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Tammi-joulukuun 2014 pääkohdat: 
 

• Liikevaihto*14*522,3*(2013:*11*989,9)*tuhatta*euroa.*Kasvua*21,1*%.*
• Käyttökate*(EBITDA)*1*501,1*(556,6)*tuhatta*euroa.*Kasvua*169,7*%.*Käyttökate*

oli*10,3*%*liikevaihdosta.*
• Liikevoitto*(EBIT)*1*173,8*(467,0)*tuhatta*euroa.*Kasvua*151,4*%.*Liikevoitto*oli*

8,1*%*liikevaihdosta.*
• Tilikauden*tulos*143,0*(327,6)*tuhatta*euroa.*Vähennystä*56,4*%.*Tilikauden*

tulos*oli*1,0*%*liikevaihdosta.*
• Kertaerin*ja*liikearvopoistoin*oikaistu*tilikauden*tulos*oli*1*112,8*(327,6)*

tuhatta*euroa.*Kasvua*239,6*%.*Oikaistu*tulos*oli*7,7*%*liikevaihdosta.*
• Taseen*loppusumma*17*306,4*(5*676,3)*tuhatta*euroa.*
• Pro*forma*liikevaihto*16*965,7*tuhatta*euroa*ja*pro*forma*käyttökate*(EBITDA)*

2*257,2*tuhatta*euroa*
• Hallitus*esittää*yhtiökokoukselle*8*eurosentin*osinkoa*osakkeelta.*

*

Tammi-kesäkuun 2014 pääkohdat: 
*

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

• Nixu%Oy%ilmoitti%3.6.2014%selvittävänsä%yhtiön%osakkeen%listausmahdollisuuksia%
First&North&Smarkkinapaikalle*ja*harkitsevansa*yleisölle*ja*institutionaalisille*
sijoittajille*suunnattavan*osakeannin*toteuttamista.**

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

 

Heinä-joulukuun 2014 pääkohdat: 
• Liikevaihto*8*093,8*(2013:*5*504,7)*tuhatta*euroa.*Kasvua*47,0*%.*
• Käyttökate*1*005,3*(420,2)*tuhatta*euroa.*Kasvua*139,2*%.*Käyttökate*oli*

12,4*%*liikevaihdosta.*
• Liikevoitto*746,5*(369,1)*tuhatta*euroa.*Kasvua*102,3*%.*Liikevoitto*oli*9,2*%*

liikevaihdosta.*
• Nixun*uusi*toimitusmalli*Cybersecurity*by*Nixu*käynnistettiin*syyskuussa,*

tavoitteena*tarjota*Nixun*kyberturvapalveluita*osana*kumppaneiden*
kokonaisratkaisutoimituksia,*jolloin*loppuasiakkaille*voidaan*taata*ratkaisun*
kyberturvallisuus.*Elisa*Oyj:n*kanssa*julkistettiin*Cybersecurity*by*Nixu*–
kumppanuus.*
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• Nixu*osti*lokakuussa*käyttäjähallintaan*ja*digitaaliseen*identiteettiin*
erikoistuneen*Panorama*Partnersin*koko*osakekannan.*Järjestelyn*tavoitteena*
oli*vahvistaa*edelleen*Nixun*asemaa*Pohjoismaiden*suurimpana*
tietoturvaratkaisuiden*asiantuntijayhtiönä*ja*tuoda*uutta*osaamista*erityisesti*
digitaalisen*liiketoiminnan*asiakassegmenttiin.*Panorama*Partners*Oy:n*
sulautumissuunnitelma*Nixu*Oyj:öön*on*rekisteröity*kaupparekisteriin*
31.12.2014.*

• Ylimääräinen*yhtiökokous*30.10.2014*nimitti*hallituksen*uudeksi*varsinaiseksi*
jäseneksi*VTM,*DI*Kati*Hagrosin.*Hagros*toimii*KONE*Oyj:ssä*tehtävässä*Senior*
Vice*President,*Development.*

