
 

 

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2018 
 
LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA; TOINEN PERÄKKÄINEN VOITOLLINEN VUOSINELJÄNNES  

Tammi–maaliskuu 2018: Liikevaihto kasvoi 56,5 %, neljänneksen tulos oli positiivinen. Liiketoiminnan kassavirta oli 
positiivinen, kassa oli vahva. 

• Liikevaihto nousi 4,8 miljoonaan euroon, jossa kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 56,5 prosenttia (3,1 
miljoonaa euroa 1–3/2017). 

• Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa). Kauden tulos oli 0,0 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa 
euroa). 

• Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,06 euroa). 
 
Yhtiön omavaraisuusaste oli hyvä 86,3 % (73,4 %), ja likvidit varat olivat 12,6 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa).  
 

KONSERNIN AVAINLUVUT     

     
milj. euroa 1-3/2018 1-3/2017 Muutos % 1-12/2017 

      
Liikevaihto 4,8 3,1 56,5 16,2 

Liikevoitto/-tappio 0,1 -1,7 106,7 -1,7 

   % liikevaihdosta 2,3 -53,8 104,3 -10,5 

Tulos ennen veroja 0,0 -1,8 100,5 -2,2 

Tulos 0,0 -1,8 100,4 -2,2 

       
Oman pääoman tuotto, % 0,1 -25,8 100,2 -21,2 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,1 -25,6 100,3 -21,0 

Likvidit varat 12,6 6,5 92,5 13,5 

Nettovelkaantumisaste, % -103,2 -113,4 9,0 -104,5 

Omavaraisuusaste, % 86,3 73,4 17,5 82,9 

       
Osakekohtainen tulos, euroa -0,01 -0,06 90,3 -0,09 

Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,32 0,17 90,6 0,34 
 
 
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 
 
Arvoisat asiakkaat, yhteistyökumppanit, kollegat ja osakkeenomistajat, 
 
Olen tyytyväinen vuoden hyvään alkuun sekä taloudellisessa että operatiivisessa mielessä. Jatkoimme vuoden 2018 
ensimmäisellä neljänneksellä vahvaa vuotuista kasvua: liikevaihtomme nousi 56,5 % vertailujaksoon nähden. Osa kasvusta on 
seurausta helmikuussa julkistamastamme ristiinlisensiointisopimuksesta Sonyn kanssa, mutta myös liiketoimintamme 
orgaaninen kasvu oli vahvaa. 
 
Liikevaihdon kasvun lisäksi vuosineljänneksen tulos oli positiivinen toisen kerran peräkkäin. Emme ole vielä tyytyväisiä 
liikevoiton tasoon, mutta lähes EUR 2 miljoonan parannus vertailujakson tulokseen on jälleen uusi osoitus siitä, että 
liiketoimintamme kehittyy oikeaan suuntaan ja uusi strategiamme tuottaa jo nyt mitattavia tuloksia. Rahavirtamme säilyi 
myös vahvana ja liiketoiminnan rahavirta oli 0,4 miljoonaa euroa. Tämä osoittaa, että liiketoimintamme on terveellä pohjalla 
kautta linjan. 
 
Teimme kaksi merkittävää Universal SSH Key Manager® (UKM) -sopimusta suurten globaalien finanssitalojen kanssa. 
Ensimmäisen sopimuksen tuoma liikevaihto jaksotettiin kokonaan ensimmäiselle neljännekselle, kun taas toisen sopimuksen 
liikevaihto jaksotetaan kahdelle seuraavalla neljännekselle. Toinen sopimuksista oli ensimmäinen merkittävä UKM-
tuotelinjan uutuuden, UMK Analyze™:n kauppa. 
 
Sekä UKM:n että CryptoAuditorin® myynti kasvoi vertailujaksoon verrattuna. Tectia® Client/Serverin tuoma liikevaihto pysyi 
samalla tasolla ja tuki- ja ylläpitoliikevaihto oli edelleen hyvällä tasolla.  



 

 

 
PrivX®:n digitaalinen myynti alkoi aikataulussa vuosineljänneksen aikana ja alustava asiakaspalaute on ollut positiivista. Tällä 
hetkellä tuote on koekäytössä useilla kymmenillä asiakkailla. Kuten olemme aiemmin raportoineet, emme kuitenkaan odota 
suurta liikevaihtoa PrivX:stä vuoden 2018 aikana, mutta tuote ja digitaalinen myynti ovat erittäin tärkeitä hankkeita 
jatkomme kannalta. 
 
