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TECTIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011  
 
YHTEENVETO 
 
Loka-joulukuu 
 
- Liikevaihto 2,0 milj. euroa, vähennys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon -21,8 % 
(2,5 milj. euroa 10-12/2010). 
- Liiketappio -0,0 milj. euroa (-0,5 milj. euroa), tappio -0,1 milj. euroa (-0,5 
milj. euroa). 
- Osakekohtainen tulos -0,00 euroa (-0,02 euroa). 
 
Tammi-joulukuu 
 
- Liikevaihto 8,1 milj. euroa, vähennys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon -11,4 % 
(9,1 milj. euroa 1-12/2010).  
- Liiketappio -2,0 milj. euroa (-0,7 milj. euroa) sisältäen kertaluonteisia eriä -1,1 
milj. euroa (0,0 milj. euroa), tappio -2,2 milj. euroa (-0,5 milj. euroa). 
- Osakekohtainen tulos -0,07 euroa (-0,02 euroa). 
 
Yhtiön vakavaraisuus heikkeni johtuen pääosin tammi-syyskuun kertaluonteisista 
eristä. Omavaraisuusaste oli 36,2% (69,1 %) ja likvidit varat olivat 2,5 milj. euroa 
(4,0 milj. euroa).  
 
KONSERNIN AVAINLUVUT      
milj. Euroa 10-12/ 

2011 
10-12/ 

2010 
1-12/ 
2011 

1-12/ 
2010 

Muutos 
% 

      
Liikevaihto 2,0 2,5 8,1 9,1 -11,4 
Liikevoitto/-tappio -0,0 -0,5 -2,0 -0,7 -183,7 
   % liikevaihdosta -0,6 -18,3 -25,3 -7,9   
Tulos ennen veroja -0,0 -0,5 -2,2 -0,5 -378,2 
Tilikauden tulos -0,1 -0,5 -2,2 -0,5 -360,6 

        

Oman pääoman tuotto, %     -110,0 -12,8   
Sijoitetun pääoman 
tuotto, %     -99,6 -10,5   

Likvidit varat     2,5 4,0 -37,7 

Nettovelkaantumisaste, %     -230,0 -121,0   

Omavaraisuusaste, %     36,2 69,1   
       
Tulos/osake, euroa -0,00 -0,02 -0,07 -0,02 -350,8 
Oma pääoma/osake, euroa 0,03 0,10 0,03 0,10 -65,7 
 
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 
 
Tectia on yhtiönä muutostilassa. Olemme ottaneet uudelleen käyttöön SSH 
Communications Security nimen ja ssh.com internet-osoitteen liiketoiminnassamme.  
Tämä on se nimi jolla asiakkaat tuntevat meidät maailmalla.  SSH-teknologia on yksi 
maailman laajimmin käytetyistä salausteknologioista, sekä kaupallisessa että 
ilmaisessa muodossaan, ja se on meidän kehittämämme. 
 
Ajattelen yhtiötä yhä enemmän kasvua tavoittelevana yrittäjävetoisena yhtiönä.  
Rakennan yhtiötä sen nykyisten vahvuuksien, kuten olemassa olevien asiakkaiden, SSH-
brändin ja vahvan teknisen osaamisen pohjalta.  Kehitämme myös uusia konsepteja SSH-



 
 

protokollan ja teknologian sekä laajemminkin laajojen IT-ympäristöjen tehostamisen ja 
turvaamisen ympärille. 
 
Yhtiö on edelleen kehittämässä SSH-ympäristöjen hallintaratkaisuaan avaintenhallinnan 
alueella, mukaan lukien käyttäjien avainten hallinta.  SSH:n avaintenhallinta-
ratkaisut ovat olleet myynnissä vuodesta 2003, ja niitä käyttävät nykyisin monet 
maailman suurimmista pankeista, vähittäiskauppaketjuista ja logistiikkayhtiöistä - 
jopa kymmenien tuhansien palvelimien hallintaan.  Yhtiö kehittää seuraavan sukupolven 
avaintenhallinta- ja konfigurointiratkaisua yhdessä suurimpien asiakkaidensa kanssa 
(mm. eräitä maailman suurimmista pankista, suuri vähittäiskauppaketju ja suuri 
logistiikka-alan yhtiö).  Yhtiön avaintenhallintaratkaisut tehostavat asiakkaiden 
operatiivista toimintaa, pienentävät riskiä ja helpottavat toimintaa ohjaavien 
säädösten toteuttamista.  Hallintaratkaisut tukevat sekä yhtiön kaupallisia tuotteita 
että ilmaisia OpenSSH-versioita - myös sekaympäristöinä ja kaikilla laitealustoilla. 
 
