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Nixu Oyj
Pörssitiedote 16.8.2018 kello 8.30

Nopea kasvu jatkui, useita laajoja
kyberturvakumppanuuksia
Tammi-kesäkuun 2018 pääkohdat:


Liikevaihto 19 467 tuhatta euroa (14 568), muutos +34 %.
Orgaaninen kasvu +17 %. Hallinnoidut jatkuvat palvelut kasvoivat +126 %.



Käyttökate (EBITDA) -663 tuhatta euroa (657), osuus liikevaihdosta -3 % (5 %).



Oikaistu käyttökate (EBITDA) -308 tuhatta euroa (811), osuus liikevaihdosta -2 %
(6 %).



Liiketulos (EBIT) -1 045 tuhatta euroa (415), osuus liikevaihdosta -5 % (3 %).



Käyttökatetta rasittivat panostukset kansainvälistymiseen, listautumisvalmisteluihin
ja teknologiapohjaisten palveluiden kehitystyöhön sekä Suomessa tehdyt
etupainotteiset rekrytoinnit.



Nixu solmi useita merkittäviä kyberturvapalveluiden puitesopimuksia, joista
merkittävin oli arvoltaan 15 miljoonaa euroa ja solmittiin katsauskauden
päättymisen jälkeen.



Nixu julkisti uudistetun strategian, joka keskittyy teollisen internetin (Industrial IoT)
ja digitalisaation kyberturvaan.



Nixu siirtyi Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle katsauskauden päätyttyä.
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Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018
Nixu pyrkii edelleen kasvamaan kannattavasti ja toimintamarkkinoitaan nopeammin. Keskipitkän
aikavälin tavoitteena on yli 15 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja yli 10 % käyttökatetaso.
Voimakkaan orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen siivittämänä yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan
noin 25 % tilikaudella 2018. Erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon voimakkaista
kasvupanostuksista ja kertaluonteisista pörssilistasiirron valmisteluun liittyvistä kuluista johtuen
koko vuoden käyttökatteen arvioidaan jäävän alhaiseksi, mutta olevan lievästi positiivinen.

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

1.1.-30.6.2018
19 467
-1 158
-0,16
-663
-3,4 %
-308
-1,6 %
-1 045
-5,4 %
-691
-3,5 %

1.1.-30.6.2017
14 568
134
0,02
657
4,5 %
811
5,6 %
415
2,8 %
569
3,9 %

1.1.-31.12.2017
32 279
-172
-0,03
1 106
3,4 %
1 375
4,3 %
492
1,5 %
761
2,4 %

1 Oikaisuerinä

käsitellään poikkeukselliset ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat, jotka eivät ole
toistuvia. Tällaisia poikkeuksellisia eriä ovat mm. liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät yrityskauppoihin ja
listautumiseen liittyvät kertaluonteiset kulut.
Tammi-kesäkuun 2018 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 355 tuhatta euroa (154).
tuhatta euroa
Omavaraisuusaste, %
Korollinen nettovelka
Nettovelkaantumisaste, %

30.6.2018
50,3 %
-2 809
-16,1 %

30.6.2017
34,3 %
3 630
38,7 %

31.12.2017
51,4 %
-3 384
-17,9 %

1.1.-30.6.2018
-1 045
382
-663

1.1.-30.6.2017
415
242
657

1.1.-31.12.2017
492
614
1 106

Täsmäytyslaskelmat (Oikaistusta tunnusluvusta)
Liiketulos
+ Poistot
= Käyttökate
Käyttökate
+ Oikaisuerät
= Oikaistu käyttökate
Liiketulos
+ Oikaisuerät
= Oikaistu liiketulos

-663
355
-308

657
154
811

1 106
269
1 375

-1 045
355
-691

415
154
569

492
269
761

Puolivuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia.
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Toimitusjohtaja Petri Kairinen:
Nixu otti ison askeleen ensimmäisen vuosipuoliskon päättyessä ja yhtiön siirtyessä Nasdaq
Helsingin pörssin päälistalle. Listauduimme kasvuyritysten First North -markkinapaikalle vuoden
2014 lopussa. Listasiirron tavoitteena nyt, kuten silloinkin, on ensisijaisesti tukea Nixun
kasvustrategiaa. Vuoden 2014 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna olemmekin kasvattaneet
liikevaihtomme jo kolminkertaiseksi. Siirtyminen päälistalle mahdollistaa Nixulle paremman
kansainvälisen näkyvyyden ja kasvurahoituksen yritysostoihin edelleen voimakkaasti kehittyvällä
kyberturvamarkkinalla.
Kokoluokkamme kasvamisen ohella listautuminen ja sen mukanaan tuoma kansainvälinen
uskottavuus antavat meille mahdollisuuden kisata paljon isommista sopimuksista ja asiakkuuksista
kuin aiemmin. Solmimme kevään mittaan useita merkittäviä kyberturvakumppanuussopimuksia
isojen kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Merkittävimpänä näistä 15 M€ puitesopimus, joka
allekirjoitettiin katsauskauden jo päätyttyä.
Kasvoimme katsauskaudella 34 %, josta orgaanisen kasvun osuus oli 17 prosenttiyksikköä.
Asiakkaiden tarpeet kyberturvan alueella kasvavat edelleen voimakkaasti. Nixun vahvuutena
kilpailussa on laaja kyberturvapalveluiden kokonaistarjoama ja teknologiariippumattomuus.
Voimakas kasvun tavoittelu erityisesti kansainvälisesti, isot myyntihankkeet ja laskutusastetta
pienentäneet sisäinen kehitystyö sekä etupainotteiset rekrytoinnit rasittivat kannattavuuttamme,
joka heikkeni vertailukaudesta merkittävästi. Toisella vuosipuoliskolla kiinnitämme erityistä
huomiota kannattavuuden parantamiseen ja uskomme koko vuoden olevan käyttökatteen osalta
lievästi positiivinen. Hyvän lähtökohdan tähän antaa se, että asiakkailta saatava hintataso on
pysynyt terveenä. Myös palkkainflaatio on pysynyt maltillisena.
Tulevaisuudessa yhä isompi osa työstämme tähtää asiakkaidemme digitaalisen liiketoiminnan
turvaamiseen. Erityisesti teollisen internetin IoT-toteutukset ja digitaalisen identiteetin laajentunut
käyttö edellyttävät hyvin toteutettua kyberturvallisuutta. Keväällä uudistimme strategiaamme
ottamaan paremmin huomioon nämä kasvavat alueet. Huikealla vauhdilla kehittyvä digitalisaatio
tarjoaa myös asiantuntijoillemme mahdollisuuksia osallistua nimenomaan niihin kaikkein
mielenkiintoisimpiin toimeksiantoihin. Tämä osaltaan auttaa meitä lunastamaan lupauksemme
parhaasta työpaikasta kyberturva-ammattilaisille. Samalla toteutamme yhtiömme tarkoitusta pitää
digitaalinen yhteiskunta toiminnassa.

