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Tammi-kesäkuun 2014 pääkohdat: 
 

• Uusi organisaatiomalli ”One Nixu” astui voimaan Nixu Oy:ssä 1.2.2014 Petri 
Kairisen ottaessa samalla toimitusjohtajan tehtävän vastuulleen. 

• Yhtiö onnistui kääntämään konsultointiliiketoimintansa jälleen kasvu-uralle ja 
parantamaan keskimääräistä laskutusastettaan. 

• Nixu Oy ilmoitti 3.6.2014 selvittävänsä yhtiön osakkeen listausmahdollisuuksia 
NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalle ja harkitsevansa yleisölle ja 
institutionaalisille sijoittajille suunnattavan osakeannin toteuttamista mahdollisen 
listauksen yhteydessä. Jos selvitys johtaa siihen, että yhtiö päättää toteuttaa 
listauksen ja osakeannin, tämä tapahtuisi markkinatilanteesta riippuen vuoden 
2014 lopulla tai vuoden 2015 aikana. 

• Yhtiö on hakenut akkreditoidun tietoturvallisuuden arviointilaitoksen asemaa ja on 
käynnistänyt tähän liittyvän kehityshankkeen ja perustanut tytäryhtiö Nixu 
Certification Oy:n. Arviointilaitosliiketoiminnan tavoitteena on tarjota 
riippumattomia, standardien mukaisia kyberturvan auditointipalveluita etenkin 
julkishallinnon asiakkaille. 

• Nixu Oy aloitti valmistelut Nixu Software Oy:n eriyttämiseksi konsernista. 
Tuoteyhtiö Nixu Softwaren eriyttäminen konsernista on osa Nixu Oy:n 
keskittymistä kyberturvapalveluyhtiöksi. 

• Nixu-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 6 428,4 tuhatta euroa (vuotta 
aiemmin tammi-kesäkuussa 6 485,2 tuhatta euroa), pieneni 0,9 %. 

• Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 427,2 tuhatta euroa (97,9 tuhatta euroa), 
kasvua 336,5% . 

• Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2014: Uskomme konsernin liikevaihdon kasvavan 
merkittävästi vuoden 2013 tasolta (11 990 tuhatta euroa) ja konsernin 
käyttökatteen paranevan samoin merkittävästi vuodesta 2013 (557 tuhatta euroa). 
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Avainluvut 
 

 
 
 

Toimitusjohtaja Petri Kairinen: ”Kyberturvamarkkinat kasvussa. Nixu 
hyvissä asemissa.” 

”Vuoden ensimmäinen puolikas oli Nixussa voimakkaan muutoksen aikaa. Vuoden alussa 
lanseerattiin uusi One Nixu -organisaatio, jonka myötä poistimme vanhan 
tulosyksikkörakenteen ja jatkossa raportoimme Nixun kokonaisuutta yhtenä 
tulosyksikkönä. Uusi organisaatiomalli tehostaa asiakaslähtöisyyttä ja mahdollistaa 
henkilöstön paremman liikkuvuuden eri tehtäviin organisaatiossa. 
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Uuden organisaation lisäksi julkistimme uuden strategiamme, jossa henkilöstön 
hyvinvointi ja motivaatio ovat avainasemassa. Haluamme olla paras ja halutuin työpaikka 
tietoturva-ammattilaisille. Kaltaisellemme asiantuntijaorganisaatiolle parhaan työpaikan 
tavoite tarkoittaa avoimen ja kannustavan kulttuurin jatkuvaa kehittämistä, mutta myös 
aina haastavampia ja kehittävämpiä asiakastoimeksiantoja, joissa asiantuntijamme 
kehittävät omia taitojaan edelleen. 

Asiakasnäkökulmasta uusi strategiamme nostaa keskiöön kolme tärkeää 
asiakassegmenttiämme: yritysten tietohallinnon asiakkaat, teollisen internetin ja 
tuotekehityksen asiakkaat sekä digitaalisen liiketoiminnan asiakkaat. Tavoitteenamme on  
löytää uusia asiakkaita markkinoimalla Nixun laajaa kyberturvallisuuspalveluiden tarjontaa 
kohdistetummin ja puhutellen liiketoimintapäättäjiä paremmin heidän tarpeidensa kautta. 
Näiden asiakasryhmien nostaminen keskiöön auttaa meitä ottamaan paremmin huomioon 
ryhmien erilaiset tarpeet myös omassa palvelukehityksessämme. 

