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Kasvuvauhti kiihtyi entisestään, kärkenä jatkuvat 
palvelut 

 

Heinä-joulukuun 2017 pääkohdat: 

 Liikevaihto 17 711 tuhatta euroa (heinä-joulukuu 2016: 11 408), muutos +55 %. 

Orgaaninen kasvu +27 %. Kaikki jatkuvat palvelut kasvoivat 151 %. 

 Käyttökate (EBITDA) 449 tuhatta euroa (695), muutos -35 %,  

osuus liikevaihdosta 3 % (6 %). 

 Oikaistu käyttökate (EBITDA)  oli 564  tuhatta euroa (719), muutos -22 %,  

osuus liikevaihdosta 3 % (6 %). 

 Liiketulos (EBIT) 78 tuhatta euroa (484), muutos –84 %,  

osuus liikevaihdosta 0 % (4 %).  

 Yhtiö aloitti valmistelut Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle siirtymiseen. 

 Yhtiö toteutti 9 750 tuhannen euron  suunnatun osakeannin pääosin kansainvälisille 

institutionaalisille sijoittajille. 

 Käyttökatetta rasittivat suunnitellusti panostukset kansainvälistymiseen, 

listautumisvalmisteluihin ja teknologiapohjaisten palveluiden kehitystyöhön. 

Oikaistusta käyttökatteesta on oikaistu listautumisvalmisteluihin liittyvät kulut 115 

tuhatta euroa (24). 

 

Tammi-joulukuun 2017 pääkohdat: 

 Liikevaihto 32 279 tuhatta euroa (21 487), muutos +50 %.  

Orgaaninen kasvu +25%. Kaikki jatkuvat palvelut kasvoivat 118 %. 

 Käyttökate (EBITDA) 1 106 tuhatta euroa (805), muutos +37 %,  

osuus liikevaihdosta 3 % (4 %). 

 Oikaistu käyttökate (EBITDA)  oli 1 375 tuhatta euroa (866) muutos +59 %,  

osuus liikevaihdosta 4 % (4 %). 

 Liiketulos (EBIT) 492 tuhatta euroa (437), muutos +13 %,  

osuus liikevaihdosta 2 % (2 %).  

 Nixu osti digitaalisen identiteetin hallinnan tukipalveluihin erikoistuneen  

Expert Solutions Support Center B.V:n (ESSC), jolla on toimintaa Hollannin  

lisäksi Romaniassa ja Yhdysvalloissa. 

 Nixu osti ruotsalaisen tietomurtojen tutkintaan erikoistuneen  

Bitsec Holding AB:n tytäryhtiöineen (Bitsec).  

 Käyttökatetta rasittivat suunnitellusti panostukset kansainvälistymiseen, 

listautumisvalmisteluihin ja teknologiapohjaisten palveluiden kehitystyöhön. 

Oikaistusta käyttökatteesta on oikaistu yrityskauppoihin ja listautumisvalmisteluihin 

liittyvät kulut 269 tuhatta euroa (61).  
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Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018 

Nixu pyrkii edelleen kasvamaan kannattavasti ja toimintamarkkinoitaan nopeammin. 

Keskipitkän aikavälin tavoitteena on yli 15 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja  

yli 10 % käyttökatetaso. 

Voimakkaan orgaanisen kasvun ja tehtyjen yrityskauppojen siivittämänä yhtiö 

tavoittelee tilikaudella 2018 selvästi keskipitkän aikavälin tavoitetta nopeampaa 

liikevaihdon kasvua. Jatkamme kasvupanostuksia myös kuluvalla tilikaudella, jonka 

johdosta käyttökatteen arvioidaan jäävän keskipitkän aikavälin tavoitteen alapuolelle. 

Avainluvut 

 

 

Tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut ovat tilintarkastamattomia. 

tuhatta euroa 

1.7.-31.12. 

2017 

1.7.-31.12. 

2016 

1.1.-31.12. 

2017 

1.1.-31.12. 

2016   

Liikevaihto 17 711 11 408 32 279 21 487   

Tilikauden tulos -306 202 -172 57   

Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 0,03 -0,03 0,01   

Käyttökate 449 695 1 106 805   

Käyttökate, % liikevaihdosta 2,5 % 6,1 % 3,4 % 3,7 %   

Oikaistu käyttökate1 564 719 1 375 866   

Oikaistu käyttökate, % 

liikevaihdosta1 3,2 % 6,3 % 4,3 % 4,0 %   

Liiketulos 78 484 492 437   

Liiketulos, % liikevaihdosta 0,4 % 4,2 % 1,5 % 2,0 %   

Oikaistu liiketulos1 192 508 761 498   

Oikaistu Liiketulos %1 1,1 % 4,4 % 2,4 % 2,3 %   

            

1 Oikaisuerinä käsitellään olennaisia tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, joita ovat 

päälistalle siirtymiseen liittyvät kulut sekä yrityskauppoihin liittyvät kulut. Tammi-joulukuun 2017 

liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 269 tuhatta euroa (61). Heinä-joulukuun 2017 liikevoittoon 

sisältyi kertaluonteisia kuluja 115 tuhatta euroa (24). 

   

            

tuhatta euroa 31.12.2017 31.12.2016       

Omavaraisuusaste, % 51,4 % 47,5 %       

Korollinen nettovelka -3 384 765       

Nettovelkaantumisaste, % -17,9 % 9,3 %       
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Toimitusjohtaja Petri Kairinen: Konsulttiyhtiöstä kyberturvan 
palveluyhtiöksi 

Nixun vuosi 2017 piti sisällään vahvan, noin 50 %:n, kasvun lisäksi merkittävää 

strategista kehitystä. Olemme edenneet selkeästi matkallamme tuntityöhön 

perustuvasta konsulttiyhtiöstä kohti tavoitettamme: skaalautuvaa kyberturvan 

palveluyhtiötä. Tämä muutos perustuu sekä teknologiapohjaisten palveluiden tuontiin 

konsultoinnin tueksi että konsultointipalveluidemme muuttamiseen 

toimeksiantotyyppisistä lyhyistä pyrähdyksistä pidempiin, henkilöstä riippumattomiin 

ja jatkuvaluonteisiin palvelusopimuksiin. 

Julkistamme nyt ensimmäistä kertaa liikevaihtomme jaettuna neljään eri 

palvelutyyppiin:  hallinnoidut tietoturvapalvelut (managed security services), jatkuvat 

palvelut, projektityyppiset toimeksiannot sekä kolmansien osapuolien lisenssien 

myynnistä kertynyt liikevaihto. Kaikkien jatkuvien palvelujen (hallinnoidut sekä 

jatkuvat palvelut) osuus liikevaihdostamme oli vuositasolla ilahduttavasti jo 31 % 

kasvaen 118 %. Samalla on hyvä huomata, että Nixun asiakassuhteet ovat 

muutenkin hyvin kestäviä: kumppanuus asiakkaiden kanssa johtaa siihen, että töitä 

tehdään toimeksiannosta toiseen. 

Teknologiapohjaisten palveluiden liikevaihto koostuu pääosin Nixu Cyber Defense 

Center -palvelusta (Nixu CDC), joka on lyhyessä ajassa saavuttanut Suomen 

markkinalla erinomaisen aseman. Uusia asiakkuuksia vuoden 2017 loppuun 

mennessä oli yhteensä 19 kpl sekä Suomessa että Ruotsissa, jossa olimme 

loppuvuonna jo mukana tutkimassa useita tietomurtoja. Kesällä tiedotimme Suomen 

Verohallinnon valinneen Nixun oman kyberhavainnointinsa kumppaniksi.  

Kansainvälinen jalanjälkemme on myös kehittynyt erinomaisesti kesällä tehtyjen 

ESSC- ja Bitsec-yrityskauppojen myötä. Samalla olemme havainneet, että 

yrityskaupat ovat meille toimivin tapa laajentua kansainvälisesti. Tulevaisuudessa 

arvioimmekin priorisoivamme yrityskauppoja uuden markkinan avaamisessa. ESSC:n 

hankinnan myötä tunnettuutemme Hollannissa on kasvanut, mikä helpottaa jatkossa 

uusasiakashankintaa. Hollannin toimintojen (Nixu B.V.:n) vahvan orgaanisen kasvun 

(122 %) tukeminen rasitti kuitenkin edelleen merkittävästi Nixun käyttökatetta. 

Olemme panostaneet huomattavasti kasvun mahdollistamiseen ja toimintamme 

digitalisaatioon. Vaikka nämä toimet heikentävät käyttökatetta lyhyellä aikavälillä, 

olemme kuitenkin pystyneet huolehtimaan asiakashintojen ja palkkojen välisen 

operatiivisen kannattavuuden säilymisestä. 

Kasvustrategian tukemiseksi aloitimme vuonna 2017 valmistelut Nasdaq Helsingin 

pörssin päälistalle siirtymiseksi. Pääomahuollon varmistamiseksi toteutimme 

kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille suunnatun noin 10 miljoonan euron 

suunnatun annin. Tämän järjestelyn myötä meillä on mahdollisuus jatkaa yritysostoja 

kulttuuriimme ja strategiaamme sopivien kohteiden löytyessä. 

Asiakkaidemme liiketoiminnan digitalisoituminen ja kasvaneet kyberuhat osoittavat 

yhä selvemmin yritysten tarpeen laaja-alaiselle, kyberturvaan keskittyneelle 

kumppanille, jonka asiantuntijat sijaitsevat lähellä asiakasta. Tämä suuntaus yhdessä 

osaavien, innostuneiden nixulaisten kanssa antaa meille vahvan perustan 

jatkaessamme kasvustrategiamme toteuttamista. 
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Kasvustrategian määrätietoinen toteutus on tuottanut tulosta  

Nixu julkaisi kasvustrategiansa listautuessaan Helsingin pörssin First North Finland -

markkinapaikalle vuonna 2014. Strategian mukaisesti Nixun tavoitteena on olla paras 

työpaikka tietoturva-ammattilaisille ja Pohjois-Euroopan alueen yritysten 

ykkösvaihtoehto kyberturvapalveluiden kumppaniksi. 

Vuoden 2017 loppuun mennessä voidaan todeta, että yhtiö on edennyt 

määrätietoisesti strategian toteuttamisessa. Nixu on aikaansaanut pitkäjänteistä 

kehitystä strategisilla kehitysalueilla, joita ovat kansainvälistyminen, jatkuvat palvelut 

ja paras työpaikka kyberturva-ammattilaisille. 

Kansainvälistyminen 

Kansainvälistymiseen kuuluu useiden, lähellä asiakkaita sijaitsevien toimipisteiden 

avaaminen, mikä mahdollistaa Nixun kokonaisvaltaisten kyberturvapalveluiden 

tarjoamisen paikallisesti.  

Kansainvälistyminen lähti toden teolla käyntiin vuonna 2015 tytäryhtiön 

perustamisella Hollantiin. Vuonna 2016 yhtiö jatkoi kansainvälistymistä, kun se yhdisti 

voimansa yritysostojen kautta kahden ruotsalaisen tietoturva-alan toimijan – 

Europoint Networking AB:n ja Safeside Solutions AB:n kanssa. Samana vuonna Nixu 

perusti tytäryhtiön Yhdysvaltoihin varmistaakseen kansainvälisten asiakkaidensa 

entistä tehokkaamman paikallisen palvelun.  

Vuonna 2017 kansainvälistyminen otti ison harppauksen Nixun ostaessa digitaalisen 

identiteetin hallinnan tukipalveluihin erikoistuneen ja globaalisti toimivan hollantilaisen 

ESSC:n sekä ruotsalaisen tietomurtojen tutkintaan erikoistuneen Bitsecin. Vuoden 

2017 loppuun mennessä Nixulla oli merkittävää toimintaa Suomessa, Ruotsissa, 

Hollannissa, Romaniassa ja Yhdysvalloissa. Nixu toimii globaalisti, palvellen samalla 

kansainvälisiä asiakkaitamme paikallisesti. Kansainvälisen liikevaihdon osuus kasvoi 

vuonna 2017 merkittävästi, jo 35 %:iin Nixu-konsernin liikevaihdosta.  

