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Tammi-kesäkuun 2021 pääkohdat:
• Liikevaihto 26 720 tuhatta euroa (27 655), muutos -3 %.  

Orgaaninen kasvu -3 %. Hallinnoidut jatkuvat palvelut laskivat  -1 % muodostaen  
19 % kokonaisliikevaihdosta.

• Käyttökate (EBITDA) 805  tuhatta euroa (59), osuus liikevaihdosta 3 % (0 %).

• Oikaistu käyttökate (EBITDA) 1 198 tuhatta euroa (764), osuus liikevaihdosta 5 % (3 %).

• Liiketulos (EBIT) -154 tuhatta euroa (- 1 066), osuus liikevaihdosta -1 % (-4 %).

• Nixu uudisti toimintamalliaan kansainvälisemmäksi saavuttaakseen paremman asia-
kaskokemuksen, Nixun brändin tunnettuuden ja palveluiden tehokkaamman tuotannon.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021 
Nixu muutti taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2021 pörssitiedotteella 23.6.2021. Uuden oh-
jeistuksen mukaisesti Nixu arvioi liikevaihtonsa pysyvän samalla tasolla ja käyttökatteen 
heikkenevän tilikaudesta 2020. Samalla yhtiö lisää kasvupanostuksia.

Edellinen ohjeistus vuodelle 2021: Nixu arvioi liikevaihtonsa kasvavan orgaanisesti ja käyttö-
katteen paranevan tilikaudesta 2020. Samalla yhtiö lisää kasvupanostuksia.

Kannattavuus parantui ja kasvuvalmiuksia vahvistettiin

Nixu Oyj 
Pörssitiedote 12.8.2021 kello 8.30 

Avainluvut 

tuhatta euroa 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020 
Liikevaihto 26 720 27 655 53 272
Katsauskauden tulos -452 -1 457 -1 835
Osakekohtainen tulos, euroa -0,06 -0,20 -0,25
Käyttökate 805 59 2 895
Käyttökate, % liikevaihdosta 3,0 % 0,2 % 5,4 %
Oikaistu käyttökate1,2 1 198 764 3 350
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta1,2 4,5 % 2,8 % 6,3 %
Liiketulos -154 -1 066 -702
Liiketulos, % liikevaihdosta -0,6 % -3,9 % -1,3 %
Oikaistu liiketulos1,2 238 -361 -247
Oikaistu Liiketulos %1,2 0,9 % -1,3 % -0,5 %

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 2021 liiketulokseen sisältyi kertaluonteisia kuluja 393 tuhatta euroa (705).
2Vertailukauden luvuista on oikaistu NOW-koronatuki liiketoiminnan muista tuotoista oikaisueriin. Vaikutus oikaisueriin on 1-6.2020 147 tuhatta euroa ja 1-12.2020 337 tuhatta euroa. 

tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Omavaraisuusaste, % 32,9 % 32,5 % 34,4 %
Korollinen nettovelka 2 156 2 538 2 244
Nettovelkaantumisaste, % 16,0 % 18,0 % 16,0 %
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Täsmäytyslaskelmat (Oikaistusta tunnusluvusta) 

 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Liiketulos -154 -1 066 -702
+ Poistot 960 1 125 3 597
= Käyttökate 805 59 2 895
 
Käyttökate 805 59 2 895
+ Oikaisuerät 393 705 455
= Oikaistu käyttökate 1 198 764 3 350
 
Liiketulos -154 -1 066 -702
+ Oikaisuerät 393 705 455
= Oikaistu liiketulos 238 -361 -247

Puolivuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia.
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Toimitusjohtaja  
Petri Kairinen: 

Vuoden 2021 ensimmäistä puoliskoa sävytti edelleen maailmanlaajuinen koronapandemia, 
joka aiheutti jossain määrin epävakautta palveluiden toimituksissa. Kustannussäästöt vuo-
den 2020 aikana ja henkilömäärän pienentyminen johtivat osaltaan siihen, että aiempaan 
liikevaihtotasoon ei vielä alkuvuonna päästy. Liikevaihtomme pieneni 3 %, ja henkilömää-
rämme oli vastaavasti keskimäärin 38 henkeä (n. 9 %) pienempi kuin vertailukaudella. Nixu 
käynnisti loppuvuodesta 2020 uudestaan panostukset kasvun kiihdyttämiseen, mutta 
pystyimme silti parantamaan käyttökatettamme merkittävästi. Käyttökatteemme oli 805 
tuhatta euroa tammi-kesäkuussa 2021. Kuroimme myös kiinni rekrytointivajettamme, ja 
kauden päättyessä olimme enää neljätoista henkeä pienempi kuin vertailukaudella.

Nixun strategia nojaa vahvasti digitalisoituvien yritysten kasvavaan tarpeeseen saada 
rinnalleen erikoistunut kyberturvakumppani. Nixun ominta asiakaskuntaa ovatkin eri-
tyisesti kansainvälisesti toimivat yritykset, joita haluamme palvella yhtenäisellä One 
Nixu -mallilla ja palveluilla eri toimintamarkkinoillamme. Tämän vuoksi toteutimme 
kauden aikana toimintamallin muutoksen, jolla pyrimme parempaan asiakasko-
kemukseen näille asiakkaille, näkyvämpään Nixun brändiin Suomen ulkopuolisilla 
markkinoilla sekä paranevaan kannattavuuteen osaoptimoinnin vähentyessä ai-
dosti kansainvälisellä toimintamallilla ja tiimeillä. 

