
 
 

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ            OSAVUOSIKATSAUS 22.7.2009 KLO 9.00 
 
 
SSH:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009  
 
YHTEENVETO 
 
Huhti-kesäkuu 
 
- Liikevaihto 1,8 miljoonaa euroa, vähennys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 28 % 

(2,5 miljoonaa euroa vuonna 2008) 
- Liiketappio -1,3 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa), johon sisältyy 

kertaluonteisia kustannuksia 0,6 miljoonaa euroa, tappio -1,2 miljoonaa euroa (-
0,1 miljoonaa) 
 

Tammi-kesäkuu 
 
- Liikevaihto 3,6 miljoonaa euroa, vähennys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 15,6 

% (4,3 miljoonaa euroa vuonna 2008).  
- Liiketappio -2,0 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa), johon sisältyy   

kertaluonteisia kustannuksia 0,6 miljoonaa euroa, tappio -1,8 miljoonaa euroa (-
0,7 miljoonaa euroa). 

 
Yhtiön vakavaraisuus säilyi hyvänä. Omavaraisuusaste oli 76,4 % (91,0 %) ja likvidit 
varat olivat 6,2 milj. euroa (16,4 miljoonaa euroa). 
 
KONSERNIN AVAINLUVUT    
milj. Euroa 4-6/ 

2009
4-6/ 
2008

1-6/ 
2009

1-6/ 
2008 

Muutos 
% 

1-12/ 
2008

  
Liikevaihto 1,8 2,5 3,6 4,3 -15,6 8,5
Liikevoitto/-tappio -1,3 -0,2 -2,0 -1,1 -84,8 -2,2
   % liikevaihdosta -70,9 -8,9 -55,5 -25,4  -25,9
Tulos ennen veroja -1,2 -0,1 -1,8 -0,7 -145,3 -1,5
Tilikauden tulos -1,2 -0,1 -1,8 -0,7 -145,2 -1,8
        
Oman pääoman tuotto, % -38,1 -8,1  -10,2
Sijoitetun pääoman 
tuotto, % -36,2 -7,2  -7,4
Likvidit varat 6,2 16,4  16,5
Nettovelkaantumisaste, % -146,5 -105,2  -112,8
Omavaraisuusaste, % 76,4 91,0  91,3
     
Tulos/osake, euroa -0,06 -0,03  -0,06
Oma pääoma/osake, euroa 0,14 0,54  0,51
 
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 
 
Katsauskauden aikana SSH:n liikevaihto laski vastaavaan vertailujaksoon verrattuna 
johtuen vaikeasta markkinasta ja Yhdysvalloissa nimettyjen julkishallinnon 
asiakkaiden projektien siirtymisestä toiselle vuosipuoliskolle. Pohjois- ja Etelä-
Amerikan markkinoista kertyneen liikevaihdon suhteellinen osuus laski ja Euroopan ja 
muiden maiden osuus nousi verrattuna vastaavaan ajanjaksoon. Aasian ja Tyynenmeren 
alueen myynti säilyi keskimäärin ennallaan. Yhtiön vakavaraisuus on hyvä. 
 
SSH käynnisti toisella vuosineljänneksellä useita toiminnan kehittämisen hankkeita. 
Keskeisin hankkeista oli asiakkuusstrategian uudistaminen, joka samalla vaikutti koko 
yhtiön rakenteeseen ja resurssointiin. Toimintamallien kehittäminen ja 
raportointikaudella toteutetun johdon arviointiohjelman tulokset vaikuttivat myös 
siihen, että yhtiön johtoryhmä uudistettiin.  