Jatkuvat palvelut 

Strategisena tavoitteena Nixussa on toimia asiakkaillensa kokonaisvaltaisena 

kyberturvakumppanina. Osana tätä tavoitetta Nixu rakentaa jatkuvien, 

teknologiapohjaisten ja skaalautuvien palveluiden tarjontaa. Nämä hallinnoidut 

palvelut kytkeytyvät saumattomasti osaksi yhtiön konsultointitoimintaa. Näin yhtiö 

varmistaa kyvykkyyden olla asiakkailleen aito ja laaja-alainen kyberturvakumppani. 

Samalla Nixu varmistaa asiakassuhteidensa jatkuvuuden ja kilpailukykynsä 

kansainvälisillä markkinoilla.  

Vuonna 2015 Nixu lanseerasi Nixu Cyber Defense Center (Nixu CDC) -palvelun. 

Tämän teknologia-pohjaisen palvelukokonaisuuden avulla Nixu tuottaa asiakkaillensa 

digitaalisen ympäristön reaaliaikaista valvontaa, tietomurtojen havainnointia ja 

tutkintaa sekä muodostaa tilannekuvan organisaation verkkopalveluihin kohdistuvista 

uhista. CDC-palvelulla on toimintavalmius 24/7 eli läpi vuorokauden viikon jokaisena 

päivänä.  

Vuonna 2017 Nixu CDC -palvelun kysyntä jatkoi vakaata kasvuaan ja Nixu saavutti 

useita merkittäviä uusia asiakkuuksia ja laajensi asiakaskantaansa Ruotsissa. 

Vuonna 2017 toteutettu ESSC-yrityskauppa toi Nixulle lisää kokemusta 

palvelumuotoisista toimituksista sekä kasvatti jatkuvien palveluiden liikevaihtoa. 
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Paras työpaikka 

Osaavan henkilöstön motivointi, osaamisen kehittäminen sekä uusien kyberturva-

asiantuntijoiden rekrytointi ja kasvattaminen on yksi Nixun kolmesta strategisesta 

kehitysalueesta. Kyberturvapalveluiden kysynnän voimakas lisääntyminen 

yhteiskunnan digitalisoituessa sekä globaalien tietoturvauhkien räjähdysmäinen 

kasvu ovat luoneet kovan kilpailun toimialan huippuasiantuntijoista. Siksi yhtiö 

kehittää määrätietoisesti Nixua työpaikkana ja tukee nixulaisten osaamisen 

kehittymistä panostamalla jatkuvasti koulutukseen ja työssä oppimiseen.  

Vuonna 2017 Nixu jatkoi voimakasta panostusta rekrytointiin sekä määrätietoista 

työtä kulttuurin ja arvojen vahvistamiseksi sekä johtamistyön kehittämiseksi. 

NixuCode eli Nixun kulttuurin ja toimintatavan viitekehys lanseerattiin sisäisesti 

ohjaamaan ja tukemaan jokaisen nixulaisen päivittäistä työtä.  

Liikevaihto ja tulos tammi-joulukuussa 2017  

Nixu-konsernin liikevaihto oli 32 279 tuhatta euroa (21 487). Liikevaihto oli 50 % 

edellisvuoden vastaavaa jaksoa suurempi. Merkittävimpiä konsernin liikevaihdon 

kasvuun vaikuttavia tekijöitä olivat vahva 25 %:n orgaaninen kasvu ja yrityskaupat, 

jotka kasvattivat Nixun liikevaihtoa 25 %.  

Liikevaihdon kehitys palvelutyypeittäin oli seuraava:  

 Projektit ja toimeksiannot muodostivat 66 % osuuden liikevaihdosta (76 %) ja 

kasvoivat 30 % tilikauden aikana.  

 Kaikki jatkuvat palvelut muodostivat 31 % liikevaihdosta (21 %) ja kasvoivat 

118 % edelliseen tilikauteen verrattuna. Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät: 

o Hallinnoidut palvelut, jotka olivat 7 % liikevaihdosta (4 %). Nixu Cyber Defense 

Center –palvelun menestyksen johdosta hallinnoidut palvelut olivat Nixun nopein 

kasvualue 168 % kasvullaan. 

o Jatkuvat palvelut, joiden osuus oli 24 % liikevaihdosta (18 %) ja ne kasvoivat 108 % 

edellisestä vuodesta. 

 Lisenssien osuus liikevaihdosta oli 3 % (2 %). Voimakas 99 % kasvu syntyi 

erityisesti vuoden loppuun ajoittuneiden lisenssikauppojen johdosta.   

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 554 tuhatta euroa (599). Liiketoiminnan muut tuotot 

laskivat 7 %.  

Nixun käyttökate (EBITDA) oli 1 106 tuhatta euroa (805). Käyttökate nousi 37 % 

edellisvuoteen verrattuna johtuen liikevaihdon kasvusta. Käyttökatetta rasittivat 

kansainvälisten toimintojen tappiollisuus, joista suurimpana Nixu B.V:n 638 tuhannen 

euron (743) tappiollinen käyttökate. 

Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 1 375 tuhatta euroa (866). Oikaistu käyttökate nousi 

59 %. Oikaisuerät, 269 tuhatta euroa (61), liittyivät yrityskauppakuluihin ja 

listautumisvalmisteluihin.  

Nixun liiketulos (EBIT) oli 492 tuhatta euroa (437). Ylläolevien tekijöiden lisäksi 

liiketulokseen vaikuttivat poistot 614 tuhatta euroa (368). 

Rahoituskulut olivat 390 tuhatta euroa (178). Rahoituskulut nousivat 119 % 

edellisvuoteen verrattuna johtuen korollisen velan kasvusta ja 

valuuttakurssimuutoksista.  
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Tilikauden tulos vuodelta 2017 oli -172 tuhatta euroa (57).  

Konsernin efektiivistä veroastetta nostavat Hollannin (Nixu B.V.:n) toimintojen 

tappiollisuus. 

Rahoitus ja investoinnit 

Nixu-konsernin taseen loppusumma 31.12.2017 oli 36 752 tuhatta euroa (17 376).  

Nixu Oyj osti 31.5.2017 Expert Solutions Support Center B.V.:n ja 30.6.2017  

Bitsec Holding AB:n koko osakekannat.  

Nixu Oyj teki 29.5.2017 yhteensä 8 500 tuhannen euron ja 5-6 vuoden pituisen 

rahoitussopimuksen, jonka lisäksi yhtiöllä on 1 000 tuhannen euron 

luottolimiittisopimus. Lainoihin sisältyy tavanomaisia omavaraisuusastetta ja 

käyttökatetta koskevia kovenanttiehtoja. Rahoitussopimuksen mukaisia lainoja on 

nostettu edellä mainittujen yrityskauppojen rahoittamiseen ja käyttöpääoman 

vahvistamiseen yhteensä 5 900 tuhatta euroa 31.12.2017 mennessä.  

Nixu Oyj toteutti 25.10.2017 institutionaalisille sijoittajille nopeutetulla 

tarjousmenettelyllä (ns. accelerated book-building) suunnatun osakeannin, jossa 

merkittiin 750 000 osaketta merkintähintaan 13,00 euroa/osake. Kuluilla oikaistu 

merkintähinta  9 540 tuhatta euroa on kirjattu kokonaisuudessaan Nixu Oyj:n 

sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.  

Yhtiön kassavarat 31.12.2017 olivat 11 864 tuhatta euroa (2 718). Nettovelat 

31.12.2017 olivat -3 384 tuhatta euroa (765). Yrityksen rahoitusasema on vahva 

mahdollistaen kasvuinvestoinnit. 

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -853 tuhatta euroa (115), johtuen ulkomaan 

toimintojen kasvaneesta käyttöpääoman tarpeesta. 

Henkilöstö, johto ja hallinto  

Konsernin henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 323 (222). Henkilömäärän 

voimakasta kasvua selittävät sekä Expert Solutions Support Center B.V.:n ja Bitsec 

Holding AB:n yrityskaupat että orgaaninen kasvu. 

Mielenkiintoisimmat asiakasprojektit, kansainvälinen huippuosaajien työyhteisö sekä 

viihtyisä työympäristö takaavat Nixun asiantuntijoille alan parhaan työpaikan. 

Nixu on kasvanut voimakkaasti sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta ja 

laajentunut uusille markkinoille. Yhtiö on kuitenkin onnistunut säilyttämään matalan 

organisaatiorakenteen, jossa on vain vähän byrokratiaa. Yhteisöllisyys on 

organisaation ominaispiirre ja yhteistyön tärkeys on sisäänrakennettu toimintamalliin, 

jolloin Nixulla pystytään hyödyntämään oman tiimin huippuammattitaitoa 

monipuolisesti.  

Vuoden 2017 aikana Nixu käynnisti NixuCode 270/360 –kyselyn, joka antoi kaikille 

nixulaisille mahdollisuuden itsensä kehittämiseen.  Samalla Nixu sitoutui 

lahjoittamaan vastaavan summan koulutuksen tukemiseen kehitysmaissa kuin saisi 

vastauksia kyselyyn. 

Vuonna 2017 Nixulla mitattiin työtyytyväisyyttä kolmella Nixu Pulse -kyselyllä, joiden 

tulokset olivat hyviä. Yleisarvosanan keskiarvo oli 3,4/4. Työntekijät kokevat, että 

Nixussa työtä voi tehdä omalla tavalla (ka. 3,5/4) ja että tehty työ on arvokasta (ka. 

3,4/4). Nixulaiset tuntevat, että heillä on mahdollisuus toimia arvojen mukaisesti 
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päivittäisessä työssään (ka. 3,5/4) ja he ovat ylpeitä siitä, että työskentelevät Nixulla 

(ka. 3,5/4).  

Nixu Oyj:n konsernijohtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Petri Kairinen, talousjohtaja 

Janne Kärkkäinen, kaupallinen johtaja Valtteri Peltomäki, kehitysjohtaja Kim 

Westerlund ja (5.10.2017 alkaen) henkilöstöjohtaja Katja Müller.   

 

Henkilöstön avainluvut 

 
2017 2016 2015 

Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 282 191 154 

Tilikauden palkat ja palkkiot (1 000 €) 17 318 12 207 9 075* 

Työsuhteen kesto keskimäärin (vuotta) 3,9 4,2 5,3 

Keski-ikä vuosina 39,4 40,3 38,7 

Työsuhteista vakinaisia 95 % 95 % 92 % 

Työsuhteista osa-aikaisia 8 % 9 % 13 % 

Naisia konsernin henkilöstöstä 16 % 18 % 13 % 

* Palkat ja palkkiot 2015 tilikaudella FAS –standardin mukaisesti.  

 

Varsinainen yhtiökokous 2017  

Nixu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2017. Yhtiökokous vahvisti 

tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan 

sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2016. 

Nixu Oyj:n hallitukseen kuuluivat katsauskaudella Kimmo Rasila (puheenjohtaja), 

Marko Kauppi (varapuheenjohtaja), Kati Hagros, Juhani Kaskeala sekä Tuija 

Soanjärvi. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 800 euroa 

kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 2 100 euroa kuukaudessa 

ja hallituksen muille jäsenille 1 400 euroa kuukaudessa. Hallituksen matkakulut 

korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.  

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö 

PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana 

toimii KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen 

laskun mukaan. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto 

31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta siirretään yhtiön kertyneiden voittovarojen tilille, 

ja että vuodelta 2016 ei jaeta osinkoa. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai 

yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta 

yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla 
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pääomalla enintään 120 000 kappaletta. Osakkeita saadaan osakkeenomistajien 

omistussuhteista poiketen hankkia yhtiön kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti 

yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöiltä ja toimitusjohtajilta heidän työ- tai 

toimisuhteensa mahdollisesti päättyessä. Osakkeiden hankintahinta on osakkeista 

niitä merkittäessä yhtiölle maksettu alkuperäinen merkintähinta, mutta ei kuitenkaan 

enempää kuin yhtiön osakkeesta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä 

maksettu hinta. 

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ehdoista kannustinohjelman ehtojen 

mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 

saakka. 

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallituksella on voimassa ylimääräisen 

yhtiökokouksen 30.10.2014 antama valtuutus päättää yhdestä tai useammasta 

suunnatusta osakeannista yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä, mukaan 

lukien listautuminen, tai mahdollisten tulevien yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus 

on voimassa 30.10.2019 saakka. Jäljellä on valtuutus 1 176 746 osakkeelle.  