Yhtiö on myös uusimassa ratkaisujaan ylläpidon ja etäkäytön valvonnassa, 
vahvistamassa asemaansa mobiililaitteiden hyödyntämisessä käyttäjien tunnistuksessa, 
sekä panostamassa tiedostonsiirtojen turvaamiseen ja automatisointiin - myös osana 
yhteistyökumppanien tuotteita.  IBM suurkoneille yhtiö tarjoaa johtavaa kaupallista 
SSH-ratkaisua, jolla suuryritykset voivat turvata tiedonsiirtonsa perimmäisiin 
tietokantoihin asti ja yhteistyökumppanit varmistaa omien tuotteidensa toimimisen 
myös tässä ympäristössä. 
 
Yhtiön muutos jatkuu tulevina neljänneksinä.  Myyntiä kehitetään koko ajan jotta 
pystyisimme paremmin tavoittamaan ja palvelemaan maailman vaativimpien yritysten 
tietoturvatarpeita.  Aktiivisella mutta kohdennetulla markkinoinnilla tuomme 
yrityksen keskeisten asiakasryhmiemme tietoisuuteen ja vahvistamme yhtiön 
uskottavuutta toimittajana.  Maailman johtavalla teknologialla pystymme vastaamaan 
sellaisiin asiakastarpeisiin ja tuomaan asiakkaille sellaisia hyötyjä joita 
kilpailijat eivät vielä kykene tarjoamaan.  Sisäisesti rationalisoimme hallintoa ja 
IT-infrastruktuuria. 
 
Alkanut vuosi tuo tullessaan valtavia mahdollisuuksia mutta myös haasteita.  Olemme 
valmiit kohtaamaan nuo haasteet, ja olen vakuuttunut että yhtiön nykyinen strategia 
pystyy kantamaan sitä vuosiksi eteenpäin. 
 
Tatu Ylönen 
Toimitusjohtaja 
 
RAPORTOINTI 
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen 
ja sen laadinnassa on noudatettu 31.12.2011 voimassa olevia IFRS standardeja ja 
tulkintoja. Tilinpäätöstiedote on IAS 34:n mukainen. Luvut ovat 
tilintarkastamattomia. Uusia tilikaudella 2011 käyttöönotettuja standardeja, 
standardien muutoksia ja muutettuja tulkintoja ovat uudistettu IAS 24: Lähipiiriä 
koskevat tiedot tilinpäätöksessä. Tilikaudella 2011 yhtiö on aloittanut aktivoinnit 
uusien tuotteiden tuotekehitysmenojen osalta IAS 38:n mukaisesti. 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Yleinen taloudellinen epävarmuus saattaa jatkua edelleen, mikä vaikeuttaa yhtiön koko 
vuoden 2012 liikevaihdon arviointia. Yhtiö ei tämän vuoksi tässä vaiheessa anna 
liikevaihtoarviota koko vuodelle 2012. Yhtiö arvioi kuitenkin vuoden 2012 ensimmäisen 
vuosineljänneksen liikevaihdon kasvavan vuoden 2011 ensimmäiseen vuosineljännekseen 
verrattuna. Tämä arvio perustuu jo aiemmin tammikuussa julkistettuun lisenssikauppaan 
iso-britannialaiselle rahoituslaitokselle. 

