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F-secure lyhesti

F-SECURE lyhyesti

F-Secure on suojannut kuluttaja-asiakkaiden ja yritysten digitaalista elämää jo yli
20 vuoden ajan. Tietoturva- ja pilvipohjaiset
tallennuspalvelumme ovat saatavilla yli 200
operaattorin kautta yli 40 maassa ja käytössä miljoonissa kodeissa ja yrityksissä.
Vuonna 2011 F-Securen liikevaihto oli 146 milj.
euroa. Yhtiöllä on yli 900 työntekijää yli 20
toimipistessä globaalisti. F-Secure Oyj on ollut listattuna NASDAQ OMX Helsinkiin vuodesta 1999 lähtien.

Tunnusluvut 2011
Liikevaihto
Liikevoitto
% liikevaihdosta
Tulos ennen veroja
Osakekohtainen tulos
Kauden lopussa:
Saadut ennakot
Omavaraisuusaste
Velkaantumisaste
Henkilöstö

2011

2010

Muutos %

Milj. EUR
Milj. EUR
%
Milj. EUR
EUR

146,0
23,6
16
23,5
0,11

130,1
19,8
15
19,9
0,10

+12
+19

Milj. EUR
%
%

38,3
68
-47
942

37,2
69
-63
812

+18
+10
+3

+16

Vuosikertomus

1

F-secure lyhyesti

SUOJAA
KORVAAMATTOMAN

MARKKINATRENDIT
Pidemmän aikavälin markkinat ovat

TUOTTEET
JA PALVELUT

F-Securen lupaus, ”Protecting

houkuttelevat F-Securelle. Inter-

F-Securen palveluportfolio koostuu

the irreplacable – Suojaa korvaa-

netin käytön kasvu ja Internetiä

laajasta valikoimasta tietoturva- ja

mattoman” korostaa digitaalisen

käyttävien laitteiden määrän kasvu

pilvipalveluita. F-Secure Internet

aineiston suojaamisen tärkeyttä.

ajavat tietoturva- ja tallennuspal-

Security tarjoaa kokonaisvaltaisen

Ensisijainen ja tärkein tehtävämme

veluiden kysyntää. Tietoturva-

suojan tietokoneille ja asiointiin

on suojata asiakkaidemme arvokas-

ohjelmistojen markkinat jatkavat

verkossa. Ohjelmistomme pitää

ta aineistoa tietoturvauhilta ja var-

kasvuaan. Tietoturvaohjelmistojen

virukset, madot, vakoiluohjelmat

mistaa, ettei se häviä, oli kyseessä

kokonaisliikevaihto vuonna 2010

ja haitalliset Internet-sivustot

tietokone tai älypuhelin. F-Securen

oli globaalisti $16,5 miljardia, joka

poissa tietokoneista tehokkaasti ja

palveluiden ansiosta kuluttajat ja

vastaa noin 12 %:n kasvua (Gartner,

helposti. F-Securen pilvipohjaiset

yritykset voivat käyttää Internetiä

kesäkuu 2011). Käyttäjien tuottami-

tallennuspalvelut tarjoavat helpon

turvallisesti ilman riskiä yksityi-

en digitaalisten sisältöjen määrän

ja vaivattoman tavan varmuusko-

syyden tai arvokkaiden sisältöjen

odotetaan kasvavan nopeasti

pioida tiedostoja pilveen, käyttää

menettämisestä, ja lisäksi käyttää

tulevina vuosina, erityisesti digiku-

niitä turvallisesti mistä tahansa

ja jakaa sisältöä ajasta ja paikasta

vien ja musiikin myötä. Sosiaalisen

verkon kautta ja jakaa niitä suoraan

riippumatta.

median käyttö on kasvussa ja ihmi-

ystäville tai sosiaaliseen mediaan.

set hakevat palveluita jakaakseen,

F-Secure F-Secure Mobile Security

STRATEGIA

tallentaakseen ja hallinnoidakseen

on tietoturvan kokonaisratkaisu

F-Secure tarjoaa operaattoreiden

henkilökohtaisia tiedostojaan.

älypuhelimille ja tablet-tietokoneille. Se suojaa puhelimesi sisällön,

kautta tietoturva- ja pilvipohjaisia
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tallennuspalveluita. F-Securella

ASIAKKAAT

takaa turvallisen mobiiliselailun ja

on maailmalla yli 200 operaattorin

Suojaamme kymmenien miljoonien

auttaa, jos puhelimesi häviää tai

kumppaniverkosto 40 eri maassa.

asiakkaidemme korvaamattomia

varastetaan.

F-Securen tärkein prioriteetti on

digitaalisia sisältöjä ja asiointia ver-

kasvu ja markkinoiden laajenta-

kossa. Ajasta, paikasta ja laitteesta

minen. Perustuen yhtiön vah-

riippumatta. Yli 200 operaattori-

vaan teknologiseen osaamiseen

kumppanimme takana on yli 250

tietoturvan, pilviteknologian ja

miljoonaa laajakaista- ja mobii-

tallennuspalveluiden saralla, yhtiö

liasiakasta. Palvelumme auttavat

jatkaa tarjontansa laajentamista

asiakkaita käyttämään Internetiä

perinteisten tietoturvatuotteiden

turvallisesti, oli se sitten surffaamis-

ulkopuolelle, erityisesti tallennus-

ta, tiedon jakamista tai sosiaalista

palveluihin.

verkostoitumista.

F-Secure

vuosi lyhyesti

vuosi 2011 lyhyesti

Keskeistä F-Securelle vuonna 2011:
• Vahva kasvu jatkui operaattoriliiketoiminnan vetämänä
• Ohjelmistoja palveluna -liiketoimintamalli jatkoi ensisijaisena
kasvun ajurina
• F-Secure solmi uusia, merkittäviä operaattorisopimuksia; 
maantieteellinen laajentuminen jatkui
• F-Securen pilvipohjaiset tallennuspalvelut ovat vahvistaneet F-Securen
asemaa operaattoreiden strategisena kumppanina
• Palkitun tietoturvaratkaisun uusin versio, F-Secure Internet Security 2012,
lanseerattiin
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

2011 – kiihtyvää ja kannattavaa liikevaihdon kasvua
operaattorikanavan ajamana
“Meille vuosi 2011 oli
kiireistä muutoksen
aikaa. Sinnikkäiden ponnistelujen
ansiosta saatoimme
kuitenkin julkistaa
hyvän ja ennusteemme mukaisen tuloksen, joka tarkoitti
sekä vahvaa liikevaihdon kasvua että hyvää
kannattavuutta. ”
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Tänä vuonna toimitusjohtajan katsaus on
kirjoitettu Pohjois-Kalifornian sydämessä,
Piilaaksossa. San Franciscon lahtialue on yhä
ainutlaatuinen paikka innovaatioille ja inspiraation lähde kasvaville liiketoiminnoille ja
uuden luomiselle, vaikkakin monet maat
ovat yrittäneet jäljitellä alueen menestystä.
Paikka tarjoaakin hyvän ympäristön tarkastella sekä F-Securea että sen markkinoiden
näkymiä.
Koko maailma on elänyt läpi haastavien
aikojen vuoden 2011 aikana odottaen mihin
suuntaan globaali talous kääntyy. Media on
täyttynyt uutisista talouden myllerryksestä
sekä Euroopassa että Amerikassa. Työttömyysluvut ovat pysytelleet korkeina
molemmilla mantereilla ja Euroopan velkakriisi on yhä ratkaisematta.
Vahva asema operaattoriliiketoiminnassa
Meille vuosi 2011 oli kiireistä muutoksen
aikaa. Sinnikkäiden ponnistelujen ansiosta
saatoimme kuitenkin julkistaa hyvän ja
ennusteemme mukaisen tuloksen, joka
tarkoitti sekä vahvaa liikevaihdon kasvua
että hyvää kannattavuutta. Vuoden 2011
aikana toteutimme strategiaamme tarjoamalla tietoturva- ja verkkotallennuspalveluita yli 200 operaattorikumppanimme
välityksellä. Näiden takana on maailmanlaajuisesti yli 250 miljoonaa Internetin laajakaistatilaajaa. Tuote- ja palvelukehityksemme lähtökohtana on kehittää kuluttajille
helppokäyttöisiä tuotteita ja palveluita,
joiden jakelu tapahtuu operaattoreiden
kautta. F-Securen ja operaattoreiden yhteisenä kohderyhmänä ovat kuluttajat, jotka
arvostavat laadukasta palvelua, ostamisen
helppoutta, laskutuksen sujuvuutta ja paikallista asiakastukea. Liiketoimintamallillamme erottaudumme sekä kaupallisista
että ilmaisista Internet-palveluista ja siten
vahvistamme kasvuamme ja kilpailukykyämme pitkällä aikavälillä.

Internetin käyttö on laajentunut
nopeasti PC-keskeisestä maailmasta useisiin
erilaisiin päätelaitteisiin. Kuluttajien tarve
päästä omiin tiedostoihin päätelaiteriippumattomasti luo kysyntää palveluille, joissa
tiedostot ovat käytettävissä muuallakin,
kuin niistä laitteissa, missä ne on luotu ja
mistä ne on haluttaessa helppo jakaa.
F-Securen tietoturvatausta sekä operaattoreiden paikallisuus ja läheisyys asiakkaisiin
luo luontevan pohjan henkilökohtaisen
sisällön ja tiedostojen vapauttamiselle
paikallisen kiintolevyn kahleista niin
kutsuttuihin pilvipalveluihin. Tulomme
pilvipohjaisten tallennuspalveluiden
markkinoille eteni hyvin ja tarjoama vahvisti
asemaamme operaattoreiden pitkäaikaisena strategisena kumppanina. Operaattoriliiketoimintamme erittäin myönteinen
kehitys jatkui ja sen kautta tuleva liikevaihto
olikin voimakkaassa kasvussa todistaen
strategiamme toimivuuden. Tästä on hyvä
jatkaa.
Kapulan vaihto
Olen hoitanut väliaikaisen toimitusjohtajan
tehtäviä oman työni ohella noin kolmen
kuukauden ajan. Nyt kun uusi toimitusjohtajamme Christian Fredrikson ottaa vetovastuun yrityksestä, jatkan yhtiön teknologiajohtajana täältä Piilaaksosta käsin.
Toivotan Christianin lämpimästi tervetulleeksi taloomme ja uusien haasteiden
pariin. Samalla kiitän henkilöstöämme
hyvästä suorituksesta ja venymisestä menneen vuoden aikana. Esitän myös syvimmät
kiitokseni osakkeenomistajillemme, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme
luottamuksesta F-Securea kohtaan.

Pirkka Palomäki
Teknologiajohtaja ja väliaikainen
toimitusjohtaja 1.11.2011 -16.1.2012

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Edessä mielenkiintoinen ajanjakso
“Tällä hetkellä markkinoillamme on nähtävissä monenlaisia
mahdollisuuksia, kun
operaattorit kehittävät asiakkailleen uusia
palveluja ja syntyy
kokonaan uudenlaisia
liiketoimintamalleja.
Tavoitteemme onkin
olla operaattoreiden
tukena näiden palveluiden toteuttami-

Otan F-Securen toimitusjohtajan tehtävät
vastaan innostunein mielin. F-Secure on
vahvasti kasvava ja kansainvälisesti toimiva
yhtiö, jolla on erinomaiset mahdollisuudet
jatkaa kasvu-uralla.
Pidemmän aikavälin markkinat ovat houkuttelevat F-Securelle. Internetin käyttäjäkunta kasvaa merkittävästi kiinteän ja
mobiililaajakaistayhteyksien kasvun sekä
Internetiä käyttävien laitteiden, kuten
tablettien ja erilaisten älypuhelimien, määrän kasvun myötä. Nämä tekijät lisäävät
tietoturva- ja pilvipalvelupohjaisten tallennuspalveluiden kysyntää sekä luovat tarpeita uusille palveluille. Huolimatta aiempaa
paremmista ja turvallisimmista käyttöjärjestelmistä, tietoturvauhkien määrä on edelleen huimassa kasvussa korostaen erillisen
tietoturvan tarvetta. Pilvipalveluiden, kuten
varmuuskopioinnin, tallentamisen, jakamisen ja synkronoinnin, odotetaan olevan
merkittävä liiketoimintamahdollisuus koko
ohjelmistoalalla lähitulevaisuudessa. Käyttäjien tuottamien digitaalisten sisältöjen määrän odotetaan kasvavan nopeasti tulevina
vuosina, erityisesti digikuvien ja musiikin
myötä. Ihmiset hakevat palveluita hallinnoidakseen henkilökohtaisia tiedostojaan.
F-Secure työskentelee yhdessä operaattoreiden kanssa tarjoten tietoturva- ja tallennuspalveluja, joiden avulla operaattorit
kilpailevat Internet-toimijoiden kanssa.

Vahvaa kasvua ja parantuvaa
kannattavuutta
Jatkan F-Securen kehittämistä olemassa
olevan strategian pohjalta tiiviissä yhteistyössä henkilöstön ja operaattorikumppaneiden kanssa. Käytän aikaani asiakkaiden
tapaamiseen ja kasvustrategiamme jalostamiseen. Keskitymme vahvaan kasvuun ja
ajamme kestävää kannattavuuden parannusta ensi vuodesta eteenpäin. Meille on
tärkeää tuotteidemme ja palveluidemme
kehittäminen, uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen ja markkina-aseman vahvistaminen erityisesti läntisillä
markkinoilla sekä tietyillä kehittyvillä maantieteellisillä alueilla. Kasvun tueksi tarvitsemme joukkoomme myös uusia osaajia.
Tällä hetkellä markkinoillamme on nähtävissä monenlaisia mahdollisuuksia, kun
operaattorit kehittävät asiakkailleen uusia
palveluja ja syntyy kokonaan uudenlaisia
liiketoimintamalleja. Tavoitteemme onkin
olla operaattoreiden tukena näiden palveluiden toteuttamisessa innovatiivisena ja
asiantuntevana kumppanina.

Christian Fredrikson
Toimitusjohtaja 16.1.2012 alkaen

sessa innovatiivisena
ja asiantuntevana
kumppanina. ”
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Hallituksen toimintakertomus

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
F-Secure Oyj:n liiketoiminta kehittyi kokonaisuudessaan suotuisasti
perustuen vahvaan operaattorikanavaan ja vakaaseen lisenssimyyntiin. Liikevaihtoa kasvattivat tietoturvapalveluiden hyvä kysyntä ja
pilvipohjaisten tallennuspalveluiden myynti operaattorikanavan
kautta. Hallitus vahvisti vuoden aikana yhtiön uuden kasvustrategian sekä nimitti yhtiölle uuden toimitusjohtajan. Lisäksi yhtiö siirtyi
uudelle liiketoiminta-alueelle, pilvipohjaisiin tallennuspalveluihin, ja
solmi merkittäviä operaattorikumppanuuksia.
Tulos ja keskeiset tunnusluvut
Yhtiön kannattava kasvu jatkui vuonna 2011. Yhtiön liikevaihto oli 146,0
milj. euroa (2010: 130,1 milj. euroa), kasvua 12 %. Liikevaihdon kasvu
operaattorikanavassa jatkui vahvana, kasvua oli 26 % vuodesta 2010 ja
liikevaihto oli 84,8 milj. euroa (67,1 milj. euroa). Liikevaihto perinteisten
kanavien kautta laski odotetusti noin 3 % vuodesta 2011 ja oli 61,2 milj.
euroa (63 milj. euroa). Liikevoitto oli 23,6 milj. euroa (19,8 milj. euroa /
21,8 milj. euroa sisältäen uudelleenjärjestelykulut vuonna 2010), joka
vastaa 16 %:a liikevaihdosta (15 % / 17 %). Liikevoitto kasvoi hieman
edellisvuoteen verrattuna.
Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,10). Liikevoittoprosentti oli 16
% ja pysyi lähes edellisvuoden tasolla (15 % / 17 %). Liiketoiminnan
rahavirta oli 20,8 milj. euroa positiivinen (23,2 milj. euroa). Ennakkomaksuiksi kirjattu myynti oli joulukuun lopussa 38,3 milj. euroa (37,2
milj. euroa) hyvästä lisenssimyynnistä johtuen.
Kiinteät kokonaiskulut olivat 115,9 milj. euroa (103,2 milj. euroa), 12 %
korkeammat kuin vuonna 2010. Kustannusten kasvu kohdistui pääosin
maantieteelliseen laajentumiseen Latinalaisessa Amerikassa, tallennuspalveluihin liittyviin projektitoimituksiin sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen PC- ja mobiililaiteratkaisujen (esim. iOS, Android, Windows)
kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja pilvipohjaisten tallennuspalveluiden
kehittämiseksi.
F-Secure antoi vuoden 2011 alussa ohjeistuksen koko vuoden liikevaihdosta ja kannattavuudesta, ja sitä täsmennettiin neljännesvuositulosten julkistusten yhteydessä. Yhtiön liikevaihto ja kannattavuus olivat
annetun ohjeistuksen mukaisia (viimeisin ohjeistus: liikevaihdon kasvu
10-12 % ja liikevoitto 16-18 % liikevaihdosta).
Liikevaihdon maantieteellinen jakauma vuonna 2011 oli seuraava:
Suomi ja Skandinavia 32 % (33 %), muu Eurooppa 45 % (46 %), PohjoisAmerikka 11 % (9 %) ja muu maailma 12 % (12 %).
Lisätietoja yhtiön tunnuslukuihin liittyen on tilinpäätöksen liitetiedossa 27.
Operaattoriliiketoiminta
Operaattorikanava, sisältäen Internet-palveluntarjoajat, mobiilioperaattorit ja kaapelioperaattorit, on pääasiallinen myyntikanava F-Securen palveluille. Yhtiön yli 200 operaattorikumppania yli 40:ssä eri
maassa tavoittavat yhteensä yli 250 miljoonaa potentiaalista laajakaistaasiakasta. Yhtiön operaattorikumppanien lukumäärä on selvästi suurempi kuin muilla tietoturva-alan kilpailijoilla.
F-Secure tarjoaa operaattoreiden kautta kuluttajalle helppokäyttöisiä tietoturvapalveluita ja pilvipohjaisia tallennuspalveluita. Tällä hetkellä suurin osa F-Securen liikevaihdosta tulee tietoturvapalveluiden
myynnistä, jossa operaattorit myyvät tietoturvapalveluita suojatakseen
asiakkaitaan Internetin uhkia vastaan. Liikevaihtoa ovat kasvattaneet
tietoturvapalveluiden kasvaneet tilaajamäärät nykyisten ja uusien operaattorikumppaneiden asiakaskunnissa.
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Liiketoimintamahdollisuuksia tukevat sekä kiinteiden että mobiililaajakaistayhteyksien yleistyminen, tietoturvapalveluiden luonnollinen
kysyntä sekä suhteellisen matalat tietoturva- ja tallennuspalveluiden
käyttäjämäärät. Internetin tietoturvapalvelut älypuhelimille ja tabletlaitteille muodostavat tänä päivänä vain pienen osan F-Securen ja myös
kokonaismarkkinoiden liikevaihdosta. Mobiilitietoturvan markkinat
ovat hiljattain alkaneet muuttua älypuhelimien ja tablet-laitteiden määrän kasvun myötä. Internetiä käytetään yhä useammin myös muiden
laitteiden kuin perinteisten tietokoneiden kautta. F Secure seuraa tätä
kehitystä tiiviisti ja täydentää omaa tuotetarjontaansa markkinakehityksen mukaan.
Pilvipalveluiden, kuten tiedon tallentamisen, jakamisen ja synkronoinnin, odotetaan olevan merkittävä liiketoimintamahdollisuus koko
ohjelmistoalalla. F-Securen tulo pilvipohjaiseen tallennusliiketoimintaan on edelleen vahvistanut yhtiön asemaa operaattoreiden pitkän
aikavälin strategisena kumppanina. Operaattoreiden kiinnostus pilvipalveluihin on suuri. Tällä hetkellä kymmenet operaattorit tarjoavat 
F-Securen pilvipohjaisia tallennuspalveluita, lähinnä varmuuskopiointipalvelua. Yhtiö näkee kasvumahdollisuuksia sekä nykyisten asiakkaiden
palvelutarjonnan laajentamisessa että palveluiden tuomisessa muille
yhtiön tietoturvaa tarjoaville asiakkaille.
F-Secure on lisännyt investointejaan erityisesti pilvipohjaisiin tallennuspalveluihin mutta myös tietoturvapalveluihin. Yleisimpien käyttöjärjestelmien, kuten Android, iOS ja Windows, lisäksi yhtiö investoi
ohjelmistoalustojen ja taustajärjestelmien kehittämiseen. Investointien
avulla tuetaan palveluiden skaalautuvuutta ja kilpailukykyä sekä mahdollistetaan operaattorikanavan PC- ja mobiilipalveluiden tarjonta laajalle käyttäjäkunnalle. Nämä investoinnit näkyvät erityisesti viimeisen
kahden vuoden aikana tehdyissä tuotekehitysinvestoinneissa, joiden
poistot rasittavat yhtiön tulosta lähivuosien ajan.
Merkittävimpiä hankkeita pilvipohjaisessa tallennuspalvelutarjonnassa on yhteistyö amerikkalaisen operaattorikumppanin AT&T:n
kanssa. F-Secure on vuoden aikana toimittanut yhtiölle pilvipohjaisen
tallennuspalvelualustan. Toimitus tapahtui aikataulussa ja odotuksien
mukaisesti. Vuoden 2011 liikevaihto sisältää projektituloutusta AT&T:n
toimituksesta sekä käyttäjämääräpohjaisia minimituloutuksia. Käyttäjämääriin perustuvan liikevaihdon odotetaan kasvavan palvelun julkistuksen myötä.
F-Secure on solminut vuoden 2011 aikana kumppanuuksia Telefonican ja useiden muiden operaattoreiden kanssa Latinalaisessa Amerikassa, joka on yksi Internet-käyttäjien nopeimmin kasvavista alueista.
Näiden pitkäaikaisten kumppanuuksien ansiosta F-Securella on mahdollisuus tuoda tietoturva- ja tallennuspalvelunsa merkittäville langattoman laajakaista- ja mobiililaajakaistamarkkinoille. Uusien operaattoreiden lanseerauksien odotetaan tapahtuvan lähiaikoina useissa alueen
maissa.
Operaattoriliiketoiminnan vuotuinen liikevaihto kasvoi 26 % nousten 84,8 miljoonaan euroon (67,1 milj. euroa) ja vastasi 61 %:a (52 %)
yhtiön koko liikevaihdosta. Kasvun ajuri oli hyvä tietoturvapalveluiden
myynti, ja lisäksi kasvua tuki pilvipalvelupohjaisten tallennuspalveluiden
myynti.
Muiden kanavien liiketoiminta
Muiden kanavien myynti koostuu pääosin perinteisestä lisenssimyynnistä kuluttajille eStoren ja vähittäismyynnin kautta, toisin sanoen tietoturvalisenssien myymisestä ja uusimisesta sekä tietokoneille ja
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mobiililaitteille suunnattujen varmuuskopiointiratkaisujen myynnistä.
Nämä kanavat sisältävät myös laajan valikoiman tietoturvapalveluita
yritysasiakkaille globaalin jälleenmyyntiverkoston kautta.
Perinteisten kanavien yhteenlaskettu liikevaihto kehittyi odotetulla
tavalla laskien 3 % ja ollen 61,2 milj. euroa (63,0 milj. euroa), joka vastaa
39 %:a (48 %) kokonaisliikevaihdosta. Asiakastyytyväisyys tietoturvapalveluihin on nähtävissä hyvänä lisenssien ylläpitomyyntinä, mikä
näkyy ennakkomaksuiksi kirjatun liikevaihdon kasvuna; joulukuun
lopussa liikevaihto oli 38,3 milj. euroa (37,2 milj. euroa).
Tuotteet, palvelut ja teknologiat sekä keskeisimmät tuotejulkistukset
F-Secure kehittää ja myy tietoturva- ja pilvipalveluita, joiden valikoima
kattaa tietokoneet, palvelimet ja jatkuvasti kasvavan määrän älypuhelimia ja tablet-laitteita. Laajaan palveluvalikoimaan sisältyy kattava
joukko tietoturvatoimintoja, kuten virustentorjunta, selauksen suojaus
ja lapsilukko, sekä pilvipalveluita sisällön varmuuskopiointiin, synkronointiin ja jakamiseen.
F-Secure jatkaa edelleen investointeja pilvi- ja tietoturvapalveluihin.
Yleisimpien käyttöjärjestelmien, Androidin, iOS:n ja Windowsin, lisäksi
yhtiö investoi parhaillaan ohjelmistoalustojen ja taustajärjestelmien
kehitykseen. Investoinnit mahdollistavat palveluiden skaalautuvuuden
ja kilpailukyvyn sekä auttavat operaattoreita tarjoamaan F-Securen PCja mobiilipalveluita laajalle käyttäjäkunnalle.
Pilviteknologia (cloud computing) on ollut keskeinen osa yhtiön
teknologiastrategiaa ja -valintoja jo useamman vuoden ajan. F-Secure
käyttää pilviteknologiaa kahteen tarkoitukseen: reaaliaikaiseen suojaukseen ja varmuuskopiointiin. Reaaliaikainen suojaus siirtää tietyt prosessoria ja muistia kuormittavat toiminnot loppukäyttäjän koneelta
pilveen, minkä ansiosta ohjelmisto on käyttäjän kannalta katsottuna
yksi toimialan nopeimmista. Hyödyntämällä tietoa käyttäjien järjestelmistä reaaliaikainen suojaus myös tunnistaa uudet uhat ja reagoi niihin
selvästi aiempaa nopeammin ja tarjoaa suojausta eri laitekategorioille,
kuten älypuhelimille. F-Securen pilvipohjaista mainepalvelua hyödyntävät ratkaisut tarkistavat automaattisesti verkosta haettavan sisällön
turvallisuuden.
F-Secure jatkaa investointeja pilvipohjaisten tallennuspalvelusovellusten kehittämiseksi. Yhtiö on aiemmin kertonut investoinnista standardoituun synkronointipalveluun, jonka odotetaan olevan saatavilla
vuonna 2012. Palvelutarjonta mahdollistaa Internetin välityksellä yhdistettyjen laitteiden digitaalisen sisällön synkronoinnin ja jakamisen eri
päätelaitteiden välillä (älypuhelimet, tabletit, tietokoneet). Lisäksi carrier-grade-tason pilvipohjainen tallennusalusta mahdollistaa skaalautuvien ja räätälöityjen palveluiden tarjoamisen myös kaikkein suurimmille
operaattoreille.
Tietoturvaa ja pilvipohjaisia tallennuspalveluteknologioita yhdistämällä F-Secure voi tulevaisuudessa luoda uusia ja innovatiivisia ratkaisuja tietokoneille, älypuhelimille ja muille laitteille.
F-Secure panostaa edelleen vahvasti käyttäjäkokemuksen suunnitteluun tuotteiden ja palvelujen kehityksessä. Käytettävyyssuunnittelijat, markkinoinnin asiantuntijat ja tuotekehittäjät ovat osallistuneet
kuluttajatutkimuksiin, kohderyhmien hahmotteluun ja käyttäjäkokemustesteihin kartoittaakseen kuluttaja-asiakkaiden tarpeita sekä kuullakseen heidän näkemyksiään uusista tuote- ja palveluprototyypeistä.
Näin yhtiö voi kehittää tuotteita ja palveluita, jotka ovat mahdollisimman houkuttelevia ja helppokäyttöisiä jo julkaisuvaiheessa. Käyttäjäkokemus ja sen suunnittelu ovat teknisen suorituskyvyn ohella keskeisimpiä tekijöitä tuotteiden ja palvelujen kaupalliselle menestykselle.
Vuonna 2011 keskeisimmät tuote- ja palvelujulkistukset olivat seuraavat:
• Joulukuussa F-Secure julkaisi uuden version F-Secure Online Backupista, joka varmuuskopioi automaattisesti kuvat, musiikin ja muut tietokoneelle tallennetut tärkeät tiedostot suojatuille palvelimille. Var-
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muuskopiointi tapahtuu automaattisesti aina kun tietokoneella on
yhteys Internetiin.
Joulukuussa F-Secure julkaisi F-Secure Mobile Backupin, joka tarjoaa
helpon ja huolettoman tavan varmuuskopioida mobiililaitteille tallennettua aineistoa, kuten yhteystiedot, tekstiviestit, valokuvat ja
videot. Lisäksi se tekee mobiililaitteen vaihtamisesta helpompaa ja
laitteelle tallennetut tiedostot voi jakaa vaivattomasti vain parilla
klikkauksella esimerkiksi perheen tai ystävien kesken. F-Secure
Mobile Backupin tukemat käyttöjärjestelmät ovat Android, Symbian,
iOS ja BlackBerry.
Marraskuussa F-Secure julkaisi uuden version mobiilitietoturvaratkaisustaan. F-Secure Mobile Security 7.5 tarjoaa entistä tehokkaampaa pilvipohjaista tietoturvaa sekä uusia ominaisuuksia, kuten Safe
Applicationsin, Safe Contactsin ja uuden käyttäjäportaalin, jolla voidaan monipuolisesti hallinnoida varkaudenestotoimintoja. F-Secure
Mobile Security 7.5 on saatavilla myös BlackBerry-laitteille.
Marraskuussa F-Secure laajensi Security as Service -tarjontansa koskemaan myös jälleenmyyjiä. F Secure on ensimmäinen tietoturvaratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa koko yritystuotevalikoimaansa palveluna.
Lokakuussa yhtiö julkaisi uusimman version keskeisestä tietoturvaratkaisustaan, nimeltään F-Secure Internet SecurityTM2012.
F-Secure Internet Security™ 2012 tarjoaa kattavan ja tehokkaan suojauksen Internetin palveluiden käyttäjille. Ratkaisun sisältämät teknologiat yhdistyvät monitasoiseksi suojaukseksi tämän päivän haittaohjelmia vastaan.
Kesäkuussa julkistettiin F-Securen mobiilitietoturvaratkaisun uusi
versio, F-Secure Mobile Security 7, joka tarjoaa kattavan suojauksen
älypuhelimille ja tablet-laitteille.
Toukokuussa julkistettiin kotikäyttäjille suunnattu F-Secure AntiVirus for Mac -tietoturvaratkaisu, joka yhdistää reaaliaikaisen suojauksen ja tehokkaan suorituskyvyn. Ratkaisu on saatavilla myös pienille ja keskisuurille yrityksille F-Secure Protection Service for
Business (PSB) -palvelun mukana.
Toukokuussa julkistettiin F-Secure Protection Service for Email, joka
on kattava, pk-yritysten tarpeisiin kehitetty sähköpostiliikenteen
suodatusratkaisu. Pilviteknologiaan perustuva F-Secure Protection
Service for Email tarjoaa yritysasiakkaille tehokkaan reaaliaikaisen
suojauksen viruksilta, vakoiluohjelmilta, asiattomalta aineistolta ja
roskapostilta.
Maaliskuussa julkistettiin uusi Partner Portal -palveluportaali. Portaalin avulla F-Securen jälleenmyyjät voivat hallita kaikkia asiakastietojaan tehokkaasti yhdessä paikassa. Lisäksi uusi portaali tehostaa
myyntiä ja parantaa asiakkaille tarjottavaa palvelua.
Maaliskuussa julkistettiin F-Secure Policy Manager 10 yrityssegmentille. Uusi versio säästää aikaa ja tehostaa merkittävästi päivittäisiä
tietoturvarutiineja. Monet ratkaisun toiminnot on automatisoitu
tehostamaan työskentelyn eri osa-alueita.
Helmikuussa julkistettiin operaattoreille suunnattu F-Secure Protection Service for Mobile 7 (PSM 7), jonka avulla operaattorit voivat
tarjota kattavan tietoturvan lisäksi myös lapsilukkotoiminnon suojaamaan asiakkaidensa mobiililaitteita.
Tammikuussa 2011 F-Secure voitti “vuoden tuote” -palkinnon, jonka
myönsi AV-Comparatives, merkittävä itsenäinen testausorganisaatio. F-Securen Internet Security 2011 kuvattiin hyvin suunnitelluksi
tuotteeksi, jossa on selkeä ja helppokäyttöinen käyttöliittymä.