Toimintamallin muutoksen yhteydessä käynnistimme teollisen internetin lait-
teistojen turvallisuuden varmistamiseen keskittyvän uuden liiketoimintayk-
sikön. Huhtikuussa puolestaan vahvistimme asemaamme Tanskan haja-
naisessa kyberturvamarkkinassa tanskalaisen kyberturvayhtiö C-curen 
työntekijöiden siirtyessä osaksi Nixua. Läpi katsauskauden olemme panos-
taneet vahvasti uuden toimintamallin muutoksen läpiviennin varmistami-
sen ohella asiakastyöhön ja henkilöstöön sekä uusien osaajien rekrytointiin 
ja kouluttamiseen kyberturva-alalle.

Taloudellisesti epävarmana pandemia-aikana useiden yritysten kyber-
turvatoimet ja -kehityshankkeet eivät ole pysyneet kiihtyneen digita-
lisaatiokehityksen tahdissa. Näemme nyt merkkejä siitä, että nämä 
lykätyt kyberturvahankkeet ovat jälleen ajankohtaisia, ja uskomme 
markkinoiden kysynnän kasvavan jälkimmäisen puolivuosikauden 
aikana maissa, joissa Nixulla on toimintoja. Yhdessä lisääntyneiden 
rekrytointien, uuden asiakaskeskeisen toimintamallin sekä kyber-
turvapalvelujen valoisien markkinanäkymien ansiosta meillä on 
erinomaiset mahdollisuudet menestyä ja tarjota asiakkaillemme 
Pohjois-Euroopassa entistä parempaa palvelua. 



5      PUOLIVUOSIKATSAUS

Markkinakatsaus
Koronaviruspandemia hidasti kyberturvamarkkinan kasvua hetkellisesti vuonna 2020. Glo-
baalista laskusuhdanteesta seuranneet kustannussäästötoimenpiteet vaikuttivat organi-
saatioiden prioriteetteihin ja kyberturvapalvelujen kysyntään. Tutkimuslaitos Gartnerin mu-
kaan tietoturvapalvelujen maailmanlaajuinen kasvu jäi noin viiteen prosenttiin. 

Pandemian myötä kiihtyneen digitalisaation sekä pilvipalvelujen ja etätyöteknologioi-
den voimakkaasti lisääntyneen käyttöönoton arvioidaan kuitenkin kasvattavan merkittä-
västi kyberturvapalveluiden maailmanlaajuista kysyntää vuonna 2021. Lisäksi markkinan 
kasvua vauhdittavat kyberrikollisuuden kasvu, uutiset vakavista tietomurroista sekä re-
gulaation tuoma paine. Gartner ennustaa tietoturvapalveluiden kasvavan maailman-
laajuisesti noin 11 % vuonna 2021. Nixun markkina-alueilla Suomessa, Ruotsissa, Alanko-
maissa ja Tanskassa kasvuvauhdin ennustetaan olevan keskimäärin jopa nopeampaa.  

Kasvustrategia 
Nixun kasvustrategia keskittyy erityisesti digitalisoituvan liiketoiminnan kyberpalveluihin. 
Nixu kehittää kyberturvapalveluitaan yhä voimakkaammin tukemaan asiakkaidensa teol-
lisen internetin (Industrial IoT) sekä digitaalisten identiteettien hyödyntämistä liiketoimin-
nassa.

Nixun elokuussa 2019 julkistaman kasvun tahtotilan mukaisesti Nixu hakee voimakasta kas-
vua 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 pit-
källä 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 mark-
kinan elpyessä. 

Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2021
Nixu-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 26 720 tuhatta euroa (27 655). Liikevaihto 
laski -3 % (8 %) edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Konsernin liikevaihdon muutos oli or-
gaanista.

Nixu uudisti toimintamalliaan ja muutti organisaatiorakennetta kansainväliseksi. Muutos 
yhdessä arvioitua pienemmän henkilöstömäärän kanssa hidasti hetkellisesti liikevaihdon 
kasvua.

Liikevaihdon kehitys palvelutyypeittäin: 

• Projektit ja toimeksiannot muodostivat 50 % (50 %) osuuden liikevaihdosta, muutosta 
-4 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 

• Kaikki jatkuvat palvelut muodostivat 36 % (36 %) liikevaihdosta, muutosta  -5 % edellis-
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät:

• Hallinnoidut palvelut, joiden osuus oli 19 % (19 %) liikevaihdosta ja muutosta -1 % edel-
lisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

• Jatkuvat palvelut, joiden osuus oli 16 % (18 %) liikevaihdosta ja muutosta -10 % edelli-
sestä vuodesta.

• Kyberturvateknologian jälleenmyynnin osuus oli 14 % (13 %) liikevaihdosta, kasvua 4 % 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 

Liiketoiminnan muut tuotot olivat -276 tuhatta euroa (296). Vertailukaudella liiketoiminnan 
muissa tuotoissa raportoitiin NOW-koronatukea 147 tuhatta euroa ja tuen osuus vuonna 
2020 oli yhteensä 337 tuhatta euroa. Viranomaisten suorittaman lopullisen arvioinnin pe-
rusteella COVID-19 NOW- tukien ehdot eivät täyttyneet ja tuet täytyy palauttaa. 

Nixun käyttökate (EBITDA) oli tammi-kesäkuussa 805 tuhatta euroa (59). Oikaistu käyttöka-
te (EBITDA) oli 1 198 tuhatta euroa (764). Oikaisuerät 393 tuhatta euroa (705) liittyivät sekä 
kuluvalla että vertailukaudella 2020 vastaanotettuihin Alankomaiden COVID-19 NOW-tukiin 
ja uudelleenorganisoitumisesta johtuviin henkilöstökuluihin. NOW-tuki heikensi katsauskau-
den käyttökatetta 337 tuhatta euroa ja vertailukaudella se paransi käyttökatetta 147 tuhatta 
euroa.

Nixun liiketulos (EBIT) oli -154 tuhatta euroa (-1 066). Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi lii-
ketulokseen vaikuttivat poistot, joita oli 960 tuhatta euroa (1 125). 

