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Kannattavuus parani edelleen, virustentorjuntasektorilla
kohtuullista kasvua, Internet-palveluntarjoajien kautta
myytävien palvelutilauksien kasvu hyvää

 Yhteenveto (suluissa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson
tilanne):

- Liikevoitto neljänneltä vuosineljännekseltä 0,7 miljoonaa
euroa (liiketappio 0,8 miljoonaa euroa) koko vuoden
liiketappio 1,7 miljoonaa euroa (liiketappio 12,2
miljoonaa).
- Kassavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 1,7
miljoonaa euroa positiivinen ja koko vuodelta 3,6 miljoonaa
euroa positiivinen.
- Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 9,9 miljoonaa
euroa (laskua 11 %) ja koko vuonna 38,5 miljoonaa euroa
(laskua 8 %).
- Ylläpitosopimusten myynnin vahvuuden ansiosta
ennakkomaksuina saadun myynnin määrä kasvoi viimeisen
neljänneksen aikana 1,3 miljoonalla 13,2 miljoonaan euroon
(11,5 miljoonaa euroa).
- Virustentorjuntaliiketoiminnan liikevaihto laski viimeisen
neljänneksen aikana 8 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna, mutta kasvoi 4 % koko vuoden tasolla.
- Salausliiketoiminnan liikevaihto pieneni 13 % viimeisellä
neljänneksellä vuoden 2001 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna
ja vuositasolla lasku oli 15 %.
- Vuoden 2002 viimeinen neljännes oli seitsemäs peräkkäinen,
jolloin virustentorjuntapalvelun asiakaskanta kasvoi yli 20
% neljänneksittäin verrattuna.

Liiketoiminnan tärkeimmät tapahtumat

Tietoturvaohjelmistoihin investoitiin varovasti koko vuoden
ajan erityisesti suuryritysmarkkinoilla. Uusien lisenssien
myynti oli heikkoa kaikilla muilla alueilla paitsi kuluttaja-
ja pienyrityssektorille suunnatuissa
virustentorjuntatuotteissa. Ylläpito- ja tukipalvelujen
myynti olemassa oleville asiakkaille sen sijaan säilyi
vahvana.

Vuoden 2002 neljänneltä neljännekseltä F-Securen liikevaihto
oli 9,9 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee 3 % nousua
edellisestä neljänneksestä ja 11 % laskua vastaavasta
jaksosta vuonna 2001. Vuoden 2002 kokonaisliikevaihto oli
38,5 miljoonaa euroa, mikä oli 8 % vähemmän kuin vuonna
2001. Konsernin ennakkomaksuina saama myynti nousi 1,7
miljoonalla eurolla vuonna 2002 (1,1 miljoonalla 2001), ja



vuoden lopussa konsernitaseessa olevien ennakkomaksujen
määrä oli 13,2 miljoonaa euroa (11,5 miljoonaa vuoden 2001
lopussa, 11,9 miljoonaa vuoden 2002 kolmannen neljänneksen
lopussa).

Liiketulos parani ja liikevoitto oli neljännellä
neljänneksellä 0,7 miljoonaa euroa (kolmannella
neljänneksellä liiketappio oli 0,3 miljoonaa euroa ja vuoden
2001 viimeisellä neljänneksellä liiketappio oli 0,8
miljoonaa euroa). Vuoden 2002 liiketappio oli 1,7 miljoonaa
euroa (liiketappio 12,2 miljoonaa vuonna 2001).

Virustentorjuntaliiketoiminta jatkui vakaana ja liikevaihto
kasvoi 4 % vuodesta 2001. Virustentorjuntapalvelun
tilaajamäärän  kasvu kiihtyi vuoden loppua kohden. Viimeisen
vuosineljänneksen aikana kokonaisuutena
virustentorjuntatuotteiden liikevaihto laski kuitenkin 8 %
verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.
Salaustuoteliiketoiminnan liikevaihto pieneni 15 % vuonna
2002 verrattuna edelliseen vuoteen.

Konserni jatkoi uuden liiketoiminnan kehittämistä käsi- ja
langattomien laitteiden  sisällön turvaamisessa ja solmi
useita merkittäviä yhteistyösopimuksia sellaisten johtavien
toimittajien, kuten Fujitsu-Siemensin, Hewlett-Packardin ja
Nokian kanssa. Kämmenlaitteiden kysyntä on kuitenkin pysynyt
alhaisena markkinoilla vuotta aiemmin esitettyihin
odotuksiin verrattuna. Tämä on heijastunut liikevaihdon
hitaana kasvuna tällä toiminta-alueella.