Tutkimus ja kehitys
Tutkimus- ja tuotekehityskulut vuonna 2011 olivat 39,3 milj. euroa (34,5
milj. euroa). Menojen suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 26,9 %.
F-Secure aktivoi osan tutkimus- ja tuotekehitysmenoistaan, yhteensä 7,8
miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa), kirjanpitosäännösten mukaisesti ja kirjasi kertaluontoisina arvonalennuksina yhteensä 1 milj. euroa liittyen
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aiempiin T&K-investointeihin. Vuodelle 2012 yhtiön kustannustason noususta arviolta 7 milj. euroa tulee uusien ohjelmistoalustojen ja taustajärjestelmien tuotekehityskustannusten aktivointien päättymisestä sekä
lisääntyneistä poistoista.
Kilpailutilanne
Vuonna 2011 tietoturvamarkkinoilla ei havaittu merkittäviä muutoksia
kilpailutilanteessa tai hinnoitteluasemassa. Tavanomaista hintakilpailua
on ollut havaittavissa joissakin maissa tietoturvamarkkinoilla, erityisesti
perinteisessä lisenssimyynnissä. Kaupallinen kiinnostus pilvipohjaisiin
tallennuspalveluihin on piristymässä sitä mukaa kun uusia pilvipalveluita tuodaan markkinoille. Monet F-Securen perinteisistä kilpailijoista
ovat myös tulossa pilvipohjaiseen tallennuspalveluliiketoimintaan.
F-Securen kilpailukyky operaattorikanavassa on pysynyt vahvana.
Kiinteän laajakaistan ja mobiililaajakaistan käytön kasvu tukee operaattoreiden asemaa tietoturva- ja pilvipalveluiden tarjoajana.
Henkilöstö ja organisaatio
Vuoden 2011 lopussa konsernissa oli 942 työntekijää (812). Yhtiön henkilöstömäärä on jatkanut kasvuaan erityisesti myynnissä ja markkinoinnissa, projektitoimituksissa sekä pilvipalveluliiketoimintaan liittyvässä
tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.
Yhtiön toimitusjohtaja Kimmo Alkio erosi yhtiön palveluksesta
31.10.2011 siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Hallitus käynnisti
välittömästi uuden toimitusjohtajan haun Kimmo Alkion ilmoitettua
erostaan kesällä 2011. Hallitus nimitti 1.11.2011 alkaen väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Pirkka Palomäen, yhtiön teknologiajohtajan. Kattavan rekrytointiprosessin jälkeen hallitus nimitti F Securen uudeksi toimitusjohtajaksi Christian Frediksonin 16.1.2012 alkaen. Christian Fredrikson siirtyi
yhtiön palvelukseen Nokia Siemens Networksiltä, jossa hän on toiminut
useissa kansainvälisissä myynnin johtotehtävissä vuodesta 1994 alkaen.
Hallitus painotti valinnassa vahvaa kokemusta operaattoriliiketoiminnasta ja kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta.
Yhtiön tämänhetkinen johtoryhmän kokoonpano vastuualueittain on
seuraava: Christian Fredrikson (toimitusjohtaja), Ari Alakiuttu (henkilöstö), Tuomas Hyyryläinen (strategia ja yrityskaupat), Samu Konttinen
(myynti ja markkinointi), Maria Nordgren (myynti, kanavat), Pirkka Palomäki (teknologia), Kari Penttilä (tutkimus ja tuotekehitys), Patrik Sallner
(Professional Services) ja Taneli Virtanen (talous ja hallinto). Pirkka Palomäki toimi yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana 1.11.2011–15.1.2012.
Toimitusjohtaja Christian Fredrikson aloitti tehtävässään F-Securella
16.1.2012. Pirkka Palomäki jatkoi aiemmassa tehtävässään F-Securen teknologiajohtajana Yhdysvalloissa 16.1.2012 alkaen.
Rahoitus ja pääomarakenne
Konsernin rahoitusasema jatkui vahvana. Konsernin omavaraisuusaste
vuoden lopussa oli 68 % (69 %) ja velkaantumisaste oli 47 % negatiivinen (63 % negatiivinen).
Liiketoiminnan rahavirta vuonna 2011 oli 20,8 milj. euroa positiivinen
(23,2 milj. euroa positiivinen). Rahavirta oli aiempaa vuotta matalampi
johtuen kasvaneista käyttöomaisuusinvestoinneista ja aktivoinneista.
Rahoitustuotot olivat hieman negatiiviset 0,1 milj. euroa pienten korkotuottojen ja valuuttakurssitappioiden johdosta (0,0 milj. euroa).
Konsernin pääomarakenne on kehittynyt pidemmän aikavälin
tehokkuustavoitteiden mukaisesti. Konsernin likvidien varojen markkina-arvo 31.12.2011 oli 28,1 milj. euroa (32,8 milj. euroa). Oman pääoman tuotto oli 29,5 % (30,3 %).
Valuuttakurssien muutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon ja kustannuksiin.
Investoinnit
Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen vuodelle 2011 olivat 18,7
milj. euroa (10,4 milj. euroa), joka sisälsi pääosin aktivoituja tuotekehi-

8

F-Secure

tyskustannuksia palvelutuotantoon liittyviin ohjelmistoalustoihin ja
taustajärjestelmiin sekä tietoturva- ja pilvipalveluihin.
Pääoman hallinta ja omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma
Konsernin tavoitteena on pyrkiä tehokkaaseen pääomarakenteeseen,
joka varmistaa liiketoiminnan toimivuuden ja tukee omistaja-arvon
kasvattamista. Vuonna 2011 F-Secure jatkoi omien osakkeidensa takaisinosto-ohjelmaa. F-Secure osti omia osakkeitaan 8.6.–11.11.2011 välisellä ajalla yhteensä 700 000 kappaletta.
Omien osakkeiden hankinta perustuu 30.3.2011 pidetyn yhtiökokouksen valtuutukseen ja sen pohjalta tehtyyn hallituksen päätökseen.
Enimmäismäärä ostettavia osakkeita on 2 000 000 osaketta, joka vastaa enimmissään noin 1,3 %:a yhtiön koko osakekannasta. Osakkeet
hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq OMX Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti markkinahintaan. Yhtiön omat osakkeet hankitaan
käytettäväksi yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamista, yrityshankintojen tai muiden
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
F-Securen hallussa oli joulukuun 2011 lopussa yhteensä 4 007 313
omaa osaketta, joka vastaa noin 2,5 % yhtiön osakkeista ja äänistä.
Tammikuussa 2012 F-Secure Oyj siirsi yhteensä 274 923 osaketta
palkkiona 21:lle osakeperusteisen kannustinohjelman piirissä olevalle
henkilölle. Osakkeet siirrettiin ohjelman piirissä oleville henkilöille 13.
tammikuuta 2012. Osakkeiden siirron jälkeen F-Secure Oyj:llä on hallussaan 3 732 390 kappaletta yhtiön omia osakkeita.
Osakkeet, osakepääoma ja optio-ohjelmat
Marraskuussa yhteensä 418 081 kappaletta F-Securen osakkeita merkittiin vuoden 2005 optio-ohjelman C-optioilla. Edellä mainituista osakemerkinnöistä johtuva osakkeiden lisäys 418 081 osakkeella merkittiin
kaupparekisteriin 7.12.2011. Merkintöjen seurauksena F-Securen sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 618 759,88 eurolla. Osakkeiden kokonaismäärä on rekisteröinnin jälkeen 158 798 739 kappaletta.
Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 8.12.2011. F Securen osakkeiden
merkintä alkoi 2005 optio-ohjelman C-optioilla 1.3.2010 ja päättyi
30.11.2011.
Syyskuussa yhteensä 510 522 kappaletta F-Securen osakkeita merkittiin vuoden 2005 optio-ohjelman C-optioilla. Vuoden 2005 optioohjelma hyväksyttiin 23.3.2005 pidetyssä yhtiökokouksessa.
Osakkeiden määrä kasvoi yhteensä 510 522 osakkeella, jotka merkittiin kaupparekisteriin 6.9.2011. Merkintöjen seurauksena F-Securen sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 755 572,56 eurolla. Osakkeiden kokonaismäärä on rekisteröinnin jälkeen 158 380 658 kappaletta.
Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 7.9.2011.
Toukokuussa F-Securen osakkeita on merkitty vuoden 2005 optioohjelman C-optioilla 45 000 kappaletta. Vuoden 2005 optio-ohjelma
perustuu yhtiökokouksen 23.3.2005 tekemään päätökseen. Edellä mainituista osakemerkinnöistä johtuva osakkeiden lisäys 45 000 osakkeella on
merkitty kaupparekisteriin 24.5.2011. Merkintöjen seurauksena F-Securen
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 66 600,00 eurolla.
Osakkeiden kokonaismäärä on rekisteröinnin jälkeen 157 870 136 kappaletta. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 25.5.2011.
Huhtikuussa F-Securen osakkeita on merkitty vuoden 2005 optioohjelman C-optioilla 285 893 kappaletta. Vuoden 2005 optio-ohjelma
perustuu yhtiökokouksen 23.3.2005 tekemään päätökseen. Edellä mainituista osakemerkinnöistä johtuva osakkeiden lisäys 285 893 osakkeella on
merkitty kaupparekisteriin 12.4.2011. Merkintöjen seurauksena F-Securen
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 423 121,64 eurolla. Osakkeiden kokonaismäärä on rekisteröinnin jälkeen 157 825 136 kappaletta.
Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 13.4.2011.
F-Secure Oyj:n vuoden 2005 D-optio-oikeudet otettiin kaupankäynnin kohteeksi ja kaupankäynti Nasdaq OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla
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alkoi 1.3.2011. Vuoden 2005 optio-ohjelmaan liittyen annetaan enintään
4,5 miljoonaa optiota, jotka jakautuvat A-, B-, C- ja D-sarjoihin. Kukin
optiotodistus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) F-Secure
Oyj:n osakkeen. 2005 D-sarjan optio-oikeuksien merkintähinta on 2,09
euroa vähennettynä määräytymisjakson alkamisen jälkeen päätettävien
ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä.
2005 D-optioiden merkintäaika alkaa 1.3.2011 ja merkintäaika päättyy
30.11.2012. Yhteensä 2005 D-optioilla voi merkitä 410 000 osaketta.
Optio-ohjelman ehdot on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteena 17.2.2011.
F-Securen osakkeiden kokonaismäärä oli vuoden 2011 joulukuun
lopussa 158 798 739 osaketta. Vastaava osakemäärä laimennusvaikutus
huomioiden oli 160 940 348 osaketta. Yhtiön osakepääoma on 1 551 311,18
euroa. Lisätietoja yhtiön optio-ohjelmista on saatavilla yhtiön sijoittajille
suunnatuilla verkkosivuilla.

teen kehittyminen, hinnoittelumallit (kuten ilmaispalvelut, tallennuskapasiteetin kustannus), teknologiamuutosten vaikutus, oikea-aikainen ja
menestyksekäs monimutkaisten teknologioiden kaupallistaminen uusiksi
tuotteiksi ja ratkaisuiksi, kyky suojata omia aineettomia oikeuksia (IPR)
samoin kuin kyky käyttää kolmansien osapuolien teknologioita järkevin
kaupallisin ehdoin, alihankkijasuhteet, toimitusprojektien onnistuminen,
alueellinen kehitys uusilla kasvumarkkinoilla, kumppanuussuhteiden pitkäjänteisyys, tallennetun tiedon vaarantuminen ja vaatimukset, jotka
kohdistuvat palvelutasoon ja kasvaneen sopimuksellisen riskin kantamiseen sekä uusien liiketoiminta-alueiden kehittämiseen.
Tallennus- ja pilvipohjaisen -liiketoiminnan projektiluonteisuudesta
johtuen projektien ennustetut toteutusaikataulut vaihtelevat tässä liiketoiminnassa enemmän kuin perinteisessä tietoturvapalveluiden liiketoiminnassa. Näistä saattaa aiheutua viivästyskorvauksia ja tämä voi myös
aiheuttaa vaihtelua liikevaihtoennusteissa.

Osakeperusteinen kannustinohjelma
Tammikuussa 2012 F-Secure Oyj tiedotti, että yhtiön hallitus on päättänyt uuden osakeperusteisen kannustinohjelman perustamisesta yhtiön
valituille avainhenkilöille ansaintajaksolle 2011–2013. Ohjelmien tarkoitus on tukea yhtiön strategiaa yhtenäistämällä yhtiön omistajien ja
avainhenkilöiden intressejä yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa
avainhenkilöitä. Yhtiön hallitus päättää osakeohjelman ansaintakriteerit ja voi muuttaa niitä ohjelman ehtojen mukaisesti. Osakeohjelman
ansaintakriteerit ansaintakaudelle perustuvat tuloksiin uusien liiketoimintojen kasvattamisessa, osakkeen arvon kehitykseen verrokkiryhmään verrattuna sekä osakekohtaisen tuloksen kehitykseen.
Osakeperusteisen ohjelman piiriin kuuluvilla avainhenkilöillä on mahdollisuus saada palkkio, joka koostuu yhtiön osakkeista sekä osakepalkkiosta seuraavien verojen maksuun tarkoitetusta käteisosuudesta. Ohjelman tuottama palkkio voi yhteensä olla enintään 2 500 000 yhtiön
osaketta ja niiden siirtopäivän arvoon perustuva käteisosuus. Ohjelmaan
piiriin kuuluvia avainhenkilöitä suositellaan pitämään hallussaan vähintään 50 % ohjelman kautta palkkiona saaduista osakkeista ja kerryttämään yhtiön osakeohjelmista saatujen osakkeiden määrää siten, että
niiden arvo vastaa avainhenkilön vuosittaista peruspalkkaa.
F-Securen hallitus perusti osakeperusteisen kannustinohjelman
ansaintajaksolle 2008–2010 yhtiön avainhenkilöille vuonna 2008. Tähän
ohjelmaan perustuen palkkio ansaintakaudelta 2008 maksettiin 13.1.2012.
Ansaintakriteerit kyseiselle kaudelle olivat liikevaihto ja liiketulos.

Oikeuskiistat
Suomessa käytävä välimiesmenettely koskien jälleenmyyntisuhdetta
Brasiliassa on saatu päätökseen. Tapauksella ei ollut merkittävää taloudellista vaikutusta yhtiön liiketoimintaan.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä (Corporate Governance)
F-Secure noudattaa listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä
(Corporate Governance) koskevia suosituksia, jotka Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys (Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Keskuskauppakamarin yhteistyöelin) on julkistanut
15.6.2011, kuten yhtiön verkkosivuilla on kuvattu. F-Secure julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelle 2011 yhtiön vuosikertomuksessa ja verkkosivuillaan. Selvityksessä hallinnosta ja ohjausjärjestelmistä (ns. Corporate Governance Statement) kuvataan tarkemmin
hallituksen, sen valiokuntien ja muiden hallintoelinten keskeisiä työtehtäviä vuonna 2011.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
F-Secure ei ole havainnut merkittäviä muutoksia riskeissä eikä epävarmuustekijöissä katsauskauden aikana. Epävarmuus maailmantaloudessa saattaa vaikuttaa laajakaistamyynnin kasvuun ja operaattoreiden
halukkuuteen investoida uusiin palveluihin. Nämä voivat vaikuttaa heikentävästi F Securen tietoturvan ja pilvipalveluiden myyntiin. Yhtiö
seuraa jatkossakin tarkasti sekä talouden että finanssimarkkinoiden
kehitystä.
Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät muun muassa seuraaviin
seikkoihin: yhtiön tuote- ja ratkaisuvalikoiman kilpailukyky, kilpailutilan-

