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100 palveluntarjoajakumppanin raja rikkoontui
(Suluissa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tilanne, ellei muuta
mainittu.)
Yhteenveto ensimmäisestä vuosineljänneksestä
- Kokonaisliikevaihto kasvoi 41% ennätystasolle 18,8 miljoonaan
euroon
- Yrityssektorin liikevaihto kasvoi 22% 9 miljoonaan euroon
- Palveluntarjoajille suunnattu myynti kasvoi 80% 5,8 miljoonaan
euroon
- 100:s sopimus solmittu Internet-palveluntarjoajakumppanien kanssa
- Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 80% 3,4 miljoonaan
euroon
- Muu liikevaihto 0,7 miljoonaa euroa
- Liikevoitto kasvoi runsaat 270 % 2,9 miljoonaan euroon (0,8
miljoonaa euroa); 16 % liikevaihdosta
- Ennakkomaksuiksi kirjattu myynti kasvoi 1,9 miljoonaa 25,1
miljoonaan euroon ensimmäisellä neljänneksellä
- Kassavirta 3,9 miljoonaa euroa positiivinen

Konsernin liiketoiminta
Vuoden 2006 ensimmäinen neljännes jatkoi konsernin kasvuneljännesten
sarjaa. Liiketoiminnan kasvu oli vakaata kaikilla alueilla.
Kokonaisliikevaihto oli 18,8 miljoonaa euroa (13,3 miljoonaa
euroa),mikä merkitsi 41% kasvua. Liikevoitto kasvoi runsaat 270% 2,9
miljoonaan euroon (0,8 miljoonaa euroa). Kassavirta oli 3,9 miljoonaa
euroa positiivinen (2,2 miljoonaa), ja ennakkomaksuiksi kirjattu
myynti oli neljänneksen lopussa 25,1 miljoonaa euroa (19,5
miljoonaa).
Neljänneksen tärkeimpiä saavutuksia olivat vahvana jatkunut
tietoturvaa palveluna -konseptin kehitys, jalansijan vahvistaminen
Aasiassa ja jo sadannen palveluntarjoajapartnerisopimuksen
solmiminen. Langattomien järjestelmien tietoturvan puolella myynnin
kehitys on vakaan nousujohteista.
Salausliiketoiminnasta luopuminen on edennyt ilmoitetun mukaisesti.
Konserni ei enää raportoi salaustuotteiden liikevaihtoa erikseen.
Salauspuolen liikevaihto kirjataan tästä eteenpäin kohtaan “muut
tuotteet”.