• Nixu*eriytti*Nixu*Software*Oy:n*konsernista*osittaisjakautumisella*
marraskuussa."Tuoteyhtiö"Nixu"Softwaren"eriyttäminen"konsernista"on*osa*
Nixu%Oy:n%keskittymistä%kyberturvapalveluyhtiöksi.*

• Kaupankäynti*Nixu*Oyj:n*osakkeella*alkoi*5.12.2014.*Listautumisen*yhteydessä*
toteutetulla*listautumisannilla*kerättiin*yhteensä*4,99*miljoonaa*euroa.*
Annissa*liikkeeseen*lasketut*1*134*091*osaketta*vastasivat*noin*18,6*%*yhtiön*
osakekannasta*ja*äänimäärästä.*Listautumisannin*myötä*Nixu*sai*noin*500*
uutta*omistajaa.*
*
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Avainluvut 

 

Tuhatta&euroa 7+12/2014 7+12/2013 Muutos,&% 1+12/2014 1+12/2013 Muutos,&%

Liikevaihto 8+093,8 5+504,7 47,0+% 14+522,3 11+989,9 21,1+%

Käyttökate 1+005,3 420,2 139,2+% 1+501,1 556,6 169,7+%

Käyttökate,+%+liikevaihdosta 12,4+% 7,6+% 62,7+% 10,3+% 4,6+% 122,7+%

Liikevoitto 746,5 369,1 102,3+% 1+173,8 467,0 151,4+%

Liikevoitto,+%+liikevaihdosta 9,2+% 6,7+% 37,6+% 8,1+% 3,9+% 107,5+%

Liikevoitto+ennen+kertaluonteisia+kuluja1 781,0 369,1 111,6+% 1+257,2 467,0 169,2+%

Liikevoitto+ennen+kertaluonteisia+
kuluja1,+%+liikevaihdosta 9,6+% 6,7+% 43,9+% 8,7+% 3,9+% 122,3+%

Tilikauden+tulos C167,0 265,8 C162,8+% 143,0 327,6 C56,4+%

Osakekohtainen+tulos,+euroa C0,03 0,06 C159,2+% 0,03 0,07 C57,7+%

Oikaistu+tulos+ilman+liikearvon+poistoja+1,2,3 718,6 265,8 170,4+% 1+112,8 327,6 239,6+%

Oikaistu+osakekohtainen+tulos+ilman+
liikearvon+poistoja+1,2,3 +euroa 0,14 0,06 154,9+% 0,23 0,07 229,5+%

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

Osakkeiden+lukumäärä+keskimäärin4 5+028+959 4+741+060 4+886+193 4+741+060

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.&Heinä;joulukuun&2014
&liikevoittoon&sisältyi&kertaluonteisia&kuluja&34,4&tuhatta&euroa&(koko&vuoden&liikevoittoon&83,4&tuhatta&euroa).

2Oikaistu&tilikauden&tulos=tilikauden&tulos&+&kertaluonteiset&kulut&verovaikutus&huomioiden.&Heinä;joulukuun&2014&tilikauden&tulokseen
&sisältyi&kertaluonteisia&kuluja&yhteensä&865,3&tuhatta&euroa,&verovaikutus&huomioiden&692,2&tuhatta&euroa&(koko&vuoden&tulokseen&970,7&tuhatta
&euroa,&verovaikutus&huomioiden&776,5&tuhatta&euroa).

3Konserniliikearvon&määrä&31.12.2014&ennen&poistoja&oli&3866,6&tuhatta&euroa.&Liikearvo&poistetaan&tasapoistoina&viiden&vuoden&aikana.&
&Heinä;joulukuun&2014&ja&koko&vuoden&2014&aikana&kirjattiin&liikearvon&poistoja&193,3&tuhatta&euroa.