 
 

Toisen vuosineljänneksen jälkipuoliskolla yhtiö käynnisti kustannusten 
karsimisohjelman, jonka tavoitteena on saavuttaa arviolta 15% säästöt vuoden 2009 
toisella vuosipuoliskolla verrattuna vuoden 2008 toiseen vuosipuoliskoon sekä nostaa 
toiminta kannattavaksi toisen vuosipuoliskon 2009 aikana. Säästöjen täysimääräinen 
vaikutus vuodelle 2010 arvioidaan olevan noin 2,0 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 
2008. Yhtiö kirjaa kustannusrakenteen tehostamisesta aiheutuvat kertaluonteiset kulut 
kokonaisuudessaan raportointikaudelle. Kertaluonteisten kulujen osuus on 0,6 
miljoonaa euroa. 
  
Yhtiö julkisti katsauskauden aikana lukuisia uusia asiakkaan liiketoiminnan 
tietoturvan hallintaa lisääviä tuote- ja palveluratkaisuja. SSH laajensi strategian 
mukaisesti markkinaansa Managed File Transfer (MFT)-markkinasegmentille, jonka 
arvioidaan (markkina-analyytikkoyhtiö Gartner, 2008) kasvavan yli 21 prosentin 
vuosivauhdilla. Lisäksi yhtiö toi markkinoille  uuden strategisen 
teknologiakumppaninsa Balabit IT Security:n  kanssa toteutetun  Governance-
tietoturvatuotteen osana SSH:n uutta MFT-ratkaisutarjontaa. SSH:lla on yksinoikeus 
myydä toteutettua ratkaisua päämarkkina-alueillaan.   
 
Yhtiö uudisti markkinointiviestintänsä ja fokusoi jatkossa kolmeen 
tietoturvasegmenttiin; secure – automate – govern. Yhtiö  jatkoi kansainvälisen 
markkina-analyytikkoyhtiön kanssa markkinaposition määrätietoista kehittämistä. 
Nykyisten kanava- ja jälleenmyyntikumppaneiden tehokkuusarviointi on edennyt 
suunnitelmien mukaisesti ja SSH tulee keskittymään valittujen alueellisten 
kumppaneiden kanssa markkinaposition, uusien ratkaisujen ja asiakkuuksien 
rakentamiseen sekä pyrkii lisäämään kanavakumppaneita markkinoilla, joiden arvioidaan 
kasvavan suhteellisesti nopeimmin. 
 
SSH sai raportointikauden aikana Global Product Excellence Award:in Info Security 
Products Guide –organisaatiolta sekä 2009 Hot Company Award:in Network Products Guide 
-organisaatiolta.   
 
Yhtiön toiminnan kehittämisen ajureina ovat operatiivisen tehokkuuden määrätietoinen 
kasvattaminen, laaja asiakas- ja ylläpitokanta, lanseeratut ja edelleen kehitettävät  
uudet ratkaisut ja palvelut nykyisille ja uusille markkinoille, sekä 
kumppaniverkoston kehittäminen ja vahvistaminen globaalisti.  
 
SSH arvioi koko vuoden 2009 liikevaihdon jäävän vuoden 2008 tasolle. Koko vuoden 2009 
tuloksen ennakoidaan paranevan vuodesta 2008, mutta jäävän kuitenkin tappiolliseksi.  
 
 
LIIKEVAIHTO  
 
Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 3,6 milj. euroa (4,3 milj.euroa). Konsernin 
liikevaihto laski tammi-kesäkuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 
15,6 %. 
 
Tarkastelujakson aikana SSH:n liikevaihdosta 66,0 % (70,3 %) tuli Pohjois- ja Etelä-
Amerikasta, 25,1 % (21,7 %) Euroopasta ja muista maista sekä 8,9 % (8,0 %) Aasiasta 
ja Tyynenmeren alueelta.  
 
