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Nixu Oyj  

Pörssitiedote 13.8.2020 kello 8.30 

 

Kasvua +14 % vaikeana ajanjaksona 

 

Tammi-kesäkuun 2020 pääkohdat: 

• Liikevaihto 29 218 tuhatta euroa (25 685), muutos +14 %.  

Orgaaninen kasvu +5 %. Hallinnoidut jatkuvat palvelut kasvoivat +37 % 

muodostaen 18 % kokonaisliikevaihdosta. 

• Käyttökate (EBITDA) 147 tuhatta euroa (1 975), osuus liikevaihdosta 1 % (8 %). 

• Oikaistu käyttökate (EBITDA) 999 tuhatta euroa (2 054), osuus liikevaihdosta 3 % 

(8 %). 

• Liiketulos (EBIT) -978 tuhatta euroa (1 036), osuus liikevaihdosta -3 % (4 %). 

• Nixu käynnisti toimintansa uudelleenorganisoinnin ja konsernin laajuisen 

kustannussäästöohjelman varautuakseen COVID-19-pandemian vaikutuksiin.  

• Nixu solmi uuden 4 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen seuraavalle kahdelle 

vuodelle. Limiitti ei ollut katsauskaudella käytössä. 

 

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020 

Nixu ilmoitti 23.4.2020 luopuvansa toistaiseksi taloudellisesta ohjeistuksestaan vuodelle 2020 

maailmanlaajuisen COVID-19-pandemian takia. Liiketoiminnan ennustaminen on vallitsevassa 

tilanteessa edelleen hyvin haastavaa. Nixu antaa taloudellisen ennusteen, kun sillä on paremmat 

edellytykset arvioida koronaviruspandemian vaikutusten laajuutta liiketoimintaansa. 
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Avainluvut 

tuhatta euroa 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019 

Liikevaihto 29 218 25 685 51 168 

Tilikauden tulos -1 370 488 -3 518 

Osakekohtainen tulos, euroa -0,18 0,07 -0,48 

Käyttökate 147 1 975 1 047 

Käyttökate, % liikevaihdosta 0,5 % 7,7 % 2,0 % 

Oikaistu käyttökate1 999 2 054 1 525 

Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta1 3,4 % 8,0 % 3,0 % 

Liiketulos -978 1 036 -2 628 

Liiketulos, % liikevaihdosta -3,3 % 4,0 % -5,1 % 

Oikaistu liiketulos1 -126 1 115 -2 150 

Oikaistu Liiketulos %1 -0,4 % 4,3 % -4,2 % 

 

1 Oikaisuerinä käsitellään poikkeukselliset ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat, jotka eivät ole 

toistuvia. Tällaisia poikkeuksellisia eriä ovat mm. liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät yrityskauppoihin ja 

uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset kulut. Tammi-kesäkuun 2020 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 852 

tuhatta euroa (78). 

tuhatta euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

Omavaraisuusaste, % 33,9 % 43,0 % 37,3 % 

Korollinen nettovelka 2 538 8 223 6 988 

Nettovelkaantumisaste, % 17,9 % 42,9 % 45,4 % 
 

Täsmäytyslaskelmat (Oikaistusta tunnusluvusta)       

 

  1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019 

Liiketulos -978 1 036 -2 628 

+ Poistot 1 125 939 3 675 

= Käyttökate 147 1 975 1 047 

        

Käyttökate 147 1 975 1 047 

+ Oikaisuerät 852 78 478 

= Oikaistu käyttökate 999 2 054 1 525 

        

Liiketulos -978 1 036 -2 628 

+ Oikaisuerät 852 78 478 

= Oikaistu liiketulos -126 1 115 -2 150 

 

Puolivuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia. 
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Toimitusjohtaja Petri Kairinen:  
 

Kulunut kevät osoitti digitalisaation mahdollisuudet ja erityisesti sen merkityksen nykyaikaisessa 

yhteiskunnassamme. Etätyö ja sähköinen asiointi muuttuivat COVID-19-pandemian myötä usein 

ainoiksi tavoiksi toimia liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa. Tällaisessa tilanteessa 

palveluntarjoajien on tietysti äärimmäisen tärkeää varmistaa palveluidensa saatavuus. Tätä tehtävää 

nixulaiset olivat kyberturvallisuuden osalta tukemassa pitämällä missiomme mukaisesti digitaalisen 

yhteiskunnan toiminnassa. Onnistuimme myös hallitsemaan hyvin omien palveluidemme 

saatavuuden ja siirtämään Nixun toiminnan pitkälti etätyöskentelyyn, jota edelleen jatkamme.  

Asiakkaamme reagoivat pandemiaan moninaisesti. Osa asiakkaista kiihdytti ostojaan ja 

hankkeitaan, kun taas toiset jarruttivat kaikkia hankintojaan ja peruivat hankkeitaan. Olosuhteisiin 

nähden nyt saavutettu taloudellinen tulos on mielestäni tyydyttävä. Liikevaihtomme kasvoi +14 % ja 

käyttökate oli positiivinen kustannussäästöohjelman aiheuttamista kertaluonteisista eristä 

huolimatta. Liiketoiminnan jatkuvuuden ja kassan riittävyyden varmistaminen olivat Nixun 

päätavoitteita pandemian alettua. Kassan hallinnan osalta onnistuimme mielestäni erinomaisesti 

parantamaan rahoitusasemaamme erilaisin keinoin. Sovimme muun muassa uudesta neljän 

miljoonan euron luottolimiitistä, jota meidän ei kuitenkaan tarvinnut ottaa käyttöön. 

