
 

 

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2013  
 
YHTEENVETO Q3 
 
Liikevaihdon kasvu jatkui tyydyttävänä (+8%), yhtiö tappiollinen johtuen voimakkaasta panostuksesta tulevaan 
kasvuun sekä uusien kauppojen ajoituksesta. 
 
Heinä-syyskuu 
 
- Liikevaihto nousi 3,1 miljoonaan euroon, jossa kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon +8,4% (2,8 miljoonaa 
euroa 7-9/2012).  
- Liiketappio oli -0,4 miljoonaa euroa (+0,4 miljoonaa euroa), tappio -0,4 miljoonaa euroa (+0,4 miljoonaa euroa). 
- Osakekohtainen tulos -0,01 euroa (0,01 euroa). 
 
Tammi-syyskuu 
 
- Liikevaihto nousi 9,2 miljoonaan euroon, jossa kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon +11,4% (8,3 
miljoonaa euroa 1-9/2012).  
- Liiketappio oli -0,4 miljoonaa euroa (+0,8 miljoonaa euroa) sisältäen kertaluonteisia eriä 0,0 miljoonaa euroa (-
0,4 miljoonaa euroa), tappio -0,4 miljoonaa euroa (+0,8 miljoonaa euroa). 
- Osakekohtainen tulos -0,02 euroa (0,03 euroa). 
- Liiketoiminnan rahavirta positiivinen 0,4 miljoonaa euroa (+0,1 miljoonaa euroa), kokonaisrahavirta negatiivinen 
-2,2 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa) johtuen pääosin alkuvuonna tehdystä 2,0 miljoonan euron 
sijoituksesta korkorahastoon joka raportoidaan lyhytaikaisissa sijoituksissa 
 
Yhtiön omavaraisuusaste on erittäin hyvä ollen 77,2 % (50,9 %) ja likvidit varat olivat 6,5 miljoona euroa (1,8 
miljoonaa euroa).  
 

KONSERNIN AVAINLUVUT       

milj. Euroa 7-9/ 
2013 

7-9/ 
2012 

1-9/ 
2013 

1-9/ 
2012 

Muutos % 1-12/ 
2012 

       

Liikevaihto 3,1 2,8 9,2 8,3 11,4 11,9 

Liikevoitto/-tappio -0,4 0,4 -0,4 0,8 -151,0 1,1 

   % liikevaihdosta -12,9 13,9 -4,5 9,7  9,1 

Tulos ennen veroja -0,4 0,4 -0,4 0,9 -148,8 1,1 

Tilikauden tulos -0,4 0,4 -0,4 0,8 -151,2 1,1 

       

Oman pääoman tuotto, %   -12,7 60,4  30,9 

Sijoitetun pääoman tuotto, %   -12,4 50,1  28,1 

Likvidit varat   6,5 1,8 256,9 6,6 

Nettovelkaantumisaste, %   -90,4 -94,6 - -105,2 

Omavaraisuusaste, %   76,8 50,9  70,0 

       

Tulos/osake, euroa -0,01 0,01 -0,02 0,03 -168,4 0,04 

Oma pääoma/osake, euroa 0,23 0,06 0,23 0,06 266,9 0,20 

 
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 
 
Useat merkittävät asiakkaat ovat evaluoimassa ja ostoprosessissa Universal SSH Key Manager(TM) ja/tai 
CryptoAuditor(TM)-tuotteiden suhteen.  Yhtään suurta kauppaa ei kuitenkaan saatu toteutumaan kolmannella 
neljänneksellä ja useat asiakkaat ovat siirtäneet kaupat vuoteen 2014, usein budjettisyistä.  Yhdysvaltain 



 

 

valtionhallinnon sulkeutuminen on osaltaan myös vaikuttanut tiettyihin myyntihankkeisiin ja aktiviteeteihin 
tuotteiden ratkaisemien ongelmien tuomisesta laajempaan tietoisuuteen.  Tämän vuoksi yhtiö on alentanut 
vuoden 2013 kasvuennustettaan mutta pysyy optimistisena tulevan kasvun suhteen. 
 
Yhtiö allekirjoitti vuosineljänneksellä tärkeitä kauppoja käyttäjien ja pääsyn hallinnan alueella keskeisen 
telekommunikaatiovalmistajan kanssa sekä suuren eurooppalaista hallitusta palvelevan integraattorin kanssa. 
 
