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PUOLIVUOTISKATSAUS 
1.1. – 30.6.2015 

”Kasvustrategian toteutus hyvässä vauhdissa, yhtiö tarkentaa 
taloudellista ohjeistustaan aiemmin annetun vaihteluvälin 
puitteissa” 
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Yhtiötiedote 17.8.2015 kello 9.00 
 
Puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2015 (Tilintarkastamaton) 

Tammi-kesäkuun 2015 pääkohdat: 
 

• Liikevaihto 8 849,5 tuhatta euroa (tammi-kesäkuu 2014: 6 428,4), muutos +37,7 %. Pro 
forma liikevaihto 8 849,5 tuhatta euroa (8 223,5), muutos +7,6 %. 

• Käyttökate (EBITDA) 828,6 tuhatta euroa (495,8), muutos +67,1 %, osuus liikevaihdosta 
9,4 % (7,7 %). Pro forma käyttökate 828,6 tuhatta euroa (917,2), muutos -9,7 %, osuus 
liikevaihdosta 9,4 % (11,2 %). 

• Liikevoitto (EBIT) 395,9 tuhatta euroa (427,2), muutos -7,3 %, osuus liikevaihdosta 
4,5 % (6,6 %). Pro forma liikevoitto 395,9 tuhatta euroa (501,8), muutos -21,1 %. 

• Katsauskauden painopiste kasvustrategian toimeenpanossa, mikä näkyy 
etupainotteisina, kuluja kasvattavina panostuksina.  

• Yhdistyminen Panorama Partnersin kanssa saatettu päätökseen. 

• Kansainvälistymiseen liittyvät selvitystyöt etenevät suunnitellusti. 
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Avainluvut 

 
 

Tuhatta&euroa 1+6/2015 1+6/2014 Muutos,&% 1+12/2014

Liikevaihto 8+849,5 6+428,4 37,7+% 14+522,3

Käyttökate 828,6 495,8 67,1+% 1+501,1

Käyttökate,+%+liikevaihdosta 9,4+% 7,7+% 10,3+%

Liikevoitto 395,9 427,2 >7,3+% 1+173,8

Liikevoitto,+%+liikevaihdosta 4,5+% 6,6+% 8,1+%

Liikevoitto+ennen+kertaluonteisia+kuluja1 395,9 476,2 >16,9+% 1+257,2

Liikevoitto+ennen+kertaluonteisia+
kuluja1,+%+liikevaihdosta 4,5+% 7,4+% 8,7+%

Tilikauden+tulos 180,9 309,9 >41,6+% 143,0

Osakekohtainen+tulos,+euroa 0,03 0,07 >54,7+% 0,03

Oikaistu+tulos+ilman+liikearvon+poistoja+1,2,3 567,6 394,2 44,0+% 1+112,8

Oikaistu+osakekohtainen+tulos+ilman+
liikearvon+poistoja+1,2,3 +euroa 0,09 0,08 11,7+% 0,23

Osakkeiden+lukumäärä+kauden+lopussa4 6+112+035 4+741+060 6+112+035

Osakkeiden+lukumäärä+keskimäärin4 6+112+035 4+741+060 4+886+193

1Nixu&käsittelee&kertaluonteisina&erinä&sellaiset&poikkeukselliset&kuluerät,&joilla&ei&katsota&olevan&jatkuvaa&vaikutusta&
&Nixulle.&Tällaisia&poikkeuksellisia&kulueriä&ovat&mm.&liiketoiminnan&muihin&kuluihin&sisältyvät&osittaisjakautumiseen
&liittyvät&kertaluonteiset&kulut&sekä&rahoituskuluihin&sisältyvät&listautumiseen&ja&listautumisantiin,
&suunnattuihin&osakeanteihin&sekä&rahoitussopimuksen&järjestämiseen&liittyvät&kertaluonteiset&kulut.&Tammi:kesäkuun
&2015&liikevoittoon&ei&sisältynyt&kertaluonteisia&kuluja&(1:6/2014:&49,0&tuhatta&euroa,&1:12/2014:&83,4&tuhatta&euroa).

2Oikaistu&tilikauden&tulos=tilikauden&tulos&+&kertaluonteiset&kulut&verovaikutus&huomioiden.&Tammi:kesäkuun&2015
&&tilikauden&tulokseen&ei&sisältynyt&kertaluonteisia&kuluja&(1:6/2014:&84,3&tuhatta&euroa,&1:12/2014:&776,5&tuhatta&euroa).

3Konserniliikearvon&määrä&30.6.2015&ennen&poistoja&oli&3673,2&tuhatta&euroa.&Liikearvo&poistetaan&tasapoistoina
&&viiden&vuoden&aikana.&Tammi:kesäkuun&2015&aikana&kirjattiin&liikearvon&poistoja&386,7&tuhatta&euroa
&(1:6/2014:&ei&liikearvon&poistoja,&1:12/2014:&193,3&tuhatta&euroa).

