SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2017
LIIKEVAIHTO KASVOI JA TAPPIOT PIENENIVÄT MERKITTÄVÄSTI, KASSAVIRTA LIIKETOIMINNASTA POSITIIVINEN
Loka–joulukuu 2017: Liikevaihto kasvoi 56,2 %, tulos kääntyi positiiviseksi. Liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen (2,5
miljoonaa euroa), kassa oli vahva.
•

Liikevaihto kasvoi 6,4 miljoonaan euroon, jossa kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 56,2 prosenttia (4,1
miljoonaa euroa 10–12/2016).
Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (-4,6 miljoonaa euroa). Voitto oli 1,3 miljoonaa euroa (-4,4 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (-0,13 euroa).

•
•

Tammi–joulukuu 2017: Liikevaihto kasvoi 7,3 %, tappio pieneni 79,7 %. Säästöohjelma on parantanut kannattavuutta
merkittävästi. Liiketoiminnan kassavirta oli positiivnen, ja kassa oli edelleen hyvällä tasolla kesällä toteutetun suunnatun
osakeannin ansiosta.
•
•
•
•

Liikevaihto kasvoi 16,2 miljoonaan euroon, jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,3 prosenttia (15,1 miljoonaa euroa
1–12/2016).
Liiketappio oli -1,7 miljoonaa euroa (-10,8 miljoonaa euroa). Tappio oli -2,2 miljoonaa euroa (-11,1 miljoonaa
euroa).
Osakekohtainen tulos oli -0,09 euroa (-0,36 euroa).
Liiketoiminnan rahavirta oli 1,3 miljoonaa euroa (-8,1 miljoonaa euroa), kokonaisrahavirta 5,9 miljoonaa euroa
(-3,5 miljoonaa euroa).

Yhtiön omavaraisuusaste oli hyvä 82,9 % (63,1 %), ja likvidit varat olivat 13,5 miljoonaa euroa (7,8 miljoonaa euroa).

KONSERNIN AVAINLUVUT
milj. euroa
Liikevaihto
Liikevoitto/-tappio
% liikevaihdosta
Tulos ennen veroja
Tilikauden tulos

10–12/2017 10–12/2016
6,4
1,4
21,9
1,3
1,3

4,1
-4,6
-113,7
-4,4
-4,4

Oman pääoman tuotto, %
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Likvidit varat
Nettovelkaantumisaste, %
Omavaraisuusaste, %
Osakekohtainen tulos, euroa
Osakekohtainen oma pääoma, euroa