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Euroclear Finland Oy:n pitämän osakasluettelon mukaan F-Securen
suurimmat osakkeenomistajat vuoden 2011 lopussa jakautuivat ryhmittäin seuraavasti: suomalaiset kotitaloudet (57,8 %), suomalaiset julkisyhteisöt (18,8 %), suomalaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset (16,7 %),
ulkomaiset sijoittajat (0,2 %), suomalaiset yhteisöt (5,3 %) ja suomalaiset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (1,1 %). Hallintarekisteröitynyt
omistus oli 8,7 %. Osakkeenomistajat, joiden osuus F-Securen osakkeista ja äänimäärästä ylittää yksi kahdeskymmenesosaa eli 5 %, ovat
Risto Siilasmaa (39,7 % osakkeista ja 40,8 % äänistä) ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (8,1 % osakkeista ja 8,3 % äänistä) ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (7,4 % osakkeista ja 7,6 % äänistä).
Vuoden lopussa osakkeen päätöskurssi oli 2,01 euroa (2,00), alin
kurssi vuoden aikana oli 1,90 euroa ja ylin kurssi 2,62 euroa. Joulukuun
2011 lopussa F-Secure Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli 319 milj.
euroa (315). Osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli vuoden
aikana 43 milj. osaketta (66), ja osakevaihdon arvo oli noin 100 milj.
euroa (150). Hinta/voittosuhde (P/E) oli 19,0 (23,1).
Lisätietoja koskien osakkeita ja osakkeenomistajia sekä tiedot hallituksen ja johdon osakkeiden ja optioiden omistusosuuksista on kerrottu tilinpäätöksen liitetiedossa 26. Ajantasaista tietoa suurimmista
osakkeenomistuksista on saatavilla myös yhtiön Internet-sivuilla.
Varsinainen yhtiökokous 2011
F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2011. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2010
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa
EUR 0,06 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 9,3 milj. euron osingot.
Osinko maksettiin osakkeenomistajille, jotka olivat täsmäytyspäivänä
4.4.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 12.4.2011.
Hallituksen palkkiot päätettiin aiemman palkkiotason mukaisiksi:
puheenjohtajan vuosipalkkioiksi päätettiin EUR 55 000. Nimitys- ja palkitsemis- sekä tarkastusvaliokuntien puheenjohtajalle palkkioksi päätettiin
EUR 40 000 ja hallituksen jäsenen palkkioksi päätettiin EUR 30 000. Palkkioista noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina.
Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi (6).
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Jussi Arovaara, Sari Baldauf, Pertti
Ervi, Juho Malmberg, Anu Nissinen ja Risto Siilasmaa. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan. Nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Sari Baldauf ja jäsenet Risto
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Siilasmaa ja Anu Nissinen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Pertti
Ervi ja jäsenet Jussi Arovaara ja Juho Malmberg.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erkka Talvinko.
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 10 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Esitetty määrä vastaa noin 6,3 %:a yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden. Valtuutus käsittää
osakkeiden hankkimisen joko julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiön omat osakkeet hankitaan
käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden totuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin
edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 13 307 313 oman osakkeen
luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa
yhden (1) vuoden. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään luovuttamisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu luovutus) laissa määrätyin edellytyksin. Hallituksella on oikeus päättää muista luovuttamiseen liittyvistä seikoista.
Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 40 000 000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee
sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.
Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.
Markkinatilanne
Pidemmän aikavälin markkinat ovat houkuttelevat F-Securelle. Internetin käytön kasvu ja Internetiä käyttävien laitteiden määrän kasvu ajavat
tietoturva- ja tallennuspalveluiden kysyntää.
Internet-käyttäjien määrä kasvaa ja on nyt ylittänyt 2 miljardin käyttäjän rajan. Internetin käyttöaste on jatkanut kasvuaan ja on nyt globaalisti
yli 30 %, Aasiassa yli 24 %, Euroopassa lähes 60 % ja Pohjois-Amerikassa
lähes 80 %. (Lähteet: Internet World Stats, U.S. Census Bureau, marraskuu & joulukuu 2011). Älypuhelimien ja muiden IP-yhteyksillä varustettujen laitteiden määrän arvioidaan kasvavan kymmeniin miljardeihin seuraavan 10 vuoden kuluessa (gigaom/Ericson).
Tietoturvaohjelmistojen markkinat jatkavat kasvuaan. Tietoturvaohjelmistojen kokonaisliikevaihto vuonna 2010 oli globaalisti $16,5 miljardia,
joka vastaa noin 12 %:n kasvua edelliseen vuoteen nähden (Gartner, kesäkuu 2011). Kasvu eri tietoturvasegmenteissä vaihteli suuresti. Tietoturvamarkkinat ovat suuressa murroksessa uusien palveluiden toimitusten
osalta, nopeasti yleistyvän tietoturvaa palveluna -liiketoimintamallin johdosta ja uusien teknologioiden myötä. (Lähde: Gartner, heinäkuu 2011).
Käyttäjien tuottaman digitaalisen tiedon määrän odotetaan kasvavan
nopeasti tulevina vuosina, erityisesti digikuvien ja musiikin myötä. Sosiaalisen median käyttö on kasvussa, ja ihmiset hakevat palveluita jakaakseen, tallentaakseen ja hallinnoidakseen henkilökohtaisia tiedostojaan.
Parks Associates ennustaa operaattoreiden tarjoamien pilvipohjaisten
tallennuspalveluiden liikevaihdon olevan $1,03mrd vuonna 2012, ja kasvavan $4.82mrd:iin vuoteen 2015 mennessä.
Perustuen toimiala-analyytikoiden arvioihin, ohjelmistoja palveluna
-liiketoimintamallin (Software as a Service, SaaS) odotetaan kasvavan
vahvasti ja voittavan markkinaosuutta perinteiseltä lisenssimyynniltä.
Operaattoreille SaaS-liiketoimintamalli on luonteva laajennus heidän
palvelutarjontaansa. SaaS-liiketoiminta tarjoaa operaattoreille mahdollisuuden korvata menetettyjä tuottoja perinteisistä, hintapaineen alla olevista palveluista ja lisätä asiakasuskollisuutta vahvojen Internet-yhtiöiden
ja kolmansien osapuolien kilpailun edessä.
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Pitkän aikavälin tavoitteet ja katsaus strategiaan 2012–2014
Hallitus hyväksyi vuoden lopulla F-Securen pidemmän aikavälin tavoitteet ja päivitetyn strategian vuosille 2012–2014. Strategian mukaisesti
F-Securen tärkeimmät tavoitteet ovat kasvu ja markkinoiden laajentaminen. F-Secure on uranuurtaja operaattoreille suunnatussa tietoturvaa palveluna -liiketoiminnassa. Kanava on ollut liikevaihdon kasvun
ajuri yli kymmenen vuotta. Perustuen yhtiön vahvaan teknologiseen
osaamiseen tietoturvan, pilviteknologian ja tallennuspalveluiden
saralla, yhtiö jatkaa tarjontansa laajentamista perinteisten tietoturvatuotteiden ulkopuolelle, erityisesti tallennuspalveluihin.
F-Secure työskentelee yhdessä operaattoreiden kanssa toimittamalla
tietoturva- ja tallennuspalveluita, joiden avulla operaattorit kilpailevat
muiden Internet-toimijoiden kanssa. Yhtiön laaja operaattorikumppaneiden verkosto ulottuu yli 40 maahan ja kattaa yli 200 operaattoria, joiden
yhteenlasketussa asiakaskunnassa on yli 250 milj. kiinteän laajakaistan ja
mobiililaajakaistan käyttäjää. Lisäksi yhtiön läheinen yhteistyö suurimpien matkapuhelinvalmistajien ja mobiilioperaattoreiden kanssa luo
hyvän pohjan mobiili-Internetin kasvumahdollisuuksien hyödyntämiselle.
Yhtiö keskittyy tilaajamäärien kasvattamiseen nykyisessä operaattorikumppaneiden asiakaskunnassa tietoturva- ja tallennuspalveluilla sekä
jatkaa valikoidusti partneriverkoston globaalia kasvattamista, erityisesti
kehittyvillä markkinoilla. Tilaajamäärät vaihtelevat operaattoreittain,
mutta kokonaistilaajakanta on kuitenkin suhteellisen matala ja luo siten
kasvumahdollisuuksia.
Yhtiö on päivittänyt strategiansa seuraavalle kolmelle vuodelle. Strategia muodostaa vakaan perustan jatkuvalle kasvulle ja paranevalle kannattavuudelle.
Operaattorikanava, sisältäen Internet-palveluntarjoajat, mobiilioperaattorit ja kaapelioperaattorit, on pääasiallinen myyntikanava F-Securen palveluille. F-Secure tarjoaa operaattoreiden kautta tietoturva- ja
pilvipohjaisia tallennuspalveluita, jotka on suunniteltu helppokäyttöisiksi valtavirran kuluttaja-asiakkaille. Myyntikanava käyttää operaattoreiden paikallisuutta ja tunnettuutta tavoittaakseen miljoonia kuluttajaasiakkaita kustannustehokkaasti ja skaalautuvasti.
Operaattorit kilpailevat jatkuvasti asiakkaiden huomiosta muiden
Internet-toimijoiden ja laitevalmistajien kanssa. Operaattoreiden etuna
on kyky hallinnoida jatkuvasti markkinoille tulevia laitteita ja useita erilaisia käyttöjärjestelmiä erilaisissa ympäristöissä. Operaattoreilla on kokemusta tuoda palveluja suurille käyttäjämäärille ja lisäksi tarjota asiakastukea palveluilleen.
F-Securen kilpailuedun muodostavat nykyinen operaattoreiden ja
palvelutarjoajien verkosto sekä vuosien aikana muodostetut asiakassuhteet. F-Securen keskeisiä vahvuuksia ovat tietoturvatutkimus, kokemus
palveluiden tuomisesta operaattoriverkostoon ja operaattoreiden kasvava asiakaskunta. Differoinnissa keskeisintä on yhtiön kyky yhdistää tietoturvaosaamista tallennuspalveluihin sekä laajempi operaattorikanavan
ymmärrys. Auttamalla operaattoreita tarjoamaan paikallisia, turvallisia ja
luotettavia Internet-palveluja yhtiö vahvistaa asemaansa operaattoreiden
pitkäaikaisena yhteistyökumppanina.
Yhtiön tavoitteena on saavuttaa strategiakauden aikana prosenteissa
mitattuna kaksinumeroinen liiketoiminnan kasvu, jota ajaa operaattorikanava. Kasvun odotetaan tulevan länsimaista ja tietyiltä kasvavilta markkinoilta, kuten Latinalaisesta Amerikasta.
Yhtiö jatkaa investointeja pilvipohjaisiin tallennusjärjestelmiin ja myös
tietoturvapalveluihin. Yleisempien käyttöjärjestelmien, kuten Androidin,
iOS:n ja Windowsin, lisäksi yhtiö tekee investointeja tallennusalustan
kehitykseen. Investoinneilla varmistetaan palveluiden skaalautuvuutta ja
kilpailukykyä ja niiden avulla mahdollistetaan F-Securen palvelutarjonta
operaattoreiden kautta suuremmille PC- ja mobiiliasiakkaiden asiakaskohderyhmille. Kannattavuuden arvioidaan kehittyvän kohti 25 %:n tasoa
strategiakauden loppua kohti pilvipohjaisten tallennuspalveluiden skaa-
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lautuvuuden myötä. F-Securen pitkän aikavälin kannattavuustaso pohjautuu edelleen liikevaihdon kasvuun ja skaalautuvaan liiketoimintaan.
Vuoden 2012 näkymät
F-Securen operaattorikanavan kasvun odotetaan jatkuvan suotuisana
johtuen hyvästä tietoturvapalveluiden myynnistä, pilvipohjaisten tallennuspalveluprojektien toimituksesta sekä tilaajaperusteiseen laskutukseen perustuvista pilvipalveluista. Perinteisen lisenssimyynnin odotetaan jatkuvan hieman laskevana kuten vuonna 2011.
Yleisen epävarmuuden odotetaan jatkuvan globaalissa taloudessa ja
rahoitusmarkkinoilla ja sillä voi olla vaikutusta operaattoreiden halukkuuteen investoida uusiin palveluihin, erityisesti uusiin pilvipohjaisiin
tallennuspalveluprojekteihin.
Johto arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan noin 10 prosenttia.
Yhtiö jatkaa kasvun priorisoimista lyhyen aikavälin kannattavuuden
edelle ja suunnittelee investoivansa suurimman osan tulosparannuksesta takaisin ydinliiketoimintojensa kasvumahdollisuuksiin.
Arviolta 7 miljoonaa euroa vuoden 2012 kustannustason noususta
tulee uusien ohjelmistoalustojen ja taustajärjestelmien tuotekehityskustannusten aktivointien päättymisestä sekä lisääntyneistä poistoista.
Varsinaisten operatiivisten kustannusten nousu on varsin rajallinen ja
kohdistuu tuotevalikoiman kilpailukyvyn parantamiseen, skaalautuvuuden rakentamiseen pilvipohjaisissa tallennuspalveluissa ja maantieteelliseen laajentumiseen.
Vuotuisen kannattavuuden odotetaan olevan noin 15 % liikevaihdosta ja sen odotetaan seuraavan normaalia kausivaihtelua siten, että
jälkimmäinen vuosipuolisko on ensimmäistä parempi. Liikevaihtoarviot
perustuvat myyntinäkymiin julkaisuhetkellä, olemassa oleviin palvelutilauksiin ja tukisopimuksiin sekä nykyisiin valuuttakursseihin.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Hallituksella ei ole tiedossa vuoden 2011 joulukuun lopun tilanteen jälkeen tapahtuneita asioita, joilla olisi olennaisia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen asemaan.
Hallituksen esitys voitonjaosta
Hallitus esittää 3.4.2012 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
yhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 31.12.2011 päättyneeltä
tilikaudelta 0,06 euroa osakkeelta. Ehdotettu osingon täsmäytyspäivä
on 10.4.2011 ja maksupäivä 17.4.2011. Osinko on vuoden tuloksesta 
noin 57 %.
Tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 36,0
milj. euroa 31.12.2011. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden
päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia eikä ehdotettu osingonjako vaaranna yhtiön maksukykyä.
Helsingissä 16.2.2012
F-Secure Oyj
Hallitus
Risto Siilasmaa
Jussi Arovaara
Sari Baldauf
Pertti Ervi
Juho Malmberg
Anu Nissinen
Toimitusjohtaja
Christian Fredrikson
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tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnuslukujen laskentakaavat
Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma + vähemmistöosuus
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Tulos ennen veroja + rahoituskulut
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. vuoden aikana)

Oman pääoman tuotto, %

Tulos ennen veroja - verot
Oma pääoma + vähemmistö osuus (keskim. vuoden aikana)

Velkaantuneisuusaste, %

Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja likvidit rahoitusvarat
Oma pääoma + vähemmistöosuus

Tulos / osake, euroa

Tulos ennen veroja - verot +/- vähemmistöosuus
Osakkeiden oikaistu lukumäärä (keskim. vuoden aikana)

Oma pääoma / osake, euroa

Oma pääoma
Osakkeiden oikaistu lukumäärä 31.12.

P/E luku

Päätöskurssi 31.12.
Tulos/osake

Osinko tuloksesta %

Osakekohtainen osinko
Osakekohtainen tulos

Efektiivinen osinkotuotto %

Osakekohtainen osinko
Päätöskurssi 31.12.
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LAAJA TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011
1 000 EUR
LIIKEVAIHTO
Hankinnan ja valmistuksen kulut

(1)

Konserni, IFRS 2010

146 028
-7 955

130 119
-8 083

Bruttokate
Liiketoiminnan muut tuotot
Myynnin ja markkinoinnin kulut
Tuotekehityksen kulut
Hallinnon kulut

(2)
(3,4)
(3,4)
(3,4)

138 073
1 417
-64 674
-39 319
-11 899

122 036
988
-59 584
-34 530
-9 087

LIIKETULOS
Rahoitustuotot ja -kulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

(6)
(10)

23 598
-130
28

19 823
-7
75

(7)

23 496
-7 125

19 890
-4 643

16 370

15 247

-21
120
-31

129
42
-11

TILIKAUDEN LAAJA TULOS

16 438

15 407

Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille

16 370

15 247

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille

16 438

15 407

0,11
0,10

0,10
0,10

TULOS ENNEN VEROJA
Välittömät verot
TILIKAUDEN TULOS
Muut laajan tuloksen erät
Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot

Tulos/osake
- perus
- laimennusvaikutuksella oikaistu

14

Konserni, IFRS 2011

F-Secure

(8)
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TASE 31.12.2011
1 000 EUR
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Osuudet osakkuusyrityksissä
Laskennalliset verosaamiset
Muut rahoitusvarat
Pitkäaikaiset varat yhteensä
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Tilikauden verotettavaan tuloon perustavat verosaamiset
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Rahat ja pankkisaamiset
Lyhytaikaiset varat yhteensä
VARAT YHTEENSÄ

OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Omat osakkeet
Arvonmuutosrahasto
Muuntoerot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Oma pääoma yhteensä
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat
Varaukset
Muut velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat yhteensä
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

Konserni, IFRS 2011

Konserni, IFRS 2010

(9)
(9, 11)
(11)
(10)
(12)
(15)

9 072
25 256
19 398
155
5 034
308
59 223

7 465
16 009
19 398
163
5 485
295
48 814

(13)
(14)
(14)
(15)
(16)

350
36 741
1 160
15 993
12 205
66 450
125 673

394
28 837
860
16 819
16 165
63 075
111 889

1 551
165
-9 002
116
-169
5 051
61 845
59 557

1 551
165
-7 493
27
-148
3 187
54 144
51 432

(12)

1 617

(19)

8 442
10 059

2 024
1
8 006
10 031

25 484
739
29 833
56 057
125 673

20 871
196
29 359
50 426
111 889

(17)

(19)
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RAHAVIRTALASKELMA
1 000 EUR

Konserni, IFRS 2011

Konserni, IFRS 2010

16 370
16 491
32 861

15 247
11 287
26 534

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-), vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+), vähennys (-)
Varausten lisäys (+), vähennys (-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

-7 586
43
2 389
-1
27 707

3 003
31
2 491
32 059

Maksetut korot
Saadut korot
Muut rahoituskulut ja -tuotot
Maksetut välittömät verot

-8
42
-69
-6 874

-8
17
-437
-8 441

Liiketoiminnan rahavirta

20 798

23 189

-16 686

-10 403

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos
Oikaisut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Investoinnit tytäryhtiöden osakkeisiin vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla
Muut investoinnit
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Luovutustulot muista sijoituksista
Investointien rahavirta

16

(22)

1
5

-1 055
4
2

-16 680

-11 453

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti
Omat osakkeet
Maksetut osingot
Lyhytaikaisten velkojen vähennys

1 864
-1 509
-9 254
-200

108
-4 004
-9 310

Rahoituksen rahavirta

-9 099

-13 207

Rahavarojen muutos

-4 981

-1 471

Muuntoero
Rahavarat tilikauden alussa

81
32 831

668
33 591

Rahavarat tilikauden lopussa
Käyvän arvon muutos myytävissä oleville rahoitusvaroille
Rahavarat tilikauden lopussa

27 931
120
28 051

32 788
42
32 831
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

IFRS
Oma pääoma 31.12.2009

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

Omat
osakkeet

Arvonmuutosrahasto

1 551

169

-3 488

-5

Myytävissä olevat sijoitukset, netto
Muuntoero
Tilikauden tulos
Tilikauden laaja tulos yhteensä
Osingonjako
Omien osakkeiden hankinta
Optioilla merkityt osakkeet
Osakeperusteisten maksujen kustannus
Muu muutos
Oma pääoma 31.12.2010

Kertyneet
voittovarat

Yhteensä

-277

3 078

47 773

48 801

15 247
15 247

31
129
15 247
15 407

31
129
31

129

-9 310

533
-103
54 141

-9 310
-4 004
108
533
-103
51 432

16 370
16 370

89
-21
16 370
16 438

-4 004
108

1 551

169

-7 493

Myytävissä olevat sijoitukset, netto
Muuntoero
Tilikauden tulos
Tilikauden laaja tulos yhteensä
Osingonjako
Omien osakkeiden hankinta
Optioilla merkityt osakkeet
Osakeperusteisten maksujen kustannus
Oma pääoma 31.12.2011

Muuntoerot

Sij.vapaan
oman
pääoman
rahasto

27

-148

3 186

89
-21
89

-21

-9 254
-1 509
1 864
1 551

169

-9 002

116

-169

5 050

586
61 843

-9 254
-1 509
1 864
586
59 557
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Konsernin perustiedot
F-Secure tuottaa tietoturvapalveluita, jotka suojaavat yrityksiä ja kotikäyttäjiä tietokoneiden haittaohjelmia ja muita Internetin ja langattomien verkkojen kautta tulevia uhkia vastaan, sekä tallennuspalveluita,
jotka suojaavat kuluttaja-asiakkaiden arvokkaita sisältöjä.
Konsernin emoyritys on F-Secure Oyj. Emoyrityksen kotipaikka on
Helsinki ja sen rekisteröity osoite on Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa internet-osoitteesta www.f-secure.com tai emoyhtiön rekisteröidystä osoitteesta.
F-Secure Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 16.2.2012
tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan
osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen
julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella
on myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.

LAATIMISPERIAATTEET
Laatimisperusta
F-Securen konsernitilinpäätös vuodelta 2011 on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjen kansainvälisen tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaan ja sitä laadittaessa
on noudatettu 31.12.2011 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä
SIC- ja IFRIC-tulkintoja, kun ne on hyväksytty sovellettaviksi EU:ssa.
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja
yhteisölainsäädännön mukaiset.
Konserni on soveltanut 1.1.2011 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja
standardeja ja tulkintoja.
IFRS-standardien vuosittaiset muutokset (toukokuu 2010): Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat yhteensä 7 standardia, joihin on tehty
pieniä muutoksia. Muutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin
tilinpäätökseen.
IAS 32 Rahoitusinstrumentit muutos: Esittämistapa – Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu (muutos). Muutos koskee muussa kuin
liikkeeseenlaskijan toimintavaluutassa olevien osakkeita koskevien optioiden, merkintäoikeuksien tai muiden oikeuksien liikkeeseenlaskun kirjanpitokäsittelyä (luokittelua). Muutoksella ei ollut vaikutusta konsernin
tilinpäätökseen.
IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (uudistettu): Lähipiirin määritelmää täsmennetään, ja tietyt julkiseen valtaan sidoksissa olevia
yhteisöjä koskevat liitetietovaatimukset muuttuvat. Muutoksella ei ollut
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
IFRIC14 IAS19 Muutos. Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen
yhteys: Muutoksen jälkeen yrityksen on saatava merkitä varoiksi taseeseen joitakin vapaaehtoisesti etukäteen suoritettuja vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvia maksuja. Muutoksella ei ollut vaikutusta
konsernin tilinpäätökseen.
IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisilla
instrumenteilla: Tulkinta selventää kirjanpitokäsittelyä tapauksessa, jossa
yritys neuvottelee rahoitusvelan ehdot uudelleen ja neuvottelun tuloksena laskee liikkeelle oman pääoman ehtoisia instrumentteja velkojalleen
kuolettaakseen rahoitusvelan joko osittain tai kokonaan. Muutoksella ei
ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
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Johdon harkinta ja arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laadinta IFRS:n mukaan edellyttää sellaisten arvioiden ja
oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen sisältöön. Lisäksi
joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden
soveltamisessa. Arviot perustuvat johdon parhaaseen tämänhetkiseen
näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat voivat poiketa
näistä arvioista. Mahdolliset arvioiden ja oletusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla.
Keskeiset konsernin tulevaisuutta koskevat oletukset ja tilinpäätöspäivän arviot, joihin liittyy epävarmuustekijöitä liittyvät:
• sopimukseen jonka konserni on solminut liittyen tallennuspalveluihin. Palvelutuotantoon liittyvät projektitoimitusten tuotot kirjataan
tuloksi valmiusasteen perusteella. Usealle vuodelle ulottuvan sopimuksen arvoa ei julkisteta, mutta se on konsernille merkittävä.
• arvonalentumistestauksiin: keskeiset oletukset ja arviot liittyen liikearvon arvonalentumistestaukseen sisältäen herkkyysanalyysin on
kerrottu liitetiedossa 11
• laskennallisiin verosaamisiin: konserni arvion mukaan vahvistettuja
tappiota pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa ja on kirjannut
laskennallista verosaamista. Lisätietoja liitetieto 12
• tuotekehitysmenojen aktivointiin: konsernin arvion mukaan taseeseen aktivoidut uudet tuotteet ovat teknisesti toteutettavissa ja voidaan hyödyntää kaupallisesti. Lisätietoja liitetieto 9
• osakeperusteisten maksujen arvostamiseen: keskeiset oletukset ja
arviot on kerrottu liitetiedossa 18.
Konsolidointiperiaatteet
Konsernitilinpäätös sisältää F-Secure Oyj:n ja sen suoraan tai välillisesti
(yli 50 % äänimääristä) omistamat tytäryhtiöt. Vuoden aikana hankitut
tytäryhtiöt otetaan mukaan hankintahetkestä lähtien. Vastaavasti tilikauden aikana myydyt yhtiöt ovat mukana myyntihetkeen asti. Osakkuusyhtiöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Pääomaosuusmenetelmän soveltaminen lopetetaan, kun sijoituksen kirjanpitoarvo
on osakkuus- tai yhteisyrityksessä laskenut nollan suuruiseksi, ellei
konsernille ole syntynyt velvoitteita tai ellei se ole taannut osakkuustai yhteisyrityksen velvoitteita.
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat samoin
kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Tytäryhtiötilinpäätösten laadintaperiaatteita on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
Segmenttiraportointi
Konsernissa seurataan yhtä segmenttiä; tietoturvaa. Segmentin raportointi vastaa yhtiön sisäistä raportointia ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle. Ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi, jolle kuuluu vastuu resurssien allokoinnista ja suorituksen arvioinnista, on
nimetty yhtiön johtoryhmä, joka vastaa myös strategisesta päätöksenteosta.
Valuuttamääräiset tapahtumat
Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on emoyhtiön arvostusvaluutta. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu
euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu euroiksi käyt-
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täen Euroopan Keskuspankin tilinpäätöspäivänä julkaisemia kursseja.
Muuntamisessa syntyneet muuntoerot samoin kuin omien pääomien
muuntoerot on kirjattu muuntoeroihin omaan pääomaan.
Konsernin rahavirtalaskelma on laadittu konserniyritysten rahavirtalaskelmien yhdistelmänä ja konsernin sisäiset rahavirrat eliminoidaan.
Erillisrahoituslaskelmat on muutettu euroiksi tilikauden keskikurssiin.
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu kuukausikohtaisiin kiinteisiin kursseihin. Tilikauden päättyessä avoimena olevat
ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat on arvostettu käyttäen
Euroopan keskuspankin tilinpäätöspäivänä julkaisemia kursseja. Rahoituksen kurssivoitot ja -tappiot on kirjattu tuloslaskelman rahoituseriin.