Tectia uskoo, että sen ei ole tällä hetkellä perusteltua antaa kannattavuusarvioitaan 
vuodelle 2012 johtuen pääosin seuraavista syistä: 



 
 

- uusiin vielä kehitteillä oleviin tuotteisiin liittyvä tuotekehitys-
panostuksen määrä, uusien tuotteiden toimitusten ja myynnin käynnistäminen 
sekä kysyntä; 

- makroekonominen ympäristö vaikeuttaa lisäksi lisääntyvässä määrin Tectian 
näkymien arviointia ja luotettavien tavoitteiden antamista; 

- suuri osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan USD valuutassa ja näin ollen USD 
valuuttakurssin mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2012 aikana 
voi olla kannattavuuteen nyt ennalta vaikeasti arvioitavia vaikutuksia 

Yhtiö on saanut vuoden 2011 syksyllä kansainväliseltä tilintarkastusyhteisön 
valuaatioasiantuntijoilta arvion, jonka mukaan sen tietyt patentit ja 
patenttihakemukset olisivat yhteensä noin miljoonan euron arvoisia.  Kyseiset 
patentit on kehitetty alunperin yhtiön IPSec-teknologiaan liittyviä tuotteita 
ajatellen eikä niitä käytetä yhtiön nykyisissä tuotteissa.  Niissä kuvatuille 
teknologioille on ilmennyt sovelluskohteita mm. VoIP (Voice-over-IP) ja 3GPP LTE 
(Long Term Extension, eli 4G) verkoissa ja älypuhelimissa.  On mahdollista, että 
keskeiset mainituista patenttihakemuksista tullaan myöntämään ja että ne ovat 
essentiaaleja eräille mainitun alueen standardeista.  On myös mahdollista, että 
patenttien tuleva myyntiarvo tai muu tulo osoittautuisi huomattavasti mainittua arvoa 
suuremmaksi.  Mahdollinen tulo on kuitenkin todennäköisesti useamman neljänneksen 
päässä eikä patenteille ole kirjattu arvoa yhtiön taseessa. 

LIIKEVAIHTO  
 
Konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 2,0 milj. euroa (2,5 milj. euroa). Konsernin 
liikevaihto laski loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 
-21,8 %. 
 
Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 8,1 milj. euroa (9,1 milj. euroa). 
Konsernin liikevaihto laski tammi-joulukuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna -11,4 %. 
 
Tarkastelujakson aikana Tectian liikevaihdosta 59,7 % (65,9 %) tuli Pohjois- ja 
Etelä-Amerikasta, 24,0 % (23,6 %) Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta sekä 16,3 % 
(10,5 %) Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta.  
 
TECTIAN LIIKEVAIHTO      

milj. Euroa 10-12/ 
2011 

10-12/ 
2010 

1-12/ 
2011 

1-12/ 
2010 Muutos % 

      
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA      
  Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,1 1,5 4,8 6,0 -19,7 
  Aasia ja Tyynenmeren alue 0,4 0,4 1,3 1,0 31,5 
  Eurooppa, Lähi-Itä ja 

Afrikka 0,4 0,6 1,9 2,1 -8,3 
  Tectia-konserni 2,0 2,5 8,1 9,1 -11,4 
      
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN      
  Lisenssimyynti 0,7 1,2 2,8 3,7 -25,4 
  Ylläpito 1,3 1,3 5,3 5,4 -1,7 
  Yhteensä 2,0 2,5 8,1 9,1 -11,4 
 
Tectia laskuttaa valtaosin Yhdysvaltain dollareissa. Tarkastelujakson aikana dollarin 
kurssi suhteessa euroon heikentyi keskimäärin -5,0 % verrattuna vastaavaan 
ajanjaksoon 2010. Vertailukelpoisin valuutoin 2011 raportointikauden liikevaihdon 
pieneneminen olisi ollut -8,8 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2010.  
 
  



 
 

LIIKETOIMINTARAKENTEEN MUUTOS 

 
Strategian toteuttamisen nopeuttamiseksi Tectia perusti vuoden 2011 ensimmäisen 
vuosineljänneksen aikana kaksi erillistä liiketoimintayksikköä uudelleen organisoiden 
tämän mukaisesti myynnin, teknisen myynnin ja asiakaspalvelun. Liiketoimintayksiköt 
olivat syyskuun 2011 loppuun asti Managed Security ja Mobile Authentication. Yhtiön 
fokuksen muutosten vuoksi viimeiselle vuosineljännekselle 2011 yhtiö yhdisti nämä 
kaksi liiketoimintayksikköä. Kahden erilliseen liiketoimintayksikön yhdistämisellä ei 
ole vaikutusta segmenttiraportointiin.  
 
TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS 
 
Loka-joulukuun liiketappio oli -0,0 milj. euroa (-0,5 milj. euroa). Tappio oli -0,1 
milj. euroa (-0,5 milj. euroa).  
 
Tammi-joulukuun liiketappio oli -2,0 milj. euroa (-0,7 milj. euroa). Tappio oli -2,2 
milj. euroa (-0,5 milj. euroa).  
 
Kertaluonteiset erät tammi-joulukuun aikana katsauskaudella olivat -1,1 milj. euroa 
johtuen pääosin myyntiorganisaation rakenteen muutoksesta kanavamalliin sekä 
muutoksista yhtiön johtoryhmässä. Kuluista -0,7 milj. euroa liittyy 
henkilövähennyksiin Suomessa. YT-neuvottelut päättyivät Suomen henkilöstön osalta 
27.9.2011. Lisäksi kertaluonteisista kuluista -0,4 milj. euroa liittyy 
henkilövähennyksiin Yhdysvalloissa ja Saksassa sekä Saksan toimiston sulkemiseen.  
 
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat loka-joulukuussa -1,3 milj. euroa 
(-1,6 milj. euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -0,5 milj. euroa (-
0,7 milj. euroa). Hallinnon kulut olivat -0,3 milj. euroa (-0,6 milj. euroa). 
 
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi-joulukuussa -5,4 milj. euroa 
(-5,1 milj. euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -2,5 milj. euroa (-
2,3 milj. euroa). Hallinnon kulut olivat -2,0 milj. euroa (-2,2 milj. euroa). 
 
TASE JA RAHOITUS  
 
Tectian rahoitusasema säilyi raportointikaudella hyvänä. Taseen loppusumma 31.12.2011 
oli 6,4 milj. euroa (8,3 milj. euroa, josta likvidit varat olivat 2,5 milj. euroa 
(4,0 milj. euroa) eli 39,3 % taseen loppusummasta. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan 
oli katsauskauden lopussa -230,0 % (-121,0 %). Omavaraisuusaste 31.12.2011 oli 36,2 % 
(69,1 %). 
 
Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 
0,7 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Katsauskauden rahoitustuotot ja -kulut 
muodostuivat pääasiassa talletusten koroista sekä valuuttakurssituotoista ja -
tappioista. Rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä -0,1 milj. euroa, kun ne 
edellisvuoden vastaavana ajanjaksona olivat 0,3 milj. euroa. 
 
Tectian liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuussa oli -0,8 milj. euroa (-0,9 milj. 
euroa) ja investointien rahavirta oli -0,7 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). 
Rahoituksen rahavirta oli 2,5 milj. euroa (-1,4 milj. euroa. Yhteensä rahavarat 
kasvoivat tarkastelujaksolla 0,9 milj. euroa (-2,3 milj. euroa). 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
 
Tectian tutkimus- ja kehityskulut olivat loka-joulukuussa -0,5 milj. euroa (-0,7 
milj. euroa), mikä vastasi 25,2 % liikevaihdosta (27,8 %). Loka-joulukuun aikana on 
aktivoitu uuusien tuotteiden tuotekehitysmenoja yhteensä 0,3 milj. euroa (0,0 milj.  
euroa). 
 
Tectian tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi-joulukuussa -2,5 milj. euroa (-2,3 
milj. euroa), mikä vastasi 31,3 % liikevaihdosta (25,4 %). Tammi-joulukuun aikana on 
aktivoitu uusien tuotteiden tuotekehitysmenoja yhteensä 0,6 miljoonaa euroa (0,0 
milj. euroa). 
 



 
 

HENKILÖSTÖ  
 
Konsernin henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa 52. Henkilöstömäärä laski 18:lla 
henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (-25.7%).  
 
Henkilöstöstä 39 % työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja 
asiakastuessa, 46 % tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, sekä 15 % hallinnossa. 
 
