
 
 
  

 

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE  
26.07.2006 klo 9.00 
 
SSH:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2006  
 
- Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 4,4 milj. euroa, kasvu 
edellisen vuoden vastaavaan jaksoon +54,4 % (2,8 milj. euroa 
vuonna 2005). 
- Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2,3 milj. euroa, 
kasvu edellisen vuoden vastaavaan jaksoon +89,6% (1,2 milj. 
euroa vuonna 2005) 
- Liiketappio tammi-kesäkuussa oli –0,9 milj. euroa (-3,5 
milj. euroa), tappio -0,5 milj. euroa (-3,1 milj. euroa). 
Toisen vuosineljänneksen liiketappio oli –0,3 milj. euroa, 
tappio –0,2 milj. euroa. 
- Toisen vuosineljänneksen aikana  yhtiö solmi monivuotiset 
runkosopimukset kolmen suuren pankin ja yhden suuren kaupan 
alan yrityksen kanssa.  
- Kasvaneen tarjouskannan, uusien asiakkaiden ja uusien 
tuotteiden ansiosta vuoden 2006 myynnin ja tuloksen 
odotetaan olevan edellisvuotta paremmat. 
 
AVAINLUVUT  
 4-6/ 

2006
4-6/ 
2005

1-6/ 
2006

1-6/ 
2005 

1-12/ 
2005

  
Liikevaihto, milj. euroa 2,3 1,2 4,4 2,8 9,3
Liikevaihto, muutos % 89,6 -52,1 54,4 -33,1 13,0
Liikevoitto/-tappio, 
milj. euroa -0,3 -1,6 -0,9 -3,5 -2,6
   % liikevaihdosta -12,5 -134,8 -21,5 -124,2 -28,5
Liikevoitto/-tappio, 
muutos % 82,5 2,3 73,2 7,9 58,7
Voitto/tappio ennen 
satunnaisia eriä ja 
veroja, milj. euroa -0,2 -1,2 -0,5 -3,1 -2,0
   % liikevaihdosta -8,0 -100,8 -12,6 -109,4 -21,8
Henkilöstön lukumäärä 
katsauskauden lopussa 85 81 85 81 75
      
Tulos/osake, euroa   -0,02 -0,11 -0,07
Oma pääoma/osake, euroa   0,88 0,86 0,90
 
LIIKEVAIHDON KEHITYS  
 
Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 4,4 milj. euroa 
(2,8 milj. euroa). Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-
kesäkuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna 54,4 %. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 
2,3 milj. euroa, jossa kasvua edellisen vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon oli 89,6 %. 



 
 
  

 

   
Tarkastelujakson aikana SSH jatkoi SSH Tectia -ratkaisuun 
perustuvan strategiansa systemaattista toteuttamista. SSH 
Tectia on tietoturvajärjestelmä mm. suuryrityksille, 
rahoituslaitoksille ja julkisyhteisöille. Valtaosa SSH:n 
tarkastelujakson myynnistä tuli näistä asiakasryhmistä.  
 
SSH laskuttaa valtaosin Yhdysvaltain dollareissa. 
Tarkastelujakson aikana Yhdysvaltain dollarin keskikurssi 
oli noin 4% heikompi kuin vastaavana ajanjaksona 2005. 
 
TULOKSEN JA KULURAKENTEEN KEHITYS 
 
Tammi-kesäkuun liiketappio oli –0,9 milj. euroa (-3,5 milj. 
euroa). Tappio oli –0,5 milj. euroa (-3,1 milj. euroa). 
Toisen vuosineljänneksen liiketappio oli –0,3 milj. euroa (-
1,6 milj. 
euroa) ja tappio oli –0,2 milj. euroa (-1,2 milj. euroa).  
 
Vuoden 2005 tammi-kesäkuuhun verrattuna kiinteät kustan-
nukset ovat laskeneet noin 1,0 milj. eurolla. Henkilöstö-
kulut vähenivät 13% ja muut kulut 19%. 
 
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kustannukset olivat tammi-
kesäkuussa 1,7 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Myynnin ja 
markkinoinnin kustannukset olivat 2,9 milj. euroa (3,5 milj. 
euroa). Hallinnon kustannukset olivat 0,8 milj. euroa (1,1 
milj. euroa). 
 