Kiinteät kulut olivat yhteensä 14,3 miljoonaa euroa (11,4 miljoonaa),
mikä merkitsee 25% kasvua. Konsernin lyhyen tähtäimen strategiaan
kuuluu edelleen kasvun priorisointi ennen kannattavuutta.
Panostaminen vahvan ja kestävän aseman saavuttamiseen nopeasti
kasvavilla tietoturvapalvelumarkkinoilla nähdään ensisijaisen
tärkeänä konsernin kasvulle jatkossa. Konserni aktivoi osan
kehitysmenoistaan IFRS-sääntöjen mukaisesti. Tämä vähentää kuluja
noin 0,4 miljoonaa euroa.
Liikevaihdon maantieteellinen jakautuma oli seuraava: Pohjoismaat 38%
(38 %), muu Eurooppa 44% (44 %), Pohjois-Amerikka 9% (10 %) ja muu
maailma 9% (9 %). Virustentorjunta- ja hyökkäyksenestotuotteiden
osuus kokonaisliikevaihdosta oli 98%.
Viimeisimmän, syksyllä 2005 tehdyn maailmanlaajuisen mittauksen
mukaan asiakastyytyväisyys on pysynyt hyvällä tasolla. Yleinen
tyytyväisyys oli 4,27 (4,30) asteikolla 1 - 5. Tinkimätön
paneutuminen asiakastyytyväisyyteen on yksi konsernin ydinarvoista.
Tavoitteemme on nostaa asiakastyytyväisyys 4,50:een.
Liiketoiminta eri toimialueilla ensimmäisen neljänneksen aikana
Vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana yritysasiakassektorin
liikevaihto jälleenmyyjien ja IT-palveluyritysten kautta oli 9
miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa), mikä on 49% virustentorjunta- ja
hyökkäyksenestoliikevaihdosta ja merkitsee 22% kasvua
edellisvuodesta. Kilpailukykyiset ratkaisut sekä vahva panostus
kumppaneihin ja asiakastukeen ovat edistäneet tämän sektorin kasvua.
Palveluntarjoajakanavan liikevaihto oli 5,8 miljoonaa euroa (3,2
miljoonaa), mikä on 32% virustentorjunta- ja
hyökkäyksenestoliikevaihdosta ja tarkoittaa 80%:n vuosikasvua tällä
osa-alueella. Palvelutyyppinen tietoturva on F-Securen ensisijainen
tapa tuottaa lisäarvoa asiakkailleen.
Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto oli 3,4 miljoonaa euroa (1,9
miljoonaa), mikä on 19% virustentorjunta- ja
hyökkäyksenestoliiketoiminnasta. Liikevaihdon kasvuvauhti oli
edelleen nopeaa, 80% edelliseen vuoteen verrattuna. Onnistuneet,
monipuoliset tuotejulkistukset yhdessä menestyksekkään
kanavarekrytoinnin ja verkkokaupan kanssa kasvattivat liikevaihtoa.
Kannettavien ja langattomien järjestelmien liikevaihto oli noin 1%
virustentorjunnan ja hyökkäyksenestotuotteiden liikevaihdosta.
Puhelintoimittajien, matkapuhelinoperaattoreiden ja yritysasiakkaiden
mielenkiinto konsernin ratkaisuja kohtaan säilyi korkealla. F-Secure
Mobile Anti-Virus -tuotteen myynti kuluttaja- ja yritysmyyntikanavien
kautta kasvoi selkeästi.
Kilpailutilanne

Joissakin maissa on ollut merkkejä lisääntyvästä hintakilpailusta,
vaikkakin yleisesti tilanne on pysynyt ennallaan. Konserni on
torjunut hintakilpailua menestyksekkäästi tarjoamalla toiminnoiltaan
monipuolisempia tuotekokonaisuuksia ja parempaa asiakaspalvelua.
Erityisesti konsernin erinomaiset reagointiajat virushyökkäyksiin
ovat saaneet positiivista huomiota ja jopa avanneet mahdollisuuksia
perinteisesti hankaliksi koetuilla markkinoilla, kuten PohjoisAmerikassa.
Tietoturvaa palveluna
Tietoturva-asiakkaiden ostotottumuksissa on tapahtumassa perustavaa
laatua oleva muutos. Kuluttajat ja yritykset suosivat yhä enemmän
tietoturvan ostamista palveluna. Konserni on ollut edelläkävijä tässä
muutoksessa ja on tarjonnut erityistä palvelualustavalikoimaa
erilaisille kohderyhmille eli suuryrityksille, pk-yrityksille,
kuluttajille, yhdyskäytäväkäyttöön, matkapuhelimiin ja
operaattoriverkkoihin.
Kuluneen neljänneksen aikana Internet-palveluntarjoajakumppanien
määrä nousi yli sadan ja kumppanimäärä on nyt 101 kaikkiaan 27
maassa. Konserni on selkeä markkinajohtaja maailmanlaajuisesti
tietoturvan toimittamisessa palveluntarjoajien välittämänä palveluna.
Konsernin vahvuus Internet-palveluntarjoajamarkkinoilla on selvä:
johtava globaali markkinaosuus, erinomainen kumppaneiden pysyvyys ja
nopein tahti uusien kumppanisopimusten solmimisessa.
Italiassa konserni solmi kumppanuussopimuksen Wind
Telecommunicationsin kanssa kattavan Internet-tietoturvapalvelun
toimittamiseksi yhtiön libero.it-portaalin kautta. New World
Telecomin (Hong Kong) kanssa tehty sopimus Service Platform for
Businesses -tuotteen käytöstä oli uraa uurtava Aasian markkinoilla.
Belgialainen A2Z allekirjoitti sopimuksen Service Platform for
Enterprises -kumppanuudesta.
Toisen neljänneksen aikana konserni on tehnyt kumppanuussopimuksen
intialaisen Reliance Communicationsin kanssa (Service Platform for
Consumers). Myös muita merkittäviä kumppanuussopimuksia on solmittu
toisen neljänneksen alkuviikkoina, ja ne julkistetaan lähiaikoina.
Langattomien järjestelmien tietoturva
Konsernin pitkän tähtäimen pioneerityö langattomien järjestelmien
tietoturva-asioiden tunnetuksi tekemiseen on tuottanut tulosta.
F-Secure Mobile Anti-Virus -tuotteen myynti kasvoi selkeästi
tarkasteluneljänneksen aikana, mikä kertoo käyttäjien tietoisuuden
kasvusta tietoturvauhkista.
Konserni on aloittanut yhteistyön Orangen kanssa automaattisen
virustentorjuntapalvelun tarjoamiseksi Sveitsissä. Tietoturvaohjelma