Käynnistimme toukokuussa kustannussäästöohjelman, jonka seurauksena jouduimme päättämään 

joidenkin nixulaisten työsuhteen. Lisäksi useat nixulaiset ovat lomautettuina tai pitävät pidennettyjä 

lomia asiakastyötilanteen vaihdellessa. Säästöohjelman päätarkoituksena oli varmistaa 

kannattavuutemme tulevana syksynä, jonka suhteen näkyvyys on edelleen heikko pandemian 

vahvistuessa uudestaan Nixun markkina-alueilla ja maailmalla yleisesti. Uskon, että olemme nyt 

varautuneet hyvin syksyn epävarmuuteen ja toisaalta olemme hyvissä asemissa palvelemaan 

asiakkaitamme lisääntyvissä kyberturvatarpeissa. 

COVID-19 eroaa muista taantumista siten, että asiakkaidemme digitalisaatiohankkeet ovat pääosin 

jatkuneet, vaikka kyberturvatyöstä olisikin lyhytnäköisesti leikattu. Uskon, että tietoturvahankkeiden 

leikkaamisesta aiheutuva velka tulee jossain kohtaa maksettavaksi, mikä näkyy edelleen kasvavana 

kyberturvapalvelujen kysyntänä. Lisäksi useilla asiakkailla nousi esiin myös uusia pandemiaan 

liittyviä kyberturvatarpeita, joihin räätälöimme uutta tarjontaa kevään aikana. Uusia tilauksia saatiin 

myös sisään kiitettävästi. 

Nixun kansainvälisen toiminnan kannalta asiakkaidemme siirtyminen etätyöhön ja tottuminen 

virtuaaliseen asiakaspalveluun antaa myös erinomaisen mahdollisuuden tiivistää yhteistyötä eri 

toimintamaidemme välillä. Voimme näin hakea kilpailuetua koostamme ja kokonaisvaltaisesta 

palveluvalikoimastamme myös niillä markkinoilla, joilla Nixu ei ole vielä paikallisesti suurin toimija. 

Katson tulevaisuuteen luottavaisena tehtyjen toimien jälkeen. Samalla kiitän Nixun henkilöstöä, joka 

on ymmärtänyt tilanteen vakavuuden ja tehtyjen toimien tarpeellisuuden sekä jaksanut 

poikkeuksellisessa etätyötilanteessa. 
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Markkinakatsaus 

Eri keskuspankkien ennusteiden mukaan COVID-19-pandemia pienentää taloudellista 

toimeliaisuutta vuonna 2020. Pandemian taloudellisten vaikutusten ennakoidaan jatkuvan vuoteen 

2021 ja taantuman vaikutukset markkinaan ovat yleisesti erittäin merkittävät.  

Tutkimuslaitos Gartner arvioi aiemmin globaalin kyberturvamarkkinan kasvavan vuonna 2020 noin 

9,1 %:n vauhtia. COVID-19-pandemian arvioidaan kuitenkin hidastavan markkinan kasvun 4,2 %:iin 

vuonna 2020, mutta markkinan kasvun kiihtyvän nopeasti vuonna 2021. 

Etätyösuositusten ja lisääntyneen digitaalisen asioinnin synnyttämä kasvava tarve 

digitalisaatioratkaisuille tulee Nixun johdon arvion mukaan kuitenkin synnyttämään uusia tarpeita 

kyberturvallisuudelle. Nixu arvioi vuoden 2020 markkinan kasvun olevan Gartnerin ennusteen 

mukaisesti matalampi, mutta pidemmän aikavälin kasvun kiihtyvän vastaavasti johtuen pandemian 

myötä tapahtuvasta nopeasta siirtymisestä digitaalisiin työskentelytapoihin. 

Kasvustrategia 

Nixun kasvustrategia keskittyy erityisesti digitalisoituvan liiketoiminnan kyberpalveluihin. Nixu 

kehittää kyberturvapalveluitaan yhä voimakkaammin tukemaan asiakkaidensa teollisen internetin 

(Industrial IoT) sekä digitaalisten identiteettien hyödyntämistä liiketoiminnassa. 

Nixun elokuussa 2019 julkistaman kasvun tahtotilan mukaisesti Nixu hakee voimakasta kasvua 

Pohjois-Euroopan alueella, laajentaa hallinnoitujen kyberturvapalvelujensa tarjontaa sekä vahvistaa 

asemaansa isojen yritysten luotettuna kyberturvakumppanina vuoteen 2024 ulottuvalla jaksolla. 

Nixun aiemmin julkistama strategia ja nämä tavoitteet eivät pitkällä tähtäimellä ole muuttuneet 

COVID-19-pandemian takia. Lyhyellä aikavälillä Nixu ei kuitenkaan hae tahtotilan mukaista kasvua, 

vaan keskittyy varmistamaan toimintansa kannattavuuden ja tehokkuuden, jotta paluu tavoitteiden 

toteuttamiseen voi alkaa markkinan elpyessä.  

Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2020  

Nixu-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 29 218 tuhatta euroa (25 685). Liikevaihto kasvoi 

14 % (32 %) edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Konsernin liikevaihdon kasvusta 5 % tuli 

orgaanisesta kasvusta ja loput yrityskaupoista. Konsernin liikevaihdon kasvuun vaikuttavia tekijöitä 

olivat hallinnoitujen palvelujen vahva kasvu sekä aiempien liiketoimintakauppojen myötä 

kyberturvateknologian jälleenmyynnin voimakas kasvu. 