Konserni on pystynyt tasapainottamaan toimintansa nykyisen
liiketoimintatilanteen mukaiseksi tulevaa kasvua
vaarantamatta. Viimeisen neljänneksen kiinteät kulut olivat
8,5 miljoonaa euroa (8,6 miljoonaa euroa kolmannella
neljänneksellä ja 10,9 miljoonaa euroa vuoden 2001
viimeisellä neljänneksellä). Kokonaiskulujen vähennyksistä
huolimatta yhtiö panostaa edelleen voimakkaasti
tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Konsernissa painotetaan edelleen asiakkuuksien hyvää hoitoa
ja asiakastyytyväisyyden seurantaa. Vuosittaisessa
asiakastyytyväisyystutkimuksessa yleisarvosana oli 4,3
(asteikolla 1 - 5), ja tärkeimmät virustentorjuntatuotteet
ja niiden päivityspalvelu saivat arvosanan 4,4.

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma vuonna 2002
(verrattuna vuoteen 2001) oli seuraava: Pohjois-Amerikka 31
% (37 %), Pohjoismaat 33 % (34 %), muu Eurooppa 28 % (23 %)
ja muu maailma 8 % (6 %). Virustentorjuntatuotteiden osuus
liikevaihdosta oli 58 % (52 %), salaustuotteiden 40 % (43 %)
ja muiden tuotteiden 2 % (5 %).

Tietoturva palveluna

Tietoturvan toimittaminen palveluna (Internet-
palveluntarjoajien välittäminä palvelutilauksina) on
kasvanut entisestään, kun merkittävät
palveluntarjoajakumppanit Ranskassa ja Ruotsissa ryhtyivät
aktiivisesti myymään virustentorjunta- ja
palomuuripalvelujaan vuonna 2002. Liiketoiminta kasvoi
hyvin, ja vuoden 2002 viimeinen neljännes oli seitsemäs
peräkkäinen, jolloin tilausten määrä kasvoi yli 20 %
neljänneksittäin verrattuna. Palvelutilaukset vastasivat 9 %
virustentorjuntatuotteiden liikevaihdosta neljännellä
neljänneksellä ja 7 % koko vuoden virustentorjuntaliikevaihdosta.



Merkittävimmät asiakkaat ja yhteistyökumppanit

Lokakuussa F-Secure ja Deutsche Telekom julkistivat
palvelun, jota Deutsche Telekomin T-Com-yhtiö ryhtyi
tarjoamaan pienyritysasiakkailleen. Personal Security
Service -palvelussa yhdistyvät virustentorjunta- ja
palomuuriratkaisu, jota tarjotaan alkuvaiheessa T-Comin 350
000 pienelle ja keskisuurelle yritysasiakkaalle. Palvelun
odotetaan lähtevän täysipainoisesti käyntiin vuoden 2003
loppupuolella. Konsernin asiakkaina on nyt Euroopan kaksi
suurinta Internet-palveluntarjoajaa, jotka toimittavat
keskitetysti hallittavia tietoturvaratkaisuja perustuen  F-
Securen tekniikkaan. Nämä ovat Deutsche Telekom Saksassa ja
Wanadoo Ranskassa.

Tuotejohtaja

Useimmat asiakkaat ovat ottaneet käyttöön toisen
neljänneksen aikana julkistetun F-Secure Anti-Virus 5.40
-tuoteversion, ja siitä saatu palaute on ollut erittäin
myönteistä. Viimeaikaisten virusepidemioiden aikana F-Secure
on pystynyt havaitsemaan ja poistamaan virukset erittäin
nopeasti muihin alalla toimiviin yrityksiin verrattuna. Tämä
on tuottanut merkittäviä säästöjä F-Securen asiakkaille.
Tuote sai Virus Bulletin -lehden VB100-palkinnon 100-
prosenttisesta virussuojauksesta ja West Coast Labsin
Checkmark Level 1- ja Level 2 -sertifikaatit.

Henkilöstö ja organisaatio

Konsernissa oli vuoden lopussa 306 työntekijää (317
kolmannen neljänneksen lopussa).

Vuoden 2002 aikana konsernin liiketoiminta jaettiin neljään
liiketoimintayksikköön. Nämä ovat
virustentorjunta, SSH, VPN ja langattomat järjestelmät.

Rahoitus

Konsernin rahoitusasema pysyi vahvana vuoden aikana.
Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa
31.12.2002 73 % (31.12.2001 73 %). Rahoitustuotot vuonna
2002 olivat 0,8 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa vuonna 2001).