4Osakkeiden&lukumäärä&on&oikaistu&vuonna&2014&tehdyn&splitin&mukaisesti&kertomalla&sitä&edeltävät&lukumäärät&neljällä.&

31.12.2014 31.12.2013 Muutos,&%

Omavaraisuusaste,+% 44,8+% 61,7+% C27,5+%

Korollinen+nettovelka C4+798,3 C2+126,8 125,6+%

Nettovelkaantumisaste,+% C62,0+% C60,7+% 2,0+%

Henkilöstön+lukumäärä+kauden+lopussa 146 113 29,2+%
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Pro forma –avainluvut 

  

Pro forma –luvut on laskettu ikään kuin Nixu Software Oy:n eriyttäminen, Panorama 
Partnersin yrityskauppa, henkilöstöanti sekä First North –listautuminen olisivat kaikki 
tapahtuneet ennen tilivuotta 2013, jotta vuosien 2013 ja 2014 luvuista saadaan 
vertailukelpoisia. 

 

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.  
*

Toimitusjohtaja Petri Kairinen: ”Kannattavan kasvun vuosi antaa hyvän 
perustan jatkaa strategiamme toimeenpanoa” 

Vuosi 2014 oli meille merkittävien askelten vuosi. Kehitimme liiketoimintaamme 
määrätietoisesti, mikä näkyi voimakkaana orgaanisena kasvuna erityisesti toisella 
vuosipuoliskolla. Yhtiön koko ja rakenne antavat meille nyt mahdollisuuden ryhtyä 
täysipainoisesti toteuttamaan kasvustrategiaamme.  

Nixun pro forma -liikevaihto (ilman Nixu Softwarea ja mukaan lukien Panorama Partners 
koko vuoden ajan) viime vuodelta oli 16 965,7 tuhatta euroa, joka tarkoittaa 12,5 % 
orgaanista kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon. Toisen vuosipuoliskon 
orgaaninen kasvu oli jopa 32,1 %. Erityisen ilahtunut olen siitä, että operatiivinen toiminta 
kehittyi näin positiivisesti ja samalla pystyimme toteuttamaan strategisesti tärkeät 
Panorama Partnersin yritysoston ja listautumisen First North -markkinapaikalle. Kasvun 
myötä myös käyttökatteemme lähes kolminkertaistui. Integraatio Panorama Partnersin 
kanssa on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Olemme nyt yhden katon alla ja 
palvelemme asiakkaita yhdellä palveluvalikoimalla, yhtenäisenä Nixuna. 

Tuhatta&euroa 7+12/2014 7+12/2013 Muutos,&% 1+12/2014 1+12/2013 Muutos,&%

Pro$forma$liikevaihto,$tuhatta$euroa 8$742,1 6$616,6 32,1$% 16$965,7 15$077,5 12,5$%

Pro$forma$käyttökate,$tuhatta$euroa 1$340,0 745,3 79,8$% 2$257,2 1$400,9 61,1$%
Pro$forma$käyttökate,$%$pro$forma$
liikevaihdosta 15,3$% 11,3$% 36,1$% 13,3$% 9,3$% 43,2$%
Pro$forma$liikevoitto$ennen$
liikearvopoistoja,$
tuhatta$euroa 1$310,3 729,6 79,6$% 2$198,7 1$345,7 63,4$%
Pro$forma$liikevoitto$ennen$
liikearvopoistoja,$
%$pro$forma$liikevaihdosta 15,0$% 11,0$% 35,9$% 13,0$% 8,9$% 45,2$%

Pro$forma$liikevoitto 923,6 342,9 169,4$% 1$425,4 572,4 149,0$%

Pro$forma$tilikauden$tulos,$tuhatta$euroa 598,2 43,2 1286,0$% 911,8 132,6 587,4$%

Pro$forma$EPS,$euroa 0,10 0,01 1286,0$% 0,15 0,02 587,4$%

Osakkeiden$lukumäärä$keskimäärin 6$112$035 6$112$035 6$112$035 6$112$035
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Missiomme on pitää digitaalisen yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Digitalisoituva 
yhteiskunta avaa liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia. Verkkokauppa, sähköinen asiointi 
ja teollinen internet mahdollistavat yritysten joustavan toiminnan tietoverkkojen kautta yli 
valtakunnan rajojen. Kyberturvan tehtävänä on varmistaa uusien teknologioiden 
käytettävyys ja asioinnin sujuvuus. Kyberturvan merkitys nousi vuoden 2014 aikana 
yhteiskunnan tietoisuuteen meillä ja maailmalla. Mennyttä vuotta kutsuttiin maailman-
laajuisesti laajojen tietomurtojen vuodeksi. Suomessa vuodenvaihteen mittavat 
palvelunestohyökkäykset taas osoittivat konkreettisesti miten haavoittuvaa digitaalinen 
toiminta voi olla. 

