauden lopussa     35,3      33,1       34,4

Tunnusluvut                      2003       2002      2002
                                 6 kk       6 kk     12 kk
Liiketulos,
 % liikevaihdosta                -3,3      -11,1      -4,5
ROI, %                            1,3      -11,6      -1,3
ROE, %                           -1,8      -13,3      -3,6
Omavaraisuusaste, %              73,1       72,7      73,4
Nettovelkaantumisaste, %       -132,1     -127,5    -128,1
Osakekohtainen tulos (euroa)    -0,00      -0,01     -0,01
Osakekohtainen tulos
laimennusvaikutus huomioiden,e     x)         x)        x)
Oma pääoma/osake, e              0,18       0,18      0,19
Investoinnit (milj.euroa)         0,3        0,8       1,2
Vastuut (milj. euroa)*           16,7       18,9      17,9
Henkilöstön keskimääräinen lkm    304        317       315

x) Ei ole laskettu, koska tunnusluvun arvo olisi
laimennusvaikutus huomioiden parempi
* Sisältää vuokravastuun Helsinki High Tech Centerin
toimitilasta



Kehitys neljännesvuosittain

                      1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 2/03
Liikevaihto           10,0  9,1  9,6  9,9  9,1  9,1
Hankinnan ja
valmistuksen kulut     1,1  1,2  1,3  0,9  1,0  1,1
Bruttokate             8,8  7,9  8,3  8,9  8,1  8,0
Myynnin ja
markkinoinnin kulut    6,1  6,0  5,6  5,6  5,5  5,6
Tutkimuksen ja
tuotekehityksen kulut  2,6  2,5  2,4  2,3  2,3  2,3
Hallinnon kulut        0,9  0,8  0,6  0,6  0,7  0,7
Liiketoiminnan muut
tuotot                 0,1  0,1  0,1  0,2  0,1  0,2
Liiketulos            -0,7 -1,4 -0,3  0,7 -0,2 -0,4
Rahoitustuotot
ja -kulut              0,1  0,3  0,2  0,3  0,2  0,2
Tulos ennen
satunnaisia eriä      -0,6 -1,1 -0,1  0,9  0,0 -0,2

Raportointi

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus pidetään tänään 6.
elokuuta klo 11 Suomen aikaa konsernin pääkonttorissa
osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki. Puhelinkonferenssi
kansainvälisille sijoittajille ja analyytikoille pidetään
klo 15.30 Suomen aikaa. Lisäohjeita on osoitteessa:
http://www.europe.fsecure.com/investor-relations/

Kolmannen vuosineljänneksen osavuotiskatsaus julkaistaan 30.
lokakuuta. Pörssitiedote lähetetään Helsingin pörssiin klo 9
Suomen aikaa, lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet pidetään
klo 11 Suomen aikaa Helsingissä, ja kansainvälinen
puhelinkonferenssi järjestetään iltapäivällä. Tarkemmat
tiedot ilmoitetaan konsernin web-sivustolla.

F-Secure Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
F-Secure OYj
Risto Siilasmaa, toimitusjohtaja     tel.358 9 2520 5510
Taneli Virtanen, talousjohtaja       tel.358 9 2520 5655
http://www.F-Secure.com

JAKELU
Hex Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
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