Tilinpäätöstiedote
1.1.-31.12.2020 (IFRS)

Nixu Oyj
Pörssitiedote 11.2.2021
kello 8.00

Vahva kannattavuusparannus ja kasvua
Heinä-joulukuun 2020 pääkohdat:
•

Liikevaihto 25 617 (25 483) tuhatta euroa, muutos +1 %. Orgaaninen kasvu 1 %.
Hallinnoidut jatkuvat palvelut kasvoivat +12 % muodostaen 20 % liikevaihdosta.

•

Käyttökate (EBITDA) 2 836 (-929) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 11 % (-4 %).

•

Käyttökatteen paranemista selittävät liiketoiminnan muiden kulujen merkittävä
pieneneminen, uudelleenorganisoitumisella saavutetut säästöt sekä toiminnan
tehostuminen.

•

Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2 776 (-529) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 11 % (-2%).

•

Liiketulos (EBIT) 364 (-3 664) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 1 % (-14 %).

•

Liiketulokseen vaikuttaa liikearvon arvonalentumiskirjaus 1 420 (1 627) tuhatta euroa.

Tammi-joulukuun 2020 pääkohdat:
•

Liikevaihto 53 272 (51 168) tuhatta euroa, muutos +4 %. Orgaaninen kasvu 0 %.
Hallinnoidut jatkuvat palvelut kasvoivat +23 %.

•

Käyttökate (EBITDA) 2 895 (1 047) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 5 % (2 %).

•

Oikaistu käyttökate (EBITDA) 3 687 (1 525) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 7 % (3 %).

•

Liiketulos (EBIT) -702 (-2 628) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta -1 % (-5 %).

•

Liiketuloksen vaikuttaa liikearvon arvonalentumiskirjaus 1 420 (1 627) tuhatta euroa.

•

Nixu toteutti toimintansa uudelleenorganisoinnin ja konsernin laajuisen kustannus
säästöohjelman varautuakseen covid-19-pandemian vaikutuksiin.

•

Nixu solmi uuden 4 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen seuraavalle
kahdelle vuodelle.
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Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021
Nixu arvioi liikevaihtonsa kasvavan orgaanisesti ja
käyttökatteen paranevan tilikaudesta 2020.
Samalla yhtiö lisää kasvupanostuksia.

Avainluvut
tuhatta euroa
Liikevaihto
Tilikauden tulos
Osakekohtainen tulos, euroa
Käyttökate
Käyttökate, % liikevaihdosta
Oikaistu käyttökate1
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta1
Liiketulos
Liiketulos, % liikevaihdosta
Oikaistu liiketulos1
Oikaistu Liiketulos %1

1.7.-31.12.2020
25 617
-378
-0,05
2 836
11,1 %
2 776
10,8 %
364
1,4 %
304
1,2 %

1.7.-31.12.2019
25 483
-4 006
-0,54
-929
-3,6 %
-529
-2,1 %
-3 664
-14,4 %
-3 264
-12,8 %

1.1.-31.12.2020
53 272
-1 835
-0,25
2 895
5,4 %
3 687
6,9 %
-702
-1,3 %
90
0,2 %

1.1.-31.12.2019
51 168
-3 518
-0,48
1 047
2,0 %
1 525
3,0 %
-2 628
-5,1 %
-2 150
-4,2 %

1
Oikaisuerinä käsitellään poikkeukselliset ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat, jotka eivät ole toistuvia. Tällaisia poikkeuksellisia eriä ovat mm. liiketoiminnan
muihin kuluihin sisältyvät uudelleenjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyvät kertaluonteiset kulut. Tammi-joulukuun 2020 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 792 (478) tuhatta euroa.
Heinä-joulukuun 2020 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja -60 (400) tuhatta euroa.

tuhatta euroa
Omavaraisuusaste, %
Korollinen nettovelka
Nettovelkaantumisaste, %
Tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut ovat tilintarkastamattomia.
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31.12.2020
34,4 %
2 244
16,0 %

31.12.2019
37,3 %
6 988
45,4 %

Toimitusjohtaja Petri Kairinen:
”Vuosi 2020 oli erittäin poikkeuksellinen koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Samalla pandemia ja siitä seuranneet rajoitukset johtivat digitalisaatioaaltoon, jonka vaikutus jatkuu pitkään pandemian laannuttua. Kyberturvapalvelujen kysyntä on suoraan sidoksissa yritysten ja yhteiskunnan digitalisaation asteeseen. Pandemian vuodenvaihteen tienoilla kiihtynyt toinen aalto ja rokotusten viivästyminen
jatkavat epävarmuutta hieman pidempään, mutta yleisesti näemme vuoden 2021 kyberturvan kysynnän
kannalta valoisana. Uusien tilausten määrä vuoden 2020 viimeisellä kvartaalilla ylittikin aiemmat ennätyksemme.
Nixu keskittyi vuonna 2020 toiminnan jatkuvuuteen nopean kasvun sijaan huolehtimalla henkilöstön
terveydestä, varmistamalla kassan riittävyyden, tehostamalla myyntitoimintaa sekä uudistamalla
palvelurakennettaan. Säästötoimien jälkeen saimme kustannusrakennettamme kevyemmäksi, ja onnistuimme syksyllä myös myyntitoiminnassa ennakko-odotuksiamme paremmin. Tämä kaikki johti
syksyllä merkittävästi parantuneeseen kannattavuuteen. Käyttökate oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 11 % liikevaihdosta liikevaihdon kasvaessa 1 %. Osittain kannattavuuden parantuminen johtui
leikatuista käyttökuluista, jotka tilanteen normalisoituessa palautuvat jälleen lähelle aiempaa tasoa.
Aiemmin tiedotetun mukaisesti Nixu siirtyy 1.3.2021 alkaen uuteen toimintamalliin, jossa kaikki toiminnot ovat maiden rajat ylittäviä ja asiakkaita palvellaan ja kompetensseja kehitetään koko
yhtiön laajuisesti. Koronapandemian aiheuttama ”uusi normaali” on johtanut etätyön ja etätoimitusten laajaan hyväksyntään. Nyt on oikea aika ottaa ratkaiseva askel vahvan ja yhtenäisen eurooppalaisen kyberturvatoimijan rakentamisessa. Näin saamme aikaan riittävän
kriittisen massan eri yksiköihin ja vahvistamme kilpailukykyä Suomen ulkopuolisilla markkinoilla. Toimintamallin tavoitteena on lisätä asiakasläheisyyttä ja -keskeisyyttä, vahvistaa
asiantuntijoiden osaamisen kehittämistä ja parantaa kannattavuutta palveluiden tehokkaammalla tuotannolla.
Asiakkaamme ovat rakentaneet vuoden aikana omia kyberturvatiimejään, ja moni nixulainenkin on vaihtanut töihin asiakasorganisaatioihin. Henkilöstön vaihtuvuutemme
vuoden loppua kohti olikin normaalia voimakkaampaa. Tämän vuoksi arvioimme kasvun olevan vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla hitaampaa ja kiihtyvän toiselle vuosipuoliskolle uusien rekrytointien ja uuden toimintamallin myötä.
Nixun visiona on olla suurten yritysten haluttu kumppani kyberturvapalveluissa erityisesti digitalisoituvan liiketoiminnan alueella. Tämän tavoitteen mukaisesti Nixu
on käynnistämässä erillistä liiketoimintayksikköä, joka keskittyy teollisen internetin laitteistojen turvallisuuden varmistamiseen. Uskomme, että tämä aloite luo
mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia isojen kansainvälisten teollisten laitevalmistajien kanssa. Samalla tuemme toista visiotamme parhaasta työpaikasta
kyberturva-ammattilaisille mahdollistamalla hankkeet uusimpien IoT-teknologioiden ja liiketoimintallien parissa.
Vuoden lopussa julkisuuteen tulleet tietomurtotapaukset, kuten Solarwinds ja
Suomessa Vastaamo ja Suomen Eduskunta, ovat omiaan lisäämään yleistä tietoisuutta kyberriskeistä. Uskomme tämän ja yleisen digitalisaatiokehityksen tuovan merkittäviä kasvun mahdollisuuksia vuodelle 2021. Haluankin
kiittää kaikkia nixulaisia, jotka tekivät hartiavoimin töitä toimituskykymme
varmistamiseksi vaikeana vuonna 2020 – tämä työ antaa meille nyt avaimet kasvuun.”
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Kasvustrategia
Nixu julkisti vuonna 2019 kasvun tahtotilan vuosille 2020-2024. Nixu hakee voimakasta kasvua Pohjois-Euroopan alueella sekä laajentaa hallinnoitujen kyberturvapalvelujensa tarjontaa ja asemaansa suurten yritysten luotettuna kyberturvakumppanina. Näitä tavoitteita
tukee Nixun kasvustrategia, joka keskittyy erityisesti digitalisoituvan liiketoiminnan kyberturvapalveluihin. Nixu kehittää kyberturvapalveluitaan yhä voimakkaammin tukemaan asiakkaidensa teollisen internetin sekä digitaalisten identiteettien hyödyntämistä liiketoiminnassa.
Globaalin covid-19-pandemian seurauksena Nixu ilmoitti toukokuussa 2020, ettei se tavoittele vuosille 2020–2024 asettamiensa tavoitteiden mukaista kasvua lyhyellä aikavälillä,
vaan keskittyy toistaiseksi varmistamaan toiminnan kannattavuuden ja tehokkuuden poikkeuksellisena aikana, jotta paluu kasvun toteutukseen voi alkaa heti markkinatilanteen normalisoiduttua. Pitkällä tähtäimellä Nixun strategia ja kasvun tahtotila eivät ole kuitenkaan
muuttuneet.