TECTIAN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT 
 
Yhtiökokouksessa 3.3.2011 valittiin Tectian hallituksen jäseniksi Juhani Harvela, 
Pyry Lautsuo, Juho Lipsanen, Tiia Tuovinen ja Tatu Ylönen. Välittömästi 
yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa 
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Juho Lipsanen.    
 
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena 
tilintarkastajana Kirsi Jantunen.     
 
Yhtiön toimitusjohtajana aloitti 26.9.2011 Tatu Ylönen.      
 
TECTIAN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET 
 
Katsauskauden aikana Tectia Oyj:n osakkeiden vaihto oli 2 287 515 kpl (1 171 363 
euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 0,89 euroa ja alin 0,29 euroa. Jakson 
painotettu keskikurssi oli 0,51 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (30.12.2011) 
noteeraus 0,30 euroa. 
 
Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora ja välillinen omistus ja äänivalta on 45,6 % 
yhtiöstä, Assetman Oy 13,1 % ja johdon omistusyhtiö SSH Management Investment Oy 4,7 
%. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta. 
 
Johdon omistusyhtiö SSH Management Investment Oy yhdistellään konsernitilinpäätökseen 
osakassopimuksen perusteella. SSH Management Investment omistaa 1 433 750 Tectia 
Oyj:n osaketta. 
 
Kaksi uutta Tectia konserniin kuuluvaa yhtiötä Tectia Solutions Oy (Suomi) ja Tectia 
Licensing Sarl (Luxemburg) perustettiin vuoden 2011 aikana. 
 
Tilikauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta. 
 
TECTIA:N OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET  
 
Tarkastelujakson päättyessä 31.12.2011 Tectian osakepääoma oli 916 476,24 euroa ja se 
jakaantui 30 549 208 osakkeeseen. Tarkastelujakson aikana Tectia Oyj:n osakkeita 
merkittiin I/1999 optio-ohjelman C-optiotodistuksilla 250 kappaletta, I/1999 D-
optiotodistuksilla 250 kappaletta ja I/1999 F-optiotodistuksilla 500 kappaletta. 
Osakemerkinnöistä johtuen osakepääoma korottui 30,00 euroa. 

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 
30.6.2012 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, mikä määrä vastaa noin 6,55 prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy 
hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä 
yhtiön osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Lisäksi yhtiökokous 
päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 



 
 

1.500.000 omaa osaketta koskevasta pantiksi ottamisesta. Määrä vastaa noin 4,91 
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankkimisvaltuutus ja pantiksi ottamista 
koskeva valtuutus ovat voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta 
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
HALLITUKSEN ESITYS TAPPIOSTA JA VAROJEN JAOSTA 
 
Tectian hallitus tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2012 esittämään, että 
osinkoa tai pääoman palautusta ei jaeta. Tilikauden tappio esitetään kirjattavaksi 
omaan pääomaan voitto/tappio tilille. 
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Riskienhallinta on osa Tectian valvontajärjestelmää. Sen avulla pyritään 
varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan ja toimintaympäristöön vaikuttavat 
merkittävät riskit tunnistetaan ja niitä seurataan. Yhtiö toimii nopeasti 
kehittyvillä tietoturvaohjelmistojen markkinoilla. Koko IT-markkinoiden ja 
erityisesti tietoturvaohjelmistojen markkinoiden muutokset vaikuttavat suoraan yhtiön 
liiketoimintariskiin. Keskeisen markkina-alueen Yhdysvaltain maa- ja valuuttariski on 
merkittävä. Liiketoiminnan muut merkittävimmät riskit liittyvät tuoteteknologiaan, 
kilpailijoiden toimintaan ja kannattavuuteen.  
 
Yhtiön myyntitoimintaa tukee oma lakiyksikkö, joka pyrkii jatkuvalla sopimusten 
hallinnalla pienentämään yhtiön liiketoiminnan riskejä. Myyntisopimuksilla suojataan 
Tectia tekijänoikeuksia sekä tavaramerkkejä. Yhtiöllä on aktiivinen 
patenttipolitiikka, jolla se suojaa teknologiaansa. Yhtiö kannustaa työntekijöitään 
keksintöjen tekemiseen ja niiden suojaamiseen. Omaisuus-, keskeytys- ja 
vastuuvahinkoriskit suojataan vakuutuksin. 
 
