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F-SECURE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003
Kasvu kohtuullista virustentorjunnan alueella, hyvää kasvua Internet-palveluntarjoajien kautta
toimitettavien palvelusopimusten osalta, salaustuotteiden myynti heikkoa
Yhteenveto (suluissa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tilanne):
- Liikevoitto 0,2 miljoonaa negatiivinen (0,7 miljoonaa negatiivinen)
- Tulos ennen satunnaisia eriä 0,0 miljoonaa (0,6 miljoonaa negatiivinen)
- Kassavirta 0,7 miljoonaa positiivinen
- Liikevaihto 9,1 miljoonaa (laskua 9 %)
- Virustentorjuntaliiketoiminta kasvoi 9 %
- Vuoden 2003 ensimmäinen vuosineljännes oli kahdeksas peräkkäinen, jolloin virustentorjunnan
palvelusopimusten liikevaihto kasvoi yli 20 %.
- Salausliiketoiminta laski 31 %, syynä heikko kysyntä Yhdysvalloissa
Tarkastelujakson tärkeimmät tapahtumat
Tietoturvaohjelmistoihin investoitiin erittäin varovasti kuluneen neljänneksen aikana. Uusien
lisenssien myynti jatkui heikkona kaikilla muilla paitsi kuluttaja- ja pienyrityssektoreilla. Varsinkin
salaustuotteiden myyntiin vaikutti normaalin alkuvuoden hiljaisen myyntikauden lisäksi
investointien jäädyttäminen sekä suuryritysten että julkishallinnon piirissä. Ylläpito- ja tukimyynti
säilyi kohtuullisella tasolla.
F-Securen liikevaihto tarkastelujaksolla oli 9,1 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee 8 % laskua
edellisestä neljänneksestä ja 9% laskua vuoden 2002 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.
Konsernin ennakkoina saama liikevaihto laski ja oli 13,0 miljoonaa tarkastelujakson lopussa (12,2
miljoonaa vastaavana aikana vuonna 2002 ja 13,2 miljoonaa vuoden 2002 viimeisen
neljänneksen lopussa).
Liiketulos oli 0,2 miljoonaa negatiivinen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta (0,7 miljoonaa
positiivinen vuoden 2002 viimeisenä neljänneksenä ja 0,7 miljoonaa negatiivinen vuoden 2002
ensimmäisenä neljänneksenä).
Virustentorjunnasta tuleva liikevaihto jatkoi tasaista nousuaan ja kasvoi 7% vuoden 2002
neljännestä neljänneksestä ja 9 % viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä.
Virustentorjuntapalvelusopimusten määrä kasvoi kiihtyvään tahtiin. Salausliiketoiminnan lasku oli
31 % vuoden takaiseen neljännekseen ja 31% edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.
Langattomien sisällönturvaustuotteiden myynti kärsi edelleen kämmenlaitteiden yleisestä
heikosta kysynnästä.
Konserni pystyi edelleen tasapainottamaan toimintaansa vallitsevan markkinatilanteen mukaisesti
tulevaa kasvua vaarantamatta. Kiinteät kulut olivat tarkastelujaksolla kaikkiaan 8,4 miljoonaa
(edellisellä neljänneksellä 8,5 miljoonaa ja 9,6 miljoonaa vastaavana aikana 2002). Kustannusten
vähentämisestä huolimatta konserni on investoinut edelleen voimakkaasti tutkimukseen ja
tuotekehitykseen.
Asiakastyytyväisyyttä seurataan kuuden kuukauden välein tehtävällä tyytyväisyystutkimuksella.
Seuraava kysely tehdään kuluvan neljänneksen aikana.
Liikevaihdon maantieteellinen jakautuma oli seuraava (suluissa vuoden 2002 ensimmäisen
neljänneksen tilanne): Pohjois-Amerikka 24 % (31%), pohjoismaat 35% (34 %), muu Eurooppa

28 % (26 %) ja muu maailma 13 % (9 %). Virustentorjuntatuotteiden osuus liikevaihdosta oli 67%
(57 %), salaustuotteiden osuus 31 % (40 %) ja muiden tuotteiden osuus 2 % (3 %).