Strategiset kehitysalueet:
Kyberturvaosaajayhteisö
Onnistuminen kaikissa strategisissa tavoitteissa riippuu yhtiön kyvystä pitää, rekrytoida ja kouluttaa parhaat kyberturvaosaajat. Tämän lisäksi yhtiön tunnettuuden pitää
parantua kansainvälisen kyberturvaosaajayhteisön joukossa.

Digitalisaation kyberturvakumppani
Nixun tavoitteena on tarjota asiakkailleen kokonaisvaltainen palveluvalikoima ja toimia
asiakkaiden pitkäaikaisena kyberturvakumppanina. Nixu kehittää uusia palveluita ratkaisemaan erityisesti teollisen internetin alustojen turvallisuuteen liittyviä haasteita.

Datalähtöiset palvelut globaaleilla alustoilla
Nixu haluaa digitalisoida myös oman liiketoimintansa siten, että se nojautuu yhteiskäyttöisiin järjestelmiin, joihin kerääntyvää dataa pystytään hyödyntämään asiakkaiden palvelussa ja oman toiminnan kehittämisessä. Nixun palvelut nojaavat globaalien
teknologiakumppanien ratkaisuihin.

Markkinaläsnäolon laajentaminen
Strategiset yritysostot uusien markkinoiden avaamiseksi ovat keskeisiä keinoja laajentaa
Nixun markkinaläsnäoloa. Yritysostoja rahoitetaan kulloinkin omistaja-arvoa optimoivalla
tavalla joko velkaa tai omaa pääomaa hyödyntäen. Nixu haluaa palvella asiakkaitaan
maailmanlaajuisesti, mutta pääasiallinen osaajaverkosto rakentuu Pohjois-Euroopan
alueelle.

Kannattava, skaalautuva kasvu
Kasvupanostuksista huolimatta Nixu rakentaa kasvuaan skaalautuvaksi. Toiminnan
kokoluokan kasvaessa suhteellinen kannattavuus paranee jatkuvasti.
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Liikevaihto ja tulos
heinä-joulukuussa 2020

Liikevaihto ja tulos
tammi-joulukuussa 2020

Nixu-konsernin liikevaihto oli 25 617 (25 483) tuhatta euroa.
Liikevaihto oli 1 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Konsernin liikevaihdon kasvu oli orgaanista.

Nixu-konsernin liikevaihto oli 53 272 (51 168) tuhatta euroa.
Liikevaihto oli 4 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa
suurempi. Konsernin liikevaihdon kasvu tuli yrityskaupoista.

Liikevaihdon kehitys palvelutyypeittäin oli:

Liikevaihdon kehitys palvelutyypeittäin oli:

•

Projektit ja toimeksiannot muodostivat 49 % (50 %)
osuuden liikevaihdosta ja laskivat -1 % edellisvuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

•

Projektit ja toimeksiannot muodostivat 50 % (54 %)
osuuden liikevaihdosta ja laskivat 4 % tilikauden aikana.

•

Kaikki jatkuvat palvelut muodostivat 38 % (37 %) liikevaihdosta ja kasvoivat 4 % edellisvuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna. Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät:

•

Kaikki jatkuvat palvelut muodostivat 37 % (36 %) liikevaihdosta ja kasvoivat 9 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät:
•		Hallinnoidut palvelut muodostivat 20 % (17 %) liikevaihdosta. Hallinnoidut palvelut kasvoivat 23 % ja
niiden kasvu jatkui katsauskaudella edelleen.

•		Hallinnoidut palvelut, jotka muodostivat 20 % ( 18 %)
liikevaihdosta ja kasvoivat 12 %.
•		Jatkuvat palvelut, joiden osuus oli 17 % ( 18 %) liikevaihdosta ja laskivat 4 % edellisestä vuodesta.
•

Teknologian jälleenmyynnin osuus liikevaihdosta oli 13 %
(14 %).

Nixun käyttökate (EBITDA) oli 2 836 (-929) tuhatta euroa.
Käyttökate parani merkittävästi 3 765 tuhatta euroa vertailukaudesta johtuen liiketoiminnan muiden kulujen merkittävästä pienenemisestä, toiminnan tehostumisesta sekä
uudelleenorganisoinnilla saavutetuista säästöistä.
Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 2 776 (-529) tuhatta euroa.
Oikaisuerät, -60 (400) tuhatta euroa, liittyivät uudelleenorganisointikuluihin. Vertailukauden lukuun sisältyi myös yrityskauppakuluja.
Nixun liiketulos (EBIT) oli 364 (-3 664) tuhatta euroa. Ylläolevien tekijöiden lisäksi liiketulokseen vaikuttivat poistot ja arvonalentumiset 2 472 (2 735) tuhatta euroa. Liiketulokseen
vaikuttaa liikearvon arvonalentumiskirjaus 1 420 (1 627) tuhatta euroa.
Rahoituskulut olivat -325 (-294) tuhatta euroa.

•		Jatkuvat palvelut, joiden osuus oli 17 % (19 %) liikevaihdosta, laskivat 4 % edellisestä vuodesta.
•

Teknologian jälleenmyynnin osuus liikevaihdosta oli 13 %
(10 %).

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 533 (385) tuhatta euroa.
Liiketoiminnan muut tuotot sisälsivät Alankomaista saatua
koronatukea 337 tuhatta euroa.
Nixun käyttökate (EBITDA) oli 2 895 (1 047) tuhatta euroa.
Käyttökate parani vertailukaudesta johtuen liiketoiminnan
muiden kulujen merkittävästä pienenemisestä, toiminnan
tehostumisesta sekä uudelleenorganisoinnilla saavutetuista säästöistä. Lisäksi käyttökatetta paransivat kansainvälisten toimintojen pienentyneet tappiot.
Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 3 687 (1 525) tuhatta euroa.
Oikaisuerät, 792 (478) tuhatta euroa, liittyivät uudelleenorganisoimiskuluihin. Vertailukauden lukuun sisältyi myös
yrityskauppakuluja.
Nixun liiketulos (EBIT) oli -702 (-2 628) tuhatta euroa. Edellä
mainittujen tekijöiden lisäksi liiketulokseen vaikuttivat poistot ja arvonalentumiset 3 597 (3 675) tuhatta euroa. Liiketulokseen vaikuttaa liikearvon arvonalentumiskirjaus 1 420
(1 627) tuhatta euroa
Rahoituskulut olivat -666 (-616) tuhatta euroa.
Tilikauden tulos oli -1 835 (-3 518) tuhatta euroa.
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Rahoitus ja investoinnit
Nixu-konsernin taseen loppusumma 31.12.2020 oli 40 712
(41 255) tuhatta euroa.
Yhtiön kassavarat 31.12.2020 olivat 6 031 (3 923) tuhatta
euroa. Kassavarojen merkittävää paranemista selittävät
toiminnan tehostumisesta sekä uudelleenorganisoitumisesta aiheutuneet säästöt. Lainsäädännön mahdollistamat vero lykkäykset vuodelle 2021 olivat 1 163 tuhatta euroa. Yhtiö solmi uuden, 4 000 tuhannen euron luottolimiitin
aiemman 1 500 tuhannen euron lisäksi. Luottolimiitit eivät
olleet katsauskauden päättyessä käytössä.
Nettovelat 31.12.2020 olivat 2 244 (6 988) tuhatta euroa.
Nettovelan muutosta selittivät kassavarojen paranemisen
lisäksi lainojen takaisinmaksu.
Liiketoiminnan nettorahavirta oli 5 275 (1 233) tuhatta
euroa. Nettorahavirta heinä-joulukuussa 2020 oli 516 (478)
tuhatta euroa.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Hallinto

Henkilöstön määrä oli vuoden 2020 lopussa 373 (2019: 419).
Henkilöstömäärän vähentymistä selittävät muun muassa
vuoden aikana toteutettu uudelleenjärjestely sekä kova kilpailu parhaista osaajista covid-19-pandemian vaikeutettua samalla rekrytointia.