Nixu aikoo oman kasvustrategiansa mukaisesti jatkaa kehitystään lunastaakseen 
paikkansa kyberturvapalvelujen ykkösvaihtoehtona Pohjois-Euroopassa. Tulemme 
vuoden 2015 aikana panostamaan merkittävästi kansainvälistymiseen, skaalautuvien 
palveluiden kehitykseen sekä kyberuhkatutkimukseen ja rekrytointiin, jotka kasvattavat 
osaamispääomaamme entisestään. Nämä kasvupanostukset eivät pääosin toimintamme 
luonteesta johtuen näy investointeina vaan suoraan käyttökatteessamme. Tätä vaikutusta 
kuvaamme myös taloudellisessa ohjeistuksessamme. Tarvittaessa tuemme strategian 
toteutumista myös yritysostoin. 

Kriittinen osa menestystämme on kykymme sitouttaa ja rekrytoida lisää tietoturva-alan 
huippuammattilaisia. Tätä taustaa vasten on ollut ilo huomata, miten samankaltaiset 
kulttuurit ex-panoramalaisilla ja nixulaisilla olivat, yhteinen sävel on löytynyt helposti. Myös 
listautuminen on otettu hyvin vastaan henkilöstön keskuudessa. Vuoden lopulla tehdyssä 
henkilöstötyytyväisyyskyselyssä saavutimme merkittävästi alan keskiarvoa paremmat 
tulokset ja yrityskohtaisesti saavutimme mittaushistoriamme parhaat tulokset. Tätä taustaa 
vasten on hyvä jatkaa yhtiömme kehittämistä pitäen mielessä visiomme olla paras 
työpaikka tietoturva-ammattilaisille. 

 

Liikevaihto ja tuloksen kehitys 
Nixu-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 14 522,3 (2013: 11 989,9) tuhatta euroa. 
Liikevaihto kasvoi 2 532,4 tuhatta euroa ja oli 21,1 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa 
suurempi. Merkittävimpiä konsernin liikevaihdon kasvuun vaikuttavia tekijöitä olivat tehdyn 
Panorama Partners -yrityskaupan lisäksi kyberturvapalveluiden kasvanut kysyntä, joka 
kasvatti sekä emoyhtiön että Panorama Partnersin liikevaihtoa. Erityisen voimakasta 
orgaaninen kasvu (pro forma) oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla: 32,1 % verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. 

Nixu toteutti vuonna 2014 merkittäviä liiketoimintajärjestelyitä, joiden tavoitteena oli sekä 
selkeyttää konsernin rakennetta että keskittää liiketoiminta puhtaasti kyberturvaan. Tähän 
liittyen Nixu osti käyttäjähallintaan ja digitaaliseen identiteettiin erikoistuneen Panorama 
Partnersin osakekannan lokakuussa ja eriytti osittaisjakautumisen kautta ohjelmisto-
tuoteliiketoimintaan keskittyneen Nixu Software Oy:n (nyk. FusionLayer Oy) marras-
kuussa. Nämä järjestelyt huomioiva vuoden 2014 liikevaihto (pro forma) oli 16 965,7 
tuhatta euroa. 