Osakkeet ja osakkeenomistajat 

 

 

 

Nixulla on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. 

Nixun osake on noteerattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä.  

Tilikauden aikana toteutetut osakeannit: 

 ESSC:n kauppahinnan suorittamiseen toteutettu 19 163 osakkeen 

suunnattu osakeanti 

 Bitsecin kauppahinnan suorittamiseen toteutettu 100 000 osakkeen 

suunnattu osakeanti 

NIXU 

Osakevaihto 

kpl 

Arvo yhteensä, 

euroa 

Korkein, 

euroa 

Alin, 

euroa 

Keskihinta, 

euroa 

Viimeisin, 

euroa 

Tammi-

kesäkuu 2017 711 483 5 274 206 9,70 6,00 7,60 8,64 

Heinä-joulukuu 

2017 1 030 397 11 944 608 14,45 8,30 10,89 11,00 

Tammi-

joulukuu 2017 1 741 880 17 218 814 14,45 6,00 9,26 11,00 

  31.12.2017 31.12.2016 

Pörssiarvo, euroa  79 525 985 38 550 812 

Osakkeenomistajia 3 141 2 498 

Osakkeiden kokonaismäärä 7 241 198 6 372 035 

Yhtiöllä on hallussa omia osakkeita  11 563 7 200 

(Omat osakkeet 1H17 lopussa 10 763 )   
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 Kasvustrategian varmistamiseksi institutionaalisille sijoittajille  

toteutettu 750 000 osakkeen suunnattu osakeanti. 

Osinkoehdotus 

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 20 265 613,74 euroa, josta tilikauden 

voitto 246 149,66 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2017 

maksettaisi osinkoa. Hallitus pitää osakkeenomistajien etuna hyödyntää 

markkinoiden tarjoamat kasvumahdollisuudet osingonmaksun sijaan. 

Osinkoehdotus poikkeaa näin ollen Nixun voitonjakopolitiikasta, jonka mukaisesti 

Nixu pyrkii jakamaan 30-70 % tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona.  

Tilikauden päättymisen jälkeen Nixun taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut 

olennaisia muutoksia. 

Riskit ja epävarmuustekijät  

Yhtiö on toteuttanut strategiansa mukaisia kansainvälisiä kasvuinvestointeja. Mikäli 

asiakashankinta uusilla markkinoilla osoittautuu oletettua vaikeammaksi, voivat uudet 

markkina-alueet heikentää yhtiön kannattavuutta merkittävästi. Kansainvälisiä 

toimintoja voidaan myös joutua lopettamaan, mikäli yhtiö ei onnistu saavuttamaan 

riittävää asiakaskantaa. 

Yhtiö on aloittanut strategiansa mukaisesti voimakkaan panostamisen jatkuvaan, 

skaalautuvaan palveluliiketoimintaan. Palveluliiketoimintaan liittyy erilaisia 

liiketoimintamalleja, toimintatapoja sekä palvelutasolupauksia kuin 

konsultointiliiketoimintaan. Haasteet näiden muutosten toteuttamisessa voivat 

aiheuttaa Nixulle merkittäviä välillisiä ja välittömiä seuraamuksia. 

Yhtiön kasvuodotukset perustuvat myös voimakkaasti osaavaan henkilöstöön. Mikäli 

yhtiö ei onnistu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan suunniteltua määrää 

tietoturva-asiantuntijoita, saattaa tämä vaikuttaa yhtiön liikevaihdon kehitykseen. 

Talouskasvun nopeutuminen ja toisaalta kyberturvamarkkinan voimakkaasti kasvava 

kysyntä voivat johtaa palkkainflaatioon, jolla voi olla olennainen vaikutus 

palveluyritysten kustannuksiin. 

Nixun liiketoiminta vaatii asiakkailta suurta luottamusta. Asiakkaisiin kohdistuvat 

tietoturvahyökkäykset ja mahdolliset puutteet Nixun asiakkaille toimittamissa 

palveluissa voivat toteutuessaan aiheuttaa Nixulle merkittäviä välittömiä ja välillisiä 

haitallisia seuraamuksia. 

Isoihin projekteihin liittyy erityisesti odottamattomien viivästysten ja ylimääräisen työn 

johdosta epävarmuustekijöitä, joista saattaa johtua Nixun kokonaan tai osittain 

kannettaviksi tulevia kustannuksia; tämän lisäksi Nixu ei välttämättä pysty aina 

allokoimaan henkilöstöresursseja, jaksottamaan pitkäaikaisiin projekteihin liittyviä 

suorituksia tai ennustamaan toimintaansa ennakoimallaan tavalla. 

Vaikka Nixu nojaa strategiassaan ensisijaisesti orgaaniseen kasvuun, etsii Nixu myös 

jatkuvasti vaihtoehtoja kasvulle yritysoston tai -ostojen kautta. Nixu ei välttämättä 

kuitenkaan löydä sopivia ostokohteita, jotka tukisivat Nixun strategiaa tai muutoin 

sopisivat Nixun toimintoihin. Ei myöskään ole takeita siitä, että Nixu onnistuu 

integroimaan mahdollisen yritysostokohteen liiketoiminnan menestyksekkäästi omaan 

liiketoimintaansa, tai että Nixu onnistuu saavuttamaan toivottuja strategisia tavoitteita 

tai synergiaetuja, eivätkä mahdolliset yritysostot näin välttämättä tuota odotettua 
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liikevaihtoa tai voittoa. Mahdollisista yritysostoista saattaa myös seurata Nixulle 

ennakoimattomia riskejä ja piileviä vastuita, joihin ei ole pystytty varautumaan. 

Yritysostomahdollisuuksien tutkiminen ja yritysostojen mahdollinen toteuttaminen 

voivat viedä johdolta huomattavia resursseja, jolloin Nixun varsinainen liiketoiminta 

saattaa kärsiä. 

Jos liikearvoon liittyvät tuotto-odotukset eivät tulevaisuudessa vastaa tämän hetken 

oletuksia, voidaan liikearvoa joutua alaskirjaamaan. 

Yhtiön rahoitukseen liittyy tavanomaisia kovenantteja, jotka rikkoutuessaan voivat 

vaikeuttaa rahoituksellista asemaa. 

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 

Toimitusjohtaja Petri Kairinen luopui Suomen markkina-alueen johtajan (market area 

leader) tehtävästä ja tehtävään nimitettiin yhtiön kaupallinen johtaja (Chief 

Commercial Officer) Valtteri Peltomäki. Uudeksi kaupalliseksi johtajaksi ja yhtiön 

johtoryhmän jäseneksi  nimitettiin ruotsalainen Jesper Svegby.  

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018 

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 25.4.2018. 

Yhtiö julkaisee puolivuotiskatsauksen tammi-kesäkuulta 2018 torstaina 16.8.2018. 

Nixu julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja 

kolmannelta vuosineljännekseltä liikevaihtotiedot. 

Nixu järjestää analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tarkoitetun 

tulostiedotustilaisuuden 8.3.2018 kello 9:30 alkaen Helsingin Pörssitalossa, 

Fabianinkatu 14. 

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa 

www.inderes.fi/videot/nixun-tilinpaatostiedote-2017-webcast-832018-kello-930. 

 

Espoossa 7.3.2018 

Nixu Oyj 

Hallitus 

 
 
 

 

http://www.inderes.fi/videot/nixun-tilinpaatostiedote-2017-webcast-832018-kello-930
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Konsernin laaja tuloslaskelma 
Konsernin laaja tuloslaskelma         

 
        

Tuhatta euroa 1.7.-31.12.2017 1.7.-31.12.2016 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 

          

Liikevaihto 17 711 11 408 32 279 21 487 

Liiketoiminnan muut tuotot 302 155 554 599 

Materiaalit ja palvelut -1 833 -693 -2 641 -1 542 

Henkilöstökulut -11 616 -7 654 -21 733 -14 989 

Liiketoiminnan muut kulut -4 114 -2 522 -7 353 -4 751 

Poistot -372 -211 -614 -368 

Liiketulos 78 484 492 437 

          

Rahoitustuotot 0 8 0 36 

Rahoituskulut -246 -109 -390 -178 

Rahoitustuotot- ja kulut -246 -102 -390 -142 

          

Tulos ennen veroja -168 382 102 295 

          

Tuloverot -138 -180 -274 -238 

Tilikauden tulos -306 202 -172 57 

          

Muut laajan tuloksen erät         

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 

tulosvaikutteisiksi:         

Muuntoerot -147 58 -184 21 

Tilikauden muut laajat tuloksen erät 

verovaikutus huomioiden -147 58 -184 21 

          

Tilikauden laaja tulos -453 259 -356 79 

          

Tilikauden tuloksen jakautuminen:         

Emoyhtiön omistajille -306 202 -172 57 

Tilikauden tulos -306 202 -172 57 

          

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:         

Emoyhtiön omistajille -453 259 -356 79 

Tilikauden laaja tulos -453 259 -356 79 

          

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 

osakekohtainen tulos:         

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja 

laimennettu (euroa) -0,05 0,03 -0,03 0,01 
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Konsernitase 
Tuhatta euroa 31.12.2017 31.12.2016 

VARAT     

Pitkäaikaiset varat     

Liikearvo 9 764 5 570 

Aineettomat hyödykkeet 2 315 1 002 

Aineelliset hyödykkeet 902 869 

Laskennalliset verosaamiset 41 26 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 13 023 7 466 

      

Lyhytaikaiset varat     

Myyntisaamiset ja muut saamiset 11 716 7 092 

Lainasaamiset 0 6 

Kauden tuloverosaamiset 149 94 

Rahavarat 11 864 2 718 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 23 729 9 909 

      

Varat yhteensä 36 752 17 376 

      

OMA PÄÄOMA JA VELAT     

Oma pääoma     

Osakepääoma 95 95 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 125 6 151 

Muuntoerot -163 21 

Kertyneet voittovarat 2 016 1 881 

Tilikauden tulos -172 57 

Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 18 901 8 206 

      

Velat     

Pitkäaikaiset velat     

Lainat 213 2 390 

Laskennalliset verovelat 310 216 

Muut pitkäaikaiset velat 16 0 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 539 2 606 

      

Lyhytaikaiset velat     

Lainat 8 267 1 093 

Ostovelat ja muut velat 9 002 5 379 

Kauden tuloverovelat 43 93 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 17 311 6 564 

      

Velat yhteensä 17 851 9 170 

      

Oma pääoma ja velat yhteensä 36 752 17 376 
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Konsernin rahavirtalaskelma 

 

Tuhatta euroa 1.7.-31.12.2017 1.7.-31.12.2016 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 

Liiketoiminnan rahavirrat         

Tilikauden tulos -306 202 -172 57 

Oikaisut:         

Poistot 372 211 614 368 

Muut liiketoimet, joihin ei liity 
maksutapahtumaa -38 7 51 7 

Rahoituskulut, netto 246 102 390 142 

Tuloverot 138 180 274 238 

Käyttöpääoman muutokset         

Myyntisaamisten ja muiden 
saamisten muutos -2 776 -1 224 -3 407 -1 238 

Ostovelkojen ja muiden velkojen 
muutos 959 2 120 1 986 956 

Maksetut korot -56 -86 -171 -133 

Saadut korot 0 7 0 36 

Muut rahoituserät, netto -3 0 -3 0 

Maksetut tuloverot -270 -237 -416 -318 

Liiketoiminnasta kertynyt 
nettorahavirta -1 734 1 284 -853 115 

          

Investointien rahavirrat         

Aineellisten hyödykkeiden hankinta -104 -196 -122 -196 

Aineettomien hyödykkeiden hankinta -64 -112 -64 -112 

Liiketoimintojen hankinnat 
vähennettynä hankituilla rahavaroilla -396 -1 634 -4 005 -2 606 

Lainasaamisten takaisinmaksut 6 0 6 0 

Investointien nettorahavirta -559 -1 942 -4 186 -2 914 

          