Kasvustrategiassa korostuvat teollisen IoT:n
kyberturva ja datalähtöiset palvelut
Nixu on onnistunut vuonna 2014 lanseeratun kasvustrategian mukaisesti kasvamaan merkittävästi
Suomen ulkopuolella sekä aloittamaan muutoksen konsultointiyhtiöstä skaalautuvia, jatkuvia
palveluja tuottavaksi yhtiöksi. Nixun hallitus päivitti katsauskaudella yhtiön strategiaa huomioiden jo
saavutetun aseman ja markkinatrendit. Voimakkaan kansainvälisen kasvun hakeminen ja
skaalautuvien liiketoimintojen kehittäminen jatkuvat myös osana uudistettua strategiaa.
Kasvustrategia keskittyy Nixun mission "pidämme digitaalisen yhteiskunnan toiminnassa"
mukaisesti huomioimaan erityisesti digitalisoituvan liiketoiminnan kyberturvapalvelut. Nixu suuntaa
kyberturvapalveluitaan voimallisemmin mahdollistamaan asiakkaidensa teollisen internetin
(Industrial IoT) sekä digitaalisten identiteettien hyödyntämisen.
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Päivitetty kasvustrategia nojaa neljään strategiseen
kehitysalueeseen:
1. Kyberturvaosaajayhteisö. Asiantuntijaorganisaationa Nixun onnistuminen
kaikissa tavoitteissaan tulee riippumaan kyvystä pitää, rekrytoida ja kouluttaa
parhaat kyberturvaosaajat. Aiemman strategiansa ja visionsa "olla paras
työpaikka kyberturva-ammattilaisille" puitteissa Nixu on jo ottanut merkittäviä
askeleita kulttuurin ja käytäntöjen luomisessa. Tulevaisuudessa kansainvälinen
kasvu riippuu paljon siitä, kuinka arvostetun aseman Nixu saavuttaa
kansainvälisessä tietoturvayhteisössä. Kyberturvaosaajien kasvavan tarpeen
vuoksi Nixu tulee myös tarjoamaan harjoitteluohjelmia ja muuntokoulutusta
tulevaisuuden kyberturvaosaajille.
2. Digitalisaation kyberturvakumppani. Perinteisesti iso osa kyberturvayhtiöiden
liiketoiminnasta on tullut yritysten ja julkishallinnon sisäisten verkkojen ja
järjestelmien turvaamisesta. Tarve kyberturvapalveluille kasvaa kuitenkin
eksponentiaalisesti yritysten digitalisoidessa liiketoimintaansa sekä
tuotekehityksen ja tuotannon että myynnin ja markkinoinnin alueilla. Nixu haluaa
tarjota kokonaisvaltaisen palveluvalikoiman nimenomaan digitalisoituvan
liiketoiminnan tarpeisiin toimimalla näiden kehityshankkeiden
kyberturvakumppanina. Erityisen vahvoina Nixu näkee kasvun mahdollisuudet
asiakkaiden teollisen internetin (Industrial IoT) ja digitaalisten identiteettien
hyödyntämisen mahdollistamisessa.
3. Datalähtöiset palvelut globaaleilla alustoilla. Perinteinen
konsultointiliiketoiminta on nojannut yksittäisen konsulttien osaamiseen tai casearkistoihin. Nixu haluaa digitalisoida myös oman liiketoimintansa siten, että se
nojautuu yhteiskäyttöisiin järjestelmiin, joihin kerääntyvää dataa pystytään
hyödyntämään asiakkaiden palvelussa ja oman toiminnan kehittämisessä
tulevaisuudessa yhä enemmän koneoppimista hyödyntäen. Nixun
teknologiapohjaisia, skaalautuvia jatkuvia palveluja tullaan rakentamaan johtavien
globaalien ohjelmistoalustojen ja pilvipalvelujen päälle.
4. Markkinaläsnäolon laajentaminen. Palveluliiketoiminnassa sijainti lähellä
asiakkaan päätöksentekijöitä on merkittävässä roolissa luottamuksen
rakentamisessa. Saavuttaakseen visionsa mukaisen aseman Pohjois-Euroopassa
pääkonttoriaan pitävien yhtiöiden ykkösvaihtoehtona kyberturvapalveluissa, Nixun
täytyy laajentaa läsnäoloaan Pohjois-Euroopan markkina-alueella. Kohdistettu
myyntitoiminta ja strategiset yritysostot uusien markkinoiden avaamiseksi ovat
tapoja laajentaa Nixun markkinaläsnäoloa. Nixu haluaa palvella asiakkaitaan
ympäri maailman, mutta pääasiallinen osaajaverkosto rakentuu Pohjois-Euroopan
alueelle.
Näillä neljällä kehitysalueella toteutettavien toimenpiteiden avulla Nixu aikoo saavuttaa visionsa ja
olla paras työpaikka kyberturva-ammattilaisille sekä ykkösvaihtoehto digitaalisen liiketoiminnan
kyberturvapalveluiden toimittajaksi yrityksille, joiden pääkonttori sijaitsee Pohjois-Euroopan
alueella.
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Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2018
Nixu-konsernin liikevaihto oli 19 467 tuhatta euroa (14 568). Liikevaihto oli 34 % edellisvuoden
vastaavaa jaksoa suurempi. Merkittävimpiä konsernin liikevaihdon kasvuun vaikuttavia tekijöitä
olivat vahva 17 %:n orgaaninen kasvu ja aiemmat yrityskaupat.
Liikevaihdon kehitys palvelutyypeittäin oli seuraava:


Projektit ja toimeksiannot muodostivat 60 % liikevaihdosta (70 %) ja kasvoivat 14 %
katsauskauden aikana.



Kaikki jatkuvat palvelut muodostivat 37 % liikevaihdosta (28 %) ja kasvoivat 80 %
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät:





Hallinnoidut palvelut, jotka olivat 9 % liikevaihdosta (5 %). Nixu Cyber Defense
Center –palvelun menestyksen johdosta hallinnoidut palvelut olivat Nixun
nopein kasvualue 126 % kasvullaan.



Jatkuvat palvelut, joiden osuus oli 29 % liikevaihdosta (23 %) ja ne kasvoivat 69
% edellisestä vuodesta.

Lisenssien osuus liikevaihdosta oli 3 % (2 %). Kasvua oli 106 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 146 tuhatta euroa (253). Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 42 %.
Laskua selittää yhden EU projektin päättyminen 30.11.2017.
Nixun käyttökate (EBITDA) oli -663 tuhatta euroa (657). Käyttökatetta rasittivat kansainvälisten
toimintojen -1 139 tuhannen euron tappiollisuus (-440) ja Suomen toimintojen normaalia matalampi
laskutusaste johtuen etupainotteisista rekrytoinneista. Lisäksi käyttökatetta rasittivat kertaluonteiset
kulut 355 (154), jotka muodostuivat katsauskaudella päälistalle siirtymisestä ja vertailukaudella
yrityskauppojen kuluista.
Edellä mainituilla kuluilla oikaistu käyttökate (EBITDA) oli -308 tuhatta euroa (811).
Nixun liiketulos (EBIT) oli -1 045 tuhatta euroa (415). Ylläolevien tekijöiden lisäksi liiketulokseen
vaikuttivat poistot 382 tuhatta euroa (242).
Rahoituskulut olivat 266 tuhatta euroa (144). Rahoituskulut nousivat korollisen velan kasvusta ja
valuuttakurssimuutoksista johtuen 85 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
Tilikauden tulos oli -1 158 tuhatta euroa (134).
Konsernin efektiivistä veroastetta nosti Hollannin (Nixu B.V.:n) toimintojen tappiollisuus.

Rahoitus ja investoinnit
Nixu-konsernin taseen loppusumma 30.6.2018 oli 34 650 tuhatta euroa (27 316).
Yhtiön kassavarat 30.6.2018 olivat 10 863 tuhatta euroa (5 368). Nettovelat 30.6.2018 olivat -2 809
tuhatta euroa (3 630). Yrityksen rahoitusasema on vahva ja mahdollistaa kasvuinvestoinnit.
Liiketoiminnan nettorahavirta oli -145 tuhatta euroa (881), mikä johtui pääosin ulkomaantoimintojen
tappiollisuudesta katsauskaudella.
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Henkilöstö, johto ja hallinto
Nixun orgaaninen kasvu jatkui vahvana. Konsernin henkilöstön määrä lisääntyi 52 henkilöllä ja oli
puolivuosikauden lopussa 353 (30.6.2017: 301).
Nixu käynnisti helmikuussa 2018 jo viidentenä peräkkäisenä vuonna nuorille suunnatun Nixu
Challenge -kisan. Kilpailussa ansioituneilla on mahdollisuus päästä harjoitteluohjelman kautta
työskentelemään Nixulle kyberturva-alan töihin. Kesäkuun loppuun mennessä tekniset
kyberturvaan liittyvät haasteet oli yrittänyt ratkaista jo yli 300 osallistujaa.
Katsauskaudella opiskelijat ja nuoret osaajat nimesivät Nixun suosituimpien työnantajien joukkoon
Suomessa. Nixu nousi ensimmäistä kertaa Universumin Ihanteellisimmat työnantajat -listalle, kun
yli 10 000 opiskelijaa 39 yliopistosta äänestivät halutuimmista IT-alan työnantajista.
Nixu Oyj:n konsernijohtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Petri Kairinen, talousjohtaja Janne
Kärkkäinen, kehitysjohtaja Kim Westerlund, henkilöstöjohtaja Katja Müller, kaupallinen johtaja
Jesper Svegby ja Suomen markkina-alueen johtaja Valtteri Peltomäki.