haetaan ja päivitetään suoraan käyttäjän matkapuhelimeen Orange World
Internet-mobiiliportaalista.
F-Securen läheinen yhteistyö on jatkunut Nokian kanssa. F-Secure
Mobile Anti-Virus on nyt saatavissa neljään hiljattain julkistettuun
S60-pohjaiseen laitteeseen. Nokian N71 ja N80-puhelinmallien mukana
toimitetaan F-Secure Mobile Anti-Virus –sovellus. Nokia E60, E61 ja
E70 – puhelimiin on saatavilla F-Secure Mobile Anti-Virus –sovellus
Nokia Catalogs –palvelun kautta.
Tuotejohtajuus
Ensimmäisen neljänneksen tärkein tuotejulkistus oli suuryrityksille
ja palveluntarjoajakumppaneille tähdätty F-Secure Messaging Security
Gateway™ P-Series, jolla estetään roskapostia, viruksia, tietojen
kalastelua, palvelunestohyökkäyksiä ja jaettujen hakemistojen
etsimistä. Tuotteella yritykset ja palveluntarjoajat voivat myös
varmistaa lähtevää sähköpostia koskevien sääntöjen täytäntöönpanon,
ehkäistä luottamuksellisten tietojen vuotamista ja varmistaa
sähköpostiin liittyvien määräysten noudattamisen.
F-Secure Network Control -tuotteesta julkaistiin uusi versio, joka
oli ensimmäinen täysin konsernissa kehitetty versio viime vuoden
loppupuolella ostetun Rommon Oy:n tuotteesta.
Henkilöstö ja organisaatio
Tarkasteluneljänneksen lopussa konsernissa oli 410 työntekijää (336).
Konsernin johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: Pekka Kuusela
(myynti), Aki Mänttäri (henkilöstö), Pirkka Palomäki (tuotekehitys),
Risto Siilasmaa (toimitusjohtaja), Taneli Virtanen (hallinto) ja
Travis Witteveen (tuotteet ja palvelut).
Rahoitus
Konsernin rahoitusasema pysyi vahvana. Konsernin omavaraisuusaste
31.3.2006 oli 67% (84 %). Omavaraisuusaste olisi ollut 79%, mikäli
osingot olisi maksettu jo maaliskuussa. Rahoitustuotot ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa),
johon sisältyy myös SRV:n korkokuluvaraus.
Ensimmäisen neljänneksen kassavirta oli 3,9 miljoonaa positiivinen
(2,2 miljoonaa). Konsernin likvidien varojen markkina-arvo 31.3.2006
oli 65,4 miljoonaa (52,2 miljoonaa).
Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen vaihtokurssin muutos on
vaikuttanut positiivisesti liikevaihtoon ja jonkin verran tulokseen.
Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat vuoden ensimmäisten neljänneksen aikana
1,2 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa). Nämä koostuivat lähinnä ITlaitteista ja –ohjelmistoista sekä kehitysmenojen aktivoinnista.
Osakkeet, osakepääoma ja optio-ohjelmat
Ensimmäisen neljänneksen aikana merkittiin yhteensä 53.150 F-Securen
osaketta vuoden 2002 optio-ohjelman A1/A2-optiosarjoilla ja yhteensä
7.250 osaketta saman vuoden B1/B2-optiosarjoilla.
Osakkeiden lukumäärä kasvoi yhteensä 60.400:lla. Vastaava
osakepääoman lisäys, yhteensä 604 euroa, merkittiin kaupparekisteriin
9.1.2006. F-Secure sai lisää omaa pääomaa yhteensä 38.415 euroa.
Raportointijakson jälkeen yhteensä 64.600 F-Securen osaketta on
merkitty vuoden 2002 optio-ohjelman A1/A2-optiosarjoilla ja yhteensä
39.050 osaketta B1/B2-optiosarjoilla.
Yhteensä osakkeiden määrä kasvoi 103.650:lla. Vastaava osakepääoman
lisäys, yhteensä 1036,50 euroa merkittiin kaupparekisteriin 4.4.2006.
F-Secure sai lisää omaa pääomaa yhteensä 73,905 euroa.
Merkintöjen seurauksena F-Securen pääoma on nyt 1.548.758,68 euroa ja
osakkeiden kokonaismäärä 154.875.868. Osakkeiden vastaava määrä
kaikkien optio-ohjelmien laimennusvaikutus huomioon ottaen olisi
161.464.443.
Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä (Corporate Governance)
F-Secure noudattaa HEX:n, Suomen keskuskauppakamarin ja Teollisuuden
ja työnantajien keskusliiton joulukuussa 2003 julkistamia
listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä (Corporate
Governance) koskevia suosituksia, kuten yrityksen verkkosivuilla on
kuvattu.
Tulevaisuuden näkymät
Konsernin kolme tärkeintä tavoitetta vuodelle 2006 noudattavat viime
vuosina toteutettua linjaa:
1) Jatkaa virustentorjunta- ja hyökkäyksenestoliiketoiminnan
kasvattamista huomattavasti alaa nopeammin. Viime aikojen arviot (FSecuren keräämä) markkinoiden kasvusta vaihtelevat 10 ja 15 % välillä
yrityssektorilla ja 25 ja 30 % välillä kuluttajasektorilla.
Konsernin tulevaan kasvuun ensisijaisesti vaikuttava tekijä on
Tietoturvaa palveluna -konsepti. Tätä kasvua haetaan myös
kasvattamalla erilaisia kanavia järjestelmällisesti Euroopan
avainmarkkina-alueilla, entistäkin kattavammalla tuotevalikoimalla,
moitteettomalla palvelulla ja varovasti laajentuvalla

