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SSH:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009
YHTEENVETO
Loka-joulukuu
- Liikevaihto 2,9 miljoonaa euroa, lisäys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 30,7%
(2,2 miljoonaa euroa vuonna 2008)
- Liikevoitto 0,4 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa), johon sisältyy
kertaluonteisia kustannuksia -0,2 miljoonaa euroa, tulos 0,4 miljoonaa euroa (-0,7
miljoonaa)
Tammi-joulukuu
- Liikevaihto 8,8 miljoonaa euroa, lisäys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon +3,4 %
(8,5 miljoonaa euroa vuonna 2008).
- Liiketappio -1,5 miljoonaa euroa (-2,2 miljoonaa euroa), johon sisältyy
kertaluonteisia kustannuksia -1,0 miljoonaa euroa, tappio -1,2 miljoonaa euroa (-1,8
miljoonaa euroa).
Yhtiön vakavaraisuus säilyi hyvänä. Omavaraisuusaste oli 71,4 % (91,3 %) ja likvidit
varat olivat 6,4 milj. euroa (16,5 miljoonaa euroa).
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Neljännen vuosineljänneksen aikana liikevaihto kasvoi 30,7 prosenttia ja liikevoitto
oli 0,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla liikevaihto oli 5,1
milj. euroa ja kasvua verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan oli 23%
liiketoiminnan kääntyessä samalla voitolliseksi.
Vuoden 2009 liikevaihto nousi 8,8 miljoonaan euroon kasvaen 3,4 prosenttia verrattuna
edelliseen tilikauteen. Tilivuoden tappio oli kertaluonteiset erät mukaan lukien -1,2
milj. euroa. Tappio ilman kertaluonteisia eriä oli -0,3 milj. euroa. Yhtiön
taloudellinen asema säilyi vakavaraisena omavaraisuusasteen ollen 71,4% ja likvidien
varojen 6,4 miljoonaa euroa.