Henkilöstön avainluvut
Henkilöstön avainluvut
Keskimääräinen lukumäärä tarkasteluajanjaksolla
Kauden palkat ja palkkiot (1 000€)
Työsuhteen kesto keskimäärin (vuotta)
Keski-ikä vuosina
Työsuhteista vakinaisia
Työsuhteista osa-aikaisia
Naisia konsernin henkilöstöstä

1.1.–30.6.2018
335
10 951

1.1.–30.6.2017
247
8 087

1.1.–31.12.2017
282
17 318

3,7
39,1
93 %
5%
18 %

3,8
39,4
95 %
8%
15 %

3,9
39,4
95 %
8%
16 %

Varsinainen yhtiökokous 2018
Nixu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2018. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja
myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden
tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.
Nixu Oyj:n hallitukseen valittiin Kimmo Rasila (puheenjohtaja), Marko Kauppi (varapuheenjohtaja),
Kati Hagros, Juhani Kaskeala, Tuija Soanjärvi sekä uutena jäsenenä Teemu Tunkelo.
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n,
jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä yhtiön omien osakkeiden hankinnasta.
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen jatkamaan valmisteluja yhtiön osakkeiden hakemiseksi
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle sekä päättämään
mahdollisesta hakemisesta päälistayhtiöksi.
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Tarkastusvaliokunta
Hallitus on 18.6.2018 perustanut tarkastusvaliokunnan, jonka toimikausi alkoi päälistalle siirtymisen
yhteydessä. Tarkastusvaliokunnan muodostavat kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee
keskuudestaan vuosittain. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Tuija Soanjärvi (puheenjohtaja), Juhani
Kaskeala ja Teemu Tunkelo.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

NIXU

Osakevaihto
kpl

Tammi-kesäkuu
2017

Arvo yhteensä,
euroa

Korkein,
euroa

Alin,
euroa

Keskihinta,
euroa

Viimeisin,
euroa

711 483

5 274 206

9,70

6,00

7,60

8,64

Heinä-joulukuu
2017

1 030 397

11 944 608

14,45

8,30

10,89

11,00

Tammi-joulukuu
2017

1 741 880

17 218 814

14,45

6,00

9,26

11,00

Tammi-kesäkuu
2018

651 850

7 701 466

14,00

10,05

11,90

13,50

Pörssiarvo, euroa
Osakkeenomistajia
Osakkeiden kokonaismäärä
Yhtiöllä on hallussa omia osakkeita

30.6.2018

30.6.2017

31.12.2017

97 588 705,50

56 083 950,72

79 525 985,00

2 995

2 762

3 141

7 241 198

6 491 198

7 241 198

12 405

10 763

11 563

Nixulla on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet.
Nixun osake noteerattiin katsauskaudella Nasdaq First North –markkinapaikalla Helsingissä. Nixu
siirtyi Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle katsauskauden päättyessä.
Puolivuotiskauden aikana ei toteutettu osakeanteja.