Tietoturva palveluna
Tietoturvan toimittaminen palveluna (Internet-palveluntarjoajien välittäminä palvelutilauksina)
jatkoi hyvää kasvuaan, ja tarkasteluneljännes oli kahdeksas peräkkäinen, jolloin liikevaihto kasvoi
yli 20 % edelliseen neljännekseen nähden. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana
palvelutilausten osuus virustentorjuntaliikevaihdosta oli noin 10%. Kasvu oli 146% verrattuna
edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen.
Konsernin asiakkaina on kaksi Euroopan suurinta Internet-palveluntarjoajaa, jotka tarjoavat FSecuren tuotteisiin perustuvia hallittuja tietoturvaratkaisuja, eli Wanadoo Ranskassa ja Deutsche
Telekom Saksassa. Deutsche Telekom käynnisti palvelun ensivaiheen tarkasteluneljänneksellä
ja sen on tarkoitus olla laajamittaisesti myynnissä vuoden 2003 loppupuolella.

Merkittävimmät asiakkaat ja yhteistyökumppanit
Tärkeimpiä uusia asiakkaita ensimmäisen neljänneksen aikana olivat New York Metropolitan
Transit Authority, Elopak ja BASF.
Viimeisten viiden vuoden aikana konserni on saanut 90 % kaikista Yhdysvaltain valtionhallinnon
virastoista asiakkaakseen.
Raportointijakson jälkeen konserni on solminut asiakassuhteet mm. yhteen maailman
suurimmista öljy-yhtiöistä, Saudi Aramcoon, ja Microsoft MSN:ään.

Kilpailukykyä pienyritys- ja kuluttajamarkkinoille uusilla tuotteilla
F-Secure Anti-Virus 2003- ja F-Secure Internet Security- tuotteiden pilottiversiot kuluttaja- ja
pienyritysmarkkinoille julkistettiin Skandinaviassa. Tuotteet saivat hyvin näkyvyyttä lehdistössä
helpon asennettavuutensa ja käytettävyytensä ansiosta. Esimerkiksi F-Secure Anti-Virus 2003
sai "Testin paras" –arvion ruotsalaisen Internetworld-lehden virustentorjuntatestissä
maaliskuussa 2003. Samaa tuoteteknologiaa käytetään nyt myös Tietoturva palveluna konseptissa.
F-Secure Mobile Filter julkistettiin Cannesin 3GSM Conference –tapahtumassa.
Henkilöstö ja organisaatio
Konsernissa oli neljänneksen lopussa 303 työntekijää (306 vuoden 2002 lopussa).
Konsernin langattomat järjestelmät –yksikkö yhdistettiin tietoturva palveluna –myyntiryhmään.
Jatkossa matkapuhelinoperaattorit nähdään konsernin tärkeimpänä langattomien ratkaisujen
myyntikanavana. Näiden kahden ryhmän yhdistäminen parantaa asiakashallintaa ja
tuotesuunnittelua.
Rahoitus
Konsernin rahoitusasema pysyi vahvana neljänneksen aikana. Konsernin omavaraisuusaste oli
31.3.2003 75 % (74 % 31.3.2002). Rahoitustuotot olivat vuoden ensimmäisen neljänneksen
aikana 0,2 miljoonaa (0,1 miljoonaa vastaavana aikana 2002).