0,03
0,34

-0,13
0,24

1–12/2017

1–12/2016

Muutos %

16,2
-1,7
-10,5
-2,2
-2,2

15,1
-10,8
-71,1
-11,0
-11,1

7,3
84,1
85,2
79,9
79,7

-21,2
-21,0
13,5
-104,5
82,9

-112,1
-111,8
7,8
-94,8
63,1

81,1
81,2
71,8
-10,2
31,5

-0,09
0,34

-0,36
0,24

76,3
40,2

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Arvoisat asiakkaat, kumppanit, kollegat, ja osakkaat,
Vuosi 2017 oli jälleenrakentamisen aikaa SSH:lle – rakensimme organisaatiota uudelleen loppuvuoden 2016
kustannussäästöjen ja yt-neuvotteluiden jälkeen, julkistimme uuden pilvipohjaisen strategian, lanseerasimme uuden
tuotteen, vahvistimme panostuksia markkinointiin ja aloitimme myös myyntimallimme muuttamisen. Tämä prosessi jatkuu
edelleen, mutta tulokset ovat toistaiseksi rohkaisevia.
Patenttilisensioinnin ja vahvan viimeisen vuosineljänneksen (56% kasvu edellisestä vuodesta ja terve 22% liiketoiminnan
tulos) tukemana liikevaihtomme kasvoi 7% ja operatiivinen tappiomme pieneni miltei 80%. Koko vuoden operatiivinen
kassavirta oli myös positiivinen, mikä tarkoittaa miltei 10 miljoonan euron parannusta vuoteen 2016 verrattuna.
Pidimme onnistuneesti kulutason kurissa ja paransimme operatiivista tehokkuutta koko organisaatiossa. Vaikka henkilömäärä
oli selvästi aikaisempaa pienempi, tuotekehitysorganisaatiomme tuotti kokonaan uuden tuotteen (PrivX® On-Demand Access
Manager) ja kehitti uudet versiot Universal SSH Key Manager (UKM) ja CryptoAuditor-tuotteistamme. Tectia-tuotteet ovat
edelleen salausteknologian kulmakiviä, joita johtavat asiakkaat maailmanlaajuisesti käyttävät liiketoimintakriittisten
toimintojensa varmistamiseksi.
PrivX™ On-Demand Access Manager -tuotteen julkistaminen oli SSH:n kunnianhimoisen uuden strategian ensimmäinen askel.
Tuote uudistaa identiteetti- ja pääsynhallinta-arkkitehtuurit pilviaikakauden vaatimusten mukaisiksi. SSH auttaa yrityksiä
hyödyntämään pilviympäristöjä ja DevOps-käytäntöjä ilman perinteisiä pääsynhallinnan aiheuttamia ongelmia ja hidasteita,
mikä tekee yritysten tuotekehityksestä ketterämpää, alentaa kustannuksia ja nopeuttaa tuotteiden ja palveluiden
markkinoille tuomista ja käyttöönottoa. Pääsytunnusten hallinta koetaan yleisesti yhdeksi pilviympäristöjen keskeisimmäksi
haasteeksi, koska tunnusten määrä kasvaa pilviympäristöissä räjähdysmäisesti. PrivX™ On-Demand Access Manager on
”avaimeton” ja roolipohjainen ratkaisu, joka ratkaisee tämän haasteen heikentämättä turvallisuutta, tietoturvaa tai
määräystenmukaisuutta.
Edistyksemme on rohkaisevaa, mutta meillä on vielä paljon työtä edessämme ja muutosprosessimme ei ole vielä läheskään
valmis. Viime vuoden tulokset kuitenkin osoittivat, että olemme selvästi oikealla tiellä.
Koko vuoden tuloksemme ei kääntynyt vielä positiiviseksi ja uusien lisenssien myynti oli haastava, mikä johtui pitkistä
myyntisykleistä, koventuneesta kilpailusta ja asiakkaiden siirtymisestä asteittaisiin, pienempiin käyttöönottoprojekteihin
suurten kertahankintojen sijaan.
Toisaalta ohjelmistotilausliikevaihtomme kasvoi 80% edellisvuoteen verrattuna ja ohjelmistojen tuki- ja ylläpitoliikevaihto oli
vahvaa. Aasian ja Tyynenmeren alueen (APAC) suoritus oli erityisen hyvä ja sen tulokset ylittivät odotuksemme.
Monet vuonna 2017 tekemämme päätökset ja aloittamamme toimenpiteet alkavat kantaa hedelmää vuonna 2018 ja sen
jälkeen. Avaintoimenpiteitä ovat markkinointistrategiamme edelleen jatkuva muutos kohti digitaalista markkinointia ja
investointi uuteen myyntimalliin, joka koostuu sekä verkkomyynnistä että tehokkaasta virtuaalimyynnistä (inside sales), jolla
saavutamme uusia asiakassegmenttejä ja nopeutamme markkinapenetraatiota.
Kasvatimme digitaalista näkyvyyttämme ja verkkosivujemme kävijämäärä kasvoi yli 500% edelliseen vuoteen verrattuna. Yksi
vuoden 2018 avainhankkeista on tämä kävijävirran entistä tehokkaampi muuttaminen asiakkaiksi.
Verkkomyynti ja virtuaalimyynti mahdollistavat entistä suuremman asiakasmäärän kustannustehokkaan tavoittamisen ja
auttavat myös verkkosivujen kävijöiden konvertoimisessa asiakkaiksi. Keskimääräisten kauppojen koot näissä kanavissa ovat
pienempiä kuin suoramyynnissä, mutta huomattavasti kasvava kauppojen määrä ja selvästi lyhyemmät myyntisyklit
kompensoivat tätä. Vuosi 2018 on erittäin tärkeä uuden myyntimallin kannalta: emme odota vielä kovin merkittävää
liikevaihtovaikutusta, mutta tämä kehitystyö rakentaa vahvan perustan tulevalle kasvulle ja sen tulisi alkaa tuottaa
merkittäviä tuloksia vuodesta 2019 alkaen.
Kassamme on vahva. Varmistimme kesäkuussa tehdyllä 7 miljoonan euron osakeannilla, että meillä on tarpeeksi resursseja
uuden strategian toteuttamiseen ja voimme investoida riittävästi tuotekehitykseen ja markkinointiin. Anti merkittiin loppuun
ja sen myötä uusi merkittävä institutionaalinen sijoittaja tuli mukaan SSH:n omistajaksi. Olemme tyytyväisiä annin
onnistumiseen mutta tunnemme myös positiivista painetta uuden strategiamme toteuttamiseksi niin, että luomme kasvavaa
omistaja-arvoa.