Odotamme edelleen volatiliteettia lisenssimyynnissä ja suurten kauppojen ajoitus voi vaikuttaa tulevien raportointikausien 
liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden kestävyyteen. Käynnissä oleva siirtymä kohti tilauspohjaisia kauppoja pienentää tätä 
volatiliteettia, mutta ei poista sitä kokonaan. 
 
Pohjois- ja Etelä-Amerikan alueen (Americas) suoritus oli hieman heikompi kuin vertailujaksolla, mutta sekä EMEA- että 
APAC-alueen myynti parani selvästi vertailujaksoon nähden. 
 
Sovimme oikeusprosessimme Sonyn kanssa (UK ja Saksa) ja allekirjoitimme ristiinlisensiointisopimuksen, jonka tuotot 
vahvistivat ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon kasvua ja tulosta. Tämä sopimus on yksi osoitus IPR-salkkumme 
merkityksestä ja vahvuudesta. Jatkamme muita lisenssineuvotteluita useiden globaalien toimijoiden kanssa täydellä voimalla. 
 
Palomuurituotteen lopullinen viranomaisserfitifiointi on käynnissä. Ensimmäiset sitovat asiakastilaukset ja toimitukset 
odottavat sertifioinnin valmistumista. 
 
Julkistimme PrivX-tuotteen version 2.2, joka mahdollista täysimittaisen online-myynnin ja vie meidät askelen lähemmäs SaaS-
maailmaa. Julkistimme myös UKM-tuoteperheen kolme uutta tuotetta: UKM Analyze, UKM Comply ja UKM Automate. 
Jatkoimme tuotekehitysprosessiemme kehittämistä, mikä mahdollistaa huomattavasti aikaisempaa nopeamman uusien 
tuoteversioiden kehittämisen. 
 
Julkistimme huhtikuun puolivälissä yhteistyösopimuksen AppViewX:n kanssa. Serfitikaatinhallintasovellus CERT+ mahdollistaa 
kattavan sertifikaatinhallintaratkaisun tarjoamisen asiakkaillemme. Sertifikaatinhallinnan lisääminen tuoteportfolioomme 
tekee tarjoomastamme entistä strategisemman etenkin suurille asiakkaille ja parantaa asemaamme pääkilpailijoihimme 
nähden. 
 
Aloitimme uuden ulkoasumme ja entistä kohdennetumman viestimme esittelyn vuosineljänneksen aikana. Tämän prosessin 
näkyvin osa oli uuden verkkosivustomme lanseeraus maaliskuun alussa. Ensimmäiset tulokset uudistuksesta ovat olleet 
hyviä: olemme kasvattaneet sekä bruttokävijämääriä että etenkin kasvattaneet liiketoimintamme kannalta tärkeiden 
potentiaalisten asiakkaiden kävijämääriä sivuillamme. Uudistuksen yhteydessä myös vahvistimme myös 
analytiikkakyvykkyyttämme voidaksemme paremmin seurata mitkä viestit vaikuttavat parhaiten asiakkaisiimme ja 
oppiaksemme asiakkaiden ja kävijöiden käytöksestä. 
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana teimme kaksi muutosta johtoryhmäämme. Kuten ilmoitimme helmikuussa, yrityksen 
perustaja Tatu Ylönen jäi pois johtoryhmästä. Hän jatkaa yrityksen palveluksessa strategisena neuvonantajana ja SSH:n USA:n 
tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajana. Niklas Nordström nimitettiin talousjohtajaksi (CFO) vuosineljänneksen aikana. 
Vahvistimme lisäksi johtoryhmäämme vuosineljänneksen päättymisen jälkeen, kun Sami Ahvenniemi nimitettiin 
myyntijohtajaksi (Vice President of Global Sales). 
 
SSH:n yhtiökokous valitsi kaksi uutta jäsentä yhtiön hallitukseen: Anne Marie Zettlemoyer ja Sam Curry tuovat 
hallitukseemme lisää tietoturva-alan osaamista ja asiakasnäkemystä. 
 