Kyberturvallisuusmarkkinoita kasvattavat edelleen aikamme voimakkaat megatrendit: 
yhteiskunnan digitalisoituminen ja tämän vastapainona kyberrikollisuuden voimakas 
kasvu. Uskomme Nixun olevan hyvässä asemassa pitäessämme huolen siitä, että 
sähköiset palvelut voivat kehittyä edelleen ilman kyberuhkien estävää vaikutusta. Tätä 
tukee myös missiomme: nixulaiset pitävät digitaalisen yhteiskunnan pyörät pyörimässä. 

Tulosmielessä ensimmäinen vuosipuolisko siirsi meidät konsultointiliiketoiminnan osalta 
takaisin kasvu-uralle, vaikka ratkaisutoimituksissa välitettyjen kolmansien osapuolien 
lisenssien liikevaihto jäikin hieman aiemmasta. Tammikuussa hankkeita käynnistyi vielä 
hitaasti, mutta uuden organisaation astuttua voimaan saimme lisää energiaa 
asiakastyöhön, ja puolivuotiskauden kuluessa pääsimme takaisin kasvu-uralle. Uskon 
meillä olevan kaikki edellytykset voimakkaampaan kasvuun toisella vuosipuoliskolla. 

Pitkän tähtäimen tavoitteeksi olemme asettaneet voimakkaan kasvun, jonka tukemiseksi 
selvitämme myös mahdollisuutta listautua NASDAQ OMX First North (Finland) -
markkinapaikalle. Katsauskauden aikana aloitimme myös selvityksen mahdollisesta 
yhdistymisestä Panorama Partners Oy:n kanssa sekä selvityksen Nixu Software Oy:n 
eriyttämisestä tytäryhtiöstä, joista enemmän katsauksen jälkeisten tapahtumien osiossa.” 

 

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2014 
Yhtiön johto arvioi, että Nixu-konsernin vuoden 2014 liikevaihto kasvaa merkittävästi 
31.12.2013 päättyneen tilikauden 11 989,9 tuhannesta eurosta. Kasvun suurin yksittäinen 
tekijä on Panorama Partnersin hankinta lokakuussa 2014. Tämän lisäksi toteutuneen 
liikevaihdon sekä loppuvuoden projekti- ja myyntinäkymien perusteella johto arvioi Nixu 
Oy:n (emoyhtiön) ja Panorama Partners Oy:n liikevaihtojen kasvavan orgaanisesti vuoden 
2014 aikana. 

Konsernin vuoden 2014 tulokseen vaikuttavat negatiivisesti marraskuussa 2014 
eriytettävän Nixu Software Oy:n tulos eriyttämiseen asti sekä eriyttämisestä johtuvat 
kertaluonteiset kustannukset. Lisäksi Panorama Partnersin hankinta lokakuussa 2014 ja 
yhtiön suunnitteilla oleva listautuminen vuoden 2014 toisen vuosipuoliskon aikana 
kuormittavat merkittävästi johdon resursseja ja aiheuttavat kertaluonteisia kuluja. 
Perustuen toteutuneeseen käyttökatteeseen sekä loppuvuoden näkymiin johto kuitenkin 
arvioi Nixu-konsernin vuoden 2014 käyttökatteen parantuvan merkittävästi vuoden 2013 
tasolta (556,6 tuhatta euroa). Parannus johtuu Panorama Partnersin hankinnan lisäksi 
Nixu Oy:n (emoyhtiön) kannattavuuden parantumisesta. 
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Liikevaihto ja tuloksen kehitys 
Nixu-konsernin liikevaihto 30.6.2014 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta oli 6 428,4 
tuhatta euroa. Liikevaihto pieneni 56,8 tuhatta euroa eli 0,9 prosenttia verrattuna 
30.6.2013 päättyneen kuuden kuukauden jakson liikevaihtoon, joka oli 6 485,2 tuhatta 
euroa. Merkittävimpiä konsernin liikevaihtoa pienentäviä tekijöitä olivat resurssi-
vuokraustyyppisestä ohjelmistokehityksestä, erillisestä vuokraprojektipäällikkö-
liiketoiminnasta sekä testausautomaatiotoiminnasta luopuminen, välitettävän lisenssi-
liikevaihdon aleneminen edellisen kauden poikkeuksellisen korkeasta tasosta sekä 
eriytettävän Nixu Software Oy:n liikevaihdon pienentyminen (19,7 tuhatta euroa).  