4Osakkeiden&lukumäärä&on&oikaistu&vuonna&2014&tehdyn&maksuttoman&osakeannin&(ns.&splitin)&mukaisesti&kertomalla
&&sitä&edeltävät&lukumäärät&neljällä.

30.6.2015 30.6.2014 Muutos,&%

Omavaraisuusaste,+% 50,5+% 51,3+%

Korollinen+nettovelka >1+102,5 >1+321,2 >16,6+%

Nettovelkaantumisaste,+% >14,8+% >45,2+%

Henkilöstön+lukumäärä+kauden+lopussa 159 119 33,6+%
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Pro forma -avainluvut 
 
Koska tilikausien puolivuotistuloksia olisi konsernirakenteen muutosten vuoksi muuten vaikeaa 
vertailla, tiedotteessa esitetään myös pro forma -tulostiedot, joissa oletetaan vuonna 2014 
tapahtuneiden osittaisjakautumisen, yrityskaupan, henkilöstöannin ja listautumisen tapahtuneen 
ennen vertailukauden alkua. 

 

 
 

Toimitusjohtaja Petri Kairinen: 
Tavoitteemme on olla Pohjois-Euroopan alueella asiakkaiden luotettu kyberturvakumppani 
ja paras työpaikka alan asiantuntijoille. Kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana 
olemme toteuttaneet määrätietoisesti näihin tavoitteisiin tähtäävää kasvustrategiaamme. 
Kansainvälinen laajentuminen, skaalautuvien palvelumallien kehitystyö ja 
kyberuhkaosaamisen kehittäminen ovat kasvustrategiamme ydinkohtia. 

Lokakuussa 2014 toteuttamamme Panorama Partnersin yritysosto on edennyt suunnitellusti 
ja integraatioprosessi sekä yritysfuusio on saatu ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 
viralliseen päätökseensä. Voittomme Valtion IT-palvelutoimittaja Valtorin 
käyttövaltuushallinnan tarjouskilpailussa on myös osoitus yhdistyneen tarjoomamme 
kilpailukyvystä. 

Integraatioprosessin myötä olemme vahvistaneet myös taustaprosessejamme mm. 
uusimalla toiminnanohjausjärjestelmämme ja palkkausmallimme. Näillä kehitystoimilla 
varmistamme vahvan perustan kasvulle. Toteutamme yritysostoja myös jatkossa 
arvostuksien ollessa kohtuulliset ja yrityskulttuurien yhteneväiset. 

Katsauskausi toi mukanaan myös haasteita. Merkittävän asiakkaamme 
organisaatiomuutoksen aiheuttama hankkeiden yllättävä viivästyminen sekä toisen 
asiakkaan suuren hankkeen päättyminen näkyivät katsauskaudella liikevaihtomme 
kasvuvauhdin hidastumisena. Kannattavuudessamme näkyvät suunnitellusti toteutetut lähes 
neljännesmiljoonan kulut strategiamme toimeenpanoon. 

Olemme markkinajohtajan asemamme mukaisesti panostaneet vahvasti myös suomalaisen 
kyberosaamisen kasvattamiseen. Oman Cyberhero-ohjelmamme kautta koulutimme noin 

Tuhatta&euroa 1+6/2015 1+6/2014 Muutos,&% 1+12/2014

Pro$forma$liikevaihto,$tuhatta$euroa 8$849,5 8$223,5 7,6$% 16$965,7

Pro$forma$käyttökate,$tuhatta$euroa 828,6 917,2 >9,7$% 2$257,2
Pro$forma$käyttökate,$%$pro$forma$
liikevaihdosta 9,4$% 11,2$% 13,3$%
Pro$forma$liikevoitto$ennen$
liikearvopoistoja,$
tuhatta$euroa 782,6 888,4 >11,9$% 2$198,7
Pro$forma$liikevoitto$ennen$
liikearvopoistoja,$
%$pro$forma$liikevaihdosta 8,8$% 10,8$% 13,0$%

Pro$forma$liikevoitto 395,9 501,8 >21,1$% 1$425,4

Pro$forma$tilikauden$tulos,$tuhatta$euroa 180,9 313,6 >42,3$% 911,8

Pro$forma$osakekohtainen$tulos,$euroa 0,03 0,05 >42,3$% 0,15

Osakkeiden$lukumäärä$keskimäärin 6$112$035 6$112$035 6$112$035
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30 nuorta ymmärtämään tietoturvaa ammattina ja alan eettisiä näkökulmia. Tämän ohjelman 
lisäksi laadimme koetehtävät, joiden perusteella valittiin osallistujat Puolustusvoimien 
ensimmäiseen kybervarusmieskoulutusohjelmaan. 

Arvioimme kyberturvamarkkinan kasvavan Suomessa yleisestä talouskehityksestä johtuen 
muita Pohjois-Euroopan maita hitaammin. Tämä korostaa tarvetta löytää uusia 
kansainvälisiä avauksia ja asiakkuuksia. 