Rahoituksen rahavirrat         

Saadut maksut osakeannista ja 
muista arvopapereista 9 553 340 9 644 340 

Lainojen nostot 0 0 5 850 0 

Lainojen takaisinmaksut -609 -358 -1 027 -716 

Osingonjako 0 0 0 -550 

Omien osakkeiden hankinta -2 -12 -20 -12 

Rahoitusleasingsopimuksiin 
perustuvat maksut -128 -103 -233 -188 

Rahoituksen nettorahavirta 8 814 -134 14 214 -1 128 

          
Rahavarojen nettovähennys(-)/-
lisäys 6 521 -792 9 175 -3 926 

Rahavarat tilikauden alussa 5 368 3 496 2 718 6 633 

Valuuttakurssivoitot/-tappiot(-) 
rahavaroista -25 14 -29 11 

Rahavarat tilikauden lopussa 11 864 2 718 11 864 2 718 
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 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

 

  Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma   
              

Tuhatta euroa 
Osake-
pääoma 

Sijoitetun 
vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto Muuntoerot 

Kertyneet 
voittovarat Yhteensä 

Oma 
pääoma 
yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2016 95 5 402 0 2 446 7 943 7 943 

IFRS:n käyttöönoton vaikutus 0 0 0 -10 -10 -10 

Oma pääoma 1.1.2016 (IFRS) 95 5 402 0 2 437 7 933 7 933 

              

Tilikauden tulos       57 57 57 

Muut laajan tuloksen erät:             

Muuntoerot     21 0 21 21 

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 21 57 79 79 

              

Liiketoimet omistajien kanssa:             

Osakeanti   750     750 750 

Osakeperusteiset maksut       7 7 7 

Osingonjako       -550 -550 -550 

Omien osakkeiden ostaminen       -12 -12 -12 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä: 0 750 0 -556 194 194 

              

Oma pääoma 31.12.2016 95 6 151 21 1 939 8 206 8 206 

              

Oma pääoma 1.1.2017 95 6 151 21 1 939 8 206 8 206 

              

Tilikauden tulos       -172 -172 -172 

Muut laajan tuloksen erät:             

Muuntoerot     -184   -184 -184 

Tilikauden laaja tulos 0 0 -184 -172 -356 -356 

              

Liiketoimet omistajien kanssa:             
Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvä 
osakkeiden liikkeeseenlasku   1 024     1 024 1 024 

Osakeanti kuluilla vähennettynä   9 540     9 540 9 540 
Vuoden 2016 osakeperusteiseen kannustinjärjestelyyn 
liittyvä osakeanti 410     410 410 

Osakeperusteiset maksut       77 77 77 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä: 0 10 974 0 77 11 051 11 051 

              

Oma pääoma 31.12.2017 95 17 125 -163 1 844 18 901 18 901 
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1 Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot  

 

Tietoa tästä tiedotteesta 

Tämä konsernin tilinpäätöstiedote sisältää Nixu Oyj:n (”yhtiö”) tai (”emoyhtiö”) ja sen 

tytäryritykset (yhdessä ”konserni” tai ”Nixu”). Nixu Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq 

First North -markkinapaikalla. Emoyhtiön kotipaikka on Espoossa ja rekisteröity 

osoite on Keilanranta 15, 02150 ESPOO. 

Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot on ryhmitelty seuraavasti: 

 Tilikauden tulos 

 Henkilöstö 

 Yrityskaupat ja konsernirakenne  

 Korollinen nettovelka sekä oma pääoma 

 Muut olennaiset liitetiedot 

1.1 Laatimisperusta 

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin 

mukaisesti. Liitteessä 2 esitetään konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, joita on 

sovellettu 29.3.2018 julkaistavan konsernitilinpäätöksen laadinnassa. 

Laatimisperiaatteet noudattavat IFRS-standardien muutoksia, jotka ovat voimassa 

1.1.2017 alkaen. Tilinpäätöstiedote ei kuitenkaan sisällä kaikkea tietoa ja liitetietoja, 

jotka esitetään konsernitilinpäätöksessä. Nixun hallitus on hyväksynyt tämän 

tilinpäätöstiedotteen kokouksessaan 7.3.2018. 

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki esitetyt luvut 

on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta. 

1.2 Keskeiset kirjanpidolliset arviot 

Johto joutuu tilinpäätöstiedotetta laadittaessa tekemään harkintaan perustuvia 

ratkaisuja, arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 

soveltamiseen sekä esitettävien varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määriin. 

Toteutuvat tulokset voivat poiketa näistä arvioista. Liitteessä 2 esitetään 

merkittävimmät johdon tekemät arviot liittyen tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin ja 

epävarmuustekijöihin. 

 

  



 17 

2 Tilikauden tulos 

Tämä osio sisältää tietoja, jotka ovat tärkeitä konsernin raportointikauden tuloksen 

ymmärtämisen kannalta: 

 Liikevaihto 

 EPS 

2.1 Liikevaihto ja segmentit 

Konsernin myyntituotot kertyvät palveluista ajan kuluessa ja lisensseistä tiettynä 

ajankohtana seuraavien pääasiallisten palvelualueiden ja maantieteellisten alueiden 

mukaisesti: 

Projektit ja toimeksiannot -alue sisältää kertaluonteiset toimeksiannot, joiden kesto 

ja laajuus vaihtelee laajoista toimitusprojekteista yksittäisiin tarkastus- ja konsultointi-

toimeksiantoihin. 

Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät: 

Hallinnoidut palvelut sisältävät Nixu CDC -palveluiden lisäksi esimerkiksi 

käyttäjänhallinnan jatkuvia palveluita, joissa Nixu ottaa toimitettavan teknologian 

hallinnointivastuun ja jatkuvan operatiivisen roolin asiakkaan toimintojen tukena. 

Jatkuvat palvelut, joihin kuuluvat Nixun jatkuvista palveluista muut kuin 

hallinnoidut palvelut sisältäen käyttäjähallinnan jatkuvat palvelut. Ne eroavat 

muista toimeksiannoista siinä, että ne perustuvat toistaiseksi voimassaoleviin tai 

käytännössä itsestään uusiutuviin sopimuksiin. 

Lisenssituotot sisältävät kolmansien osapuolien ohjelmisto- ja 

teknologiapalvelulisenssien jälleenmyynnin yleensä muiden palveluiden yhteydessä. 

Lisenssituottoihin sisältyy myös ylläpitopalveluita.  

Liikevaihdon jakautuminen palvelualueittain: 

 

 

Tuhatta euroa 1.7.-31.12.2017 1.7.-31.12.2016 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 

Palvelutyyppi:         

Projektit ja 

toimeksiannot 11 006 8 762 21 273 16 401 

Kaikki jatkuvat 

palvelut 5 932 2 360 9 989 4 575 

  

Hallinnoidut 

palvelut 1 385 490 2 153 804 

  Jatkuvat palvelut 4 547 1 870 7 835 3 771 

Lisenssit 773 286 1 018 512 

Yhteensä 17 711 11 408 32 279 21 487 
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Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti: 

 

Tuhatta euroa 1.7.-31.12.2017 1.7.-31.12.2016 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 

Suomi 10 999 8 890 21 054 17 702 

Ruotsi 4 223 1 432 7 125 2 052 

Alankomaat 839 305 1 288 622 

Yhdysvallat 804 74 1 155 156 

Muut maat 846 707 1 658 955 

Yhteensä 17 711 11 408 32 279 21 487 

 

Liikevaihdon maantieteellinen aluejako perustuu asiakkaan sen toimipisteen sijaintiin, 

jonka kanssa sopimus palveluista on tehty. Osa palveluista on voitu toimittaa muihin 

maihin. 

Nixulla on vain yksi raportoitava segmentti. Raportoitavan segmentin liikevaihto ja 

segmentin tulos käyvät ilmi konsernin laajasta tuloslaskelmasta ja raportoitavan 

segmentin varat ja velat konsernitaseesta.  

2.2 Osakekohtainen tulos 

 

 

Nixun laimentavat potentiaaliset osakkeet liittyvät Nixun osakeperusteiseen 

kannustinjärjestelyyn, jota kuvataan lähemmin osassa 3 otsikon Henkilöstön 

osakeperusteinen kannustinjärjestely alla.  

  

1.7.-31.12. 
2017 

1.7.-31.12. 
2016 

1.1.-31.12. 
2017 

1.1.-31.12. 
2016 

Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
tilikauden tulos 

-306 089 201 634 -171 625 57 379 

          
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän 

painotettu keskiarvo tilikauden aikana, 
laimentamaton 6 631 083 6 203 435 6 440 713 6 178 435 

Laimentamaton osakekohtainen tulos 
(EUR) 

-0,05 0,03 -0,03 0,01 

Henkilöstön kannustinjärjestelmään 
liittyvien osakkeiden vaikutus 101 800 60 000 110 073 60 000 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän 
painotettu keskiarvo tilikauden aikana, 
laimennusvaikutuksella oikaistu 6 732 883 6 263 435 6 550 786 6 238 435 

Laimennettu osakekohtainen tulos 
(EUR) 

-0,05 0,03 -0,03 0,01 
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3 Henkilöstö 
 

Tämä osio sisältää tietoa siitä, kuinka Nixu palkitsee henkilöstöä ja johtoon kuuluvia 

avainhenkilöitä. 

 Työsuhde-etuudet 

 Osakeperusteiset maksut 

3.1 Työsuhde-etuudet 

Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin tuloslaskelmaan kirjatut työsuhde-

etuudet:  

Tuhatta euroa 

1.7.-31.12. 

2017 

1.7.-31.12. 

2016 

1.1.-31.12. 

2017 

1.1.-31.12. 

2016 

Palkat ja palkkiot 9 235 6 123 17 318 12 207 

Sosiaaliturvasta johtuvat kulut 1 388 317 1 867 607 

Osakeperusteinen palkitseminen 36 7 77 7 

Eläkekulut – maksupohjaiset 

järjestelyt 958 1 207 2 470 2 168 

Yhteensä 11 616 7 654 21 733 14 989 

 

3.2 Osakeperusteiset maksut  

Osakeperusteinen kannustinjärjestely 2016 

Nixu laski marraskuussa 2016 liikkeeseen 120 000 osaketta henkilöstölleen 

merkintähintaan 4,96 euroa per osake, joka oli alempi kuin osakkeen käypä arvo 

merkintähetkellä. Osakkeisiin liittyy työssäolovelvoite. Järjestely luokitellaan omana 

pääomana maksettavaksi osakeperusteiseksi kannustinjärjestelyksi. Tämä järjestely 

kasvatti henkilöstökuluja ja kertyneitä voittovaroja 77 tuhannella eurolla 31.12.2017 

päättyneellä tilikaudella (2016: 7).   

Nixun aiempana käytäntönä on ollut lunastaa osakkeet, jos työsopimus päättyy ennen 

oikeuden ansaintajakson päättymistä. Näin ollen ansaitut osakkeet kirjataan omaan 

pääomaan vasta, kun oikeuden ansaintajakso päättyy. Yhtiö kirjasi 31.12.2017 

päättyneellä tilikaudella 410 tuhatta euroa (2016: 0) sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahastoon työntekijöille luovutetuista osakkeista. Näihin osakkeisiin liittyen Nixulla oli 

31.12.2017 54 tuhannen euron (31.12.2016: 0) lainasaaminen. Yhtiöllä oli 31.12.2017 

kirjattuna käteisellä maksettuihin osakkeisiin liittyvä velka 120 tuhatta euroa (2016: 340 

tuhatta euroa). 
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4 Yrityskaupat ja konsernirakenne 

Tässä osiossa esitetään tietoja Nixun konsernirakenteesta, tilikaudella toteutuneista 

yritysostoista, hankitusta varoista ja vastattaviksi otetuista veloista samoin kuin 

liikearvosta ja muista yrityskauppojen yhteydessä kirjatuista aineettomista 

hyödykkeistä.  

 Yrityskaupat 

 Aineettomat hyödykkeet  

4.1 Yrityskaupat 

Nixu hankki Expert Solution Support Center BV:n (“ESSC”) toukokuun lopussa 2017 

ja Bitsec AB:n (“Bitsec”) 30.6.2017.  

Hankitun nettovarallisuuden ja maksetun vastikkeen käypä arvo olivat seuraavat 

kussakin yrityshankinnassa, jotka toteutuivat 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella:  

 

 

      

*  Hankittujen myyntisaamisten käypä arvo vastaa sopimusten mukaista bruttomäärää,  

 ja kaikki myyntisaamiset odotetaan saatavan perityksi.  