Kyberturvallisuuteen liittyvien palveluiden liikevaihto kuitenkin kasvoi merkittävästi 
kompensoiden suurimman osan pienentävien tekijöiden vaikutuksesta. 

Nixun liikevoitto 30.6.2014 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta oli 427,2 tuhatta 
euroa. Liikevoitto kasvoi 329,3 tuhatta euroa eli 336,5 prosenttia verrattuna 30.6.2013 
päättyneen kuuden kuukauden jakson liikevoittoon, joka oli 97,9 tuhatta euroa. 30.6.2013 
päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla Nixulla oli käynnissä toimintojensa 
uudelleenjärjestely, mistä johtuen liikevoittoa alensivat yleiseen muutosvaiheeseen liittyvät 
kertaluontoiset kustannukset. 30.6.2014 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla Nixu on 
keskittynyt strategiansa mukaisen liiketoiminnan kehittämiseen ilman vastaavan kaltaisia 
uudelleenjärjestelyyn liittyviä kustannuksia, mikä on parantanut liikevoittoa merkittävästi 
vaikka eriytettävän Nixu Software Oy:n liiketulos pieneni 89,0 tuhatta euroa. 30.6.2014 
päättyneen kuuden kuukauden jakson liikevoittoa parantaa kertaluonteinen Nixu Software 
Oy:n vähemmistöosakkeenomistajien tekemästä osakemerkinnästä tuloutettu noin 113 
tuhannen euron voitto. 30.6.2014 päättyneen kuuden kuukauden jaksolla Nixun 
liikevoittoa heikentävät noin 49 tuhannen euron kertaluontoiset kulut, jotka liittyvät Nixu 
Software Oy:n eriyttämiseen. 

Nixun voitto 30.6.2014 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta oli 309,9 tuhatta euroa. 
Voitto kasvoi 248,1 tuhatta euroa eli 401,0 prosenttia verrattuna 30.6.2013 päättyneen 
kuuden kuukauden jakson voittoon, joka oli 61,9 tuhatta euroa. 

 

Rahoitus ja investoinnit 
Nixu ei ole tehnyt raportointijaksolla merkittäviä investointeja. Investoinnit liittyvät 
pääasiassa omien palvelumallien kehittämiseen ja tuotteistamiseen ja ovat näin suoraan 
tulosvaikutteisia. Katsauskaudella ei tehty merkittäviä investointeja palvelukehitykseen, 
koska organisaatiouudistuksen suunnittelu ja toteutus saivat päähuomion. 

Nixu Software Oy jatkoi tuotekehitysmenojensa aktivointia taseeseen. Taseen tutkimus- ja 
kehitysmenojen summa 30.6.2014 oli 214,2 tuhatta euroa, kun se 31.12.2013 oli 139,3 
tuhatta euroa. 

Ensimmäisellä puolivuotisjaksolla 2014 Nixu jakoi omistajilleen osinkoina 888,9 tuhatta 
euroa (296,3 tuhatta euroa vastaavalla jaksolla 2013). Likvidit varat 30.6.2014 olivat 
1 324,0 tuhatta euroa (1 577,4 tuhatta euroa). 

 

Henkilöstö 
Nixun strateginen tavoite on olla toiminta-alueellaan paras ja halutuin työpaikka tietoturva-
ammattilaisille. Tämä tavoite pitää sisällään yrityksen toimintakulttuuriin liittyvää jatkuvaa 
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parantamista, henkilöstön kuuntelua sekä asiakastoimeksiantoja, jotka mahdollistavat 
henkilöstön osaamisen jatkuvan kehittymisen. 