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Liikearvo
Keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenetelmällä.
Luovutettu vastike ja hankitun yrityksen yksilöitävissä olevat varat ja
vastattavaksi otetut velat on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä. Liikearvon arvo arvioidaan vuosittain tai useammin, mikäli olosuhteiden muuttuessa on todennäköistä, että arvo saattaa olla alentunut. Jos liikearvon arvo on saattanut alentua, määritellään
kerrytettävissä oleva rahamäärä sille rahavirtaa tuottavalla yksikölle,
johon liikearvo kuuluu. Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä
olevaa rahamäärää verrataan sen kirjanpitoarvoon, ja arvonalentuminen kirjataan, jos kerrytettävissä oleva rahamäärä on kirjanpitoarvoa
pienempi. Arvonalentamistappio kirjataan tuloslaskelmaan.
Tutkimus- ja kehityskulut
Yhtiö kirjaa tutkimukseen liittyvät menot kuluksi tapahtumakaudelle.
Kehittämismenot, jotka aiheutuvat uusien tuotteiden suunnittelusta,
aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun
tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti
ja tuotteesta odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä. Suunnitelman mukaiset poistot tehdään tasapoistoina arvioidun taloudellisen
pitoajan kuluessa ja poistoaika on 3 vuotta.
Muut aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet, jotka on hankittu osana hankinnaksi luokiteltavaa yritysten yhteenliittymää, käsittävät teknologiaan liittyviä
aineettomia hyödykkeitä ja asiakassuhteita. Nämä aineettomat oikeudet on arvostettu Multi-Period Excess Earnings -mallilla. Suunnitelman
mukaiset poistot tehdään tasapoistoina hyödykkeiden arvioidun taloudellisen pitoajan kuluessa ja poistoaika on 8 vuotta.
Muut aineettomat hyödykkeet käsittävät aineettomia oikeuksia ja
ohjelmistoja. Hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä
suunnitelman mukaisilla poistoilla sekä mahdollisilla arvonalennuksilla.
Suunnitelman mukaiset poistot aineettomista oikeuksista tehdään
progressiivisina poistoina hyödykkeen arvioidun taloudellisen pitoajan
kuluessa. Suunnitelman mukaiset poistot ohjelmistoista tehdään tasapoistoina hyödykkeiden arvioidun taloudellisen pitoajan kuluessa.
Aineettomien hyödykkeiden suunnitelmien mukaiset poistoajat ovat
seuraavat:
Aineettomat oikeudet
5 vuotta
Muut aineettomat hyödykkeet
5–10 vuotta
Aineelliset hyödykkeet
Muut aineelliset hyödykkeet käsittävät vuokrahuoneistojen perusparannuksia. Aineelliset hyödykkeet on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla sekä mahdollisilla arvonalennuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot tehdään
tasapoistoina hyödykkeen arvioidun taloudellisen pitoajan kuluessa.

Aineellisten hyödykkeiden suunnitelmien mukaiset poistoajat ovat
seuraavat:
Koneet ja laitteet	
3–8 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet
5–10 vuotta
Kun käyttöomaisuushyödykkeen osaa käsitellään erillisenä hyödykkeenä, osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan. Muussa tapauksessa myöhemmin syntyvät menot sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä,
että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun
ne ovat toteutuneet. Aineellisten hyödykkeiden myynneistä syntyneet
voitot tai tappiot on kirjattu tuloslaskelmaan.
Julkiset avustukset
Julkiset avustukset kirjataan tuottoina niille tilikausille, joilla avustuksia
vastaavat kulut syntyvät. Tällaiset avustukset on esitetty liiketoiminnan
muissa tuotoissa. Julkiset avustukset, jotka koskevat käyttöomaisuutta,
kirjataan hankintahinnan vähennykseksi. Avustukset tuloutuvat pienempien poistojen muodossa hyödykkeen käyttöaikana. .
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan
nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään FIFO -menetelmällä. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava
arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi
saattamiseen tarvittavat menot ja myynnistä johtuvat menot.
Vuokrasopimukset
Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät
vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden
vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi
tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.
Arvonalentumiset
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että
jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain seuraavista
omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä:
liikearvo, aineettomat hyödykkeet, joilla on rajaton taloudellinen vaikutusaika, sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet.
Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Rahoitusvarojen kerrytettävissä oleva rahamäärä on joko käypä
arvo tai odotettavissa olevien vastaisten, alkuperäisellä efektiivisellä
korolla diskontattujen rahavirtojen nykyarvo. Arvonalentumistappio
kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan. Arvonalentumistappio perutaan, jos olosuhteissa on tapahtunut muutos ja hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä on
muuttunut arvonalentumistappion kirjaamisajankohdasta. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen
kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missään tilanteessa.
Eläkkeet
Konsernin eläkejärjestelyt ovat kunkin maan paikallisen lainsäädännön
mukaisia ja ovat maksupohjaisia. Maksupohjaiset suoritukset kirjataan
kuluksi tuloslaskelmaan sille tilikaudelle, jota veloitus koskee. Konserni
kirjaa Suomen TYEL -vakuutukseen kuuluvan työkyvyttömyyseläkevastuuvelvoitteen, kun työkyvyttömyys tapahtuu.
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Osakeperusteiset maksut
Yhtiön harjoittamalla toimialalla on kansainvälisesti tyypillistä, että
työntekijöitä palkitaan ja motivoidaan oman pääoman ehtoisilla kannustinohjelmilla. Yhtiöllä on kolme erilaista kannustinohjelmaa: optioohjelma, synteettinen optio-ohjelma ja osakepohjainen kannustinohjelma.
Yhtiön optio-ohjelmien piiriin kuluu yhtiön avainhenkilöstö. Optioohjelman optio-oikeudet arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson aikana
tuloslaskelmaan kuluksi ja vastakirjauksena taseen oman pääoman voittovaroihin. Synteettisen optio-ohjelman rahana maksettava erä arvostetaan käypään arvoon myöntämishetkellä ja kirjataan tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson aikana tuloslaskelmaan kuluksi ja
vastakirjauksena taseen velkoihin. Konserni arvostaa rahana maksettavan osuuden käyvän arvon jokaisena tilinpäätöspäivänä uudestaan.
Optiot menetetään henkilön lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden
lopullista syntymistä. Optioiden myöntämishetkellä määritetty kulu
perustuu konsernin arvioon siitä optioiden määrästä, joihin oletetaan
syntyvän oikeus oikeuden syntymisajanjakson lopussa. Käypä arvo
määritellään Binomi-hinnoittelumallin perusteella. Konserni päivittää
oletuksen lopullisesta optioiden määrästä jokaisena tilinpäätöspäivänä.
Arvioiden muutokset kirjataan tuloslaskelmaan.
Yhtiön osakepohjainen kannustinohjelma on suunnattu konsernin
avainhenkilöstölle. Ohjelma jakautuu kahteen osaan; osakkeina maksettavaan ja rahana maksettavaan osaan. Osakkeina maksettava erä
arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan
tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson aikana tuloslaskelmaan kuluksi
ja vastakirjauksena taseen oman pääoman voittovaroihin. Rahana maksettava erä arvostetaan käypään arvoon myöntämishetkellä ja kirjataan
tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson aikana tuloslaskelmaan kuluksi
ja vastakirjauksena taseen velkoihin. Konserni arvostaa rahana maksettavan osuuden käyvän arvon jokaisena tilinpäätöspäivänä uudestaan.
Osakepalkkio menetetään henkilön lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden lopullista syntymistä. Palkkion myöntämishetkellä määritelty kulu
perustuu konsernin arvioon siitä osakkeiden määrästä, joihin oletetaan
syntyvän oikeus oikeuden syntymisajanjakson lopussa. Konserni päivittää oletuksen lopullisesta osakkeiden määrästä jokaisena tilinpäätöspäivänä. Näiden arvioiden muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Käypä
arvo määritellään käyttämällä F‑Secure Oyj:n osakkeen markkinaarvoa.
Varaukset
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteuttaminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Konsernilla ei ole varauksia.
Verot
Välittömät tilikauden verot kirjataan kussakin konserniyhtiössä paikallisten verosäännösten mukaisen verotettavan tulon perusteella. Laskennallinen verovelka tai -saaminen lasketaan kaikista kirjanpidon ja
verotuksen välisistä jaksotuseroista tilinpäätöshetkellä voimassaolevaa
verokantaa käyttäen.
Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti kuin on
todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.
Tuloutusperiaate
Liikevaihto muodostuu kuukausittaisesta tietoturvapalvelun myynnistä,
ohjelmistotuotteiden lisenssimyynnistä ja operaattoreille toimitettavista projekteista. Lisenssimyynti jakautuu alkuperäiseen käyttöoikeuden myyntiin ja ylläpitosopimuksiin. Ylläpitopalvelut kattavat ohjelmistopäivitykset ja asiakastuen. Konsernissa noudatettavan
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tuloutuskäytännön mukaisesti käyttöoikeuden myynti tuloutetaan
ohjelmiston toimitushetkellä, ylläpitosopimustuotot jaksotetaan sopimusajalle ja tuotot palvelujen myynnistä tuloutetaan kun palvelu on
suoritettu. Palvelutuotantoon liittyvät projektitoimitukset tuloutetaan
valmiusasteen mukaisesti kun hankkeen lopputulos voidaan arvioida
luotettavasti. Valmiusaste määritellään kuhunkin projektiin liittyen tarkasteluhetken mennessä suoritetusta työstä aiheutuneiden menojen
osuutena projektin arvioidusta kokonaismenoista. Mikäli on todennäköistä, että projektin kokonaismenot ylittävät hankkeesta saatavat
kokonaistulot, odotettavissa oleva tappio kirjataan kuluksi välittömästi.
Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista on vähennetty välilliset verot,
myönnetyt alennukset ja kurssierot.
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu käyttöomaisuuden myyntivoitot, saadut vuokratuotot ja saadut tuotekehitysavustukset.
Kulujen esittäminen
Kulujen jako toimintokohtaisen esitystavan mukaiseksi on tehty kohdistamalla välittömät kulut suoraan niiden aiheuttamalle toiminnolle, ja
muut operatiiviset kulut on jaettu tilikausien keskimääräisen henkilölukumäärän mukaisesti eri toiminnoille.
Omat osakkeet
Konsernin emoyhtiö on hankkinut omia osakkeita. Omien osakkeiden
hankintameno on vähennetty omasta pääomasta.
Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat on luokiteltu IAS 39 -standardin mukaisesti
seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin, eräpäivään pidettäviin, lainoihin ja muihin saamisiin ja myytävissä oleviin
rahoitusvaroihin. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella, ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä. Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvarojen alkuperäiseen
kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä, jota ei arvosteta käypään
arvoon tuloksen kautta. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Konsernilla on lainoja ja muita saamisia ja
myytävissä olevia varoja.
Lainat ja muut saamiset -ryhmään sisältyvät konsernin rahoitusvarat,
jotka on aikaansaatu luovuttamalla rahaa, tavaroita tai palveluja velalliselle. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, ja ne sisältyvät
lyhyt- ja pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin. Myyntisaamiset on kirjattu
alkuperäisen laskutetun määrän mukaisesti vähennettynä epävarmoilla
saamisilla. Avoinna olevia saamisia seurataan jatkuvasti ja luottotappiot
kirjataan kuluksi havaittaessa.
Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat pääasiassa korkoinstrumenteista sekä näihin sijoittavien rahastojen osuuksista. Listattujen
rahoitusvarojen käypä arvo on määritetty toimivilla markkinoilla julkaistujen hintanoteerausten pohjalta. Listaamattomat rahoitusvarat,
joiden käypä arvo ei ole luotettavasti määriteltävissä, merkitään taseeseen hankintamenon suuruisina vähennettynä arvonalentumisilla. Käyvän arvon ja hankintamenon välinen ero on kirjattu oman pääoman
arvonkorotusrahastoon. Omaan pääomaan viety kirjaus tuloutetaan
arvopaperin myyntihetkellä tai arvonalennuksen yhteydessä.
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa
olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista ja erittäin likvideistä
sijoituksista.
Konsernin rahavirtalaskelmassa rahavarat koostuvat edellä olevan
määritelmän mukaisista likvideistä myytävissä olevista rahoitusvaroista
ja rahavaroista.
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Johdannaissopimukset
Konserni käyttää johdannaissopimuksia, kuten valuuttasopimuksia,
suojautuakseen valuuttakurssien vaihteluista aiheutuvilta riskeiltä. Suojaavat johdannaissopimukset esitetään tilinpäätöksessä käypään
arvoon. Valuuttatermiinisopimusten käypä arvo lasketaan maturiteettirakenteeltaan vastaavanlaisten sopimusten tilinpäätöspäivänä vallitsevien termiinikurssien perusteella. Johdannaissopimusten, jotka eivät
täytä suojauslaskennan ehtoja, käyvän arvon muutoksista syntyvät voitot ja tappiot merkitään suoraan tuloslaskelmaan.
Uuden ja uudistetun IFRS -normiston soveltaminen
Alla kuvatut standardit, tulkinnat tai niiden muutokset on julkaistu,
mutta eivät vielä ole voimassa eikä konserni ole soveltanut näitä säännöksiä ennen niiden pakollista voimaantuloa. Muutoksia ei ole vielä
hyväksytty EU:ssa.
Muutos IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: Konsernin arvion mukaan
muutoksella saattaa olla vaikutusta konsernin tulevaan tilinpäätökseen.
Voimassa 1.7.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.
Muutos IFRS 1:een Ensimmäisen IFRS-standardin käyttöönotto: Konsernin arvion mukaan muutoksilla ei ole vaikutusta tuleviin tilinpäätöksiin. Voimassa 1.7.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.
Muutos IAS 12:een Tuloverot: Konsernin arvion mukaan muutoksilla
ei ole vaikutusta tuleviin tilinpäätöksiin. Voimassa 1.1.2012 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.
Muutos IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen: Konserni tulee soveltamaan muuttunutta standardia tulevilla tilikausilla. Voimassa 1.7.2012
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.
Muutos IAS 19:ään Työsuhde-etuudet: Konsernin arvion mukaan
muutoksella ei ole vaikutusta tuleviin tilinpäätöksiin. Voimassa 1.1.2013
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit: Konserni tulee soveltamaan muuttunutta standardia tulevilla tilikausilla. Voimassa 1.1.2013 tai sen jälkeen
alkavilla tilikausilla.
IFRS 10 Konsernitilinpäätös: Konsernin arvion mukaan standardilla ei
ole vaikutusta tuleviin tilinpäätöksiin. Voimassa 1.1.2013 tai sen jälkeen
alkavilla tilikausilla.
IFRS 11 Yhteisjärjestelyt: Konsernin arvion mukaan standardilla saattaa olla vaikutusta tuleviin tilinpäätöksiin. Voimassa 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.
IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä: Konserni tulee soveltamaan muuttunutta standardia tulevilla
tilikausilla. Voimassa 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.
IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen: Konserni tulee soveltamaan
muuttunutta standardia tulevilla tilikausilla. Voimassa 1.1.2013 tai sen
jälkeen alkavilla tilikausilla.
IAS 27 (uudistettu 2011) Erillistilinpäätös: Konsernin arvion mukaan
standardilla ei ole vaikutusta tuleviin tilinpäätöksiin. Voimassa 1.1.2013
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.
IAS 28 (uudistettu 2011) Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä: Konserni tulee soveltamaan muuttunutta standardia tulevilla tilikausilla.
Voimassa 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.
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1. Segmentti-informaatio
Konsernilla on yksi liiketoimintasegmentti: tietoturva. Eri maantieteellisten alueiden liikevaihto esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan ja pitkäaikaiset
varat esitetään varojen sijainnin mukaan.

Liiketoiminta
1 000 EUR
Konserni 31.12.2011
Liikevaihto

Operaattori
liiketoiminta
84 806

Muu
liiketoiminta
61 222

Konserni
146 028

Konserni 31.12.2010
Liikevaihto

67 109

63 010

130 119

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot
Konserni 31.12.2011
Liikevaihto
Segmentin pitkäaikaiset varat

Suomi ja
Skandinavia
47 291
23 663

Muu
Eurooppa
65 111
28 387

PohjoisAmerikka
16 413
487

Muu
maailma
17 213
1 652

Konserni
146 028
54 189

Konserni 31.12.2010
Liikevaihto
Segmentin pitkäaikaiset varat

43 110
12 658

59 320
29 231

12 058
101

15 631
1 340

130 119
43 329

2. Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 EUR
Vuokratuotot
Tuotekehitysavustukset
Muut
Yhteensä

Konserni 2011
144
1 187
86
1 417

Konserni 2010
131
835
22
988

Konserni, IFRS 2011
-2 783
-503
-3 286

Konserni, IFRS 2010
-2 362
-306
-2 668

-2 884
-339
-3 222
-6 508

-2 127
-470
-2 597
-5 265

3. Poistot ja arvonalentumiset

Poistot, 1 000 EUR
Muut aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Yhteensä
Arvonalentumiset
Muut pitkävaikutteiset menot
Kehittämismenot
Yhteensä
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-154
-810
-964

Yhteensä poistot ja arvonalentumiset

-7 472

-5 265

Toimintokohtaiset poistot
Myynti ja markkinointi
Tuotekehitys
Hallinto
Yhteensä

-2 370
-3 978
-160
-6 508

-2 006
-3 158
-101
-5 265
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4. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut, 1 000 EUR
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Osakeperusteiset maksut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

Konserni, IFRS 2011
-48 332
-6 681
-1 100
-4 951
-61 064

Konserni, IFRS 2010
-45 923
-6 184
-785
-4 237
-57 128

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa 25. Lähipiiritapahtumat. Tiedot osakeperusteisista maksuista esitetään liite
tiedossa 18. Osakeperusteiset maksut

Henkilöstö keskimäärin

878

835

Henkilöstö toimintojen mukaan 31.12.
Myynti ja markkinointi
Tuotekehitys
Hallinto
Yhteensä

410
406
126
942

368
339
105
812

Konserni, IFRS 2011

Konserni, IFRS 2010

-131
-32
-102
-265

-94
-21
-12
-127

-18
-11
-29

-16
-21
-38

Konserni, IFRS 2011
43
-5
81
-143
-106
-130

Konserni, IFRS 2010
17
-14
300
-160
-150
-7

43
-5
-108
-70

17
-14
-19
-16

74
74

252
252

172
-52
120

121
-79
42

5. Tilintarkastajan palkkiot

EUR 1 000
Konsernin tilintarkastaja
Tilintarkastus
Veroneuvonta
Muut palvelut
Yhteensä
Muut tarkastajat
Tilintarkastus
Veroneuvonta
Yhteensä

6. Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 EUR
Korkotuotot
Korkokulut
Muut rahoitustuotot
Valuuttakurssivoitot/tappiot
Muut rahoituskulut
Yhteensä
Rahoitustuotot ja -kulut lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot
Korkokulut
Valuuttakurssivoitot/tappiot
Yhteensä
Rahoitustuotot ja -kulut myytävissä olevista rahoitusvaroista
Muut rahoitustuotot
Yhteensä
Muut laajan tuloksen erät
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Tuotot/kulut kauden aikana
Luokittelun muutos
Yhteensä
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7. Välittömät verot

1 000 EUR
Tulovero varsinaisesta toiminnasta
Edellisten tilikausien verot
Laskennallisen verosaamisen muutos
Yhteensä
Muut laajan tuloksen erät
Myytävissä olevat rahavarat

Konserni 2011
-7 261
140
-3
-7 125

Konserni 2010
-7 715
-105
3 177
-4 643

-31

-11

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla (26 %) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:

1 000 EUR
Tulos ennen veroja
Verot laskettuna kotimaan verokannalla
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat
Verokannan muutokset
Vähennyskelvottomat kulut
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö
Edellisten tilikausien verot
Muut
Verot tuloslaskelmassa

Konserni 2011
23 496

Konserni 2010
19 890

-6 109
-1 727
85
-581
958
140
108
-7 126

-5 171
643
-339
-105
329
-4 643

8. Osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto kauden aikan ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten osakkeiden osakkeiksi muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus.

1 000 EUR
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto, jatkuvat toiminnot
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1 000)
Osakeoptioiden vaikutus (1 000)
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella oikaistun
osakekohtaisen tuloksen laskemiseksi (1 000)
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR/osake)
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR/osake)
Osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa on otettu huomioon omien osakkeiden muutos.
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Konserni 2011
16 370

Konserni 2010
15 247

154 433
3 066

154 968
3 926

157 499

158 894

0,11
0,10

0,10
0,10
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9. Käyttöomaisuus

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Hankintameno 1.1.2010
Muuntoero
Lisäys
Vähennys
Hankintameno 31.12.2010
Muuntoero
Lisäys
Vähennys
Hankintameno 31.12.2011
Kertyneet poistot 1.1.2010
Muuntoero
Tilikauden poistot
Vähennysten kertyneet poistot
Kertyneet poistot 31.12.2010
Muuntoero
Tilikauden poistot
Vähennysten kertyneet poistot
Arvonalentumiset
Kertyneet poistot 31.12.2011
Tasearvo 31.12.2010
Tasearvo 31.12.2011

Muut pitkäv.
menot
16 347

Kehittämismenot
5 364

2 820
-123
19 044
23
5 736
-446
24 357

2 312

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Liikearvo
19 425

7 676

-27
19 398

7 827
-1 176
14 327

19 398

-5 652
21
-2 074
123
-7 583
-22
-2 786
383
-154
-10 163

-2 531

11 461
14 194

4 547
11 061

-598
-3 129
-503
1 177
-811
-3 267
19 398
19 398

Yhteensä
41 136
5 132
-150
46 117
23
13 563
-1 622
58 082

Koneet ja
kalusto
14 748
355
4 668
-1 760
18 010
37
4 660
-115
22 592

Muut
2 773
159
583
-150
3 366
-6
302
3 662

Yhteensä
17 521
514
5 251
-1 910
21 376
31
4 962
-115
26 254

-8 183
21
-2 672
123
-10 711
-22
-3 290
1 560
-965
-13 428

-11 218
-261
-2 139
1 735
-11 883
-29
-2 850
3

-1 655
-40
-482
150
-2 028
2
-396

-12 873
-302
-2 621
1 885
-13 912
-27
-3 246
3

-14 759

-2 422

-17 183

35 406
44 654

6 127
7 833

1 338
1 239

7 464
9 071

10. Osuudet osakkuusyrityksissä

1 000 EUR
Tase-arvo 1.1.
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta
Tase-arvo 31.12.
Osakkuusyritysten varat, velat, liikevaihto ja voitto
Varat
Velat
Liikevaihto
Voitto
Osakkuusyritykset
Vineyard International Oy, Helsinki

Konserni 2011
163
-8
155

Konserni 2010
99
64
163

768
324
1 745
81

1 022
553
1 979
213

Konserni (%)
34,83

Konserni (%)
34,83

11. Liikearvojen arvonalentumistestaus
Arvonalentumistestauksessa konsernin tasearvoja testataan konsernin kokonaiskassavirtaa vasten.
Rahavirtaennusteet pohjautuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka kattavat viiden vuoden ajanjakson. Ennusteet perustuvat vuoden 2012 budjettiin ja tutkimuslaitos Gartnerin julkaisemaan ietoturvaliiketoiminnan yleiseen kasvuoletukseen keskimääräiseen kasvuprosenttiin (CAGR) 6,5%:n
ajalle 2007-2014 (Gartner 2010). Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttämällä tasaista 1% kasvutekijää. Kannattavuustaso pohjautuu
edellisten vuosien tasoon, yhtiön tulevan vuoden budjettiin ja tulevaisuuden kommunikoituun tavoitetasoon. Diskonttauskorkona on käytetty 12,3%.
Korko on määritetty ennen veroja. Arvonalentumistestaus ei johtanut tilanteeseen, jossa kerrytettävissä olevat rahamäärät alittaisivat kirjanpitoarvon.
Arvonalentumistestauksen herkkyysanalyysit
Käyttöarvon laskennassa käytetyt keskeiset muuttujat olivat seuraavat: kannattavuus, kasvuprosentti ja diskonttauskorko. Mikäli liikevaihto olisi käytetyn ennusteen mukainen ja kannattavuus heikkenisi alle 8% ja tai mikäli kannattavuustason pysyessä nykyisenä ja liikevaihto pienenisi 11% verrattuun
edelliseen vuoteen ajalla 2011-2016 niin tällöin kerrytettävissä oleva rahamäärä kohtaisi kirjanpitoarvon. Käytetyn diskonttokoron muutoksella ei ollut
käytännössä vaikutusta.
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12. Laskennalliset verot

1 000 EUR
Laskennalliset verosaamiset
Jaksotuseroista
Kertyneistä tappioista
Yhteensä
Laskennalliset verosaamiset, muutokset vuoden aikana:
Kirjattu tilikauden tulokseen
Kirjattu tilikauden laajaan tulokseen
Laskennalliset verovelat
Jaksotuseroista
Aineettomien hyödykkeiden arvostaminen käypään arvoon hankinnassa
Käyvän arvon muutos, myytävissä olevat rahoitusvarat
Yhteensä
Laskennalliset verovelat, muutokset vuoden aikana:
Kirjattu tilikauden tulokseen
Kirjattu tilikauden laajaan tulokseen

Konserni 2011

Konserni 2010

4 522
512
5 034

1 313
4 172
5 485

-451

2 924
-2

190
1 391
36
1 617

22
1 992
9
2 024

-433
27

-257
9

Konsernilla oli vahvistettuja tappioita 6,5 miljoonaa euroa, joista konserni arvioi pystyvänsä hyödyntämään 1,5 miljoonaa euroa niissä yhtiöissä, missä ne
aiheutuivat. Vuonna 2011 kirjattiin laskennallisia verosaamisia 0,5 miljoonaa euroa. Tappiot eivät vanhene.
Laskennallisia veroja laskettaessa on otettu huomioon Suomen yhteisöverokannan muutos 26 %:sta 24,5%:een 1.1.2012 alkaen.
13. Vaihto-omaisuus

1 000 EUR
Muut varastot

Konserni 2011
350

Konserni 2010
394

Vuoden 2011 ja 2010 aikana ei ole kirjattu vaihto-omaisuuden arvonalentumisia.
14. Saamiset

1 000 EUR

Konserni 2011

Konserni 2010

Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Yhteensä

308
308

295
295

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Verosaamiset
Yhteensä

31 542
16
1 049
4 135
1 160
37 901

24 378
10
1 243
3 206
860
29 697

Myyntisaamiset
Konserni on kirjannut tilikauden aikana arvonalennusta myyntisaamisista 628 tuhatta euroa (vuonna 2010 508 tuhatta euroa).
Arvonalennus 1.1.
Muutos
Luottotappiokirjaukset
Arvonalennus 31.12.
Myyntisaamisten ikäjakauma
Myyntisaamiset 31.12.2011
Myyntisaamiset 31.12.2010
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Menoennakot
Menoennakot, rojalti
Yhteensä
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Yhteensä
31 542
24 378

erääntymättömät
25 053
18 068

508
270
-151
628

484
241
-218
508

erääntyneet
< 90 päivää
5 945
6 082

erääntyneet
> 90 päivää
544
227

2 221
1 914
4 135

1 125
2 081
3 206
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15. Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat pääasiassa korkoinstrumenteista sekä näihin sijoittavien rahastojen osuuksista. Listattujen rahoitusvarojen
käypä arvo on määritetty toimivilla markkinoilla julkaistujen hintanoteerausten pohjalta. Listaamattomat rahoitusvarat, joiden käypä arvo ei ole luotettavasti määriteltävissä, merkitään taseeseen hankintamenon suuruisina vähennettynä arvonalentumisilla. Käyvän arvon ja hankintamenon välinen ero
on kirjattu oman pääoman arvonmuutosrahastoon.

