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Virustentorjunnan kasvu vahvaa, Internet-palveluntarjoajien kautta toimitettavien
palvelusopimusten kasvu erittäin hyvää, salaustuotteiden myynti kohtuullista
Vuoden 2003 kolmannen neljänneksen yhteenveto (suluissa edellisen vuoden vastaavan
ajanjakson tilanne):
- Kolmannen neljänneksen liikevaihto 10,1 miljoonaa (9,6 miljoonaa), ensimmäisten yhdeksän
kuukauden jaksona 28,2 miljoonaa (28,7 miljoonaa)
- Virustentorjuntaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 32 % kolmannen neljänneksen aikana ja 15 %
vuoden 2003 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana
- Virustentorjuntaliiketoiminnan liikevaihto ylsi alan nopeimpaan kasvuun Euroopan markkinoilla
Q3:n aikana yli 40% vuosittaisella kasvuvauhdilla
- Salausliiketoiminta laski 32 % kolmantena neljänneksenä ja 27 % vuoden 2003 ensimmäisten
yhdeksän kuukauden aikana
- Vuosineljännes oli kymmenes peräkkäinen, jolloin virustentorjunnan palvelusopimusten
(Security as a Service) liikevaihto kasvoi noin 20 % edellisestä neljänneksestä
- Security as a Service –palvelusopimuksista saatu liikevaihto kasvoi 153 % kolmannen
neljänneksen aikana
- Liikevoitto 0,8 miljoonaa positiivinen (0,3 miljoonaa negatiivinen), 0,2 miljoonaa positiivinen
vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta (2,4 miljoonaa negatiivinen)
- Tulos ennen satunnaisia eriä 1,1 miljoonaa positiivinen (0,1 miljoonaa negatiivinen), 0,9
miljoonaa positiivinen vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden ajalta (1,8 miljoonaa
negatiivinen)
- Kassavirta 0,8 miljoonaa positiivinen
Tarkastelujakson tärkeimmät tapahtumat
Virustentorjuntaliiketoiminta kasvoi vahvasti kolmannen vuosineljänneksen aikana. F-Securen
maineikkaan virustentorjuntalaboratorion työn ja Eurooppaan perustettujen uusien
myyntikanavien ansiosta yhtiön laadukkaat tuotteet saavuttivat kuluttaja- ja pienyritysmarkkinat
Euroopassa. Tarkastelujaksoa leimasivat historian pahimmat virusepidemiat, mikä nosti yleistä
tietoisuutta tietoturvauhista. Salausliiketoiminnan liikevaihto oli kohtuullista, ja se kasvoi hieman
toisesta vuosineljänneksestä, mutta väheni selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Ylläpito- ja
tukipalvelujen myynti pysyi kohtuullisella tasolla.
Vuoden 2003 kolmannelta neljännekseltä F-Securen raportoima liikevaihto oli 10,1 miljoonaa
euroa. Tämä vastaa 11 % kasvua edelliseen neljännekseen verrattuna ja 5 % kasvua vuoden
2002 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Yhtiön saamien ennakkomaksujen määrä kasvoi 0,5
miljoonaa euroa neljänneksen loppuun mennessä (13,3 miljoonaa kolmannen neljänneksen
lopussa, 12,8 miljoonaa tämän vuoden toisen neljänneksen lopussa).
Liiketulos oli positiivinen ja kaikkiaan 0,8 miljoonaa euroa kolmantena neljänneksenä (0,3
miljoonaa negatiivinen vuoden 2002 kolmantena neljänneksenä ja 0,4 miljoonaa negatiivinen
tämän vuoden toisena neljänneksenä).
Virustentorjunnasta tuleva liikevaihto kasvoi voimakkaasti eli 32% kolmantena neljänneksenä ja
15 % vuoden 2003 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Virustentorjunnan
palvelutilausten määrä jatkoi erittäin hyvää kasvuaan, ja niistä saatu liikevaihto kasvoi 153 %
kolmannen neljänneksen aikana verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