Turvallinen pääsy suuriin tietojärjestelmiin sekä niiden hallinta pysyvät yhtiön kasvualueina.  Universal SSH Key 
Manager -tuote hallitsee koneiden välisiä yhteyksiä tietojärjestelmissä.  CryptoAuditor-tuote tekee toistuvasti 
vaikutuksen asiakkaisiin ominaisuuksillaan salattujen tietoliikenneyhteyksien ja etähallinnan valvomiseksi 
organisaation sisällä. 
 
Yhtiö valmistautuu myös hankkimaan tuloja patenttiportfoliostaan.  Vaikuttaa siltä, että yhtiöllä on useita 
essentiaalipatentteja teknologioihin, joita käytetään johtavissa älypuhelimissa, tablettitietokoneissa, edistyneissä 
puhelin- ja videokonferenssijärjestelmissä, pelikonsoleissa ja käyttöjärjestelmissä.  Yhtiön patentoimaa 
teknologiaa käyttävien tuotteiden myynti saattaa olla yli sata miljardia dollaria vuodessa.  Patenttiportfolio 
saattaa tuottaa merkittävää tuloa tulevaisuudessa joko patenttien myynnin tai rojaltien muodossa.  
 
Sami Ahvenniemi aloitti SSH Communications Security, Inc.:in toimitusjohtajana. Hänen vastuualueenaan on 
konsernin Yhdysvaltojen toiminnot.  Sami on viimeksi toiminut perustajapartnerina Conor Venture Partners -
yhtiössä.  Hän käynnisti SSH:n Yhdysvaltain toiminnot vuonna 1998 ja kasvatti SSH:n Yhdysvaltain myynnin noin 
10 miljoonaan dollariin vuoteen 2001 mennessä. 
 
Mika Lauhde aloitti johtajana vastuualueenaan yhteiskuntasuhteet ja liiketoiminnan kehitys.  Hän on viimeksi 
toiminut Liiketoiminnan turvallisuusjohtajana Nokia-yhtymässä, vastuullaan kyberturvallisuusaluella 
yhteiskuntasuhteet, viranomaisyhteistyö, rikostekninen tutkinta, kriisinhallinta ja terminaalien sekä tuotannon 
turvallisuuteen liittyvien työkalujen tuotanto.  Hän on Euroopan verkko- ja informaatioturvallisuusviraston 
(ENISA) ohjausryhmän jäsen, Euroopan kyberturvallisuuden tutkimuskeskuksen jäsen sekä Suomen hallituksen 
kyberturvallisuustyöryhmän jäsen. 
 
PCI Council julkaisi luonnoksen PCI DSS 3.0 vaatimuksista luottokorttitietojen käsittelyn turvaamisesta.  SSH-
protokollan ja koneiden väliset yhteydet ovat keskeisiä vaatimusten täyttämiseksi, ja yhtiö uskoo uusien 
vaatimusten tuovan sille lisämyyntiä.  IDC-tutkimusyhtiö toi äskettäin esiin SSH-avainten hallinnan haasteet 
tutkimusraportissaan. 
 
SSH-protokolla on erittäin laajassa käytössä ATK-konesaleissa ja sitä käytetään mm. reitittimien ja laitteistojen 
etähallintaan, pilvipalveluiden hallintaan, Unix- ja Linux-käyttöjärjestelmien hallintaan sekä tiedostojen siirtoon ja 
luottokorttitapahtumien suojaamiseen kaikissa käyttöjärjestelmissä. Protokollan keksijänä yhtiö on loistavassa 
asemassa tarjoamaan ratkaisuja tällä alueella. 
 
Tatu Ylönen 
Toimitusjohtaja 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
SSH Communications Security arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan 10% ja 20% välillä edellisestä vuodesta.  
Alempi liikevaihto vaikuttaa kannattavuuteen 2013, mutta todennäköisemmin tulos koko vuodelta on silti 
voitollinen. 
 
Odotettua nopeampi kauppojen toteutuminen voisi kasvattaa 2013 liikevaihtoa.  Riskeihin kuuluu viiveet 
kauppojen toteutumisessa, tuotekehityksen viiveet ja makrotalouden haasteet.  Erityisesti äskettäinen 
Yhdysvalloissa hallituksen sulkeminen voi vaikuttaa siellä viranomaismyyntiin. 
 
  



 

 

LIIKEVAIHTO  
 
Konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 3,1 miljoona euroa (2,8 miljoonaa euroa). Konsernin liikevaihto nousi 
heinä-syyskuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna +8,4 %. 
 
Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 9,2 miljoona euroa (8,3 miljoona euroa). Konsernin liikevaihto nousi 
tammi-syyskuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna +11,4 %. 
 
Tarkastelujakson aikana SSH Communications Securityn liikevaihdosta 42,9 % (50,8 %) tuli Pohjois- ja Etelä-
Amerikasta, 45,9 % (34,4 %) Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta sekä 11,3 % (14,8 %) Aasiasta ja Tyynenmeren 
alueelta.  
 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO       

milj. euroa 7-9/ 
2013 

7-9/ 
2012 

1-9/ 
2013 

1-9/ 
2012 Muutos % 

1-12/ 
2012 

       

MAANTIETEELLINEN JAKAUMA       

  Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,3 1,6 4,0 4,2 -6,0 6,0 

  Aasia ja Tyynenmeren alue 0,3 0,5 1,0 1,2 -15,0 1,6 

  Eurooppa, Lähi-Itä ja 
Afrikka 1,4 0,8 4,2 2,9 48,4 4,3 

  Yhteensä 3,1 2,8 9,2 8,3 11,4 11,9 

       

LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN       

  Lisenssimyynti 0,7 1,2 2,7 3,8 -26,8 5,0 

  Konsultointi 0,9  2,3   0,6 

  Ylläpito 1,4 1,7 4,2 4,5 -6,6 6,3 

  Yhteensä 3,1 2,8 9,2 8,3 11,4 11,9 

 
SSH Communication Security laskuttaa myynnistään valtaosin Yhdysvaltain dollareissa. Tarkastelujakson aikana 
dollarin kurssi suhteessa euroon heikkeni keskimäärin -2,3 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2012. 
Vertailukelpoisin valuutoin 2013 raportointikauden liikevaihdon kasvu olisi ollut +12,0 % verrattuna vastaavaan 
ajanjaksoon 2012. 
 
TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS 
 
Heinä-syyskuun liiketappio oli -0,4 miljoonaa euroa (+0,4 miljoonaa euroa). Tappio oli -0,4 miljoona euroa (+0,4 
miljoonaa euroa).  
 
Tammi-syyskuun liiketappio oli -0,4 miljoonaa euroa (+0,8 miljoonaa euroa). Tappio oli -0,4 miljoonaa euroa (+0,8 
miljoonaa euroa).  Kertaluonteiset erät katsauskaudella olivat 0,0 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa). 
 
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat heinä-syyskuussa -1,9 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa). 
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -0,7 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -
0,4 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa). 
 
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi-syyskuussa -5,1 milj. euroa (-4,1 miljoonaa euroa). 
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -2,1 milj. euroa (-2,0 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -1,1 
miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa). 
 
 
  



 

 

TASE JA RAHOITUS  
 
SSH Communications Securityn rahoitusasema säilyi hyvänä. Taseen loppusumma 30.9.2013 oli 13,6 miljoonaa 
euroa (30.9.2012 7,5 miljoonaa euroa; 31.12.2012 12,5 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 6,5 miljoonaa 
euroa (30.9.2012 1,8 miljoonaa euroa, 31.12.2012 6,6 miljoonaa euroa) eli 48,1 % taseen loppusummasta. 
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli katsauskauden lopussa -90,4 % (30.9.2012 -94,6 %, 31.12.2012 -105,2 
%). Omavaraisuusaste 30.9.2013 oli 76,8 % (30.9.2012 50,9 %, 31.12.2012 70,0 %). ). Omaa pääomaa korottaa SSH 
Management Investmentin  varat (0,5 miljoonaa euroa), jotka poistuvat SSH Management Investmentin 
purkautuessa vuoden 2013 aikana. 
 
Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 1,4 miljoonaa euroa (0,7 
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-syyskuussa oli +0,4 miljoonaa euroa (+0,1 miljoonaa euroa) ja investointien 
rahavirta oli -1,4 miljoonaa euroa (-0,8 miljoona euroa). Rahoituksen rahavirta oli -1,2 miljoona euroa (-0,1 
miljoonaa euroa). Yhteensä rahavarat vähenivät tarkastelujaksolla -2,2 miljoonaa euroa (-0,7 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 heinä-syyskuussa -0,7 miljoonaa euroa (-0,6 
miljoonaa euroa), mikä vastasi 22,0 % liikevaihdosta (21,0 %). Heinä-syyskuun aikana on aktivoitu 
tuotekehitysmenoja yhteensä 0,3 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).  
 
Yhtiön tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi-syyskuussa -2,1 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa), mikä vastasi 
22,3 % liikevaihdosta (24,1 %). 
 