Johtoryhmään kuuluivat katsauskaudella:

Nixu reagoi nopeasti covid-19-pandemiaan. Sen ensisijainen tavoite oli pitää huolta henkilöstönsä turvallisuudesta
ja hyvinvoinnista. Nixu siirtyi etätyöskentelyyn ja muihin varotoimenpiteisiin henkilöstön turvallisuuden takaamiseksi.
Lisäksi Nixu tuki tehostetusti henkilöstön työssä jaksamista
ja hyvinvointia etätyön aikana.
Nixun henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan neljännesvuosittain. Vuonna 2020 työtyytyväisyys pysyi hyvällä
tasolla. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että työtyytyväisyyteen vaikutti sisäisten tekijöiden, kuten Nixun uudelleenjärjestelyn aiheuttaman epävarmuuden ohella myös
ulkoiset syyt, kuten yleinen huoli pandemiasta.
Nixu edistää monimuotoisuutta ja yhtiön arvot luovat vakaan pohjan Nixun kulttuurille. Monimuotoisuuden arvostaminen, yhdenvertaisuuden vaaliminen ja erilaisuuden kunnioitus ovat työyhteisön peruspilareista, jotka ovat kirjattu
myös Nixun eettisiin ohjeisiin. Vuoden 2020 lopussa Nixun
työntekijöistä yli viidennes oli naisia ja henkilöstö koostui
17 kansallisuudesta. Nixun hallituksen kuudesta jäsenestä
kolme oli naisia, ja hallituksessa oli kolmen kansallisuuden
edustus. Nixu pyrki myös aktiivisesti vaikuttamaan alan diversiteettiin tarjoamalla mahdollisuuksia, kouluttamalla
uusia osaajia kyberturva-alalle ja pyrkimällä saamaan erityisesti naiset kiinnostumaan kyberturvallisuudesta.

•

Petri Kairinen (toimitusjohtaja)

•

Janne Kärkkäinen (talousjohtaja)

•

Kim Westerlund (kehitysjohtaja)

•

Katja Müller (henkilöstöjohtaja)

•

Jesper Svegby (kaupallinen johtaja)

•

Valtteri Peltomäki (Suomen markkina-alueen johtaja)

•

Björn-Erik Karlsson (Ruotsin markkina-alueen johtaja),
johtoryhmän jäsen 1.3.2020 alkaen

•

Niels Kemal Onat toimi Tanskan markkina-alueen
johtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1.3–15.3.2020, jonka
jälkeen samassa roolissa on 16.3.2020 alkaen toiminut
Errit Müller

•

Matthijs van der Wel (Benelux markkina-alueen johtaja
30.6.2020 saakka, 1.7.2020 alkaen vanhempi neuvonantaja), johtoryhmän jäsen 1.3.-31.12.2020

•

Pietari Sarjakivi (liiketoimintajohta hallinnoidut palvelut
30.9.2020 saakka, 1.10.2020 alkaen vanhempi neuvonantaja), johtoryhmän jäsen 1.3.2020 alkaen

Henkilöstön avainluvut
Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella
Tilikauden palkat ja palkkiot (1 000€)
Työsuhteen kesto keskimäärin (vuotta)
Keski-ikä vuosina
Työsuhteista vakinaisia
Työsuhteista osa-aikaisia
Naisia konsernin henkilöstöstä
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Tukeakseen tulevaisuuden kannattavaa kasvua kansainvälisenä yhtiönä, Nixu laajensi johtoryhmäänsä kansainvälisten markkina-alueiden johtajilla ja hallinnoitujen palvelujen liiketoimintayksikön johtajalla 1.3.2020 alkaen.
Uudelleenorganisoinnin seurauksena Alankomaiden markkina-alueen johtajan rooli lakkasi 30.6.2020.

2020
399
27 505
5,0
41,8
99 %
5%
21 %

2019
388
25 402
4,5
40,6
96%
6%
21%

2018
346
21 890
3,9
40,0
98%
4%
18%

Varsinainen yhtiökokous 2020
Nixu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2020. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle
sekä toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.
Nixu Oyj:n hallitukseen valittiin Kimmo Rasila (puheenjohtaja), Marko Kauppi (varapuheenjohtaja), Kati Hagros, Anders
Silwer, Tuija Soanjärvi sekä uutena jäsenenä Jaya Baloo.
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka ilmoittamana
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Enel Sintonen.

NIXU
Tammi-kesäkuu 2020
Heinä-joulukuu 2020
Tammi-joulukuu 2020

Osakevaihto kpl
654 014
1 076 144
1 730 158

Arvo yhteensä,
euroa
5 798 502
9 498 588
15 297 090

Pörssiarvo, euroa
Osakkeenomistajia
Osakkeiden kokonaismäärä
Yhtiöllä on hallussa omia osakkeita

Korkein,
euroa
11,30
10,20
11,30

Alin,
euroa
6,98
7,70
6,98

31.12.2020
71 215 071
3 987
7 425 219
22 405

Keski-hinta,
euroa
8,72
8,68
8,70

Viimeisin,
euroa
7,70
9,62
9,62
31.12.2019
77 834 547
3 475
7 425 219
12 405

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikauden tappio 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella siirrettään kertyneiden voitto- / tappiovarojen tilille, ja että vuodelta 2019 ei jaeta osinkoa.
Yhtiökokous myös hyväksyi kaikki 13.3.2020 julkaistussa
kokouskutsussa olleet hallituksen ehdotukset. Lisätietoa
yhtiökokouksessa tehdyistä päätöksistä löytyy 7.4.2020
julkaistusta pörssitiedotteesta sekä yhtiön internetsivuilta
osoitteesta https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/AGM-2020.

Tarkastusvaliokunta
Nixun hallitus valitsi 30.4.2020 pidetyssä kokouksessa keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Tuija
Soanjärven ja jäseniksi Marko Kaupin ja Anders Silwerin.
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa valvoa
yhtiön taloudellista raportointiprosessia sekä sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
Nixu Oyj:n hallitus perusti 30.4.2020 henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan. Sen tehtävänä on avustaa hallitusta henkilöstöön ja palkitsemiseen liittyvien asioiden käsittelyssä.
Nixun hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Kati Hagrosin ja jäseniksi Jaya Baloon ja Kimmo Rasilan.
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Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osinkoehdotus

Nixulla on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet.

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 16 103 961,15
euroa, josta tilikauden tappio 5 016 744,68 euroa. Hallitus
esittää yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2020 maksettaisi
osinkoa.

Nixun osake on noteerattu Nasdaq Helsingin pörssin päälistalla kaupankäyntitunnuksella NIXU.
Katsauskauden aikana ei totetutettu uusia osakeanteja.
Yhtiö hankki kauden aikana omia osakkeita 10 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta perustui varsinaisen
yhtiökokouksen 7.4.2020 antamaan valtuutukseen ja ne
käytetään osana yhtiön henkilöstön lisäosakeohjelmaa
(All-Employee Matching Share Plan 2019–2021).