Kassavirta oli vuoden viimeisen neljänneksen aikana 1,7
miljoonaa euroa positiivinen ja 3,6 miljoonaa euroa
positiivinen koko vuonna 2002. Konsernin likvidit varat 31.
joulukuuta 2002 olivat 34,4 miljoonaa euroa (32,7 miljoonaa
30. syyskuuta 2002 ja 31,0 miljoonaa 31. joulukuuta 2001).

Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen vaihtokurssin
muutoksella on ollut lievä negatiivinen vaikutus vuoden 2002
liikevaihtoon ja tulokseen.

Investoinnit

Konsernin investoinnit vuoden 2002 aikana olivat 1,2
miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa vuonna 2001). Investoinnit
koostuivat lähinnä IT-laitteista ja -ohjelmistoista.

Osakkeet, osakepääoma ja optio-ohjelmat

Vuonna 2002 kaupparekisteriin merkittiin kaikkiaan 1.879.637
uutta F-Securen osaketta. Ne merkittiin yhtiön optio-



ohjelmien perusteella. Merkintöjen johdosta osakepääoma
nousi 18.796,37 eurolla. Lisäksi tammikuussa 2003
kaupparekisteriin merkittiin yhteensä 350.584 uutta
osaketta, jonka seurauksena osakepääoma nousi 3.505,84
eurolla.

Osakkeiden määrä oli tammikuun 2003 lopussa 144.301.989.
Kaikkien voimassa olevien optio-ohjelmien laimennusvaikutus
huomioon ottaen osakkeiden kokonaismäärä olisi 163.256.465.

Maaliskuussa varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotuksen ja valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta päättämään osakepääoman korottamisesta
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä tai laskemalla
liikkeeseen yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan,
optiolainan tai optio-oikeuksia. Osakeantien, optiolainojen,
optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjalainojen vaihtojen
seurauksena konsernin osakepääoma saa nousta enintään
280.000 eurolla. Uusia osakkeita voidaan merkitä yhteensä
enintään 28.000.000 kappaletta. Mikäli valtuutusta käytetään
konsernin henkilöstön kannustinjärjestelmien kehittämiseen,
osakepääoma saa nousta enintään 70.000 eurolla, jolloin
merkittävien osakkeiden määrä voi olla enintään 7.000.000.
Valtuutus on kokonaisuudessaan käyttämättä.

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin tavoitteena on virustentorjuntaliiketoiminnan
kasvattaminen  alaa nopeammin. Kohderyhmänä ovat Euroopan
pienet ja keskikokoiset yritykset sekä kuluttajat. Tämän
mahdollistaa  palveluntarjoajien kanssa solmitut
kumppanuudet sekä jälleenmyyjäkumppaneiden määrän
kasvattaminen  valituissa kohdemaissa.

Salausliiketoiminnan arvioidaan supistuvan hieman. Tällä
liiketoiminta-alueella menestys riippuu suuressa määrin
yritysten yleisistä ohjelmistoinvestoinneista.
Kämmenlaitteiden tietoturvamarkkinoilla ei lyhyellä
tähtäimellä uskota päästävän merkittävään liikevaihtoon.

Vuoden 2003 liiketuloksen odotetaan paranevan vuoteen 2002
verrattuna. Koska vuoden alku on perinteisesti ollut
hiljainen, ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon
arvioidaan olevan 9,5 miljoonaa euroa virhemarginaalin
ollessa +- 10 %. Arvio perustuu myyntinäkymiin
julkaisuhetkellä, olemassa oleviin palvelu- ja
tukitilaussopimuksiin, aikaisempaan kokemukseen
vuosittaisesta myynnin jakautumasta sekä euron ja dollarin
väliseen vaihtokurssiin 1,1.

Kiinteiden kulujen arvioidaan olevan noin 9 miljoonaa euroa
ensimmäisen neljänneksen aikana. Tämä on hieman enemmän kuin
vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä, koska konsernin
henkilökunnan määrä kasvaa ja markkinointiin käytetään
enemmän varoja.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

1. Osingonjako
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2002 ei jaeta osinkoa.

2. Valtuutus osakepääoman korottamiseen
Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai



useammalla uusmerkinnällä, optiolainalla, optio-oikeuksilla
tai laskemalla liikkeelle yksi tai useampi
vaihtovelkakirjalaina. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa
osakeantien tai vaihtovelkakirjalainojen vaihtojen
seurauksena enintään 280.000 eurolla. Mikäli valtuutusta
käytetään kannustejärjestelmän luomiseksi konsernin
henkilöstölle, osakepääomaa voidaan korottaa enintään 70.000
eurolla, jolloin liikkeelle laskettavien osakkeiden määrä
olisi 7.000.000. Samalla hallitus ehdottaa, että edellinen
valtuutus perutaan.