COVID-19-pandemian vaikutukset näkyivät lähinnä projekti- ja toimeksiantopalveluissa siirtyneinä ja 

peruuntuneina projekteina. Jatkuvien palvelujen osalta vaikutukset rajoittuivat palveluiden laajuuden 

muutoksiin.  

Liikevaihdon kehitys palvelutyypeittäin:  

• Projektit ja toimeksiannot muodostivat 48 % (59 %) osuuden liikevaihdosta, muutosta -7 % 

edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.  

• Kaikki jatkuvat palvelut muodostivat 34 % (34 %) liikevaihdosta, kasvua 14 % edellisvuoden 

vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät: 

o Hallinnoidut palvelut, joiden osuus oli 18 % (15 %) liikevaihdosta kasvoivat 37 % 

edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
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o Jatkuvat palvelut, joiden osuus oli 17 % (20 %) liikevaihdosta ja muutosta -4 % 

edellisestä vuodesta. 

• Kyberturvateknologian jälleenmyynnin osuus oli 18 % (7 %) liikevaihdosta, kasvua 189 % 

edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvua selitti vertailukaudella hankittu 

Tanskan tytäryritys (Ezenta A/S), minkä johdosta teknologian jälleenmyynti kasvoi 

voimakkaasti.  

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 296 tuhatta euroa (229). Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 29 

% johtuen Hollannissa saadusta NOW-koronatuesta.  

Nixun käyttökate (EBITDA) oli tammi-kesäkuussa 147 tuhatta euroa (1 975). Käyttökatetta rasittivat 

852 tuhannen euron (78) kertaluonteiset kulut, jotka liittyivät kuluvalla tilikaudella 

uudelleenorganisoitumisesta johtuviin henkilöstökuluihin. Vertailukaudella käyttökatetta puolestaan 

rasittivat yrityskauppakulut. Käyttökatetta yleisesti rasitti suhteessa toteutuneeseen liikevaihtoon 

kasvaneet henkilöstökulut. Myynnin rakenteessa osuuttaan kasvattivat alempikatteiset ratkaisut, 

erityisesti teknologiajälleenmyynti. Lisäksi käyttökatetta heikensivät kansainvälisten toimintojen 

heikentynyt tulos.  

Kertaluontoisilla kuluilla oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 999 tuhatta euroa (2 054).  

Nixun liiketulos (EBIT) oli -978 tuhatta euroa (1 036). Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi 

liiketulokseen vaikuttivat poistot, joita oli 1 125 tuhatta euroa (939).  

Rahoituskulut olivat 289 tuhatta euroa (267). Rahoituskulut nousivat 8 % edellisvuoden vastaavaan 

jaksoon verrattuna johtuen toukokuussa 2019 otetusta lisälainasta ja korkotason noususta. 

Tilikauden tulos oli -1 370 tuhatta euroa (488).  

Nixu käynnisti katsauskaudella konsernilaajuisen uudelleenjärjestelyn ja kustannussäästöohjelman 

varautuakseen COVID-19-pandemian aiheuttamaan taantumaan. Kustannussäästöohjelman 

tavoitteena oli saavuttaa heinäkuusta 2020 alkaen pysyvästi arviolta 200 000 euron kuukausitason 

säästöt sekä vuoden 2020 aikana toteutuvat kertaluonteiset noin yhden miljoonan euron säästöt 

ennen uudelleenjärjestelykuluja. 

Rahoitus ja investoinnit 

Nixu-konsernin taseen loppusumma 30.6.2020 oli 41 827 tuhatta euroa (44 530).  

Yhtiön kassavarat 30.6.2020 olivat 7 662 tuhatta euroa (5 135). Kassavarojen merkittävää 

paranemista selittävät COVID-19-pandemian seurauksena hyödynnetyt vero- ja työeläke-

maksulykkäykset. Edellä mainittujen siirrettyjen maksujen osuus oli 3 332 tuhatta euroa. Yhtiö solmi 

uuden, 4 000 tuhannen euron luottolimiitin aiemman 1 500 tuhannen euron lisäksi. Luottolimiitti ei 

ollut katsauskaudella käytössä. 

Nettovelat 30.6.2020 olivat 2 538 tuhatta euroa (8 223).  Nettovelan muutosta selittävät yllä mainitut 

siirtyvät maksut sekä vertailukaudella raportoidun lisäkauppahinnan toteutumatta jääminen. Lisäksi 

kassanhallinnassa onnistuttiin hyvin. Erityistä huomiota kiinnitettiin myyntisaamisten tehokkaaseen 

perintään. 

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 4 759 tuhatta euroa (755). Kasvu johtui pääosin myyntisaamisten 

muutoksesta sekä muiden korottomien velkojen kasvusta, johon vaikuttivat yllä mainitut siirretyt 

maksut.  
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Henkilöstö, johto ja hallinto  

Nixun henkilöstön määrä oli kesäkuun 2020 lopussa 399 (393). Henkilöstön määrä kasvoi 

vertailukaudesta 6 henkilöllä. Henkilöstön määrä kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, 

kun taas toukokuussa käynnistynyt konsernilaajuinen uudelleenorganisointi sekä 

kustannussäästöohjelma vaikuttivat henkilöstömäärän kehitykseen. Katsauskaudella Nixulla oli 

toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa ja Romaniassa. 