Liputusilmoitukset
Nixu Oyj:n vastaanottaman ilmoituksen mukaan Handelsbanken Fonder AB:n omistus Nixu Oyj:n osakkeista laski alle
5 prosentin rajan 22.12.2020. (Pörssitiedote 23.12.2020)

Tilikauden päättymisen jälkeen Nixun taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Tutkimus ja tuotekehitys
Nixu teki vuoden 2020 aikana sisäistä kehitystyötä ja konserni kirjasi 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 775 (884) tuhatta euroa tutkimus- ja kehitysmenoja tulosvaikutteisesti.
Vuonna 2020 Nixu aloitti kehitysprojektin saavuttaakseen
ISO 27001-tietoturvasertifioinnin. Osana sertifiointiprosessia
Nixu jatkoi tietoturvan johtamisjärjestelmänsä prosessien
parantamista ja yhtenäisti tietoturvakäytäntöjä konsernilaajuisesti. Työtä jatketaan vuoden 2021 aikana.
Lisäksi Nixu on osallistunut kansallisiin ja kansainvälisiin
projekteihin vuoden 2020 aikana, joihin on saatu rahoitusta
muun muassa EU:lta ja Business Finlandilta.
Nixu on ollut mukana vuoden 2020 aikana kehittämässä
Sitran IHAN-hankkeen digitaalisen identiteetin ja todennuksen infrastruktuuria. Sitran IHAN®-hankkeella rakennetaan
perustuksia reilulle datataloudelle, jossa digitaaliset palvelut pohjautuvat luottamukseen ja tuottavat arvoa kaikille.
Hankkeen päätavoitteena on luoda ihmislähtöinen tiedonsiirtomalli ja laatia datan eettistä käyttöä koskevat
säännöt ja ohjeet myös EU-tasolla.
Nixu osallistui yhtenä Findy-konsortion perustajajäsenistä
sen kehittämisen koordinointiin ja tarjosi teknistä asiantuntemustaan vuoden 2020 aikana. Suomalainen Findy -konsortio koordinoi Suomeen avointa, voittoa tavoittelematonta kansallista digitaalisen luottamuksen infrastruktuuria.
Nixu osallistui vuonna 2020 VTT:n johtamaan Mad@Work
-hankkeeseen. Hanke hyödyntää työympäristöstä ja muista tietolähteistä kerättyä dataa työntekijöiden hyvinvoinnin, turvallisuuden ja suorituskyvyn sekä työympäristöjen
parantamiseksi. Hankkeessa haetaan ratkaisuja kansainvälisessä ITEA3-klusterin konsortiossa, jossa mukana on
kaikkiaan 18 partneria viidestä eri maasta. Nixu on tarjonnut
erikoisosaamistaan varmistamalla, että hankkeen datan
siirrossa yksityisyydensuoja ja tietosuoja ovat huomioitu
riittävällä tavalla. Lisäksi Nixu arvioi tekoälyratkaisujen yksityisyydensuojaa sekä eettisiin kysymyksiin liittyviä asioita.
Nixu on MEDINA-konsortion jäsen. Vuoden 2020 lopussa perustetun kolmivuotisen MEDINA-hankkeen tavoitteena on
tarjota kokonaisvaltainen puitekehys, joka parantaa pilviasiakkaiden hallintaa ja luottamusta pilvipalveluihin tukemalla pilvipalveluiden tarjoajia (IaaS-, PaaS- ja SaaS-palveluntarjoajat) EU:n kyberturvallisuusasetuksen mukaisen
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jatkuvan sertifioinnin onnistumiseksi. EU:n uuden kyberturvallisuusasetuksen (EU CSA) myötä Euroopan tieto- ja
viestintätekniikkamarkkinoilla tulisi parantaa luottamusta
eurooppalaisen sertifiointijärjestelmän avulla.

luiden laatuun. Kolmansien osapuolien palvelusuoritteella
on suora vaikutus yhtiön palveluiden kannattavuuteen. Pahimmillaan yhtiö voi jopa menettää asiakkaita yhden huonon kolmannen osapuolen tuottaman palvelun vuoksi.

Riskit ja epävarmuustekijät

Nixu käsittelee toiminnassaan asiakkaidensa tietoja. Tietomurto yhtiön järjestelmiin ja toteutunut kyberturvauhka
voisi aiheuttaa merkittävää välitöntä tai välillistä vahinkoa
yhtiön toiminnalle.

Nixu tunnistaa ja hallitsee riskejään osana normaalia liiketoimintaansa. Alla on kuvattu Nixun riskienhallinnan tunnistamia riskejä, joilla toteutuessaan voisi olla suuri vaikutus
yhtiön tulokseen. Riskit ovat raportin kirjoitushetken tilanteen mukaisia.
Edelleen jatkuva covid-19-pandemia lisää osaltaan riskien todennäköisyyttä. Nixun laajassa asiakaskannassa
pandemia aiheuttaa edelleen merkittäviä haasteita useiden asiakasyritysten liiketoiminnassa, mikä voi heijastua
myös asiakkaiden Nixulta ostamien palveluiden määrään.
Covid-19-pandemian pitkittyessä voivat asiakkaiden kustannussäästöohjelmat edelleen vaikuttaa Nixun liiketoimintaan. Covid-19-pandemia saattaa vaikuttaa eri maissa
eri tsvoin, riippuen paikallisista rajoitteista taudin leviämisestä.
Nixun omien työntekijöiden terveyden ja työkyvyn ja sitä
kautta toiminnan ja palveluiden jatkuvuuden häiriöt ovat
yhtiön merkittävin covid-19-liitännäinen riski. Poikkeustilanteen pitkittyessä henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen
etätyöympäristössä voi liittyä myös merkittävä riski yhtiön
toiminnalle.
Nixun toimintaan liittyy operatiivisia riskejä erityisesti Nixun
käyttämien IT-järjestelmien ja laitteiston toimintahäiriöiden
tai saatavuuden keskeytymisen vuoksi. Häiriöt niissä voivat
johtaa siihen, että yhtiö ei kykene tuottamaan palvelujaan
sovitusti. Yhtiön palvelut perustuvat osittain kolmansien
osapuolien tuottamiin palveluihin ja tuotteisiin, niiden jatkuvuuteen, tekniseen laatuun ja kolmansien osapuolien palve-

Yhtiö käsittelee liiketoiminnassaan asiakkaiden henkilötietoja. Lisäksi yhtiö on rekisterinpitäjä oman henkilöstönsä
henkilötietojen osalta. Vuonna 2018 voimaan tullut Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa sekä
käsittelijälle että rekisterinpitäjälle merkittäviä vastuita.
Mahdolliset puutteet kyseisen lainsäädännön noudattamisessa voivat toteutuessaan aiheuttaa Nixulle merkittäviä
välittömiä ja välillisiä haitallisia seuraamuksia.
Isoihin projekteihin liittyy erityisesti odottamattomien viivästysten ja ylimääräisen työn vuoksi epävarmuustekijöitä,
joista saattaa aiheutua Nixulle kustannuksia. Tämän lisäksi
Nixu ei välttämättä pysty aina allokoimaan henkilöstöresursseja, jaksottamaan pitkäaikaisiin projekteihin liittyviä
suorituksia tai ennustamaan toimintaansa ennakoimallaan tavalla. Myös jatkuvien palveluiden tuottamisessa
saattaa ilmetä ongelmia, jotka voivat aiheuttaa Nixulle kustannuksia. Yhtiöllä on lisäksi toiminnassaan tavanomainen
riski joutua erimielisyyksiin sopimusten sisällöstä asiakkaiden kanssa.
Vaikka Nixu nojaa strategiassaan ensisijaisesti orgaaniseen kasvuun, etsii Nixu myös jatkuvasti vaihtoehtoja kasvulle yritysoston tai -ostojen kautta. Mikäli hankitut yhtiöt
eivät pääse asetettuihin tavoitteisiin tai mikäli yhtiö epäonnistuu ostetun yhtiön integroimisessa, niin molemmilla
voi yksinään olla olennainen haitallinenvaikutus yhtiön toimintoihin. Mahdollisista yritysostoista saattaa myös seurata ennakoimattomia riskejä ja piileviä vastuita, joihin ei ole
pystytty varautumaan.
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.