Salausliiketoiminnan lasku oli 32 % kolmannella neljänneksellä ja 27 % vuoden ensimmäisten
yhdeksän kuukauden aikana. Vertailukohteena ovat vastaavat ajanjaksot edellisenä vuonna
Tietoisuus kämmen- ja langattomien järjestelmien tietoturvauhkista kasvoi neljänneksen aikana.
Kiinteät kulut olivat kolmannella neljänneksellä kaikkiaan 8,1 miljoonaa (8,6 miljoonaa
vastaavana aikana vuonna 2002). Kustannusten vähentämisestä huolimatta konserni on
investoinut edelleen voimakkaasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen.
Asiakastyytyväisyys on säilynyt hyvällä tasolla. Vuosittaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä,
jossa haastateltiin 4282 asiakasta 24 maassa, F-Secure sai seuraavat arvosanat (asteikolla 1-5):
F-Secure yrityksenä 4,31 (4,27 vuonna 2002), halukkuus suositella F-Securen tuotteita: 4,36
(4,34 vuonna 2002).
Liikevaihdon maantieteellinen jakautuma vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana oli
seuraava (suluissa vuoden 2002 vastaavan ajan tilanne): Pohjois-Amerikka 25 % (31 %),
pohjoismaat 33 % (33 %), muu Eurooppa 31 % (28 %) ja muu maailma 11 % (8 %).
Virustentorjuntatuotteiden osuus liikevaihdosta oli 68 % (58 %), salaustuotteiden osuus 30 % (40
%) ja muiden tuotteiden osuus 2 % (2 %).
Tietoturva palveluna
Tietoturvan toimittaminen palveluna (Internet-palveluntarjoajien välittäminä Security as a Service
-palvelutilauksina) kasvoi vakaasti. Vuoden 2003 kolmas neljännes oli kymmenes peräkkäinen,
jolloin tämän liiketoiminnan liikevaihto kasvoi noin 20 % edelliseen neljännekseen nähden.
Tarkasteltavan kolmannen neljänneksen aikana palvelutilausten osuus
virustentorjuntaliikevaihdosta oli 13 % ja kasvu vuositasolla 153 % viime vuoden kolmanteen
neljännekseen verrattuna.
Raportointijakson jälkeen konserni on julkistanut yhteistyösopimukset Czech Telecomin (Tšekin
tasavalta), TDC Cablen (Tanska) ja BlueComin (Norja) kanssa.
Konsernilla on tällä hetkellä 17 julkista Internet-palveluntarjoajakumppania yhdeksässä maassa.
Uusia asiakkaita ja kumppaneita
Tarkasteluneljänneksen aikana saatuja uusia merkittäviä asiakkaita ovat mm. Yhdysvaltain
puolustusministeriö ja Tampereen kaupunki.
Euroopan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja kuluttajiin tähtäävillä markkinoilla
kumppanuussopimukset saivat uutta vauhtia konsernin julkistamista uusista tuotteista. Tämän
segmentin kumppaneita ovat mm. Techdata (Ruotsi), Ingram Micro Data (Ruotsi), Komplett
(Norja), Norsoft (Tanska) ja Varcity (Ranska).
Tuotejohtaja
Konsernin virustentorjuntatutkimusryhmän osuus oli ratkaiseva , kun se mursi yhdessä maailman
eri puolilla toimivien CERT-tietoturvaorganisaatioiden ja FBI:n kanssa potentiaalisesti erittäin
vaarallisen Sobig.F -viruksen koodin.
F-Securen Anti-Virus Client Security –tuote lanseerattiin ensimmäisille asiakkaille
tarkastelujakson alussa. Tuote sisältää virustentorjunnan, sähköpostien tarkistuksen,
palomuurin, hyökkäysten eston sekä sovellusvalvonnan, joita kaikkia voi hallita keskitetysti.
Uutena julkistuksena esiteltiin myös yhdyskäytätason virustentorjuntaan tarkoitettu F-Secure
Internet Gatekeeper web- ja sähköpostiliikenteen suojaamiseen. Nämä kaksi tuotetta ovat
vuoden 2003 tärkeimmät tuotejulkistukset.