Katsauskausi oli henkilöstön kannalta poikkeuksellinen. Henkilöstö on Nixun keskeisin voimavara, 

ja siksi yhtiölle on äärimmäisen tärkeää huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta 

maailmanlaajuisen pandemian aikana. Kaikissa Nixun markkina-alueissa ja toimipisteissä siirryttiin 

kansallisten viranomaissuositusten mukaisesti etätyöskentelyyn ja muihin tarvittaviin 

varotoimenpiteisiin pandemian rajoittamiseksi. Nixun työntekijät pystyivät jatkamaan työskentelyä 

melko normaalisti etäyhteyksien avulla. Etätyöskentelyn aikana Nixu tuki henkilöstönsä hyvinvointia 

muun muassa ergonomiakoulutuksilla, työvälineiden lainauksella, tiiminvetäjien 

johtamiskoulutuksilla, virtuaalisilla kahvihetkillä sekä after work -tapahtumilla.  

Henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan Nixu Pulse -kyselyillä kvartaaleittain. Poikkeuksellisen 

ajanjakson aikana Nixu halusi selvittää erityisesti etätyöskentelyn vaikutusta henkilöstön 

hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen. Tuloksista kävi ilmi, että pandemian ja uudelleenorganisoinnin 

aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta henkilöstön työtyytyväisyys on pysynyt hyvällä tasolla. 

Kyselyn avoimissa vastauksissa nousivat esiin muun muassa nixulaisten arvostamat asiat, kuten 

Nixun kulttuuri, työkaverit ja -yhteisö sekä pandemian aikana saatu tuki etätyöskentelyyn.  

Nixu jatkoi katsauskaudella määrätietoista työtä työnantajamielikuvansa vahvistamiseksi sekä 

yhteistyön kehittämiseksi kyberturvayhteisöjen kanssa muun muassa Suomessa, Ruotsissa ja 

Alankomaissa. Yhtiö järjesti ja tuki useita kyberturvayhteisöille suunnattuja tapahtumia, teki tiivistä 

yhteistyötä oppilaitosten kanssa sekä pyrki edistämään kyberturvallisuutta yhteiskunnallisella 

tasolla. Esimerkiksi Suomessa Nixu järjesti mm. puolivuotisen Cybersecurity Essentials -

koulutusohjelman alasta kiinnostuneille yhteistyössä HelSec- ja Future Female -organisaatioiden 

kanssa. Tavoitteena on kouluttaa alalle lisää osaajia ja tukea erityisesti kyberturva-alan osaajien 

diversiteettiä. Nixun pitkäjänteinen työ yhteisöjen kanssa tuotti jälleen kerran tulosta, ja Nixu sijoittui 

Suomen 50 halutuimman IT-alan työnantajan joukkoon, kun alan opiskelijat arvottivat yrityksiä 

Universum Finlandin kyselyssä.   

 

Henkilöstön avainluvut 

Henkilöstön avainluvut 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

Keskimääräinen lukumäärä tarkasteluajanjaksolla 415 369 388 

Kauden palkat ja palkkiot (1 000€) 15 071 13 048 25 402 

Työsuhteen kesto keskimäärin (vuotta) 4,1 4,0 4,5 

Keski-ikä vuosina 40,1 40,2 40,6 

Työsuhteista vakinaisia 99 % 95 % 96 % 

Työsuhteista osa-aikaisia 5 % 5 % 6 % 

Naisia konsernin henkilöstöstä 20 % 20 % 21 % 
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Nixu-konsernin johtoryhmä 

Nixun johtoryhmään kuuluivat 30.6.2020: 

• 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 positiossa on 16.3.2020 alkaen toiminut Errit Müller 

• Matthijs van der Wel (Benelux markkina-alueen johtaja 30.6.2020 asti), johtoryhmän jäsen 

1.3.2020 alkaen 

• Pietari Sarjakivi (liiketoimintajohtaja, hallinnoidut palvelut), johtoryhmän jäsen 1.3.2020 

alkaen 

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.  

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. 

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. 

https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/AGM-2020
https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/AGM-2020
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Nimitys- ja henkilöstövaliokunta 

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. 

Osakkeet ja osakkeenomistajat 

NIXU 

Osakevaihto 

kpl 

Arvo yhteensä, 

euroa 

Korkein, 

euroa 

Alin, 

euroa 

Keskihinta, 

euroa 

Viimeisin, 

euroa 

Tammi-kesäkuu 2019 531 626 5 776 973 13,10 7,70 10,16 11,55 

Heinä-joulukuu 2019 678 812 7 647 931 14,50 9,90 11,60 10,50 

Tammi-joulukuu 2019 1 210 438 13 127 068 14,50 7,70 10,89 10,50 

Tammi-kesäkuu 2020 654 014 5 798 502 11,30 6,98 8,72 7,70 

 

  30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

Pörssiarvo, euroa  57 078 667,80 84 473 731,65 77 834 547,00 

Osakkeenomistajia 3 598 3 052 3 475 

Osakkeiden kokonaismäärä 7 425 219 7 326 148 7 425 219 

Yhtiöllä on hallussa omia osakkeita  12 405 12 405 12 405 

 

Nixulla on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Nixun osake on 

noteerattu Nasdaq Helsingin pörssin päälistalla kaupankäyntitunnuksella NIXU. 

Puolivuotiskauden aikana ei toteutettu osakeanteja. 

Liputusilmoitukset 

Nixu ei vastaanottanut katsauskaudella yhtään liputusilmoitusta.  

 

Riskit ja epävarmuustekijät 

Riskit ja epävarmuustekijät on esitetty laajemmin hallituksen toimintakertomuksessa 31. joulukuuta 

2019 päättyneeltä tilikaudelta. 