Nixun käyttökate (EBITDA) vuodelta 2014 oli 1 501,1 (556,6) tuhatta euroa. Käyttökate 
kasvoi 944,5  tuhatta euroa eli 169,7 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 

Nixun liikevoitto (EBIT) vuodelta 2014 oli 1 173,8 (467,0) tuhatta euroa. Liikevoitto kasvoi 
706,8 tuhatta euroa eli 151,4 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
Liikevoittoa alensivat tehdyn yrityskaupan aiheuttamat 193,3 tuhannen euron liikearvon 
poistot. 
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Nixun tulos vuodelta 2014 oli 143,0 (327,6) tuhatta euroa. Tulos väheni 184,6 tuhatta 
euroa eli 56,4 %. Tulosta alensivat listautumiseen ja yritysjärjestelyihin liittyvät 964,2 
tuhannen euron rahoituskulut. 

Rahoitus ja investoinnit 
Nixun taseen loppusumma 31.12.2014 oli 17 306,4 (5 676,3) tuhatta euroa ja 
omavaraisuusaste 44,8 (61,7) %. Nixu osti vuoden 2014 jälkimmäisellä puoliskolla 
Panorama Partners Oy:n osakekannan, mikä näkyy konserniliikearvon kasvuna. 

First North –listautumisannin tuotot kulujen jälkeen olivat 4 170,9 tuhatta euroa, mikä 
paransi yrityksen rahoitusasemaa. 

Yrityskauppaa varten otettua pankkilainaa on tilikauden päättyessä jäljellä 4 000,0 tuhatta 
euroa, josta pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa 3 462,7 tuhatta euroa ja kuluvan 
vuoden aikana erääntyvää lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa 537,3 tuhatta euroa. 

Taseen lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy Panorama Partnersin 
loppukauppahintavelka, joka erääntyi maksettavaksi kauden päättymisen jälkeen. 

Tilikauden aikana ei tehty jaksotettavia tuotekehitysinvestointeja. 

Osinkoja jaettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 888,9 (296,3) tuhatta euroa. Likvidit 
varat 31.12.2014 olivat 8 798,3 (2 148,7) tuhatta euroa. 

Henkilöstö, johto ja hallinto 
Vuoden 2014 alussa lanseerattiin uusi One Nixu -organisaatio, jonka myötä poistettiin 
vanha tulosyksikkörakenne. Nyt raportoimme Nixun kokonaisuutta yhtenä tulosyksikkönä. 
Uusi organisaatiomalli tehostaa asiakaslähtöisyyttä ja mahdollistaa henkilöstön paremman 
liikkuvuuden eri tehtäviin organisaatiossa. 

Nixun toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.2.2014 alkaen aiemmin yhtiön myynti- ja markkinointi-
johtajana toiminut KTM Petri Kairinen. 

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 145 (112). Henkilöstön määrä kasvoi 33 
henkilöllä, johtuen pääosin strategian mukaisesta Panorama Partners Oy:n 
yrityskaupasta, jonka myötä konsernin palvelukseen siirtyi 35 käyttäjähallinnan ja 
digitaalisen identiteetin ammattilaista. Konsernista siirtyi pois Nixu Software Oy:n 
eriyttämisen myötä 13 henkilöä. 

Nixun keskeisenä strategisena tavoitteena on olla paras työpaikka tietoturva-
ammattilaisille. Kaltaisellemme asiantuntijaorganisaatiolle parhaan työpaikan tavoite 
tarkoittaa avoimen ja kannustavan kulttuurin jatkuvaa kehittämistä, mutta myös aina 
haastavampia ja kehittävämpiä asiakastoimeksiantoja, joissa asiantuntijamme parantavat 
omia taitojaan edelleen.  

Osana tätä tavoitetta yhtiön työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta osallistua henkilöstöantiin 
elo-syyskuun vaihteessa 2014. Antiin osallistui 70 Nixu Oy:n työntekijää. 

Vuoden 2014 lopulla toteutetun henkilöstötyytyväisyyskyselyn mukaan olemme 
onnistuneet erityisesti sisäisessä viestinnässä ja avoimen kulttuurin luonnissa. 
Tutkimuksen mukaan kehitettävää meillä on toimitilojen kehittämisessä ja sisäisen 
työkierron lisäämisessä. Näihin nixulaisten viihtyvyyteen liittyviin asioihin panostamme 
erityisesti vuoden 2015 aikana. 