Kassavirta oli tarkasteluneljänneksen aikana 0,7 miljoonaa positiivinen. Konsernin likvidit varat
31. maaliskuuta 2003 olivat 35,0 miljoonaa (34,4 miljoonaa 31.12.2002).
Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen vaihtokurssin muutoksella on ollut negatiivinen vaikutus
liikevaihtoon ja tulokseen. Dollari on heikentynyt euroon nähden yli 20 % vuoden 2002
ensimmäisestä neljänneksestä.
Investoinnit
Konsernin investoinnit vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen aikana olivat 0,3 miljoonaa euroa
(0,5 miljoonaa vastaavana aikana vuonna 2002). Investoinnit koostuivat lähinnä IT-laitteista ja –
ohjelmistoista.
Osakkeet, osakepääoma ja optio-ohjelmat
Tarkastelujaksolla kaupparekisteriin merkittiin kaikkiaan 350.584 uutta F-Securen osaketta,
minkä seurauksena osakepääoma nousi 3.505,84 eurolla.
Osakkeiden määrä oli maaliskuun lopussa 144.301.989. Kaikkien voimassa olevien optioohjelmien laimennusvaikutus huomioon ottaen osakkeiden kokonaismäärä olisi 163.256.465.
Raportointijakson jälkeen huhtikuussa kaupparekisteriin merkittiin kaikkiaan 931.293 uutta
osaketta. Osakepääoma nousi vastaavasti 9.312,93 eurolla. Tämän seurauksena F-Securen
osakepääoma on tällä hetkellä 1.452.332,82 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 145.233.282.
F-Secure sai omaa pääomaa lisää yhteensä 105.905,54 euroa.
Yhtiökokous
F-Secure Oyj:n yhtiökokous pidettiin 26. maaliskuuta 2003. Yhtiökokouksessa vahvistettiin
tilivuoden 2002 tilinpäätös. Hallituksen jäsenille ja varajäsenelle sekä toimitusjohtajalle
myönnettiin vastuuvapaus. Lisäksi yhtiökokous teki seuraavat päätökset:
Hallituksen ehdotus olla jakamatta osinkoa hyväksyttiin.
Päätettiin, että hallituksessa on edelleen viisi jäsentä. Seuraavat henkilöt valittiin uudelleen
jäseniksi:
Olli-Pekka Kallasvuo, Risto Siilasmaa, Antti Vasara ja Matti Virtanen. Uutena jäsenenä valittiin
Pertti Ervi. Kaj-Erik Relander ilmoitti nimityskomitealle, että hän ei ole enää käytettävissä
hallitustyöskentelyyn. Varajäseneksi valittiin uudelleen Ari Hyppönen.
Konsernin tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy.
Hallitus valtuutettiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, optiolainalla, optio-oikeuksilla tai
laskemalla liikkeelle yksi tai useampi vaihtovelkakirjalaina. Yhtiön osakepääomaa voidaan
korottaa näiden osakeantien, optiolainojen, optio-oikeuksien tai vaihtovelkakirjalainojen vaihtojen
seurauksena enintään 280.000 eurolla. Uusien liikkeelle laskettavien osakkeiden määrä on
enintään 28.000.000. Mikäli valtuutusta käytetään kannustejärjestelmän luomiseksi konsernin
henkilöstölle, osakepääomaa voidaan korottaa enintään 70.000 eurolla, jolloin liikkeelle
laskettavien osakkeiden määrä olisi 7.000.000.
Osakkeita, vaihtovelkakirjalainoja, optiolainoja tai optio-oikeuksia voidaan tarjota merkittäväksi
osakkeenomistajien merkintäoikeuksista poikkeavasti. Tätä poikkeamaa merkintäoikeuksista
ehdotetaan, jotta yhtiö voisi rahoittaa mahdollisia strategisesti tärkeitä yritysostoja
osakejärjestelyin tai vahvistaa rahoitus- ja pääomarakennettaan tai luoda kannustejärjestelmiä
henkilöstölleen.

Yhtiökokouksen 27.3.2002 antaman valtuutuksen käyttämätön osuus perutaan uuden
valtuutuksen rekisteröinnin myötä.
Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Olli-Pekka
Kallasvuo.
Tulevaisuuden näkymät
Konsernin tavoitteena vuodelle 2003 on kasvaa virustentorjuntaliiketoiminnassa alaa nopeammin
Euroopan pienten ja keskikokoisten yritysten parissa sekä kuluttajamarkkinoilla. Tähän päästään
hyödyntämällä olemassa olevia kumppanuuksia palveluntarjoajien kanssa ja lisäämällä
jälleenmyyjäkumppaneiden määrää valituissa maissa.
Salausliiketoiminnan arvioidaan supistuvan hieman vuonna 2003 vuoden 2002 tasoon verrattuna.
Vuoden toisella neljänneksellä salausliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan nousevan
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Salausliiketoiminnassa menestys riippuu suuressa
määrin suuryritysten ja julkishallinnon yleisistä ohjelmistohankinnoista.
Lyhyellä tähtäimellä kämmenlaitteiden tietoturva-alueella ei odoteta merkittävää liikevaihtoa.
Konserni jatkaa edelleen investointeja pysyäkseen johtavana toimittajana kämmenjärjestelmien
tietoturvassa.
Vuoden 2003 toisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan 9,5 miljoonaa euroa
virhemarginaalin ollessa +- 10%. Arvio perustuu myyntinäkymiin julkaisuhetkellä, olemassa
oleviin palvelu- ja tukitilaussopimuksiin sekä aikaisempaan kokemukseen vuosittaisesta myynnin
jakautumasta.
Kiinteiden kulujen arvioidaan olevan noin 9 miljoonaa euroa toisen neljänneksen aikana.
Vuoden 2003 liiketuloksen odotetaan paranevan vuoteen 2002 verrattuna.