SSH:N LIIKEVAIHTO         
milj. euroa 4-6/ 

2009
4-6/ 
2008

1-6/ 
2009

1-6/ 
2008

Muutos 
% 

1-12/ 
2008

  
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA  
  Pohjois- ja Etelä-Amerikka  1,2 1,8 2,4 3,0 -20,7 5,8
  Aasia ja Tyynenmeren alue  0,1 0,2 0,3 0,3 -5,6 0,8
  Eurooppa ja muut maat  0,5 0,6 0,9 0,9 -3,2 1,9
  SSH-konserni 1,8 2,5 3,6 4,3 -15,6 8,5
        
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN        
  Lisenssimyynti 0,6 1,5 1,3 2,2 -42,4 4,0



 
 

  Ylläpito 1,2 1,0 2,4 2,1 11,8 4,5
  Yhteensä 1,8 2,5 3,6 4,3 -15,6 8,5
 
SSH laskuttaa valtaosin Yhdysvaltain dollareissa. Tarkastelujakson aikana dollarin 
eurokurssi vahvistui keskimäärin 13,0 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2008. Ilman 
valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto olisi laskenut 24,0 % vuoden 2008 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
 
TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS 
 
Tammi-kesäkuun liiketappio oli -2,0 milj. euroa (-1,1 milj. euroa). Tappio oli -1,8 
milj. euroa (tappio -0,7 milj. euroa).  
 
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat tammi-kesäkuussa 1,9 milj. euroa (2,0 
milj. euroa). Myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 2,8 milj. euroa (2,6 milj. 
euroa). Hallinnon kulut olivat 1,1 milj. euroa (0,9 milj. euroa). 
 
TASE JA RAHOITUS  
 
SSH:n rahoitusasema säilyi hyvänä osakkeenomistajille maksetusta pääomanpalautuksesta 
huolimatta. Taseen loppusumma 30.6.2009 oli 7,7 milj. euroa (19,3 milj. euroa), josta 
likvidit varat olivat 6,2 milj. euroa (16,4 milj. euroa) eli 80,1 % taseen 
loppusummasta. Korollinen velka, 0,1 milj. euroa, koostuu rahoitusleasingveloista. 
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli katsauskauden lopussa -146,5 % (-105,2 %). 
Omavaraisuusaste 30.6.2009 oli 76,4 % (91,0 %). 
 
Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 
0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa).  Katsauskauden rahoitustuotot muodostuivat 
pääasiassa määräaikaistalletusten koroista. Rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä 
0,2 milj. euroa, kun ne edellisvuoden vastaavana ajanjaksona olivat 0,4 milj. euroa. 
 
SSH:n liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli –1,8 milj. euroa (-1,6 milj. 
euroa) ja investointien rahavirta oli 10,0 milj. euroa (6,1 milj. euroa). Rahoituksen 
rahavirta oli –8,5 milj. euroa (-4,3 milj. euroa), joka muodostui pääasiassa 
osakkeenomistajille maksetusta pääomanpalautuksesta. Yhteensä rahavarat vähenivät 
tarkastelujaksolla –0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa). 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
 
SSH:n tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-kesäkuussa 1,9 milj. euroa (2,0 milj. 
euroa), mikä vastasi 52,3 % liikevaihdosta (46,6 %). Yhtiö ei ole katsauskaudella 
aktivoinut kehitysmenoja.  
 
HENKILÖSTÖ  
 
Konsernin henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 63. Henkilöstömäärä väheni 17 
henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (21 %).  
 
Henkilöstöstä 52 % työskenteli kauden lopussa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, 27 
% myynnissä ja markkinoinnissa sekä 21 % hallinnossa. 
 
SSH:N HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT 
 
SSH Communications Security Oyj:n hallitukseen valittiin uudelleen 4.3.2009 pidetyssä 
yhtiökokouksessa Tomi Laamanen, Pyry Lautsuo, Juha Mikkonen ja Tatu Ylönen. Uutena 
hallitukseen valittiin Juho Lipsanen, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana.   
 
Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena 
tarkastajanaan KHT Henrik Sormunen. 
 