Tietoturvasegmentin makronäkymät ovat edelleen hyvät ja näemme kasvumahdollisuuksia kaikissa segmenteissä, joissa 
olemme aktiivisia. Olemme hyvässä asemassa hyötyäksemme tätä kasvusta ja odotan innolla aktiivista ja tapahtumarikasta 
jatkoa tälle vuodelle. 
 
 
Kaisa Olkkonen 
toimitusjohtaja 
  



 

 

LIIKEVAIHTO  

Konsernin tammi–maaliskuun liikevaihto oli 4,8 miljoonaa euroa (3,1 miljoona euroa). Konsernin liikevaihto kasvoi edellisen 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 56,5 prosenttia.  
 
Tarkastelujakson aikana konsernin liikevaihdosta 36,4 prosenttia (61,0 prosenttia) tuli Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, 29,7 
prosenttia (25,1 prosenttia) Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta sekä 13,2 prosenttia (13,9 prosenttia) Aasiasta ja 
Tyynenmeren alueelta. Liikevaihdosta 20,6 prosenttia koostui globaaleista rojaltituotoista. 
 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO     

milj. euroa 

    

1-3/2018 1-3/2017 Muutos % 1-12/2017 

      
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA      
   Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,8 1,9 -6,5 8,3 

   Aasia ja Tyynenmeren alue 0,6 0,4 48,0 2,3 

   Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 1,4 0,8 85,8 3,5 

 Globaalit rojaltituotot 1,0 0,0 - 2,1 

   Yhteensä 4,8 3,1 56,5 16,2 

       

LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN       

   Lisenssimyynti 1,8 0,6 184,8 4,0 

   Konsultointi 1,0 0,4 176,2 3,9 

   Jatkuvat tuotot 2,1 2,1 -2,2 8,3 

   Yhteensä 4,8 3,1 56,5 16,2 

 
 
Yhtiö laskuttaa huomattavan osan myynnistään Yhdysvaltain dollareissa. Vertailukelpoisin valuutoin  
raportointikauden 2018 liikevaihdon kasvu olisi ollut 68,7 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2017. 
 
 
TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS 
 
Tammi–maaliskuun liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa). Voitto oli 0,0 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa 
euroa).  
 
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi–maaliskuussa -2,3 miljoonaa euroa  (-2,4 miljoonaa euroa). 
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -1,3 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -0,7 miljoonaa 
euroa (-0,4 miljoonaa euroa). Edellisestä neljänneksestä kokonaiskulut pienenivät -4,7 prosenttia.  
 
 
TASE JA RAHOITUS  
 
SSH Communications Securityn rahoitusasema säilyi hyvänä. Taseen loppusumma 31.3.2018 oli 20,7 miljoonaa euroa 
(31.3.2017 15,4 miljoonaa euroa; 31.12.2017 23,2 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 12,6 miljoonaa euroa 
(31.3.2017 6,5 miljoonaa euroa, 31.12.2017 13,5 miljoonaa euroa) eli 60,7 prosenttia taseen loppusummasta. Nettovelkojen 
suhde omaan pääomaan oli katsauskauden lopussa -103,2 prosenttia (31.3.2017 -113,4 prosenttia, 31.12.2017 -104,5 
prosenttia). Omavaraisuusaste 31.3.2018 oli 86,3 prosenttia (31.3.2017 73,4 prosenttia, 31.12.2017 82,9 prosenttia). 
 
Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 0,5 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa 
euroa). Katsauskauden rahoitustuotot ja -kulut muodostuivat pääasiassa valuuttakurssituotoista ja -tappioista sekä 
korkokuluista ennakkomaksuista asiakkailta, joilla on merkittävä rahoitusosuus. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,1 
miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa). 
 
Liiketoiminnan rahavirta tammi–maaliskuussa oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta -0,5 
miljoonaa euroa (-0,4 miljoona euroa). Rahoituksen rahavirta oli -0,8 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa). Yhteensä 



 

 

rahavarat vähenivät tarkastelujaksolla -0,9 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa). Kokonaisrahavirta oli negatiivinen 
pääasiassa johtuen vuosittain maksettavasta hybridilainan korosta, joka oli 0,9 miljoonaa euroa. 
 