Vahvistimme ja suoraviivaistimme edelleen organisaatiotamme ja johtoryhmäämme vuoden aikana. Käynnistimme uuden
PrivX Business Program -toiminnon johtamaan PrivX:n markkinoille tuloa. Business Programin avulla varmistamme, että
tuotelinjalla on tarpeeksi resursseja ja keskitymme riittävästi varmistamaan sen, että PrivX menestyy ja siitä tulee SSH:n
tulevan kasvun veturi. Onnistuimme myös rekrytoimaan uusia huippuluokan digitaalisia ja markkinointiosaajia johtamaan
digitaalista muutosprosessiamme ja luomaan tulevan kasvun vaatiman entistä paremman onlinenäkyvyyden.
Saavutimme myös ensimmäiset voittomme patenttilisensioinnissa. Ilmoitimme joulukuussa 2.1 miljoonan euron
ristiinlisensiointisopimuksesta globaalin teknologiatoimijan kanssa. Jatkamme muita patenttilisensiointitoimia täydellä
voimalla.
Palomuuriliiketoiminta etenee vakaasti ja viranomaishyväksyntäprosessi menee hyvin eteenpäin. Varsinaiset toimitukset
kuitenkin odottavat vielä hyväksyntäprosessin valmistumista ja lopullisia asiakastilauksia.
Haluaisin kiittää SSH:n työntekijöitä heidän panoksestaan ja sitoutumisestaan vuoden 2017 aikana. Vuosi ei ollut helppo, sillä
muutosvauhti oli kova ja uudelleenrakentamisvaihe oli raskas. Koko tiimi vastasi kohtaamiimme haasteisiin loistavasti ja
olimme vuoden päättyessä vahvempia ja selvästi paremmin valmiita menestymään kuin vuotta aikaisemmin.
Odotan vuonna 2017 tekemiemme muutosten ja aloittamiemme uusien hankkeiden alkavan tuottaa tulosta vuonna 2018 ja
odotan innolla jatkoa positiivisten muutosten tiellä SSH:n tiimin kanssa.
Kaisa Olkkonen
Toimitusjohtaja
LIIKEVAIHTO
Konsernin loka–joulukuun liikevaihto oli 6,4 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa). Konsernin liikevaihto kasvoi loka–
joulukuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 56,2 prosenttia.
Konsernin tammi–joulukuun liikevaihto oli 16,2 miljoonaa euroa (15,1 miljoonaa euroa). Konsernin liikevaihto kasvoi tammi–
joulukuussa edelliseen vuoteen verrattuna 7,3 prosenttia.
Tarkastelujakson aikana SSH Communications Securityn liikevaihdosta 50,9 prosenttia (53,9 prosenttia) tuli Pohjois- ja EteläAmerikasta, 21,8 prosenttia (33,2 prosenttia) Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta sekä 14,3 prosenttia (12,9 prosenttia)
Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta. 12,9 prosenttia (0,0 prosenttia) liikevaihdosta koostui globaaleista rojaltituotoista.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO
milj. euroa

10–12/2017 10–12/2016

1–12/2017

1–12/2016

Muutos %

MAANTIETEELLINEN JAKAUMA
Pohjois- ja Etelä-Amerikka
Aasia ja Tyynenmeren alue
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka
Globaalit rojaltituotot
Yhteensä

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

2,2
0,6
1,3
0,0
4,1

8,3
2,3
3,5
2,1
16,2

8,2
2,0
5,0
0,0
15,1

1,4
18,9
-29,4
100,0
7,3

LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN
Lisenssimyynti
Konsultointi ja muut
Jatkuvat tuotot
Yhteensä