Yhtiön rahoitussopimuksiin liittyy tavanomaisia kovenanttiehtoja, jotka rikkoutuessaan voivat vaikeuttaa rahoituksellista asemaa, erityisesti tilanteissa, joissa rahoittajat
eivät suostuisi neuvottelemaan ehtoja uudelleen tai antamaan suostumusta kovenantin rikkomiselle.
Nixu toimii vahvasti kilpailluilla markkinoilla, ja kilpailun lisääntyminen saattaa johtaa Nixun markkinaosuuksien
menetykseen sekä marginaalien pienentymiseen. Minkä
tahansa kymmenen suurimman asiakkaan menettäminen
tai useamman asiakkaan yhtäaikainen menettäminen jatkuvien palveluiden asiakaskannasta lyhyen ajanjakson sisällä voi myös vaikuttaa yhtiön tuloksentekokykyyn.
Yhtiö panostaa kasvustrategiansa mukaisesti voimakkaasti jatkuvaan, skaalautuvaan palveluliiketoimintaan.
Palveluliiketoimintaan liittyy erilaisia liiketoimintamalleja,
toimintatapoja ja palvelutasolupauksia kuin konsultointiliiketoimintaan. Haasteet näiden muutosten toteuttamisessa voivat aiheuttaa Nixulle merkittäviä välillisiä ja välittömiä seuraamuksia. Nykyisessä työmarkkinatilanteessa on
osaavista tietoturva-ammattilaisista kova kysyntä, mikä on
kasvattanut henkilöstön vaihtuvuutta ja voi johtaa rekrytointien hidastumiseen sekä palkkakustannusten kasvamiseen. Yhtiön tarjoamien palveluiden kysyntä voi laskea,
mikäli yhtiö ei pystyisi pitämään henkilöstönsä osaamista
oikealla teknisellä tasolla ja mukautumaan asiakkaiden liiketoiminnan muutoksiin.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset
tapahtumat
Yhtiö julkisti 9.2.2021 uuden toimintamallin ja sitä tukevan
organisaatiorakenteen sekä johtoryhmän. Toimintamallilla
tavoitellaan yhtenäistä tapaa toimia kansainvälisesti sekä
lisääntyvää asiakasläheisyyttä ja -keskeisyyttä.

Tulevaisuuden näkymät
Kyberturvapalvelujen kysyntä on suoraan sidoksissa yritysten ja yhteiskunnan digitalisaation asteeseen. Digitalisaatio
edellyttää organisaatioilta kyberturvallisuuden voimakasta
huomioimista ja investointeja digitaalisen liiketoiminnan
jatkuvuuden varmistamiseksi. Covid-19-pandemia ja siitä seuranneet rajoitukset johtivat vuoden 2020 aikana digitalisaatioaaltoon, jonka vaikutus tulee jatkumaan
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pitkään pandemian laannuttua. Tutkimusyhtiö IDC ennustaa, että vuosina 2020-2024 tietoturvapalveluista tulee
suurin ja nopeimmin kasvava segmentti tietoturvamarkkinassa, joka muodostuu palveluista, ohjelmistoista ja
laitteistoista. IDC ennustaa palveluiden osuuden olevan
noin puolet koko kyberturvamarkkinasta sen vuosittainen
keskimääräisen kasvuvauhdin yltäessä noin 10,5 %:iin.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 30.3.2021.
Nixu julkaisee puolivuotiskatsauksen tammi-kesäkuulta
2021 torstaina 12.8.2021. Yhtiö julkaisee tiedonantopolitiikkansa mukaisesti puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen
lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä toimitusjohtajan katsauksen, liikevaihtotiedot ja
käyttökatteen. Toimitusjohtajan katsaus, liikevaihtotieto ja
käyttökate Q1/2021 julkaistaan 15.4.2021 ja Q3/2021 julkaistaan 14.10.2021.
Nixu järjestää analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tarkoitetun tulostiedotustilaisuuden 11.2.2021 kello 9:30 alkaen
webcast-lähetyksenä.
Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä
osoitteessa: https://nixu.videosync.fi/2020-q4-results

Espoossa 10.2.2021
Nixu Oyj
Hallitus

Konsernin laaja tuloslaskelma
1.7.-31.12.2020

1.7.-31.12.2019

1.1.-31.12.20200

1.1.-31.12.2019

25 617
237
-5 698
-15 201
-2 120
-1 051
-1 420
364

25 483
156
-5 971
-15 515
-5 082
-1 109
-1 627
-3 664

53 272
533
-12 245
-33 456
-5 210
-2 176
-1 420
-702

51 168
385
-10 026
-31 322
-9 159
-2 048
-1 627
-2 628

-1
-278
-46
-325

4
-238
-60
-294

3
-566
-103
-666

4
-505
-114
-616

39

-3 958

-1 368

-3 244

-417
-378

-47
-4 006

-468
-1 835

-274
-3 518

235
235

45
45

223
223

-146
-146

Tilikauden laaja tulos

-143

-3 961

-1 612

-3 663

Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Tilikauden tulos

-378
-378

-4 006
-4 006

-1 835
-1 835

-3 518
-3 518

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Tilikauden laaja tulos

-143
-143

-3 961
-3 961

-1 612
-1 612

-3 663
-3 663

-0,05

-0,54

-0,25

-0,48

tuhatta euroa
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Liiketoiminnan muut kulut
Poistot
Arvonalentumiset
Liiketulos
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Korkokulut vuokrasopimuksista
Rahoitustuotot- ja kulut
Tulos ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot
Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa)
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Konsernitase
31.12.2020

31.12.2019

12 716
2 509
404
2 555
252
62
18 499

13 919
2 938
520
3 407
253
0
21 037

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Kauden tuloverosaamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä

6
16 140
35
6 031
22 213

4
16 175
115
3 923
20 217

Varat yhteensä

40 712

41 255

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat
Tilikauden tulos
Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

95
19 314
-364
-3 203
-1 835
14 007

95
19 314
-587
82
-3 518
15 385

Velat
Pitkäaikaiset velat
Lainat
Vuokrasopimusvelat
Laskennalliset verovelat
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

4 971
1 447
215
282
6 916

0
2 117
332
98
2 548

Lyhytaikaiset velat
Lainat
Vuokrasopimusvelat
Ostovelat ja muut velat
Kauden tuloverovelat
Lyhytaikaiset velat yhteensä

621
1 237
17 336
596
19 789

7 338
1 455
14 380
148
23 321

Velat yhteensä

26 705

25 869

Oma pääoma ja velat yhteensä
Liitetiedot ovat kiinteä osa tilinpäätöstä.

40 712

41 255

tuhatta euroa
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Käyttöoikeusomaisuuserät
Muut saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä
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Konsernin rahavirtalaskelma
1.7.-31.12.2020

1.7.-31.12.2019

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

-378

-4 006

-1 835

-3 518

2 472
27
325
417

2 735
402
294
47

3 597
279
666
468

3 675
410
616
274

-979
-2
-1 062
-242
-54
-6
516

-1 487
-1
2 574
-170
-14
101
478

-102
-2
2 861
-403
-126
-127
5 275

-2 347
-1
2 690
-381
-28
-158
1 233

-43
-32
0
0
164
89

-168
-64
2
0
178
-51

-76
-96
0
0
366
194

-324
-128
-6 602
-542
178
-7 418

Rahoituksen rahavirrat
Saadut maksut osakeannista ja muista arvopapereista
Lainojen nostot
Lainojen takaisinmaksut
Omien osakkeiden hankinta
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset
Rahoituksen nettorahavirta

0
0
-1 389
-91
-763
-2 242

0
0
-1 021
0
-635
-1 656

0
0
-1 737
-91
-1 547
-3 375

1 111
2 481
-1 630
0
-1 131
831

Rahavarojen nettovähennys(-)/-lisäys
Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssivoitot/-tappiot(-) rahavaroista
Rahavarat tilikauden lopussa

-1 637
7 662
6
6 031

-1 229
5 135
17
3 923

2 094
3 923
14
6 031

-5 354
9 286
-9
3 923

tuhatta euroa
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset
Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa
Rahoituskulut, netto
Tuloverot
Käyttöpääoman muutokset
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos
Maksetut korot
Muut rahoituserät, netto
Maksetut tuloverot
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta
Investointien rahavirrat
Aineellisten hyödykkeiden hankinta
Aineettomien hyödykkeiden hankinta
Liiketoimintojen hankinnat vähennettynä hankituilla rahavaroilla
Myönnetyt lainat
Lainasaamisten takaisinmaksut
Investointien nettorahavirta
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma
tuhatta euroa
Oma pääoma 1.1.2019
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot
Tilikauden laaja tulos yhteensä