Yhtiö on jatkanut raportointikaudella tuotekehityskulujen aktivointia liittyen Universal SSH Key Manager ja 
CryptoAuditor –tuotteisiin IAS 38 standardin mukaisesti. Tammi-syyskuun aikana on aktivoitu tuotekehityskuluja 
yhteensä 1,1 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa). Tuotekehityspoistot olivat raportointikaudella -0,4 miljoonaa 
euroa. 
 
HENKILÖSTÖ  
 
Yhtiön henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa 94. Henkilöstömäärä nousi 35 henkilöllä edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna (+59 %). Henkilöstö kasvoi kahdeksalla edelliseen vuosineljännekseen 
verrattuna.  
 
Henkilöstöstä  45 % työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 44 % tutkimuksessa 
ja tuotekehityksessä, sekä 11 % hallinnossa. 
 
SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT 
 
Yhtiökokouksessa 20.3.2013 valittiin SSH Communications Securityn hallituksen jäseniksi uudelleen Sami 
Ahvenniemi, Päivi Hautamäki 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 Päivi Hautamäki. 
 
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena 
tilintarkastajana jatkaa Kirsi Jantunen, KHT. 
 
SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET 
 
Katsauskauden aikana SSH Communications Security Oyj:n osakkeiden vaihto oli  8 193 905 kpl (15 826 135 
euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 4,50 euroa ja alin 0,75 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 1,93 euroa ja 
jakson viimeisen pörssipäivän (30.9.2013) noteeraus 3,63 euroa. 
 
Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora ja välillinen omistus ja äänivalta on 57,7 % yhtiöstä, Assetman Oy:n 11,3 % 
ja Gaselli Capital Oy:n 4,1 %. SSH Management Investment Oy myi koko omistuksensa (4,7 %) yhtiöstä 
raportointijaksolla. Tästä yhtiölle aiheutunut +0,1 miljoonan euron tuotto on toisen vuosineljänneksen tuloksessa. 
Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta. 
 
Katsauskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta. 
 
SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET  
 
Tarkastelujakson päättyessä 30.9.2013 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 922 416,99 euroa ja se 
jakaantui 30 750 983 osakkeeseen. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 6 000 
000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-
oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai 
merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään 
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 asti. Kuten tiedotettiin 5.6.2013, 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. 
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Suurimmat  riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan eivät ole 
muuttuneet merkittävästi edellisestä raportointikaudesta ja 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.  
 
Suurimmat 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 toimintaansa liiketoiminnan kasvaessa 



 

 

-  suuri osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan USD valuutassa ja näin ollen USD valuuttakurssin mahdollisilla 
voimakkailla vaihteluilla vuoden 2013 aikana voi olla kannattavuuteen ennalta vaikeasti arvioitavia vaikutuksia. 
Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.  
 
Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ssh.com. 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 
 
SSH Communications Securityn toimitusjohtajan Tatu Ylösen kokonaan omistama yhtiö Clausal Computing Oy on 
tarkastelukauden aikana toimittanut  SSH Communications Securitylle lähinnä tutkimus- ja kehittämispalveluita 
yhteensä 0,3 miljoonan euron arvosta. Katsauskauden aikana ei ole muita olennaisia lähipiiritapahtumia. 
Konsernin hybridilaina (4,0 miljoonaa euroa) on toimitusjohtaja Tatu Ylösen merkitsemä. 
 
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 7-9 
/2013 

7-9 
/2012 

1-9 
/2013 

1-9 
/2012 

1-12 
/2012 

       

 Liikevaihto    3,1 2,8 9,2 8,3 11,9 

 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -0,5 -0,1 -1,4 -0,4 -0,9 

 Bruttokate 2,6 2,8 7,9 7,9 11,0 

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

       

 Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut -1,9 -1,5 -5,1 -4,1 -5,9 

 Tuotekehityskulut -0,7 -0,6 -2,1 -2,0 -2,7 

 Hallinnon kulut -0,4 -0,3 -1,1 -1,0 -1,4 

       

 Liikevoitto/-tappio -0,4 0,4 -0,4 0,8 1,1 

       

 Rahoitustuotot ja -kulut  0,0 0,1 -0,0 0,0 0,0 

       

 Voitto/tappio ennen veroja -0,4 0,4 -0,4 0,9 1,1 

 Verot  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

 Tilikauden voitto/tappio -0,4 0,4 -0,4 0,8 1,1 

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

       