Olemme nyt hyvässä vauhdissa kasvustrategiamme toteuttamisessa. Strategiset hankkeet 
etenevät suunnitelmiemme mukaisesti. Uskon pystyvämme kertomaan tuloksista kuluvan 
vuoden aikana. 

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2015 
Aiemmin annettu taloudellinen ohjeistus vuodelle 2015: Nixu pyrkii kasvamaan kannattavasti 
ja toimintamarkkinoitaan nopeammin. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on yli 15 %:n 
vuotuinen liikevaihdon kasvu ja yli 10 % käyttökatetaso. Vuoden 2015 konsernin 
liikevaihdon arvioimme olevan välillä 18-20 miljoonaa euroa. 

Tarkennettu taloudellinen ohjeistus vuodelle 2015: Nixu pyrkii kasvamaan kannattavasti ja 
toimintamarkkinoitaan nopeammin. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on yli 15 %:n vuotuinen 
liikevaihdon kasvu ja yli 10 % käyttökatetaso. Vuoden 2015 konsernin liikevaihdon 
arvioimme aiemmin olevan välillä 18-20 miljoonaa euroa. Arviomme ylälaidan 
saavuttaminen edellyttää kuitenkin epäorgaanista kasvua, jonka toteutumiseen liittyy 
epävarmuuksia. Tästä johtuen tarkennettu arviomme konsernin vuoden 2015 liikevaihdosta 
on välillä 18-19,5 miljoonaa euroa. 

 

Liikevaihto ja tuloksen kehitys tammi-kesäkuussa 2015 
Nixu-konsernin liikevaihto oli 8 849,5 (tammi-kesäkuu 2014: 6 428,4) tuhatta euroa. 
Liikevaihto oli 37,7 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Merkittävin konsernin 
liikevaihdon kasvuun vaikuttanut tekijä oli 2014 syksyllä tehty Panorama Partners -
yrityskauppa. Nykyistä konsernirakennetta vastaava pro forma -liikevaihto kasvoi 
orgaanisesti 7,6 %. 

Nixu-konsernin käyttökate (EBITDA) oli 828,6 (495,8) tuhatta euroa eli 9,4  (7,7) % 
liikevaihdosta, kasvua 67,1 %. Kasvussa oli mukana yrityskaupan vaikutus. Vertailu-
kelpoinen pro forma -käyttökate aleni 9,7 %. Pro forma -käyttökatetta vähensivät kaudella 
tehdyt merkittävät, yli 200 tuhannen euron panostukset strategisiin hankkeisiin, jotka liittyivät 
Nixun vuoden 2014 vuosikertomuksessa kuvattuihin kansainvälistymisen, palvelukehityksen 
ja kyberuhkaosaamisen tavoitteisiin. 

Liikevoitto (EBIT) oli 395,9 (427,2) tuhatta euroa eli  4,5  (6,6) % liikevaihdosta. Liikevoitto 
aleni 7,3 %. Liikevoiton alenemisen merkittävin syy olivat yrityskaupasta johtuvat liikearvon 
poistot. 

Konsernin tulos oli 180,9 (309,9) tuhatta euroa. Tuloksen alenemiseen vaikuttivat 
strategisten panostusten lisäksi liikearvon poistot. Oikaistu tulos ilman liikearvon poistoja oli 
567,6 (394,2) tuhatta euroa, kasvua 44,0 %.  

Tuloverot suhteessa konsernin tulokseen ovat kasvaneet merkittävästi edelliskaudesta, 
koska konserniliikearvon poistot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. 

Strategia 
Nixun visiona on olla Pohjois-Euroopan alueella asiakkaiden luotettu kyberturvakumppani ja 
paras työpaikka alan asiantuntijoille. 
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Kasvustrategiaansa Nixu toteuttaa kansainvälistymisellä, skaalautuvien palveluiden 
kehityksellä sekä kyberuhkaosaamistaan kehittämällä. Yritysostoja käytetään kasvun 
tukemiseen silloin kun kohdeyrityksen arvostus on kohtuullinen ja kulttuuri yhteneväinen 
Nixun kanssa. 

Kansainvälistymiseen liittyen Nixu on katsauskaudella käynyt läpi merkittävän määrän 
yrityskontakteja kohteena olevilla markkina-alueilla Pohjois-Euroopassa. Yhtiö on evaluoinut 
markkinoita ja potentiaalisia kumppaneita. Tavoitteena on saada palvelukseen kunkin 
markkinan paikallisia tietoturvaosaajia joko yritysoston, yhteisyrityksen tai uuden perustetun 
yrityksen keinoin. Paikallisten tietoturvaosaajien kautta kyetään tarjoamaan paikallisille 
asiakkaille Nixun laaja kyberturvapalveluportfolio. Paikalliset toimistot saavat käyttöönsä 
Nixun toimivat prosessit, tietojärjestelmät, hallinnollisen tuen ja markkinoinnin. Tavoitteena 
on käynnistää ensimmäiset kansainväliset toiminnot talven 2015-2016 aikana. 