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -247 tuhatta euroa (-342). 

Katsauskauden tulos oli -452 tuhatta euroa (-1 457). 

Rahoitus ja investoinnit 
Nixu-konsernin taseen loppusumma 30.6.2021 oli 40 876 tuhatta euroa (43 305). 

Yhtiön kassavarat 30.6.2021 olivat 5 978 tuhatta euroa (7 662). Kassavarat sisälsivät CO-
VID-19-pandemian seurauksena hyödynnettyjä vero- ja työeläke-maksulykkäyksiä 555 
(3 332). Yhtiöllä on kaksi luottolimiittiä yhteensä 5 500 tuhannen euroa.  Luottolimiitit eivät 
olleet katsauskauden päätyttyä käytössä.

Seuraavan 12 kuukauden aikana erääntyy 2 065 tuhannen euron suuruinen laina. Net-
tovelat 30.6.2021 olivat 2 156  tuhatta euroa (2 538).  Nettovelan muutosta selittävät yllä 
mainitut siirtyvät maksut. 

Liiketoiminnan rahavirta oli 952 tuhatta euroa (4 759). Muutos johtui pääosin muiden ko-
rottomien velkojen pienenemisestä, johon vaikuttivat yllä mainittujen siirrettyjen maksu-
jen takaisinmaksu sekä myyntisaamisten muutos. 
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Henkilöstö, johto ja hallinto 
Nixun henkilöstön määrä oli kesäkuun 2021 lopussa 385 
(399). Katsauskaudella Nixulla oli toimipisteitä ja henkilös-
töä Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa ja Ro-
maniassa. 

Henkilöstön määrä väheni vertailukaudesta 14 henkilöllä, 
mutta kasvoi koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan tasai-
sesti vuoden 2020 lopusta Nixun panostettua vahvasti uu-
sien osaajien rekrytointiin. Henkilöstömäärän vähentymistä 
vertailukaudesta selittävät muun muassa normaalia voi-
makkaampi vaihtuvuus ja kova kilpailu parhaista kybertur-
vaosaajista. Yritykset ymmärtävät kyberturvan tärkeyden 
digitalisoituvassa liiketoiminnassa ja panostavat omaan 
tietoturvaosaamiseensa palkkaamalla uusia osaajia. 

Nixu siirtyi Better Together -toimintamalliin

Nixu siirtyi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana uuteen 
kansainväliseen Better Together -toimintamalliin, jossa 
kaikki toiminnot ylittävät maarajat ja osaamista kehitetään 
koko yhtiön laajuisesti. Toimintamallin tavoitteena on muun 
muassa vahvistaa kyberturva-asiantuntijoiden osaamisen 
kehittämistä. 

Nixu tuki henkilöstöään uuteen toimintamalliin siirtymises-
sä muun muassa seuraamalla tarkasti muutoksen etene-
mistä ja henkilöstön tuntemuksia henkilöstökyselyillä sekä 
tehostamalla sisäistä viestintää. Samalla Nixu edisti yhte-
näisen johtamiskulttuurin kehittymistä järjestämällä esi-
henkilöille johtajuuden kehitysohjelman, jonka tavoitteena 
on lisätä johtamistaitoja ja tarjota johtamiseen käytännön 
työkaluja. 

Pitkittyneen koronaviruspandemian myötä etätyöskente-
lystä on tullut osa arkea suurimmalle osalle henkilöstöä. 
Rokotuskattavuuden kehittyessä Nixu alkoi valmistella hen-
kilöstön paluuta toimistoille. Samalla Nixu jatkoi etätyös-
kentelyn edellytysten parantamista ja jatkuvan oppimi-
sen tukemista uusin digitaalisin keinoin. Nixu otti käyttöön 
GoodHabitz -oppimisalustan, jonka henkilökohtaiseen ke-
hittymiseen, johtajuuteen, viestintään, terveyteen ja turval-
lisuuteen liittyvät sisällöt tukevat henkilöstön työhyvinvoin-
tia. Henkilöstöä tuettiin myös työpsykologin webinaarilla 
ja erilaisilla maakohtaisilla toimenpiteillä. Esimerkiksi Suo-

messa otettiin käyttöön ePassi-mobiilisovellus, jonka myö-
tä Nixun henkilöstö voi nyt hyödyntää henkilöstöetuja moni-
puolisesti myös hyvinvointia tukeviin palveluihin liikunta- ja 
kulttuuripalvelujen ohella. 

Työtyytyväisyys säilyi hyvänä

Henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan vuosineljänneksit-
täin toteutettavalla Nixu Pulse -kyselyllä. Työtyytyväisyys 
säilyi tammi-kesäkuussa 2021 hyvällä tasolla. Henkilöstö 
nosti kyselyssä esille myönteisinä asioina muun muassa 
Nixun uuden kansainvälisen organisaatiomallin, ihmiskes-
keisyyden sekä kollegat ja työyhteisön. Hyvän johtajuuden 
tärkeys nousi Pulse-kyselyssä esille kehittämiskohteena.

Yhteistyö alan yhteisöjen ja oppilaitosten kanssa 
tuottaa tulosta

Nixu jatkoi katsauskaudella työnantajamielikuvan vahvis-
tamista ja tunnettuuden lisäämistä edistämällä henkilös-
tön ja laajemman kyberturvayhteisön yhteistyötä erilais-
ten tapahtumien ja koulutusten kautta. Yhtiö järjesti ja tuki 
useita kyberturvayhteisöille suunnattuja tapahtumia, teki 
tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa sekä pyrki edis-
tämään kyberturvallisuutta yhteiskunnallisella tasolla toi-
mintamaissaan. Nixu muun muassa järjesti jälleen kerran 
jokavuotisen, erityisesti nuorille suunnatun Nixu Challenge 
-hakkerointihaasteen. Lisäksi yhtiö oli mukana Finnish Infor-
mation Security Cluster – Kyberala ry:n, lukuisten yritysten 
sekä viranomaisten Generation Z Challenge -haasteessa, 
jossa nuoret pääsivät harjoittelemaan verkossa eettisen 
hakkeroinnin taitoja turvallisesti. Lisäksi Nixu ja Academic 

Work yhdistivät Suomessa voimansa ja loivat kattavan 
koulutusohjelman uusien osaajien saamiseksi kyberturval-
lisuusalalle. 