1 000 EUR
Käypä arvo 1.1.
Muutos, netto
Käyvän arvon muutos
Käypä arvo 31.12.

Konserni 2011
16 819
-981
155
15 993

Konserni 2010
17 643
-860
36
16 819

146
15 847
15 993
15 837

153
16 667
16 819
16 782

Konserni 2011
12 205

Konserni 2010
16 165

Listaamattomat osakkeet
Rahoitusvarat alle 3 kk
Käypä arvo 31.12.
Hankinta-arvo 31.12.

16. Rahavarat

1 000 EUR
Käteinen raha ja pankkitilit

Myytävissä olevia rahoitusvaroja pidetään osana konsernin jatkuvaa kassanhallintaa ja ne esitetään lyhytaikaisissa likvideissa varoissa. Katso liite 21.
Rahoitusriskien hallinta.
Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat muodostuvat seuraavasti:

1 000 EUR
Käteinen raha ja pankkitilit
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Yhteensä

Konserni 2011
12 205
15 847
28 051

Konserni 2010
16 165
16 667
32 831

17. Oma pääoma
Tilikauden aikana optioilla merkittiin yhtiön osakkeita seuraavasti:

Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet
on maksettu täysimääräisesti.

1 000 EUR
31.12.2009
Optioilla merkityt osakkeet
Omien osakkeiden hankinta
31.12.2010
Optioilla merkityt osakkeet
Omien osakkeiden hankinta
31.12.2011

Osakkeiden
lukumäärä
155 919 797
70 000
-1 757 867
154 231 930
1 259 496
-700 000
154 791 426

Osake
pääoma
1 551

1 551

1 551

Sij. vapaan
Ylikurssi- oman pääoman
rahasto
rahasto Omat osakkeet
166
3 079
3 488
108
4 004
166
3 187
7 492
1 864
1 509
166
5 051
9 001

Yhteensä
8 284
108
4 004
12 396
1 864
1 509
15 769

Osakepääoma 31.12.2011 oli 1.551.311 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 158.798.739 osaketta sisältäen omia osakkeita 4.007.313. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,01 €.
Ylikurssirahasto
Optio-ohjelmiin liityvien osakemerkintöjen perusteella saadut rahasuoritukset on kirjattu osakepääomaan ja ylikurssirahastoon 26.3.2008 saakka.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Yhtiökokouksen 20.3.2007 päätöksen mukaisesti ylikurssirahastoa on alennettu ja alennettu määrä 33 582 tuhatta euroa on siirretty sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. Yhtiökokouksen 26.3.2008 päätöksen mukaisesti optio-ohjelman 2005 annettujen optio-oikeuksien perusteella yhtiökokouspäivän
jälkeen annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ylimääräisen
yhtiökokouksen päätöksellä 28.10.2008 jaettiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajille 0,23 euroa osaketta kohti. Jaettava määrä
oli yhteensä 35 719 tuhatta euroa kohdistuen 155 301 612 osakkeeseen.
Muuntoerot
Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.
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Osingot
Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 0,06 eur/osake.
Vuoden 2010 osinko 0,06 eur/osake on maksettu vuonna 2011. Maksettu määrä yhteensä oli 9 253 916 eur.
Vuoden 2009 osinko 0,06 eur/osake on maksettu vuonna 2010. Maksettu määrä yhteensä oli 9 310 086 eur.
Omat osakkeet
Omat osakkeet sisältää konsernin hallussa olevien omien osakkeiden hankintamenon. Hankintameno esitetään oman pääoman vähennyksenä.
Osakkeiden hankintahintana on ollut hankintahetken pörssikurssi.
Emoyhtiö on ostanut omia osakkeita yhtiökokoksen 30.3.2011 valtuutuksen nojalla tilikauden aikana seuraavasti.

Aika
EUR 1,000
kesäkuu 2011
heinäkuu 2011
elokuu 2011
syyskuu 2011
lokakuu 2011
marraskuu 2011

Osakkeiden lukumäärä
160 090
36 700
233 778
116 477
65 500
87 455
700 000

hankintameno
380
88
482
233
139
188
1 509

suoritettu vastike per
osake (ka)
2,37
2,39
2,06
2,00
2,07
2,14

suoritettu vastike per
osake (vaihteluväli)
2.22–2.46
2.22–2.52
1.93–2.29
1.89–2.12
1.89–2.19
2.08–2.19

Emoyhtiöllä on tilikauden lopussa omia osakkeita yhteensä 4.007.313. Tämä osuus vastaa 2,5 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta 31.12.2011.
Arvonmuutosrahasto
Arvonmuutosrahasto sisältää myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksen.

ARVONMUUTOSRAHASTO
Oma pääoma 31.12.2009
Myytävissä olevat sijoitukset, netto
Tuoton/kulun purku myynnin
yhteydessä
Oma pääoma 31.12.2010
Myytävissä olevat sijoitukset, netto
Tuoton/kulun purku myynnin
yhteydessä
Oma pääoma 31.12.2011

Ennen veroja
-6
36

ero
1
-9

Verojen jälkeen
-5
26

Yhteensä
-5
26

7
37
137

-2
-10
-35

5
26
102

5
26
102

-17
157

4
-41

-13
115

-13
115

18. Osakeperusteiset maksut
Tilikauden aikana konsernilla on ollut neljä erilaista osakeperusteista kannustinjärjestelyä, jotka on suunnattu konsernin avainhenkilöille.
Optio-ohjelmat
Yhtiöllä on ollut optiojärjestelyjä huhtikuusta 1998 lähtien. Tilikauden aikana konsernilla on ollut kaksi erilaista optio-ohjelmaa. Yhtiön optio-ohjelma
koskee avainhenkilöstöä. Optiot menetetään henkilön lähtiessa yrityksestä ennen oikeuden lopullista syntymistä.
Optiojärjestelyt, jotka on myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joihin ei ole syntynyt oikeutta ennen 1.1.2005, on kirjattu tilinpäätökseen IFRS 2 Osakeperusteiset maksut-standardin mukaisesti.
Optio-ohjelma 2005
Yhtiökokous päätti 23.3.2005 laskea liikkeelle enintään 4.500.000 optiota. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen. Optioiden
perusteella merkittävien osakkeiden osuus on 2,8 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta 31.12.2011. Osakepääoma voi kohota enintään 45.000 eurolla. Merkintähinta on yhtiön osakkeeen vaihdolla painotettu keskikurssi OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsingissä seuraavina ajankohtina: sarja 2005A maaliskuu
2005, sarja 2005B maaliskuu 2006, sarja 2005C maaliskuu 2007 ja sarja 2005D maaliskuu 2008, pyöristettynä lähimpään senttiin. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä. Merkintähinnan alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo. Sarjan 2005A optioiden merkintäaika on päättynyt 30.11.2009. Sarjan 2005B optioiden merkintäaika on päättynyt 30.11.2010. Sarjan
2005C optioiden merkintäaika on päättynyt 30.11.2011.
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ohjelma

liikkeellä

2005

sarja
2005A
2005B
2005C
2005D

alku
1.3.2008
1.3.2009
1.3.2010
1.3.2011

loppu
30.11.2009
30.11.2010
30.11.2011
30.11.2012

merkintähinta
1,43
2,72
1,48
2,03

4 500 000

Optioiden perusteella merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa osakkeet on merkitty. Muut oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.
Optioiden täysimääräinen laimennusvaikutus 31.12.2011 on yhteensä 2.141.609 osaketta, joka vastaa 1,3 % yhtiön dilutoidusta osakemäärästä 31.12.2011.
Henkilöstölle on myönnetty 2,7 miljoonaa optiota voimassa olevasta ohjelmasta (22,0 miljoonaa optiota kaikista ohjelmista) 31.12.2011 mennessä. 1,7
miljoonaa optiota on tytäryhtiö DF-Data Oy:n hallussa myönnettäviksi optio-ohjelmien mukaisesti.

Optioiden kauden aikaiset
muutokset ja painotetut
keskimääräiset merkintähinnat
1 000 EUR
Ulkona olevat 01.01.
Myönnetty
Menetetty
Toteutettu
Rauennut
Ulkona olevat 31.12.
Toteutettavissa 31.12.

01.01.-31.12.2011

01.01.-31.12.2010

optiomäärä
1 725 000

Keskimääräinen
merkintähinta €
1,67

5 000
1 259 496
50 504
410 000
410 000

1,48
1,48
1,48
2,03
2,03

optiomäärä
1 993 760
100 000
20 000
70 000
278 760
1 725 000
1 315 000

Keskimääräinen
merkintähinta €
1,85
2,09
1,54
1,54
2,72
1,67
1,54

Toteutettujen optioiden osalta osakekurssin painotettu keskiarvo oli tilikauden aikana 2,11 euroa (vuonna 2010 2,06 euroa) ja ne toteutettiin tasaisesti
vuoden aikana. Konserni sai 1.864 tuhatta euroa toteutuista optioista, joka kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääomaan rahastoon (108 tuhatta euroa
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vuonna 2010).

Ulkona olevien optio-oikeuksien tilanne merkintähinnan mukaan:
31.12.2011

Merkintähinta €
1,43–1,60
2,03–2,78

Optiomäärä
410 000
410 000

31.12.2010
Painotettu
jäljellä
oleva aika Keskimääräinen
vuosissa merkintähinta €
0,92

2,03

Merkintähinta €
1,43–1,60
2,09–2,78

Optiomäärä
1 315 000
410 000
1 725 000

Painotettu
jäljellä
oleva aika Keskimääräinen
vuosissa merkintähinta €
0,92
1,54
1,92
2,09

Tilikauden aikana osakeperusteisista maksuista kirjattiin kuluksi 27 tuhatta euroa (vuonna 2010 76 tuhatta euroa). Myönnettyjen optioiden
painotettu käypä arvo optioiden myöntämispäivänä oli 0,22 euroa vuonna 2010.
Synteettinen optio-ohjelma
F-Secure Oyj:n synteettinen optio-ohjelma on suunnattu konsernin avainhenkilöstölle. Ohjelmaan osallistuvat henkilöt ansaitsevat ohjelman ehtojen
mukaisen kannustinpalkkion ansaintakautena. Kannustinpalkkio menetetään henkilön lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden lopullista syntymistä. Synteettisen optio-ohjelman kesto on viisi vuotta ja se sisältää kolme vuoden mittaista ansaintakautta sekä niitä seuraavaa kahden vuoden määräytymisjaksoa. Ohjelma päättyy 31.12.2013. Tämän ohjelman puitteissa voidaan jakaa enintään 5.000.000 optiota. Ohjelmasta muodostuva palkkio määräytyy merkintähinnan ja toteutushinnan välisenä erotuksena ja se maksetaan optionhaltijoille rahana. Synteettisen option merkintähinta määräytyy kutakin
ansaintakautta edeltävän lokakuun ja joulukuun väliseen yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin. Toteutushinta määräytyy kutakin määräytymis-kautta edeltävän syyskuun ja marraskuun väliseen yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin. Merkintähinta vuoden 2009 ansaintakauden optiolle on 2,17 euroa. Hallituksen kokouksen 30.11.2010 päätöksellä merkintähinta vuoden 2010 ansaintakauden optiolle on 2,27 euroa. Merkintähinta vuoden 2011 ansaintakauden optiolle on 2,10 euroa.
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Optioiden kauden aikaiset muutokset
Ulkona olevat 1.1.
Myönnetty
Menetetty
Rauennut
Ulkona olevat 31.12.

01.01.–31.12.2011
1 535 000
910 000
55 000
570 000
1 820 000

Ulkona olevat 1.1.
Myönnetty
Menetetty
Ulkona olevat 31.12.

01.01.–31.12.2010
600 000
950 000
15 000
1 535 000

Tilikauden aikana osakeperusteisista maksuista kirjattiin kuluksi -10 tuhatta euroa (vuonna 2010 36 tuhatta euroa). Yhteenlaskettu velka tilikauden
lopussa on 48 tuhatta euroa.
Kauden aikana myönnettyjen optioiden käypä arvo määritettiin Binomi-hinnoittelumallilla. Hinnoittelumallissa käytetyt painotetut muuttujat olivat
seuraavat:

Optio-ohjelma 2005
1 000 EUR
Osakehinnan painotettu keskiarvo €
Toteutushinnan painotettu keskiarvo €
Odotettavissa oleva volatiliteetti
Oletettu option voimassaoloaika, vuotta
Riskitön korko
Odotettavissa olevat osingot

2011
-

2010
2,00
2,06
20,37 %
2,0
1,55 %
-

Synteettinen optio-ohjelma
Osakehinnan painotettu keskiarvo €
Toteutushinnan painotettu keskiarvo €
Odotettavissa oleva volatiliteetti
Oletettu option voimassaoloaika, vuotta
Riskitön korko
Odotettavissa olevat osingot

2,02
25,02 %
2,0
1,32 %
-

2,00
20,37 %
2,0
1,55 %
-

Odotettavissa oleva volatiliteetti on määritetty laskemalla konsernin osakekurssin historiallinen volatiliteetti, jota on muokattu yleisesti saatavissa olevalle tekijällä, jonka odotetaan aiheuttavan muutoksia historialliseen volatiliteettiin. Perustuen edellisten vuosien kokemukseen yhtiö on arvoinut, että
noin 2-3% myönnetyistä optioista menetetään ennen option lopullisen oikeuden syntymistä.
Osakepohjainen kannustinohjelma
Tilikauden aikana konsernilla on ollut kaksi erilaista osakepohjaista kannustinohjelmaa. Konsernin osakepohjaiset palkitsemis- ja kannustinohjelmat on
suunnattu konsernin avainhenkilöstölle. Ohjelmiin osallistuvat henkilöt ansaitsevat ohjelmien ehtojen mukaisesti F-Secure Oyj:n osakkeita konsernin
saavutettua ennalta asetetut tulosperusteiset tavoitteet ansaintakautena. Osakepalkkio menetetään henkilön lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden
lopullista syntymistä.
Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010 on perustettu toukokuussa 2008. Ohjelman kesto on kuusi vuotta ja se sisältää kolme vuoden mittaista ansaintakautta. Jokaisen ansaintakauden jälkeen on kolmen vuoden ajanjakso, jolloin osakkeita ei voi myydä eikä siirtää (lock-up periodi).
Ohjelma päättyy 31.12.2013. Ohjelma jakautuu kahteen osaan, osakkeina maksettavaan osaan ja rahana maksettavaan osaan. Tämän ohjelman puitteissa
voidaan jakaa enintään 5.000.000 osaketta.
Osakepohjainen kannustinohjelma 2011 on perustettu maaliskuussa 2011. Ohjelman kesto on kuusi vuotta ja se sisältää kolme vuoden mittaista
ansaintakautta. Jokaisen ansaintakauden jälkeen on kahden vuoden lock-up periodi. Ohjelma päättyy 31.12.2015. Ohjelma jakautuu kahteen osaan,
osakkeina maksettavaan osaan ja rahana maksettavaan osaan. Ohjelmaan piiriin kuuluvia avainhenkilöitä suositellaan pitämään hallussaan vähintään 50
% ohjelman kautta palkkiona saaduista osakkeista ja kerryttämään yhtiön osakeohjelmista saatujen osakkeiden määrää siten, että niiden arvo vastaa
avainhenkilön vuosittaista peruspalkkaa. Ohjelman tuottama palkkio voi yhteensä olla enintään 2.500.000 yhtiön osaketta ja niiden siirtopäivän arvoon
perustuva käteisosuus.
Osakkeen omistajan oikeudet (esim oikeus osinkoon) syntyvät, kun kannustinohjelman perusteella saadut osakkeet on merkitty saajan arvo-osuustilille.
Tilikauden aikana osakeperusteisista maksuista kirjattiin kuluksi 1.062 tuhatta euroa (vuonna 2010 672 tuhatta euroa). Osakkeina maksettavien palkkioiden käypä arvo on määritelty käyttämällä F-Secure Oyj:n osakkeen markkina-arvoa myöntämispäivänä ja rahana maksettavien palkkion käypä arvo
käyttämällä tilinpäätöspäivän osakkeen markkina-arvoa.
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19. Muut velat

Pitkäaikainen velka
1 000 EUR
Saadut ennakot
Muut pitkäaikaiset velat
Yhteensä

Konserni 2011
8 442
8 442

Konserni 2010
7 806
200
8 006

Lyhytaikainen velka
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat
Verovelat
Yhteensä

29 833
7 674
1 457
16 353
739
56 057

29 359
4 600
2 023
14 249
196
50 426

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Palkkajaksotukset
Menojäämät, rojalti
Menojäämät
Yhteensä

11 839
999
3 515
16 353

10 361
903
2 984
14 249

Konserni, IFRS 2011
324
31 542
15 993
12 205
-7 674
52 390

Konserni, IFRS 2010
305
24 378
16 819
16 165
-4 800
52 867

20. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

1 000 EUR
Lainat ja muut saamiset
Myyntisaamiset
Myytävissä olevavat rahoitusvarat
Rahat ja pankkisaamiset
Ostovelat
Yhteensä
Rahoituserien kirja-arvo vastaa käypää arvoa.
Käyvän arvon hierarkia
Konserni on käyttänyt käyvän arvon määrittämissä seuraavia hierarkian tasoja:

Taso 1: täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteeratut hinnat markkinnoilla
Taso 2: muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka on todettavissa joko suoraan tai epäsuorasti
Taso 3: syöttötiedot, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon

Käypään arvoon arvostetut varat
Myytävissä olevat rahoitusvarat 31.12.2011
Myytävissä olevat rahoitusvarat 31.12.2010

Yhteensä
15 993
16 819

taso 1
15 847
16 667

taso 2
-

taso 3
146
153

Päättyneen tilikauden aikana ei tapahtunut merkittäviä siirtoja käypien arvojen hierarkian tasojen välillä.
21. Rahoitusriskien hallinta
Yleistä
Riskinhallinnan tavoite on identifioida ne riskit, jotka voivat estää konsernia saavuttamasta liiketoiminnallisia tavoitteita. Vastuu riskien hallinnasta kuulu
toimitusjohtajalle, johdolle ja viime kädessä hallitukselle. Pääasialliset rahoitusriskit liittyvät luottotappioihin ja valuuttakurssien vaihteluun. Konsernin
rahavarat ovat alttiina korkojen heilahteluille.
Luottoriskit
Konserni käy kauppaa vain luottokelpoisten asiakkaiden kanssa. Saatavia seurataan ja peritään aktiivisesti, minkä seurauksena luottotappioriskit ovat
hallinnassa. Konsernilla ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Katso liite 14. Saamiset
Valuuttariski
Konserni laskuttaa pääasiallisesti euroissa. Konsernin kannalta muut ostoissa ja myynneissä käytettävät merkittävät valuutat ovat USD, JPY, SEK ja GBP.
Konserni suojaa ko. valuuttavirtoja minimoidakseen valuuttakurssivaihtelujen vaikutuksen. Suojauksia otetaan kuuden kuukauden periodille.
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Johdannaissitoumukset
Valuuttajohdannaiset – Valuuttatermiinit
1 000 EUR
Kohde-etuuden arvo
Käypä arvo

Konserni, IFRS 2011
3 008
-95

Konserni, IFRS 2010
1 691
26

F-Secure Oyj on suojannut USD, JPY, SEK ja GBP-määräisiä saamisiaan valuuttatermiinillä. Termiinisopimukset erääntyvät 19.1.2012 ja 19.4.2012. Yhtiöllä ei
ole muita johdannaissitoumuksia.
F-Secure Oyj ei suojaa tytäryhtiöhinsä tehtyjä investointeja, koska niiden vaikutus konsernin taseeseen on vähäinen.

Myynti valuutoittain
%
EUR
SEK, GBP
USD, JPY
Muut valuutat

Konserni, IFRS 2011
65
12
18
6
100

Konserni, IFRS 2010
68
11
17
4
100

Näissä valuutoissa tapahtuvan myynnin valuuttariskiä pienentää merkittävästi samoissa valuutoissa toteutuvat tytäryhtiöiden toimintakulut.

Rahoitusvarat ja -velat valuutoittain
%
EUR
SEK, GBP
USD, JPY
Muut valuutat

Konserni, IFRS 2011
67
7
20
6
100

Konserni, IFRS 2010
70
7
20
4
100

Alla olevassa taulukossa on esitetty USD, JPY, SEK ja GBP valuuttakurssien mahdollisen muutoksen vaikutus konsernin voittoon ennen veroja. Herkkyysanalyysi perustuu +/- 10% kurssimuutokseen ja ulkomaan rahan määräisiin myyntisaamisiin. Analyysissa on otettu huomioon valuuttajohdannaiset.

USD, JPY
GBP, SEK

+445/-445
+378/-378

+338/-338
+225/-225

Korkoriski
Konsernilla ei ole pitkäaikaisia velkoja. Konsernin varovaisesta sijoituspolitiikasta johtuen kassavarat sjoitetaan lyhytaikaisiin papereihin tai sellaisiin
sijoittaviin rahastoihin. Sijoitukset tehdään hyvän luottokelpoisuuden omaaviin kohteisiin. Nämä sijoitukset altistuvat markkinoiden korkoriskille.
Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta konsernilla olisi tarpeeksi likvidejä
varoja toiminnan rahoittamiseksi. Rahoituksen saatavuutta ja joustavuutta pyritään takaamaan myytävissä olevilla rahoitusvaroilla. Katso liite 15.
Pääoman hallinta
Konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on tehokas pääomarakenne, joka varmistaa liiketoiminnan toimintaedellytykset ja edistää omistaja-arvon
kasvua. Pääomarakenteen tarkastelu on osana konsernin taloustietojen seurantaa. Konsernin tavoitteena on parantaa nykyistä pääomarakennetta.
Vuoden 2007 yhtiökokouksen päätöksen mukainen ylikurssirahaston siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon mahdollisti erilaisia toimenpiteitä pääoman käytön tehostamiseksi ja/tai pääoman palauttamiseksi osakkeenomistajille. Ylimääräinen yhtiökokous 2008 päätti jakaa sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajille 0,23 euroa osaketta kohti. Jaettava määrä oli yhteensä 35.719 tuhatta euroa.
Yhtiön osinkopolitiikka on maksaa osinkoina suunnilleen puolet vuotuisesta voitosta. Yhtiö voi kuitenkin tilanteen mukaan poiketa tästä politiikasta.
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22. Liiketoimintojen rahavirtojen oikaisut

Oikaisut
1 000 EUR
Myyntijaksotukset
Suunnitelman mukaiset poistot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot
Muut oikaisut
Rahoitustuotot ja -kulut
Välittömät verot
Yhteensä

Konserni, IFRS 2011
704
6 503
1 190
838
130
7 125
16 491

Konserni, IFRS 2010
430
5 265
22
920
7
4 642
11 287

23. Muut vuokrasopimukset
Konserni on vuokrannut käyttämänsä toimistotilat ja moottoriajoneuvot. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin kahdesta viiteen vuotta ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen.
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat ovat

Vuokralle ottajana
1 000 EUR
Yhden vuoden kuluessa
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua
Yhteensä
Vuokrat tilikauden aikana

Konserni, IFRS 2011
5 846
12 656
18 502

Konserni, IFRS 2010
5 266
11 920
17 186

4 596

4 042

Konserni, IFRS 2011
237

Konserni, IFRS 2010
375

24. Vastuut

Muut vastuut
1 000 EUR
Muut

Riita-asiat ja oikeudenkäynnit
Suomessa käyty välimiesmenettely koskien jälleenmyyntisuhdetta Brasiliassa on saatu päätökseen. Tapauksella ei ollut merkittävää taloudellista vaikutusta yhtiön liiketoimintaan.
25. Lähipiiritapahtumat

Johdon työsuhde-etuudet ja muut palkkiot
1 000 EUR
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Osakeperusteiset maksut
Yhteensä
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
toimitusjohtajille
hallituksen jäsenille
Hallitus ja toimitusjohtaja 2011
Kimmo Alkio, toimitusjohtaja
Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja
Jussi Arovaara
Sari Baldauf
Pertti Ervi
Juho Malmberg
Anu Nissinen
Yhteensä

Palkat
626
626

Palkkiot
55
30
40
40
30
30
225

Konserni, IFRS 2011
2 734
589
3 324

Konserni, IFRS 2010
2 457
376
2 833

827
225

572
225

Osakepalkkio
-

Muut palkkiot
-

Toimitusjohtaja kuuluu suomalaisen lakisääteisen työeläkejärjestelmän piiriin. Toimitusjohtajalla on kahdentoista kuukauden irtisanomisaika ilman irtisanomiskorvausta.
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Konsernin emo- ja tytäryhtiösuhteet ovat seuraavat:

Yhtiö
Emo F-Secure Oyj, Helsinki
DF-Data Oy, Helsinki
F-Secure Inc., San Jose
F-Secure (UK) Ltd, Lontoo
F-Secure KK, Tokio
F-Secure GmbH, München
F-Secure eStore GmbH, München
F-Secure SARL, Maisons-Laffitte
F-Secure SDC SAS, Bordeaux
F-Secure France SARL, Maisons-Laffitte
F-Secure BVBA, Heverlee-Leuven
F-Secure AB, Tukholma
F-Secure Srl, Milano
F-Secure SP z.o.o.,Varsova
F-Secure Corporation (M) Sdn Bhd, Kuala Lumpur
F-Secure Pvt Ltd, Hyderabad
F-Secure Pte Ltd, Singapore
F-Secure B.V., Utrecht
F-Secure Limited, HongKong
F-Secure Pty Limited, Sydney
F-Secure Iberia SL, Barcelona
F-Secure do Brasil Tecnologia da Informãcao Ltda
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Kotimaa
Suomi
Suomi
Yhdysvallat
Iso-Britannia
Japani
Saksa
Saksa
Ranska
Ranska
Ranska
Belgia
Ruotsi
Italia
Puola
Malesia
Intia
Singapore
Alankomaat
Hongkong
Australia
Espanja
Brasilia

Konserni (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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26. Osakkeet ja osakkeenomistuksen jakautuminen 31.12.2011

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain:
Osakkeita
yhteensä kpl
207 533
5 425 176
11 825 807
4 887 406
2 099 470
134 353 347
158 798 739

Osuus
osakkeista %
0,13
3,42
7,45
3,08
1,32
84,61
100,00

Osakkeita
yhteensä kpl
8 430 505
26 584 264
29 814 348
1 799 644
91 851 814
318 164
158 798 739

Osuus
osakkeista %
5,31
16,74
18,77
1,13
57,84
0,20
100,00

kpl
63 086 166
12 783 607
11 802 898
5 000 000
4 410 781
3 843 332
3 000 000
1 833 430
1 407 787
1 308 122

Osuus osakkeista %
39,73
8,05
7,43
3,15
2,78
2,42
1,89
1,15
0,89
0,82

Osuus äänistä %
40,76
8,26
7,63
3,23
2,85
2,48
1,94
1,18
0,91
0,85

5 465 004
4 936 810
2 249 526
1 172 055

3,44
3,11
1,42
0,74

3,53
3,19
1,45
0,76

Muut osakkeenomistajat
Yhteensä

32 491 908
154 791 426

20,46

20,99
100,00

Omat osakkeet F-Secure Oyj
Yhteensä

4 007 313
158 798 739

2,52
100,00

osuus
osakkeista
39,73
0,01
0,06
0,02
0,02
0,01
39,84

Optiot
-

Osakkeita
1–100
101–1 000
1 001–10 000
10 001–50 000
50 001–100 000
100 001Yhteensä

Osakkaiden
lukumäärä kpl
3 177
14 863
4 187
240
28
41
22 536

Osuus
osakkaista %
14,10
65,95
18,58
1,06
0,12
0,18
100,00

Osakkeenomistuksen jakautuminen
omistajaryhmittäin:
Yritykset
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Julkisyhteisöt
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Kotitaloudet
Muut maat ja kansainväliset järjestöt
Yhteensä
Tiedot osakkeenomistajista (10 suurinta + hallintarekisteröidyt):
Omistaja
Risto Siilasmaa
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Ilmarinen
Valtion eläkerahasto
Mandatum henkivakuutusosakeyhtiö
Ari Hyppönen
Ismo Bergroth
Sijoitusrahasto Nordea Nordic small cap
Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva
OP-Suomi pienyhtiöt
Hallintarekisteröidyt osakkeet
Skandinaviska Enskilda Banken
Nordea Pankki Suomi Oyj
Svenska Handelsbanken AB
Muut rekisterit

Johdon omistus
Hallitus
Risto Siilasmaa
Jussi Arovaara
Sari Baldauf
Pertti Ervi
Juho Malmberg
Anu Nissinen
Yhteensä

osakkeet
63 086 166
9 571
99 601
35 601
29 202
9 571
63 269 712

osuus
osakkeista
-
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Johtoryhmä
Pirkka Palomäki
Ari Alakiuttu
Tuomas Hyyryläinen
Samu Konttinen
Maria Nordgren
Kari Penttilä
Antti Reijonen
Patrik Sallner
Taneli Virtanen
Yhteensä

osakkeet
1 964
50
35 000
15 000
52 014

osuus
osakkeista
0,02
0,01
0,03

Optiot
60 000
40 000
100 000
20 000
15 000
235 000

osuus
osakkeista
0,04
0,03
0,06
0,01
0,01
0,15

Johdon omistus
F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenet ja ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2011 yhteensä 63.271.676 kpl yhtiön osakkeita. Nämä vastaavat 39,8 % yhtiön osakkeista ja 40,9 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Lisäksi johdon omistamat optio-oikeudet vastaavat 0,2 % F-Secure Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä. Näiden optiotodistusten nojalla voidaan merkitä yhteensä enintään 235.000 kappaletta osakkeita.
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27. Osakekohtaiset ja muut tunnusluvut

Taloudellista kehitystä kuvaavat
tunnusluvut
Liikevaihto (MEUR)
Liikevaihdon kasvu %
Liiketulos (MEUR)
% liikevaihdosta
Tulos ennen veroja
% liikevaihdosta
Oman pääoman tuotto %
Sijoitetun pääoman tuotto %
Omavaraisuusaste %
Bruttoinvestoinnit (MEUR)
% liikevaihdosta
R&D -kulut (MEUR)
% liikevaihdosta
Aktivoidut kehittämismenot (MEUR)
Nettovelkaantumisaste %
Palkat ja palkkiot (MEUR)
Henkilöstö keskimäärin
Henkilöstö kauden lopussa

IFRS 2011
146,0
12
23,6
16,2
23,5
16,1
29,5
44,3
68,1
18,7
12,8
39,3
26,9
7,8
-47,1
48,3
878
942

IFRS 2010
130,1
4
19,8
15,2
19,9
15,3
30,3
42,5
69,1
10,4
8,0
34,5
26,5
2,3
-63,2
45,9
835
812

IFRS 2009
125,1
11
24,0
19,2
25,2
20,1
32,2
45,0
69,8
37,2
29,7
28,0
22,4
1,7
-68,5
39,7
770
826

IFRS 2008
113,0
17
24,3
21,5
26,4
23,4
36,0
51,5
71,3
3,1
2,7
25,5
22,6
0,5
-148,5
35,8
652
718

IFRS 2007
96,8
20
19,5
20,1
21,4
22,1
25,4
36,3
81,6
2,2
2,3
21,2
21,9
0,1
-124,6
29,9
528
566

0,11

0,10

0,12

0,13

0,10

0,10
0,38
0,06
54,5
3,0
19,0
1,88
2,66
2,26
2,01
319,2
42,6
27,6

0,10
0,33
0,06
60,0
3,0
23,1
1,97
2,93
2,27
2,00
315,1
65,9
42,5

0,12
0,31
0,06
50,0
2,2
22,8
1,86
3,14
2,43
2,74
431,5
55,5
35,6

0,12
0,26
0,07
53,8
3,7
14,9
1,73
3,05
2,39
1,88
293,4
64,5
41,5

0,10
0,44
0,07
70,0
2,9
24,6
1,83
2,79
2,32
2,45
379,9
80,3
51,8

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä painotettuna keskiarvona
tilikauden aikana
154 432 955
154 967 615
tilikauden aikana, laimennettu
157 499 090
158 893 701
tilikauden lopussa
158 798 739
157 539 243
tilikauden lopussa, laimennettu
160 940 348
160 990 852

155 770 113
160 248 717
157 469 243
161 269 612

155 301 688
161 464 443
156 077 161
161 270 407

155 040 771
161 464 443
155 056 338
161 464 443

Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake EUR
Tulos/osake laimennusvaikutus
huomioiden
Oma pääoma/osake EUR
Osakekohtainen osinko *)
Osinko tuloksesta %
Efektiivinen osinkotuotto %
P/E luku
Osakkeen alin kurssi EUR
Osakkeen ylin kurssi EUR
Tilikauden keskikurssi EUR
Kurssi vuoden lopussa EUR
Osakekannan markkina-arvo MEUR
Osakkeiden vaihto Mkpl
Osakkeiden vaihto %

*) hallituksen ehdotus

Osakkeen vaihto ja keskikurssi
3,0

20

2,5
15
2,0
1,5

10

1,0
5
0,5
0

0,0
1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11

vaihto EUR
keskikurssi
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TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011
1 000 EUR

FAS 2011

FAS 2010

LIIKEVAIHTO
Hankinnan ja valmistuksen kulut
Bruttokate

(1)

128 694
-8 565
120 128

117 891
-8 765
109 126

Liiketoiminnan muut tuotot
Myynnin ja markkinoinnin kulut
Tuotekehityksen kulut
Hallinnon kulut

(2)
(3,4)
(3,4)
(3,4)

2 368
-55 466
-31 685
-34 266

2 171
-46 209
-28 828
-8 214

1 080

28 046

-183

101

897
-729
-6 390
-6 222

28 147

FAS 2011

FAS 2010

(8)
(8)
(9)
(9)

30 986
4 173
42
10 244
45 444

8 648
3 789
42
34 244
46 723

(11)
(12)
(12)
(13)
(14)

350
719
34 772
14 674
6 598
57 113
102 558

394
715
35 664
16 817
7 630
61 220
107 943

1 551
165
-9 002
101
5 051
46 157
-6 222
37 801

1 551
165
-7 493
27
3 187
34 828
20 582
52 847

Liiketulos
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tilinpäätössiirrot
Välittömät verot
Tilikauden tulos

(6)

(7)

-7 564
20 582

TASE 31.12.2011
1 000 EUR
VARAT
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Osuudet osakkuusyrityksissä
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Omat osakkeet
Arvonmuutosrahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Tilikauden tulos
Oma pääoma yhteensä

(15,16)

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero
Vieras pääoma
Laskennalliset verovelat
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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(18)
(18)
(18)

36
6 641
57 351
64 028
102 558

9
6 592
48 494
55 096
107 943
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RAHAVIRTALASKELMA 31.12.2011
1 000 EUR

FAS 2011

FAS 2010

-6 222
37 908
31 686

20 582
11 270
31 852

1 173
43
5 642

-6 710
29
3 233

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

38 545

28 404

Maksetut korot
Saadut korot
Muut rahoituskulut ja -tuotot
Maksetut välittömät verot

-2
94
61
-6 610

-1
21
-342
-7 944

Liiketoiminnan rahavirta

32 088

20 137

-26 505
6
1
38

-8 106
-3
2
2
12

-26 460

-8 093

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti
Omat osakkeet
Maksetut osingot

1 864
-1 509
-9 254

108
-4 004
-9 310

Rahoituksen rahavirta

-8 899

-13 207

Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

-3 270
24 295
21 025

-1 163
25 415
24 253

Käyvän arvon muutos myytävissä oleville rahoitusvaroille
Rahavarat tilikauden lopussa

101
21 126

42
24 295

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos
Oikaisut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-), vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+), vähennys (-)

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Investoinnit tytäryhtiöden osakkeisiin
Muut investoinnit
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Saadut osingot
Investointien rahavirta
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Yrityksen perustiedot
F-Secure tuottaa palveluja, jotka suojaavat yrityksiä ja kotikäyttäjiä tietokoneviruksilta ja muilta Internetin ja langattomien verkkojen kautta
tulevia uhkia vastaan.
Konsernin emoyritys on F-Secure Oyj. Emoyrityksen kotipaikka on
Helsinki ja sen rekisteröity osoite on Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Internet-osoitteesta www.f-secure.com tai emoyhtiön rekisteröidystä osoitteesta.
LAATIMISPERIAATTEET
Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön
mukaan.
Valuuttamääräiset tapahtumat
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu kuukausikohtaisiin kiinteisiin kursseihin. Tilikauden päättyessä avoimena olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat on arvostettu käyttäen Euroopan keskuspankin tilinpäätöspäivänä julkaisemia kursseja. Rahoituksen
kurssivoitot ja –tappiot on kirjattu tuloslaskelman rahoituseriin. Suojaamistarkoituksessa tehdyt termiinisopimukset on arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin..
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet käsittävät aineettomia oikeuksia ja ohjelmistoja. Aineettomat hyödykkeet, jotka on kohdistettu osana tytäryhtiöfuusiota omaisuuserille, käsittävät teknologiaan liittyviä aineettomia
hyödykkeitä. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla
poistoilla sekä mahdollisilla arvonalennuksilla. Suunnitelman mukaiset
poistot aineettomista oikeuksista tehdään progressiivisina poistoina
hyödykkeen arvioidun pitoajan kuluessa. Muut suunnitelman mukaiset
poistot tehdään tasapoistoina hyödykkeen arvioidun taloudellisen
pitoajan kuluessa. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden suunnitelmien mukaiset poistoajat ovat seuraavat:
Koneet ja laitteet
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Aineettomat hyödykkeet

3–8 vuotta
3 vuotta
5 vuotta
5–10 vuotta

Kun käyttöomaisuushyödykkeen osaa käsitellään erillisenä hyödykkeenä, osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan. Muussa tapauksessa myöhemmin syntyvät menot sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä,
että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu
yhtiön hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun
ne ovat toteutuneet. Aineellisten hyödykkeiden myynneistä syntyneet
voitot tai tappiot on kirjattu tuloslaskelmaan.
Tutkimus- ja kehityskulut
Yhtiö kirjaa tutkimukseen liittyvät menot kuluksi tapahtumakaudelle.
Kehittämismenot, jotka aiheutuvat uusien tai kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta, aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi
siitä lähtien, kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyö-
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dyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä.
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan
nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään FIFO-menetelmällä. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava
arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi
saattamiseen tarvittavat menot ja myynnistä johtuvat menot.
Vuokrasopimukset
Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät
vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden
vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi
tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.
Eläkkeet
Eläkejärjestely on maan paikallisen lainsäädännön mukainen ja maksupohjainen. Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti. Yhtiö kirjaa
TYEL-vakuutukseen kuuluvan työkyvyttömyyseläkevastuuvelvoitteen,
kun työkyvyttömyys tapahtuu.
Kannustinohjelma
Yhtiön harjoittamalla toimialalla on kansainvälisesti tyypillistä, että
työntekijöitä palkitaan ja motivoidaan oman pääoman ehtoisilla kannustinohjelmilla. Yhtiöllä on kolme erilaista kannustinohjelmaa: optioohjelma, synteettinen optio-ohjelma ja osakepohjainen kannustinohjelma.
Yhtiön optio-ohjelmien piiriin kuluu yhtiön avainhenkilöstö. Synteettisen optio-ohjelman rahana maksettava erä arvostetaan käypään
arvoon myöntämishetkellä ja kirjataan tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson aikana tuloslaskelmaan kuluksi ja vastakirjauksena taseen
velkoihin. Konserni arvostaa rahana maksettavan osuuden käyvän
arvon jokaisena tilinpäätöspäivänä uudestaan. Optiot menetetään henkilön lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden lopullista syntymistä. Optioiden myöntämishetkellä määritetty kulu perustuu konsernin arvioon
siitä optioiden määrästä, joihin oletetaan syntyvän oikeus oikeuden
syntymisajanjakson lopussa. Käypä arvo määritellään Binomi-hinnoittelumallin perusteella. Konserni päivittää oletuksen lopullisesta optioiden
määrästä jokaisena tilinpäätöspäivänä. Arvioiden muutokset kirjataan
tuloslaskelmaan.
Yhtiön osakepohjainen kannustinohjelma on suunnattu yhtiön
avainhenkilöstölle. Ohjelma jakautuu kahteen osaan; osakkeina maksettavaan ja rahana maksettavaan osaan. Rahana maksettava erä arvostetaan käypään arvoon myöntämishetkellä ja kirjataan tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson aikana tuloslaskelmaan kuluksi ja
vastakirjauksena taseen velkoihin. Yhtiö arvostaa rahana maksettavan
osuuden käyvän arvon jokaisena tilinpäätöspäivänä uudestaan. Palkkio
menetetään henkilön lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden lopullista
syntymistä. Palkkion myöntämishetkellä määritelty kulu perustuu
yhtiön arvioon siitä osakkeiden määrästä, joihin oletetaan syntyvän
oikeus oikeuden syntymisajanjakson lopussa. Yhtiö päivittää oletuksen
lopullisesta osakkeiden määrästä jokaisena tilinpäätöspäivänä. Arvioiden muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Osakkeina maksettava erä
arvostetaan käypään arvoon ja kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi oikeu-
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den syntymisajanjakson lopussa. Käypä arvo määritellään käyttämällä F
Secure Oyj:n osakkeen markkina-arvoa.
Verot
Välittömät tilikauden verot kirjataan paikallisen verosäännösten mukaisen verotettavan tulon perusteella. Laskennallinen verovelka tai -saaminen lasketaan kaikista kirjanpidon ja verotuksen välisistä jaksotuseroista tilinpäätöshetkellä voimassaolevaa verokantaa käyttäen.
Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti kuin on
todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.
Tuloutusperiaate
Liikevaihto muodostuu kuukausittaisesta tietoturvapalvelun myynnistä,
ohjelmistotuotteiden lisenssimyynnistä ja operaattoreille toimitettavista projekteista. Lisenssimyynti jakautuu alkuperäiseen käyttöoikeuden myyntiin ja ylläpitosopimuksiin. Ylläpitopalvelut kattavat ohjelmistopäivitykset ja asiakastuen. Konsernissa noudatettavan
tuloutuskäytännön mukaisesti käyttöoikeuden myynti tuloutetaan
ohjelmiston toimitushetkellä, ylläpitosopimustuotot jaksotetaan sopimusajalle ja tuotot palvelujen myynnistä tuloutetaan kun palvelu on
suoritettu. Palvelutuotantoon liittyvät projektitoimitukset tuloutetaan
valmiusasteen mukaisesti kun hankkeen lopputulos voidaan arvioida
luotettavasti. Valmiusaste määritellään kuhunkin projektiin liittyen tarkasteluhetken mennessä suoritetusta työstä aiheutuneiden menojen
osuutena projektin arvioidusta kokonaismenoista. Mikäli on todennäköistä, että projektin kokonaismenot ylittävät hankkeesta saatavat
kokonaistulot, odotettavissa oleva tappio kirjataan kuluksi välittömästi.
Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista on vähennetty välilliset verot,
myönnetyt alennukset ja kurssierot.
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu käyttöomaisuuden myyntivoitot, saadut vuokratuotot ja saadut tuotekehitysavustukset.
Kulujen esittäminen
Kulujen jako toimintokohtaisen esitystavan mukaiseksi on tehty kohdistamalla välittömät kulut suoraan niiden aiheuttamalle toiminnolle, ja
muut operatiiviset kulut on jaettu tilikausien keskimääräisen henkilölukumäärän mukaisesti eri toiminnoille.
Oma pääoma
Yhtiö on hankkinut omia osakkeita. Omien osakkeiden hankintameno
on vähennetty omasta pääomasta.
Rahoitusvarat
Rahoitusarvopaperit on arvostettu käypään arvoon. Rahoitusarvopaperit koostuvat pääasiassa korkoinstrumenteista sekä näihin sijoittavien rahastojen osuuksista. Listattujen rahoitusvarojen käypä arvo on
määritetty toimivilla markkinoilla julkaistujen hintanoteerausten pohjalta. Listaamattomat rahoitusvarat, joiden käypä arvo ei ole luotettavasti määriteltävissä, merkitään taseeseen hankintamenon suuruisina
vähennettynä arvonalentumisilla. Käyvän arvon ja hankintamenon välinen ero on kirjattu oman pääoman arvonkorotusrahastoon. Omaan
pääomaan viety kirjaus tuloutetaan arvopaperin myyntihetkellä tai
arvonalennuksen yhteydessä.
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista ja erittäin likvideistä
sijoituksista.
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1. Liikevaihto

Maantieteellinen jakauma
1 000 EUR
Suomi ja Skandinavia
Muu Eurooppa
Pohjois-Amerikka
Muu maailma
Yhteensä

FAS 2011
45 227
60 731
10 483
12 253
128 694

FAS 2010
41 283
57 897
7 258
11 453
117 891

FAS 2011
36
778
1 554
2 368

FAS 2010
46
835
1 290
2 171

FAS 2011
-2 532
-278
-2 810

FAS 2010
-1 094
-209
-1 303

Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet

-1 792
-1 792

-1 376
-1 376

Poistot yhteensä

-4 602

-2 679

2. Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 EUR
Vuokratuotot
Tuotekehitysavustukset
Muut
Yhteensä

3. Poistot ja arvonalentumiset

Poistot
1 000 EUR
Muut aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat hyödykkeet

Arvonalentumiset
Muut pitkävaikutteiset menot
Kehittämismenot
Yhteensä
Yhteensä poistot ja arvonalentumiset
Toimintokohtaiset poistot
Myynti ja markkinointi
Tuotekehitys
Hallinto
Yhteensä

-154
-810
-964
-5 566

-2 679

-2 337
-2 105
-160
-4 602

-1 148
-1 430
-101
-2 679

FAS 2011
-26 968
-4 993
-1 603
-33 563

FAS 2010
-26 445
-4 707
-1 492
-32 643

-2 381

-2 008

-626
-225

-372
-225

4. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut
1 000 EUR
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Johdon työsuhde-etuudet ja muut palkkiot
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
toimitusjohtajalle
hallituksen jäsenille

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot katso: konsernin liitetieto 25. Lähipiiritapahtumat.
Toimitusjohtaja kuuluu suomalaisen lakisääteisen työeläkejärjestelmän piiriin. Toimitusjohtajalla on kahdentoista kuukauden irtisanomisaika ilman irtisanomiskorvausta.
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1 000 EUR
Henkilöstö keskimäärin
Henkilöstö toimintojen mukaan 31.12.
Myynti ja markkinointi
Tuotekehitys
Hallinto
Yhteensä

FAS 2011
428

FAS 2010
438

173
254
40
467

143
223
35
401

FAS 2011
-97
-32
-102
-231

FAS 2010
-76
-17
-12
-105

FAS 2011
95
-93
76
38
-237
-61
-183

FAS 2010
71
-53
254
442
-550
-63
101

FAS 2011
-6 505
115
-6 390

FAS 2010
-7 479
-85
-7 564

897
-233
-6 272
115

28 147
-7 318
-76
-85
-84
-7 564

5. Tilintarkastajan palkkiot

1 000 EUR
Tilintarkastus
Veroneuvonta
Muut palvelut
Yhteensä

6. Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 EUR
Korkotuotot
Korkokulut
Muut rahoitustuotot
Osinkotuotot
Valuuttakurssivoitot+ /tappiotMuut rahoituskulut
Yhteensä

7. Välittömät verot

1 000 EUR
Tulovero varsinaisesta toiminnasta
Edellisten tilikausien verot
Yhteensä
Tulos ennen veroja
Verot laskettuna kotimaan verokannalla
Vähennyskelvottomat kulut
Edellisten tilikausien verot
Muut
Verot tuloslaskelmassa

-6 390

8. Käyttöomaisuus

Hankintameno 1.1.2010
Lisäys
Vähennys
Hankintameno 31.12.2010
Lisäys
Vähennys
Hankintameno 31.12.2011
Kertyneet poistot 1.1.2010
Tilikauden poistot
Vähennysten kertyneet poistot
Kertyneet poistot 31.12.2010
Tilikauden poistot
Arvonalentumiset
Vähennysten kertyneet poistot
Kertyneet poistot 31.12.2011
Tasearvo 31.12.2010
Tasearvo 31.12.2011

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Muut pitkäv.
Kehittämismenot
menot
8 729
4 054
2 645
2 312

Yhteensä
12 783
4 957

11 374
18 284
-154
29 504
-5 721
-1 094

6 366
7 827
-1 176
13 017
-2 068
-209

17 740
26 111
-1 330
42 521
-7 789
-1 303

-6 815
-2 531
-154
154
-9 346
4 559
20 158

-2 277
-278
-811
1 176
-2 190
4 089
10 827

-9 092
-2 809
-965
1 330
-11 536
8 648
30 985

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja
kalusto
Muut
10 856
5
3 062
-764
13 154
5
2 287
-111
15 330
5
-8 758
-1 376
764
-9 370
-1 792

-11 162
3 784
4 168

5
5

Yhteensä
10 861
3 062
-764
13 159
2 287
-111
15 335
-8 758
-1 376
764
-9 370
-1 792

-11 162
3 789
4 173
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9. Sijoitukset

1 000 EUR
Tase-arvo 1.1.
Vähennykset/fuusio
Tase-arvo 31.12.
Yhtiö
Emo F-Secure Oyj, Helsinki
DF-Data Oy, Helsinki
F-Secure Inc., San Jose
F-Secure (UK) Ltd, Lontoo
F-Secure KK, Tokio
F-Secure GmbH, München
F-Secure eStore GmbH, München
F-Secure SARL, Maisons-Laffitte
F-Secure France SARL, Maisons-Laffitte
F-Secure BVBA, Heverlee-Leuven
F-Secure AB, Tukholma
F-Secure Srl, Milano
F-Secure SP z.o.o.,Varsova
F-Secure Corporation (M) Sdn Bhd, Kuala Lumpur
F-Secure Pvt Ltd, Hyderabad
F-Secure Pte Ltd, Singapore
F-Secure B.V., Utrecht
F-Secure Limited, Hongkong
F-Secure Pty Limited, Sydney
F-Secure Iberia SL, Barcelona
Osakkuusyritykset
Vineyard International Ltd, Helsinki
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Tytäryhtiö
osakkeet
34 244
-24 000
10 244

Osakkuusyhtiö
osakkeet
42
42
Kotimaa
Suomi
Suomi
Yhdysvallat
Iso-Britannia
Japani
Saksa
Saksa
Ranska
Ranska
Belgia
Ruotsi
Italia
Puola
Malesia
Intia
Singapore
Alankomaat
Hongkong
Australia
Espanja

Suomi

Yhteensä
34 286
-24 000
10 286
Omistusosuus (%)
100
100
100
100
100
100
98
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Omistusosuus (%)
34,8
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10. Laskennalliset verot

1 000 EUR
Laskennalliset verovelat
Laskennalliset verovelat, kirjattu omaan pääomaan
Käyvän arvon muutos, myytävissä olevat rahoitusvarat
Yhteensä

FAS 2011

FAS 2010

36
36

9
9

FAS 2011
350

FAS 2010
394

FAS 2011

FAS 2010

719
719

715
715

23 477
16
41
4 186
27 720

19 081
10
23
3 342
22 457

7 047
5
7 052

7 243
5 964
13 207

34 772

35 664

1 698
1 914
1
573
4 186

908
2 081
1
353
3 342

11. Vaihto-omaisuus

1 000 EUR
Muut varastot

12. Saamiset

1 000 EUR
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Menoennakot
Menoennakot, rojalti
Korot
Verot
Yhteensä

13. Rahoitusarvopaperit
Rahoitusarvopaperit koostuvat pääasiassa korkoinstrumenteistä sekä näihin sijoittavien rahastojen osuuksista. Listattujen rahoitusvarojen käypä arvo
on määritetty toimivilla markkinoilla julkaistujen hintanoteerausten pohjalta. Listaamattomat rahoitusvarat, joiden käypä arvo ei ole luotettavasti määriteltävissä merkitään taseeseen hankintamenon suuruisina vähennettynä arvonalentumisilla. Käyvän arvon ja hankintamenon välinen ero on kirjattu
oman pääoman arvonmuutosrahastoon.