Skaalautuvien palveluiden kehityksen fokus on katsauskaudella ollut tänään 17.8.2015 
erikseen tiedotetussa Cyber Defense Center -palvelukokonaisuuden käynnistämiseen 
liittyvissä hankkeissa. Cyber Defense Center on teknologiapohjainen palvelukokonaisuus, 
joka tuottaa Nixun asiakkaille digitaalisen ympäristön reaaliaikaista valvontaa ja 
tietomurtojen tutkintaa sekä muodostaa tilannekuvan organisaation verkkopalveluihin 
kohdistuvista uhista. Cyber Defense Center -mallia pilotoidaan ensimmäisten sisäisen 
tietohallinnon ja teollisen internetin asiakkaiden kanssa alkusyksystä. Luonteeltaan Cyber 
Defense Center -palvelu on pitkäjänteinen kehityshanke, johon panostetaan 
alkupainotteisesti, mutta jossa asiakkuudet tuovat jatkuvaa liikevaihtoa. Lisäksi 
käyttövaltuushallinnan ja pääsynhallinnan teknologiapohjaisille jatkuville palveluille on saatu 
uusia asiakkuuksia digitaalisen liiketoiminnan alueelta ja niitä etsitään aktiivisesti lisää. 

Kyberuhkaosaamiseen on katsauskaudella panostettu käynnistämällä Nixun oma 
uhkatutkimustoiminta sekä toteuttamalla nuorille suunnattu ”from n00b to cyberhero” -
koulutusohjelma, josta saadut kokemukset ovat erittäin myönteisiä. 

Rahoitus ja investoinnit 
Nixu-konsernin taseen loppusumma 30.6.2015 oli 14 722,2 (30.6.2014: 5 694,4) tuhatta 
euroa ja omavaraisuusaste 50,5 (51,3) %. Taseen loppusumman kasvuun vaikuttivat 
pääasiassa First North –listautumisanti sekä Panorama Partners –yrityskauppa. 

Yrityskauppaa varten otettua pankkilainaa on raportointikauden päättyessä jäljellä 3 820,9 
tuhatta euroa, josta pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa 3 104,5 tuhatta euroa ja 
seuraavan vuoden aikana erääntyvässä lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa 716,4 tuhatta 
euroa. 

Tilikauden aikana ei tehty aktivoitavia tuotekehitysinvestointeja. 

Osinkoja jaettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 489,0 (888,9) tuhatta euroa. Likvidit varat 
30.6.2015 olivat 4 710,3 (1 324,0) tuhatta euroa. 

Kaudella saatiin päätökseen Panorama Partners Oy:n fuusio emoyhtiöön. Kauppahinnan 
loppuerän maksu katsauskaudella muodostaa valtaosan rahoituslaskelman investointien 
rahavirrasta. 

Rahoituslaskelman käyttöpääoman muutokseen sisältyy noin 1,66 M€ suuruinen TyEL-
ennakkomaksu. 

Henkilöstö, johto ja hallinto 
Nixun strategian kulmakivenä on olla toiminta-alueellaan paras ja halutuin työpaikka 
tietoturva-ammattilaisille. Saavuttaakseen tämän tavoitteen, Nixu on katsauskauden aikana 
toteuttanut henkilöstön sisäistä motivaatiota luotaavan tutkimuksen ja vahvistanut sisäistä 
viestintää. Katsauskaudella päätettiin myös palkkiomallien yhtenäistämisestä koko Nixussa. 
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Konsernin henkilöstön määrä puolivuotiskauden lopussa oli 159 (119), kasvua 40 henkilöä. 
Henkilömäärään lukeutuu myös Nixun 10 kesätyöntekijää. Suurta henkilömäärän kasvua 
selittää Panorama Partnersin yritysosto. 

Panorama Partnersin lokakuussa 2014 toteutettu yritysosto on edennyt suunnitellusti ja 
integraatioprosessi saatiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana viralliseen päätökseensä.  

Nixu otti katsauskaudella käyttöön Espoon Keilarannan toimitiloissaan ylimpään 7. 
kerrokseen rakennetun uuden modernin monitilatoimiston. Tilojen on tarkoitus osaltaan 
ohjata Nixun asiantuntijoita jakamaan osaamista keskenään ja työskentelemään eri 
erikoisosaajia yhdistävissä asiakashankkeissa. 

Nixulle rekrytoitiin Cyberhero-haasteen myötä kevään aikana ensimmäiset kesätyöntekijät. 
Tahtotilana on tukea teknisesti lahjakkaiden nuorten opiskelua ja työllistymistä alalle ja 
ohjata heitä eettisesti kestävälle polulle tietoturvan parissa. Nuoret valittiin Nixuun n. 60 
teknisen haasteen läpäisseen hakijan joukosta ja he pääsivät kevään aikana Nixun 
ammattilaisten ja vierailijoiden pitämille 12 luennolle tietoturvasta. Trainee-ohjelma toimi 
hyvänä perehdytyksenä Nixuun ja alalle. Samalla pyritään varmistamaan osaavan 
työvoiman saatavuus kasvun mahdollistamiseksi. 