TASE JA RAHOITUS  
 
SSH:n rahoitusasema säilyi katsauskaudella hyvänä. Taseen 
loppusumma 30.6.2006 oli 27,6 milj. euroa (26,3 milj. 
euroa), josta likvidit varat olivat 23,9 milj. euroa (23,3 
milj. euroa) eli 86,5 % taseen loppusummasta. Konsernilla ei 
ole pitkäaikaisia velkoja. 
 
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli tilikauden lopussa –
96,4 (- 95,8). Omavaraisuusaste 30.6.2006 oli 95,2% (94,9 
%). 
 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 
olivat tarkastelujaksolla 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa). 
Tarkastelujakson rahoitustuotot muodostuivat pääasiassa 
rahasto-osuuksien myyntivoitoista. Rahoitustuotot ja –kulut 
olivat yhteensä +0,4 milj. euroa, kun ne edellisvuoden 
vastaavana ajanjaksona olivat +0,4 milj. euroa. 
 
SSH:n liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli 1,2 
milj. euroa ja investointien rahavirta oli -1,3 milj. euroa. 



 
 
  

 

Rahoituksen rahavirta oli nolla. Yhteensä rahavarat 
vähenivät tarkastelujaksolla -0,1 milj.euroa. 
 
MARKKINOIDEN KEHITYS  
 
Tietojen luottamuksellisuutta ja turvallista tiedonvälitystä 
koskevilla lainsäädännön muutoksilla niin Yhdysvalloissa, 
Japanissa kuin Euroopassakin on pitkäaikainen myönteinen 
vaikutus tuotteidemme markkinoihin. Asiakkaiden tietoturvan 
hallinta on yhä haastavampaa, kun yritysten sisäisen ja 
ulkoisen tietoverkon raja on vähitellen hämärtymässä. 
Suuryritysten mahdollisuudet turvata sisäverkkoaan ja omaa 
liiketoimintaansa uusia kehittyneitä matoja ja takaportteja 
vastaan ovat heikentyneet, vaikka samanaikaisesti uusi 
lainsäädäntö ja yritysten keskinäiset sopimukset voimak-
kaasti lisäävät yritysten vastuuta tietoturvan toteuttamisen 
ja riskien hallinnan alueilla. 
 
SSH Tectia -ratkaisun ominaisuudet vastaavat hyvin 
ylläkuvattuihin kehityssuuntiin ja niistä johtuviin uusiin 
vaatimuksiin. Uskomme, että lainsäädännön, tietoturva-
standardien, yritysten omien ja keskinäisten kehitys-
ohjelmien ansiosta SSH Tectian kysynnän kasvu tulee 
jatkumaan. 
 
Yhdysvalloissa Sarbanes Oxley 404 –säädökset (SOX) 
vaikuttavat yritysten suunnitelmiin monella tavoin myös 
tietoturvan alueella.  Muita vastaavia säädöksiä ovat Gramm-
Leach-Bliley Act, HIPAA ja toisella tavalla myös luotto-
korttiyhtiöiden PCI –standardit. Näiden vaikutuksesta 
asiakkaamme joutuvat parantamaan IT –infrastruktuurinsa 
tietoturvaa sekä sisäisiä että ulkoisia uhkia vastaan. Tämä 
tapahtuu käytännössä useiden vaiheittaisten projektien 
kautta ja ajoittuu usean vuoden ajalle. 
 
SSH:n päämarkkina-alueella Pohjois-Amerikassa valmistelu- ja 
evaluointivaiheessa olevien hankkeiden määrä on kasvanut 
merkittävästi erityisesti SSH:n uusien tuotteiden sovellus-
alueilla. Tällaisia ovat tiedostosiirtojen, yrityssovel-
lusten ja IBM z/OS mainframe –ympäristön tietoturva-
ratkaisut. 
  
SSH:n kannalta kiinnostavimpia markkina-alueita Euroopassa 
ovat Saksa, Iso-Britannia, Pohjoismaat ja Aasiassa Japani.  
 