SSH:n ydinliiketoimintana on turvata asiakasyritysten kriittinen informaatio
vaativissa liiketoimintaympäristöissä. Liiketoiminnan tietoturvan kasvun
avaintekijöiksi ovat muodostuneet digitaalisen informaation ekspotentiaalinen
lisääntyminen kiinteissä ja mobiileissa verkoissa, ja tarveintegroitujen
liiketoimintasovellusten joustavaan käyttöön yritysten välillä. Palvelujen
ympärivuorokautinen saatavuus ja luotettavuus sekä tietoturvasäännösten ja –lakien
noudattaminen kiihdyttävät tarvetta liiketoiminnan turvallisuuden varmistamiseen.
Uuden strategian mukaiset SSH:n kohdemarkkinat ovat kymmenkertaistuneet yli
miljardiin dollariin. SSH:n avainmarkkinasegmentit ovat tietoturvasovellukset ja –
protokollat, MFT (managed file transfer) -markkinat ja mobiilitunnistautuminen.
Näillä tuotemarkkinoilla yhtiö keskittyy identiteetin turvaavan informaation
jakeluun, automaatioon, auditointiin ja hallintaan kiinteässä, mobiilissä ja
virtuaalisessa ympäristössä.
Tietoturvasovellus ja –protokollamarkkinoiden arvioidaan kasvavan lähivuosina yli 10
prosenttia vuodessa nykyisestä 700 miljoonan dollarin markkina-arvosta. MFT markkinat
ovat jo varsin kehittyneet, mutta useat eri tekijät luovat tällä segmentillä kasvua
tulevaisuudessa.
MFT-markkinat ovat arvioilta 450 milj. dollarin arvioiset ja kasvavat vuosittain noin
20 prosenttia. MFT liiketoiminta keskittyy reaaliaikaisen tiedonsiirron automaatioon
ja hallintaan yritysten sisäisissä verkoissa sekä myös internetin virtuaalisissa
datakeskuksissa. SSH tarjoaa visionäärisiä MFT-tietoturvaratkaisuja yrityksille,
jotka arvostavat parasta saatavilla olevaa automaatiota sekä jäljentämis- että
hallintakyvykkyyksiä liiketoimintaverkostoissa, joissa luotettava informaation jakelu
on liiketoiminnan perusedellytys.
Vuosi 2009 oli SSH:lle merkittävä muutoksen vuosi. Yhtiössä alkoi muutos
teknologiayrityksestä myynti- ja markkinointisuuntautuneeksi tietoturvayhtiöksi.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiö käynnisti tuotevalikoiman kehityksen.
Tuotekehitysresursseja keskitettiin asiakkaan arvoa lisäävään tarjontaan täydentäen
nykyistä tiedonsiirtoturvaa. SSH aloitti myös yhteistyön globaalin
markkinanalyysiyhtiö Gartnerin kanssa muodostaakseen uuden markkinaposition ja
tuotetarjonnan. Samanaikaisesti yhtiö teki päätöksen teknologiahankinnoista, jotka
voisivat parantaa kykyä toimia markkinoilla ja vastata asiakkaan tarpeisiin.
Toinen vuosineljännes alkoi myyntitoimintojen suoritusarvioinnilla keskittyen
tehokkuuden lisäämiseen myynti- ja markkinointitoiminnoissa. Tuloksena tästä osa
myyntitoiminnoista uudelleenorganisoitiin. Johdon auditoinnin perusteella yhtiö
tarvitsi uusia johtamistaitoja sekä –rooleja uuden strategian toteuttamiseen. Yhtiön
johtoryhmää uudistettiin tämän tuloksena.
Ensimmäisen vuosipuoliskon päätteeksi yhtiö lanseerasi uusia tuotteita MFT ja
hallinnointi -tuotesegmenteille. Ensimmäinen vuosipuolisko päättyi tappiolliseen
tulokseen, koska asiakkaiden odotukset taloudellisen taantuman elpymiseen vaikuttivat
hidastavasti päätöksentekoon, ja eräät Yhdysvaltojen julkisen sektorin projektit
siirtyivät rahoitussyistä ajallisesti eteenpäin myyntikanavassa. Yhtiön
uudelleenorganisoinnin seurauksena syntyneet kertaluonteiset kulut kasvattivat
tappiollista tulosta.
Kolmas vuosineljännes oli merkittävä yhtiön suunnan muutoksessa. Uuden johdoryhmän
toimenpiteet ohjasivat yritystä kohti myynti- ja markkinointisuuntautunutta
tietoturvayritystä. Lisääntyneet panostukset avainasiakkuuksien hallintaan ja uusi
tuotetarjonta olemassa oleville sekä uusille asiakkaille olivat alkaneen kasvun
menestystekijöitä. Kasvaneen liikevaihdon johdosta kolmas vuosineljännes oli
tulokseltaan voitollinen.
Liikevaihdon kasvun kiihdyttämiseksi yhtiön johto käynnisti myynnin
tehostamisohjelman. Sen päätavoite oli varmistaa, että myynnin ennustamistarkkuus ja
tarjousten kotiuttaminen paranevat. SSH allekirjoitti sopimukset suuren
yhdysvaltalaisen tutkimusviraston, suuren yhdysvaltalaisen pankin sekä keskisuuren

yhdysvaltalaisen vähittäisliikkeen kanssa hallinta- ja tietoturvaratkaisuista. SSH
sai myös mainetta visionäärisenä MFT-ratkaisutoimittajana Gartnerin julkaistua
markkinatutkimuksensa.
Neljännellä vuosineljännneksellä SSH toimitti globaalin lisenssin yhdelle Euroopan
suurimmista pankeista heidän laajentaessa SSH:n tuotteiden käytön globaaliksi
pankkilaitoksen sisällä. SSH on panostanut tilivuoden aikana voimakkaasti
myyntihenkisyyden kasvattamiseen organisaatiossa. Viime tilikauden aikana viidestä
avainasiakasohjelmaan valitusta asiakkaasta neljä teki sopimuksen uusista
lisenssitoimituksista.
SSH jatkoi kustannussäästöohjelmaa ja toisen vuosipuoliskon säästöt olivat 15%
kokonaisustannuksista verrattuna toiseen vuosipuoliskoon 2008. Osana säästöohjelmaa
yhtiön pääkonttori muutti uusiin kustannustehokkaampiin toimitiloihin joulukuussa.
SSH aloitti brändi- ja viestintästrategian kehitysohjelman yhdessä
markkinointipartnerinsa kanssa. Tuloksia tästä ohjelmasta odotetaan julkaistavaksi
vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla. Yhtiö keskittyi myös uuden
toimintamallin luomiseen partnereiden, asiakkaiden ja heidän loppuasiakkaidensa
kanssa.
SSH:n strategisena tavoitteena on kehittää yritystä myynti- ja
markkinointisuuntautuneeksi teknologiayritykseksi, jonka asiakaskeskeinen
tuotevalikoima tuottaa merkittävää lisäarvoa.
Tilikaudella 2010 SSH arvioi liikevaihdon kasvavan vuodesta 2009 ja odottaa tuloksen
olevan voitollinen.
LIIKEVAIHTO
Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 8,8 milj. euroa (8,5 milj.euroa). Konsernin
liikevaihto nousi tammi-joulukuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna 3,4 %.
Tarkastelujakson aikana SSH:n liikevaihdosta 62,8 % (68,5 %) tuli Pohjois- ja EteläAmerikasta, 28,1 % (22,7 %) Euroopasta ja muista maista sekä 9,1 % (8,9 %) Aasiasta
ja Tyynenmeren alueelta.
SSH:N LIIKEVAIHTO
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3,4