Katsauskauden päättyessä konsernilla ei ollut rahastosijoituksia. 
 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
 
SSH Communications Securityn tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi–maaliskuussa -1,3 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa 
euroa), mikä vastasi 26,9 prosenttia liikevaihdosta (57,2 prosenttia). Tammi–maaliskuun aikana on aktivoitu 
tuotekehitysmenoja yhteensä 0,5 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa). Tuotekehityspoistot olivat -0,5 miljoonaa euroa (-
0,4 miljoonaa euroa).  
 
 
HENKILÖSTÖ  
 
Konsernin henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa 81 (31.3.2017: 80; 31.12.2017: 80). Henkilöstömäärä nousi yhdellä 
henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä vuoden loppuun verrattuna (1,3 prosenttia). 
 
Henkilöstöstä 39,5 prosenttia (38,8 prosenttia) työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 43,2 
prosenttia (41,3 prosenttia) tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä 17,3 prosenttia (20,0 prosenttia) hallinnossa. 
 
 
SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT 
 
SSH Communications Oyj:n yhtiökokous pidettiin 28.3.2018. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin 
vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017. Kokouksessa päätettiin, että hallitukseen kuuluu viisi 
jäsentä.  Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi uudelleen Tatu Ylönen, Timo Syrjälä ja Petri Kuivala sekä uusina 
jäseninä Sam Curry ja Anne Marie Zettlemoyer. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa 
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kuivala.   
 
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Erkka Talvinko toimii päävastuullisena 
tilintarkastajana. 
 
 
SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET 
 
Katsauskauden aikana SSH Communications Securityn osakkeiden vaihto oli 1 426 973 kpl (2 911 489 euroa). Jakson ylin 
kurssinoteeraus oli 2,22 euroa ja alin 1,72 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 2,04 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän 
(31.3.2018) noteeraus 2,10 euroa. 
 
Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora ja välillinen omistus kontrolloimansa yhtiön, Clausal Computing Oy:n kautta oli 47,7 
%, Timo Syrjälän suoraan ja kontrolloimansa yhtiön Acme Investments SPF S.a.r.l.:n kautta oli 9,3 % sekä Juha Mikkosen suora 
omistus oli  5,5 %. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.ssh.com. 
 
Katsastuskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta. 
 
 
 SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET  
 
Tarkastelujakson päättyessä 31.3.2018 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 1 153 226,49  euroa, ja se jakaantui 
38 440 883 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. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa 
mahdollisesti olevia omia osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin 
kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa 



 

 

suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen 
osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.  
 
Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-
oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä 
merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. 
 
Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. 
 
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. Omia osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään 
hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Hallitus esittää omien osakkeiden 
hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja 
muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai 
muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista 
vapaata omaa pääomaa.  
 
Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina 
olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista 
muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.  
Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 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 epävarmuus; 
- kyberturvallisuusuhat, sisältäen esim. kiristysohjelmat; 
- viiveet tuotekehityksessä ja uusmyynnissä sekä uusien kauppojen toteutuksessa; 
- strategian toteuttamisen ongelmat 
- avainhenkilöiden säilyminen ja uusien palkkaaminen 
- innovaatio- ja kehityskyvyn ylläpitäminen ja toteuttaminen, sisältäen IP-oikeudet 
- IPR-oikeudenkäynnit ja patenttiportfolion hyödyntäminen 
- merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan Yhdysvaltain dollareina ja näin ollen dollarin valuuttakurssin 

mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2018 aikana voi olla kannattavuuteen nyt 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 Security Oyj solmi helmikuussa 2018 patenttien ristiinlisenssointia ja sovintoa koskevan sopimuksen 
Sonyn kanssa. Tämä sopimus lopetti samalla kaikki käynnissä olleet patenttiriidat Sonyn kanssa. Tästä sopimuksesta 
maksettiin Clausal Computing Oy:lle rojaltimaksua 220 000 euroa. 
 
Katsauskaudella ei ollut muita olennaisia lähipiiritapahtumia. 
 
RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Sami Ahvenniemi on nimitetty SSH Communications Securityn myyntijohtajaksi (Vice President of Global Sales) ja 
johtoryhmän jäseneksi 16.4.2018 alkaen. 