Johtoryhmään kuuluivat katsauskaudella toimitusjohtaja Petri Kairinen (pj), talousjohtaja 
Heikki Roikonen, kehitysjohtaja Kim Westerlund, operatiivinen johtaja Petteri Arola sekä 
kaupallinen johtaja Valtteri Peltomäki. Lisäksi johtoryhmätyöskentelyyn ovat katsauskaudella 
osallistuneet Panorama Partnersin johtoryhmästä Kati Niemi ja Risto Vuori. 

Varsinainen yhtiökokous 2015 
Nixu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2015. 

Nixun hallitukseen kuuluivat katsauskaudella: Kimmo Rasila (pj), Marko Kauppi (vara-pj), 
Juhani Kaskeala, Kati Hagros sekä yhtiökokoukseen 16.4.2015 asti Pentti Huusko ja siitä 
alkaen uutena varsinaisena jäsenenä Tuija Soanjärvi.  

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 700 euroa kuukaudessa, 
hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 2 025 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille 
jäsenille 1 350 euroa kuukaudessa. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen matkakulut 
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajana jatkamaan KHT-yhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii 
KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä 
tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,08 euroa osakkeelta eli yhteensä 488 962,80 euroa. Osinko 
maksettiin osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.4.2015 oli 
merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osinko maksettiin 27.4.2015. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta yhdessä 
tai useammassa erässä seuraavasti: 

(i) Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 240 000 
kappaletta. 

(ii) Osakkeita saadaan osakkeenomistajien omistussuhteista poiketen hankkia yhtiön 
kannustinjärjestelmien mukaisesti työntekijäosakkailta heidän työsuhteensa mahdollisesti 
päättyessä. 

(iii) Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ehdoista edellä mainitun 
kannustinohjelman ehtojen mukaisesti. 
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(iv) Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Osakkeet ja osakkeenomistajat 
Nixulla on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Osakkeiden 
kokonaismäärä 30.6.2015 oli 6 112 035 kappaletta. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. 
Nixulla oli 30.6.2015 yhteensä 1 873 osakkeenomistajaa. 

Nixun osake on noteerattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Kaupan-
käynnissä 1.1.-30.6.2015 vaihdettiin yhteensä 1 994 859 osaketta; vaihdon kokonaisarvo oli 
8 939 902,05 euroa. Kurssi oli korkeimmillaan 4,93 euroa, alimmillaan 4,01 euroa, 
keskikurssi 4,46 euroa ja päätöskurssi 30.6.2015 oli 4,44 euroa. Markkina-arvo katsaus-
kauden päätöskurssilla oli 27 miljoonaa euroa. 

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

Riskit ja epävarmuustekijät 
Yhtiön suurimmat lähiajan riskit liittyvät yleisen talouskehityksen aiheuttamaan yleiseen 
epävarmuuteen, joka saattaa heijastua avainasiakkaiden siirtyvinä tai peruuntuvina 
hankkeina. 

Tilinpäätöstiedotteessa 2015 tiedotettujen riskien lisäksi toimialan konsolidaatiokehityksen 
nähdään mahdollisesti vahvistavan kilpailua. Lisäksi voimakas konsolidaatiokehitys voi 
nostaa mahdollisten ostokohteiden arvostusta vähentäen Nixun mahdollisuutta tehdä 
kannattavia yrityskauppoja. Kyberturva-alueen yleinen kiinnostavuus saattaa heijastua 
yhtiön toimintaan hintakilpailuna uusien toimialalle pyrkivien yritysten taholta.  

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
Katsauskauden jälkeen elokuussa Nixu tiedotti Cyber Defense Centerin käynnistämiseen 
liittyvästä hankkeesta. Cyber Defense Center on teknologiapohjainen palvelukokonaisuus, 
joka tuottaa Nixun asiakkaille digitaalisen ympäristön reaaliaikaista valvontaa ja 
tietomurtojen tutkintaa sekä muodostaa tilannekuvan organisaation verkkopalveluihin 
kohdistuvista uhista. Cyber Defense Centeriä pilotoidaan ensimmäisten sisäisen 
tietohallinnon ja teollisen internetin asiakkaiden kanssa alkusyksystä.  

Elokuussa Nixu laajensi Panorama Partners -integraation myötä yhtiön johtoryhmää. 
Johtoryhmään nimitettiin uusina jäseninä käyttövaltuushallinnan (IAM) operaatioista 
vastaavana Kati Niemi ja ratkaisukonsultoinnista vastaavana Risto Vuori. Nixu Oyj:n 
johtoryhmään kuuluvat heidän lisäkseen toimitusjohtaja Petri Kairinen, talousjohtaja Heikki 
Roikonen (toimitusjohtajan sijainen), kehitysjohtaja Kim Westerlund, operatiivinen johtaja 
Petteri Arola ja kaupallinen johtaja Valtteri Peltomäki. 