95

0

Liiketoimet omistajien kanssa:
Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvä osakkeiden liikkeeseenlasku
Vuoden 2019 osakeperusteiseen kannustinjärjestelyyn liittyvä osakeanti
Osakeperusteiset maksut
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä:

Sijoitetun vapaan
oman pääoman
rahasto
17 285

0

Muuntoerot

Kertyneet
voittovarat

Oma pääoma
yhteensä

-441

-118

16 820

-3 518

-3 518

-3 518

-146
-3 663

-146
-146

900

900
1 128

200

1 128
200

0

2 029

0

200

2 229

Oma pääoma 31.12.2019

95

19 314

-587

-3 436

15 385

Oma pääoma 1.1.2020

95

19 314

-587

-3 436

15 385

-1 835

-1 835

-1 835

223
-1 612

324
-91

324
-91

Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot
Tilikauden laaja tulos

0

0

223
223

Liiketoimet omistajien kanssa:
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden ostaminen
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä:
Oma pääoma 31.12.2020
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0

0

0

234

234

95

19 314

-364

-5 038

14 007

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 Helsingin pörssin päälistalla. Emoyhtiön kotipaikka on Espoossa ja
rekisteröity osoite on Keilaranta 15, 02150 ESPOO.
Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot on ryhmitelty seuraavasti:
•

Tilikauden tulos

•

Henkilöstö

•

Yrityskaupat ja konsernirakenne

•

Korollinen nettovelka sekä oma pääoma

•

Muut olennaiset liitetiedot

1.1 Laatimisperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Nixu on noudattanut tilinpäätöstiedotteen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2019. Laatimisperiaatteet
noudattavat IFRS-standardien muutoksia, jotka ovat olleet
voimassa 1.1.2020 alkaen. Tilinpäätöstiedote ei kuitenkaan
sisällä kaikkea tietoa ja liitetietoja, jotka esitetään konsernitilinpäätöksessä. Nixun hallitus on hyväksynyt tämän tilinpäätöstiedotteen kokouksessaan 10.2.2021.
Nixu esittää käyttökatteen, oikaistun käyttökatteen, liiketuloksen, oikaistun liiketuloksen, omavaraisuusasteen, korollisen nettovelan, nettovelkaantumisasteen sekä kertaluonteisilla erillä 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 ei-
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vätkä 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.
Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta.

1.2 Keskeiset kirjanpidolliset arviot
Yhtiön 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.
Konserni on arvioinut covid-19-pandemian kirjanpidollisia
vaikutuksia. Yleisesti ottaen covid-19-pandemialla ei ole ollut
merkittävää vaikutusta Nixun 2020 tilikauden lukuihin ja omaisuuserien arvoihin. Pääosa asiakkaiden digitalisaatiohankkeista on jatkunut pandemiasta huolimatta. Nixu arvioi, että
pandemiasta johtuva digitalisaation nopea kasvu yrityksissä
sekä tietoturvahankkeiden mahdollinen siirtäminen näkyy tulevaisuudessa kasvavana kyberturvapalveluiden kysyntänä.

Tietoa covid-19-pandemian vaikutuksista taloudelliseen raportointiin
Nixu käynnisti katsauskaudella konsernilaajuisen uudelleenjärjestelyn ja kustannussäästöohjelman varautuakseen covid-19-pandemian aiheuttamaan taantumaan.
IAS 36 -standardin mukaisesti rahoitusvaroihin kuulumattomat omaisuuserät on testattava arvonalentumisen varalta aina, kun on merkkejä siitä, että niiden arvo saattaisi olla
alentunut. Lisäksi liikearvo testataan vähintään vuosittain.
Nixu on seurannut tilanteen kehitystä tilikauden aikana ja arvioinut sen vaikutusta taloudelliselle raportoinnille, mukaanlukien pitkäaikaisten omaisuuserien ja myyntisaamisten arvostukseen.

Konserni tarkasti myyntisaamisten odotettavissa olevia luottotappioita koskevan mallinsa, eikä tarvetta muutokselle ollut.
Konsernin yksiköistä Nixu BV on saanut viranomaisilta avustuksen, jonka tarkoitus on tukea työllisyyttä tai turvata rahavirtaa tilapäisesti. Saatuja avustuksia on kirjattu 337 tuhatta
euroa.
Varautuakseen covid-19-pandemian mahdollisiin vaikutuksiin Yhtiö solmi uuden, 4 000 tuhannen euron luottolimiitin aiemman 1 500 tuhannen euron lisäksi.

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, yhtiön
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. Hallinnoituihin tietoturvapalveluihin sisältyvät myös niitä varten myydyt
lisenssit riippumatta siitä, sisältyvätkö ne sopimuksessa palvelun hintaan vai onko ne myyty erikseen.
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.
Teknologian jälleenmyynti -alue sisältää kolmansien
osapuolien ohjelmisto- ja teknologiapalvelulisenssien sekä
teknologian jälleenmyynnin yleensä muiden palveluiden
yhteydessä. Lisenssituottoihin sisältyy myös ylläpitopalveluita. Hallinnoitujen tietoturvapalveluiden lisenssit eivät sisälly lisenssituottoihin.

Liikevaihdon jakautuminen palvelualueittain:
tuhatta euroa
Palvelutyyppi:
Projektit ja toimeksiannot
Kaikki jatkuvat palvelut
Hallinnoidut palvelut
Jatkuvat palvelut
Teknologian jälleenmyynti
Yhteensä

1.7.-31.12.2020

1.7.-31.12.2019

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

12 565
9 669
5 223
4 446
3 383
25 617

12 674
9 312
4 666
4 647
3 497
25 483

26 529
19 746
10 446
9 300
6 998
53 272

27 706
18 172
8 485
9 688
5 290
51 168

1.7.-31.12.2019
14 824
3 823
4 299
1 001
338
365
833
25 483

1.1.-31.12.2020
32 395
7 364
8 834
1 343
1 027
730
1 579
53 272

1.1.-31.12.2019
31 586
5 455
8 830
1 623
374
928
2 372
51 168

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti:
tuhatta euroa
Suomi
Tanska
Ruotsi
Alankomaat
Norja
Belgia
Muut maat
Yhteensä

1.7.-31.12.2020
16 338
2 905
4 014
761
462
246
892
25 617

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
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu
keskiarvo tilikauden aikana, laimentamaton
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)
Henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden vaikutus

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu
keskiarvo tilikauden aikana, laimennusvaikutuksella
oikaistu
Laimennettu osakekohtainen tulos (EUR)

1.7.-31.12.2020
-377 739

1.7.-31.12.2019
-4 005 723

1.1.-31.12.2020
-1 835 236

1.1.-31.12.2019
-3 517 694

7 408 871
-0,05

7 412 814
-0,54

7 410 832
-0,25

7 349 525
-0,48

43 591

45 223

44 046

25 851

7 452 462
-0,05

7 458 037
-0,54

7 454 877
-0,25

7 375 375
-0,48

Nixun potentiaaliset laimentavat osakkeet liittyvät Nixun osakeperusteiseen kannustinjärjestelyyn, jota kuvataan lähemmin
osassa 3 otsikon Henkilöstön osakeperusteinen kannustinjärjestely alla.
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3 Henkilöstö

yhteensä enintään 345 000 Nixu Oyj:n osaketta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen.

•

Työsuhde-etuudet

•

Osakeperusteiset maksut

Optio-oikeuksista enintään 115.000 merkitään tunnuksella
2019A, enintään 115 000 tunnuksella 2019B ja enintään 115
000 tunnuksella 2019C.