Varsinainen yhtiökokous 21.5.2014 valitsi hallitukseen uudelleen Kimmo Rasilan (puheen-
johtaja), Marko Kaupin (varapuheenjohtaja), Pentti Huuskon ja Juhani Kaskealan. 
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Ylimääräinen yhtiökokous 30.10.2014 nimitti hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi 
Kati Hagrosin. 

Johtoryhmään kuuluivat 31.12.2014 Petri Kairinen, Petteri Arola, Valtteri Peltomäki, Heikki 
Roikonen ja Kim Westerlund. 

Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, 
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila. 

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

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai 
useammassa erässä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön omalla vapaalla pääomalla 
enintään 60 000 kappaletta. Valtuutus sisälsi hallituksen oikeuden päättää kaikista omien 
osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisälsi siten myös oikeuden hankkia omia 
osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutus 
on voimassa 18 kuukauden ajan varsinaisesta yhtiökokouksesta lukien. 

Varsinainen yhtiökokous 21.5.2014 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallituksen 
jäsenille suunnattavasta maksullisesta osakeannista. Valtuutuksen perusteella 
annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 12 000 kappaletta. 
Uudet osakkeet voidaan osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen antaa suunnatulla 
osakeannilla hallituksen jäsenille, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, 
kuten osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten sitouttamistarkoituksessa. Suunnatun 
osakeannin edellytyksenä on henkilöstöannin järjestäminen Nixu-konsernin henkilöstölle, 
jolloin osakeanti on osa yhtiön laajempaa sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmää. Uudet 
osakkeet voidaan antaa vain maksua vastaan siten, että osakkeiden merkintähinta vastaa 
henkilöstöannissa määriteltyä osakkeiden merkintähintaa. Yhtiön hallituksella on oikeus 
muilta osin tarkemmin päättää osakkeiden merkintäehdoista ja maksuajasta. Valtuutus on 
voimassa 18 kuukauden ajan varsinaisesta yhtiökokouksesta lukien eli 21.11.2015 
saakka. Tällä valtuutuksella ei peruutettu yhtiökokouksen 4.4.2013 hallitukselle antamaa 
osakeantivaltuutusta.  

Ylimääräinen yhtiökokous 30.10.2014 mm. päätti yhtiön osittaisjakautumisesta, valtuutti 
hallituksen päättämään harkintansa mukaan yhtiön listautumisesta NASDAQ OMX First 
North Finland –markkinapaikalle, listautumisen yhteydessä toteutettavasta yleisölle ja 
institutionaalisille sijoittajille suunnatusta osakeannista sekä maksuttomasta osakeannista 
Yhtiön osakkeenomistajille. Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiön yhtiöjärjestyksen 
muuttamisesta ja valitsi yhtiön hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Kati Hagrosin. 

Tilikauden päättyessä yhtiön hallituksella on voimassa ylimääräisen yhtiökokouksen 
30.10.2014 antama valtuutus päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista 
yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä, mukaan lukien listautuminen, tai 
mahdollisten tulevien yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa 30.10.2019 
saakka. Valtuutuksesta käytettiin osa listautumisen yhteydessä. Jäljellä on valtuutus 
2 185 909 osakkeelle. 

Osakkeet ja osakkeenomistajat 
Nixulla on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Nixu Oyj:n 
osakkeita oli 31.12.2014 kaupparekisteriin merkittynä 6 112 035 kappaletta. Yhtiön 
hallussa ei ole omia osakkeita. Nixulla oli 31.12.2014 yhteensä 794 osakkeenomistajaa.  
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Yhtiö toteutti syyskuussa 2014 osakeannit henkilöstölle, avainhenkilöille ja hallituksen 
jäsenille. Näiden osakeantien perusteella merkittiin yhteensä 59 221 uutta yhtiön osaketta, 
jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 13.10.2014. 