COVID-19-pandemia lisäsi osaltaan useiden aiemmin todennettujen riskien todennäköisyyttä. Nixun 

laajassa asiakaskannassa COVID-19 aiheutti merkittäviä haasteita useiden asiakasyritysten 

liiketoiminnassa, mikä heijastui myös asiakkaiden Nixulta ostamien palveluiden määrään. COVID-

19-kriisin pitkittyessä voivat asiakkaiden kustannussäästöohjelmat edelleen vaikuttaa Nixun 

liiketoimintaan yllättävällä tavalla.  

Nixun omien työntekijöiden terveyden ja työkyvyn ja sitä kautta toiminnan ja palveluiden jatkuvuuden 

häiriöt on yhtiön merkittävin COVID-19-liitännäinen riski. Poikkeustilanteen pitkittyessä henkilöstön 

hyvinvointiin ja jaksamiseen etätyöympäristössä voi liittyä myös merkittävä riski yhtiön toiminnalle. 
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Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 

Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia. 

Puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteet 

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. 

Puolivuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 

vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2020 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja.  

Muilla IFRS-standardien ja niiden tulkintojen muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta konserniin. 

Puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, 

joten yksittäisten lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta. 

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  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. 

Johto joutuu puolivuotiskatsausta laadittaessa tekemään harkintaan perustuvia ratkaisuja, arvioita 

ja oletuksia, jotka vaikuttavat puolivuotiskatsauksen laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä 

esitettävien varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määriin. Toteutuvat tulokset voivat poiketa näistä 

arvioista.  
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Taloudellinen tiedottaminen 2020 

Nixu päivitti tiedonantopolitiikkaansa katsauskaudella. Keskeisimmät muutokset, jotka astuivat 

voimaan 1.6.2020, liittyvät hiljaiseen jaksoon sekä englantiin virallisena viestintäkielenä. Aiemmin 

hiljainen jakso oli kaksi kertaa vuodessa ennen tilinpäätöksen ja puolivuosikatsauksen julkaisua. 

Jatkossa hiljainen jakso alkaa vähintään 30 vuorokautta ennen tilinpäätöksen, 

puolivuotiskatsauksen sekä vuosineljännesten (Q1 ja Q3) liikevaihtotietojen julkistusta. Yhtiön 

sijoittajaviestinnässä käyttämät kielet ovat suomi ja 1.6.2020 alkaen lisäksi englanti. 

Toimitusjohtajan katsaus ja liikevaihtotieto Q3/2020 julkaistaan 13.10.2020. 

Nixu järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle tarkoitetun englanninkielisen 

tulostiedotustilaisuuden 13.8.2020 kello 9.30 webcast-lähetyksenä. Lähetystä voi seurata 

osoitteessa https://nixu.videosync.fi/2020-q2-results.  

 

 

Espoossa 12.8.2020 

 

 

Nixu Oyj  

Hallitus 

https://nixu.videosync.fi/2020-q2-results
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Konsernin laaja tuloslaskelma 

 

Tuhatta euroa 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019 

        

Liikevaihto 29 218 25 685 51 168 

Liiketoiminnan muut tuotot 296 229 385 

Materiaalit ja palvelut -8 022 -4 055 -10 026 

Henkilöstökulut -18 255 -15 806 -31 322 

Liiketoiminnan muut kulut -3 090 -4 077 -9 159 

Poistot -1 125 -939 -2 048 

Arvonalentumiset 0 0 -1 627 

Liiketulos -978 1 036 -2 628 

        

Rahoitustuotot 4 0 4 

Rahoituskulut -289 -267 -505 

Korkokulut vuokrasopimuksista -57 -55 -114 

Rahoitustuotot ja -kulut -342 -322 -616 

        

Tulos ennen veroja -1 319 715 -3 244 

        

Tuloverot -50 -227 -274 

Tilikauden tulos -1 370 488 -3 518 

        

Muut laajan tuloksen erät       

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:       

Muuntoerot -12 -190 -146 

Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden -12 -190 -146 

        

Tilikauden laaja tulos -1 381 298 -3 663 

        

Tilikauden tuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön omistajille -1 370 488 -3 518 

Tilikauden tulos -1 370 488 -3 518 

        

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön omistajille -1 381 298 -3 663 

Tilikauden laaja tulos -1 381 298 -3 663 

        

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 

osakekohtainen tulos:       

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa) -0,18 0,07 -0,48 
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Konsernitase 

 

Tuhatta euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

VARAT       

Pitkäaikaiset varat       

Liikearvo 13 909 16 208 13 919 

Aineettomat hyödykkeet 2 675 3 839 2 938 

Aineelliset hyödykkeet 448 471 520 

Käyttöoikeusomaisuuserät 3 042 3 316 3 407 

Muut saamiset 253 181 253 

Laskennalliset verosaamiset 0 2 0 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 20 327 24 015 21 037 

        

Lyhytaikaiset varat       

Vaihto-omaisuus 4 3 4 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 13 681 15 036 16 175 

Kauden tuloverosaamiset 153 340 115 

Rahavarat 7 662 5 135 3 923 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 21 500 20 515 20 217 

        

Varat yhteensä 41 827 44 530 41 255 

        

OMA PÄÄOMA JA VELAT       

Oma pääoma       

Osakepääoma 95 95 95 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 19 314 19 314 19 314 

Muuntoerot -599 -632 -587 

Kertyneet voittovarat -3 273 -98 82 

Tilikauden tulos -1 370 488 -3 518 

Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 14 167 19 167 15 385 

        

Velat       

Pitkäaikaiset velat       

Lainat 5 279 6 358 0 

Vuokrasopimusvelat 1 827 2 167 2 117 

Laskennalliset verovelat 180 408 332 

Muut pitkäaikaiset velat 251 0 98 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 7 537 8 933 2 548 