maantieteellisellä kattavuudella. Konserni näkee konkreettisia
liiketoimintamahdollisuuksia Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.
Kuluttajaliiketoiminnassa tavoiteltavia avainmahdollisuuksia ovat
uudet, innovatiiviset kanavamallit, mistä esimerkkinä on vuoden 2006
alussa julkistettu yhteistyö Barclays Internet Bankin kanssa.
Yrityspuolella lisäpainoa on odotettavissa tietoturvalaitteista,
kuten F-Secure Messaging Security Gatewaysta.
2) Jatkaa konsernin Tietoturvaa palveluna -konseptin myötä hankitun
johtoaseman hyödyntämistä sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden
parissa.
Kumppaneiden rekrytointi jatkuu vahvana kaikilla
palvelualustasektoreilla, ja konsernilla on hyvät mahdollisuudet
hyötyä Tietoturvaa palveluna -mallin kehityksestä kattavalla,
johtavalla tuotevalikoimallaan ja yhä vahvemman asemansa perusteella
Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian palvelutarjoajien parissa. FSecure Network Control tuo uusia mahdollisuuksia tällä
toimintasektorilla.
3) Edetä langattomien järjestelmien tietoturvan alueella ja muuntaa
markkinoiden kypsyessä johtoasema liikevaihdoksi.
Näkyvyys langattomien järjestelmien tietoturvaliiketoiminnassa
paranee jatkuvasti sitä mukaa kuin operaattoreiden ja
yritysasiakkaiden tietoisuus mobiilijärjestelmien
tietoturvakysymyksistä kasvaa ja toimittajien mielenkiinto lisääntyy.
Konsernissa uskotaan, että mobiililaitteiden haittaohjelmien määrä
tulee kasvamaan tasaisesti. Tämä korostaa edelleen ajan tasalla
olevan tietoturvaratkaisun merkitystä kannettavissa
multimediapäätelaitteissa ja lisää vähitellen mobiilien
tietoturvaratkaisujen omaksumista.
Yhtiön johto arvio, että virustentorjunnan ja hyökkäykseneston vahva
kasvu jatkuu, erityisesti Tietoturvaa palveluna -liiketoiminnan
osalta. Vuoden 2006 kokonaisliikevaihdoksi arvioidaan noin 85
miljoonaa euroa virhemarginaalin ollessa +-10%.
Strategiansa mukaisesti, jossa painotetaan enemmän kasvua kuin lyhyen
tähtäimen tulosta, konserni jatkaa panostusta uusiin myynti- ja
markkinointitoimenpiteisiin sekä merkittäviin uusiin kehitystoimiin
ja uusiin projekteihin, joilla laajennetaan konsernin tuotetarjontaa
palveluntarjoajille ja IT-palvelutaloille. Johdon tavoitteena on
vajaan 20 % liikevoitto vuonna 2006. Vuoden 2006 puolivuotisjaksoista
jälkimmäisen arvioidaan olevan vahvempi.
Vuoden 2006 toisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan 18-20
miljoonaa euroa ja kustannustason noin 15 miljoonaa euroa. Arvio
perustuu myyntinäkymiin julkaisuhetkellä, olemassa oleviin
palvelutilauksiin ja tukisopimuksiin ja euron ja dollarin väliseen
vaihtokurssiin 1,19.
Varsinainen yhtiökokous