** Liikearvo ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa. 

  2017 

Tuhatta euroa 

Expert Solution 

Support Center 

BV Bitsec AB 

Kauppahinnasta maksettu vastike     

Maksettu käteisellä 2 434 2 371 

Liikkeeseen lasketut osakkeet 160 864 

Kauppahinnasta maksettu vastike yhteensä 2 595 3 235 

      

Käypä arvo     

Asiakassuhteet 672 474 

Aineelliset hyödykkeet 111 2 

Myyntisaamiset ja muut lyhyt- ja pitkäaikaiset saamiset* 537 804 

Rahavarat 1 017 4 

Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat -38 -25 

Laskennalliset verovelat -126 -113 

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat -1 255 -563 

Hankittujen nettovarojen käypä arvo 917 584 

Liikearvo** 1 677 2 651 

Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjatut transaktiokulut 91 63 
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Expert Solution Support Center BV 

Nixu hankki toukokuussa 2017 Expert Solution Support Center BV:n (”ESSC”) koko 

osakekannan. ESSC on erikoistunut digitaalisen identiteetin hallinnan tukipalveluihin 

ja tuotetukipalveluihin. ESSC:n pääkonttori on Amsterdamissa, ja sillä on toimintoja 

Yhdysvalloissa, Romaniassa and Australiassa. Maksetun käteisvastikkeen lisäksi osa 

kauppahinnasta maksettiin käyttämällä 19 163 Nixun uutta osaketta. Liikkeeseen 

laskettujen osakkeiden käypä arvo perustui osakkeen julkistettuun hintaan 30.5.2017, 

joka oli 8,37 euroa osaketta kohden. Liikearvo 1 677 tuhatta euroa aiheutuu 

toiminnan laajentamisesta uudelle liiketoiminta-alueelle, laajentumisesta uudelle 

24/7-kapasiteetin mukaiselle palvelualustalle, työvoimasta, synergioista ja 

liiketoiminnan odotettavissa olevista voitoista.  

Bitsec Holding AB 

Nixu hankki Bitsec Holding AB:n koko osakekannan kesäkuussa 2017. Bitsec 

Holding AB on ruotsalainen tietomurtojen tutkintaan erikoistunut yhtiö. Bitsec Holding 

AB:llä on kaksi tytäryritystä Bitsec AB ja Swedish Forensic Technologies AB (nämä 

kaikki yhdessä ”Bitsec”). Maksetun käteisvastikkeen lisäksi osa kauppahinnasta 

maksettiin käyttämällä 100 000 Nixun uutta osaketta. Liikkeeseen laskettujen 

osakkeiden käypä arvo perustui osakkeen julkistettuun hintaan 30.6.2017, joka oli 

8,64 euroa osaketta kohden. Liikearvo 2 651 tuhatta euroa aiheutuu 

markkinaosuudesta, työvoimasta, synergioista ja liiketoiminnan odotettavissa olevista 

voitoista.  

Bitsecin hankintaan liittyi järjestely, jonka mukaan myyjäosapuoli jää 

työskentelemään avainhenkilönä, ja järjestelyn katsottiin olevan kompensaatiota 

yhdistymisen jälkeisestä työsuorituksesta sen sijaan että se olisi osa kauppahintaa.  

Hankittujen yritysten kerryttämä liikevaihto ja tulos 

Seuraavassa taulukossa esitetään liikevaihto ja tulos, jotka yritykset ovat kerryttäneet 

konsernille hankintavuotena:  

 
Tuhatta euroa ESSC ja Bitsec 

Vuosi 2017 

Liikevaihto 2 654 

Tulos -345 

 

Jos ESSC:n ja Bitsecin hankinnat olisivat tapahtuneet 1.1.2017, konsernin 

tilintarkastamaton pro forma -liikevaihto 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta olisi ollut 

35 037 tuhatta euroa ja tilikauden tulos -43 tuhatta euroa. Jos Europointin ja 

Safesiden hankinnat olisivat tapahtuneet 1.1.2016, konsernin pro forma -liikevaihto 

31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta olisi ollut 24 625 tuhatta euroa ja voitto 325 

tuhatta euroa. Nämä luvut on laskettu käyttäen tytäryritysten tuloksia, joissa on 

huomioitu lisäpoisto, joka olisi kirjattu olettaen, että aineettomien hyödykkeiden 

käypien arvojen oikaisuja olisi sovellettu 1.1.2017 (1.1.2016) alkaen, niistä aiheutuvat 

verovaikutukset huomioon otettuina. 
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Seuraavassa taulukossa esitetään hankintoihin liittyvät nettorahavirrat: 

 

Tuhatta euroa 2017 

Käteisvastike 4 806 

Ehdollinen vastike 220 

Vähennetään: hankitut erät   

     Käteisvarat 1 021 

Tytäryritysten hankinnasta johtuva rahavirta vähennettynä hankituilla 
käteisvaroilla 

4 005 

 

4.2 Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo 

Konsernin aineettomat hyödykkeet koostuvat liikearvosta, asiakassuhteista ja muista 

aineettomista hyödykkeistä kuten ohjelmistolisensseistä.  

 

Tuhatta euroa 31.12.2017 31.12.2016 

Kirjanpitoarvo 1.1. 6 572 2 900 

Tytäryritysten hankinta 5 474 3 694 

Lisäykset 385 0 

Valuuttakurssierot -170 11 

Poistot -181 -33 

Kirjanpitoarvo 31.12. 12 080 6 572 

 

 

31.12.2017 taseen liikearvo oli 9 764 tuhatta euroa (2016: 5 570), asiakassuhteet  

1 962 tuhatta euroa (2016: 1 002) ja muut aineettomat hyödykkeet 353 tuhatta euroa 

(2016:0). 
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5 Korollinen nettovelka sekä oma pääoma 

 

Tässä osiossa kerrotaan konsernin korollisista nettoveloista ja omasta pääomasta: 

 Korollinen nettovelka ja johdannaiset  

 Oma pääoma  

 

5.1 Korollinen nettovelka ja johdannaiset 

Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin korollisen nettovelan laskenta: 

 

Tuhatta euroa 31.12.2017 31.12.2016 

Pitkäaikaiset lainat      

Rahalaitoslainat 0 2 021 

Rahoitusleasingvelat 194 201 

Ehdollinen kauppahinta   169 

Muut velat 19 0 

Pitkäaikaiset lainat yhteensä 213 2 390 

Rahalaitoslainat 7 900 709 

Rahoitusleasingvelat 191 161 

Ehdollinen kauppahinta 175 222 

Lyhytaikaiset lainat yhteensä 8 267 1 093 

Lainat yhteensä 8 480 3 483 

Vähennetään rahavarat 11 864 2 718 

Nettovelka -3 384 765 

 

Lainat  

Nixun rahalaitoslainat 31.12.2017 koostuvat vuonna 2014 nostetusta 4 000 tuhannen 

euron  muuttuvakorkoisesta lainasta sekä vuoden 2017 rahoitusjärjestelyyn liittyen 

nostetuista muuttuva- ja kiinteäkorkoisista, yhteensä 5 900 tuhannen euron lainoista. 

Lainojen korot olivat 3,00 % ja 3,80 % välilllä 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella.  

Nixu Oyj teki 29.5.2017 yhteensä 8 500 tuhannen euron ja 5-6 vuoden pituisen 

rahoitussopimuksen, jonka lisäksi yhtiöllä on 1 000 tuhannen euron 

luottolimiittisopimus. Luottolimiitti ei ollut käytössä 31.12.2017. Rahoitussopimuksen 

mukaisia lainoja on nostettu tilinpäätöksen kohdassa 4.1 mainittujen yrityskauppojen 

rahoittamiseen ja käyttöpääoman vahvistamiseen yhteensä 5 900 tuhatta euroa 

31.12.2017 mennessä. Lainat ovat osin muuttuvakorkoisia ja osin kiinteäkorkoisia. 

Osaa lainoista lyhennetään ja osa maksetaan kokonaisuudessaan eräpäivänä. Osa 

lainoista sisältää pääomitettavaa korkoa. 
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Vuonna 2014 nostettua lainaa lyhennetään kuukausittain ja se erääntyy 9.10.2020. 

Lainaa oli jäljellä 2 030 tuhatta euroa 31.12.2017 (31.12.2016: 2 746 tuhatta euroa ja 

1.1.2016: 3 463). 

Nixun lainasopimuksiin sisältyvät kovenanttiehdot ovat seuraavat: omavaraisuusaste 

vähintään 35 %, käyttökate (EBITDA) vähintään 1,6 miljoona euroa 31.12.2017 ja 

vähintään 2 miljoonaa euroa 30.6.2018 sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen 

(EBITDA) 3,5 tilanteessa 31.12.2018, 3,25 tilanteessa 30.6.2019 ja 3,0 alkaen 

31.12.2019. Kovenantit on laskettu Nixun aiemmin soveltaman suomalaisten 

tilinpäätösperiaatteiden (FAS) mukaisesti. Konserni ei täyttänyt lainoihin liittyvää 

käyttökatetta (EBITDA) koskevaa kovenanttiehtoa 31.12.2017. Rahoittajat antoivat 

Nixulle joulukuussa 2017 vapautuksen käyttökatetta (EBITDA) koskevan kovenantin 

noudattamisesta eivätkä lainat erääntyneet maksettavaksi. Nixu täytti muut 

kovenanttiehdot. Lainojen pitkäaikainen osuus 6 601 tuhatta euroa luokitellaan 

31.12.2017 lyhytaikaiseksi, koska annetut vapautukset kovenanttiehtojen 

noudattamisesta eivät ulotu vähintään kahdentoista kuukauden päähän tilikauden 

päättymisestä. Seuraavan kerran kovenantteja tarkastellaan 30.6.2018. 

Johdannaiset 

Konsernilla on tilinpäätöshetkellä 31.12.2017 kaksi koronvaihtosopimusta, joiden 

perusteella 47 % (50 %) osuus lainapääomasta on suojattu rahavirtariskin osalta. 

Koronvaihtosopimuksissa yhtiö saa vaihtuvaa EURIBOR 3 kk tai 6 kk korkoa ja 

maksaa kiinteää 0,44 % ja 0,81 % kuponkikorkoa. Koronvaihtosopimukset erääntyvät 

2020 ja 2022. Nämä johdannaiset kuuluvat käypien arvojen hierarkian tasolle 2, ja 

niiden käypä arvo määritetään havainnoitavissa oleviin tuottokäyriin perustuvien 

arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvona. Johdannaisten käypä arvo 31.12.2017 

oli 35 tuhatta euroa negatiivinen (31.12.2016: 29 tuhatta euroa negatiivinen).  

5.2 Oma pääoma  

Osakeannit 

Tilikauden 2017 aikana toteutetiin seuraavat osakeannit, jotka on kirjattu yhtiön 

sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon: 

ESSC:n kauppahinnan suorittamiseen toteutettu 19 163 osakkeen suunnattu 

osakeanti. Omaan pääomaan kirjattujen liikkeeseen laskettujen osakkeiden käypä 

arvo perustui Nixun osakkeen julkistettuun hintaan 30.5.2017, joka oli 8,37 euroa 

osaketta kohden. Bitsecin kauppahinnan suorittamiseen toteutettu 100 000 osakkeen 

suunnattu osakeanti. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden käypä arvo perustui Nixun 

osakkeen julkistettuun hintaan 30.6.2017, joka oli 8,64 euroa osaketta kohden. 

Kasvustrategian varmistamiseksi institutionaalisille sijoittajille toteutettu 750 000 

osakkeen suunnattu osakeanti. Osakkeiden merkintähinta oli 13 euroa per osake. 

Antiosakkeiden merkintähinta kuluilla vähennettynä kirjattiin kokonaisuudessa yhtiön 

sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitetun vapaa oman pääoman 

rahasto kasvoi 410 tuhatta euroa henkilöstön osakepalkitsemiseen liittyvän 

ansaintajakson päätyttyä. 

Osinkojen maksu 

Tilikaudella 2017 ei maksettu osinkoja (2016: 550).  