        

Lyhytaikaiset velat       

Lainat 1 727 3 510 7 338 

Vuokrasopimusvelat 1 367 1 323 1 455 

Ostovelat ja muut velat 16 762 11 457 14 380 

Kauden tuloverovelat 266 141 148 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 20 123 16 431 23 321 

        

Velat yhteensä 27 660 25 364 25 869 

        

Oma pääoma ja velat yhteensä 41 827 44 530 41 255 
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Konsernin rahavirtalaskelma 

 

Tuhatta euroa 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019 

Liiketoiminnan rahavirrat       

Tilikauden tulos -1 370 488 -3 518 

Oikaisut:       

Poistot 1 125 939 3 675 

Muut liiketoimet, joihin ei liity 

maksutapahtumaa 252 8 410 

Rahoituskulut, netto 342 322 616 

Tuloverot 50 227 274 

Käyttöpääoman muutokset       

Myyntisaamisten ja muiden saamisten 

muutos 2 355 -860 -2 347 

Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 -1 

Ostovelkojen ja muiden velkojen 

muutos 2 357 116 2 690 

Maksetut korot -160 -212 -381 

Saadut korot 4 0 0 

Muut rahoituserät, netto -76 -14 -28 

Maksetut tuloverot -121 -259 -158 

Liiketoiminnasta kertynyt 

nettorahavirta 4 759 755 1 233 

        

Investointien rahavirrat       

Aineellisten hyödykkeiden hankinta -33 -156 -324 

Aineettomien hyödykkeiden hankinta -64 -64 -128 

Liiketoimintojen hankinnat vähennettynä 

hankituilla rahavaroilla 0 -6 604 -6 602 

Myönnetyt lainat 0 -542 -542 

Lainasaamisten takaisinmaksut 202 0 178 

Investointien nettorahavirta 105 -7 367 -7 418 

        

Rahoituksen rahavirrat       

Saadut maksut osakeannista ja muista 

arvopapereista 0 1 111 1 111 

Lainojen nostot 0 2 481 2 481 

Lainojen takaisinmaksut -348 -609 -1 630 

Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -784 -496 -1 131 

Rahoituksen nettorahavirta -1 133 2 487 831 

        

Rahavarojen nettovähennys (-) / -lisäys 3 731 -4 125 -5 354 

Rahavarat tilikauden alussa 3 923 9 286 9 286 

Valuuttakurssivoitot / -tappiot (-) 

rahavaroista 8 -26 -9 

Rahavarat tilikauden lopussa 7 662 5 135 3 923 
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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 

Oma 

pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2019 95 17 285 -441 -119 16 820 

            

Tilikauden tulos       488 488 

Muut laajan tuloksen erät           

Muuntoerot     -190   -190 

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 -190 488 298 

            

Liiketoimet omistajien kanssa:           

Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvä 

osakkeiden liikkeeseenlasku   900     900 

Vuoden 2019 osakeperusteiseen kannustinjärjestelyyn 

liittyvä osakeanti 1 128     1 128 

Osakeperusteiset maksut       20 20 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä: 0 2 029 0 20 2 049 

            

Oma pääoma 30.6.2019 95 19 314 -632 390 19 167 

            

Oma pääoma 1.1.2020 95 19 314 -587 -3 436 15 385 

            

Tilikauden tulos       -1 370 -1 370 

Muut laajan tuloksen erät:           

Muuntoerot     -12   -12 

Tilikauden laaja tulos 0 0 -12 -1 370 -1 381 

            

Liiketoimet omistajien kanssa:           

Osakeperusteiset maksut       163 163 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä: 0 0 0 163 163 

            

Oma pääoma 30.6.2020 95 19 314 -599 -4 643 14 167 
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Katsauskauden liikevaihto ja tulos 

Liikevaihto ja segmentit 

Konsernin myyntituotot kertyvät palveluista ajan kuluessa ja kyberturvateknologian myynnistä 

tiettynä ajankohtana. Myyntituotot jakautuvat seuraavien pääasiallisten palvelualueiden ja 

maantieteellisten alueiden mukaisesti: 

Projektit ja toimeksiannot -alue sisältää kertaluonteiset toimeksiannot, joiden kesto ja laajuus 

vaihtelee laajoista toimitusprojekteista yksittäisiin tarkastus- ja konsultointitoimeksiantoihin. 

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 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019 

Palvelutyyppi:       

Projektit ja toimeksiannot 13 964 15 032 27 706 

Kaikki jatkuvat palvelut 10 077 8 860 18 172 

  Hallinnoidut palvelut 5 223 3 819 8 485 

  Jatkuvat palvelut 4 854 5 041 9 688 

Kyberturvateknologian jälleenmyynti 5 178 1 793 5 290 

Yhteensä 29 218 25 685 51 168 

 

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti: 

Tuhatta euroa 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019 

Suomi 16 057 16 762 31 586 

Tanska 6 023 1 632 5 455 

Ruotsi 4 820 4 531 8 830 

Alankomaat 582 622 1 623 

Norja 565 36 374 

Belgia 484 563 928 

Muut maat 687 1 539 2 372 

Yhteensä 29 218 25 685 51 168 
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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.  

Osakekohtainen tulos 

  1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019 

Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos -1 369 519 488 029 -3 517 694 

        

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu 

keskiarvo tilikauden aikana, laimentamaton 7 412 814 7 285 187 7 349 525 

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,18 0,07 -0,48 

Henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden 

vaikutus 44 506 6 158 25 851 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 

tilikauden aikana, laimennusvaikutuksella oikaistu 7 457 320 7 291 344 7 375 375 

Laimennettu osakekohtainen tulos (EUR) -0,18 0,07 -0,48 

 

Nixun laimentavat potentiaaliset osakkeet liittyvät Nixun osakeperusteiseen kannustinjärjestelyyn.  