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2006.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
vuodelta 2005 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavaa:
Osinko
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa EUR 0,07
osakkeelta, yhteensä EUR 10.834.055,26 laskettuna koko osakemäärälle.
Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä
27.3.2006 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.4.2006.
Hallitus ja tilintarkastajat
Hallituksen jäsenen vuosipalkkioiksi päätettiin EUR 20.000 ja 10.000
optiota. Puheenjohtajan palkkioksi päätettiin EUR 30.000 ja 15.000
optiota. Palkkioita ei makseta konsernin
palveluksessa oleville henkilöille.
Koska Antti Vasara ilmoitti olevansa estynyt osallistumaan
hallitukseen johtuen hänen uudesta työtehtävästään Nokia Oyj:ssä,
hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä päätettiin pienentää
neljäään. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Sari Baldauf, Pertti
Ervi, Risto Siilasmaa ja Alex Sozonoff. Varajäseneksi valittiin Ari
Hyppönen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan
puheenjohtajaksi Pertti Ervin.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.
Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy. Päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Tomi Englund.
Hallituksen valtuuttaminen osakepääoman korotukseen
Hallitus valtuutettiin tekemään osakepääoman korotus seuraavasti:
- Valtuutuksen voimassaoloaika
Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta
päättämään yhdestä tai useammasta uusmerkinnästä tai laskemaan
liikkeeseen yksi tai useampi vaihtovelkakirjalaina tai optiooikeuksia. Osakeantien, optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjalainojen
vaihtojen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 280.000
eurolla, jolloin uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään
28.000.000 kappaletta. Mikäli valtuutusta käytetään
kannustejärjestelmän luomiseksi konsernin henkilöstölle, osakepääomaa