Pitkäjänteinen työ alan yhteisöjen ja oppilaitosten kanssa 
tuotti tulosta: Nixu paransi asemiaan IT-alan opiskelijoiden 
halutuimpien työnantajien joukossa ja nousi sijalle 37 (45) 
Universum Finlandin työnantajamielikuvatutkimuksessa. 
Sijoitus on hieno saavutus suuren yleisön keskuudessa vä-
hemmän tunnetulle Nixulle, joka toimii melko erikoistuneel-
la osaamisalueella ja kohdentaa palvelujaan vain yritys-
asiakkaille.

Henkilöstön avainluvut
 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Keskimääräinen lukumäärä tarkastelu-
ajanjaksolla 377 415 399
Kauden palkat ja palkkiot (1 000€) 13 626 15 071 27 505
Työsuhteen kesto keskimäärin (vuotta) 4,7 4,1 5,0
Keski-ikä vuosina 41,8 40,1 41,8
Työsuhteista vakinaisia 97 % 99 % 99 %
Työsuhteista osa-aikaisia 4 % 5 % 5 %
Naisia konsernin henkilöstöstä 22 % 20 % 21 %
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Nixu-konsernin johtoryhmä
Nixun johtoryhmään kuuluivat 30.6.2021:

•    Petri Kairinen, toimitusjohtaja

•   Björn-Erik Karlsson, johtaja, asiantuntijapalvelut

•  Janne Kärkkäinen, talousjohtaja

•   Mats Lindgren, johtaja, markkinalaajentuminen

•   Katja Müller, henkilöstöjohtaja

• Valtteri Peltomäki, johtaja, asiakaskokemus

•   Pietari Sarjakivi, johtaja, innovaatiot

Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Nixu 
uudisti toimintamalliaan ja muutti organisaatiorakennet-
taan kansainväliseksi. Tämän seurauksena Nixun johtoryh-
män kokoonpano muuttui 1.3.2021 sisältäen toimitusjoh-
tajan, liiketoiminta-alueiden johtajat, talousjohtajan sekä 
henkilöstöjohtajan. 

Kesäkuussa 2021 Nixu nimitti hallinnoitujen palvelujen lii-
ketoiminta-alueen johtajaksi Jan Mickoksen, joka aloittaa 
tehtävässään syyskuussa 2021.  

Varsinainen yhtiökokous 2021  
Nixu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2021. Yh-
tiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilin-
päätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle 
sekä toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudel-
ta 1.1.-31.12.2020.

Nixu Oyj:n hallitukseen valittiin Kimmo Rasila (puheenjohta-
ja), Marko Kauppi (varapuheenjohtaja), Kati Hagros, Anders 
Silwer, Jaya Baloo sekä uutena jäsenenä Jari Niska.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yh-
teisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka ilmoittamana 
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Enel Sintonen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 
tilikauden tappio 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella siirret-
tään kertyneiden voittovarojen tilille, ja että vuodelta 2020 
ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous myös hyväksyi kaikki 5.3.2021 julkaistussa koko-
uskutsussa olleet hallituksen ehdotukset. Lisätietoa yhtiöko-

kouksessa tehdyistä päätöksistä löytyy 30.3.2021 julkaistus-
ta pörssitiedotteesta sekä yhtiön internetsivuilta osoitteesta  
https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/AGM-2021

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa valvoa 
yhtiön taloudellista raportointiprosessia sekä sisäisen val-
vonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmi-
en tehokkuutta.

Nixun hallitus valitsi 30.3.2021 pidetyssä järjestäytymisko-
kouksessa keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheen-
johtajaksi Jari Niskan ja jäseniksi Marko Kaupin sekä Anders 
Silwerin.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avus-
taa hallitusta henkilöstöön ja palkitsemiseen liittyvien asioi-
den käsittelyssä. Nixun hallitus valitsi järjestäytymiskoko-
uksessaan 30.3.2021 henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan 
puheenjohtajaksi Kati Hagrosin ja jäseniksi Jaya Baloon ja 
Kimmo Rasilan.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

NIXU Osakevaihto kpl
Arvo yhteensä, 

euroa
Korkein,  

euroa
Alin,  

euroa
Keski-hinta, 

euroa
Viimeisin, 

euroa
Tammi-kesäkuu 2020 654 014 5 798 502 11,30 6,98 8,72 7,70
Heinä-joulukuu 2020 1 076 144 9 498 588 10,20 7,70 8,68 9,62
Tammi-joulukuu 2020 1 730 158 15 297 090 11,30 6,98 8,70 9,62
Tammi-kesäkuu 2021 1 336 041 12 905 757 11,95 8,00 9,80 8,10

 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Pörssiarvo, euroa 60 131 913,30 57 078 667,80 71 215 071,00
Osakkeenomistajia 4 641 3 598 3 987
Osakkeiden kokonaismäärä 7 425 219 7 425 219 7 425 219
Yhtiöllä on hallussa omia osakkeita 1 526 12 405 22 405

Nixulla on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Nixun osake on noteerattu Nasdaq Helsingin 
pörssin päälistalla kaupankäyntitunnuksella NIXU.