 

 

 
SSH Communications Security Oyj:n johtoryhmän muodostavat: 
 
Kaisa Olkkonen, toimitusjohtaja 
Sami Ahvenniemi, myyntijohtaja 
Simo Karkkulainen, Chief Digital Officer 
Jussi Löppönen, PrivX Business Program ja tuotehallinta 
Jussi Mononen, liiketoiminnan kehittäminen 
Niklas Nordström, talousjohtaja 
Markku Rossi, teknologiajohtaja 
Joe Scaff, Yhdysvaltain toiminnot ja asiakaspalvelut 
 
 
RAPORTOINTI 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkia niitä 
liitetietoja, jotka on esitetty vuositilinpäätöksessä ja sitä tulee lukea yhdessä 31.12.2017 päättyneeltä vuodelta julkaistun 
konsernitilinpäätöksen kanssa.Osavuosikatsauksessa julkaistut tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2017 konsernitilinpäätöksessä 
lukuun ottamatta 1.1.2018 voimaan tulleita uusia standardeja. Konserni ei ole ottanut käyttöön ennenaikaisesti muita 
julkaistuja standardeja, tulkintoja tai muutoksia, jotka eivät ole vielä voimassa.  
 
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista 
SSH Communications Security -konserni on johtava tietoturvaratkaisujen tarjoaja luotettavien tietojärjestelmien ja tietojen 
hallintaan. SSH teknologia takaa digitaalisen maailman infrastruktuurin. Konsernin myyntitulot asiakassopimuksista sisältävät 
ohjelmistolisenssejä, niihin liittyviä tuki- ja ylläpitomaksuja sekä konsultointipalveluja. Tuotteiden myynneistä saadut tuotot 
kirjataan ajankohtana, jolloin hyödykkeen määräysvalta siirretään asiakkaalle, yleensä toimituksen yhteydessä. Tuki- ja 
ylläpitomaksut kirjataan suoriteperusteisesti tasaisesti ajan kuluessa. Palveluista saadut tulot kirjataan edelleen kun palvelu 
on toimitettu asiakkaalle. 
 
Yleensä konserni saa asiakkailtaan lyhytaikaisia ennakkomaksuja, mutta myös ajoittain merkittäviä pitkäaikaisia 
ennakkomaksuja tilaus- tai ylläpito- ja tukipalveluille. Tällöin rahoitusosuus otetaan huomioon ja korkokulut kirjataan 
ennakkomaksun kestoajalle. 
 
Konserni on ottanut käyttöön uuden IFRS 15 standardin mukautettua takautuvaa lähestymistapaa soveltaen. Käyttöönoton 
kertynyt vaikutus on kirjattu kertyneisiin voittovaroihin 1.1.2018 ja vertailutietoja ei ole oikaistu. IFRS 15 -standardin 
käyttöönoton yhteydessä konserni kirjasi 0,1 miljoonan euron suuruiset sopimusvastuut merkittävien rahoitusosuuksien 
asiakkailta saamien ennakkomaksujen koroista ja vähensi ne kertyneistä voittovaroista. 
 
Muilla standardeilla ei ollut vaikutusta konsernin laadintaperiaatteisiin ja ne eivät edellyttäneet takautuvia muutoksia. 
 
TAULUKOT 
 

LYHENNETTY KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA    

    
milj. euroa 1–3/2018 1–3/2017 1–12/2017 

     
Liikevaihto 4,8 3,1 16,2 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -0,4 -0,2 -1,5 

Bruttokate 4,4 2,9 14,7 

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

     
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut -2,3 -2,4 -8,8 

Tutkimus- ja tuotekehityskulut -1,3 -1,8 -5,6 

Hallinnon kulut -0,7 -0,4 -2,1 

Liikevoitto/-tappio 0,1 -1,7 -1,7 

     
Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 -0,1 -0,5 



 

 

Tulos ennen veroja 0,0 -1,8 -2,2 

Verot -0,0 -0,0 -0,0 

Kauden tulos 0,0 -1,8 -2,2 

     
Määräysvallattomien osuus 0,0 0,0 0,0 

     
Muu laaja tulos     
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:     
   Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,1 0,0 0,4 

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,1 -1,8 -1,9 

     

     
Jakautuminen:     

Emoyrityksen omistajille 0,1 -1,8 -1,9 

Määräysvallattomien osuus 0,0 0,0 0,0 

     
Osakekohtainen tulos     
Osakekohtainen tulos, euroa -0,01 -0,06 -0,09 

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa -0,01 -0,06 -0,09 
 
 