voidaan nostaa enintään 70.000 eurolla, jolloin uusia osakkeita
voidaan antaa enintään 7.000.000 kappaletta.
- Merkintäoikeudesta poikkeaminen
Valtuutuksen perusteella merkittävät uudet osakkeet,
vaihtovelkakirjalainat tai optio-oikeudet voidaan tarjota
merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi,
jotta yhtiö voi rahoittaa mahdollisia strategisesti merkittäviä
yritysostoja osakejärjestelyin tai vahvistaa yhtiön rahoitus- ja
pääomarakennetta tai luoda kannustejärjestelmiä konsernin
henkilöstölle.
- Merkintähinnan määrääminen
Uusien osakkeiden sekä vaihtovelkakirjalainojen ja optio-oikeuksien
nojalla vaihdettavien tai merkittävien uusien osakkeiden
merkintähinta määräytyy hallituksen päättämällä tavalla siten, että
se on vähintään osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo. Sikäli kuin
valtuutusta käytetään kannustejärjestelmien luomiseen konsernin
henkilöstölle määräytyy merkintähinta hallituksen päättämällä tavalla
siten, että se pohjautuu osakkeen markkinahintaan.
- Merkintähinnan maksu
Hallituksella on oikeus hyväksyä maksuksi myös kuittaus tai muuta
omaisuutta (apportti).
- Aikaisempi valtuutus
Hallituksen esitys sisältää yhtiökokouksen 23.3.2005 myöntämän
valtuutuksen peruuttamisen käyttämättä olevilta osiltaan. Peruutus
tulee voimaan samassa yhteydessä, kun uusi valtuutus rekisteröidään
kaupparekisteriin.
Sulatumissuunnitelman hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä sulautumissuunnitelma, jonka mukaan F-Secure
Oyj:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö Rommon Oy sulautetaan FSecure Oyj:hin kustannussäästösyistä.
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti.
Tunnusluvut (tilintarkastamaton):
Miljoona euroa
TULOSLASKELMA
2006 2005
1-3
1-3
Liikevaihto
18,8 13,3
Myytyjä suoritteita
vastaavat kulut
1,7
1,3

Muutos 2005
% 1-12
41 61,8
30

5,9

Bruttokate
Liiketoiminnan
muut tuotot
Myynnin ja
markkinoinnin kulut
Tutkimuksen
ja tuotekehityksen kulut
Hallinnon kulut
Liiketulos
Rahoitustuotot (netto)
Tulos ennen veroja
Tuloverot
Kauden tulos

17,0

12,0

42

55,9

0,2

0,2

-2

0,8

9,6

7,4

30

31,6

3,7
1,0
2,9
0,2
3,2
-0,9
2,3

3,2
0,8
0,8
0,5
1,2
-0,3
1,0

15
22
278

14,7
3,1
7,4
1,9
9,3
-2,7
6,6

Osakekohtainen tulos,e
- ml.laimennusvaikutus,e

0,01
0,01

0,01
0,01

TASE
VARAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Muut saamiset
Pitkäaikaiset varat yht
Varasto
Muut saamiset
Myytävissä olevat
rahoitusvarat
Rahat ja pankkisaamiset
Lyhytaikaiset varat yht
Yhteensä

0,04
0,04

31/3/2006
9,6
3,0
3,6
16,2
0,1
15,6

31/3/2005
2,6
1,8
6,5
10,9
0,0
11,7

31/12/2005
8,9
3,0
4,3
16,2
0,1
15,8

56,6
8,9
81,2
97,4

46,8
5,6
64,0
74,9

53,5
8,5
77,8
94,0

31/3/2006
48,5
1,2
1,1
3,8
6,2
21,4
21,3
42,7
97,4

31/3/2005
46,8
0,2
0,1
3,0
3,3
8,3
16,4
24,8
74,9

31/12/2005
57,1
1,3
1,1
3,8
6,2
11,3
19,4
30,7
94,0

Rahoituslaskelma
31/3/2006
Liiketoiminnan rahavirta
5,0
Investointien rahavirta
-1,2
Rahoituksen rahavirta
0,1
Rahavarojen muutos
3,9
Rahavarat tilikauden alussa
61,8
Käyvän arvon muutos
-0,3
Rahavarat tilikauden lopussa
65,4