SSH:N OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET 
 
Katsauskauden aikana SSH Communications Security Oyj:n osakkeiden vaihto oli 2 771 
784 kpl (2 320 576 euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 1,24 euroa ja alin 0,65 



 
 

euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 0,85 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän 
(30.6.2009) noteeraus 0,67 euroa.  
 
Omistuksessa ei katsauskauden aikana tapahtunut oleellisia muutoksia. Tatu Ylönen 
omistaa sekä suoraan että yhtiönsä Tatu Ylönen Oy:n kautta 51,1 % yhtiöstä, Assetman 
Oy 14,6 % ja Tero Kivinen 5,1 %. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön 
verkkosivuilta. 
 
Konsernirakenteessa ei katsauskauden aikana ollut muutoksia. 
 
SSH:N OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET  
 
Tarkastelujakson päättyessä 30.6.2009 SSH:n osakepääoma oli 863 953,47 euroa ja se 
jakaantui 28 798 449 osakkeeseen. Tarkastelujaksonaikana osakepääomaa korotettiin 
kaksi kertaa. Osakepääoman korotuksen taustalla olivat SSH:n antamilla optio-
oikeuksilla merkityt uudet osakkeet. Optio-ohjelman I/1999 nojalla merkittiin 2.600 
ja optio-ohjelman I/2003 nojalla merkittiin 143 581 kappaletta uusia SSH:n osakkeita. 
Näiden merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma nousi 4 385,43 euroa. 
  
SSH:n 4.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen 
mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä 5 500 000 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 30.6.2010 asti.  
  
Lisäksi  yhtiökokous valtuutti 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 seitsemää (7) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 
Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön osakkeelle määräytyvän 
kaupankäyntikurssin perusteella. Hankintavaltuutus on voimassa enintään 
kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
  
Yhtiökokous päätti myös varojen jakamisesta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastosta osakkeenomistajille siten, että varoja jaettiin osaketta kohti oli 0,30 
euroa eli yhteensä 8 595 680,40 euroa. Pääoman palautus maksettiin 
osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 9.3.2009 oli merkitty Euroclear Finland 
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja maksupäivä oli 16.3.2009. Edelleen 
yhtiökokous päätti alentaa yhtiön vuosina 2000 – 2008 liikkeeseen laskemiin optio-
ohjelmiin kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden 
merkintähintaa varojenjakoa vastaavalla määrällä, eli 0,30 euroa kutakin optio-
oikeutta kohti. Osakkeiden merkintähinnan kuitenkin jäädessä aina vähintään 
nimellisarvon suuruiseksi. 
 
HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ (Corporate Governance) 
 
SSH noudattaa Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodia.  Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä saa lisää tietoa yhtiön 
verkkosivuilta osoitteesta www.ssh.com. 
 
RAPORTOINTI 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin mukaisesti. 
Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin 
vuositilinpäätöksessä 2008. Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 



 
 

Osavuosikatsaus noudattaa vuoden 2009 alussa uudistettuja IAS 1- ja IAS 8-
standardeja.  IAS 1:n vaikutuksesta esitetään ulkomaisiin yksikköihin liittyvien 
muuntoerojen muutokset osana laajaa tuloslaskelmaa. IAS 8:n mukaisina toiminnallisina 
segmentteinä raportoidaan Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Aasia ja Tyynenmerenalue sekä 
Eurooppa ja muut maat.  Lisäksi raportoidaan lisenssimyynnistä ja ylläpitopalveluista 
saatu liikevaihto erillisinä. 
 