1,8
2,5
2,1
6,4

1,3
0,6
2,2
4,1

4,0
3,9
8,3
16,2

6,1
1,1
7,9
15,1

-33,9
253,3
4,7
7,3

SSH Communications Security laskuttaa asiakkaitaan valtaosin Yhdysvaltain dollareissa. Vertailukelpoisin valuutoin
raportointikauden 2017 liikevaihdon kasvu olisi ollut 8,8 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2016.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS
Loka–joulukuun liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (-4,6 miljoonaa euroa) ja kauden voitto 1,3 miljoonaa euroa (-4,4
miljoonaa euroa).
Tammi–joulukuun liiketappio oli -1,7 miljoonaa euroa (-10,8 miljoonaa euroa). Tilikauden tappio oli -2,2 miljoonaa euroa (11,1 miljoonaa euroa).
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat loka–joulukuussa -2,4 miljoonaa euroa (-3,8 miljoonaa euroa).
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -1,2 miljoonaa euroa (-3,0 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -0,7 miljoonaa
euroa (-0,9 miljoonaa euroa). Loka–joulukuuhun 2016 verrattuna liiketoiminnan kulut pienenivät 45 prosenttia. Kulujen
pieneneminen oli tiukan kustannusten hallinnan ja säästöohjelman ansiota.
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi–joulukuussa -8,8 miljoonaa euroa (-12,0 miljoonaa euroa).
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -5,6 miljoonaa euroa (-9,5 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -2,1 miljoonaa
euroa (-2,4 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan kulut laskivat edellisvuoteen verrattuna 31 prosenttia.
TASE JA RAHOITUS
SSH Communications Securityn rahoitusasema säilyi hyvänä. Taseen loppusumma 31.12.2017 oli 23,2 miljoonaa euroa
(31.12.2016 21,8 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 13,5 miljoonaa euroa (31.12.2016 7,8 miljoonaa euroa) eli 58,1
prosenttia taseen loppusummasta. Kesäkuussa toteutettiin 7 miljoonan euron suunnattu osakeanti. Nettovelkojen suhde
omaan pääomaan oli tilikauden lopussa -104,5 prosenttia (31.12.2016 -94,8 prosenttia). Omavaraisuusaste 31.12.2017 oli
82,9 prosenttia (31.12.2016 63,1 prosenttia).
Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 1,5 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa
euroa). Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,5 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa), jotka muodostuivat pääosin
valuuttakurssivoitoista ja -tappioista.
Yhtiön liiketoiminnan rahavirta tammi–joulukuussa oli 1,3 miljoonaa euroa (-8,1 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta 1,5 miljoonaa euroa (-2,5 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta oli 6,1 miljoonaa euroa (7,1 miljoonaa euroa). Rahavarat
kasvoivat tarkastelujaksolla 5,9 miljoonaa euroa (-3,5 miljoonaa euroa).
Tilinpäätöspäivänä konsernilla ei ollut rahastosijoituksia.
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA
SSH Communications Securityn tutkimus- ja kehityskulut olivat loka–joulukuussa -1,2 miljoonaa euroa (-3,0 miljoonaa euroa),
mikä vastasi 18,9 prosenttia liikevaihdosta (74,8 prosenttia). Loka–joulukuun aikana on aktivoitu tuotekehitysmenoja
yhteensä 0,4 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa).
Yhtiön tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi–joulukuussa -5,6 miljoonaa euroa (-9,5 miljoonaa euroa), mikä vastasi 34,3
prosenttia liikevaihdosta (62,5 prosenttia). Tammi–joulukuun aikana on aktivoitu tuotekehityskuluja yhteensä 1,2 miljoonaa
euroa (1,9 miljoonaa euroa). Aktivointitaso on pienentynyt johtuen tuotteiden elinkaaresta ja kokonaiskustannusten
alenemisesta. Tuotekehityspoistot olivat raportointikaudella -1,7 miljoonaa euroa (-1,6 miljoonaa euroa).
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstömäärä oli joulukuun lopussa 80 (31.12.2016: 84; 30.9.2017: 84). Henkilöstömäärä laski 4 henkilöllä
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.