Muutos %

Tilikauden aikana SSH toimitti 5 yli 100 000 euron arvoista lisenssitilausta. SSH:n
kymmenen suurimman asiakkaan lisenssimyynnin osuus oli 22 % liikevaihdosta. Suurimman
yksittäisen asiakkaan osuus liikevaihdosta vuonna 2009 oli noin 8 %.
SSH laskuttaa valtaosin Yhdysvaltain dollareissa. Tarkastelujakson aikana dollarin
eurokurssi vahvistui keskimäärin 5,2 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2008. Ilman

valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto olisi noussut 1,3 % vuoden 2008
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS
Tammi-joulukuun liiketappio oli -1,5 milj. euroa (-2,2 milj. euroa). Tappio oli -1,2
milj. euroa (tappio -1,8 milj. euroa).
Katsauskaudella kirjattiin kertaluontoisia kuluja -1,0 milj. euroa. Kertaluonteiset
kulut muodostuivat henkilösidonnaisista kuluista -0,7 milj. euroa, toimitilamuuttoon
liittyvistä kuluista -0,1 milj. euroa ja johdon omistusyhtiön perustamisesta -0,1
milj. euroa.
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat tammi-joulukuussa -3,8 milj. euroa (-4,0
milj. euroa). Myynnin ja markkinoinnin kulut olivat -4,3 milj. euroa (-5,0 milj.
euroa). Hallinnon kulut olivat -2,3 milj. euroa (-1,9 milj. euroa).
TASE JA RAHOITUS
SSH:n rahoitusasema säilyi hyvänä osakkeenomistajille maksetusta pääomanpalautuksesta
huolimatta. Taseen loppusumma 31.12.2009 oli 9,4 milj. euroa (19,1 milj. euroa),
josta likvidit varat olivat 6,4 milj. euroa (16,5 milj. euroa) eli 68,2 % taseen
loppusummasta. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli katsauskauden lopussa -144,2 %
(-112,8 %). Omavaraisuusaste 31.12.2009 oli 71,4 % (91,3 %).
Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella
0,1 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Katsauskauden rahoitustuotot muodostuivat
pääasiassa määräaikaistalletusten koroista sekä valuuttakurssituotoista.
Rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä 0,3 milj. euroa, kun ne edellisvuoden
vastaavana ajanjaksona olivat 0,7 milj. euroa.
SSH:n liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuussa oli –2,4 milj. euroa (-2,0 milj.
euroa) ja investointien rahavirta oli 12,0 milj. euroa (6,5 milj. euroa). Rahoituksen
rahavirta oli –7,7 milj. euroa (-4,3 milj. euroa), joka muodostui pääasiassa
osakkeenomistajille maksetusta pääomanpalautuksesta. Yhteensä rahavarat kasvoivat
tarkastelujaksolla 1,9 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA
SSH:n tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-joulukuussa 3,8 milj. euroa (4,0 milj.
euroa), mikä vastasi 43,0 % liikevaihdosta (46,6 %). Yhtiö ei ole katsauskaudella
aktivoinut kehitysmenoja.
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstömäärä oli joulukuun lopussa 64. Henkilöstömäärä väheni 9
henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (-12 %).
Henkilöstöstä 58 % työskenteli kauden lopussa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, 22
% myynnissä ja markkinoinnissa sekä 20 % 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.
Katsastuskauden aikana tilintarkastaja on toiminut 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 5 087
614 kpl (4 031 109 euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 1,24 euroa ja alin 0,65

euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 0,79 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän
(31.12.2009) noteeraus 0,77 euroa.
SSH Communications Security Oyj:n hallitus päätti 20.10.2009 uudesta toimitusjohtajan
ja johtoryhmän kannustinjärjestelmästä, jota varten perustettiin yhtiön johdon
omistama SSH Management Investment Oy. Yhtiön hallitus päätti samalla osana johdon
kannustinjärjestelmää suunnatusta maksullisesta osakeannista SSH Management
Investment Oy:lle varsinaisen yhtiökokouksen 4.3.2009 antaman valtuutuksen
perusteella osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Johdon omistusyhtiö
toimii johdon kannustinjärjestelmänä syksyyn 2013 asti, jolloin on tarkoitus purkaa
omistusyhtiö myöhemmin sovittavalla menettelyllä.
Osakeannissa tarjottiin johdolle merkittäväksi yhteensä 1.100.000 yhtiön uutta
osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli 0,72 euroa/osake (yhtiön osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 22.10.—12.11.2009). SSH Management
Investment Oy osti lisäksi joulukuun 2009 aikana markkinoilta 337 500 kappaletta
yhtiön osakkeita. SSH:n osakkeiden hankinta rahoitettiin yhtiön johtoryhmän tekemällä
266.640 euron pääomasijoituksilla SSH Management Investment Oy:hyn ja yhtiön
myöntämällä 792.000 euron lainalla. Osakkeet ovat johdon omistusyhtiön omistuksessa
järjestelyn purkamiseen asti.
Johdon palkitsemisjärjestelmän perustamisesta seurasi toimitusjohtajan optio-ohjelman
lakkauttaminen ja näin ollen yhtiö lunasti toimitusjohtajan omistamat optiosarjan
I/2008 käypään arvoon, 53.400 euroa. Toimitusjohtaja käytti optio-oikeuksista
saamansa nettokauppahinnan yhtiön osakkeiden hankintaan SSH Management Investment
Oy:n kautta. Yhtiön toimitusjohtaja kuuluu yhtiön johtoryhmän jäsenille suunnatun
uuden kannustinjärjestelmän kohderyhmään ja yhtiön palkitsemiskäytännön mukaisesti
johtoryhmän jäsenet kuuluvat samanaikaisesti vain yhteen pitkäjänteiseen
kannustinjärjestelmään. Yhtiö on mitätöinyt toimitusjohtajalta ostetut 500.000 optiooikeutta optiosarjasta I/2008. Toimitusjohtajan välillinen omistus yhtiöstä on uuden
kannustinjärjestelmän kautta arviolta 1,8 %.
Katsauskauden aikana yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora ja välillinen omistus ja
äänivalta laski alle 50%. Tatu Ylönen omistaa sekä suoraan että yhtiönsä Tatu Ylönen
Oy:n kautta 48,7 % yhtiöstä, Assetman Oy 13,4 % ja Tero Kivinen 4,9 %. Lisätietoja
osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta.
Johdon omistusyhtiö SSH Management Investment Oy on neljänneksi suurin
osakkeenomistaja omistuksen ollessa 4,8 % yhtiöstä. Johdon omistusyhtiö yhdistellään
konserniyhtiönä osakassopimuksen perusteella.
Konsernirakenteessa ei katsauskauden aikana ollut muita muutoksia.