Nixu Oyj:n hallitus päätti  suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön lisäosakeohjelman, All-Employee Matching Sha-
re Plan 2019 – 2021 mukaisen osakepalkkioiden maksamista varten. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla 
osakeannilla perustuu Nixun varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa 11.3.2021 luovutettiin 20 879 yhtiön hallussa olevaa Nixu Oyj:n osaketta osake-
palkkio-ohjelmiin kuuluville 134 työntekijälle ohjelman ehtojen mukaisesti.



8      PUOLIVUOSIKATSAUS

Liputusilmoitukset  
Nixu  Oyj:n  vastaanottaman  ilmoituksen mukaan OP-Ra-
hastoyhtiö Oy:n hallinnoimien OP-Suomi Pienyhtiöt- ja 
OP-Suomi Mikroyhtiöt -sijoitusrahastojen yhteenlaskettu 
omistusosuus Nixu Oyj:n osakkeista laski alle viiden prosen-
tin rajan 23.6.2021 (Pörssitiedote 28.6.2021).

Riskit ja epävarmuustekijät
Riskit ja epävarmuustekijät on esitetty laajemmin hallituk-
sen toimintakertomuksessa 31. joulukuuta 2020 päättyneel-
tä tilikaudelta.

Vaikka COVID-19-pandemia on jatkunut jo noin puolentois-
ta vuoden ajan, ei sen vaikutukset ole parantuneesta ro-
kotusasteesta huolimatta täysin poistuneet. Uudet variantit 
saattavat vielä viivästyttää pandemian päättymistä ja niil-
lä saattaa edelleen olla erilaisia maakohtaisia vaikutuksia. 
Yhtiö ei kuitenkaan näe, että uudet variantit voisivat vaikut-
taa merkittävästi yhtiön toimintakykyyn.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset 
tapahtumat
Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä 
tapahtumia.

Puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteet
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsa-
ukset -standardin mukaisesti. Puolivuosikatsauksessa on 
noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamene-
telmiä kuin vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2021 
voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. 

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

Puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkasta-
mattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksit-
täisten lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta.

Nixu esittää tässä julkaisussa joitakin keskeisiä tunnus-
lukuja, jotka liittyvät yhtiön tilikauden tulokseen ja talou-
delliseen asemaan. Kaikki nämä tunnusluvut eivät ole 
IFRS-standardeissa määriteltyjä tunnuslukuja ja siksi niitä 
pidetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina.

Nixu esittää käyttökatteen, oikaistun käyttökatteen, lii-
ketuloksen, oikaistun liiketuloksen, omavaraisuusasteen, 
korollisen nettovelan, nettovelkaantumisasteen  sekä 
kertaluonteisilla erillä oikaistun käyttökate- ja liiketulos-
prosentin vaihtoehtoisina tunnuslukuina ja lisätietona 
IFRS-standardien mukaisesti esitettyihin taloudellisiin tun-
nuslukuihin. Johto uskoo näiden tunnuslukujen tarjoavan 
merkityksellistä täydentävää tietoa laajasta tuloslaskel-
masta ja taseesta; analyytikot, sijoittajat ja muut osapuo-
let käyttävät niitä laajalti ja kyseiset tunnusluvut antavat 
lisätietoa Nixun toiminnan tuloksen ja pääomarakenteen 
analysoimiseksi.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään 
eivätkä ne korvaa IAS34 osavuosikatsaukset -standar-
din mukaisesti laaditun puolivuosikatsauksessa esitettyjä 
tunnuslukuja. Yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslu-
kuja yhdenmukaisella tavalla ja siksi Nixun vaihtoehtoiset 
tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia mui-
den yhtiöiden esittämien, samalla tavalla nimettyjen tun-
nuslukujen kanssa.

Johto joutuu puolivuotiskatsausta laadittaessa tekemään 
harkintaan perustuvia ratkaisuja, arvioita ja oletuksia, 
jotka vaikuttavat puolivuotiskatsauksen laatimisperiaat-
teiden soveltamiseen sekä esitettävien varojen, velkojen, 
tuottojen ja kulujen määriin. Toteutuvat tulokset voivat 
poiketa näistä arvioista. 

Taloudellinen tiedottaminen 2021
Nixu julkaisee tiedonantopolitiikkansa mukaisesti vuosittain 
tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen lisäksi puolivuosikat-
sauksen, toimitusjohtajan katsauksen, liikevaihtotiedon ja 
käyttökatteen ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljän-
nekseltä sekä pörssi- ja lehdistötiedotteita. Yhtiön inter-
net-sivuilla www.nixu.com/fi/sijoittajat on saatavilla edellä 
mainitut tiedotteet sekä monipuolista sijoittajatietoa. 

14.10.2021 Q3/2021 toimitusjohtajan katsaus,  
 liikevaihtotieto ja käyttökate

 
Tulostiedotustilaisuus

Nixu järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle tarkoitet-
tun tulostiedotustilaisuuden 12.8.2021 kello 9.30 Scandic Si-
monkentässä osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuutta 
voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa  
https://nixu.videosync.fi/2021-08-12-nixu-corporati-
on-h1-2021

Espoossa 11.8.2021

Nixu Oyj 

Hallitus
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Konsernin laaja tuloslaskelma

tuhatta euroa 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020

Liikevaihto 26 720 27 655 53 272
Liiketoiminnan muut tuotot -276 296 533
Materiaalit ja palvelut -6 359 -6 547 -12 245
Henkilöstökulut -16 641 -18 255 -33 456
Liiketoiminnan muut kulut -2 638 -3 090 -5 210
Poistot -960 -1 125 -2 176
Arvonalentumiset 0 0 -1 420
Liiketulos -154 -1 066 -702

Rahoitustuotot 20 4 3
Rahoituskulut -221 -289 -566
Korkokulut vuokrasopimuksista -46 -57 -103
Rahoitustuotot ja -kulut -247 -342 -666
 