Riskit ja epävarmuustekijät
Nixun asiakaskuntaan kohdistuvat kyberturvallisuusuhat ovat lisääntyneet rajusti viime vuosina.
Samaan aikaan informaatioteknologia kehittyy jatkuvasti ja sen myötä teknologian vaatimat
kyberturvallisuusvaatimukset ja erilaisten kyberturvallisuuspalveluiden kysyntä. Mahdollinen
epäonnistuminen reagoida riittävän nopeasti kysynnän muutoksiin voi vaikuttaa haitallisesti Nixun
liiketoimintaan.
Yhtiön kasvuodotukset perustuvat voimakkaasti myös osaavaan henkilöstöön. Mikäli yhtiö ei
onnistu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan tarvittavaa määrää tietoturva-asiantuntijoita ja
8
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avainhenkilöitä tai mikäli Nixun työvoimakustannukset kasvavat merkittävästi, voi tällä olla
haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan.
Nixun liiketoiminta vaatii asiakkailta suurta luottamusta. Asiakkaisiin kohdistuvat
tietoturvahyökkäykset ja mahdolliset puutteet Nixun asiakkaille toimittamissa palveluissa voivat
toteutuessaan aiheuttaa Nixulle merkittäviä välittömiä ja välillisiä haitallisia seuraamuksia.
Isoihin projekteihin liittyy erityisesti odottamattomien viivästysten ja ylimääräisen työn johdosta
epävarmuustekijöitä, joista saattaa johtua Nixulle kustannuksia; tämän lisäksi Nixu ei välttämättä
pysty aina allokoimaan henkilöstöresursseja, jaksottamaan pitkäaikaisiin projekteihin liittyviä
suorituksia tai ennustamaan toimintaansa ennakoimallaan tavalla.
Yhtiö panostaa strategiansa mukaisesti voimakkaasti jatkuvaan, skaalautuvaan
palveluliiketoimintaan. Palveluliiketoimintaan liittyy erilaisia liiketoimintamalleja, toimintatapoja sekä
palvelutasolupauksia kuin konsultointiliiketoimintaan. Haasteet näiden muutosten toteuttamisessa
voivat aiheuttaa Nixulle merkittäviä välillisiä ja välittömiä seuraamuksia.
Vaikka Nixu nojaa strategiassaan ensisijaisesti orgaaniseen kasvuun, etsii Nixu myös jatkuvasti
vaihtoehtoja kasvulle yritysoston tai -ostojen kautta. Nixun mahdollisten yritysostojen
epäonnistumisella tai integraatiovaikeuksilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus. Mahdollisista
yritysostoista saattaa myös seurata ennakoimattomia riskejä ja piileviä vastuita, joihin ei ole
pystytty varautumaan.
Nixun toimintaan liittyy operatiivisia riskejä erityisesti työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden tai
muiden sidosryhmien tekemien inhimillisten virheiden johdosta sekä Nixun käyttämien ITjärjestelmien ja laitteiston toimintahäiriöiden tai saatavuuden keskeytymisen johdosta.
Yhtiö on toteuttanut strategiansa mukaisia kansainvälisiä kasvuinvestointeja. Mikäli
asiakashankinta uusilla markkinoilla osoittautuu oletettua vaikeammaksi, voivat uudet markkinaalueet heikentää yhtiön kannattavuutta merkittävästi. Kansainvälisiä toimintoja voidaan myös
joutua lopettamaan. Kansainväliseen liiketoimintaan voi liittyä myös poliittisia, lainsäädännöllisiä ja
muita riskejä.
Nixu toimii vahvasti kilpailluilla markkinoilla, ja kilpailun lisääntyminen saattaa johtaa Nixun
markkinaosuuksien menetykseen.
Nixun toimialalla esiintyy kausivaihtelua, jonka ennakoiminen voi olla vaikeaa ja on mahdollista,
että Nixun kulloinkin käytettävissä olevat henkilöstöresurssit eivät riitä vastaamaan senhetkiseen
kysyntään, tai että kysyntää ei ole riittävästi käytettävissä oleviin henkilöstöresursseihin nähden.
Nixulla on toimialalla tavanomainen vakuutusturva, mutta se ei välttämättä kata kaikkia Nixun
liiketoimintaan liittyviä riskejä.
Nixu noudattaa johdon ja hallituksen määrittelemiä menettelytapoja riskien tunnistamisessa,
valvonnassa ja hallinnassa. Nixun riskienhallinnalla ja sisäisellä valvonnalla ei välttämättä kyetä
kuitenkaan estämään tai havaitsemaan Nixun ohjeistuksen tai sääntelyn vastaisia toimia,
laiminlyöntejä tai virheitä, taikka tunnistamaan kaikkia riskejä.
Yhtiön rahoitukseen liittyy tavanomaisia kovenantteja, jotka rikkoutuessaan voivat vaikeuttaa
rahoituksellista asemaa.
Jos liikearvoon liittyvät tuotto-odotukset eivät tulevaisuudessa vastaa tämän hetken oletuksia,
voidaan liikearvoa joutua alaskirjaamaan.
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Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Nixu siirtyi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle, jossa kaupankäynti alkoi 2.7.2018.
Nixu solmi laajan puitesopimuksen pitkäaikaisen asiakkaansa kyberturvaintegraattorina
toimimisesta. Puitesopimuksen ennakoitu arvo on noin 15 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun
mennessä. Tämän jälkeen asiakkaalla on kahden vuoden jatko-optio, jonka kokonaisarvo on noin
9 miljoonaa euroa.

Taloudellinen tiedottaminen
Nixu Oyj julkaisee vuoden 2018 liikevaihtotiedon kolmannelta vuosineljännekseltä maanantaina
15.10.2018 ja tilinpäätöstiedotteen torstaina 28.2.2019.

Espoossa 15.8.2018

Nixu Oyj
Hallitus
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Puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti.
Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin
vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2018 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja.
Konserni on ottanut käyttöön IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardin 1.1.2018 alkaen. Standardi
otettiin käyttöön ei-takautuvasti standardin sallimia siirtymähelpotuksia soveltaen. Standardin
pääasiallinen vaikutus liittyy odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamisen ajankohtaan.
Varauksen kirjaamisessa käytetään standardin sallimaa yksinkertaistettua mallia (varausmatriisi).
Standardin käyttöönotolla ei ollut oleellista vaikutusta konsernin lukuihin.
Tilinpäätöstiedotteessa 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 ja liiketuloksen sekä
kertaluonteisilla erillä oikaistun käyttökate- ja liiketulosprosentin vaihtoehtoisina tunnuslukuina ja
lisätietona IFRS-standardien mukaisesti esitettyihin taloudellisiin tunnuslukuihin. Johto uskoo
näiden tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa laajasta tuloslaskelmasta ja
taseesta; analyytikot, sijoittajat ja muut osapuolet käyttävät niitä laajalti ja kyseiset tunnusluvut
antavat lisätietoa Nixun toiminnan tuloksen ja pääomarakenteen analysoimiseksi.
Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään eivätkä ne korvaa tilintarkastetussa
tilinpäätöksessä esitettyjä tunnuslukuja. Yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja
yhdenmukaisella tavalla ja siksi Nixun vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole
vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien, samalla tavalla nimettyjen tunnuslukujen kanssa.
Johto joutuu tilinpäätöstiedotetta laadittaessa tekemään harkintaan perustuvia ratkaisuja, arvioita
ja oletuksia, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä esitettävien
varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määriin. Toteutuvat tulokset voivat poiketa näistä arvioista.
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Konsernin laaja tuloslaskelma
Tuhatta euroa