LYHENNETTY KONSERNIN TASE    

    
milj. euroa 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017 

VARAT     
Pitkäaikaiset varat     
   Aineelliset hyödykkeet 0,1 0,2 0,1 

   Aineettomat hyödykkeet 4,9 5,2 4,8 

   Sijoitukset 0,0 0,0 0,0 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 4,9 5,4 5,0 

     
Lyhytaikaiset varat     
   Lyhytaikaiset saamiset 3,2 3,5 4,8 

   Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvälineet 0,0 0,0 0,0 

   Rahavarat 12,6 6,5 13,5 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 15,8 10,0 18,2 

     
Varat yhteensä 20,7 15,4 23,2 

     
OMA PÄÄOMA JA VELAT     

     
Oma pääoma     
   Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 12,2 5,8 12,9 

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

Oma pääoma yhteensä 12,2 5,8 12,9 

     
Pitkäaikaiset velat     
   Varaukset 0,0 0,0 0,0 

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

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

     
Lyhytaikaiset velat 8,5 9,6 10,3 

Velat yhteensä 8,5 9,6 10,3 

     
Oma pääoma ja velat yhteensä 20,7 15,4 23,2 

 



 

 

 
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

   

   
      

Jakautuminen emoyrityksen omistajille 

milj. euroa 
Osake-

pääoma Hybridilaina Muuntoero 
SVOP-

rahasto 
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2017 1,0 12,0 -1,7 15,0 -18,0 8,3 

       
Muutos 0,0   0,0 0,1 -0,8 -0,7 

Nettovoitto         -1,8 -1,8 

Oma pääoma 31.3.2017 1,0 12,0 -1,6 15,0 -20,6 5,8 

       
Muutos 0,1   0,3 7,1 0,0 7,6 

Nettovoitto         -0,4 -0,4 

Oma pääoma 31.12.2017 1,2 12,0 -1,3 22,1 -21,1 12,9 

       
Oikaisu IFRS 15 käyttöönotosta         -0,1 -0,1 

Oma pääoma 1.1.2018 1,2 12,0 -1,3 22,1 -21,2 12,8 

       
Muutos     0,1 0,1 -0,8 -0,6 

Nettovoitto         0,0 0,0 

Oma pääoma 31.3.2018 1,2 12,0 -1,2 22,2 -22,0 12,2 
 
 

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA    
milj. euroa 1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017 

     
Liiketoiminnan rahavirta 0,4 -0,1 1,3 

josta käyttöpääoman muutos -0,1 1,1 0,9 

Investointien rahavirta -0,5 -0,4 -1,5 

Rahoituksen rahavirta -0,8 -0,8 6,1 

    

Rahavarojen muutos -0,9 -1,3 5,9 

    

Rahavarat katsastuskauden alussa 13,5 7,8 7,8 

Valuuttakurssivaikutus -0,0 -0,0 -0,2 

Rahavarat katsastuskauden lopussa 12,6 6,5 13,5 
 
 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    
milj. euroa 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017 

Hybridilainan korko 0,0 0,0 0,7 

Vuokravakuudet 0,1 0,1 0,1 

     
Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut     

   1 vuoden kuluessa 0,3 0,5 0,3 

   1-5 vuoden kuluttua 0,2 0,4 0,3 
 
  



 

 

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT    

    
milj. euroa 1–3/2018 1–3/2017 1–12/2017 

Liikevaihto 4,8 3,1 16,2 

Liikevoitto/ -tappio 0,1 -1,7 -1,7 

   osuus liikevaihdosta, % 2,3 -53,8 -10,5 

Tulos ennen veroja 0,0 -1,8 -2,2 

   osuus liikevaihdosta, % 0,2 -58,1 -13,7 

Oman pääoman tuotto, % 0,1 -25,8 -21,2 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,1 -25,6 -21,0 

Korolliset nettovelat -12,6 -6,5 -13,5 

Omavaraisuusaste, % 86,3 73,4 82,9 

Nettovelkaantumisaste (gearing), % -103,2 -113,4 -104,5 

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen  0,5 0,4 1,5 

   osuus liikevaihdosta, %  10,1 13,2 9,5 

Tutkimus- ja kehityskulut -1,3 -1,8 -5,6 

   osuus liikevaihdosta, % 26,9 57,2 34,3 

Henkilöstö keskimäärin 82 81 82 

Henkilöstö kauden lopussa 81 80 80 

    