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

3.1 Työsuhde-etuudet
Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin tuloslaskelmaan kirjatut työsuhde-etuudet:
tuhatta euroa
Palkat ja palkkiot
Sosiaaliturvasta johtuvat kulut
Osakeperusteinen palkitseminen
Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt
Yhteensä

1.7.-31.12.2020
12 434
986
161
1 619
15 201

3.2 Osakeperusteiset maksut
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 2019
Nixu käynnisti 2019 lisäosakeohjelman, All-Employee
Matching Share Plan 2019-2021 (Ohjelma), joka suunnattiin
kaikille Nixu Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden vakituisille työntekijöille.
Ohjelma koostui maksullisesta suunnatusta osakeannista
(”Osakeanti 1/2019”), jossa Nixun vakituisille työntekijöille
tarjottiin mahdollisuutta merkitä vähintään 50 ja enintään
2 000 Nixun uutta osaketta työntekijää kohden (”Uudet
Osakkeet”) sekä Ohjelmaan osallistuvien työntekijöiden oikeudesta saada noin kahden vuoden pituisen rajoitusjakson jälkeen vastikkeetta yksi (1) lisäosake (bruttona) (yhdessä ”Lisäosakkeet”) kutakin täyttä kahta Osakeannissa
1/2019 merkittyä Uutta Osaketta kohti Ohjelman ehtojen
mukaisesti. Lisäosakkeet annetaan osallistujille niiden toimituspäivänä Nixu Oyj:n päättämällä tavalla. Ohjelmaan
osallistuvilla työntekijöillä oli mahdollisuus yhtiön rahoitukseen erillisten ehtojen mukaisesti.
Osakeannissa 1/2019 merkittävien osakkeiden enimmäismäärä oli 100 000 osaketta, muodostaen noin 1,4 prosenttia
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1.7.-31.12.2019
12 354
1 079
180
1 902
15 515

1.1.-31.12.2020
27 505
2 054
324
3 572
33 456

1.1.-31.12.2019
25 402
2 116
200
3 603
31 322

Optio-oikeuksien 2019A saamisen ehtona oli, että avainhenkilö, jolle niitä allokoidaan, osallistui henkilöstölle
suunnattuun osakeantiin. Myös muista optiosarjoista allokoitujen optio-oikeuksien saaminen voidaan asettaa ehdolliseksi yhtiön osakkeeseen tehtävälle sijoitukselle kuten
osallistumiselle kyseiseen henkilöstöantiin.
Optio-oikeuden haltijoiden oikeus pitää optio-oikeudet
siihen saakka, kunnes niiden osakemerkintäaika alkaa, on
ehdollinen yhtiön asettamien suoritustavoitteiden saavuttamiselle. Suoritustavoitteet perustuvat henkilöstötyytyväisyyteen, asiakastyytyväisyyteen sekä liikevaihdon kasvuun.
Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta
on seuraava:

yhtiön täysin dilutoiduista osakemäärästä. Yhtiön hallitus
määritteli Uusien Osakkeiden merkintähinnan perustuen
osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan
Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.4.–30.4.2019 välisenä aikana. Osakeannissa 1/2019 merkittiin 99 071 uutta osaketta. Uusien
Osakkeiden merkintäaika päättyi 23.5.2019 ja osakkeiden
merkintähinta oli 12,09 euroa osakkeelta.

Optio-oikeuksien antaminen avainhenkilöille
25.4.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämän
valtuutuksen nojalla Nixu Oyj:n hallitus päätti optio-oikeuksien antamisesta.
Optio-oikeudet tarjotaan Nixu-konsernin valituille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Nixu-konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää ja niiden tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiön
kasvustrategian toteuttamiseksi ja siten omistaja-arvon
kasvattamiseksi.
Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 345 000
kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään

Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä, pyöristettynä lähimpään
senttiin, ajanjaksolla, joka alkaa (ja sisältäen) 1.4.2019 ja
päättyy (ja sisältäen) 30.4.2019 (optio-oikeuksilla 2019A),
optio-oikeuksilla 2019B vuodelta 2019 annettavan tilinpäätöstiedotteen julkistamispäivää seuraavana 20 kaupankäyntipäivänä sekä optio-oikeuksilla 2019C vuodelta 2020
annettavan tilinpäätöstiedotteen julkistamispäivää seuraavana 20 kaupankäyntipäivänä.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa
alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päättymisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastoista jaettavaksi
päätettyjen varojen perusteella. Osakkeen merkintähinta
on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeen merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2019A
1.10.2021–31.5.2023,
optio-oikeuksilla
2019B
1.10.2022–
31.5.2024 ja optio-oikeuksilla 2019C 1.10.2023–31.5.2025. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden enimmäismäärä,
345 000 osaketta, muodostaa noin 4,5 prosenttia yhtiön
täysin dilutoiduista osakemäärästä.

4 Yrityskaupat ja aineettomat hyödykkeet
Tässä osiossa esitetään tietoja Nixun konsernirakenteesta, tilikaudella toteutuneista yritysostoista, hankitusta varoista ja vastattaviksi otetuista veloista sekä liikearvosta ja muista
yrityskauppojen yhteydessä kirjatuista aineettomista hyödykkeistä.
•

Yrityskaupat

•

Aineettomat hyödykkeet

4.1 Yrityskaupat
Nixu hankki huhtikuun alussa 2019 Ezenta A/S:n sekä Vesper AB:n kyberturvaliiketoiminnan.
Näiden liiketoimintojen yhdistämisen yksityiskohdat on esitetty konsernin 31. joulukuuta 2019
päättyneen tilikauden tilinpäätöksen liitetiedossa 4.1.
Tilinpäätöksessä 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta kerrottiin, että tytäryhtiöt Expert Solution
Support Center Inc. ja Swedish Forensic Technologies AB olivat purkutilassa. Tytäryhtiöiden
purku saatettiin katsauskaudella päätökseen.

4.2 Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo
Konsernin aineettomat hyödykkeet koostuvat liikearvosta, asiakassuhteista ja muista aineettomista hyödykkeistä kuten ohjelmistolisensseistä.
tuhatta euroa
Kirjanpitoarvo 1.1.
Tytäryritysten hankinta
Valuuttakurssierot
Poistot
Arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo 31.12.

31.12.2020
16 858
0
275
-487
-1 420
15 226

31.12.2019
11 126
8 001
-139
-503
-1 627
16 858

31.12.2020 taseen liikearvo oli 12 716 (13 919) tuhatta euroa, asiakassuhteet 2 509 (2 842)
tuhatta euroa ja muut aineettomat hyödykkeet 0 (96) tuhatta euroa. Yhtiö toteutti H1/2020
arvonalentumistestaukset, joiden tuloksena ei havaittu arvonalentumisia. H2/2020 yhtiössä
päätettiin Benelux-yksikön liiketoiminnan uudelleenorganisoinnista, jonka tuloksena yhtiön
odotetut kassavirrat muuttuivat ja johtivat 1,4 MEUR liikearvon alaskirjaukseen. Muiden yksiköiden osalta ei havaittu olennaisia muutoksia.
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5 Korollinen nettovelka sekä oma pääoma
Tässä osiossa esitetään tietoja 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
Pitkäaikaiset lainat
Rahalaitoslainat
Vuokrasopimusvelat
Pitkäaikaiset lainat yhteensä
Rahalaitoslainat
Vuokrasopimusvelat
Lyhytaikaiset lainat yhteensä
Lainat yhteensä
Vähennetään rahavarat
Nettovelka

31.12.2020

31.12.2019

4 971
1 447
6 418
621
1 237
1 858
8 276
6 031
2 244

0
2 117
2 117
7 338
1 455
8 794
10 911
3 923
6 988

Lainat
Nixun rahalaitoslainat 31.12.2020 koostuvat vuoden 2017 rahoitusjärjestelyyn liittyen nostetuista muuttuva- ja kiinteäkorkoisista, yhteensä 5 900 tuhannen euron lainoista sekä vuonna 2019 nostetusta 2 500 tuhannen euron muuttuvakorkoisesta lainasta.
Alla olevassa taulukossa on esitetty tietoa lainoista (lainat ovat esitetty diskonttaamattomina):
Liitetieto
Laina 1
Laina 2
Laina 3
Laina 4
Laina 5
Laina 6
Yhteensä