F-Secure Anti-Virus Client Security sai ensimmäisessä testissään Editor’s Choice –palkinnon
brittiläiseltä PC Plus -lehdeltä.
Raportointijakson jälkeen konserni on julkistanut F-Secure Mobile Services™ -tuotteen, joka on
langattomiin järjestelmiin tarkoitettu automaattisesti toimivia tilauspohjaisia tietoturvapalveluja
isännöivä alusta, jossa hyödynnetään patentoitua tekstiviesteihin perustuvaa päivitysmekanismia.
Lisäksi yhtiö julkisti F-Secure Anti-Virus for Series 60 –tuotteen, joka on täysin automaattinen
laitteissa paikallisesti toimiva tietoturvaratkaisu, joka tarjoaa Symbian-käyttöjärjestelmillä
varustetuille laitteille huomaamattoman reaaliaikaisen suojauksen haitallista sisältöä vastaan.
Henkilöstö ja organisaatio
Elokuussa konserni päätti yt-neuvottelut, joiden tarkoituksena oli saavuttaa kustannussäästöjä
positiivisen kassavirran jatkuvuuden takaamiseksi. Neuvottelujen tuloksena henkilökunnan määrä
laski kaikkiaan neljällätoista henkilöllä tutkimus- ja tuotekehitys-, asiakashallinta- ja IT–yksiköissä.
Lisäksi neljän henkilön työsopimukset muutettiin osa-aikaisiksi sopimuksiksi.
Konsernissa oli neljänneksen lopussa 284 työntekijää (303 toisen neljänneksen lopussa).
Syyskuun lopussa v. 2003 konsernin johtoryhmä koostui seuraavista henkilöistä: Risto Siilasmaa
(toimitusjohtaja), Kimmo Alkio (varatoimitusjohtaja) , Ilkka Starck (johtaja, Pohjois-Amerikka),
Pirkka Palomäki (tutkimusjohtaja), Seppo Rantanen (henkilöstöjohtaja) ja Taneli Virtanen
(talousjohtaja).
Rahoitus
Konsernin rahoitusasema pysyi vahvana neljänneksen aikana. Konsernin omavaraisuusaste oli
30.9.2003 75 % (72 % 30.9.2002). Rahoitustuotot olivat yhdeksän ensimmäisen kuukauden
aikana 0,6 miljoonaa (0,6 miljoonaa vastaavana aikana 2002).
Kassavirta oli tarkasteluneljänneksen aikana 0,8 miljoonaa positiivinen. Konsernin likvidit varat
30. syyskuuta 2003 olivat 36,1 miljoonaa euroa (35,3 miljoonaa 30.6.2003).
Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen vaihtokurssin muutoksella on ollut negatiivinen vaikutus
liikevaihtoon ja lievästi myös tulokseen. Vaihtokurssi on heikentynyt yli 15% verrattuna edelliseen
vuoteen.
Investoinnit
Konsernin investoinnit vuoden 2003 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana olivat 0,5
miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa vastaavana aikana edellisvuonna). Investoinnit koostuivat lähinnä
IT-laitteista ja –ohjelmistoista.
Osakkeet, osakepääoma ja optio-ohjelmat
Tarkastelujaksolla F-Securen osakkeita merkittiin kaikkiaan 283 990 kappaletta Boptiotodistuksilla ja 95 313 C-optiotodistuksilla, jotka liittyivät F-Securen vuoden 1998
optiosuunnitelmaan.
Kaikkiaan osakkeiden määrä nousi 379 303:lla. Osakepääoman vastaava nousu eli 3 793,03
euroa merkittiin kaupparekisteriin 21.8.2003.
Raportointijakson jälkeen F-Securen osakkeita on merkitty kaikkiaan 263 730 kappaletta Boptiotodistuksilla ja 45 366 kappaletta C-optiotodistuksilla, jotka liittyvät F-Securen vuoden 1998
optiosuunnitelmaan.