TULOS/OSAKE 4-6/ 
2009

4-6/ 
2008

1-6/ 
2009

1-6/ 
2008 

1-12/ 
2008

   
 Tulos/osake, euroa    -0,06 -0,03 -0,06
 Tulos/osake, laimennettu, euroa  -0,06 -0,03 -0,06
 
 
TASE  
milj. euroa 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008
   
 VARAT  
   
 Pitkäaikaiset varat  
   Aineelliset hyödykkeet 0,2 0,4 0,3
   Aineettomat hyödykkeet  0,0 0,0 0,0
   Laskennalliset verosaamiset 0,0 0,2 0,0
 Pitkäaikaiset varat yhteensä   0,2 0,7 0,3
      
 Lyhytaikaiset varat    
   Lyhytaikaiset saamiset  1,3 2,2 2,3
   Sijoitukset 4,5 14,5 14,5
   Rahavarat 1,7 1,9 2,0
 Lyhytaikaiset varat yhteensä 7,5 18,6 18,8
     
 Varat yhteensä 7,7 19,3 19,1
     

 
TULOSLASKELMA 

 

milj. euroa 4-6/ 
2009

4-6/ 
2008

1-6/ 
2009

1-6/ 
2008 

1-12/ 
2008

   
 Liikevaihto    1,8 2,5 3,6 4,3 8,5
 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Bruttokate 1,8 2,5 3,6 4,3 8,5
 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2
       
 Tuotekehityskulut -1,0 -1,0 -1,9 -2,0 -4,0
 Myynnin ja markkinoinnin kulut -1,6 -1,3 -2,8 -2,6 -5,0
 Hallinnon kulut -0,5 -0,4 -1,1 -0,9 -1,9
       
 Liikevoitto/-tappio  -1,3 -0,2 -2,0 -1,1 -2,2
       
 Rahoitustuotot ja -kulut  0,0 0,2 0,2 0,4 0,7
       
 Voitto/tappio ennen veroja -1,2 -0,1 -1,8 -0,7 -1,5
 Verot  0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3
       
 Katsauskauden voitto/tappio -1,2 -0,1 -1,8 -0,7 -1,8
   
 Muut laajaan tulokseen kuuluvat erät:  
 Ulkomaiseen yksikköön liittyvät 

muuntoerot 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,2
       
 Tilikauden laaja tulos yhteensä  -1,1 -0,1 -1,8 -0,7 -1,6
   
    



 
 

 OMA PÄÄOMA JA VELAT    
     
 Oma pääoma 4,2 15,4 14,5
 Pitkäaikaiset velat    
   Varaukset 0,0 0,2 0,0
   Korollinen vieras pääoma 0,1 0,2 0,1
 Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,1 0,4 0,1
     
 Lyhytaikaiset velat 3,5 3,5 4,5
     
 Oma pääoma ja velat yhteensä 7,7 19,3 19,1
 
 
RAHAVIRTALASKELMA 

1-6/2008 milj. euroa 1-6/2009 1-12/2008
   
 Liiketoiminnan rahavirta -1,8 -1,6 -2,0
 Investointien rahavirta 10,0 6,1 6,5
 Rahoituksen rahavirta -8,5 -4,3 -4,3
   
 Rahavarojen muutos -0,3 0,3 0,2
   
 Rahavarat katsauskauden alussa 2,0 1,7 1,7
 Muuntoero-oikaisu 0,0 -0,1 0,0
 Rahavarat katsauskauden lopussa  1,7 1,9 2,0
 
 



 
 

 
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
 

    

milj. euroa Osake- 
pääoma 

Yli-
kurssi-
rahasto

Arvon-
muutos-
rahastot

Muunto-
ero

Voitto-
varat ja 

vapaat 
rahastot 

Yht.

Oma pääoma 
1.1.2008 0,9 11,5 0,1 -1,0 8,9 20,4
    
Muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3  
Nettovoitto  -0,7 
   
Oma pääoma 
30.6.2008 0,9 11,5 0,1 -1,0 3,9 15,4
    
Muutos 0,0 -11,5 0,0 0,2 11,5  
Nettovoitto  -1,1 
   
Oma pääoma 
31.12.2008 0,9 0,0 0,1 -0,9 14,4 14,5
    
Muutos 0,0 0,0 0,0 -0,1 -8,5  
Nettovoitto     -1,8  
   
Oma pääoma 
30.6.2009 0,9 0,0 0,2 -0,9 4,1 4,2
   
 
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN  
milj. euroa 4-6/ 

2009
4-6/ 
2008

1-6/ 
2009

1-6/ 
2008 

1-12/ 
2008

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

 