 25 

6 Muut liitetiedot 

6.1 Lähipiiritapahtumat 

Lähipiiriin kuuluvien kanssa toteutettiin seuraavat liiketoimet: 

Tuhatta euroa 

1.7.-31.12. 

2017 

1.7.-31.12. 

2016 

1.1.-31.12. 

2017 

1.1.-31.12. 

2016 

Tavaroiden ja palvelujen myynti 1 3 4 6 

 

Lainasaamiset lähipiiriltä 

Tuhatta euroa 31.12.2017 31.12.2016 

Lainasaamiset lähipiiriltä (johtoryhmä) 13 37 

 

Lainasaamiset liittyvät kohdassa 3.2. kuvattuun osakepohjaiseen 

kannustinjärjestelyyn. 

6.2 Ehdolliset erät ja sitoumukset 

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: 

 

    

Tuhatta euroa 31.12.2017 31.12.2016 

Ei purettavissa olevien vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat     

Yhden vuoden kuluessa 1 200 185 

Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 1 758 284 

Yhteensä 2 958 469 

      

Vastuut     

      

Tuhatta euroa 31.12.2017 31.12.2016 

Velat, joiden vakuutena on yrityskiinnitys     

Annetut yrityskiinnitykset 10 119 4 119 

Lainan määrä 6 178 2 700 

      

      

Muut vastuut     

Tuhatta euroa 31.12.2017 31.12.2016 

Vuokravakuudet 170 139 
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6.3 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat 

Toimitusjohtaja Petri Kairinen luopui Suomen markkina-alueen johtajan (market area 

leader) tehtävästä ja tehtävään nimitettiin yhtiön kaupallinen johtaja (Chief 

Commercial Officer) Valtteri Peltomäki. Uudeksi kaupalliseksi johtajaksi ja yhtiön 

johtoryhmän jäseneksi  nimitettiin ruotsalainen Jesper Svegby.   
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Liite 1 – Konsernin keskeiset tunnusluvut 

Nixu esittää tässä julkaisussa joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka liittyvät yhtiön 

tilikauden tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kaikki nämä tunnusluvut eivät ole 

IFRS-standardeissa määriteltyjä tunnuslukuja ja siksi niitä pidetään vaihtoehtoisina 

tunnuslukuina. 

Nixu esittää käyttökatteen, oikaistun käyttökatteen, liiketuloksen, oikaistun 

liiketuloksen, omavaraisuusasteen, korollisen nettovelan, nettovelkaantumisasteen, 

kertaluonteisillä erillä oikaistun käyttökatteen ja liiketuloksen sekä kertaluonteisilla 

erilla oikaistun käyttökate- ja liiketulosprosentin vaihtoehtoisina tunnuslukuina ja 

lisätietona IFRS-standardien mukaisesti esitettyihin taloudellisiin tunnuslukuihin. 

Johto uskoo näiden tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa 

laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta; analyytikot, sijoittajat ja muut osapuolet 

käyttävät niitä laajalti ja kyseiset tunnusluvut antavat lisätietoa Nixun toiminnan 

tuloksen ja pääomarakenteen analysoimiseksi. 

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään eivätkä ne korvaa 

tilintarkastetussa tilinpäätöksessä esitettyjä tunnuslukuja. Yhtiöt eivät laske 

vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla ja siksi Nixun vaihtoehtoiset 

tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien, 

samalla tavalla nimettyjen tunnuslukujen kanssa. 

Keskeiset tunnusluvut (IFRS) 

 

 

 

 

 

tuhatta euroa 1.7.-31.12.2017 1.7.-31.12.2016 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 

Liikevaihto 17 711 11 408 32 279 21 487 

Tilikauden tulos -306 202 -172 57 

Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 0,03 -0,03 0,01 

Käyttökate 449 695 1 106 805 

Käyttökate, % liikevaihdosta 2,5 % 6,1 % 3,4 % 3,7 % 

Oikaistu käyttökate 564 719 1 375 866 

Oikaistu käyttökate, % 

liikevaihdosta 3,2 % 6,3 % 4,3 % 4,0 % 

Liiketulos 78 484 492 437 

Liiketulos, % liikevaihdosta 0,4 % 4,2 % 1,5 % 2,0 % 

Oikaistu liiketulos 192 508 761 498 

Oikaistu Liiketulos % 1,1 % 4,4 % 2,4 % 2,3 % 

 
tuhatta euroa 31.12.2017 31.12.2016     

Omavaraisuusaste, % 51,4 % 47,5 %     

Korollinen nettovelka -3 384 765     

Nettovelkaantumisaste, % -17,9 % 9,3 %     
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys 

 
1.7.-31.12. 

2017 

1.7.-31.12. 

2016 

1.1.- 31.12. 

2017 

1.1. – 31.12. 

2016 

Liiketulos 78 484 492 437 

+ Poistot 372 211 614 368 

= Käyttökate 449 695 1 106 805 

          

Käyttökate 449 695 1 106 805 

+ listautumiseen ja 

yrityskauppoihin liittyvät kulut 
115 24 269 61 

= Oikaistu käyttökate 564 719 1 375 866 

          

Liiketulos 78 484 492 437 

+ listautumiseen ja 

yrityskauppoihin liittyvät kulut 
115 24 269 61 

= Oikaistu liiketulos 192 508 761 498 

 

 

Keskeisten tunnuslukujen laskentakaavat 

Käyttökate lasketaan lisäämällä poistot liiketulokseen. 

Oikaistu käyttökate lasketaan lisäämällä oikaisuerät käyttökatteeseen. 

Oikaisuerät sisältävät olennaisia tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, 

joita ovat päälistalle siirtymiseen liittyvät kulut sekä yrityskauppoihin liittyvät kulut. 

Oikaistu liiketulos lasketaan lisäämällä oikaisuerät liiketulokseen. 

Omavaraisuusaste lasketaan jakamalla oman pääoman kokonaismäärä taseen 

loppusummalla, josta on vähennetty saadut ennakkomaksut. 

Korollinen nettovelka. Rahat ja rahavarat vähennetään rahoitusvelkojen 

kokonaismäärästä (lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat). 

Nettovelkaantumisaste lasketaan jakamalla nettovelka oman pääoman 

kokonaismäärällä. 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton lasketaan jakamalla emoyhtiön omistajille 

kuuluva tilikauden tulos keskimäärisellä kauden aikana ulkona olevien osakkeiden 

lukumäärällä. 

Osakekohtainen tulos, laimennettu lasketaan jakamalla emoyhtiön omistajille 

kuuluva tilikauden tulos keskimäärisellä kauden aikana ulkona olevien osakkeiden 

lukumäärällä, laimennusvaikutus huomioituna.  
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Liite 2 – Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet sekä 
alueet, joihin on sisältynyt erityisesti johdon 
harkintaa sekä arvioita 

Osa: Tilikauden tulos 

Tuloutusperiaatteet 

Kaikki myyntituotot kirjataan bruttoperusteisesti, koska Nixu toimii päämiehenä 

suhteessa asiakkaaseen. Esitettävästä liikevaihdosta on vähennetty välilliset verot ja 

myönnetyt alennukset. 

Nixu käsittelee kunkin palvelun ja lisenssin kirjanpidossa erillisenä 

suoritevelvoitteena, koska ne ovat erikseen yksilöitävissä ja asiakas pystyy 

hyötymään kustakin palvelusta ja tuotteesta erikseen. Palvelusopimuksiin ei kuulu 

merkittävää ohjelmistojen räätälöintiä.  

Asiakassopimuksiin sisältyy joitakin muuttuvia vastikkeita, kuten alennuksia, 

tavoitehintoja sekä jatkuvissa palveluissa palvelutason saavuttamiseen liittyviä 

sanktioita. Nixu arvioi muuttuvan vastikkeen määrän odotusarvon perusteella sekä 

sopimuksen alkaessa että kunkin raportointikauden lopussa ja sisällyttää 

transaktiohintaan vain määrän, joka täyttää kriteerin erittäin todennäköisestä 

toteutumisesta. Transaktiohinta kohdistetaan suoritevelvoitteille niiden 

erillismyyntihintojen perusteella. Nixu ei myönnä asiakkaille yli vuoden pituisia 

maksuaikoja, eivätkä sopimukset sisällä merkittäviä rahoituskomponentteja.  

Projektit ja toimeksiannot 

Myyntituotot projekteista ja toimeksiannoista kirjataan ajan kuluessa sille tilikaudelle, 

jonka aikana palvelut tuotetaan. Projektien suoritteilla ei ole vaihtoehtoista käyttöä ja 

Nixulla on täytäntöönpantavissa oleva oikeus saada maksu tuottamastaan 

suoritteesta.  

Projekteja ja toimeksiantoja koskevista sopimuksista, jotka laskutetaan käytetyn ajan 

perusteella, myyntituotot kirjataan määrään, jonka Nixu on oikeutettu laskuttamaan 

kuukausittain. Myyntituotot projekteista kirjataan perustuen raportointikauden loppuun 

mennessä tuotetun palvelun osuuteen tuotettavista kokonaispalveluista. Tämä 

määritetään suhteuttamalla toteutuneet työtunnit odotettavissa olevien työtuntien 

kokonaismäärään. Jos Nixun tuottamat palvelut ylittävät saadut maksut, kirjataan 

sopimukseen perustuva omaisuuserä. Sopimukseen perustuva omaisuuserä 

siirretään saamisiin, kun oikeudesta maksun saamiseen tulee ehdoton. Jos maksut 

ylittävät tuotetut palvelut, kirjataan sopimukseen perustuva velka. Myyntituottoja, 

menoja tai valmistumisastetta koskevia arvioita oikaistaan olosuhteiden muuttuessa. 

Tästä aiheutuvat arvioitujen myyntituottojen tai menojen lisäykset tai vähennykset 

kirjataan tulosvaikutteisesti sille kaudelle, jonka aikana oikaisun aiheuttaneet 

olosuhteet tulevat johdon tietoon.  

Hallinnoidut sekä jatkuvat palvelut  

Nixun asiakkaan samanaikaisesti saadessa ja kuluttaessa palvelusta saamansa 

hyödyn Nixu kirjaa myyntituotot ajan kuluessa sitä mukaa kuin johdetut palvelut, muut 
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jatkuvat palvelut, palveluna tarjottavat ohjelmistot (SaaS) ja ylläpitopalvelut tuotetaan. 

Myyntituotot kirjataan pääsääntöisesti määrään, jonka Nixu on oikeutettu 

laskuttamaan kuukausittain. 

Jatkuvia palveluja koskevat sopimukset sisältävät pääasiassa yhden 

suoritevelvoitteen, joka on sarja erillisiä palveluja. Palvelutasoon liittyvät 

sopimusperusteiset sakkomaksut kirjataan liikevaihdon oikaisuksi. Vaatimus 

muuttuvan vastikkeen kohdistamisesta sarjaan kuuluvalle erilliselle palvelulle täyttyy 

jatkuvissa palveluissa, jolloin Nixu kohdistaa ja kirjaa muuttuvan vastikkeen sille 

kaudelle, jolla sillä on sopimukseen perustuva oikeus palkkioon.  

Lisenssituotot  

Ohjelmistolisensseistä saatavat myyntituotot kirjataan ajankohtana, jona ohjelmisto 

toimitetaan asiakkaalle, kun asiakas on saanut pääsyn ohjelmistoon ja asiakas pystyy 

hyötymään ohjelmistosta. Lisenssituottoihin sisältyy myös ylläpitopalveluita, jotka 

tuloutetaan ajan kuluessa asiakkaan samanaikaisesti saadessa ja kuluttaessa 

palvelusta saamansa hyödyn. 

Sopimuksesta aiheutuvat menot 

Nixu kirjaa aktivointiedellytysten täyttyessä omaisuuseräksi asiakassopimuksen 

saamisesta aiheutuvat lisämenot, kuten myyntiprovisiot, ja sopimuksen täyttämisestä 

aiheutuvat menot, kuten järjestelytoimenpiteet sopimuksen alussa. 