Tulos ennen veroja -401 -1 407 -1 368

Tuloverot -51 -50 -468
Tilikauden tulos -452 -1 457 -1 835

Muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:    
Muuntoerot -39 -12 223

Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden -39 -12 223
 
Tilikauden laaja tulos -491 -1 469 -1 612
    
Tilikauden tuloksen jakautuminen:    

Emoyhtiön omistajille -452 -1 457 -1 835
Tilikauden tulos -452 -1 457 -1 835
    
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille -491 -1 469 -1 612
Tilikauden laaja tulos -491 -1 469 -1 612

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa) -0,06 -0,20 -0,25
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Konsernitase

tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 12 681 13 909 12 716
Aineettomat hyödykkeet 2 300 2 675 2 509
Aineelliset hyödykkeet 307 448 404
Käyttöoikeusomaisuuserät 2 642 3 042 2 555
Muut saamiset 271 253 252
Laskennalliset verosaamiset 104 0 62
Pitkäaikaiset varat yhteensä 18 306 20 327 18 499

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 6 4 6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 16 393 15 158 16 140
Kauden tuloverosaamiset 193 153 35
Rahavarat 5 978 7 662 6 031
Lyhytaikaiset varat yhteensä 22 571 22 978 22 213

Varat yhteensä 40 876 43 305 40 712

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 95 95 95
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 19 314 19 314 19 314
Muuntoerot -403 -599 -364
Kertyneet voittovarat -5 097 -3 273 -3 203
Tilikauden tulos -452 -1 457 -1 835
Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 13 457 14 079 14 007

Velat
Pitkäaikaiset velat
Lainat 2 672 5 279 4 971
Vuokrasopimusvelat 1 433 1 827 1 447
Laskennalliset verovelat 219 180 215
Muut pitkäaikaiset velat 283 251 282
Pitkäaikaiset velat yhteensä 4 607 7 537 6 916

Lyhytaikaiset velat
Lainat 2 687 1 727 621
Vuokrasopimusvelat 1 342 1 367 1 237
Ostovelat ja muut velat 18 173 18 328 17 336
Kauden tuloverovelat 610 266 596
Lyhytaikaiset velat yhteensä 22 812 21 689 19 789

Velat yhteensä 27 419 29 226 26 705

Oma pääoma ja velat yhteensä 40 876 43 305 40 712
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Konsernin rahavirtalaskelma

tuhatta euroa 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos -452 -1 457 -1 835
Oikaisut:

Poistot 960 1 125 3 597
Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa -173 252 279
Rahoituskulut, netto 247 342 666
Tuloverot 51 50 468

Käyttöpääoman muutokset
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -138 877 -102
Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 -2
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 865 3 922 2 861

Maksetut korot -155 -160 -403
Saadut korot 20 4
Muut rahoituserät, netto -43 -76 -126
Maksetut tuloverot -232 -121 -127
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 952 4 759 5 275

Investointien rahavirrat    
Aineellisten hyödykkeiden hankinta 0 -33 -76
Aineettomien hyödykkeiden hankinta 0 -64 -96
Lainasaamisten takaisinmaksut 0 202 366
Investointien nettorahavirta 0 105 194

Rahoituksen rahavirrat    
Lainojen takaisinmaksut -313 -348 -1 737
Omien osakkeiden hankinta 0 0 -91
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -680 -784 -1 547
Rahoituksen nettorahavirta -993 -1 133 -3 375

Rahavarojen nettovähennys (-) / -lisäys -41 3 731 2 094
Rahavarat tilikauden alussa 6 031 3 923 3 923
Valuuttakurssivoitot / -tappiot (-) rahavaroista -12 8 14
Rahavarat tilikauden lopussa 5 978 7 662 6 031



12      PUOLIVUOSIKATSAUS

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

tuhatta euroa

Osakepääoma Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto

Muuntoerot Kertyneet  
voittovarat

Oma pääoma  
yhteensä

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

Tilikauden tulos    -1 457 -1 457
Muut laajan tuloksen erät    

Muuntoerot   -12 -12
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 -12 -1 457 -1 469

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 -4 731 14 079

Oma pääoma 1.1.2021 95 19 314 -364 -5 038 14 007

Tilikauden tulos    -452 -452
Muut laajan tuloksen erät:    

Muuntoerot   -39 -39
Tilikauden laaja tulos 0 0 -39 -452 -491

Liiketoimet omistajien kanssa:    
Osakeperusteiset maksut    -59 -59

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä: 0 0 0 -59 -59

Oma pääoma 30.6.2021 95 19 314 -403 -5 549 13 457
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Katsauskauden liikevaihto ja tulos

Liikevaihto ja segmentit
Konsernin myyntituotot kertyvät palveluista ja kyberturvateknologian myynnistä tiettynä 
ajankohtana sekä ajan kuluessa. Myyntituotot jakautuvat seuraavien pääasiallisten palve-
lualueiden ja maantieteellisten alueiden mukaisesti:

Projektit ja toimeksiannot -alue sisältää kertaluonteiset toimeksiannot, joiden kesto ja laa-
juus vaihtelee laajoista toimitusprojekteista yksittäisiin tarkastus- ja konsultointi-toimek-
siantoihin.

Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät:

Hallinnoidut palvelut sisältävät Nixu CDC -palveluiden lisäksi esimerkiksi käyttäjän-
hallinnan jatkuvia palveluita, joissa Nixu ottaa toimitettavan teknologian hallinnointi-
vastuun ja jatkuvan operatiivisen roolin asiakkaan toimintojen tukena. Hallinnoituihin 
tietoturvapalveluihin sisältyvät myös niitä varten myydyt lisenssit riippumatta siitä, si-
sältyvätkö ne sopimuksessa palvelun hintaan vai onko ne myyty erikseen.