Tectialla on prosessi, jonka mukaisesti yhtiön tuotteissa mahdollisesti havaitut 
tietoturvariskit raportoidaan nopeasti ylimmälle johdolle. Korjaustoimenpiteet 
tehdään välittömästi ja päivitykset toimitetaan asiakkaille viivytyksettä. Yhtiön 
kriittiset tietojärjestelmät ovat varmistettuja. Tectia käyttää aktiivisesti omia 
tuotteitaan oman tietojärjestelmäinfrastruktuurinsa suojaamisessa. Yhtiön 
luottamuksellinen tietoliikenne suojataan vahvalla salauksella ja käyttäjien 
tunnistamisella. 
 
Tectia ei rahoita asiakkaitaan muutoin kuin myöntämällä tavanomaisia maksuaikoja. 
Konsernin taserakenne on vahva eikä sillä ole merkittävää pitkäaikaista vierasta 
pääomaa. Yhtiön kassavarat sijoitetaan hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan 
mukaisesti. Yhtiön laskutuksesta suurin osa tapahtuu Yhdysvaltain dollareina. Yhtiö 
on tehnyt raportointikauden aikana suojaustoimenpiteitä Yhdysvaltain dollarin 
valuuttakurssimuutosten varalta. Yhtiö ei tällä hetkellä sovella suojauksiin 
suojauslaskentaa. Tällöin suojausvoitot/tappiot ovat tulosvaikutteisia. 
 
Yrityksen riskeihin ja epävarmuustekijöihin ei ole tullut olennaisia muutoksia 
raportointikauden aikana.  
 
TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Kuten yhtiö 3.1.2012 erikseen asiasta tiedotti, merkittävä rahoituslaitos Iso-
Britanniasta lisäsi investointiaan SSH teknologiaan tilaamalla ohjelmistolisenssejä 
ja ylläpitoa yhteensä 0,9 miljoonalla eurolla. Saadun tilauksen ohjelmisto-
lisenssimyynti toimitetaan ja tuloutetaan vuoden 2012 ensimmäisellä vuosi-
neljänneksellä ja ylläpitomyynnin osuus tilikauden 2012 aikana. 
 
Yhtiön johdolla ei ole tiedossa muita olennaisia tilinpäätöspäivän jälkeisiä 
tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tilinpäätöslaskelmiin. 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 
 
Tectia Oyj:n toimitusjohtajan Tatu Ylösen kokonaan omistama yhtiö Clausal Computing 
Oy on vuoden 2011 aikana toimittanut Tectia Oyj:lle lähinnä tutkimus- ja 



 
 

kehittämispalveluita yhteensä 0,1 miljoonan euron arvosta. Katsauskauden aikana ei 
ole muita olennaisia lähipiiritapahtumia. 
 
TAULUKOT 
 
LYHENNETTY LAAJA TULOSLASKELMA     
milj. Euroa 10-12 

/2011 
10-12 
/2010 

1-12 
/2011 

1-12 
/2010 

      
 Liikevaihto    2,0 2,5 8,1 9,1 
 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -0,0 -0,2 -0,1 -0,2 
 Bruttokate 1,9 2,4 7,9 8,9 
 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 
      
 Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen 

kulut -1,3 -1,6 -5,4 -5,1 
 Tuotekehityskulut -0,5 -0,7 -2,5 -2,3 
 Hallinnon kulut -0,3 -0,6 -2,0 -2,2 
      
 Liikevoitto/-tappio -0,0 -0,5 -2,0 -0,7 
      
 Rahoitustuotot ja -kulut  -0,0 0,0 -0,1 0,3 
      
 Voitto/tappio ennen veroja -0,0 -0,5 -2,2 -0,5 
 Verot  -0,0 0,0 -0,0 0,0 
      
 Katsauskauden voitto/tappio -0,1 -0,5 -2,2 -0,5 
 Määräysvallattomien osuus -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 
      