 

Henkilöstö 

Työsuhde-etuudet 

Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin tuloslaskelmaan kirjatut työsuhde-etuudet:  

 

Tuhatta euroa 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019 

Palkat ja palkkiot 15 071 13 048 25 402 

Sosiaaliturvasta johtuvat kulut 1 068 1 037 2 116 

Osakeperusteinen palkitseminen 163 20 200 

Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt 1 953 1 701 3 603 

Yhteensä 18 255 15 806 31 322 

 

 

 

 

Osakeperusteiset maksut  

Nixulla on voimassa 2019 käynnistetty osakeperusteinen lisäosakeohjelma sekä optio-ohjelma. 

Näiden ohjelmien yksityiskohdat on esitetty konsernin 31. joulukuuta 2019 päättyneen tilikauden 

tilinpäätöksen liitetiedossa 3.2.  
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Yrityskaupat ja konsernirakenne 

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.  

 

Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo 

Konsernin aineettomat hyödykkeet koostuvat liikearvosta, asiakassuhteista ja muista aineettomista 

hyödykkeistä kuten ohjelmistolisensseistä.  

Tuhatta euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

Kirjanpitoarvo kauden alussa 16 858 11 126 11 126 

Tytäryritysten hankinta 0 9 339 8 001 

Valuuttakurssierot -17 -202 -139 

Poistot -257 -216 -503 

Arvonalentumiset 0 0 -1 627 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 16 584 20 046 16 858 

 

Taseen liikearvo 30.06.2020 oli 13 909 tuhatta euroa (16 208), asiakassuhteet 2 643 tuhatta euroa 

(3 677) ja muut aineettomat hyödykkeet 32 tuhatta euroa (161). 

 

Liikearvon arvonalentumistestaus 

Yhtiö on tehnyt COVID-19-tilanteen luoman yleisen epävarmuuden johdosta liikearvotestauksen.  

Beneluxin liikearvosta on uudelleen allokoitu 257 tuhatta euroa Suomen rahavirtaa kerryttävälle 

yksikölle (CGU) Romanian palvelukeskukseen liittyvien toimintojen uudelleenorganisoinnin 

johdosta.  

Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevaa rahavirtaa määritettäessä käytetyt keskeiset 

oletukset ovat seuraavat:   

• Pitkän aikavälin kasvuvauhtina on käytetty 2 %:a (2 %) kaikilla rahavirtaa 

kerryttävillä yksiköillä (CGU) ja esitettävillä kausilla. 

• Ennen veroja määritetyt diskonttauskorot on tarkistettu, mutta näissä ei ollut 

muutosta. 

• Pitkän aikavälin käyttökateprosentit (EBITDA-%) esitetään alla:  

  Suomi Ruotsi Benelux Tanska 

30.6.2020 10 % 8 % 8 % 8 % 

31.12.2019 10 % 6 % 6 % 7 % 
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Käyttökateprosentit on päivitetty vastaamaan paremmin toimialan keskimääräisiä 

kannattavuusprosentteja pitkällä aikavälillä. Yhtiö on tehnyt katsauskaudella 

kustannussäästötoimenpiteitä, joiden tavoitteena on muuttaa kustannusrakennetta ja päästä 

lähemmäksi alan kannattavuustasoa. 

Muita keskeisiä käytettyjä olettamia esitetyillä kausilla olivat: 

• liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti 7 %–13 % (31.12.2019: 10 

%–20 %), sekä  

• keskimääräinen käyttökateprosentti (EBITDA-%) 0 %–8 % (31.12.2019: 2 %–8 

%).  

Yhtiö on huomioinut COVID-19-pandemian aiheuttaman yleisen heikentyneen taloustilanteen 

madaltamalla olettamaa seuraavan kahden vuoden kasvuvauhdille.   

 

Herkkyys 

Rahavirtaa tuottavien Beneluxin ja Ruotsin yksiköiden kerrytettävissä olevan rahamäärän ja 

kirjanpitoarvon välinen ero on pienin, joten herkkyysanalyysin tuloksia esitetään näiden yksiköiden 

osalta. 

Rahavirtaa tuottavan Beneluxin yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi yhtä suuri kuin sen 

kirjanpitoarvo 30.6.2020, jos jokin keskeisistä oletuksista muuttuisi seuraavasti (muiden oletusten 

pysyessä ennallaan): 

• Liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti olisi pudonnut 9 %:sta 5 %:iin (31.12.2019: 

20 %:sta 4 %:iin); tai 

• Pitkän aikavälin käyttökateprosentti (EBITDA-%) olisi pudonnut 8 %:sta 7 %:iin (6 %:sta 4 %:in).  

Rahavirtaa tuottavan Ruotsin yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi yhtä suuri kuin sen 

kirjanpitoarvo 30.6.2020, jos jokin keskeisistä oletuksista muuttuisi seuraavasti (muiden oletusten 

pysyessä ennallaan): 

• Liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti olisi pudonnut 9 %:sta 7 %:iin; tai  

• Pitkän aikavälin käyttökateprosentti (EBITDA-%) olisi pudonnut 8,0 %:sta 7,6 %:iin.  