1.1.-30.6.2018

1.1.-30.6.2017

1.1.-31.12.2017

19 467
146
-1 891
-13 405
-4 979
-382
-1 045

14 568
253
-808
-10 118
-3 239
-242
415

32 279
554
-2 641
-21 733
-7 353
-614
492

25
-266
-241

0
-144
-144

0
-390
-390

Tulos ennen veroja

-1 286

271

102

Tuloverot
Tilikauden tulos

129
-1 158

-136
134

-274
-172

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot

-402

-37

-184

Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden

-402

-37

-184

Tilikauden laaja tulos

-1 560

98

-356

Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Tilikauden tulos

-1 158
-1 158

134
134

-172
-172

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Tilikauden laaja tulos

-1 560
-1 560

98
98

-356
-356

-0,16

0,02

-0,03

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Liiketoiminnan muut kulut
Poistot
Liiketulos
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Rahoitustuotot- ja kulut

Muut laajan tuloksen erät

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa)
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Konsernitase
Tuhatta euroa
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Muut saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä

30.6.2018

30.6.2017

31.12.2017

9 462
2 156
1 020
0
17
12 655

9 874
2 091
895
17
45
12 922

9 764
2 315
902
0
41
13 023

Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Kauden tuloverosaamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä

10 728
404
10 863
21 995

8 894
133
5 368
14 395

11 716
149
11 864
23 729

Varat yhteensä

34 650

27 316

36 752

95
17 215
-565
1 846
-1 158
17 433

95
7 176
-16
1 980
134
9 369

95
17 125
-163
2 016
-172
18 901

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

313
208
9
530

7 252
434
48
7 734

213
310
16
539

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

7 742
8 933
12
16 687

1 746
8 393
73
10 213

8 267
9 002
43
17 311

Velat yhteensä

17 217

17 947

17 851

Oma pääoma ja velat yhteensä

34 650

27 316

36 752

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat
Tilikauden tulos
Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
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Konsernin rahavirtalaskelma
Tuhatta euroa
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos
Oikaisut:
Poistot
Muut liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa
Rahoituskulut, netto
Tuloverot
Käyttöpääoman muutokset
Myyntisaamisten ja muiden saamisten
muutos
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos
Maksetut korot
Muut rahoituserät, netto
Maksetut tuloverot
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta

1.1.-30.6.2018

1.1.-30.6.2017

1.1.-31.12.2017

-1 158

134

-172

382

242

614

17
241
-129

89
144
136

51
390
274

949
-42
-184
0
-221
-145

-631
1 027
-115
0
-146
881

-3 407
1 986
-171
-3
-416
-853

-37
-142

-18
0

-122
-64

0
0
-179

-3 609
0
-3 627

-4 005
6
-4 186

71
0
-618
-4

91
5 850
-418
-18

9 644
5 850
-1 027
-20

-118
-669

-104
5 401

-233
14 214

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

-993
11 864
-8

2 655
2 718
-4

9 175
2 718
-29

Rahavarat tilikauden lopussa

10 863

5 368

11 864

Investointien rahavirrat
Aineellisten hyödykkeiden hankinta
Aineettomien hyödykkeiden hankinta
Liiketoimintojen hankinnat vähennettynä
hankituilla rahavaroilla
Lainasaamisten takaisinmaksut
Investointien nettorahavirta
Rahoituksen rahavirrat
Saadut maksut osakeannista ja muista
arvopapereista
Lainojen nostot
Lainojen takaisinmaksut
Omien osakkeiden hankinta
Rahoitusleasingsopimuksiin perustuvat
maksut
Rahoituksen nettorahavirta
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa
Oma pääoma 1.1.2017

Osakepääoma
95

Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot
Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

Liiketoimet omistajien kanssa:
Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvä
osakkeiden liikkeeseenlasku
Osakeperusteiset maksut
Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä:

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
6 151

0

Muuntoerot
21

-37
-37

Kertyneet
voittovarat
1 939

Yhteensä
8 206

Oma
pääoma
yhteensä
8 206

134

134

134

0
134

-37
97

-37
97

41

1 024
41

1 024
41

1 024

0

1 024

0

41

1 066

1 066

Oma pääoma 30.06.2017

95

7 176

-16

2 114

9 369

9 369

Oma pääoma 1.1.2018
IFRS 9 käyttöönotto
Oikaistu oma pääoma 1.1.2018

95

17 125

-163

95

17 125

-163

1 844
-5
1 839

18 901
-5
18 896

18 901
-5
18 896

-1 158

-1 158

-1 158

-1 158

-402
-1 560

-402
-1 560

7

90
7

90
7

Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot
Tilikauden laaja tulos

0

Liiketoimet omistajien kanssa:
Vuoden 2016 osakeperusteiseen
kannustinjärjestelyyn liittyvä osakeanti
Osakeperusteiset maksut
Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä:

0

-402
-402

90

Oma pääoma 30.06.2018

15

0

90

0

7

97

97

95

17 215

-565

689

17 433

17 433
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Katsauskauden liikevaihto ja tulos
Liikevaihto ja segmentit
Konsernin myyntituotot kertyvät palveluista ajan kuluessa ja lisensseistä tiettynä ajankohtana
seuraavien pääasiallisten palvelualueiden ja maantieteellisten alueiden mukaisesti:
Projektit ja toimeksiannot -alue sisältää kertaluonteiset toimeksiannot, joiden kesto ja laajuus
vaihtelee laajoista toimitusprojekteista yksittäisiin tarkastus- ja 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.
Jatkuvat palvelut, joihin kuuluvat Nixun jatkuvista palveluista muut kuin
hallinnoidut palvelut sisältäen käyttäjähallinnan jatkuvat palvelut. Ne eroavat
muista toimeksiannoista siinä, että ne perustuvat toistaiseksi voimassaoleviin tai
käytännössä itsestään uusiutuviin sopimuksiin.
Lisenssituotot sisältävät kolmansien osapuolien ohjelmisto- ja teknologiapalvelulisenssien
jälleenmyynnin yleensä muiden palveluiden yhteydessä. Lisenssituottoihin sisältyy myös
ylläpitopalveluita.
Liikevaihdon jakautuminen palvelualueittain:
Tuhatta euroa
Palvelutyyppi:
Projektit ja toimeksiannot
Kaikki jatkuvat palvelut