Tunnusluvut:
Tunnusluvut (tilintarkastamattomia):
Miljoona euroa
Tuloslaskelma
2003 2002 Muutos 2002
1-3
1-3
% 1-12
Liikevaihto
9,1 10,0
-9 38,5
Hankinnan ja
valmistuksen kulut
1,0
1,1
-14
4,6
Bruttokate
8,1
8,8
-8 33,9
Myynnin ja
markkinoinnin kulut
5,5
6,1
-11 23,4
Tutkimuksen
ja tuotekehityksen kulut
2,3
2,6
-13
9,8
Hallinnon kulut
0,7
0,9
-21
2,9
Liiketoiminnan
muut tuotot
0,1
0,1
0,4
Liiketulos
-0,2 -0,7
-1,7
Rahoitustuotot
ja -kulut
0,2
0,1
0,8
Tulos ennen
satunnaisia eriä
0,0 -0,6
-0,9
Satunnaiset erät +/-

Tulos ennen
tilinpäätössiirtoja
ja veroja
Tuloverot
Kauden tulos

0,0
-0,0
0,0

-0,6
0,0
-0,6

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

Optio-ohjelmiin liittyvillä sosiaalikuluilla ei ole
vaikutusta tuloslaskelmaan.
TASE
VASTAAVAA
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Yhteensä
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Pakolliset varaukset
Pitkäaikainen vieras
pääoma
Ennakkomaksut
Lyhytaikainen vieras
pääoma
Yhteensä

31/3/2003 31/3/2002 31/12/2002
1,2
1,8
1,2
1,4
2,3
1,6
0,2
0,2
0,2
11,4
11,8
12,5
35,0
32,1
34,4
49,1
48,3
49,8
31/3/2003 31/3/2002 31/12/2002
26,9
26,8
26,8
1,9
1,9
1,9
13,0

12,2

13,2

7,3
49,1

7,4
48,3

7,8
49,8

Rahoituslaskelma
31/3/2003 31/3/2002 31/12/2002
Liiketoiminnan rahavirta
0,8
1,6
3,9
Investointien rahavirta
-0,2
-0,5
-1,0
Rahoituksen rahavirta
0,1
0,0
0,6
Rahavarojen muutos
0,7
1,1
3,6
Rahavarat tilikauden alussa
34,3
31,0
30,8
Rahavarat tilikauden lopussa
35,0
32,1
34,4
Tunnusluvut

2003
3 kk

Liiketulos,
% liikevaihdosta
-2,1
ROI, %
3,3
ROE, %
-0,1
Omavaraisuusaste, %
74,5
Nettovelkaantumisaste, %
-129,9
Osakekohtainen tulos (euroa)
-0,00
Osakekohtainen tulos
laimennusvaikutus huomioiden,e
x)
Oma pääoma/osake, e
0,19
Investoinnit (milj.euroa)
0,3
Vastuut (milj. euroa)*
17,2
Henkilöstön keskimääräinen lkm
304

2002
3 kk

2002
12 kk

-7,0
-8,1
-8,7
74,1
-120,1
-0,00

-4,5
-1,3
-3,6
73,4
-128,1
-0,01

x)
0,19
0,5
19,0
315

x)
0,19
1,2
17,9
315

x) Ei ole laskettu, koska tunnusluvun arvo olisi

laimennusvaikutus huomioiden parempi
* Sisältää vuokravastuun Helsinki High Tech Centerin
toimitilasta
Kehitys neljännesvuosittain
1/02 2/02 3/02 4/02 1/03
Liikevaihto
10,0 9,1 9,6 9,9 9,1
Hankinnan ja
valmistuksen kulut
1,1 1,2 1,3 0,9 1,0
Bruttokate
8,8 7,9 8,3 8,9 8,1
Myynnin ja
markkinoinnin kulut
6,1 6,0 5,6 5,6 5,5
Tutkimuksen ja
tuotekehityksen kulut 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3
Hallinnon kulut
0,9 0,8 0,6 0,6 0,7
Liiketoiminnan muut
tuotot
0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Liiketulos
-0,7 –1,4 –0,3 0,7 –0,2
Rahoitustuotot
ja -kulut
0,1 0,3 0,2 0,3 0,2
Tulos ennen
satunnaisia eriä
-0,6 –1,1 –0,1 0,9 0,0
Raportointi
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus pidetään tänään 29. huhtikuuta klo 11 Suomen aikaa konsernin
pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki. Puhelinkonferenssi kansainvälisille
sijoittajille ja analyytikoille pidetään klo 15.00 Suomen aikaa. Lisäohjeita on osoitteessa
http://www.europe.f-secure.com/investor-relations/
Vuoden 2003 seuraavat osavuosikatsaukset julkaistaan 6.8.2003 (toinen vuosineljännes) ja
30.10.2003 (kolmas vuosineljännes).
Pörssitiedote lähetetään klo 9 Suomen aikaa Helsingin pörssiin, lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet
pidetään klo 11 Suomen aikaa Helsingissä, ja kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään
iltapäivällä. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan konsernin web-sivustolla.
F-Secure Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
F-Secure Oyj
Risto Siilasmaa, toimitusjohtaja
Taneli Virtanen, talousjohtaja
http://www.F-Secure.com
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