Konsernin henkilöstön määrä puolivuotiskauden lopussa oli 119 (113), joten kasvua 
edellisvuoteen oli 6 henkilöä eli 5,3%. 

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat 
Nixulla on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Nixu Oy:n 
osakkeita oli 30.06.2014 kaupparekisteriin merkittynä 1 185 265. Yhtiön hallussa ei ole 
omia osakkeita.  

Nixulla oli 20.08.2014 yhteensä 141 osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien lukumäärä  
31.12.2013 oli 143. 

 

Optio-ohjelmat ja kannustinjärjestelmät 
Yhtiöllä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia tai osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. 

 

Yhtiökokous 2014 
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.5.2014 Espoossa. Yhtiökokouksessa vahvistettiin 
vuoden 2013 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 
vastuuvapaus tilikaudelta 2013. Osinkoa päätettiin jakaa 0,75 euroa osakkeelta eli 
yhteensä 888 948,75 euroa.  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai 
useammassa erässä. Osakkeita voidaan hankkia  yhtiön omalla vapaalla pääomalla 
enintään 60.000 kappaletta. Valtuutus sisälsi hallituksen oikeuden päättää kaikista omien 
osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisälsi siten myös oikeuden hankkia omia 
osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutus 
on voimassa 18 kuukauden ajan varsinaisesta yhtiökokouksesta lukien.  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallituksen jäsenille suunnattavasta 
maksullisesta osakeannista. Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden 
yhteenlaskettu määrä on enintään 12.000 kappaletta. Uudet osakkeet voidaan 
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen antaa suunnatulla osakeannilla hallituksen 
jäsenille, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden 
käyttäminen hallituksen jäsenten sitouttamistarkoituksessa. Suunnatun osakeannin 
edellytyksenä on henkilöstöannin järjestäminen Nixu-konsernin henkilöstölle, jolloin 
osakeanti on osa yhtiön laajempaa sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmää. Uudet osakkeet 
voidaan antaa vain maksua vastaan siten, että osakkeiden merkintähinta vastaa 
henkilöstöannissa määriteltyä osakkeiden merkintähintaa. Yhtiön hallituksella on oikeus 
muilta osin tarkemmin päättää osakkeiden merkintäehdoista ja maksuajasta. Valtuutus on 
voimassa 18 kuukauden ajan varsinaisesta yhtiökokouksesta lukien eli 21.11.2015 
saakka. Tällä valtuutuksella ei peruutettu yhtiökokouksen 4.4.2013 hallitukselle antamaa 
osakeantivaltuutusta. 
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Lähiajan riskit 
Yhtiön suurimmat lähiajan riskit liittyvät yleisen talouskehityksen aiheuttamaan yleiseen 
epävarmuuteen, joka saattaa heijastua avainasiakkaiden siirtyvinä tai peruuntuvina 
hankkeina. 

Yhtiön kasvuodotukset perustuvat myös voimakkaasti osaavaan henkilöstöön. Mikäli yhtiö 
ei onnistu rekrytoimaan ja pitämään palvelukseen suunniteltua määrää tietoturva-
asiantuntijoita, tulee tämä vaikuttamaan yhtiön liikevaihdon kehitykseen. 

Lisäksi yhtiö on sitoutunut mahdollisen pörssilistautumisen valmistelutöihin, jotka 
kuormittavat etenkin yhtiön johtoa.  

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

• Nixu Oy osti Panorama Partners Oy:n koko osakekannan lokakuussa 2014 ja 
aloitti yhdistymisprosessin, jossa molemmat organisaatiot yhdistetään uudeksi 
organisaatioksi. Tämän prosessin odotetaan toteutuvan vuoden 2015 kesään 
mennessä. 

• Nixu Oy toteutti henkilöstöannin syyskuussa 2014, jossa laskettiin liikkeelle 47 221 
uutta yhtiön osaketta sekä yhtiön hallitukselle suunnatun annin, jossa laskettiin 
liikkeelle 12 000 uutta osaketta. 

• Nixu Oy:n johtoryhmää täydennettiin lokakuussa nimittämällä myyntijohtaja Valtteri 
Peltomäki yhtiön kaupalliseksi johtajaksi (CCO). Kaupallisen johtajan tehtävää on 
aiemmin hoitanut Petri Kairinen oman tehtävänsä ohella. 