31/3/2005
2,4
-0,6
0,4
2,2
50,1
-0,1
52,2

31/12/2005
14,4
-5,8
3,5
12,1
50,2
-0,4
61,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Muut velat
Varaukset
Ennakkomaksut
Pitkäaikaiset velat yht
Muut velat
Ennakkomaksut
Lyhytaikaiset velat yht
Yhteensä

Oman pääoman muutokset
osakepääoma
Oma pääoma
31.12.2005
Myytävissä olevat
varat-arvonmuutos
Muuntoero
Osakeperusteisten
maksujen kustannus
Kauden tulos
Osingonjako
Optioilla merkityt
osakkeet
Oma pääoma
31.3.2006

1,5

yliarvon- kertyneet
kurssi- muunto- muutosvoittorahasto
erot rahasto
varat
33,5

0,0

0,2

21,8

-0,2

Yht.
57,1
-0,2
0,0

0,0

0,1
0,1
2,3
2,3
-10,8 -10,8
0,0

0,1

1,5

33,6

Tunnusluvut

0,1
0,0

2006
3 kk

Liiketulos,
% liikevaihdosta
15,7
ROI, %
24,9
ROE, %
17,4
Omavaraisuusaste, %
67,1
Nettovelkaantumisaste, %
-134,7
Osakekohtainen tulos (euroa)
0,01
Osakekohtainen tulos
laimennusvaikutus huomioiden,e 0,01
Oma pääoma/osake, e
0,31
P/E luku
51,1
Investoinnit (milj.euroa)
1,2
Vastuut (milj. euroa)
12,2
Henkilöstön keskimääräinen lkm 400
Henkilöstön lkm kauden lopussa 410

0,0

13,4

48,5

2005
3 kk

2005
12 kk

5,8
11,5
8,5
84,4
-111,7
0,01

11,9
19,0
12,9
80,6
-108,2
0,04

0,01
0,31
71,3
0,6
13,9
321
336

0,04
0,37
46,9
8,3
12,7
354
390

Segmentit
Konsernissa seurataan yhtä ensisijaista segmenttiä; tietoturvaa.
Kehitys neljännesvuosittain
1/05 2/05 3/05 4/05 1/06
Liikevaihto
13,3 14,7 15,7 18,1 18,8
Myytyjä suoritteita
vastaavat kulut
1,3 1,3 1,2 2,1 1,7
Bruttokate
12,0 13,4 14,5 16,0 17,0
Liiketoiminnan muut
tuotot
0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
Myynnin ja
markkinoinnin kulut
7,4 7,7 7,4 9,1 9,6
Tutkimuksen ja
tuotekehityksen kulut 3,2 3,6 3,7 4,2 3,7
Hallinnon kulut
0,8 0,8 0,6 0,8 1,0

Liiketulos
Rahoitustuotot
Tulos ennen veroja

0,8
0,5
1,2

1,5 3,0
0,3 -0,1
1,8 2,9

2,1
1,2
3,3

2,9
0,2
3,2

Raportointi
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus pidetään tänään 26. huhtikuuta klo
11 Suomen aikaa konsernin pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu
7, Helsinki. Puhelinkonferenssi kansainvälisille sijoittajille ja
analyytikoille pidetään klo 15.30 Suomen aikaa. Lisäohjeita on
osoitteessa http://www.europe.f-secure.com/investor-relations/
Vuoden 2006 osavuosikatsaukset julkistetaan 1. elokuuta (toinen
vuosineljännes) ja 24. lokakuuta (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

Lisätiedot:
F-Secure Oy
Risto Siilasmaa, toimitusjohtaja
Taneli Virtanen, talousjohtaja

puh.358 9 2520 5510
puh.358 9 2520 5655