1 000 EUR
Käypä arvo 1.1.
Muutos, netto
Käyvän arvon muutos
Käypä arvo 31.12.
Listaamattomat osakkeet
Rahoitusvarat alle 3 kk
Käypä arvo 31.12.
Kirja-arvo 31.12.

FAS 2011
16 817
-2 280
137
14 674

FAS 2010
17 550
-769
36
16 817

146
14 528
14 674
14 537

152
16 665
16 817
16 781
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14. Rahavarat
Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat muodostuvat seuraavasti:

1 000 EUR
Käteinen raha ja pankkitilit
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Yhteensä

FAS 2011
6 598
14 528
21 126

FAS 2010
7 630
16 665
24 295

15. Laskelma oman pääoman muutoksista

Emoyhtiö, FAS
Oma pääoma 31.12.2009
Myytävissä olevat sijoitukset, netto
Tilikauden tulos
Osinko
Omien osakkeiden hankinta
Optioilla merkityt osakkeet
Muu muutos
Oma pääoma 31.12.2010
Myytävissä olevat sijoitukset, netto
Tilikauden tulos
Osinko
Omien osakkeiden hankinta
Optioilla merkityt osakkeet
Oma pääoma 31.12.2011

Osakepääoma
1 551

Ylikurssirahasto
165

Omat
osakkeet
-3 488

Arvonmuutosrahasto
-4
31

Sij.vapaan
oman
pääoman
rahasto
3 079

Kertyneet
voittovarat
44 239
20 582
-9 310

-4 004
108
1 551

165

-7 493

27
75

3 187

-100
55 411
-6 222
-9 254

-1 509
1 551

165

-9 002

102

1 864
5 051

39 935

Yhteensä
45 540
31
20 582
-9 310
-4 004
108
-100
52 847
75
-6 222
-9 254
-1 509
1 864
37 801

16. Oma pääoma
Tilikauden aikana optioilla merkittiin 1.259.496 kpl yhtiön osakkeita.
Yhtiön osakepääoma 31.12.2011 oli 1.551.311 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 158.798.739 osaketta: katso konserni liitetieto 17. Oma pääoma.
Omat osakkeet
Katso konserni liitetieto 17. Oma pääoma.

Voitonjakokelpoiset varat 31.12.2011
1 000 EUR
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Tilikauden tulos
Voitonjakokelpoiset varat 31.12.2011

5 051
37 155
-6 222
35 984

17. Osakeperusteiset maksut
Katso konserni liitetieto 18. Osakeperusteiset maksut.
18. Muut velat

1 000 EUR
Pitkäaikainen velka
Saadut ennakot
Laskennalliset verovelat
Pitkäaikainen muu velka yhteensä
Lyhytaikainen velka
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat
Yhteensä
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FAS 2011

FAS 2010

6 641
36
6 676

6 592
9
6 601

23 942
6 524
779
11 987
43 233

23 549
3 268
1 002
10 026
37 845

emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

FAS 2011

FAS 2010

Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Yhteensä
Lyhytaikainen velka yhteensä

3 845
7 696
2 578
14 118
57 351

3 543
4 491
2 616
10 650
48 494

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Palkkajaksotukset
Menojäämät, rojalti
Menojäämät
Yhteensä

8 170
999
2 818
11 987

7 501
903
1 621
10 026

FAS 2011

FAS 2010

420
4 602
24 968
617
911
6 390
37 908

839
2 679
-2
290
-101
7 564
11 270

19. Rahoitusriskien hallinta
Katso konsernin liitetieto 21. Rahoitusriskien hallinta.
20. Liiketoimintojen rahavirtojen oikaisut

1 000 EUR
Oikaisut
Myyntijaksotukset
Suunnitelman mukaiset poistot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot
Muut oikaisut
Rahoitustuotot ja -kulut
Välittömät verot
Yhteensä

21. Muut vuokrasopimukset
Yhtiö on vuokrannut käyttämänsä toimistotilat ja moottoriajoneuvot. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin kahdesta viiteen vuotta ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen.
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat ovat:

Vuokralle ottajana
1 000 EUR
Yhden vuoden kuluessa
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua
Yhteensä

FAS 2011
3 092
9 401
12 492

FAS 2010
2 839
10 916
13 754

FAS 2011

FAS 2010
12

238

371

22. Vastuut

1 000 EUR
Muiden konserniyritysten puolesta annetut vakuudet
Muut vastuut
Muut
Johdannaissitoumukset katso konsernin liitetieto 21. Rahoitusriskien hallinta.
23. Osakkeet ja osakkeenomistuksen jakautuminen
Katso konsernin liitetieto 26. Osakkeet ja osakkeenomistuksen jakaantuminen.
24. Osakekohtaiset ja muut tunnusluvut
Katso konsernin liitetieto 27. Osakekohtaiset ja muut tunnusluvut.
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
F-Secure Oyj:n yhtiökokoukselle
Olemme tilintarkastaneet F-Secure Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman
pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön
taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja
riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus
antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on
lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä,
ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet
tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin
hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä
luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta
perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen.
Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen val-
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vonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei
siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon
tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Lausunto konsernitilinpäätöksestä
Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta
sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.
Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot
konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.
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Ernst & Young Oy
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SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
Yleistä
F-Secure Oyj soveltaa toimintaansa yrityksen hallinnointiin liittyviä
sääntöjä ja korkeita eettisiä periaatteita sekä noudattaa osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia ja muita viranomaisten asettamia julkisten
yritysten hallinnoimiseen liittyviä säännöksiä.
Yhtiö noudattaa Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen kesäkuussa 2011 päivittämiä listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä
(Corporate Governance) koskevia suosituksia, kuten alla ja yhtiön
Internet-sivuilla on kuvattu. Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys on
Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Keskuskauppakamarin perustama yhteistyöelin. Suositus on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.
F-Securen hallinto- ja ohjausjärjestelmä on esitelty alla pääpiirteissään. Lisäksi selvityksessä on kerrottu hallituksen, sen valiokuntien ja
muiden hallintoelimien keskeisimmistä tehtävistä vuonna 2011. Kertomus sisältää myös kuvauksen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä.
Lisätietoja liittyen corporate governanceen on esitetty yhtiön Internetsivuilla.
Hallintoelimien tehtävät ja vastuualueet
Hallintoelimien tehtävät ja vastuualueet on pääosin määritelty osakeyhtiölaissa. Lisäksi julkisen osakeyhtiön hallintoelimien toimintaa säätelevät osakeyhtiölain lisäksi yhtiön yhtiöjärjestys, yhtiökokousten päätökset, kirjanpitoa ja arvopaperimarkkinoita koskeva lainsäädäntö sekä
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännöt.
Varsinainen yhtiökokous
F-Secure Oyj:n ylin hallinnollinen elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksen
tehtävät on kattavasti esitetty osakeyhtiölaissa, F-Securen yhtiöjärjestyksessä sekä muissa säännöksissä. Varsinainen yhtiökokous päättää
hallituksen jäsenmäärän, vahvistaa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, nimeää hallituksen jäsenet, hyväksyy tilinpäätöksen,
päättää osinkojen määrän, valitsee tilintarkastajat ja päättää muista
asioista siten kuin F-Secure Oyj:n yhtiöjärjestyksessä ja Suomen osakeyhtiölaissa on selostettu. Yhtiökokous on pidettävä tietyn ajan kuluessa
tilivuoden päättymisen jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja
lain säätämässä järjestyksessä. F-Securella on vain yksi osakesarja ja
siten kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus.
Vuonna 2011 varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä, F-Secure
Oyj:n pääkonttorissa Ruoholahdessa 30.maaliskuuta. Yhtiökokouksen
keskeisimmät päätökset on selostettu hallituksen toimintakertomuksessa.
Hallituksen tehtävät
Hallituksen tavoite on ohjata yhtiön liiketoimintaa siten, että se antaa
pitkällä tähtäimellä mahdollisimman hyvän tuoton yhtiöön tehdyille
sijoituksille ja yhtiön osakkeenomistajille. Hallitus edustaa kaikkia osakkeenomistajia ja toimii aina yhtiön ja osakkeenomistajien parhaan edun
mukaisesti.
Hallitus on velvollinen varmistamaan, että yhtiön kirjanpidon ja
taloushallinnon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallituksen
kokouksissa käsitellään säännöllisesti yhtiön toimitusjohtajan esittelemät raportit yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta. Lisäksi
hallituksen tehtävä on valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat,

päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta sekä varmistaa, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset toteutetaan.
Kaikki yhtiön kannalta merkittävät tai vaikutukseltaan pitkäaikaiset
asiat on käsiteltävä hallituksessa. Näihin kuuluvat muun muassa strategiset linjaukset, budjettien ja toimintasuunnitelmien hyväksyminen ja
näiden toteutuksen valvonta, yritysostot ja yhtiön rakenne, yhtiön toimintaa koskevat merkittävät investoinnit, kirjanpidon ja taloushallinnon valvonnan organisointi, sisäiset valvontajärjestelmät ja riskien hallinta sekä henkilöstöpolitiikka ja palkkiojärjestelmät.
Yhtiön hallituksen tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muiden asianomaisten lakien ja säännösten
mukaisesti. Yhtiöjärjestys ja hallituksen ja sen valiokuntien tarkemmat
tehtävät ja työjärjestykset ovat nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla.
Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksessa on vähintään
kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä, ja toimikausi päättyy
jäsenten valintaa seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous
päättää hallituksen jäsenten määrän yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja
valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet valitsevat puheenjohtajan keskuudestaan. Lisäksi hallituksen jäsenet valitsevat sihteerin, joka
voi olla myös hallitukseen kuulumaton henkilö. Hallituksen jäsenten
toimikausi on yksi vuosi. Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla
yhtiöstä riippumattomia. Yksityiskohtaisempaa tietoa hallitusjäsenyydestä on määritelty yhtiön yhtiöjärjestyksessä.
Hallitus kokoontuu toimikauden aikana vähintään viisi kertaa. Hallitus myös arvioi omaa toimintaansa vuosittain.
Hallitus vuonna 2011
F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2011 päätti hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Varsinaisiksi jäseniksi valittiin
uudelleen Risto Siilasmaa, Jussi Arovaara, Sari Baldauf, Pertti Ervi,
Juho Malmberg ja Anu Nissinen. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Risto
Siilasmaan.
Yllämainituista F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenistä enemmistö,
Pertti Ervi, Sari Baldauf, Juho Malmberg, Jussi Arovaara ja Anu Nissinen,
ovat sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa on yhtiön suurin osakkeenomistaja.
Hallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2011 ja osallistumisprosentti oli
lähes 100%. Hallitus on suorittanut vuosittaisen itsearvioinnin. Hallituksen jäsenet on esitelty myöhemmin osana tätä kertomusta.
Vuonna 2011 hallituksen keskeisimpiä tehtäviä oli yleisten tehtävien
lisäksi yhtiön kasvustrategian hyväksyminen ja uuden toimitusjohtajan
valinta. Strategian mukaisesti F-Secure keskittyy vuosina 2012-1014 kasvuun ja markkinoiden laajentamiseen tarjoamalla tietoturva- ja pilvipohjaisia tallennuspalveluja kuluttaja-asiakkaille maailmanlaajuisesti.
Yhtiön pääasiallinen myyntikanava on operaattorit sisältäen Internetpalveluntarjoajat, mobiilioperaattorit ja kaapelioperaattorit. Yhtiön
strategiaa on kuvattu tarkemmin hallituksen kertomuksessa.
Hallituksen toinen keskeinen tehtävä vuonna 2011 oli uuden toimitusjohtajan valinta. Kattava rekrytointiprosessi käynnistyi välittömästi
kesällä toimitusjohtaja Kimmo Alkion ilmoitettua erostaan 31.10.2011
alkaen. Toimitusjohtajan valintaprosessia varten perustettiin erillinen
työryhmä, joka haastatteli ehdokkaita ja valmisteli nimitystä. Työryhmään kuuluivat Risto Siilasmaa, Sari Baldauf ja Pertti Ervi. Hallitus nimitti
1.11.2011 alkaen väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Pirkka Palomäen, yhtiön
teknologiajohtajan. Kattavan rekrytointiprosessin jälkeen hallitus
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nimitti F-Securen uudeksi toimitusjohtaksi Christian Fredriksonin
16.1.2012 alkaen. Hallitus painotti valinnassa vahvaa kokemusta operaattoriliiketoiminnasta ja kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta.
Muita keskeisiä tehtäviä olivat yhtiön yleinen taloudellinen valvonta,
budjetin hyväksyminen, johdon tulostavoitteiden asettaminen, johtoryhmän kannustinjärjestelmistä päättäminen sekä omien osakkeiden
ostoista päättäminen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti.
Hallituksen ja sen valiokuntien kokoonpano
Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastus- sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Pertti
Ervi ja jäseniksi Jussi Arovaara ja Juho Malmberg. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Sari Baldauf ja jäseniksi
Risto Siilasmaa ja Anu Nissinen.
Molempien valiokuntien työjärjestykset on saatavilla yhtiön kotisivuilla osiossa Hallinnointi.
Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta valmistelee, antaa neuvoja ja arvioi riskien hallintaa, sisäisiä valvontajärjestelmiä, tietojärjestelmiä, talousraportointia ja
ulkoista sekä sisäistä tilintarkastusta. Vuoden 2011 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa ja osallistumisprosentti oli lähes 100%.
Vuonna 2011 tarkastusvaliokunta keskittyi monipuolisesti yhtiön
talousasioiden valvontaan. Valiokunnassa käytiin läpi muun muassa
yhtiön projektituloutusmenetelmät, yhtiön tietojärjestelmien toiminta
(ns. IT Review ja IT- Hosting-palvelut) ja yhtiön varojen sijoittaminen.
Tarkastusvaliokunta arvioi yhtiön sisäisten valvontajärjestelmien tehokkuutta sekä yhtiön riskien hallintamenetelmiä, mukaan lukien taloudelliset ja juridiset riskit. Lisäksi tarkastusvaliokunta katselmoi osavuosikatsaukset ja muut pörssitiedotteet ennen niiden julkistamista.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan keskeinen tehtävä on valmistella
aineistoa ja antaa neuvoja hallituksen kokoonpanoon ja kompensaatioon liittyvissä asioissa sekä asioissa, jotka liittyvät yritysjohdon palkitsemiseen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 7 kertaa vuonna
2011 ja osallistumisprosentti oli lähes 100%.
Vuonna 2011 nimitysvaliokunta keskittyi erityisesti uuden toimitusjohtajan valintaprosessiin. Muita aiheita olivat muun muassa ylimmän
johdon ja muun avainhenkilöstön pitkän ja lyhyen aikavälin insentiivipalkkiomallit sekä yhtiön sisäisen työtyytyväisyyden mittaaminen ja sen
kehitystoimenpiteiden seuranta. Nimitysvaliokunta myös valmisteli
esitykset hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista osakkeenomistajien
hyväksyttäväksi yhtiökokouksessa.
Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu liiketoiminnan johtaminen hallituksen antamien
ohjeiden mukaan, hallituksessa käsiteltävien asioiden esittely, hallituksen tekemien päätösten toteuttaminen ja muut osakeyhtiölaissa määritellyt asiat. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkiostaan ja muista eduista.
Yhtiön toimitusjohtajana vuonna 2011 oli Kimmo Alkio 31.10.2011
saakka ja väliaikaisena toimitusjohtajana toimi Pirkka Palomäki 1.11.2011
lähtien 15.1.2012 saakka. Christian Fredrikson aloitti toimitusjohtajana
16.1.2012.
Johtoryhmä
Toimitusjohtajan tukena yhtiön operatiivisessa johtamisessa on F-Securen johtoryhmä. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän toimisuhteeseensa liittyvistä ehdoista. Hallitus hyväksyy
johtoryhmän jäsenille maksettavat palkat ja palkkiot. Yhtiön ja yksilön
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suoritukset vaikuttavat bonuksien ja osakeoptioiden myöntämiseen.
Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa useammin.
Yhtiön nykyinen johtoryhmän kokoonpano vastuualueittain on seuraava: Christian Fredrikson (toimitusjohtaja), Ari Alakiuttu (henkilöstö), Tuomas Hyyryläinen (strategia ja yrityskaupat), Samu Konttinen (myynti ja markkinointi), Maria Nordgren (myynti, kanavat),
Pirkka Palomäki (teknologia), Kari Penttilä (tutkimus ja tuotekehitys),
Antti Reijonen (tuotteet ja palvelut, 31.1.2012 saakka), Patrik Sallner
(Professional Services) ja Taneli Virtanen (talous ja hallinto).
Johdon palkitseminen
Hallituksen palkkiot sekä hallituksen ja johtoryhmän osake- ja optioomistukset on julkistettu tilinpäätöksen liitetiedossa 25 ja 26. Toimitusjohtajan keskeiset työsuhteen ehdot ja maksetut palkat ja palkkiot on
kerrottu liitetiedossa 25. Johdon palkitsemisjärjestelmiä ja keskeisiä
periaatteita on selostettu tarkemmin yhtiön verkkosivuilla julkistettavassa palkka- ja palkkioselvityksessä vuodelta 2011.
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet on esitelty myöhemmin
osana tätä kertomusta.
Tilintarkastajat
Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuodeksi kerrallaan. Tilintarkastaja
vastaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon tilintarkastuksesta. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään
kerran vuodessa.
Vuonna 2011 F-Secure Oyj:n tilintarkastajana jatkoi aiempien vuosien
tapaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. KHT-tilintarkastaja Erkka Talvinko toimi vastuullisena tilintarkastajana ja on vastuussa tilintarkastustyön ohjaamisesta ja koordinoinnista. Yhtiö maksoi vuonna 2011 tilintarkastuspalveluista yhteensä 130 810 euroa (2010: 94 281) ja muista
palveluista yhteensä 133 956 euroa (2010: 32 927) euroa. Ernst & Young
on ollut yhtiön tilintarkastaja vuodesta 1999 lähtien.
KUVAUS TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIPROSESSIIN LIITTYVIEN
SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN
PÄÄPIIRTEISTÄ
Sisäinen valvonta
Yhtiön johtoryhmä, taloushallinto ja riskienhallintaryhmä ovat vastuussa sisäisestä ohjauksesta ja riskienhallinnasta. Eri liiketoimintayksiköissä ja tytäryhtiöissä järjestetään säännöllisiä tarkastuksia. Näiden
tarkoitus on varmistaa, että hallinto, kirjanpitokäytännöt ja tietoturva
ovat yhtenäiset konsernin sisällä.
Sisäinen valvonta sisältää kaikki ohjeistukset, politiikat, prosessit ja
organisaation rakenteen, jotka auttavat varmistamaan, että liiketoiminta on kaikkien sovellettavissa olevien lakien ja säännösten mukaista
ja että taloudellinen raportointi on oikein. Ohjeistukset ja määräykset
on tehty sen varmistamiseksi, että taloudellinen tieto antaa oikean ja
tarkan kuvan toiminnasta ja yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Toteutunutta kehitystä seurataan myynti- ja kustannustavoitteiden osalta toiminnan ohjausjärjestelmillä päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.
Yhtiö seuraa jatkuvasti kustannusten toteutumista, kannattavuutta
sekä tulevia ja lähteviä maksuja. Jos epäjohdonmukaisuuksia ilmenee,
niihin tartutaan välittömästi. Yhtiön controlling-yksikkö toimii läheisessä yhteistyössä talousjohtajan ja eri liiketoimintojen kanssa, ja tarjoaa olennaista tietoa liiketoiminnan suunnittelun sekä myyntiennusteiden pohjaksi. Ennusteita ja myynnin toteutumista seurataan
jatkuvasti erilaisin menetelmin. Yhtiön controlling-tiimi, vastaa sisäisen
laskennan oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Controlling-toiminto
tapaa jatkuvasti yrityksen liiketoimintojen vetäjiä ja avainhenkilöitä,
jotta ennusteiden luotettavuutta pystytään jatkuvasti arvioimaan.
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Vuonna 2011 yhtiön controlling-toiminto keskittyi erityisesti voimakkaasti kasvaneen Professional Services -yksikön hallinnointiin ja
taloudelliseen seurantaan sekä tallennusliiketoiminnan tukemiseen.
Tallennusliiketoiminnassa olennaista ovat isojen toimitusprojektien
hallinta sekä suuri hosting-palvelujen ja investointien osuus. Muita painopistealueita olivat taloudellinen seuranta markkinalaajentumisesta
Latinalaiseen Amerikkaan sekä tutkimus- ja tuotekehitysprojektien
aktivointi- sekä arvonalennustarkastelut.

kasvaneen sopimuksellisen riskin kantamiseen, alueelliseen kehitykseen uusilla kasvumarkkinoilla, kumppanuussuhteiden pitkäjänteisyyteen, uusien liiketoiminta-alueiden kehittämiseen sekä tallennus- ja pilvipalvelumarkkinan jatkuvasta muutoksesta ja kehityksestä aiheutuviin
haasteisiin sekä näihin palveluihin kohdistuviin mahdollisiin tietoturvauhkiin.

Sisäinen tarkastus
Sisäisen tarkastuksen periaatteet on sisällytetty kirjallisiin toimintaohjeisiin liittyen kirjanpitoon, riskienhallintaan, sisäiseen valvontaan ja toimintoihin kaikissa F-Securen yksiköissä. Ohjeistuksia koordinoi yhtiön
laskentaosasto. Yhtiön ohjeistukset kattavat myös kirjanpidon, raportoinnin, dokumentoinnin ja auktorisoinnit sekä muut olennaiset asiat.
F-Securella ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa, ja siksi tämä
on otettu huomioon ulkoisen tilintarkastuksen laajuutta suunnitellessa.
Talousjohto tapaa tilintarkastajat useita kertoja vuodessa.

Sisäpiirisäännökset
Sisäpiiriasioissa yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin sisäpiirisäännöksiä.
Yhtiön sisäpiiriläiset jaetaan kolmeen luokkaan: (1) pysyvät julkiset sisäpiiriläiset, joihin kuuluu hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja yrityksen
johtoryhmä, (2) pysyvät ei-julkiset sisäpiiriläiset, joihin kuuluu henkilöt,
jotka työtehtäviensä puitteissa käsittelevät sisäpiiritietoa säännöllisesti
sekä (3) projektikohtaiset sisäpiiriläiset.
Pysyvät julkiset ja ei-julkiset sisäpiiriläiset eivät saa harjoittaa osake-,
optio- tai muuta kauppaa yhtiön arvopapereilla ajanjaksona, joka alkaa
21 päivää ennen neljännesvuosittaista tulosjulkistusta. Ajankohtaiset
tiedot pysyvistä julkisista sisäpiiriläisistä ja heidän osake- ja optio-omistuksistaan on nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla.