Nostettu
2014
2017
2017
2019
2016
2017

Päättymispäivä
9.10.2020
30.11.2020
30.5.2022
28.3.2023
30.5.2022
30.9.2020

Lainojen kassakorot olivat 3,75 % ja 4,75 % välillä sekä 1 977 tuhannen euron osalta pääomitettava korko 3,80 % 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella. Yhtiöllä on yhteensä 5 500 tuhannen
euron luottolimiittisopimukset.
Luottolimiitit eivät olleet katsauskauden päättyessä käytössä. Katsauskaudella Nixu solmi
uuden, 4 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen.
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Vuonna 2014 nostettu laina erääntyi 9.10.2020 (31.12.2019 lainaa oli jäljellä 597 tuhatta euroa).
Vuonna 2017 nostetuista lainoista osa maksetaan kerralla eräpäivänä. Kuukausittain lyhennettävän lainan osuus erääntyi 30.11.2020 (31.12.2019 lainaa oli jäljellä 515 tuhatta euroa) .
Vuonna 2019 nostettua lainaa, jota lyhennetään puolivuosittain ja joka erääntyy 28.3.2023
oli 31.12.2020 jäljellä 1 563 (2 188) tuhatta euroa.
Luottolimiittiin ja lainoihin liittyvät kovenanttiehdot ovat seuraavat: omavaraisuusaste
vähintään 30 % tarkastusajankohtaan 30.6.2022 asti ja sen jälkeen aina vähintään 32 %.
Käyttökate (EBITDA) vähintään 0 euroa tarkasteluajankohtana 31.12.2020, vähintään 380 tuhatta euroa tarkasteluajankohtana 30.6.2021 sekä vähintään 1 000 tuhatta euroa tarkasteluajankohtana 31.12.2021. Käyttökate 31.12.2020 lasketaan perustuen vuoden 2020 viimeiseen
vuosineljännekseen, käyttökate 30.6.2021 lasketaan perustuen vuoden 2021 ensimmäiseen
vuosipuoliskoon, jonka jälkeen käyttökate lasketaan perustuen edeltävään 12 kuukauteen.
Konsernin korolliset nettovelat/käyttökate -tunnusluku tarkastetaan puolivuosittain 30.6. ja
31.12., ensimmäisen kerran 30.6.2022. Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) on korkeintaan 3,7 tarkasteluajankohtaan 30.6.2022 saakka, 3,25 tarkasteluajankohtaan 31.12.2022
saakka ja sen jälkeen tarkasteluajankohtina korkeintaan 3,0.
Konserni täytti lainoihin liittyvät kovenanttiehdot 31.12.2020. Vertailukaudella konserni ei täyttänyt lainoihin liittyviä kovenanttiehtoja ja lainojen pitkäaikainen osuus 5 533 tuhatta euroa
luokitetiin 31.12.2019 lyhytaikaiseksi. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan 30.6.2021 konserni
täyttää lainoihin liittyvät kovenanttiehdot ja lainat on luokiteltu pitkä- ja lyhytaikaisiin.

Johdannaiset
Konsernilla on tilinpäätöshetkellä 31.12.2020 yksi koronvaihtosopimus (kaksi koronvaihtosopimusta). Koronvaihtosopimuksen käypä arvo 31.12.2020 oli negatiivinen 30 (39) tuhatta euroa.
Näiden johdannaisten käyvän arvon muutokset kirjattiin tuloslaskelman rahoituskuluihin. Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo 31.12.2020 oli 2 065 (2 364) tuhatta euroa. Koronvaihtosopimuksessa yhtiö saa vaihtuvaa EURIBOR 3 kk tai 6 kk korkoa ja maksaa kiinteää 0,44 % ja 0,81
% korkoa. Koronvaihtosopimus erääntyy 2022. Nämä johdannaiset kuuluvat käypien arvojen
hierarkian tasolle 2, ja niiden käypä arvo määritetään havainnoitavissa oleviin tuottokäyriin
perustuvien arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvona.
Korko-%
3,75 %
3,75 %
4,15 %
4,75 %+6kk euribor
3,8 %+3,8 %
0,00 %

Lyhennys
Kuukausittain
kuukausittain
bullet
puolivuosittain
bullet
neljännesvuosittain

5.2 Oma pääoma
Osinkojen maksu
Tilikaudella 2020 ei maksettu osinkoja (2019: 0).

31.12.2020
0
0
2 065
1 563
1 977
0
5 605

31.12.2019
597
515
2 065
2 188
1 905
96
7 365

6 Muut liitetiedot
6.1 Lähipiiritapahtumat
Lähipiiriin kuuluvien kanssa toteutettiin seuraavat liiketoimet:
tuhatta euroa
Palvelujen osto

1.7.-31.12.2020
0

1.7.-31.12.2019
1

1.1.-31.12.2020
0

1.1.-31.12.2019
3

31.12.2020
0

31.12.2019
30

31.12.2020

31.12.2019

10 118
5 592

10 118
7 338

31.12.2020
269

31.12.2019
269

Lainasaamiset lähipiiriltä
tuhatta euroa
Lainasaamiset johtoryhmältä
Lainasaamiset liittyvät kohdassa 3.2. kuvattuun osakepohjaiseen kannustinjärjestelyyn.

6.2 Ehdolliset erät ja sitoumukset
tuhatta euroa
Velat, joiden vakuutena on yrityskiinnitys
Annetut yrityskiinnitykset
Lainan määrä
Muut vastuut
tuhatta euroa
Vuokravakuudet
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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, kertaluonteisilla
erillä oikaistun käyttökatteen ja liiketuloksen sekä kertaluonteisilla erillä 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
Liikevaihto
Tilikauden tulos
Osakekohtainen tulos, euroa
Käyttökate
Käyttökate, % liikevaihdosta
Oikaistu käyttökate1
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta1
Liiketulos
Liiketulos, % liikevaihdosta
Oikaistu liiketulos1
Oikaistu Liiketulos %1

1.7.-31.12.2020
25 617
-378
-0,05
2 836
11,1 %
2 776
10,8 %
364
1,4 %
304
1,2 %

1.7.-31.12.2019
25 483
-4 006
-0,54
-929
-3,6 %
-529
-2,1 %
-3 664
-14,4 %
-3 264
-12,8 %

1.1.-31.12.2020
53 272
-1 835
-0,25
2 895
5,4 %
3 687
6,9 %
-702
-1,3 %
90
0,2 %

1.1.-31.12.2019
51 168
-3 518
-0,48
1 047
2,0 %
1 525
3,0 %
-2 628
-5,1 %
-2 150
-4,2 %

Oikaisuerinä käsitellään poikkeukselliset ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat, jotka eivät ole
toistuvia. Tällaisia poikkeuksellisia eriä ovat mm. liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät uudelleenjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyvät kertaluonteiset kulut. Tammi-joulukuun 2020 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 792 (478) tuhatta
euroa. Heinä-joulukuun 2020 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja -60 (400) tuhatta euroa.

1

tuhatta euroa
Omavaraisuusaste, %
Korollinen nettovelka
Nettovelkaantumisaste, %

31.12.2020
34,4 %
2 244
16,0 %

31.12.2019
37,3 %
6 988
45,4 %

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys
Liiketulos
+ Poistot ja arvonalentumiset
= Käyttökate
Käyttökate
+ Oikaisuerät
= Oikaistu käyttökate
Liiketulos
+ Oikaisuerät
= Oikaistu liiketulos
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1.7.-31.12.2020
364
2 472
2 836

1.7.-31.12.2019
-3 664
2 735
-929

1.1.-31.12.2020
-702
3 597
2 895

1.1.-31.12.2019
-2 628
3 675
1 047

2 836
-60
2 776

-929
400
-529

2 895
792
3 687

1 047
478
1 525

364
-60
304

-3 664
400
-3 264

-702
792
90

-2 628
478
-2 150

Keskeisten tunnuslukujen laskentakaavat

Lisätietoja:

Nixu lyhyesti:

Käyttökate lasketaan lisäämällä poistot liiketulokseen.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj

Oikaistu käyttökate lasketaan lisäämällä oikaisuerät käyttökatteeseen.

puhelin +358 40 832 1832,
sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa
organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti.
Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten
palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka noin 400 kyberturvaammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat
Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme
ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

Oikaisuerät sisältävät olennaisia tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, joita ovat uudelleenjärjestelyihin
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 keskimääräisellä kauden aikana ulkona olevien osakkeiden
lukumäärällä.
Osakekohtainen tulos, laimennettu lasketaan jakamalla
emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos keskimääräisellä kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä, laimennusvaikutus huomioituna.
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Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

www.nixu.com

nixuoy

@ nixutigerteam
@ NixuHQ

nixu-oy

nixu.sales@nixu.com

www.nixu.com