Heinäkuussa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus valitsi Nixun identiteetin- ja 
käyttövaltuushallinnan ratkaisun toimittajaksi. Viiden vuoden mittaisen sopimuksen 
kokonaisarvo on noin 1,4 miljoonaa euroa. Hankintapäätös tuli lainvoimaiseksi 14 päivän 
kuluessa laskettuna päätöksen tiedoksiantoa seuraavasta päivästä. Hankintasopimus 
sopijapuolten välillä voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluessa hankintapäätöksen 
tiedoksisaannista. 

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet 
Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. 
Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Tiedot on esitetty First North -
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sääntöjen kohdan 4.6 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista 
luvuista. 

Koska tilikausien puolivuotistuloksia olisi konsernirakenteen muutosten vuoksi muuten 
vaikeaa vertailla, tiedotteessa esitetään myös pro forma -tulostiedot, joissa oletetaan vuonna 
2014 tapahtuneiden osittaisjakautumisen, yrityskaupan, henkilöstöannin ja listautumisen 
tapahtuneen ennen vertailukauden alkua. Pro forma -tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

Taloudellinen tiedottaminen 
Nixu julkaisee puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja 
kolmannelta neljännekseltä liikevaihtotiedot. Yhtiö julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 
2015 keskiviikkona 17.2.2016. 

Konsernin tuloslaskelma (FAS) 

 

Tuhatta&euroa 1+6/2015 1+6/2014 1+12/2014

Liikevaihto 8+849,5 6+428,4 14+522,3

Liiketoiminnan+muut+tuotot 104,0 161,5 266,6

Materiaalit+ja+palvelut =685,4 =452,6 =1+081,0

Henkilöstökulut =5+693,8 =4+252,9 =9+431,3

Liiketoiminnan+muut+kulut =1+745,6 =1+388,7 =2+775,5

Poistot+ja+arvonalenemiset =432,7 =68,6 =327,4

Liikevoitto 395,9 427,2 1+173,8
Rahoitustuotot+ja+=kulut =63,7 =64,0 =942,8

Tulos+ennen+veroja 332,2 363,3 230,9

Tuloverot =151,3 =73,4 =120,8

Vähemmistöosuus 0,0 20,1 32,8

Tilikauden+voitto 180,9 309,9 143,0
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Konsernin tase (FAS) 

 

Tuhatta&euroa 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014

VASTAAVAA

PYSYVÄT'VASTAAVAT

Aineettomat'hyödykkeet 3'365,0 272,6 3'684,8

Aineelliset'hyödykkeet 252,0 147,6 137,6

PYSYVÄT'VASTAAVAT'YHTEENSÄ 3'617,0 420,2 3'822,5

VAIHTUVAT'VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset'saamiset 6'394,8 3'950,2 4'685,6

Rahat'ja'pankkisaamiset 4'710,3 1'324,0 8'798,3

VAIHTUVAT'VASTAAVAT'YHTEENSÄ 11'105,2 5'274,2 13'484,0

VASTAAVAA&YHTEENSÄ 14&722,2 5&694,4 17&306,4

VASTATTAVAA

OMA'PÄÄOMA

Osakepääoma 94,8 94,8 94,8

Sijoitetun'vapaan'oman'pääoman'rahasto 5'401,8 18,2 5'401,8

Edellisten'tilikausien'voitto'(tappio) 1'759,1 2'499,8 2'105,1

Tilikauden'voitto'(tappio) 180,9 309,9 143,0

OMA'PÄÄOMA'YHTEENSÄ 7'436,7 2'922,8 7'744,7

VÄHEMMISTÖOSUUS 0,0 54,3 0,0

VIERAS'PÄÄOMA

Pitkäaikainen'vieras'pääoma 3'104,5 2,7 3'462,7

Lyhytaikainen'vieras'pääoma 4'181,0 2'714,6 6'099,0

VIERAS'PÄÄOMA'YHTEENSÄ 7'285,5 2'717,3 9'561,7

VASTATTAVAA&YHTEENSÄ 14&722,2 5&694,4 17&306,4
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Konsernin rahoituslaskelma (FAS) 

 

Tuhatta&euroa 1+6/2015 1+6/2014 1+12/2014
Tulos&ennen&veroja 332,2 363,3 230,9
Poistot 432,7 68,6 327,4
Verot :151,3 :73,4 :181,3
Muut&oikaisut
Käyttöpääoman&muutos1 :2&262,7 :154,6 160,7
Liiketoiminnan&rahavirta +1&649,1 203,8 537,7

Investoinnit& :1&770,8 :170,9 :2&397,7
Investointien&rahavirta +1&770,8 +170,9 +2&397,7

Pitkäaikaisten&lainojen&nostot 4&000,0
Pitkäaikaisten&lainojen&takaisinmaksut :179,1 :19,1
Maksullinen&oman&pääoman&korotus 5&398,6
Maksetut&osingot :489,0 :838,5 :888,9