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT    

    
euroa 1–3/2018 1–3/2017 1–12/2017 

Laimentamaton osakekohtainen tulos* -0,01 -0,06 -0,09 

Laimennettu osakekohtainen tulos* -0,01 -0,06 -0,09 

Osakekohtainen oma pääoma 0,32 0,17 0,34 

Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl 38 441 34 590 36 570 

Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 38 441 34 655 38 441 

Osakkeen kurssikehitys euroina       

   Keskikurssi 2,04 2,23 2,11 

   Alin 1,72 1,90 1,72 

   Ylin 2,22 2,59 2,59 

Osakkeen kurssi kauden lopussa 2,10 2,11 1,77 

Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa 80,7 73,1 68,0 

Osakevaihto, milj. kpl 1,4 1,7 5,6 

Osakevaihto, % kokonaismäärästä 3,7 5,1 15,2 

Osakevaihto, milj. euroa 2,9 3,9 11,7 

Hinta/voittosuhde (P/E-luku) neg. neg. neg. 

Osakekohtainen osinko 0,00 0,00 0,00 

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

Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00 0,00 
*) Osakekohtainen tulos -tunnuslukua laskettaessa otetaan huomioon kauden aikana kertyneet 
hybridilainan korot. 

 
  



 

 

 
VASTUUN RAJOITUS 
 
Tämän raportin sisältö on SSH Communications Securityn  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 Communications 
Security 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. SSH Communications Securityn osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä. 
LUKUUN OTTAMATTA 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 Securityn seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2018 julkaistaan 17.7.2018.    
 
 
Helsingissä 19.4.2018 
 
SSH Communications Security  
 
Hallitus 
 
Kaisa Olkkonen 
toimitusjohtaja 
 
 
Lisätietoja: 
Kaisa Olkkonen, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 579 5216 
Niklas Nordström, talousjohtaja, puhelin +358 50 541 0543 
 
 
Jakelu: 
NASDAQ Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.ssh.com 


	SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2018
	LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA; TOINEN PERÄKKÄINEN VOITOLLINEN VUOSINELJÄNNES
	Tammi–maaliskuu 2018: Liikevaihto kasvoi 56,5 %, neljänneksen tulos oli positiivinen. Liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen, kassa oli vahva.

	Yhtiön omavaraisuusaste oli hyvä 86,3 % (73,4 %), ja likvidit varat olivat 12,6 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa).
	TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS
	TASE JA RAHOITUS
	TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA
	HENKILÖSTÖ
	SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT
	SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET
	SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
	RAPORTOINTI
	Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkia niitä liitetietoja, jotka on esitetty vuositilinpäätöksessä ja sitä tulee lukea yhdessä 31.12.2017 päättyneeltä vuodelta julkaistun k...
	Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2017 konsernitilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2018 voimaan tulleita uusia standardeja. Konserni ei ole ottanut käyttöön ennenaikaisesti muita julkaistuja standar...
	IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista
	SSH Communications Security -konserni on johtava tietoturvaratkaisujen tarjoaja luotettavien tietojärjestelmien ja tietojen hallintaan. SSH teknologia takaa digitaalisen maailman infrastruktuurin. Konsernin myyntitulot asiakassopimuksista sisältävät o...
	Yleensä konserni saa asiakkailtaan lyhytaikaisia ennakkomaksuja, mutta myös ajoittain merkittäviä pitkäaikaisia ennakkomaksuja tilaus- tai ylläpito- ja tukipalveluille. Tällöin rahoitusosuus otetaan huomioon ja korkokulut kirjataan ennakkomaksun kesto...
	Konserni on ottanut käyttöön uuden IFRS 15 standardin mukautettua takautuvaa lähestymistapaa soveltaen. Käyttöönoton kertynyt vaikutus on kirjattu kertyneisiin voittovaroihin 1.1.2018 ja vertailutietoja ei ole oikaistu. IFRS 15 -standardin käyttöönoto...
	Muilla standardeilla ei ollut vaikutusta konsernin laadintaperiaatteisiin ja ne eivät edellyttäneet takautuvia muutoksia.

	VASTUUN RAJOITUS
	Helsingissä 19.4.2018
	SSH Communications Security
	Hallitus
	Kaisa Olkkonen
	Lisätietoja:
	Niklas Nordström, talousjohtaja, puhelin +358 50 541 0543