Riskienhallinta
F-Securen riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa riskit, jotka saattavat estää yhtiötä saavuttamasta liiketoiminnallisia tavoitteitaan sekä
varmistaa, että riskejä hallitaan asianmukaisesti ja ne huomioidaan liiketoimintaan liittyviä päätöksiä tehtäessä.
Riskit voidaan ryhmitellä strategisiin, operatiivisiin ja taloudellisiin
riskeihin. Strategisia riskejä ovat muun muassa muutokset toimialalla,
markkinoilla, kilpailutilanteessa, tietotaidossa, tai yritysostot. Operatiivisiin riskeihin kuuluvat mm. tuotanto, prosessit ja laatuun liittyvät riskit. Taloudelliset riskit kattavat kaikki yhtiön talouteen ja myös yleiseen
taloudelliseen tilanteeseen liittyvät riskit, kuten valuuttariskit.
Riskienhallintapolitiikan mukaisesti yhtiö on valmis ottamaan liiketoimintaan liittyviä riskejä, jotka mahdollistavat pitkävaikutteisen omistaja-arvon ja kilpailukyvyn kasvattamisen sekä mahdollistavat yhtiön
kannattavan kasvun. Yhtiö ei ole valmis ottamaan riskejä, jotka vaarantavat toiminnan jatkuvuuden tai jotka voivat olennaisesti vahingoittaa
yhtiön toimintaa tai voivat johtaa lakien tai asetusten rikkomiseen.
Vastuu yrityksen riskienhallinnasta on toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä. Hallitus on vastuussa riskinkantokyvyn määrittelystä. Hallitus ja
sen valiokunnat hyväksyvät ja seuraavat raportointimenettelyjä sekä
tarkkailevat konsernin liiketoiminta- ja hallintoprosessien riittävyyttä,
asianmukaisuutta ja tehokkuutta.
Riskienhallintatiimi käy säännöllisesti läpi yhtiön riskiprofiilia ja siihen tulleita muutoksia. Osana puolivuosittaista operatiivisten tavoitteiden suunnittelu- ja asetantatyötä päivitetään konsernitason riskiportfolio ja riskikohtaiset hallintasuunnitelmat. Hallituksen
tarkastusvaliokunnalle raportoidaan kerran vuodessa riskikartoituksen
perusteella havaitut keskeisimmät riskit.
Koko konsernin kattavaa viikoittaista ja kuukausittaista talousraportointia käytetään taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen seurantaan.
Seuranta kattaa toteutuman, suunnitelmat ja tavoitteet. Yritys pyrkii
hallitsemaan liiketoimintaansa liittyviä riskejä kehittämällä toimintaprosessejaan ja valvontajärjestelmiään. Hallitus on asettanut johdolle tietyt
rajat, joiden ylittävät asiat käsitellään hallituksessa.
Laskutus tapahtuu pääasiassa euromääräisenä. Muihin valuuttoihin
liittyvän vaihtokurssiriskin vaihtelujen vaikutuksen minimoimiseksi
tavoitteena on suojata näissä valuutoissa tapahtuvaa kassavirtaa. Yhtiö
ei tarjoa rahoitusta muutoin kuin alan normaalien maksuehtojen
mukaisesti. Kassavarannon investointiperiaate on konservatiivinen.
Käteisvarat investoidaan pääasiassa lyhytaikaisiin rahastoihin ja muihin
vähäisen riskin investointikohteisiin.
Vuonna 2011 riskienhallintaprosessissa esille nousseet olennaisimmat riskit liittyvät yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämiseen muuttuvassa kilpailutilanteessa, immateriaalioikeudellisen aseman vahvistamiseen,

Muita hallinnointiin liittyviä asioita

Silent period
Yritys noudattaa nk. silent period -käytäntöä. Hiljainen jakso alkaa 21
päivää ennen tulosjulkistusta ja tänä aikana ei järjestetä tapaamisia tai
puhelinpalavereja sijoittajayhteisön kanssa.
Viestintä
Yhtiön viestinnän yhtenä tavoitteena on tukea yhtiön arvopapereiden
oikeaa hinnanmuodostusta antamalla markkinoille riittävästi tietoa
yhtiön taloudellisesta asemasta, strategiasta ja tavoitteista. Yhtiön hallitus on hyväksynyt tiedotuspolitiikan, joka määrittelee ohjeet viestintään sijoittajamarkkinoille ja muille osapuolille. F-Securen Internetsivuilla on esitetty ne tiedot, jotka on julkistettu listayhtiötä koskevan
tiedonantovelvollisuuden nojalla.
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hallitus

HALLITUS
Risto Siilasmaa
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006
Hallituksen jäsen vuodesta 1988
s. 1966, DI
• Keskeinen työkokemus: F-Secure Oyj:n perustaja ja yhtiön toimitusjohtaja marraskuuhun 2006 saakka, jolloin siirtyi yhtiön hallituksen
puheenjohtajaksi.
• Keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Elisa Oyj:n ja Fruugo
Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Nokia Oyj:n hallituksen jäsen ja Blyk
Ltd:n, Efecte Oy:n, Mendor Oy:n ja Teknologiateollisuus ry:n hallituksen jäsen.
Omistukset: Osakkeet 63 086 166, omistusosuus 39,73 %.
Jussi Arovaara
Hallituksen jäsen vuodesta 2010
s. 1966
• Keskeinen työkokemus: Hän on Vice President, Global Sales Operations, Corel Corporation (UK). Hän on aikaisemmin toiminut useissa
kansainvälisissä myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan kehityksen johtotehtävissä Corel Corporationilla Iso-Britanniassa, Kanadassa ja Suomessa vuodesta 1996 lähtien. Ennen tätä työskennellyt
10 vuotta erilaisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä tietotekniikan tukkukaupassa.
Omistukset: Osakkeet 9 571
Sari Baldauf
Hallituksen jäsen vuodesta 2005,
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
s. 1955, KTM
• Keskeinen työkokemus: Työskennellyt yli 20 vuotta Nokia Oyj:n palveluksessa ja toiminut mm. yhtiön verkkoliiketoiminnasta (Nokia
Networks) vastaavana johtajana vuosina 1998–2005 sekä Nokia
Oyj:n johtokunnan jäsenenä vuosina 1994–2005. Ennen vuotta 1998
hän toimi Nokian Aasian toimintojen johtajana sekä Nokia Telecommunications, Cellular Systemsin toimitusjohtajana.
• Keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Hewlett-Packard Companyn (USA) hallituksen jäsen, Daimler AG:n hallintoneuvoston jäsen, Savonlinnan
Oopperajuhlien hallituksen puheenjohtaja, Elinkeinoelämän Valtuuskunnan ja John Nurmisen Säätiön hallituksen jäsen.
Omistukset: Osakkeet 99 601
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Pertti Ervi
Hallituksen jäsen vuodesta 2003,
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
s. 1957, ins.
• Keskeinen työkokemus: Toimii itsenäisenä liikkeenjohdon konsulttina. Computer 2000 Finland Oy:n perustajajäsen ja toimitusjohtaja
1995 saakka, jonka jälkeen siirtyi Computer 2000 AG:n pääkonttoriin Saksaan, jossa vastasi Computer 2000:n maailmanlaajuisista toiminnoista vuoteen 2000 saakka. Laaja kokemus johtotason yhteistyöstä IT-alan merkittävimpien valmistajien, kuten Cisco, IBM, Intel,
HP ja Microsoft, kanssa.
• Keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Inventure Oy:n,
Nevtor Oy:n ja Efecte Oy:n ja Ixonos Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja Teleste Oyj:n hallituksen jäsen.
Omistukset: Osakkeet 35 601
Juho Malmberg
Hallituksen jäsen vuodesta 2008
s. 1962, DI
• Keskeinen työkokemus: KONE Oyj:n johtokunnan jäsen 1.2.2006
lähtien. Tällä hetkellä toimii KONE Oyj:n asiakkuuksista vastaavana
johtajana ja toiminut aiemmin KONE Oyj:n kehitysjohtajana. Aikaisemmin työskenteli Accenturella Pohjoismaiden ulkoistamisliiketoiminnasta vastaavana johtajana 2005, Suomen maayhtiön toimitusjohtajana 2002–2005, Suomen maayhtiön varatoimitusjohtajana
1999–2002 ja teknologiajohtajana 1992–1999.
• Keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Kuntien Tiera Oy:n
hallituksen jäsen
Omistukset: Osakkeet 29 202
Anu Nissinen
Hallituksen jäsen vuodesta 2010
s. 1963, KTM
• Keskeinen työkokemus: Sanoma Media Finland Oy:n toimitusjohtaja
ja Sanoma-konsernin johtoryhmän jäsen.
• Aiemmin toiminut Sanoma Entertainment Oy:n toimitusjohtajana,
SW Television Oy / Welho liiketoimintajohtajana, Helsinki Televisio
Oy:n markkinointijohtajana sekä Oy Sinebrychoff Ab:n markkinointipäällikkönä.
• Keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: DNA Oy:n hallituksen jäsen.
Omistukset: Osakkeet 9 571

johtoryhmä

JOHTORYHMÄ
Christian Fredrikson
Toimitusjohtaja (16.1.2012 alkaen)
s.1964, DI
• Keskeinen työkokemus: Siirtyi yhtiön palvelukseen vuonna 2012. Vastasi aiemmin Nokia Siemens Networkin Network Systems-liiketoimintayksikön globaalista myynnistä. Lisäksi hän on vastannut Aasian ja
Tyynenmeren alueesta Nokia Siemens Networkissä sekä ollut vastuussa OBS-liiketoimintayksikön (Operations and Business Software)
tutkimuksesta, tuotekehityksestä ja myynnistä. Aloitti Nokian palveluksessa vuonna 1994 ja on toiminut useissa johtotehtävissä eri toimipaikoissa.
Omistukset: Pirkka Palomäki
CTO, Teknologia
Toimitusjohtaja (1.11.2011-15.12.2012)
s. 1970, DI
• Keskeinen työkokemus: Yhtiön palveluksessa vuodesta 1997, työskenteli aiemmin tutkimuksen & tuotekehityksen, markkinoinnin ja tuotehallinnon johtotehtävissä. Ennen F-Secure työskenteli Telecom Finlandissa (nykyisin TeliaSonera) markkinoinnin, liiketoiminnan
kehittämisen ja tietoliikennepalveluiden kehittämisen tehtävissä.
• Keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Tivit Oy:n hallituksen
jäsen vuodesta 2010. VTT:n ICT ja Elektroniikka -neuvottelukunnanjäsen vuodesta 2010.
Omistukset: Osakkeet 28 918, 2005 D optiot 60 000
Ari Alakiuttu
Henkilöstö
s. 1967, DI
• Keskeinen työkokemus: Yhtiön palveluksessa vuodesta 2000, aikaisemmin toimi tuote- ja palvelujohtajana sekä erilaisissa tuotehallinnan
ja myyntikanavien kehitystehtävissä vuoteen 2008 saakka. Työskennellyt tuotehallintaan ja -kehitykseen liittyvissä tehtävissä Tellabsin ja
Nokian palveluksessa.
Omistukset: Osakkeet 16 954, 2005 D optiot 40 000
Tuomas Hyyryläinen
Strategia
s. 1977, KTM
• Keskeinen työkokemus: F-Securen strategiajohtaja ja johtoryhmä
jäsen vuodesta 2010. Hän siirtyi F-Securen palvelukseen vuonna 2010
Nokiasta, jossa hän toimi Devices-yksikön strategiajohtajana. Aiemmalla urallaan hän on työskennellyt erilaisissa strategiaan ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä Nokiassa (Nokia Technology Platform) sekä VDSL Systemsissä, suomalaisessa start
up-yrityksessä.
Omistukset: 2005 D optiot 100 000
Samu Konttinen
Myynti ja markkinointi
s. 1973
• Keskeinen työkokemus: Yhtiön palveluksessa vuodesta 2005, ennen
nykyistä tehtäväänsä toiminut yhtiön mobiiliyksikön johtajana sekä
myynnin ja markkinoinnin johdon tehtävissä EMEA:n alueella, jossa
vastasi yli 20 maan myyntitoiminnoista. Aikaisemmin työskennellyt
johtotehtävissä Valimo Wireless Oy:ssä vuosina 2001-2005.
• Keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Ixonos Oyj:n hallituksen jäsen
Omistukset: Osakkeet 16 954, 2005 D optiot 20 000

Maria Nordgren
Myynti, kanavaliiketoiminta
s. 1964, FM
• Keskeinen työkokemus: F-Securen yritysmyynnistä vastaava johtaja ja
johtoryhmän jäsen vuodesta 2010 alkaen. Siirtyi F-Securen palvelukseen vuonna 2005 ja on aiemmin työskennellyt yhtiön kansainvälisessä myynnissä. Aikaisemmin työskennellyt useissa ohjelmistoalan
yrityksissä kuten DeskArtes, missä toimi perustajajäsenenä ja toimitusjohtajana.
Omistukset: Osakkeet 8 476
Kari Penttilä
Tutkimus ja tuotekehitys
s. 1963
• Keskeinen työkokemus: Tuotekehityksestä ja tutkimuksesta vastaava
johtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2010. Toimi aiemmin Free
DropInnovation Oy:n tuotekehitysjohtajana. Aikaisemmalla urallaan
hän on toiminut sekä Internet- että telekommunikaatioliiketoiminnan, teknologian ja tuotekehityksen johtotehtävissä mm. Ioboxissa,
Oplayossa, Tecnomenissä ja Blyk Oy:ssä.
Omistukset: Antti Reijonen (31.1.2012 asti)
Tuotteet ja ratkaisut
s. 1974, DI, MBA
• Keskeinen työkokemus: Yhtiön palveluksessa vuodesta 2007, ennen
nykyistä tehtäväänsä toimi yhtiön strategiasta sekä kuluttajaliiketoiminnasta ja markkinoinnista vastaavana johtajana. Aikaisemmin työskennellyt Nokia Oyj Networksin palveluksessa, Consulting and Integration -yksikön strategiajohtajana sekä konsulttina McKinsey &
Companyssa.
Omistukset: Osakkeet 51 954
Patrik Sallner
Professional Services
s. 1970, DI, MBA, M.A.
• Keskeinen työkokemus: F-Securen Professional Services -yksiköstä
vastaava johtaja, aiemmin F-Securen mobiiliyksiköstä sekä tallennusja digitaalisesta tiedonhallintayksiköstä vastaava johtaja vuodesta
2010. Ennen siirtymistään F-Securen palvelukseen hän toimi Nokia
Siemens Networksin Hosting liiketoimintayksikön perustajana ja johtajana. Tätä aiemmin toimi Nokian palveluksessa useissa matkapuhelinten tuotehallintoon, strategiaan sekä innovaatioon liittyvissä tehtävissä mm. yhtiön Insight & Foresight -strategiayksikössä.
Aikaisemmalla urallaan hän toimi liikkeenjohdon konsulttina McKinsey & Companyllä Ranskassa ja Suomessa.
Omistukset: Taneli Virtanen
Talous ja hallinto
s. 1965, KTM
• Keskeinen työkokemus: Yhtiön palveluksessa vuodesta 1999, jota
ennen työskenteli Santasalo-JOT-konsernin Group Controllerina.
Omistukset: osakkeet 31 954, 2005 D optiot 15 000

Kimmo Alkio toimi yhtiön toimitusjohtajana 31.10.2011 asti.
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VUOSIKOOSTE PÖRSSITIEDOTTEISTA
VUONNA 2011
07.12.2011
01.12.2011
15.11.2011
26.10.2011
19.10.2011
06.10.2011
06.09.2011
27.07.2011
26.07.2011
31.05.2011
24.05.2011
27.04.2011
26.04.2011
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F-Securen osakkeiden merkintä vuoden 2005 
optiotodistuksilla
F-Securen taloudellinen kalenteri vuodelle 2012
F-Securen uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty
Christian Fredrikson
F-Secure Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2011
F-Secure Oyj julkistaa tammi-syyskuun 2011 osavuosi	
katsauksensa keskiviikkona 26. lokakuuta
Pirkka Palomäki nimitetty F-Securen väliaikaiseksi
toimitusjohtajaksi
F-Securen osakkeiden merkintä vuoden 2005
optiotodistuksilla
F-Secure Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2011
F-Securen toimitusjohtaja Kimmo Alkio eroaa siirtyäkseen
toisen työnantajan palvelukseen
F-Secure jatkaa omien osakkeiden hankintaa
F-Securen osakkeiden merkintä vuoden 2005 
optiotodistuksilla
F-Secure Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2011
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen
ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

12.04.2011 F-Securen osakkeiden merkintä vuoden 2005
optiotodistuksilla
30.03.2011 F-Secure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
08.03.2011 F-Secure Oyj:n vuosikertomus 2010 julkaistu
04.03.2011 Kutsu F-Secure Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
17.02.2011 F-Secure Oyj:n vuoden 2005 D-optio-oikeuksien
ottaminen kaupankäynnin kohteeksi 1.3.2011
16.02.2011 F-Secure Oyj:n tilinpäätös 2010 ja hallituksen esitykset
yhtiökokoukselle
04.02.2011 Korjaus: F-Secure Oyj:n tilinpäätöstiedote; 
tunnuslukutaulukko
02.02.2011 F-Secure Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.12.2010
Pörssitiedotteet ovat saatavissa kokonaisuudessaan yhtiön Internetsivuilla www.f-secure.com, Tietoa F-Securesta, Sijoittajille. Osa pörssitiedotteissa esiintyvästä tiedosta saattaa olla vanhentunutta.

Tietoa sijoittajille

TIETOA SIJOITTAJILLE
F-Securen sijoittajaviestinnän tärkein tavoite on tuottaa oikeaa, oikeaaikaista ja ajantasaista tietoa F-Securen liiketoiminnasta tasapuolisesti
ja samanaikaisesti kaikille osapuolille. Yhtiön Internet-sivuilla on saatavilla monipuolista sijoittajatietoa. Internet-sivuilta www.f-secure.fi ,
Tietoa F-Securesta, Sijoittajat löytyvät myös vuosikertomukset, osavuosikatsaukset sekä pörssi- ja lehdistötiedotteet, jotka julkaistaan
sekä suomeksi että englanniksi. Pörssitiedotteiden jakelulistalle voi
liittyä lähettämällä sähköpostiyhteystiedot osoitteeseen investorrelations@f-secure.com.
F-Secure julkistaa tilinpäätöstiedotteen ja kolme osavuosikatsausta
vuoden 2012 aikana sekä järjestää tiedotustilaisuuksia analyytikoille ja
medialle osavuosikatsausten julkistamisen yhteydessä. F-Secure noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistuksia, jolloin
yhtiö ei järjestä tapaamisia tai puhelinkonferensseja sijoittajien tai analyytikoiden kanssa.
Varsinainen yhtiökokous
F-Securen varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 3.4.2012 klo 15.30
osoitteessa F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki.
Lisäohjeita yhtiökokoukseen ilmoittautumiseksi ja yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla www.f-secure.fi, Tietoa
F-Securesta, Sijoittajat.

Taloudellinen kalenteri 2012
Tilinpäätöstiedote
Vuosikertomus
I/2011 Osavuosikatsaus
II/2011 Osavuosikatsaus
III/2011 Osavuosikatsaus
Osakkeen perustietoja
Pörssilistaus (1999)
Kaupankäyntitunnus
Osakkeita

1.2.
Viimeistään maaliskuussa
viikolla 11
27.4.
25.7.
25.10.

NASDAQ OMX
Helsinki Oy
FSC 1V
158 798 739 kpl

Sijoittajayhteydet
Jos haluatte lisätietoja F-Securesta sijoituskohteena, yhteystiedot:
investor-relations@f-secure.com.

Tietoa sijoittajille
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YHTEYSTIEDOT
Eurooppa

pääkonttori ja suomi
F-Secure Oyj
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Puh. +358 9 2520 0700
Fax +358 9 2520 5001
e-mail: helsinki@f-secure.com
www.f-secure.com
F-Secure Oyj
Elektroniikkatie 3
90570 Oulu
Puh. +358 9 2520 0700
Fax +358 8 551 3701
Alankomaat
F-Secure B.V.
Einsteinbaan 14
3439 NJ Nieuwegein
Alankomaat
Puh. +31 30 602 01 10
Fax +31 30 602 01 11
sales@f-secure.nl
www.f-secure.nl
Belgia
F-Secure BVBA
Interleuvenlaan 62, Zone 2, Bus 56
3001 Heverlee - Leuven
Belgia
Puh. +32 16 39 47 35
Fax +32 16 39 47 37
www.f-secure.be
Espanja
F-Secure Iberia SL
Av. de Europa, 14
28108 La Moraleja, Madrid
Espanja
Puh. +34 617 310 113
Iso -Britannia
F-Secure (UK) Ltd.
Mercury Park
Wycombe Lane
Wooburn Green
Buckinghamshire
HP10 0HH
Iso-Britannia
Puh. +44 845 890 3300
Fax +44 845 890 3301
e-mail: uk@f-secure.com
www.f-secure.co.uk
Italia
F-Secure Srl
Via Giorgio Stephenson, 43/A
20157 Milano
Italia
Puh. +39 2 3900 0094
Fax +39 2 3900 7212
e-mail: italy@f-secure.com
www.f-secure.it
Norja
F-Secure Oyj
Fryjaveien 40 Inng. 4B
0880 Oslo
Norja
Puh. +47 21 52 00 62
Fax +47 21 52 00 10
www.f-secure.com
Puola
F-Secure Sp.z.o.o.
ul. Hrubieszowska 6a
01-209 Varsova
Puola
Puh. +48 22 431 82 21
Fax +48 22 431 82 20
www.f-secure.pl
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Ranska
F-Secure SARL
F-Secure SDC SAS, Pariisi
38/44 rue Jean Mermoz
78600 Maisons Laffitte
Ranska
Puh. +33 820 000 759
Fax +33 820 025 508
e-mail: france@f-secure.com
www.f-secure.fr
F-Secure SDC SAS, Bordeaux
9 rue Raymond Manaud
33520 Bruges-Bordeaux
Ranska
Tel.+33 557 924 720
Ruotsi
F-Secure AB
Box 717 (postiosoite)
16927 Solna, Ruotsi
Gårdsvägen 18 (vierailuosoite)
16970 Solna
Ruotsi
Puh. +46 8 507 440 00
Fax +46 8 507 440 01
e-mail: sweden@f-secure.com
www.f-secure.se
Saksa
F-Secure GmbH
F-Secure eStore GmbH
Zielstattstraße 44
81379 München
Saksa
Puh. +49 89 787 467 0
Fax +49 89 787467 99
e-mail: germany@f-secure.com
www.f-secure.de
TANSKA
F-Secure Oyj
International House
Center Boulevard 5
DK -2300 Kööpenhamina
Puh. +45 32 47 33 47
Mobile +45 26 29 88 47
www.f-secure.com

Pohjois -Amerikka

Yhdysvallat
F-Secure Inc.
1735 Technology Drive,
Suite 850
San Jose, CA 95110
Puh. +1 888 432 8233
Fax +1 408 350 2339
e-mail: sanjose@f-secure.com
www.f-secureusa.com

Latinalainen Amerikka

BRASILIA
F-Secure de Brasil Tecnologia de Informãcao
Ltda
Av. das Nações Unidas, 12.399
Conj. 94 B
Brooklin, São Paulo 04578-000
Brasilia
Puh. +55 11 3512-7307

Aasia

Malaysia
F-Secure Corporation (M) Sdn Bhd
Towe 3A, Avenue 3
Bangsar South
No.8, Jalan Kerinchi
59200 Kuala Lumpur
Malesia
Puh. +603 2264 0200
Fax +603 2264 0299
e-mail: malaysia@f-secure.com
www.f-secure.com

Australia
F-Secure Pty Ltd
Suite 12, Level 6,
100 Walker Street
North Sydney
NSW 2060
Australia
Tel. +61 2 8404 4192
Fax +61 2 8404 4170
E-mail: australia@f-secure.com
www.f-secure.com
Hong Kong
F-Secure Limited
Flat F, 30/F, Legend Tower,
7 Shing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon
Hong Kong
Puh. +852 2363 3160
Fax +852 2363 3162
e-mail: hongkong@f-secure.com
www.f-secure.com
India
Hyderabad (Pääkonttori)
F-Secure Pvt Ltd
212, 6-3-1192/1/1
Block 2, 2nd Floor, White House
Kundan Bagh, Begumpet
Hyderabad 500016
Intia
Puh. +91 40 4013 3503 /4/5
Fax +91 40 4013 3506
e-mail: india@f-secure.com
Mumbai
F-Secure Pvt Ltd
302, Bhavya Plaza,
5th Road,
Off S.V Road,
Khar (West),
Mumbai 400052,
Puh. +91 22 2604 1082
Puh. +91 22 4003 3018
Fax +91 22 2604 0833
New Delhi
F-Secure Pvt Ltd
202/5F, 2nd Floor
DDA Building #5,
District Center
Janakpuri,
New Delhi – 1100058
Mobile: +91 98 1888 7664
Puh. +91 11 4577 1144
Fax.+ 91 11 4577 1100
e-mail: india@f-secure.com
www.f-secure.co.in
Japan
F-Secure KK
6F, ATT New Tower 2-11-7 Akasaka,
Minato-ku, Tokio, 107-0052
Puh. +81 3 5545 8940
Fax +81 3 5545 8945
e-mail: japan@f-secure.com
Singapore
F-Secure Pte Ltd
37 Lorong 23 Geylang,
#09-04
Singapore 388371
e-mail: singapore@f-secure.com

It’s all
about
peace
of mind
F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Puh. +358 9 2520 0700
helsinki@f-secure.com
www.f-secure.com