Tunnusluvut:

Tunnusluvut:
Miljoona euroa
TULOSLASKELMA             2002  2001 2002  2001 Muutos
                         10-12 10-12 1-12  1-12     %
Liikevaihto                9,9  11,1 38,5  41,7    -8
Hankinnan ja
valmistuksen kulut         0,9   1,3  4,6   5,7   -20
Bruttokate                 8,9   9,9 33,9  36,0    -6
Myynnin ja
markkinoinnin kulut        5,6   7,0 23,4  32,3   -28
Tutkimuksen
ja tuotekehityksen kulut   2,3   3,0  9,8  12,4   -22
Hallinnon kulut            0,6   0,9  2,9   3,7   -22
Liiketoiminnan
muut tuotot                0,2   0,1  0,4   0,3
Liiketulos                 0,7  -0,8 -1,7 -12,2
Rahoitustuotot
ja -kulut                  0,3   0,3  0,8   2,3
Tulos ennen
satunnaisia eriä           0,9  -0,5 -0,9  -9,9
Satunnaiset erät +/-         -     -    -     -
Tulos ennen
tilinpäätössiirtoja
ja veroja                  0,9  -0,5 -0,9  -9,9
Tuloverot                 -0,1  -0,3 -0,1  -0,2
Kauden tulos               0,9  -0,7 -1,0 -10,2

Optio-ohjelmiin liittyvillä sosiaalikuluilla ei ole
vaikutusta tuloslaskelmaan.

TASE
VASTAAVAA                   31/12/2002 31/12/2001
Aineettomat hyödykkeet            1,2         1,5
Aineelliset hyödykkeet            1,6         2,6
Sijoitukset                       0,2         0,3
Saamiset                         12,5        13,4
Rahat ja pankkisaamiset          34,4        31,0
Yhteensä                         49,8        48,8

VASTATTAVAA                 31/12/2002 31/12/2001
Oma pääoma                       26,8        27,4
Pakolliset varaukset              1,9         1,9
Pitkäaikainen vieras
pääoma                              -           -
Ennakkomaksut                    13,2        11,5
Lyhytaikainen vieras
pääoma                            7,8         8,0
Yhteensä                         49,8        48,8

RAHOITUSLASKELMA                 2002       2001



Liiketoiminnan rahavirta          3,9       -5,9
Investointien rahavirta          -1,0       -1,9
Rahoituksen rahavirta             0,6        0,3
Rahavarojen muutos                3,6       -7,5
Rahavarat tilikauden alussa      30,8       38,5
Rahavarat tilikauden lopussa     34,4       31,0

Tunnusluvut                      2002       2001
                                12 kk      12 kk
Liiketulos,
 % liikevaihdosta                -4,5      -29,3
ROI, %                           -1,3      -28,3
ROE, %                           -3,6      -31,5
Omavaraisuusaste, %              73,4       73,4
Nettovelkaantumisaste, %       -128,1     -113,2
Osakekohtainen tulos (euroa)    -0,01      -0,07
Osakekohtainen tulos
laimennusvaikutus huomioiden,e     x)         x)
Oma pääoma/osake, e              0,19       0,19
Investoinnit (milj.euroa)         1,2        1,4
Vastuut (milj. euroa)*           17,9       20,2
Henkilöstön keskimääräinen lkm    315        376

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

Kehitys neljännesvuosittain

                       1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02
Liikevaihto            10,0 10,7  9,9 11,1 10,0  9,1  9,6  9,9

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

Raportointi

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus pidetään tänään 13.
helmikuuta 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.f-secure.com/investor-relations/

Vuosikertomus julkistetaan 18. maaliskuuta. Varsinainen
yhtiökokous pidetään 26. päivänä maaliskuuta. Vuoden 2003
osavuotiskatsaukset julkaistaan 29.4. (ensimmäinen
vuosineljännes), 5.8. (toinen vuosineljännes) ja 30.10.



(kolmas vuosineljännes).

Pörssitiedote lähetetään klo 9 Suomen aikaa Helsingin
pörssiin, 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    puh. 358 9 2520 5510
Taneli Virtanen, talousjohtaja      puh. 358 9 2520 5655

http://www.F-Secure.com

JAKELU
Helsingin pörssi
Tärkeimmät tiedotusvälineet
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