Yhtiön hallitus päätti 6.11.2014 yhtiökokoukselta 30.10.2014 saamansa valtuutuksen 
perusteella maksuttomasta osakeannista (ns. split) yhtiön osakkeenomistajille siten, että 
annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä oli 3 733 458 kappaletta ja uudet 
osakkeet annettiin yhtiön osakkeenomistajien omistuksen suhteessa siten, että kutakin 
yhtä (1) osaketta kohden osakkeenomistajille annettiin kolme (3) uutta yhtiön osaketta. 
Maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin jakautumisen 
suhteessa 10.11.2014. Kyseisen osakeantivaltuutuksen perusteella ei enää voida antaa 
uusia osakkeita. 

Nixu järjesti 20.11.-5.12.2014 listautumisannin, jonka yhteydessä se keräsi yhteensä 4,99 
miljoonaa euroa ennen listautumisesta ja listautumisannista aiheutuvien palkkioiden ja 
kulujen vähentämistä ja yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi 6 112 035 osakkeeseen. 
Annissa liikkeeseen lasketut 1 134 091 osaketta vastasivat noin 18,6 % yhtiön osake-
kannasta ja äänimäärästä listautumisannin toteutumisen jälkeen. Nixu sai listautumis-
annissa yhteensä noin 500 uutta osakkeenomistajaa. Kaupankäynti Nixu Oyj:n osakkeilla 
alkoi First North -markkinapaikalla 5.12.2014.  

Johtuen listautumisen ajoittumisesta joulukuulle, kaupankäyntipäiviä Nixu Oyj:n osakkeella 
oli tilikauden 2014 aikana vain 17. Kaupankäynnissä vaihdettiin yhteensä 227 635 
osaketta, vaihdon kokonaisarvon ollessa 974 475 euroa. Kurssi oli korkeimmillaan 4,50 
euroa, alimmillaan 3,95 euroa, keskikurssi 4,28 euroa ja päätöskurssi 31.12. 4,15 euroa. 
Markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 25 miljoonaa euroa. 

Osinkoehdotus!
Nixu Oyj:n emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 7 603,6 tuhatta euroa, josta 
tilikauden voittoa 211,3 tuhatta euroa. Konsernin oikaistu voitto ilman kertaeriä ja 
liikearvon poistoja oli 1 112,8 tuhatta euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 
2014 maksettaisiin osinkoa 0,08 euroa osakkeelta eli yhteensä 488 962,80 euroa. 
Ehdotettu osinko vastaa noin 44 % Nixu-konsernin tilikauden oikaistusta nettotuloksesta, 
joka ottaa huomioon kertaerät ja liikearvopoistot. 

Osinkoehdotus on Nixun voitonjakopolitiikan mukainen ottaen huomioon kertaerät ja 
liikearvopoistot; "Nixu pyrkii jakamaan 30-70 % tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille 
voitonjakona". 

Tilikauden päättymisen jälkeen Nixun taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut 
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna 
yhtiön hallituksen mukaan yhtiön maksuvalmiutta. 

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

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

Talouskasvun mahdollinen nopeutuminen ja toisaalta kyberturvamarkkinan kova kysyntä 
voivat johtaa palkkainflaatioon, jolla voi olla olennainen vaikutus palveluyritysten 
kustannuksiin. 
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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 ratkaisutoimitusprojekteihin liittyy erityisesti odottamattomien viivästysten ja 
ylimääräisen työn johdosta epävarmuustekijöitä, joista saattaa johtua Nixun kokonaan tai 
osittain kannettaviksi tulevia kustannuksia; tämän lisäksi Nixu ei välttämättä pysty aina 
allokoimaan henkilöstöresursseja, jaksottamaan pitkäaikaisiin projekteihin liittyviä 
suorituksia tai ennustamaan toimintaansa ennakoimallaan tavalla. 