Kaikkiaan osakkeiden määrä nousi 309 096:lla. Osakepääoman vastaava nousu eli 3 090,96
euroa merkittiin kaupparekisteriin 15.10.2003.
Edellä olevien seurauksena F-Securen osakepääoma on tällä hetkellä 1 460 012,71 euroa ja
osakkeiden kokonaismäärä 146 001 271. F-Secure sai omaa pääomaa lisää yhteensä 78 283,02
euroa.
Kaikkien voimassa olevien optio-ohjelmien laimennusvaikutus huomioon ottaen osakkeiden
kokonaismäärä olisi 163 230 484.
F-Securen ja SSH Communication –yhtiön välinen sopimus
Konsernin ja SSH Communications Ltd:n välisen kolmivuotisen yksinmyyntisopimuksen
päättymisen jälkeen syyskuun lopussa 2003 SSH Communications ei enää maksa rojalteja
konsernille. Vaikutus myyntikatteeseen kolmannen neljänneksen myyntitasolla olisi ollut noin 0,3
miljoonaa euroa. Tämä on vähemmän kuin edellisessä osavuosikatsauksessa keskimääräiseksi
arvioitu 0,6 miljoonaa euroa.
F-Secure jatkaa F-Secure SSH –liiketoimintaa normaaliin tapaan huolimatta
yksinmyyntisopimuksen päättymisestä ja hyödyntää menneiden viiden vuoden aikana
saavuttamaansa johtavaa markkina-asemaansa.
Kumppanuussopimus Pointsec Mobile Technologies -yhtiön kanssa
Konserni on julkistanut sopimuksen Pointsec Mobile Technologies -yhtiön kanssa, jonka mukaan
Pointsec saa yksinoikeuden myydä ja kehittää konsernin FileCrypto-tuoteperhettä. Korvaus
tapahtuu ennakoiden ja myyntiin pohjaavien rojaltimaksujen muodossa. Rojalteilla ei ole ollut
vaikutusta vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden liikevaihtoon ja tästä eteenpäin niillä on
lievä vaikutus liikevaihtoon. Pointsec toimii myös konsernin virustentorjuntaratkaisujen
edustajana omassa asiakaskunnassaan.
Tulevaisuuden näkymät
Konsernin päätavoitteena vuosina 2003 ja 2004 on kasvaa virustentorjuntaliiketoiminnassa alaa
nopeammin Euroopan pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä sekä kuluttajamarkkinoilla. Tähän
päästään hyödyntämällä olemassa olevia kumppanuuksia palveluntarjoajien kanssa ja lisäämällä
jälleenmyyjäkumppaneiden määrää valituissa maissa.
Vuoden 2003 neljännen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan 10,5 miljoonaa euroa
virhemarginaalin ollessa +-10 %. Arvio perustuu myyntinäkymiin julkaisuhetkellä, olemassa
oleviin palvelu- ja tukitilaussopimuksiin sekä aikaisempaan kokemukseen vuosittaisesta myynnin
jakautumasta.
Kiinteiden kustannusten arvioidaan olevan noin 8,5 miljoonaa euroa vuoden viimeisen
neljänneksen aikana.
Konsernin johto odottaa vuoden 2003 kokonaisliiketuloksen olevan positiivinen.
Jatkossa tuotepainotuksen odotetaan kasvavan virustentorjuntatuotteiden suuntaan sekä
perinteisessä PC-ympäristössä että uusilla langattomilla käyttöalustoilla. Nykyisten hajautettujen
palomuurien, sovellushallinnan ja tunkeutumiseneston lisäksi tarjontaan lisätään roskapostien
estoon ja Internetin käyttöoikeuksien valvontaan liittyviä tuotteita.
Vuonna 2004 konserni odottaa bruttokatteen paranevan tuoterakenteiden rationalisoinnin myötä.
Tämä vastaa yli miljoonan euron säästöjä vuosittaisissa rojaltimaksuissa.

Vuonna 2004 langattoman tietoturva-alueen uskotaan lähtevän kasvuun, kun taas
salausliiketoiminta säilyttää laskevan suunnan.

Tunnusluvut (tilintarkastamattomia):
Miljoona euroa
Tuloslaskelma
2003 2002 2003
7-9 7-9 1-9
Liikevaihto
10,1 9,6 28,2
Hankinnan ja
valmistuksen kulut
1,3 1,3 3,3
Bruttokate
8,8 8,3 24,9
Myynnin ja
markkinoinnin kulut
5,3 5,6 16,3
Tutkimuksen
ja tuotekehityksen kulut
2,1 2,4 6,7
Hallinnon kulut
0,6 0,6 2,0
Liiketoiminnan
muut tuotot
0,1 0,1 0,4
Liiketulos
0,8 -0,3 0,2
Rahoitustuotot
ja -kulut
0,2 0,2 0,6
Tulos ennen
satunnaisia eriä
1,1 -0,1 0,9
Satunnaiset erät +/Tulos ennen
tilinpäätössiirtoja
ja veroja
1,1 -0,1 0,9
Tuloverot
-0,0 -0,0 -0,1
Kauden tulos
1,0 -0,1 0,8