Aktivointiedellytykset täyttävät asiakassopimuksen saamisesta aiheutuvat lisämenot 

ja täyttämisestä aiheutuvat menot esitetään taseessa osana sopimukseen 

perustuvaa omaisuuserää. Mahdolliset sopimuksen saamisesta aiheutuvat lisämenot 

kirjataan kuluiksi toteutuessaan aina, kun tällaisten aktivoitujen menojen poistoaika 

olisi enintään yksi vuosi. Aktivoidut sopimuksen täyttämisestä aiheutuvat menot 

poistetaan sopimuksen kestosta riippuen 1-3 vuodessa. 

Käytännön apukeinojen soveltaminen 

Nixu soveltaa sekä merkittävän rahoituskomponentin että sopimuksen saamisesta 

aiheutuvien lisämenojen kirjaamiseen liittyviä apukeinoja. Lisäksi Nixu soveltaa IFRS 

15:n mukaan sallittua käytännön apukeinoa eikä esitä vielä täyttämättömille 

suoritevelvoitteille kohdistettua transaktiohintaa, jos sopimuksen odotettavissa oleva 

kestoaika on alle vuosi tai Nixu kirjaa myyntituotot laskutukseen perustuen IFRS 15 

salliman käytännön apukeinon mukaisesti.  

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 

Julkiset avustukset kirjataan käypään arvoon, kun on kohtuullisen varmaa, että 

avustus saadaan ja konserni täyttää siihen liittyvät ehdot. Julkiset avustukset 

merkitään tuloslaskelmaan samalla kaudella kuin menot, joita ne on tarkoitettu 

kattamaan.  

Tutkimus- ja kehittämismenot kirjataan kuluiksi toteutuessaan, paitsi jos ne tuottavat 

taloudellista hyötyä tulevaisuudessa ja Nixu pystyy määrittämään niiden 

hankintamenon luotettavasti. Nixun tiinpäätökseen ei sisälly aktivoituja 

kehittämismenoja. 
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Tuloverot 

Tilikauden verokulu tai -tuotto on vero, joka kussakin maassa sovellettavan 

verokannan perusteella maksetaan tilikauden verotettavasta tulosta, oikaistuna 

väliaikaisista eroista ja käyttämättömistä verotuksellisista tappioista johtuvien 

laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutoksilla. Kauden verotettavaan tuloon 

perustuva vero lasketaan perustuen verolakeihin, jotka on kauden lopussa säädetty 

tai käytännössä hyväksytty maissa, joissa konsernin yhtiöt toimivat ja kerryttävät 

verotettavaa tuloa. Kauden verotettava tulo ja laskennallinen vero kirjataan 

tulosvaikutteisesti, paitsi siltä osin kuin se liittyy eriin, jotka on kirjattu muihin laajan 

tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan. Tällöin myös vero kirjataan vastaavasti 

muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan. 

Osakekohtainen tulos 

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla yhtiön omistajille kuuluva 

voitto raportointikauden aikana ulkona olevan osakemäärän painotetulla keskiarvolla 

(omia osakkeita lukuun ottamatta). 

Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa oikaistaan 

laimentamatonta osakekohtaista tulosta laskettaessa käytettäviä lukuja ottamalla 

huomioon niiden lisäosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, jotka olisivat olleet 

liikkeessä, jos kaikki laimentavat potentiaaliset osakkeet olisi vaihdettu osakkeiksi. 

Osa: Henkilöstö 

Työsuhde-etuudet 

Lyhytaikaisiin työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 

Lyhytaikaisia työsuhde-etuuksia ovat palkat mukaan lukien luontoisedut ja 12 

kuukauden kuluessa maksettavat vuosilomapalkat. Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 

kirjataan tilinpäätöspäivään mennessä suoritetun työn osalta muihin velkoihin ja 

arvostetaan määrään, joka odotetaan maksettavan, kun velat suoritetaan.  

Määrä, joka odotetaan maksettavan lyhytaikaisen tulospalkkiojärjestelyn perusteella, 

kirjataan velaksi, jos tällaisten tulospalkkioiden maksamiselle asetetut kriteerit 

täyttyvät. 

Maksupohjaiset eläkejärjestelyt  

Maksupohjaisissa järjestelyissä suoritetaan maksuja eläkevakuutusyhtiöille. Kun 

maksut on suoritettu, lisämaksuvelvoitteita ei ole. Maksupohjaisiin järjestelyihin 

suoritetut maksut kirjataan tuloslaskelmaan kaudella, jota maksut koskevat. 

Henkilöstön osakeperusteinen kannustinjärjestely 

Osakalkkiojärjestelmät käsitellään joko oman pääomana tai käteisvaroina 

maksettavina osakeperusteisina maksuina. Nixun osakepalkkiojärjestelmässä yhtiön 

työntekijät (ylin johto mukaan lukien) saavat työsuoritustaan vastaan osakkeita. Nixu 

voi hankkia tarvittavat osakkeet käyttämällä omia osakkeitaan, tai se voi ostaa 

osakkeita markkinoilta. 
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Osa: Yrityskaupat ja konsernirakenne 

Yrityskaupat 

Yrityskaupat käsitellään kirjanpidossa hankintamenetelmällä. Hankintameno 

määritetään luovutetun vastikkeen käypänä arvona, joka koostuu luovutettujen 

varojen, hankitun liiketoiminnan aiemmille omistajille syntyneiden velkojen, 

vastikkeena liikkeeseen laskettujen oman pääoman ehtoisten osuuksien ja 

mahdollisen ehdollisen vastikejärjestelyn käyvistä arvoista. Määrä, jolla luovutetun 

vastikkeen kokonaismäärä ylittää hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon, on 

liikearvoa.  

Tytäryrityksen hankinnan yhteydessä hankitut yksilöitävissä olevat nettovarat, 

mukaan lukien yksilöitävissä olevat aineettomat hyödykkeet, sekä ehdolliset velat 

arvostetaan käypiin arvoihin. 

Keskeiset harkintaan perustuvat ratkaisut ja arviot 

Yrityskaupoissa hankittu nettovarallisuus arvostetaan käypään arvoon. Hankitun 

nettovarallisuuden käyvän arvon määrittäminen perustuu markkina-arvoa tai 

odotettavissa olevia rahavirtoja koskevaan arvioon (aineettomat hyödykkeet) taikka 

samankaltaisten omaisuuserien markkina-arvoa koskevaan arvioon (koneet ja 

kalusto). Arvonmääritys, joka perustuu senhetkiseen jälleenhankintahintaan, 

odotettavissa oleviin rahavirtoihin tai arvioituun myyntihintaan, edellyttää johdolta 

harkintaa ja oletuksia. Johto uskoo käytettyjen arvioiden ja oletusten olevan riittävän 

luotettavia käypien arvojen määrittämistä varten.  

Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo 

 

Liikearvo on määrä, jolla konsernin maksama määrä liiketoiminnan hankinnasta 

ylittää hankittujen varojen ja velkojen käyvän arvon. Liikearvo merkitään taseeseen 

hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla arvonalentumistappioilla, ja sillä 

katsotaan olevan rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika. Se kohdistetaan sille 

rahavirtaa tuottavalle yksikölle, joista hankinta muodostaa osan. Liikearvosta ei tehdä 

poistoja, ja se testataan arvonalentumisen varalta vähintään vuosittain tai kun on 

viitteitä arvon alentumisesta. 

Asiakassuhteet, joiden katsotaan olevan erikseen yksilöitävissä, ovat yrityskaupoissa 

hankittuja aineettomia hyödykkeitä, ja ne arvostetaan hankinta-ajankohdan käypään 

arvoon. Myöhemmin asiakassuhteet merkitään taseeseen hankintamenoon 

vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla. Asiakassuhteet 

kirjataan poistoina kuluiksi 10-12 vuodessa. Kaikki muut aineettomat hyödykkeet 

merkitään taseeseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja 

arvonalentumistappioilla. Muut aineettomat hyödykkeet kirjataan poistoina kuluiksi 3-

5 vuodessa. 

Keskeiset harkintaan perustuvat ratkaisut ja arviot 

Nixun johto on arvioinut yrityshankinnoista kirjattujen asiakassuhteiden taloudellista 

vaikutusaikaa. Vaikutusajat arvioidaan jokaisena tilinpäätöspäivänä ja oikaistaan 

tarvittaessa.  
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Johto tekee merkittäviä arvioita ja harkintaan perustuvia ratkaisuja määritettäessä 

tasoa, jolle liikearvo kohdistetaan, ja arvioitaessa liikearvon kirjanpitoarvoa. Nixu 

testaa liikearvon vuosittain ja muut aineettomat hyödykkeet aina kun on viitteitä siitä, 

että omaisuuserien arvo saattaa olla alentunut (arvioidaan vähintään jokaisen 

raportointikauden lopussa). Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva 

rahamäärä on sen käypä arvo vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla tai sen 

käyttöarvo sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Käyttöarvolaskelmat perustuvat 

diskontattuihin rahavirtoihin, joita liikearvon odotetaan kerryttävän.  

Arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut saattavat muuttua taloudellisten ja 

toiminnallisten olosuhteiden muuttuessa. Toteutuvat rahavirrat voivat näin ollen 

poiketa ennusteista, ja tästä voi aiheutua muutoksia arvonalentumistappioiden 

kirjaamiseen tulevilla kausilla. 

Liikearvon kirjanpitoarvoa pienennetään, jos sen kirjanpitoarvo on suurempi kuin 

arvioitu kerrytettävissä oleva rahamäärä. Liikearvosta kirjattua 

arvonalentumistappiota ei peruuteta myöhemmällä kaudella. Arvon alentuminen 

kirjataan tuloslaskelmaan, jos rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo ylittää siitä 

kerrytettävissä olevan rahamäärän. 

Muut aineettomat hyödykkeet testataan arvioimalla kunkin yksittäisen omaisuuserän 

kerrytettävissä oleva rahamäärä tai, jos tämä ei ole mahdollista, sen rahavirtaa 

tuottavan yksikön, johon omaisuuserä kuuluu, kerrytettävissä oleva rahamäärä. 

Rahavirtaa tuottavat yksiköt ovat alin taso, jolle omaisuuserät on ryhmitelty ja joka 

kerryttää erikseen yksilöitävissä olevia rahavirtoja. 

Konsernirakenne 

Tytäryrityksiä ovat yritykset, joissa yhtiöllä on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, 

kun yhtiö olemalla osallisena yrityksessä altistuu sen muuttuvalle tuotolle tai on 

oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon 

käyttämällä yritystä koskevaa valtaansa. Tytäryritysten tilinpäätökset sisällytetään 

konsernitilinpäätökseen siitä lähtien, kun määräysvalta alkaa, ja siihen saakka, 

kunnes määräysvalta lakkaa.  

Konsernin sisäiset saldot sekä konsernin sisäisistä liiketapahtumista syntyvät 

realisoitumattomat voitot ja tappiot samoin kuin sisäisistä liiketapahtumista aiheutuvat 

tuotot tai kulut eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. 

Tytäryritysten varat ja velat muunnetaan euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. 

Tytäryritysten tuotot ja kulut muunnetaan euroksi keskikurssia käyttäen. 

Tytäryritysten tilinpäätösten muuntamisesta aiheutuvat muuntoerot kirjataan muihin 

laajan tuloksen eriin, ja ne kertyvät omaan pääomaan erilliseen muuntoerot-nimiseen 

erään.  

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat muutetaan toimintavaluutan määräisiksi 

tapahtumien toteutumispäivien kursseihin, tai jos erät on arvostettu uudelleen, 

arvostuspäivien kursseihin. Liiketoimintaan kuuluvista toiminnoista, kuten myynnistä 

ja ostoista, aiheutuvat valuuttakurssivoitot ja -tappiot kirjataan siten, että ne 

vaikuttavat liiketulokseen. Rahoitustapahtumista aiheutuvat valuuttakurssierot 

kirjataan rahoituskuluihin.  

Omistajille, joilla on määräysvaltaan oikeuttamaton osuus konsernitilinpäätökseen 

yhdisteltävien tytäryritysten nettovarallisuudesta, kohdistetaan näiden osuus 
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tuloslaskelman osoittamasta voitosta verojen jälkeen, ja se esitetään erillään 

osuudesta, joka kyseisten yritysten omasta pääomasta kuuluu konsernille.  

 

Osa: Korollinen nettovelka ja oma pääoma 

Lainat 

Lainat kirjataan alun perin käypään arvoon vähennettynä syntyneillä 

transaktiomenoilla. Myöhemmin lainat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. 