Rahoituksen&nettorahavirta +668,1 +857,6 8&509,7

Rahavarojen&muutos +4&088,0 +824,7 6&649,7

Rahavarat&tilikauden&alussa 8&798,3 2&148,7 2&148,7
Rahavarat&tilikauden&lopussa 4&710,3 1&324,0 8&798,3

1Rahoituslaskelman/käyttöpääoman/muutokseen/sisältyy/noin/1,66/M€/suuruinen/TyEL<ennakkomaksu.
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Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS) 

 
 

Oman%pääoman%muutoslaskelma%1.1.%1%30.6.2015

Tuhatta&euroa
Osake-
pääoma

Sijoitetun&vapaan&
oman&

pääoman&rahasto
Kertyneet&
voittovarat Yhteensä

1.1.2015 94,8 5&401,8 2&248,1 7&744,7
Osingonjako -489,0 -489,0
Kauden&voitto/tappio 180,9 180,9
30.6.2015 94,8 5&401,8 1&940,1 7&436,7

Oman%pääoman%muutoslaskelma%1.1.%1%30.6.2014

Tuhatta&euroa
Osake-
pääoma

Sijoitetun&vapaan&
oman&

pääoman&rahasto
Kertyneet&
voittovarat Yhteensä

1.1.2014 94,8 18,2 3&388,8 3&501,8
Osingonjako -888,9 -888,9
Kauden&voitto/tappio 309,9 309,9
30.6.2014 94,8 18,2 2&809,7 2&922,8

Oman%pääoman%muutoslaskelma%1.1.%1%31.12.2014

Tuhatta&euroa
Osake-
pääoma

Sijoitetun&vapaan&
oman&

pääoman&rahasto
Kertyneet&
voittovarat Yhteensä

1.1.2014 94,8 18,2 3&388,8 3&501,8
Pääomasijoitus 5&398,6 5&398,6
Osingonjako -888,9 -888,9
Osittaisjakautuminen -15,0 -394,7 -409,7
Kauden&voitto/tappio 143,0 143,0
31.12.2014 94,8 5&401,8 2&248,1 7&744,7



 13 

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet 

 

Pro forma –tuloslaskelmat 
 
 

 

Tuhatta&euroa 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014

Omasta&velasta

Yrityskiinnitykset 4&118,6 485,0 4&118,6

Leasingvastuut

Seuraavan.12.kuukauden.aikana.maksettavat 221,9 167,3 202,2

Myöhemmin.maksettavat 235,5 165,5 229,0

Yhteensä 457,4 332,8 431,2

Muut&vastuut

Vuokravastuut 1.377,8 211,4 236,5

Takausvastuut 0,0 50,0 0,0

Vuokravakuustilit 215,0 87,4 101,4

Yhteensä 1&592,8 348,8 337,9

!Yrityskiinnitykset!olivat!Nixu!Oyj:n!3,8!miljoonan!euron!rahalaitoslainan!ja!800!tuhannen!euron!
!luottolimiitin!vakuutena.!Luottolimiitti!ei!ollut!katsauskauden!lopussa!käytössä.

Pro!forma'(tuloslaskelma'1.1.(30.6.2015
Nixu& Pro!forma& Nixu&konserni

Tuhatta!euroa konserni oikaisut Pro!forma
Liikevaihto 8!849,5 8!849,5
Liiketoiminnan!muut!tuotot 104,0 104,0
Materiaalit!ja!palvelut &685,4 &685,4
Henkilöstökulut
Palkat!ja!palkkiot &4!704,8 &4!704,8
Henkilöstösivukulut

Eläkekulut &799,1 &799,1
Muut!henkilöstösivukulut &189,9 &189,9

Henkilöstökulut!yhteensä &5!693,8 0,0 &5!693,8
Liiketoiminnan!muut!kulut &1!745,6 &1!745,6
Suunnitelman!mukaiset!poistot &46,0 &46,0
Konserniliikearvon!poistot &386,7 &386,7
Liikevoitto'((tappio) 395,9 0,0 395,9
Rahoitustuotot!ja!&kulut

Muut!korko&!ja!rahoitustuotot 9,0 9,0
Muut!korko&!ja!rahoituskulut &72,7 &72,7

Rahoitustuotot!ja!&kulut!yhteensä &63,7 0,0 &63,7
Voitto'(tappio)'ennen'veroja 332,2 0,0 332,2
Tuloverot &151,3 &151,3
Tilikauden'voitto'(tappio) 180,9 0,0 180,9
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Pro!forma'(tuloslaskelma'1.1.(30.6.2014
Nixu& Pro!forma& Nixu&konserni

Tuhatta!euroa konserni oikaisut Pro!forma
Liikevaihto 6!428,4 1!795,1 8!223,5
Liiketoiminnan!muut!tuotot 161,5 42,5 204,0
Materiaalit!ja!palvelut &452,6 &234,0 &686,6
Henkilöstökulut
Palkat!ja!palkkiot &3!479,3 &886,5 &4!365,8
Henkilöstösivukulut 0,0