 Muut laajaan tulokseen kuuluvat erät:     
 Ulkomaiseen yksikköön liittyvät 

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

jakautuminen    
 

 Emoyrityksen omistajille -0,1 -0,6 -2,1 -0,7 
 Määräysvallattomien osuus -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 
      
 TULOS/OSAKE     
 Tulos/osake, euroa   -0,00 -0,02 -0,07 -0,02 
 Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,00 -0,02 -0,07 -0,02 
 
LYHENNETTY TASE   
milj. euroa 31.12.2011 31.12.2010 
    
 VARAT   
    
 Pitkäaikaiset varat   
   Aineelliset hyödykkeet 0,1 0,2 
   Aineettomat hyödykkeet 1,3 0,8 
   Sijoitukset 0,0 0,0 
 Pitkäaikaiset varat yhteensä   1,5 1,0 
     
 Lyhytaikaiset varat   
   Lyhytaikaiset saamiset  2,4 3,2 
   Sijoitukset 0,0 2,5 
   Rahavarat 2,5 1,6 
 Lyhytaikaiset varat yhteensä 4,9 7,2 
    



 
 

 Varat yhteensä 6,4 8,3 
    
 OMA PÄÄOMA JA VELAT   
    
 Oma pääoma   
   Emoyhtiön omistajille kuuluva      

  oma pääoma 0,8 2,9 
   Määräysvallattomien omistajien  

  osuus 0,2 0,3 
 Oma pääoma yhteensä  1,1 3,2 
    
 Pitkäaikaiset velat   
   Varaukset 0,1 0,1 
   Korollinen vieras pääoma 0,0 0,0 
 Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,1 0,1 
    
 Lyhytaikaiset velat 5,2 5,0 
    
 Velat yhteensä 5,3 5,1 
    
 Oma pääoma ja velat yhteensä 6,4 8,3 
    
 
LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA   
milj. euroa 1-12/2011 1-12/2010 
    
 Liiketoiminnan rahavirta -0,8 -0,9 
 Investointien rahavirta -0,7 -0,1 
 Rahoituksen rahavirta 2,5 -1,4 
    
 Rahavarojen muutos 0,9 -2,3 
    
 Rahavarat katsauskauden alussa 1,6 3,9 
 Valuuttakurssivaikutus 0,0 0,0 
 Rahavarat katsauskauden lopussa  2,5 1,6 

 
LASKELMA 
OMAN 
PÄÄOMAN 
MUUTOKSISTA 
 

        

milj. euroa Osake- 
pääoma 

Arvon-
muutos- 

rahastot 

Muu 
rahasto 

 

Muunto-
ero 

Omat 
osakkeet 
rahasto 

 

Määräysval
-latomien 

omistajien 
osuus 

 

Voitto-
varat ja 

vapaat 
rahastot 

Yht. 

Oma pääoma 
1.1.2010 0,9 0,1 

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

                 
Muutos       -0,3    -0,3 
Pääomanpala
utus   

 
 

 
0,1  -1,5 -1,4 

Nettovoitto            -0,6 -0,6 
         

Siltanet Oy 
kauppaan 
liittyvät 
tapahtumat 

  

  

 
 
 

0,1      0,5 0,6 
         
Johdon 
kannustin-

  
 
  0,3  0,3 



 
 

järjestelmä 
         
Oma pääoma 
31.12.2010 0,9 0,1 

 
0,1 -1,3 

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

         
Muutos   0,1 0,1  -0,1  0,1 
Nettovoitto       -2,2 -2,2 

         
Oma pääoma 
31.12.2011 0,9 0,1 

 
0,2 -1,2 

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

 
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN     
milj. euroa 10-12/ 

2011 
10-12/ 

2010 
1-12/ 
2011 

1-12/ 
2010 

     
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,1 1,5 4,8 6,0 
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,4 0,4 1,3 1,0 
Eurooppa, Lähi-Itä ja 
Afrikka 0,4 0,6 1,9 2,1 
Tectia-konserni 2,0 2,5 8,1 9,1 
 