Tarkastelujakson aikana kilpailutilanne kehittyi SSH Tectian 
kannalta edulliseen suuntaan. Tiukentuneiden tietoturva-
säädösten valossa useat suuret asiakkaat alkoivat kiinnittää 
huomiota niihin riskeihin ja piilokustannuksiin, jotka 
ilmenevät käytettäessä monesta lähteestä koottuja ei kaupal-
lisia, OpenSSH –pohjaisia toteutuksia. Useat suuret 



 
 
  

 

asiakkaat ovat tehneet päätöksiä vaiheittaisesta 
siirtymisestä kaupallisesti tuetun ratkaisun käyttäjiksi. 
 
 
MYYNNIN KEHITYS 
 
SSH:N LIIKEVAIHTO       
milj. euroa 4-6/ 

2006
1-3/ 
2006

10-12/ 
2005

7-9/ 
2005

4-6/ 
2005 

1-12/ 
2005

  
MAANTIETEELLINEN 
JAKAUMA 

 

  Pohjois- ja Etelä-  
  Amerikka 1,4 1,2 3,3 1,8 0,8 6,8
  Aasia ja 
  Tyynenmeren alue 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,7
  Eurooppa ja muut 
  maat 0,7 0,6 0,7 0,3 0,3 1,8
  SSH-konserni 2,3 2,0 4,1 2,4 1,2 9,3
       
SSH TECTIA –
LIIKETOIMINTA       
  Liikevaihto/ 
lisenssimyynti 1,4 1,2 3,5 1,7 0,8 6,9
  Liikevaihto/ 
ylläpito 0,9 0,9 0,6 0,7 0,5 2,4
SSH Tectia/yhteensä 2,3 2,0 4,1 2,4 1,2 9,3
 
Yhtiön tarjous- ja neuvotteluvaiheessa oleva prospektikanta 
on kasvanut merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan 
jaksoon verrattuna.  
Järjestelmätasoisen tuotteen myyntiprosessi suurasiakkaille 
on pitkä. Strategiansa mukaisesti SSH:n tavoitteena on 
kauppojen keskikoon merkittävä nostaminen. Koska tarjousten 
koko on oleellisesti kasvanut ja suurten asiakkaiden kanssa 
myyntiprosessit ovat erityisen hitaita, voi vuosineljän-
nesten välinen liikevaihto vaihdella huomattavasti.   
 
Tarkastelujakson aikana SSH:n liikevaihdosta 59,5 % (60,0 %) 
tuli Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, 11,2 % (10,6 %) Aasiasta 
ja Tyynenmeren alueelta ja 29,3 % (29,4 %) Euroopasta ja 
muista maista.  
 
Tarkastelujakson aikana SSH solmi viisi yli 100 000 euron 
arvoista asiakassopimusta. SSH:n kymmenen suurimman 
asiakkaan myynnin osuus oli 29 % liikevaihdosta. Suurimman 
yksittäisen asiakkaan osuus liikevaihdosta oli tarkastelu-
jaksolla noin 5 %. Tarkastelujakson liikevaihdossa suurin 
yksittäinen asiakas oli yksi maailman suurimmista pankeista, 
joka jatkoi SSH Tectian asentamista maailmanlaajuiseen IT 
infrastruktuuriinsa. 



 
 
  

 

  
TUOTTEET JA MARKKINOINTI 
 
SSH:n markkinointi- ja myyntitoimenpiteet kohdennettiin 
tarkastelujakson aikana yhtiön strategian mukaisesti 
suuryrityksiin, rahoituslaitoksiin ja julkishallinnon 
organisaatioihin Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa. 
SSH:n myyntiä tuettiin vahvistamalla SSH Tectia –ratkaisua 
täydentävien yhteistyökumppaneiden verkostoa. 
 
Uusien tietoturvamääräyksien konkretisoidessa asiakkaiden 
suunnitelmia ja vaatimuksia pystyimme toteuttamaan entistä 
tarkemmin kohdennettua markkinointi- ja tuoteohjelmaa 
kasvavan kysynnän tarpeisiin. Yhdysvalloissa suurimpien 
asiakkaiden kanssa onnistuneesti validoidut ratkaisut saivat 
hyvän vastaanoton myös Saksan ja Englannin kohdeasiakkaiden 
piirissä. 
 
SSH:n IBM mainframe -ympäristöön kehittämä Secure Shell 
tuote teki SSH Tectiasta markkinoiden laajimman integroidun 
Secure Shell -pohjaisen ratkaisun.  
 