1.1.-30.6.2018

1.1.-30.6.2017

1.1.-31.12.2017

11 665
7 298

10 267
4 056

21 273
9 988

1 737
5 561

768
3 288

2 153
7 835

504
19 467

245
14 568

1 018
32 279

Hallinnoidut palvelut
Jatkuvat palvelut

Lisenssit
Yhteensä

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti:

Tuhatta euroa

30.6.2018

30.6.2017

31.12.2017

Suomi

12 032

10 055

21 054

Ruotsi

4 192

2 902

7 125

950

449

1 288

Alankomaat
Yhdysvallat

710

351

1 155

Muut maat

1 583

811

1 658

Yhteensä

19 467

14 568

32 279

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

1.1.-30.6.2018
-1 157 655

1.1.-30.6.2017
134 464

1.1.-31.12.2017
-171 625

7 199 606
-0,16

6 247 187
0,02

6 440 713
-0,03

29 531

118 484

110 073

7 229 137
-0,16

6 365 671
0,02

6 550 786
-0,03

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

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

1.1.-30.6.2018

1.1.-30.6.2017

1.1.-31.12.2017

10 951
982
7
1 465
13 405

8 087
862
41
1 128
10 118

17 318
1 867
77
2 470
21 733

Osakeperusteiset maksut
Osakeperusteinen kannustinjärjestely 2016
Nixu laski marraskuussa 2016 liikkeeseen 120 000 osaketta henkilöstölleen merkintähintaan 4,96
euroa per osake, joka oli alempi kuin osakkeen käypä arvo merkintähetkellä. Osakkeisiin liittyy
työssäolovelvoite. Järjestely luokitellaan omana pääomana maksettavaksi osakeperusteiseksi
kannustinjärjestelyksi. Tämä järjestely kasvatti henkilöstökuluja ja kertyneitä voittovaroja 7
tuhannella eurolla 30.6.2018 tarkasteluajankohtana (30.6.2017: 41).
Nixun aiempana käytäntönä on ollut lunastaa osakkeet, jos työsopimus päättyy ennen oikeuden
ansaintajakson päättymistä. Näin ollen ansaitut osakkeet kirjataan omaan pääomaan vasta, kun
oikeuden ansaintajakso päättyy. Yhtiö kirjasi 30.6.2018 päättyneellä tarkastelujaksolla 90 tuhatta
euroa (30.6.2017: 0) sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon työntekijöille luovutetuista
osakkeista. Näihin osakkeisiin liittyen Nixulla oli 30.6.2018 lainasaaminen 26 tuhatta euroa
(30.6.2017: 0). Yhtiöllä oli 30.6.2018 kirjattuna käteisellä maksettuihin osakkeisiin liittyvä velka 70
tuhatta euroa (30.6.2017: 403 tuhatta euroa).
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Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo
Konsernin aineettomat hyödykkeet koostuvat liikearvosta, asiakassuhteista ja muista aineettomista
hyödykkeistä kuten ohjelmistolisensseistä.

Tuhatta euroa
Kirjanpitoarvo kauden alussa
Tytäryritysten hankinta
Lisäykset
Valuuttakurssierot
Poistot
Kirjanpitoarvo kauden lopussa

30.6.2018
12 080
0
77
-378
-161
11 618

30.6.2017
6 572
5 474
0
-33
-49
11 964

31.12.2017
6 572
5 474
385
-170
-181
12 080

30.6.2018 taseen liikearvo oli 9 462 tuhatta euroa (30.6.2017: 9 874), asiakassuhteet 1 790 tuhatta
euroa (30.6.2017: 2 091) ja muut aineettomat hyödykkeet 366 tuhatta euroa (30.6.2017: 0).
Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia tarkasteluajanjaksolla.

Tuotekehitys
Nixu aktivoi 30.6.2018 päättyneellä kaudella 77 tuhatta euroa (30.6.2017: 0) kehittämismenoja,
joiden osalta aktivointikriteerien on katsottu täyttyneen. Nixulla on aikomus ja valmius saattaa
tuote/palvelu valmiiksi, siihen liittyvät menot pystytään määrittämään luotettavasti ja
tuotteen/palvelun odotetaan tuottavan vastaista taloudellista hyötyä.

Korollinen nettovelka sekä oma pääoma
Korollinen nettovelka ja johdannaiset
Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin korollisen nettovelan laskenta:

Tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainat
Rahalaitoslainat
Rahoitusleasingvelat
Ehdollinen kauppahinta
Muut velat
Pitkäaikaiset lainat yhteensä
Lyhytaikaiset lainat
Rahalaitoslainat
Rahoitusleasingvelat
Ehdollinen kauppahinta
Lyhytaikaiset lainat yhteensä
Lainat yhteensä
Vähennetään rahavarat
Nettovelka
18