SSH:N OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Tarkastelujakson päättyessä 31.12.2009 SSH:n osakepääoma oli 896 953,47 euroa ja se
jakaantui 29 898 449 osakkeeseen. Tarkastelujakson aikana osakepääomaa korotettiin
neljä kertaa. Osakepääoman korotuksen taustalla olivat SSH:n antamilla optiooikeuksilla merkityt uudet osakkeet sekä suunnattu osakeanti 1 100 000 osaketta
johdon omistusyhtiölle SSH Management Investment Oy:lle. Optio-ohjelman I/1999
nojalla merkittiin 2 600 ja optio-ohjelman I/2003 nojalla merkittiin 143 581
osaketta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä toimitusjohtajalle suunnatulla
osakeannilla merkittiin 68 493 uutta osaketta 0,73 euron merkintähinnalla. Tilikauden
aikana merkittiin yhteensä 1 314 674 kappaletta uusia SSH:n osakkeita. Näiden
merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma nousi 39 440 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. Katsauskauden
aikana hallitus käytti valtuutusta 20.10.2009 päättäessään osana johdon
kannustinjärjestelmää suunnatusta maksullisesta osakeannista SSH Management
Investment Oy:lle.
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 enintäin
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 optioohjelmiin kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden
merkintähintaa varojenjakoa vastaavalla määrällä, eli 0,30 euroa kutakin optiooikeutta kohti. Osakkeiden merkintähinnan kuitenkin jäädessä aina vähintäin
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.
OSINKO JA MUU VAROJEN JAKO
SSH:n hallitus tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa esittämään, että osinkoa ei
jaeta. Tilikauden tappio esitetään kirjattavaksi omaan pääomaan voitto/tappio
tilille. Hallitus esittää yhtiökokoukselle varojen jakamista sijoitetun vapaan
pääoman rahastosta osakkeenomistajille siten, että varoja jaetaan osaketta kohti 0,05
euroa. Ehdotetun pääoman palautuksen maksuaikataulusta tiedotetaan myöhemmin
varsinaisen yhtiökokouksen kutsua koskevassa tiedotteessa.
Varojenjakoon liittyen hallitus esittää yhtiökokoukselle, että samalla alennetaan
yhtiön vuosina 2000 – 2002 liikkeeseen laskemiin optio-ohjelmiin kuuluvilla optiooikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintaa varojenjakoa vastaavalla
määrällä, eli 0,05 euroa kutakin optio-oikeutta kohti. Osakkeiden merkintähinnan
tulee kuitenkin olla aina vähintään nimellisarvon suuruinen. Optio-oikeusehtojen
muutos merkintähinnan alentamisesta (0,05 eurolla) koskee siten yhtiön liikkeeseen
laskemia optio-ohjelmia I/2000, Ohjelmaa 10.7.2000, II/2000, II/2002 ja III/2002.

RAPORTOINTI
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin
mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä 2008. Luvut ovat tilintarkastettuja.

TULOSLASKELMA
milj. Euroa

Liikevaihto
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut

10-12
/2009

10-12
/2008

1-12
/2009

1-12
/2008

2,9
0,0

2,2
0,0

8,8
-0,1

8,5
0,0

Bruttokate
Liiketoiminnan muut tuotot

2,9
0,0

2,2
0,0

8,7
0,1

8,5
0,2

-1,0
-1,0
-0,6

-1,0
-1,4
-0,6

-3,8
-4,3
-2,3

-4,0
-5,0
-1,9

Liikevoitto/-tappio

0,4

-0,8

-1,5

-2,2

Rahoitustuotot ja -kulut

0,0

0,1

0,3

0,7

Voitto/tappio ennen veroja
Verot

0,4
0,0

-0,7
0,0

-1,2
0,0

-1,5
-0,3

Katsauskauden voitto/tappio

0,4

-0,7

-1,2

-1,8

Muut laajaan tulokseen kuuluvat erät:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät
muuntoerot

0,0

0,1

-0,1

0,2

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0,4

-0,6

-1,3

-1,6

Tuotekehityskulut
Myynnin ja markkinoinnin kulut
Hallinnon kulut

Tilinpäätöstiedote noudattaa vuoden 2009 alussa uudistettuja IAS 1- ja IAS 8standardeja. 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

Tulos/osake, euroa
Tulos/osake, laimennettu, euroa

TASE
milj. euroa

1-12/
2009

1-12/
2008

-0,04
-0,04

-0,05
-0,06

31.12.2009

31.12.2008

varat yhteensä

0,2
0,0
0,0
0,3

0,3
0,0
0,0
0,3

Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset
Sijoitukset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä

2,7
2,5
3,9
9,1

2,3
14,5
2,0
18,8

Varat yhteensä

9,4

19,1

4,4

14,5

0,1
0,0

0,0
0,1

VARAT
Pitkäaikaiset
Aineelliset
Aineettomat
Sijoitukset
Pitkäaikaiset

varat
hyödykkeet
hyödykkeet

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Pitkäaikaiset velat
Varaukset
Korollinen vieras pääoma

Pitkäaikaiset velat yhteensä

0,0

0,1

Lyhytaikaiset velat

4,8

4,5

Oma pääoma ja velat yhteensä

9,4

19,1

1-12/2009

1-12/2008

-2,4

-2,0

12,0
-7,7

6,5
-4,3

Rahavarojen muutos

1,9

0,2

Rahavarat katsauskauden alussa
Muuntoero-oikaisu
Rahavarat katsauskauden lopussa

2,0
0,0
3,9

1,7
0,0
2,0

RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta

LASKELMA OMAN
PÄÄOMAN
MUUTOKSISTA
milj. euroa

Oma pääoma
1.1.2008
Muutos
Nettovoitto
Oma pääoma
31.12.2008

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

Arvonmuutosrahastot

Muuntoero

Omat
osakkeet
rahasto

Voitto-varat
ja vapaat
rahastot

Yht.