Kauden lopussa työskenteli myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa 29 (30.9.2017: 31) henkilöä, tutkimuksessa ja
tuotekehityksessä 35 (38) henkilöä sekä hallinnossa 16 (15) henkilöä.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT
Yhtiökokouksessa 29.3.2017 valittiin SSH Communications Securityn hallituksen jäseniksi uudelleen Tatu Ylönen, Timo Syrjälä
ja Jukka Manner sekä uusina jäseninä Petri Kuivala ja Ari Vänttinen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Manner.
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö 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 Security Oyj:n osakkeiden vaihto oli 5 565 659 kpl (11 728 799 euroa). Jakson ylin
kurssinoteeraus oli 2,59 euroa ja alin 1,72 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 2,11 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän
(29.12.2017) noteeraus 1,77 euroa.
Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora ja välillinen omistus kontrolloimansa yhtiön, Clausal Computing Oy:n kautta oli 47,7
%, Timo Syrjälän suora ja välillinen omistus 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.
Katsauskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta.
SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Tarkastelujakson päättyessä 31.12.2017 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 optiooikeuksiin 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 30.6.2018. Kuten
tiedotettiin 15.6.2017, toteutettiin valtuutuksen perusteella 3 400 000 osakkeen suunnattu osakeanti.
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 30.6.2018 asti.
HALLITUKSEN ESITYS VOITOSTA JA VAROJENJAOSTA
SSH Communications Securityn hallitus tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2018 esittämään, että osinkoa tai pääoman
palautusta ei jaeta. Tilikauden tappio esitetään kirjattavaksi omaan pääomaan voitto/tappio-tilille.
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Suurimmat riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan, eivät ole
muuttuneet merkittävästi edellisestä osavuosikatsauksesta 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.
Isoimmat riskit:
- makrotalousympäristön epävarmuus
- kyberturvallisuusuhat, sisältäen esim. kiristysohjelmat
- viiveet tuotekehityksessä ja uusmyynnissä
- 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 Yhdysvaltain dollarimääräisten sopimusten suojaamisesta.
Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi ovat luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ssh.com.
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Kesäkuussa toteutetussa suunnatussa osakeannissa hallituksen jäsen Tatu Ylönen merkitsi 243 500 osaketta ja hallituksen
jäsen Timo Syrjälä määräysvaltayhteisönsä kautta 728 500 osaketta.
SSH Communications Security solmi globaalin teknologiayrityksen kanssa patenttien ristiinlisenssointia koskevan sopimuksen,
johon sisältyi kertaluontoinen lisenssimaksu. SSH:n ja Clausal Computing Oy:n välisen sopimuksen perusteella SSH maksoi
Clausal Computing Oy:lle lisenssimyynistä 462 000 euroa rojaltimaksua tammikuussa 2018.
SSH Communications Security solmi tammikuussa 2018 markkinointipalvelusopimuksen Ari Vänttisen kanssa, minkä johdosta
Vänttinen ei ole enää riippumaton hallituksen jäsen.
Katsauskauden aikana ei ole muita olennaisia lähipiiritapahtumia.
RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
SSH Communications Security Oyj on 5.2.2018 allekirjoittanut patenttien ristiinlisenssointia ja sovintoa koskevan sopimuksen
Sonyn kanssa. Tämä sopimus lopettaa samalla kaikki käynnissä olevat patenttiriidat Sonyn kanssa. SSH arvioi, että verojen,
kulujen ja Clausal Computing Oy:lle maksettavan rojaltin jälkeen tällä sopimuksella on kohtalainen positiivinen vaikutus SSH
tulokseen vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä.