Jatkuvat palvelut, muut kuin hallinnoidut palvelut sisältäen käyttäjähallinnan jatkuvat 
palvelut. Ne eroavat muista toimeksiannoista siinä, että ne perustuvat toistaiseksi voi-
massaoleviin tai käytännössä itsestään uusiutuviin sopimuksiin.

Teknologian jälleenmyynti -alue sisältää kolmansien osapuolien ohjelmisto- ja teknolo-
giapalvelulisenssien sekä teknologian jälleenmyynnin yleensä muiden palveluiden yhtey-
dessä. Lisenssituottoihin sisältyy myös ylläpitopalveluita. Hallinnoitujen tietoturvapalvelui-
den lisenssit eivät sisälly lisenssituottoihin.

Liikevaihdon jakautuminen palvelualueittain:

tuhatta euroa 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Palvelutyyppi:
Projektit ja toimeksiannot 13 392 13 964 26 529
Kaikki jatkuvat palvelut 9 567 10 077 19 746

Hallinnoidut palvelut 5 177 5 223 10 446
Jatkuvat palvelut 4 390 4 854 9 300

Kyberturvateknologian jälleenmyynti 3 761 3 614 6 998
Yhteensä 26 720 27 655 53 272

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti:

tuhatta euroa 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Suomi 15 425 16 057 32 395
Tanska 3 990 4 460 7 364
Ruotsi 4 880 4 820 8 834
Benelux 801 1 066 2 073
Muut maat 1 624 1 252 2 606
Yhteensä 26 720 27 655 53 272

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 segmen-
tin tulos käyvät ilmi konsernin laajasta tuloslaskelmasta ja raportoitavan segmentin varat ja 
velat konsernitaseesta. 

Osakekohtainen tulos 

 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos -451 875 -1 457 497 -1 835 236
 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana, 
laimentamaton 7 413 427 7 412 814 7 410 832
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,06 -0,20 -0,25
Henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden vaikutus 116 043 44 506 44 046
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana, 
laimennusvaikutuksella oikaistu 7 529 469 7 457 320 7 454 877
Laimennettu osakekohtainen tulos (EUR) -0,06 -0,20 -0,25

Nixun laimentavat potentiaaliset osakkeet liittyvät Nixun osakeperusteiseen kannustinjärjestelyyn. 
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Työsuhde-etuudet

Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin tuloslaskelmaan kirjatut työsuhde-etuudet: 

tuhatta euroa 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Palkat ja palkkiot 13 626 15 071 27 505
Sosiaaliturvasta johtuvat kulut 978 1 068 2 054
Osakeperusteinen palkitseminen 135 163 324
Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt 1 903 1 953 3 572
Yhteensä 16 641 18 255 33 456

Henkilöstö

Osakeperusteiset maksut 
Nixulla on voimassa 2019 käynnistetty optio-ohjelma. Näi-
den ohjelmien yksityiskohdat on esitetty konsernin 31. jou-
lukuuta 2020 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen liitetie-
dossa 3.2. 

30.3.2021 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 
hallituksen jäsenille maksettiin vuosipalkkioista 30 % mark-
kinoilta hankittavina Nixu Oyj:n osakkeina. Osakkeina mak-
settujen palkkioden suuruus oli yhteensä 59 tuhatta euroa.
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Yrityskaupat ja konsernirakenne 
Katsauskaudella ei ole ollut muutoksia konsernirakenteessa. 

Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo

Konsernin aineettomat hyödykkeet koostuvat liikearvosta, asiakassuhteista ja muista ai-
neettomista hyödykkeistä kuten ohjelmistolisensseistä. 

tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Kirjanpitoarvo kauden alussa 15 226 16 858 16 858
Valuuttakurssierot -45 -17 275
Poistot -200 -257 -487
Arvonalentumiset 0 0 -1 420
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 14 981 16 584 15 226

Taseen liikearvo 30.06.2021 oli 12 681 tuhatta euroa (13 909), asiakassuhteet 2 300 tuhatta 
euroa (2 643) ja muut aineettomat hyödykkeet 0 tuhatta euroa (32).

Korollinen nettovelka sekä oma pääoma

Korollinen nettovelka ja johdannaiset 

Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin korollisen nettovelan laskenta:

tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Pitkäaikaiset lainat 
Rahalaitoslainat 2 672 5 279 4 971
Vuokrasopimusvelat 1 433 1 827 1 447
Pitkäaikaiset lainat yhteensä 4 105 7 106 6 418
Lyhytaikaiset lainat
Rahalaitoslainat 2 687 1 727 621
Vuokrasopimusvelat 1 342 1 367 1 237
Lyhytaikaiset lainat yhteensä 4 029 3 094 1 858
Lainat yhteensä 8 134 10 201 8 276
Vähennetään rahavarat 5 978 7 662 6 031
Nettovelka 2 156 2 538 2 244
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Lainat 
Nixun rahalaitoslainat 30.6.2021 koostuivat vuonna 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 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Laina 1 2014 9.10.2020 3,75 % Kuukausittain 0 418 0
Laina 2 2017 30.11.2020 3,75 % kuukausittain 0 346 0
Laina 3 2017 30.5.2022 4,15 % bullet 2 065 2 065 2 065
Laina 4 2019 28.3.2023 4,75 %+6kk euribor puolivuosittain 1 250 2 188 1 563
Laina 5 2017 30.5.2023 3,8 %+3,8 % bullet 2 052 1 977 1 977
Laina 6 2017 30.9.2020 0,00 % neljännesvuosittain 0 32 0
Yhteensä     5 367 7 026 5 605

Lainojen kassakorot olivat 3,75 % ja 4,75 % välillä (30.6.2020:  3,75 %-4,35 %) sekä 2 052 tu-
hannen euron osalta pääomitettava korko 3,80 % (30.6.2020: 3,80 %) 30.6.2021 päättyneellä 
tarkasteluajankohtana.