2002 Muutos 2002
1-9
% 1-12
28,7
-2 38,5
3,7
25,0

-10
0

4,6
33,9

17,8

-8

23,4

7,5
2,3

-10
-14

9,8
2,9

0,2
-2,4

0,4
-1,7

0,6

0,8

-1,8
-

-0,9
-

-1,8
-0,1
-1,9

-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

30/9/2003 30/9/2002 31/12/2002
1,0
1,7
1,2
1,2
1,8
1,6
0,2
0,2
0,2
11,7
11,4
12,5
36,1
32,7
34,4
50,2
47,7
49,8
30/9/2003 30/9/2002 31/12/2002
27,7
25,8
26,8
1,9
1,9
1,9
13,3

11,9

13,2

pääoma
Yhteensä

7,3
50,2

8,0
47,7

7,8
49,8

Rahoituslaskelma
30/9/2003 30/9/2002 31/12/2002
Liiketoiminnan rahavirta
2,2
2,3
3,9
Investointien rahavirta
-0,5
-0,9
-1,0
Rahoituksen rahavirta
0,2
0,4
0,6
Rahavarojen muutos
1,9
1,8
3,6
Rahavarat tilikauden alussa
34,2
30,8
30,8
Rahavarat tilikauden lopussa
36,1
32,7
34,4
Tunnusluvut

2003
9 kk

Liiketulos,
% liikevaihdosta
0,8
ROI, %
6,7
ROE, %
3,8
Omavaraisuusaste, %
75,1
Nettovelkaantumisaste, %
-130,2
Osakekohtainen tulos (euroa)
0,01
Osakekohtainen tulos
laimennusvaikutus huomioiden,e
x)
Oma pääoma/osake, e
0,19
Investoinnit (milj.euroa)
0,5
Vastuut (milj. euroa)*
16,2
Henkilöstön keskimääräinen lkm
299

2002
9 kk

2002
12 kk

-8,4
-8,1
-9,4
72,2
-126,7
-0,01

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

x)
0,18
0,9
18,4
317

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 2/03 3/03
Liikevaihto
10,0 9,1 9,6 9,9 9,1 9,1 10,1
Hankinnan ja
valmistuksen kulut
1,1 1,2 1,3 0,9 1,0 1,1 1,3
Bruttokate
8,8 7,9 8,3 8,9 8,1 8,0 8,8
Myynnin ja
markkinoinnin kulut
6,1 6,0 5,6 5,6 5,5 5,6 5,3
Tutkimuksen ja
tuotekehityksen kulut 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,1
Hallinnon kulut
0,9 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6
Liiketoiminnan muut
tuotot
0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
Liiketulos
-0,7 -1,4 -0,3 0,7 -0,2 -0,4 0,8
Rahoitustuotot
ja -kulut
0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
Tulos ennen
satunnaisia eriä
-0,6 -1,1 -0,1 0,9 0,0 -0,2 1,1
Raportointi

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus pidetään tänään 30. lokakuuta klo 11 Suomen aikaa konsernin
pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki. Puhelinkonferenssi kansainvälisille
sijoittajille ja analyytikoille pidetään klo 14.00 Suomen aikaa. Lisäohjeita on osoitteessa:
http://www.europe.fsecure.com/investor-relations/

Raportointi vuonna 2004
Neljännen neljänneksen ja koko vuoden 2003 katsaus julkistetaan 12. helmikuuta 2004 ja
vuosikertomus 16. maaliskuuta 2004. Varsinainen yhtiökokous pidetään 24. maaliskuuta. Vuoden
2004 osavuosikatsaukset julkaistaan 27.4. (ensimmäinen vuosineljännes), 3.8. (toinen
vuosineljännes) ja 26.10. (kolmas vuosineljännes). Pörssitiedote lähetetään Helsingin pörssiin klo
9 Suomen aikaa, lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet pidetään klo 11 Suomen aikaa Helsingissä, ja
kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään iltapäivällä. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan
konsernin web-sivustolla.
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