30.6.2018

30.6.2017

31.12.2017

0
303
0
10
313

6 886
190
176
0
7 252

0
194
0
19
213

7 307
266
168
7 742
8 055
10 863
-2 809

1 359
167
220
1 746
8 998
5 368
3 630

7 900
191
175
8 267
8 480
11 864
-3 384
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Lainat
Nixun rahalaitoslainat 30.6.2018 koostuvat vuonna 2014 nostetusta 4 000 tuhannen euron
muuttuvakorkoisesta lainasta sekä vuoden 2017 rahoitusjärjestelyyn liittyen nostetuista muuttuvaja kiinteäkorkoisista, yhteensä 5 900 tuhannen euron lainoista. Lainojen korot olivat 3,00 % ja
3,80 % välillä 30.6.2018 päättyneellä tarkasteluajankohtana.
Tarkasteluajanjaksolla ei ole nostettu lisää lainaa.
Nixun lainasopimuksiin sisältyvät kovenanttiehdot ovat seuraavat: omavaraisuusaste vähintään 35
%, käyttökate (EBITDA) vähintään 1,6 miljoona euroa 31.12.2017 ja vähintään 2 miljoonaa euroa
30.6.2018 sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) 3,5 tilanteessa 31.12.2018, 3,25
tilanteessa 30.6.2019 ja 3,0 alkaen 31.12.2019. Kovenantit on laskettu Nixun aiemmin soveltaman
suomalaisten tilinpäätösperiaatteiden (FAS) mukaisesti. Konserni ei täyttänyt lainoihin liittyvää
käyttökatetta (EBITDA) koskevaa kovenanttiehtoa 30.6.2018. Rahoittajat antoivat Nixulle
kesäkuussa 2018 vapautuksen käyttökatetta (EBITDA) koskevan kovenantin noudattamisesta
eivätkä lainat erääntyneet maksettavaksi. Nixu täytti muut kovenanttiehdot. Lainojen pitkäaikainen
osuus 5 938 tuhatta euroa luokitellaan 30.6.2018 lyhytaikaiseksi, koska annetut vapautukset
kovenanttiehtojen noudattamisesta eivät ulotu vähintään kahdentoista kuukauden päähän
tilikauden päättymisestä. Seuraavan kerran kovenantteja tarkastellaan 31.12.2018.

Johdannaiset
Konsernilla on tilinpäätöshetkellä 30.6.2018 kaksi koronvaihtosopimusta, joiden perusteella 47 %
(50 %) osuus lainapääomasta on suojattu rahavirtariskin osalta. Johdannaisten käypä arvo
30.6.2018 oli 40 tuhatta euroa negatiivinen (30.6.2017: 21 tuhatta euroa negatiivinen).

Oma pääoma
Osakeannit
Tilikaudella 2016 toteutuneesta osakeannista kirjautui tarkasteluajanjaksolla sijoitetun vapaa oman
pääoman rahastoon 90 tuhatta euroa liittyen henkilöstön osakepalkitsemiseen ansaintajakson
päätyttyä.
Osinkojen maksu
Tilikaudella 2018 ei maksettu osinkoja (2017: 0).

Lähipiiritapahtumat
Lähipiiriin kuuluvien kanssa toteutettiin seuraavat liiketoimet:
Tuhatta euroa
Tavaroiden ja palvelujen osto

1.1.-30.6.2018
3

1.1.-30.6.2017
3

1.1.-31.12.2017
4

30.6.2018

30.6.2017

31.12.2017

2

25

13

Lainasaamiset lähipiiriltä
Tuhatta euroa
Lainasaamiset lähipiiriltä (johtoryhmä)

Lainasaamiset liittyvät osakepohjaiseen kannustinjärjestelyyn.
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Ehdolliset erät ja sitoumukset
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

30.06.2018

30.06.2017

31.12.2017

Yhden vuoden kuluessa

1 090

1 031

1 200

Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua

1 585

1 805

1 758

Yhteensä

2 674

2 835

2 958

30.06.2018

30.06.2017

31.12.2017

10 118

10 118

10 118

7 307

8 245

7 900

30.06.2018

30.06.2017

31.12.2017

158

141

170

Tuhatta euroa
Ei purettavissa olevien vuokrasopimusten
vähimmäisvuokrat

Vastuut

Tuhatta euroa
Velat, joiden vakuutena on yrityskiinnitys
Annetut yrityskiinnitykset
Lainan määrä

Muut vastuut
Tuhatta euroa
Vuokravakuudet

Keskeisten tunnuslukujen laskentakaavat
Käyttökate lasketaan lisäämällä poistot liiketulokseen.
Oikaistu käyttökate lasketaan lisäämällä oikaisuerät käyttökatteeseen.
Oikaisuerät sisältävät olennaisia tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, joita ovat
päälistalle siirtymiseen liittyvät kulut sekä yrityskauppoihin liittyvät kulut.
Oikaistu liiketulos lasketaan lisäämällä oikaisuerät liiketulokseen.
Omavaraisuusaste lasketaan jakamalla oman pääoman kokonaismäärä taseen loppusummalla,
josta on vähennetty saadut ennakkomaksut.
Korollinen nettovelka Rahat ja rahavarat vähennetään rahoitusvelkojen kokonaismäärästä
(lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat).
Nettovelkaantumisaste lasketaan jakamalla nettovelka oman pääoman kokonaismäärällä.
Osakekohtainen tulos, laimentamaton lasketaan jakamalla emoyhtiön omistajille kuuluva
tilikauden tulos keskimääräisellä kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä.
Osakekohtainen tulos, laimennettu lasketaan jakamalla emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden
tulos keskimääräisellä kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä, laimennusvaikutus
huomioituna.
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Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinkin Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi
Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa.
Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatiota turvallisesti. Tuotamme
yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden,
digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras
työpaikka yli 300 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten
ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa ja nykyään sijaitsemme neljällä
mantereella, palvellen asiakkaita ympäri maailman. Nixu Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq
Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com
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