RAPORTOINTI
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 standardin (osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja
laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä, sekä lisäksi voimaan tulleita IAS/IFRSstandardimuutoksia. Näillä muutoksilla ei ole ollut vaikutusta. Standardimuutokset on esitetty edellisessä
vuositilinpäätöksessä. Tämän tiedotteen koko vuoden 2017 luvut ovat tilintarkastettuja.
Yhtiön johdolla ei ole tiedossa olennaisia raportointikauden jälkeisiä tapahtumia.
TAULUKOT
LYHENNETTY LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa

10–12/2017 10–12/2016

1–12/2017

1–12/2016

Liikevaihto
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut
Bruttokate
Liiketoiminnan muut tuotot

6,4
-0,7
5,6
0,0

4,1
-0,9
3,1
0,0

16,2
-1,5
14,7
0,0

15,1
-1,9
13,2
0,0

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut
Tutkimus- ja tuotekehityskulut
Hallinnon kulut
Liikevoitto/-tappio

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

-3,8
-3,0
-0,9
-4,6

-8,8
-5,6
-2,1
-1,7

-12,0
-9,5
-2,4
-10,8

Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto/tappio ennen veroja
Verot
Tilikauden voitto/tappio

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

0,2
-4,4
0,0
-4,4

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

-0,3
-11,0
-0,0
-11,1

Määräysvallattomien osuus
Muut laajaan tulokseen kuuluvat erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot
Tilikauden laaja tulos yhteensä

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
1,3

0,7
-3,6

0,4
-1,9

0,4
-10,6

1,3
0,0

-3,6
0,0

-1,9
0,0

-10,6
0,0

0,03
0,02

-0,13
-0,13

-0,09
-0,09

-0,36
-0,36

31.12.2017

31.12.2016

0,1
4,8

0,2
5,2

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille
Määräysvallattomien osuus
TULOS/OSAKE
Osakekohtainen tulos, euroa
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa

TASE
milj. euroa
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet

Sijoitukset
Pitkäaikaiset varat yhteensä

0,0
5,0

0,0
5,5

Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvälineet
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä

4,8
0,0
13,5
18,2

8,5
0,0
7,8
16,4

Varat yhteensä

23,2

21,8

12,9
0,0
12,9

8,3
0,0
8,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Lyhytaikaiset velat

10,3

13,6

Velat yhteensä

10,3

13,6

Oma pääoma ja velat yhteensä

23,2

21,8

1–12/2017

1–12/2016

Liiketoiminnan rahavirta
josta käyttöpääoman muutos
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta

1,3
0,9
-1,5
6,1

-8,1
0,4
-2,5
7,1

Rahavarojen muutos

5,9

-3,5

7,8
-0,2
13,5

11,3
0,1
7,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
Pitkäaikaiset velat
Varaukset
Korollinen vieras pääoma
Pitkäaikaiset velat yhteensä

RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa

Rahavarat katsauskauden alussa
Valuuttakurssivaikutus
Rahavarat katsauskauden lopussa

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa
Oma pääoma 1.1.2016
Muutos

Osakepääoma
0,9
0,1

Hybridilaina
12,0

Muuntoero
-2,1

SVOPrahasto
6,8

Kertyneet
voittovarat
-6,2

Yhteensä
11,4

0,4

8,1

-0,8

7,9

Nettovoitto
Oma pääoma 31.12.2016
Muutos
Nettovoitto
Oma pääoma 31.12.2017

1,0

12,0

0,1
1,2

12,0

-1,7

15,0

0,4

7,2

-1,3

22,1

-11,1
-18,0

-11,1
8,3

-0,8
-2,2
-21,1

6,9
-2,2
12,9

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

1–12/2017
16,2
-1,7
-10,5
-2,2
-13,7
-2,2
-13,7
-21,2
-21,0
-13,5
82,9
-104,5
1,5
9,5
-5,6
34,3
82
80

1–12/2016
15,1
-10,8
-71,1
-11,0
-72,9
-11,0
-72,9
-112,1
-111,8
-7,8
63,1
-94,8
2,5
16,2
-9,5
62,5
111
84

Taloudellisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2016. Laskentaperiaatteissa ei ole tapahtunut
muutoksia tilinpäätöksen jälkeen.

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
euroa
Osakekohtainen tulos, euroa (laimentamaton)*
Osakekohtainen tulos, euroa (laimennettu)*
Osakekohtainen oma pääoma, euroa
Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl
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, milj. euroa
Hinta/voittosuhde (P/E-luku)
Osakekohtainen osinko
Osinko tuloksesta, %

1–12/2017
-0,09
-0,09
0,34
36 570
38 441

1–12/2016
-0,36
-0,36
0,24
32 983
34 561

2,11
1,72
2,59
1,77
68,0
5,6
15,2
11,7
neg.
0,00
0,00

2,84
1,86
4,39
1,94
67,0
6,5
19,6
18,3
neg.
0,00
0,00

Efektiivinen osinkotuotto, %
0,00
0,00
*) Tulos/osake -tunnuslukua laskettaessa otetaan huomioon maksamattomat hybridilainan
korot.
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa
Hybridilainan korko
Vuokravakuudet
Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut
1 vuoden kuluessa
1-5 vuoden kuluttua

31.12.2017
0,7
0,1

31.12.2016
0,7
0,1

0,3
0,3

0,5
0,4

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.
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 Security Oyj:n ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus julkaistaan 19.4.2018.
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