milj. euroa 4-6/ 
2009

4-6/ 
2008

1-6/ 
2009

1-6/ 
2008 

1-12/ 
2008

  
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 0,1 1,0 0,5 1,5 2,7
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,0 0,1 0,2 0,2 0,4
Eurooppa ja muut maat 0,1 0,3 0,2 0,4 1,1
SSH-konsernin yhteiset kulut* -1,6 -1,5 -2,9 -3,1 -6,4
SSH-konserni -1,3 -0,2 -2,0 -1,1 -2,2
 
* SSH-konsernin yhteiset kulut sisältävät konsernin hallinnon sekä keskitetyn 
tuotehallinnan ja -kehityksen kustannukset. 
 
 
 
TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 
milj. euroa 1-6/2009 1-6/2008 

 
1-12/2008

Liikevaihto 3,6 4,3 8,5
Liiketulos  -2,0 -1,1 -2,2
Liiketulos, % liikevaihdosta  -55,5 -25,4 -25,9
Tulos ilman kertaluonteisia eriä, 
ennen veroja -1,2 -0,7 -1,2



 
 

Tulos ilman kertaluonteisia eriä, 
ennen veroja, % liikevaihdosta -32,2 -16,8 -14,2
Tulos ennen veroja  -1,8 -0,7 -1,5
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -48,8 -16,8 -18,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % -36,2 -7,2 -7,4
Oman pääoman tuotto, % -38,1 -8,1 -10,2
Korolliset nettovelat -6,1 -16,3 -16,4
Omavaraisuusaste, % 76,4 91,0 91,3
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -146,5 -105,2 -112,8
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,0 0,0 0,1
osuus liikevaihdosta, % 0,0 0,0 1,3
Tutkimus- ja kehityskulut 1,9 2,0 4,0
osuus liikevaihdosta, % 52,2 46,6 46,6
Henkilöstö keskimäärin 68 80 77
Henkilöstö kauden lopussa 63 80 73
 
 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 

 

  1-6/2009 1-6/2008 
 

1-12/2008

Tulos/osake, euroa (laimentamaton) -0,06 -0,03 -0,06
Tulos/osake, euroa (laimennettu) -0,06 -0,03 -0,06
Oma pääoma/osake, euroa 0,14 0,54 0,51
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 28 798 28 548 28 584
Osakkeen kurssikehitys euroina    
  Keskikurssi 0,85 1,45 1,48
  Alin 0,65 1,15 0,66
  Ylin 1,24 1,69 1,69
Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,67 1,17 0,70
Osakekannan markkina-arvo kauden 
lopussa, milj. euroa 19,3 33,4 20,0
Osakevaihto, milj. kpl 2,8 2,3 3,6
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 9,6 8,2 12,5
Osakevaihto, Meur 2,3 3,4 4,5
Hinta/voittosuhde (P/E) - - -
  
 
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET  
milj. euroa 30.6.2009 30.6.2008 

 
31.12.2008

Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut     
   1 vuoden kuluessa   0,6 0,7 0,7
   1-5 vuoden kuluttua 0,3 0,8 0,6
   
    
 
VASTUUN RAJOITUS 
 
Tämän raportin sisältö on SSH Communications Security Corpin (”SSH”)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. 
SSH ei anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden 
yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan SSH:n osakkeisiin, 
ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. SSH:n osakkeiden 
aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevastakurssikehityksestä. LUKUUNOTTAMATTA 
SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, 
VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA 
NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ SSH TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI 
TIEDOTTEEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN 
KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. 
 



 
 

SSH Communications Security Oyj:n seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.09.2009 
julkaistaan 21. lokakuuta 2009.  
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