 Muut laajaan tulokseen kuuluvat erät:      

 Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 

 Käypään arvoon arvostus 0,0  0,0   

 Tilikauden laaja tulos yhteensä  -0,4 0,4 -0,4 0,8 1,0 



 

 

 

 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen      

 Emoyrityksen omistajille -0,4 0,4 -0,4 0,8 1,0 

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

       

 TULOS/OSAKE      

 Tulos/osake, euroa   -0,01 0,01 -0,02 0,03 0,04 

 Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,01 0,01 -0,02 0,03 0,04 

 

TASE    

milj. euroa 30.09.2013 30.09.2012 31.12.2012 

     

 VARAT    

     

 Pitkäaikaiset varat    

   Aineelliset hyödykkeet 0,2 0,1 0,1 

   Aineettomat hyödykkeet 2,8 1,7 2,1 

   Sijoitukset 0,0 0,0 0,0 

 Pitkäaikaiset varat yhteensä   3,0 1,9 2,2 

      

 Lyhytaikaiset varat    

   Lyhytaikaiset saamiset  4,0 3,8 3,7 

   Sijoitukset 2,0 0,0 0,0 

   Rahavarat 4,5 1,8 6,6 

 Lyhytaikaiset varat yhteensä 10,6 5,7 10,3 

     

 Varat yhteensä 13,6 7,5 12,5 

     

 OMA PÄÄOMA JA VELAT    

     

 Oma pääoma    

   Emoyhtiön omistajille kuuluva       
  oma pääoma 6,7 1,7 6,0 

   Määräysvallattomien omistajien  
  osuus 0,5 0,2 0,2 

 Oma pääoma yhteensä  7,2 1,9 6,3 

     

 Pitkäaikaiset velat    

   Varaukset 0,1 0,1 0,1 

   Korollinen vieras pääoma 0,0 0,0 0,0 

 Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,1 0,1 0,1 

     

 Lyhytaikaiset velat 6,3 5,6 6,1 

     

 Velat yhteensä 6,4 5,7 6,3 

     

 Oma pääoma ja velat yhteensä 13,6 7,5 12,5 

     

 
  



 

 

 

LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA    

milj. euroa 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2011 

     

 Liiketoiminnan rahavirta 0,4 0,1 1,3 

 Investointien rahavirta -1,4 -0,8 -1,2 

 Rahoituksen rahavirta -1,2 -0,1 4,1 

     

 Rahavarojen muutos -2,2 -0,7 4,2 

     

 Rahavarat katsauskauden alussa 6,6 2,4 2,4 

 Valuuttakurssivaikutus 0,0 0,0 0,0 

 Rahavarat katsauskauden lopussa  4,4 1,8 6,6 

 

LASKELMA 
OMAN 
PÄÄOMAN 
MUUTOKSISTA 

                

milj. euroa Osake-
pääoma 

Arvonmuu-
tosrahastot 

Muu 
rahasto 

Muuntoero Omat 
osakkeet 
rahasto 

Äänivallat-
tomien 
omistajien 
osuus 

Voittovarat 
ja vapaat 
rahastot 

Yht. 

Oma pääoma 
1.1.2012 0,9 0,2 0,1 -1,2 -1,0 0,2 1,9 1,1 

                  

Muutos   0,0 
 

-0,0         

Nettovoitto             0,8 0,8 

                  

Oma pääoma 
30.9.2012 

0,9 0,2 0,1 -1,2 -1,0 0,2 2,7 1,9 

                  

Muutos 0,0 
 

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

Nettovoitto             0,4 0,4 

                  

Oma pääoma 
01.01.2013 

0,9 0,2 4,1 -1,3 -1,0 0,2 3,1 6,3 

                  

Muutos   0,2    -0,1  1,0 0,3   1,4 

Nettovoitto             -0,4 -0,4 

                  

Oma pääoma 
30.9.2013 

0,9 0,4 4,1 -1,4 0,0 0,5 2,7 7,2 

 
  



 

 

 

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN      

milj. euroa 7-9/ 
2013 

7-9/ 
2012 

1-9/ 
2013 

1-9/ 
2012 

1-12/ 
2012 

      

Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,3 1,6 4,1 4,2 6,0 

Aasia ja Tyynenmeren alue 0,3 0,5 1,0 1,2 1,6 

Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 1,4 0,8 4,2 2,9 4,3 

SSH-konserni 3,1 2,8 9,2 8,3 11,9 

 