0,9

11,5

0,1

-1,0

0,0

8,9

20,4

0,0

-11,5

0,0

0,2

0,0

7,3
-1,8

0,9

0,0

0,1

-0,9

0,0

14,4

Muutos
Nettovoitto
Johdon
kannustinjärjestelmä

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

-7,8
-1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,1

0,0

Oma pääoma
31.12.2009

0,9

0,0

0,1

-1,0

-1,1

5,5

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa

Pohjois- ja Etelä-Amerikka
Aasia ja Tyynenmeren alue
Eurooppa ja muut maat
SSH-konserni

10-12/
2009

10-12/
2008

1-12/
2009

1-12/
2008

1,4
0,2
1,3
2,9

1,6
0,2
0,3
2,2

5,5
0,8
2,5
8,8

5,8
0,8
1,9
8,5

14,5

4,4

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO
SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa

Pohjois- ja Etelä-Amerikka
Aasia ja Tyynenmeren alue
Eurooppa ja muut maat
SSH-konsernin yhteiset
kulut*
SSH-konserni

10-12/
2009

10-12/
2008

1-12/
2009

1-12/
2008

0,9
0,0
0,9
-1,4

0,8
-0,1
0,3
-1,8

2,5
0,5
1,1
-5,5

2,7
0,4
1,1
-6,4

0,4

-0,8

-1,5

-2,2

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

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT
milj. euroa
Liikevaihto
Liiketulos
Liiketulos, % liikevaihdosta
Tulos ilman kertaluonteisia eriä,
ennen veroja
Tulos ilman kertaluonteisia eriä,
ennen veroja, % liikevaihdosta
Tulos ennen veroja
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Oman pääoman tuotto, %
Korolliset nettovelat
Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
osuus liikevaihdosta, %
Tutkimus- ja kehityskulut
osuus liikevaihdosta, %
Henkilöstö keskimäärin
Henkilöstö kauden lopussa

1-12/2009

1-12/2008

8,8
-1,5
-16,9

8,5
-2,2
-25,9

-0,3

-1,2

-2,9
-1,2
-13,3
-10,8
-12,4
-6,4
71,4
-144,2
0,1
1,3
3,8
43,0
66
64

-14,2
-1,5
-18,0
-7,4
-10,2
-16,4
91,3
-112,8
0,3
3,7
4,0
46,6
77
73

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, euroa (laimentamaton)
Tulos/osake, euroa (laimennettu)
Oma pääoma/osake, euroa
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl
Osakkeen kurssikehitys euroina
Keskikurssi
Alin
Ylin
Osakkeen kurssi kauden lopussa
Osakekannan markkina-arvo kauden
lopussa, milj. euroa
Osakevaihto, milj. kpl
Osakevaihto, % kokonaismäärästä
Osakevaihto, Meur
Hinta/voittosuhde (P/E)

1-12/2009
-0,04
-0,04
0,15
29 898

1-12/2008
-0,06
-0,06
0,51
28 584

0,79
0,65
1,24
0,77

1,48
0,66
1,69
0,70

23,0
5,1
17,0
4,0
-

20,0
3,6
12,5
4,5
-

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa
Vuokravakuudet
Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut
1 vuoden kuluessa
1-5 vuoden kuluttua

31.12.2009

31.12.2008

0,1

0,0

0,6
1,1

0,7
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 tulevasta kurssikehityksestä. 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.-31.3.2010
julkaistaan 21.4.2010. Lisätietoja saatavilla yhtiön verkkosivuilta lähempänä tätä
ajankohtaa.

Helsingissä 3.2.2010
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
Hallitus
Jari Mielonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Jari Mielonen, toimitusjohtaja, puhelin +358 20 500 7000
Mikko Karvinen, talousjohtaja, puhelin +358 20 500 7000

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