• Nixu Oy aloitti prosessin Nixu Software Oy:n eriyttämiseksi Nixu Oy:stä 
osittaisjakautumisella. Jakautumisen seurauksena Nixu Software Oy:n osakkeet 
siirtyisivät NSW Global Oy:lle ja Nixu Oy:n nykyisistä omistajista tulisi myös NSW 
Global Oy:n omistajia. Nixu Software Oy vaihtaisi samassa yhteydessä nimensä 
Fusion Layer Oy:ksi, mutta säilyttäisi oikeuden käyttää Nixun nimeä tuotteidensa 
yhteydessä 12 kk ajan. 

• Hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Nixu Oy:n 
osittaisjakautumisesta, yhtiöjärjestyksen muutoksista, hallituksen kokoonpanosta 
sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään Yhtiön mahdollisesta listautumisesta 
NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalle, osakkeen jakamisesta sekä 
yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista. Ylimääräinen yhtiökokous 
pidetään 30.10.2014 Espoossa, Dipolissa. 

 

Taloudellinen tiedottaminen 
Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote julkaistaan 27.02.2015. 

 

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet 
Nixun tilintarkastamattomat osavuositiedot 30.6.2014 päättyneeltä kuuden kuukauden 
jaksolta on laadittu Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti ja esitetty First Northin 
Sääntöjen kohdan 4.6 (e) edellyttämässä laajuudessa.  
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Konsernin tuloslaskelma (FAS) 
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Konsernin tase (FAS) 

Tuhatta&euroa& 30.6.2014& 30.6.2013& 31.12.2013&

VASTAAVAA& !! !! !!

PYSYVÄT!VASTAAVAT! !! !! !!

Aineettomat!hyödykkeet! 272,6! 113,2! 184,3!

Aineelliset!hyödykkeet! 147,6! 131,9! 133,6!

Sijoitukset! !! !! !!

PYSYVÄT!VASTAAVAT!YHTEENSÄ! 420,2! 245,1! 317,8!

!
!!

! !
VAIHTUVAT!VASTAAVAT! !! !! !!

Saamiset! !! !! !!

Pitkäaikaiset!saamiset! !! !! !!

Lyhytaikaiset!saamiset! 3!950,2! 3!841,8! 3!209,8!

Rahat!ja!pankkisaamiset! 1!324,0! 1!577,4! 2!148,7!

VAIHTUVAT!VASTAAVAT!YHTEENSÄ! 5!274,2! 5!419,2! 5!358,5!

VASTAAVAA&YHTEENSÄ& 5&694,4& 5&664,3& 5&676,3&

!
!!

! !
VASTATTAVAA& !! !! !!

OMA!PÄÄOMA! !! !! !!

Osakepääoma! 94,8! 94,8! 94,8!

Sijoitetun!vapaan!oman!pääoman!rahasto! 18,2! 18,2! 18,2!

Edellisten!tilikausien!voitto!(tappio)! 2!499,8! 3!061,1! 3!061,1!

Tilikauden!voitto!(tappio)! 309,9! 61,9! 327,6!

OMA!PÄÄOMA!YHTEENSÄ! 2!922,8! 3!236,0! 3!501,8!

VÄHEMMISTÖOSUUS! 54,3! 19,8! 20,5!

VIERAS!PÄÄOMA! !! !! !!

Pitkäaikainen!vieras!pääoma! 2,7! 0,0! 21,8!

Lyhytaikainen!vieras!pääoma! 2!714,6! 2!408,5! 2!132,1!

VIERAS!PÄÄOMA!YHTEENSÄ! 2!717,3! 2!408,5! 2!154,0!

VASTATTAVAA&YHTEENSÄ& 5&694,4& 5&664,3& 5&676,3&
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Konsernin rahoituslaskelma (FAS) 
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Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS) 
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Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet 
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Laskentakaavat 
 

 
 

 

 

 

 

Espoossa 30. lokakuuta 2014 

 

Nixu Oy Hallitus 

 

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Petri Kairinen 

puhelin: 040 8321 832 

 

 