Liikearvot ovat muodostuneet aiemmilla tilikausilla toteutetuista yritys/liiketoimintakaupoista. 
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Korollinen nettovelka sekä oma pääoma 

Korollinen nettovelka ja johdannaiset 

Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin korollisen nettovelan laskenta: 

Tuhatta euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

Pitkäaikaiset lainat        

Rahalaitoslainat 5 279 6 358 0 

Vuokrasopimusvelat 1 827 2 167 2 117 

Pitkäaikaiset lainat yhteensä 7 106 8 525 2 117 

Lyhytaikaiset lainat       

Rahalaitoslainat 1 727 2 056 7 338 

Vuokrasopimusvelat 1 367 1 323 1 455 

Ehdollinen kauppahinta 0 1 455 0 

Lyhytaikaiset lainat yhteensä 3 094 4 833 8 794 

Lainat yhteensä 10 201 13 358 10 911 

Vähennetään rahavarat 7 662 5 135 3 923 

Nettovelka 2 538 8 223 6 988 

 

Lainat  

Nixun rahalaitoslainat 30.6.2020 koostuivat vuonna 2014 nostetusta 4 000 tuhannen euron 

muuttuvakorkoisesta lainasta, vuoden 2017 rahoitusjärjestelyyn liittyen nostetuista muuttuva- ja 

kiinteäkorkoisista, yhteensä 5 900 tuhannen euron lainoista sekä 2019 nostetusta 2 500 tuhannen 

euron muuttuvakorkoisesta lainasta.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty tietoa lainoista (lainat on esitetty diskonttaamattomina): 

Tuhatta 

euroa Nostettu Päättymispäivä Korko-% Lyhennys 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

Laina 1 2014 9.10.2020 3,75 % Kuukausittain 418 955 597 

Laina 2 2017 30.11.2020 3,75 % kuukausittain 346 865 515 

Laina 3 2017 30.5.2022 4,15 % bullet 2 065 2 065 2 065 

Laina 4 2019 28.3.2023 

4,35 %+6kk 

euribor puolivuosittain 2 188 2 500 2 188 

Laina 5 2016 30.5.2022 3,8 %+3,8 % bullet 1 977 1 905 1 905 

Laina 6 2017 30.9.2020 0,00 % neljännesvuosittain 32 160 96 

Yhteensä         7 026 8 450 7 365 

 

Lainojen kassakorot olivat 3,75 % ja 4,35 % välillä 30.6.2020 (30.6.2019: 3,00 %-3,80 %) sekä 1 977 

tuhannen euron osalta pääomitettava korko 3,80 % (30.6.2019 3,80 %) 30.6.2020 päättyneellä 

tarkasteluajankohtana. 

Katsauskaudella Nixu solmi uuden, 4 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen turvatakseen riittävät 

kassavarat COVID-19-pandemian aiheuttaman poikkeuksellisen ajan takia. 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 
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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 30.6.2020 sekä vertailukaudella 30.6.2019. 

Konserni ei täyttänyt korolliset velat/käyttökate-kovenanttiehtoa 31.12.2019, ja lainat luokiteltiin 

lyhytaikaisiksi. Koska kovenanttiehdot täyttyivät 30.6.2020, ja tämänhetkisen näkemyksen mukaan 

täyttyvät myös 31.12.2020, lainat luokiteltiin pitkä- ja lyhytaikaisiksi.  

Lainojen käypä arvo ei poikkea olennaisesti niiden kirjanpitoarvosta, koska lainojen korot ovat lähellä 

tämänhetkisiä markkinakorkoja (rahoitussopimus uusittiin toukokuussa 2020). Yhtiön riskipreemio ei 

ole muuttunut merkittävästi lainojen nostamisen jälkeen. Nixun lainojen käyvät arvot perustuvat 

rahavirtoihin, jotka on diskontattu tämänhetkistä lainakorkoa käyttäen. Lainojen erilaiset ehdot 

(erääntymisaika, etuoikeusjärjestys, vakuus) otetaan huomioon arvoa määritettäessä. Lainat 

luokitellaan käypien arvojen hierarkian tasolle 2, koska käyvän arvon määrityksessä käytetään 

pääasiassa markkinoilta saatavissa olevaa korkokäyrää. 

Johdannaiset 

Konsernilla on 30.6.2020 kaksi koronvaihtosopimusta, joiden perusteella 31 % (30.6.2019 30 %) 

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 30.6.2020 oli 

33 tuhatta euroa negatiivinen (30.6.2019: 54 tuhatta euroa negatiivinen).  

Oma pääoma  

Osinkojen maksu 

Tilikaudella 2020 ei maksettu osinkoja (2019: 0).  

Lähipiiritapahtumat 

Lähipiiriin kuuluvien kanssa toteutettiin seuraavat liiketoimet: 

Tuhatta euroa 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019 

Palvelujen osto 0 2 3 

 

Lainasaamiset lähipiiriltä 

Tuhatta euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

Lainasaamiset lähipiiriltä (johtoryhmä) 16 45 30 

 

Lainasaamiset liittyvät osakepohjaiseen kannustinjärjestelyyn. 
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Ehdolliset erät ja sitoumukset 

Tuhatta euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

Velat, joiden vakuutena on yrityskiinnitys       

Annetut yrityskiinnitykset 10 118 10 118 10 118 

Lainan määrä 7 026 8 290 7 338 

 

Keskeisten tunnuslukujen laskentakaavat 

Käyttökate lasketaan lisäämällä poistot liiketulokseen. 

Oikaistu käyttökate lasketaan lisäämällä oikaisuerät käyttökatteeseen. 

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 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.  

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj 

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

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.nixu.com/fi 

 

Nixu lyhyesti: 

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 yli 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten 

ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme 

ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla. 

www.nixu.com 

http://www.nixu.com/