Saadun rahamäärän (transaktiomenoilla vähennettynä) ja takaisin maksettavan 

määrän välinen erotus kirjataan tulosvaikutteisesti laina-ajan kuluessa efektiivisen 

koron menetelmällä. Käypä arvo, joka määritetään liitetiedossa esittämistä varten, 

lasketaan lyhennyksistä ja koroista johtuvien tulevien rahavirtojen nykyarvona, jonka 

diskonttaamiseen käytetään tilinpäätöspäivän markkinakorkoa. Lainat luokitellaan 

lyhytaikaisiksi veloiksi, paitsi jos konsernilla on ehdoton oikeus lykätä niiden 

takaisinmaksua vähintään 12 kuukauden päähän tilikauden päättymisestä. 

Johdannaisinstrumentit 

Johdannaiset kirjataan alun perin sopimuksen solmimispäivän käypään arvoon, ja 

myöhemmin ne arvostetaan kunkin raportointikauden päättymispäivän käypään 

arvoon. 

Suojaavan johdannaisen käypä arvo luokitellaan pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi tai 

velaksi, jos suojauskohteen jäljellä oleva voimassaoloaika on yli 12 kuukautta, ja se 

luokitellaan lyhytaikaiseksi omaisuuseräksi tai velaksi, jos suojauskohteen jäljellä 

oleva voimassaoloaika on vähemmän kuin 12 kuukautta. Johdannaiset luokitellaan 

kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. 

Koronvaihtosopimusten käypä arvo määritetään diskonttaamalla kunkin sopimuksen 

ehtojen ja voimassaoloajan perusteella arvioidut vastaiset rahavirrat ja käyttämällä 

arvostuspäivän markkinakorkoja. 

Rahavarat  

Rahavaroihin luetaan käteinen raha, vaadittaessa nostettavat talletukset 

rahalaitoksissa sekä muut lyhytaikaiset erittäin likvidit sijoitukset, joiden alkuperäinen 

maturiteetti on enintään kolme kuukautta, jotka ovat helposti vaihdettavissa tiedossa 

olevaan määrään käteisvaroja ja joiden arvonmuutoksen riski on vähäinen.  

Oma pääoma 

Osakkeet luokitellaan omaksi pääomaksi. Uusien osakkeiden tai optioiden 

liikkeeseen laskemisesta välittömästi johtuvat lisämenot esitetään verovaikutuksella 

oikaistuina omassa pääomassa saatujen maksujen vähennyksenä. 

Silloin kun jokin konserniyhtiö ostaa emoyhtiön osakkeita (omat osakkeet), niistä 

maksettu vastike (verovaikutuksella vähennettynä) vähennetään emoyhtiön 

omistajille kuuluvasta omasta pääomasta, kunnes osakkeet mitätöidään tai lasketaan 

uudelleen liikkeeseen. Jos tällaiset osakkeet lasketaan myöhemmin uudelleen 

liikkeeseen, saatu vastike välittömillä transaktiomenoilla ja verovaikutuksella 
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vähennettynä sisällytetään emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvaan omaan 

pääomaan. 

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto sisältää osakeyhtiölain mukaan 

osakkeenomistajien yhtiöön tekemien sijoitusten merkintähinnan, ellei yhtiö ole toisin 

päättänyt. 

Päätetyistä mutta tilikauden lopussa vielä jakamattomista osingoista, jotka on 

asianmukaisesti hyväksytty ennen tilikauden päättymistä eivätkä enää ole yhtiön 

päätettävissä, kirjataan varaus. 

 

Osa: Muut liitetiedot 

Aineelliset hyödykkeet 

Nixun aineelliset hyödykkeet koostuvat pääasiassa pöytätietokoneista ja 

kannettavista tietokoneista, muista toimistovarusteista, autoista sekä vuokratiloihin 

tehdyistä parannustöistä. Ne esitetään hankintamenoon vähennettynä kertyneillä 

poistoilla ja arvonalentumistappioilla. Hankintameno sisältää välittömästi erän 

hankkimisesta aiheutuvat menot sekä myöhemmin syntyvät aktivointikelpoiset menot 

osien korvaamisesta uusilla. Koneet ja kalusto poistetaan viidessä vuodessa. Poistot 

lasketaan tasaerinä omaisuuserän taloudelliselle vaikutusajalle, tai jos on kyse 

vuokratiloihin tehdyistä parannustöistä tai vuokralle otetuista hyödykkeistä (autot ja 

kannettavat tietokoneet), joko vuokra-ajalle tai omaisuuserän taloudelliselle 

vaikutusajalle sen mukaan kumpi niistä on lyhyempi. Koneisiin ja kalustoon kuuluva 

erä kirjataan pois taseesta, kun se luovutetaan tai kun sen käytöstä ei odoteta 

koituvan taloudellista hyötyä tulevaisuudessa. Luovutusvoitot ja -tappiot määritetään 

vertaamalla myynnistä saatavaa tuottoa luovutetun hyödykkeen kirjanpitoarvoon, ja 

ne kirjataan tuloslaskelmaan muihin tuottoihin tai liiketoiminnan muihin kuluihin 

kaudella, jolla luovutus tapahtuu. 

Vuokralle otetut hyödykkeet  

Nixu on luokitellut kannettavia tietokoneita ja työsuhdeautoja koskevat 

vuokrasopimukset rahoitusleasingsopimuksiksi. Vuokrasopimus luokitellaan 

rahoitusleasingsopimukseksi, kun omistamiselle ominaiset riskit ja hyödyt ovat 

olennaisilta osin Nixulla. Muut vuokrasopimukset luokitellaan operatiivisiksi 

vuokrasopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksista Nixu kirjaa omaisuuserän ja 

vastaavan velan taseeseen määrään, joka vastaa vuokratun omaisuuserän käypää 

arvoa tai vähimmäisvuokrien nykyarvoa sen mukaan, kumpi niistä on alempi. 

Rahoitusleasingsopimuksen mukaiset vähimmäisvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja 

jäljellä olevan velan lyhennykseen. Rahoitusmeno kohdistetaan kullekin vuokra-

aikaan kuuluvalle vuodelle siten, että jäljellä olevalle velalle tulee kullakin kaudella 

saman suuruinen korkoprosentti. Vuokralle otetun omaisuuserän poistoihin 

sovelletaan samoja periaatteita kuin Nixun aineellisiin hyödykkeisiin. Muut 

vuokrasopimukset luokitellaan operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi.  

Myyntisaamiset ja muut saamiset 

Myyntisaamiset kirjataaan alun perin käypään arvoon, ja myöhemmin ne arvostetaan 

efektiivisen koron menetelmällä määritettävään jaksotettuun hankintamenoon, josta 
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vähennetään arvon alentumista koskeva vähennyserä. Yleensä myyntisaamiset 

erääntyvät maksettaviksi 30-90 päivän kuluessa. Ne luokitellaan lyhytaikaisiksi 

varoiksi, paitsi jos niistä odotetaan saatavan maksu yli 12 kuukauden kuluttua 

tilinpäätöpäivästä.  

Myyntisaamisten perittävyyttä tarkastellaan jatkuvasti. Arvonalentumistappio kirjataan 

tulosvaikutteisesti. Jos myöhemmin varmistuu, ettei myyntisaamisesta, josta on 

kirjattu arvon alentumista koskeva vähennyserä, saada maksua, se kirjataan 

lopullisena luottotappiona pois taseesta vähennyserää vastaan. Aiemmin lopulliseksi 

luottotappioksi kirjatuista eristä myöhemmin saatavat maksut kirjataan 

tulosvaikutteisesti kulujen vähennyksiksi. 

Ostovelat ja muut velat 

Ostovelat ja muut velat kirjataan alun perin käypään arvoon ja myöhemmin ne 

arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Ne ovat velkoja, joita konsernille on 

syntynyt ennen tilinpäätöspäivää toimitetuista tavaroista ja palveluista, joita ei vielä 

ole maksettu. Velat ovat vakuudettomia, ja ne suoritetaan konsernin kauppaehtojen 

mukaisesti. Ostovelat ja muut velat esitetään lyhytaikaisina velkoina, paitsi jos ne 

eivät eräänny maksettaviksi kahdentoista kuukauden kuluessa tilikauden 

päättymisestä. 

Laskennalliset verot 

Laskennalliset verot kirjataan täysimääräisinä velkamenetelmän mukaisesti 

omaisuuserien ja velkojen verotuksellisten arvojen ja niiden konsernitilinpäätökseen 

sisältyvien kirjanpitoarvojen välisistä väliaikaisista eroista. Laskennallisia verovelkoja 

ei kirjata, jos ne johtuvat liikearvon alkuperäisestä kirjaamisesta. Laskennallista veroa 

ei myöskään kirjata, jos se syntyy omaisuuserän tai velan alkuperäisestä 

kirjaamisesta sellaisen liiketapahtuman seurauksena, joka ei ole liiketoimintojen 

yhdistäminen ja joka ei toteutumisaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä 

verotettavaan tuloon. Laskennallinen vero määritetään niiden verokantojen (ja -

lakien) mukaisesti, joista on säädetty tai jotka on käytännössä hyväksytty tilikauden 

loppuun mennessä ja joita odotetaan sovellettavan, kun kyseinen laskennallinen 

verosaaminen realisoidaan tai verovelka suoritetaan. 

Verotuksessa vähennyskelpoisista väliaikaisista eroista ja käyttämättömistä 

verotuksellisista tappioista kirjataan laskennallisia verosaamisia vain, jos on 

todennäköistä, että tulevaisuudessa on käytettävissä verotettavaa tuloa kyseisten 

väliaikaisten erojen ja tappioiden hyödyntämiseksi. Laskennallisia verovelkoja ja -

saamisia ei kirjata ulkomaisiin yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten kirjanpitoarvon ja 

verotuksellisen arvon välisistä väliaikaisista eroista, jos yhtiö pystyy määräämään 

väliaikaisen eron purkautumisajankohdan eivätkä erot todennäköisesti purkaudu 

ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. 

Laskennalliset verosaamiset ja -velat vähennetään toisistaan silloin, kun tilikauden 

verotettavaan tuloon perustuvien verosaamisten ja -velkojen vähentämiseen 

toisistaan on laillisesti täytäntöönpantavissa oleva oikeus ja kun laskennalliset verot 

liittyvät samaan veronsaajaan. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 

verosaamiset ja verovelat vähennetään toisistaan, kun yrityksellä on laillisesti 

täytäntöönpantavissa oleva oikeus niiden kuittaamiseen toisiaan vastaan ja se aikoo 

joko suorittaa velan nettoperusteisesti tai realisoida saamisen ja suorittaa velan 

samanaikaisesti. 
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Keskeiset harkintaan perustuvat ratkaisut ja arviot 

Harkintaa tarvitaan arvioitaessa, merkitäänkö laskennalliset verosaamiset ja tietyt 

laskennalliset verovelat taseeseen. Laskennalliset verosaamiset merkitään 

taseeseen vain, jos niiden hyödyntäminen katsotaan todennäköisemmäksi kuin 

niiden jääminen hyödyntämättä, mikä riippuu siitä, kertyykö tulevaisuudessa riittävästi 

verotettavaa tuloa. Oletukset tulevaisuudessa kertyvästä verotettavasta tulosta 

riippuvat johdon tekemistä arvioista, jotka koskevat tulevaisuudessa kertyviä 

rahavirtoja ja liittyvät muun muassa tulevan liikevaihdon määrään, liiketoiminnan 

kuluihin ja rahoituskuluihin. Konsernin kyky kerryttää verotettavaa tuloa riippuu myös 

yleiseen talouteen, rahoitukseen, kilpailukykyyn ja sääntelyyn liittyvistä tekijöistä, 

jotka eivät ole konsernin määräysvallassa. Näihin arvioihin ja oletuksiin liittyy riskiä ja 

epävarmuutta, ja näin ollen on mahdollista, että olosuhteissa tapahtuvat muutokset 

aiheuttavat muutoksia odotuksiin, mikä voi vaikuttaa taseeseen merkittävien 

laskennallisten verovelkojen ja -saamisten määrään sekä muiden vielä 

kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden ja väliaikaisten erojen määrään.  
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