Lainoihin ja luottolimiitteihin liittyvät kovenanttiehdot ovat seuraavat: omavaraisuusaste 
vähintään 30 % tarkastusajankohtaan 30.6.2022 asti ja sen jälkeen aina vähintään 32 %. 
Käyttökate (EBITDA) vähintään 380 tuhatta euroa tarkasteluajankohtana 30.6.2021 sekä vä-
hintään 1 000 tuhatta euroa tarkasteluajankohtana 31.12.2021. Käyttökate 30.6.2021 lasketaan 
perustuen vuoden 2021 ensimmäiseen vuosipuoliskoon, jonka jälkeen käyttökate lasketaan 
perustuen edeltävään 12 kuukauteen. Konsernin korolliset nettovelat/käyttökate -tunnus-
luku tarkastetaan puolivuosittain 30.6. ja 31.12., ensimmäisen kerran 30.6.2022. Nettovelan 
suhde käyttökatteeseen (EBITDA) on korkeintaan 3,7 tarkasteluajankohtaan 30.6.2022 saak-
ka, 3,25 tarkasteluajankohtaan 31.12.2022 saakka ja sen jälkeen tarkasteluajankohtina kor-
keintaan 3,0. 

Konserni täytti lainoihin liittyvät kovenanttiehdot 30.6.2021 sekä vertailukaudella 30.6.2020. 
Koska kovenanttiehdot täyttyivät 30.6.2021, ja tämänhetkisen näkemyksen mukaan täyt-
tyvät myös 31.12.2021, lainat luokiteltiin pitkä- ja lyhytaikaisiksi. Vuonna 2017 nostettu 2 065 
tuhannen euron suuruinen laina (laina 3) erääntyy sopimuksen makaisesti 12 kuukauden 
sisällä, jolloin se on luokiteltu kokonaan lyhytaikaiseksi. Yhtiön rahoitusasema ja voimassa 
olevat rahoitussopimukset takaavat yhtiön maksukyvyn.

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 lai-

nojen käyvät arvot perustuvat rahavirtoihin, jotka on diskontattu tämänhetkistä lainakor-
koa 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 30.6.2021 yksi koronvaihtosopimus, joiden perusteella 38 % (31 %) osuus lai-
napääomasta on suojattu rahavirtariskin osalta. Koronvaihtosopimuksissa yhtiö saa vaih-
tuvaa EURIBOR 3 kk tai 6 kk -korkoa ja maksaa kiinteää 0,44 % ja 0,81 % kuponkikorkoa. Ko-
ronvaihtosopimus erääntyy 2022. Nämä johdannaiset kuuluvat käypien arvojen hierarkian 
tasolle 2, ja niiden käypä arvo määritetään havainnoitavissa oleviin tuottokäyriin perustu-
vien arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvona. Johdannaisten käypä arvo 30.6.2021 oli  
20 tuhatta euroa negatiivinen (30.6.2020: 33 tuhatta euroa negatiivinen). 

Oma pääoma 

Osinkojen maksu

Tilikaudella 2021 ei maksettu osinkoja (2020: 0). 
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Ehdolliset erät ja sitoumukset

tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Velat, joiden vakuutena on yrityskiinnitys
Annetut yrityskiinnitykset 1) 10 118 10 118 10 118

Lainan määrä 5 367 7 026 5 592

Muut vastuut

tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Vuokravakuudet 271 269 269

1) Yrityskiinnitykset ja Nixu AB:n osakkeet (100) ja Nixu A/S:n osakkeet (100) olivat Nixu Oyj:n 5,4 miljoonan euron lainan ja 5,5 
miljoonan euron luottolimiittien vakuutena. Luottolimiitit eivät olleet katsauskauden lopussa käytössä.

Lainasaamiset lähipiiriltä

tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Lainasaamiset lähipiiriltä (johtoryhmä) 0 16 0

Lainasaamiset liittyvät osakepohjaiseen kannustinjärjestelyyn.

Lähipiiritapahtumat
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Keskeisten tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate lasketaan lisäämällä poistot liiketulokseen.

Oikaistu käyttökate lasketaan lisäämällä oikaisuerät käyt-
tökatteeseen.

Oikaisuerät sisältävät olennaisia tavanomaisesta liiketoi-
minnasta poikkeavia eriä, joita ovat uudelleenjärjestelyihin 
liittyvät kulut sekä yrityskauppoihin liittyvät kulut.

Oikaistu liiketulos lasketaan lisäämällä oikaisuerät liiketu-
lokseen.

Omavaraisuusaste lasketaan jakamalla oman pääoman 
kokonaismäärä taseen loppusummalla, josta on vähen-
netty saadut ennakkomaksut.

Korollinen nettovelka. Rahat ja rahavarat vähennetään 
rahoitusvelkojen kokonaismäärästä (lyhytaikaiset ja pitkä-
aikaiset lainat).

Nettovelkaantumisaste lasketaan jakamalla nettovelka 
oman pääoman kokonaismäärällä.

Osakekohtainen tulos, laimentamaton lasketaan jaka-
malla emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos keski-
määrisellä kauden aikana ulkona olevien osakkeiden luku-
määrällä.

Osakekohtainen tulos, laimennettu lasketaan jakamalla 
emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos keskimääri-
sellä kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumää-
rällä, laimennusvaikutus huomioituna. 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj

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

Jakelu:

Nasdaq

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti: 
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaa-
linen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa 
organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. 
Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönlä-
heisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten 
palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmista-
miseksi. Haluamme olla paras työpaikka noin 400 kyber-
turva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käy-
tännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat 
Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme 
ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Hel-
singin pörssilistalla.

www.nixu.com
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