Eläkekulut &611,1 &138,8 &749,9
Muut!henkilöstösivukulut &162,5 &62,2 &224,7

Henkilöstökulut!yhteensä &4!252,9 &1!087,6 &5!340,5
Liiketoiminnan!muut!kulut &1!388,7 &94,6 &1!483,3
Suunnitelman!mukaiset!poistot &68,6 39,8 &28,8
Konserniliikearvon!poistot 0,0 &386,6 &386,6
Liikevoitto'((tappio) 427,2 74,6 501,8
Rahoitustuotot!ja!&kulut

Muut!korko&!ja!rahoitustuotot 1,9 1,9
Muut!korko&!ja!rahoituskulut &64,0 7,2 &56,8

Rahoitustuotot!ja!&kulut!yhteensä &64,0 9,1 &54,9
Voitto'(tappio)'ennen'veroja 363,3 83,7 447,0
Tuloverot &73,4 &92,8 &166,2
Vähemmistöosuus 20,1 12,8 32,9
Tilikauden'voitto'(tappio) 309,9 3,7 313,6

Pro'forma'(tuloslaskelma'1.1.(31.12.2014
Nixu& Pro!forma& Nixu&konserni

Tuhatta!euroa konserni oikaisut Pro!forma
Liikevaihto 14!522,3 2!443,4 16!965,7
Liiketoiminnan!muut!tuotot 266,6 43,2 309,8
Materiaalit!ja!palvelut &1!081,0 &243,9 &1!324,9
Henkilöstökulut
Palkat!ja!palkkiot &7!730,7 &1!202,9 &8!933,7
Henkilöstösivukulut

Eläkekulut &1!345,7 &170,2 &1!515,9
Muut!henkilöstösivukulut &354,8 &86,9 &441,7

Henkilöstökulut!yhteensä &9!431,3 &1!460,1 &10!891,3
Liiketoiminnan!muut!kulut &2!775,5 &26,6 &2!802,1
Suunnitelman!mukaiset!poistot &134,0 75,6 &58,5
Konserniliikearvon!poistot &193,3 &580,0 &773,3
Liikevoitto'((tappio) 1'173,8 251,6 1'425,4
Rahoitustuotot!ja!&kulut

Muut!korko&!ja!rahoitustuotot 33,4 65,5 98,9
Muut!korko&!ja!rahoituskulut &976,2 790,0 &186,2

Rahoitustuotot!ja!&kulut!yhteensä &942,8 855,6 &87,3
Voitto'(tappio)'ennen'veroja 230,9 1'107,2 1'338,1
Tuloverot &120,8 &338,3 &459,2
Vähemmistöosuus 32,8 0,0 32,8
Tilikauden'voitto'(tappio) 143,0 768,8 911,8
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Laskentakaavat 

 
 

Nixu Oyj 

Hallitus 

 

Jakelu: 

NASDAQ OMX Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.nixu.com/fi 

 

Lisätietoja: 

Petri Kairinen, toimitusjohtaja, Nixu Oyj 

Sähköposti: petri.kairinen@nixu.com 

Puhelin: 040 832 1832 

 

Hyväksytty Neuvonantaja: Summa Capital Oy, puhelin 020 743 0280 

 

Nixu lyhyesti 

Nixu Oyj on kyberturvayhtiö. Huolehdimme asiakkaidemme kyberturvallisuudesta sisäisen 
tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin ratkaisualueilla. 
Asiakasorganisaatiomme luottavat osaamiseemme hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan 
suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Varmistamme asiakkaidemme tietojen luottamuksellisuuden, 
liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä 
kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä.  

Käyttökate = Liikevoitto.+.poistot

Oma.pääoma
Taseen.loppusumma.

Korollinen.nettovelka =
Pitkäaikaiset.lainat.rahoituslaitoksilta.+.lyhytaikaiset.lainat.

rahoituslaitoksilta.–.rahoitusarvopaperit.–.rahat.ja.pankkisaamiset

Korollinen.nettovelka
Oma.pääoma

Tilikauden.tulos
Ulkona.olevien.osakkeiden.lukumäärä.keskimäärin.kauden.aikana

Oikaistu.tilikauden.tulos
Ulkona.olevien.osakkeiden.lukumäärä.keskimäärin.kauden.aikana

x.100

x.100

Osakekohtainen.tulos =

Oikaistu.osakekohtainen.tulos =

Omavaraisuusaste.(%) =

Nettovelkaantumisaste.(%) =
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Vuoden 2014 pro forma liikevaihtomme oli 17 miljoonaa euroa ja toimintamme on kannattavaa. Yli 
140 kyberturvan asiantuntijaamme syventävät osaamistaan eri palveluihin erikoistuneissa tiimeissä, 
nixulaisittain zoneissa. www.nixu.fi, www.nixu.fi/blogi sekä twitter: @nixutigerteam  

 