BRUTTOKATE SEGMENTEITTÄIN      

milj. euroa 7-9/ 
2013 

7-9/ 
2012 

1-9/ 
2013 

1-9/ 
2012 

1-12/ 
2012 

      

Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,3 1,6 4,0 4,2 5,9 

Aasia ja Tyynenmeren alue 0,3 0,5 1,0 1,2 1,6 

Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 0,9 0,6 2,9 2,4 3,5 

SSH-konserni 2,6 2,8 7,9 7,8 11,0 

 

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 
SEGMENTEITTÄIN 

  
   

milj. euroa 7-9/ 
2013 

7-9/ 
2012 

1-9/ 
2013 

1-9/ 
2012 

1-12/ 
2012 

      

Pohjois- ja Etelä-Amerikka 0,1 0,8 0,6 1,9 2,4 

Aasia ja Tyynenmeren alue 0,2 0,3 0,6 0,7 0,8 

Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 0,5 0,5 2,2 2,2 3,3 

SSH -konsernin yhteiset kulut* -1,2 -1,3 -3,9 -4,1 -5,4 

SSH-konserni -0,4 -0,4 -0,4 0,8 1,1 

 
* SSH-konsernin yhteiset kulut sisältävät konsernin hallinnon sekä keskitetyn tuotehallinnan ja -kehityksen 
kustannukset. 
 

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT    

milj. euroa 1-9/2013 
 

1-9/2012 
 

1-12/2012 
 

Liikevaihto 9,2 8,3 11,9 

Liiketulos -0,4 0,8 1,1 

Liiketulos, % liikevaihdosta -4,5 9,7 9,1 

Tulos ilman kertaluonteisia eriä, ennen veroja -0,4 1,2 1,5 

Tulos ilman kertaluonteisia eriä, ennen veroja, % 
liikevaihdosta -4,2 14,5 12,8 

Tulos ennen veroja -0,4 0,9 1,1 

Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -4,5 10,3 9,4 

Oman pääoman tuotto, %           -12,7           60,4 30,9 

Sijoitetun pääoman tuotto, % -12,4 50,1 28,1 

Korolliset nettovelat -6,5 -1,8 -6,6 

Omavaraisuusaste, % 76,8 50,9 70,0 

Nettovelkaantumisaste (gearing), % -90,4 -94,6 -105,2 

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,4 0,7 1,2 

osuus liikevaihdosta, % 15,1 8,4 10,0 



 

 

Tutkimus- ja kehityskulut 2,1 2,0 2,7 

osuus liikevaihdosta, % 22,3 24,1 22,7 

Henkilöstö keskimäärin 82 54 61 

Henkilöstö kauden lopussa 94 59 70 

 
Taloudellisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2012. Laskentaperiaatteissa ei ole 
tapahtunut muutoksia tilinpäätöksen jälkeen.  
 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT    

 1-9/2013 
 

1-9/2012 
 

1-12/2012 
 

    

Tulos/osake, euroa (laimentamaton) -0,02 0,03 0,04 

Tulos/osake, euroa (laimennettu) -0,02 0,03 0,04 

Oma pääoma/osake, euroa 0,23 0,06 0,20 

Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl 30 751 30 553 30 553 

Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 30 751 30 553 30 751 

Osakkeen kurssikehitys euroina    

  Keskikurssi 1,93 0,51 0,50 

  Alin 0,75 0,30 0,30 

  Ylin 4,50 0,90 0,90 

Osakkeen kurssi kauden lopussa 3,63 0,85 0,76 

Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. 
euroa 111,6 26,0 23,4 

Osakevaihto, milj. kpl 8,2 6,2 6,6 

Osakevaihto, % kokonaismäärästä 39,7 24,1 20,8 

Osakevaihto, Meur 15,8 3,1 3,2 

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

Osakekohtainen osinko 0,0 0,0 0,00 

Osinko tuloksesta, % 0,0 0,0 0,00 

Efektiivinen osinkotuotto, % 0,0 0,0 0,00 

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    

milj. Euroa 30.9.2013 
 

30.9.2012 31.12.2012 
 

  Vuokravakuudet 0,1 0,1 0,1 

Taseen ulkopuolinen hybrdilainan korkovastuu 0,2 0,0 0,0 

Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut      

   1 vuoden kuluessa   0,5 0,5 0,5 

   1-5 vuoden kuluttua 0,1 0,6 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 tulos vuodelta 2013 julkaistaan 6.2.2014.  
 
Helsingissä 23.10.2013 
 
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 
 