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS 
 
SSH:n tutkimus- ja tuotekehityskustannukset olivat tammi-
kesäkuussa 1,7 milj. euroa (1,9 milj. euroa), mikä vastasi 
38,8 % liikevaihdosta (66,1 %).  
 
Kesäkuun lopussa yhtiöllä oli yksitoista myönnettyä 
patenttia ja 12 patenttihakemusta. 
 
HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO 
 
Konsernin henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 85. 
Henkilöstömäärä kasvoi 4 henkilöllä edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna (4,9 %).  
 
Henkilöstöstä 44,7 % työskenteli kauden lopussa tutkimuk-
sessa ja tuotekehityksessä, 40,0 % myynnissä ja markki-
noinnissa sekä 15,3 % hallinnossa. 
  
SSH:N HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT 
 
SSH Communications Security Oyj:n hallitukseen valittiin 
uudelleen 21.3.2006 pidetyssä yhtiökokouksessa Tapio 
Kallioja, Tomi Laamanen, Timo Ritakallio ja Tatu Ylönen. 
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tomi Laamanen. 
 
Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers 
Oy, päävastuullisena tarkastajanaan KHT Henrik Sormunen. 
 



 
 
  

 

SSH:N OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET 
 
Tarkastelujakson aikana SSH Communications Security Oyj:n 
osakkeiden vaihto oli 7 571 711 kpl (13 004 325,47 euroa), 
mikä merkitsi, että osakekannasta 26,76 % vaihtoi omistajaa. 
Jakson ylin kurssinoteeraus oli 2,40 euroa ja alin 1,24 
euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 1,71 euroa ja 
jakson viimeisen pörssipäivän (30.6.2006) noteeraus 1,70 
euroa.  
 
SSH Communications Security Oyj on saanut Arvopaperi-
markkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka 
mukaan Assetman Oy:n omistamien SSH:n osakkeiden 
kokonaismäärä on 17.03.2006 noussut yli yhden kahdes-
kymmenesosan (1/20) yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä ja 
niiden tuottamien äänten yhteismäärästä. Assetman Oy:n 
omistus 30.6.2006 on 6,2 %. Omistuksessa ei tarkastelujakson 
aikana tapahtunut muita oleellisia muutoksia. Yhtiön suu-
rimpina omistajina olivat Tatu Ylönen ja Tero Kivinen. Tatu 
Ylönen omistaa sekä suoraan että yhtiönsä Tatu Ylönen Oy:n 
kautta 53,4 % yhtiöstä ja Tero Kivinen vastaavasti 6,6 %. 
Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkko-
sivuilta. Konsernirakenteessa ei ollut tarkastelujaksolla 
muutoksia.  
 
SSH:N OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET  
 
Tarkastelujakson päättyessä 30.06.2006 SSH:n osakepääoma oli 
848 794,38 euroa ja se jakaantui 28 293 146 osakkeeseen. 
Tarkastelujakson aikana osakepääomaa korotettiin yhden 
kerran. Osakepääoman korotuksen taustalla olivat SSH:n 
antamilla optio-oikeuksilla merkityt uudet osakkeet. Optio-
ohjelman I/1999 nojalla merkittiin 5 000 ja optio- 
ohjelman I/2003 nojalla 19 333 kappaletta uusia SSH:n 
osakkeita. Näiden merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma 
nousi 729,99 eurolla. 
  
SSH:n 21.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti 
hallituksen 21.3.2007 mennessä päättämään osakepääoman 
korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan 
ottamisesta ja/taikka optio-oikeuksien antamisesta yhdessä 
tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen seurauksena 
osakepääoma voi nousta enintään 165 000 eurolla. Valtuutusta 
ei ole käytetty.  
 
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen esityksen 
ylikurssirahaston alentamisesta ja alentamismäärän 
osittaisesta jakamisesta osakkeenomistajille. 
Alentamispäätös tulee lopullisesti voimaan vasta Patentti- 
ja rekisterihallituksen luvan antamispäivänä. Luvan saamisen 



 
 
  

 

jälkeen hallitus on valtuutettu päättämään varojen jakamisen 
täsmäytyspäivästä ja varojen maksupäivästä. 
 
HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ (Corporate Governance) 
 
SSH noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja 
Elinkeinoelämän Keskusliiton listayhtiöiden hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmiä (Corporate Governance) koskevia 
suosituksia. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä saa lisää 
tietoa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.ssh.com. 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT  
 
Patentti- ja rekisterihallitus myönsi ja 14.07.2006 
rekisteröi OYL 6 luvun 5§:n mukaisen luvan SSH Communi-
cations Security Oyj:n yhtiökokouksen 21.03.2006 päättämän 
ylikurssirahaston alentamisen ja pääoman palautuksen 
täytäntöönpanoon. Yhtiön hallitus vahvisti luvan tultua 
rekisteröidyksi pääoman palautuksen täsmäytyspäiväksi 
19.07.2006 ja varojen maksupäiväksi 21.07.2006. Palautettava 
määrä oli 0,25 euroa osaketta kohden ja siten kokonai-
suudessaan 7.073.286,50 euroa.  
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Kasvaneen tarjouskannan, uusien asiakkaiden ja uusien 
tuotteiden ansiosta vuoden 2006 myynnin ja tuloksen 
odotetaan olevan edellisvuotta paremmat. 
 
Vuoden 2005 toisella puoliskolla saadut merkittävät 
läpimurtokaupat validoivat SSH Tectia –ratkaisun 
kohdeasiakkaidemme tarpeisiin sopivaksi. Kuluvan vuoden 
aikana on allekirjoitettu monivuotiset runkosopimukset ja 
aloitettu toimitukset viiden uuden Global Fortune Top 500 
kokoa olevan yrityksen kanssa. Odotamme näiden asiakkaiden 
jatkotilauksia tulevien vuosineljännesten aikana. 
 
Myyntihankekantamme on tällä hetkellä merkittävästi suurempi 
vuotta aikaisempaan verrattuna. Uusien tietoturvamääräysten 
ja –riskien pakottaessa asiakaskuntaamme parantamaan entistä 
laajemmin tietoturvan tasoa, odotamme kysynnän kasvun 
jatkuvan kaikilla kohdemarkkinoilla. Uskomme myös että 
Yhdysvalloissa vuosi sitten alkanut yritysten sisäisen 
tietoturvan kysynnän kasvutrendi leviää vaiheittain 
voimistuen asiakaskuntaamme Saksassa, Englannissa ja 
Japanissa. 
 
Tilausten kasvaneen koon ja ajoituksen vuoksi laskutuksen 
vaihtelut vuosineljännestasolla voivat olla edelleen 
merkittäviä, vaikka myyntiprojektien määrän kasvu osittain 
tasaakin yksittäisten suurten tilausten vaikutusta. 



 
 
  

 

 
TULOSLASKELMA  
milj. euroa 4-6/ 

2006
4-6/
2005

1-6/ 
2006 

1-6/ 
2005

1-12/ 
2005

   
 Liikevaihto    2,3 1,2 4,4 2,8 9,3
 Myytyjen suoritteiden 

hankintameno 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
 Bruttokate 2,3 1,2 4,3 2,8 9,2
 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
 Kulut         
   Tuotekehitys  -0,8 -0,9 -1,7 -1,9 -3,4
   Myynti ja  

  markkinointi  -1,5 -1,6 -2,9 -3,5 -6,7
   Hallinto  -0,4 -0,5 -0,8 -1,1 -1,9
       
 Liikevoitto/-tappio  -0,3 -1,6 -0,9 -3,5 -2,6
       
 Rahoitustuotot ja -kulut  0,1 0,4 0,4 0,4 0,6
       
 Voitto/tappio ennen veroja -0,2 -1,2 -0,5 -3,1 -2,0
a Verot  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
       
 Katsauskauden voitto/tappio -0,2 -1,2 -0,5 -3,1 -2,0
 
 
a) Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta eikä 
kertyneestä tappiosta ole katsauskaudella kirjattu 
laskennallista verosaamista. 
 
 1-6/

2006
1-6/
2005

1-12/ 
2005 

   
 Tulos/osake, euroa -0,02 -0,11 -0,07 
 Tulos/osake (laimennettu), 

euroa -0,02 -0,11 -0,07 
 
TASE  
milj. euroa 30.6.