BRUTTOKATE SEGMENTEITTÄIN     
milj. euroa 10-12/ 

2011 
10-12/ 

2010 
1-12/ 
2011 

1-12/ 
2010 

     
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,1 1,5 4,8 6,0 
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,4 0,4 1,3 1,0 
Eurooppa, Lähi-Itä ja 
Afrikka 0,4 0,4 1,8 1,9 
Tectia-konserni 1,9 2,4 7,9 8,9 
 
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 
SEGMENTEITTÄIN 

  
  

milj. euroa 10-12/ 
2011 

10-12/ 
2010 

1-12/ 
2011 

1-12/ 
2010 

     
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 0,3 0,6 2,0 3,4 
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,3 0,1 0,8 0,4 
Eurooppa, Lähi-Itä ja 
Afrikka 0,4 0,3 1,0 0,5 
Tectia -konsernin yhteiset 
kulut* -1,0 -1,5 -5,8 

 
-5,1 

Tectia-konserni -0,0 -0,5 -2,0 -0,7 
 
* Tectia-konsernin yhteiset kulut sisältävät konsernin hallinnon sekä keskitetyn 
tuotehallinnan ja -kehityksen kustannukset. 
 
TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT   

milj. euroa 1-12/2011 
 

1-12/2010 
 

Liikevaihto 8,1 9,1 
Liiketulos -2,0 -0,7 
Liiketulos, % liikevaihdosta -25,3 -7,9 
Tulos ilman kertaluonteisia eriä, 
ennen veroja -1,1 -0,5 
Tulos ilman kertaluonteisia eriä, 
ennen veroja, % liikevaihdosta -13,3 -5,0 
Tulos ennen veroja -2,2 -0,5 
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -27,0 -5,0 
Oman pääoman tuotto, % -110,0 -12,8 
Sijoitetun pääoman tuotto, % -99,6 -10,5 



 
 

Korolliset nettovelat -2,5 -4,0 
Omavaraisuusaste, % 36,2 69,1 
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -230,0 -121,0 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,8 0,1 
osuus liikevaihdosta, % 9,9 1,2 
Tutkimus- ja kehityskulut -2,5 -2,3 
osuus liikevaihdosta, % -31,3 -25,2 
Henkilöstö keskimäärin 61 68 
Henkilöstö kauden lopussa 52 70 
 
Taloudellisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2010. 
Laskentaperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia tilinpäätöksen jälkeen.  
 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT   
 1-12/2011 

 
1-12/2010 

 
   
Tulos/osake, euroa (laimentamaton) -0,07 -0,02 
Tulos/osake, euroa (laimennettu) -0,07 -0,02 
Oma pääoma/osake, euroa 0,03 0,10 
Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 
1000 kpl 30 549 29 900 
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 30 549 29 901* 
Osakkeen kurssikehitys euroina   
  Keskikurssi 0,51 0,91 
  Alin 0,29 0,76 
  Ylin 0,89 1,15 
Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,30 0,83 
Osakekannan markkina-arvo kauden 
lopussa, milj. euroa 9,2 24,8 
Osakevaihto, milj. kpl 2,3 4,5 
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 7,5 15,1 
Osakevaihto, Meur 1,2 4,1 
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) - - 
Osakekohtainen osinko 0,00 0,00 
Osinko tuloksesta, % 0,00 0,00 
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00 
 
*Ei sisällä Siltanet Oy:n osakeantia, sillä osakkeet 
tulivat kaupankäynnin kohteeksi tammikuussa 2011. 
 
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET   
milj. Euroa 31.12.2011 

 
31.12.2010 

 
  Vuokravakuudet 0,1 0,1 
Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut      
   1 vuoden kuluessa   0,5 0,5 
   1-5 vuoden kuluttua 0,4 1,3 
 
VASTUUN RAJOITUS 
 
Tämän raportin sisältö on Tectia 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. Tectia ei anna 
sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten 
osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan Tectian osakkeisiin,ota yhteyttä 
taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. Tectian 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 TECTIA TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN 
OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. 
 
Tectia Oyj:n seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2012 julkaistaan 
03.05.2012. 
 
Helsingissä 14.02.2012 
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