2006
30.6.
2005

31.12. 
2005 

   
 VASTAAVAA (VARAT)  
   
 Pitkäaikaiset varat  
   Aineelliset hyödykkeet 0,1 0,3 0,2 
   Aineettomat hyödykkeet  0,4 0,7 0,6 
   Laskennalliset verosaamiset 0,2 0,2 0,2 
 Pitkäaikaiset varat yhteensä  0,8 1,3 1,0 
      
 Lyhytaikaiset varat    
   Lyhytaikaiset saamiset  2,9 1,8 5,6 



 
 
  

 

   Sijoitukset 22,5 22,3 21,1 
   Rahavarat 1,4 1,0 1,4 
 Lyhytaikaiset varat yhteensä 26,8 25,1 28,1 
      
 Vastaavaa (Varat) yhteensä 27,6 26,3 29,1 
     
 VASTATTAVAA (OMA PÄÄOMA JA 

VELAT)    
     
 Oma pääoma 24,7 24,2 25,4 
 Pitkäaikaiset velat    
 Varaukset 0,1 0,1 0,1 
   Pitkäaikaiset rahoitusvelat 0,0 0,1 0,0 
 Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,1 0,2 0,2 
     
 Lyhytaikaiset velat 2,8 1,9 3,5 
     
 Vastattavaa (Oma pääoma ja 

velat) yhteensä 27,6 26,3 29,1 
 
RAHAVIRTALASKELMA  
milj. euroa 1-6/

2006
1-6/ 
2005 

1-12/
2005

   
 Liiketoiminnan rahavirta 1,2 -2,5 -3,5
 Investointien rahavirta -1,3 10,9 10,9
 Rahoituksen rahavirta 0,0 -8,4 -8,4
     
 Rahavarojen muutos/ lisäys (+), 

vähennys (-) -0,1 0,0 -1,0
     
 Rahavarat tilikauden alussa 1,4 2,4 2,4
 Muuntoero-oikaisu -0,1 0,1 0,1
 Rahavarat tilikauden lopussa  1,4 2,5 1,4
 
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN 
MUUTOKSISTA 

    

milj. euroa Osake- 
pääoma 

Yli-
kurssi-
rahasto

Arvon-
muutos-
ja muut 
rahastot

Muunto
-ero

Kertyneet 
voitto- 
varat 

Yht.

   
Oma pääoma 
1.1.2005 0,8 24,4 15,1 -0,8 -4,2 35,4
Muutos 0,0 0,0 0,0 0,1 -11,3  
       
Oma pääoma 
30.6.2005 0,8 24,4 15,1 -0,7 -15,5 24,2
Muutos 0,0 0,0 0,2 0,0 1,1  
       
Oma pääoma 0,8 24,4 15,3 -0,7 -14,4 25,4



 
 
  

 

31.12.2005 
Muutos 0,0 0,0 -0,1 -0,1        
Nettotappio      -0,5  
         
Oma pääoma 
30.6.2006 0,8 24,4 15,2 -0,8 -14,9 24,7
 
 
LIIKEVAIHTO 
SEGMENTEITTÄIN 

 

milj. euroa 4-6/
2006

4-6/
2005

1-6/
2006

1-6/ 
2005 

1-12/
2005

  
Pohjois- ja Etelä-   
Amerikka 1,4 0,8 2,7 1,7 6,8
Aasia ja Tyynenmeren 
alue 0,3 0,1 0,5 0,3 0,7
Eurooppa ja muut maat 0,6 0,3 1,2 0,8 1,8
SSH-konserni 2,3 1,2 4,4 2,8 9,3
 
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 
SEGMENTEITTÄIN 

 

milj. euroa 4-6/
2006

4-6/
2005

1-6/
2006

1-6/ 
2005 

1-12/
2005

  
Pohjois- ja Etelä-   
Amerikka 0,7 0,1 1,3 0,3 3,5
Aasia ja Tyynenmeren 
alue 0,1 -0,1 0,2 0,0 0,2
Eurooppa ja muut maat 0,0 -0,4 0,1 -0,7 -0,8
SSH-konsernin yhteiset 
kulut* 

-1,1 -1,2 -2,5 -3,1 -5,5

SSH-konserni -0,3 -1,6 -0,9 -3,5 -2,6
 
* SSH-konsernin yhteiset kulut sisältävät konsernin 
hallinnon sekä keskitetyn tuotehallinnan ja -kehityksen 
kustannukset. 
 
TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT  
 1-6/

2006
1-6/ 
2005 

1-12/
2005

  
Liikevaihto, Meur 4,4 2,8 9,3
Liiketulos, Meur  -0,9 -3,5 -2,6
Liiketulos, % liikevaihdosta  -21,5 -124,2 -28,5
Tulos ennen satunnaisia eriä 
ja veroja, Meur -0,5 -3,1 -2,0
Tulos ennen satunnaisia eriä, 
ja veroja, % liikevaihdosta -12,6 -109,4 -21,8
Tulos ennen veroja, Meur  -0,5 -3,1 -2,0
Tulos ennen veroja, -12,6 -109,4 -21,8



 
 
  

 

% liikevaihdosta 
Sijoitetun pääoman tuotto, %   -6,4
Oman pääoman tuotto, %   -6,6
Korolliset nettovelat, Meur -23,9 -23,2 -22,5
Omavaraisuusaste, % 95,2 94,9 92,8
Nettovelkaantumisaste  
(gearing), % -96,4 -95,8 -88,4
Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen, Meur 0,1 0,1 0,1
  osuus liikevaihdosta, % 1,4 2,3 1,0
Tutkimus- ja kehityskulut, Meur 1,7 1,9 3,4
  osuus liikevaihdosta, % 38,8 66,1 36,8
Henkilöstö keskimäärin 81 89 83
Henkilöstö kauden lopussa 85 81 75
 
 
 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT  
 

1-6/ 2006
1-6/ 
2005 

1-12/
2005

  
Tulos/osake,  
euroa (laimentamaton) -0,02 -0,11 -0,07
Tulos/osake, euroa (laimennettu) -0,02 -0,11 -0,07
Oma pääoma/osake, euroa 0,88 0,86 0,90
Osakemäärä kauden lopussa,  
1000 kpl 28 293 28 111 28 269
Osakkeen kurssikehitys euroina    
  Keskikurssi 1,71 1,37 1,23
  Alin 1,24 1,00 0,91
  Ylin 2,40 1,78 1,78
Osakkeen kurssi kauden lopussa 1,70 1,07 1,23
Osakekannan markkina-arvo kauden 
lopussa, Meur 48,1 30,1 34,8
Osakevaihto, milj. kpl 7,6 6,0 11,4
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 26,8 21,2 40,5
Osakevaihto, Meur 13,0 8,2 14,0
Hinta/voittosuhde (P/E)   -17,1
 
VASTUUSITOUMUKSET  
milj. euroa 30.6

2006
30.6 
2005 

31.12
2005

  
  Vuokravakuudet 0,2 0,2 0,2
  Leasingmaksut 0,2 0,1 0,1
  Muut vakuudet 0,6 0,7 0,7
Valuuttajohdannaiset (ei  
  suojauslaskennassa) 

 

  Käypä arvo 0,0 0,0 0,0
  Nimellisarvo    0,0 0,0 6,0
 



 
 
  

 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset, 
standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on sovellettu 
samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2005. 
Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
TALOUDELLINEN RAPORTOINTI 
 
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 
keskiviikkona 26. heinäkuuta 2006 klo 11:00 alkaen Hotelli 
Scandic Simonkentän Lönkka-kabinetissa, 1. krs., osoitteessa 
Simonkatu 9, 00100 Helsinki. 
 
SSH Communications Security Oyj:n seuraava osavuosikatsaus 
ajalta 1.7.-30.9.2006 julkaistaan 18. lokakuuta 2006. 
Lisätietoja yhtiön taloudellisesta tiedottamisesta on 
saatavilla yhtiön www-sivuilta (http://www.ssh.com). 
 
 
Helsingissä 26.7.2006 
 
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ 
 
Hallitus 
 
 
Arto Vainio 
toimitusjohtaja 
 
 
Lisätietoja: 
Arto Vainio, toimitusjohtaja  puhelin 020 500 7400 
Mika Peuranen, talousjohtaja puhelin 020 500 7419 
 
 
Jakelu: 
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 
 