Vaikka Nixu nojaa strategiassaan ensisijaisesti orgaaniseen kasvuun, Nixu etsii myös 
jatkuvasti vaihtoehtoja kasvulle yritysoston tai -ostojen kautta. Nixu ei välttämättä 
kuitenkaan löydä sopivia ostokohteita, jotka tukisivat Nixun strategiaa tai muutoin sopisivat 
Nixun toimintoihin. Ei myöskään ole takeita siitä, että Nixu onnistuu integroimaan 
mahdollisen yritysostokohteen liiketoiminnan menestyksekkäästi omaan liiketoimintaansa, 
tai että Nixu onnistuu saavuttamaan toivottuja strategisia tavoitteita tai synergiaetuja, 
eivätkä mahdolliset yritysostot näin välttämättä tuota odotettua liikevaihtoa tai voittoa. 
Mahdollisista yritysostoista saattaa myös seurata Nixulle ennakoimattomia riskejä ja 
piileviä vastuita, joihin ei ole pystytty varautumaan. Yritysostomahdollisuuksien tutkiminen 
ja yritysostojen mahdollinen toteuttaminen voivat viedä Yhtiön johdolta huomattavia 
resursseja, jolloin Nixun varsinainen liiketoiminta saattaa kärsiä. 

Mikäli konserniliikearvoon liittyvät tuotto-odotukset eivät tulevaisuudessa vastaa tämän 
hetken oletuksia, voidaan konserniliikearvon poistoaikaa joutua muuttamaan tai tekemään 
konserniliikearvon tasearvosta arvonalentumiskirjaus 

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 
Johtamisen ja yrityskulttuurin yhtenäisyyden näkökulmasta merkittävä hetki saavutettiin 
1.2.2015 kun entiset panoramalaiset muuttivat samoihin tiloihin muiden nixulaisten kanssa 
ja uusi, yhteinen organisaatio astui voimaan. 

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 
Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. 
Tiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut ovat tilintarkastettuja. Tiedot on esitetty First 
Northin sääntöjen kohdan 4.6 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty 
tarkoista luvuista. 

Koska tilikausien tuloksia olisi konsernirakenteen muutosten vuoksi muuten vaikeaa 
vertailla, tiedotteessa esitetään myös pro forma -tulostiedot, joissa oletetaan osittais-
jakautumisen, yrityskaupan, henkilöstöannin ja listautumisen tapahtuneen ennen 
vertailukauden alkua. Pro forma -tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
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Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2015!
Nixu järjestää analyytikoille ja salkunhoitajille sekä medialle tarkoitetun tulostiedotus-
tilaisuuden 26.2.2015 kello 9.30 alkaen. Tilaisuudessa käytettävä esitysmateriaali on 
tilaisuuden alettua nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nixu.com/sijoittajat 

Nixun vuosikertomus julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nixu.com viikon 13 
/ 2015 aikana. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 16.4.2015. 

Yhtiö julkaisee puolivuotiskatsauksen tammi-kesäkuulta 2015 maanantaina 17.8.2015. 

Nixu julkaisee puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja 
kolmannelta vuosineljännekseltä liikevaihtotiedot. 
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Konsernin tuloslaskelma (FAS) 
 

 
 

Tuhatta&euroa 7+12/2014 7+12/2013 1+12/2014 1+12/2013 1+6/2013

Liikevaihto 8+093,8 5+504,7 14+522,3 11+989,9 6+485,2

Liiketoiminnan+muut+tuotot 105,1 114,1 266,6 218,1 104,0

Materiaalit+ja+palvelut >628,4 >239,8 >1+081,0 >760,9 >521,1

Henkilöstökulut >5+178,4 >3+812,6 >9+431,3 >8+377,3 >4+564,6

Liiketoiminnan+muut+kulut >1+386,8 >1+146,1 >2+775,5 >2+513,3 >1+367,1

Poistot+ja+arvonalenemiset >258,8 >51,2 >327,4 >89,6 >38,5

Liikevoitto 746,5 369,1 1+173,8 467,0 97,9
Rahoitustuotot+ja+>kulut >878,9 >8,6 >942,8 >10,4 >1,8

Tulos+ennen+veroja >132,3 360,5 230,9 456,6 96,1

Tuloverot >47,4 >94,0 >120,8 >129,6 >35,6

Vähemmistöosuus 12,8 >0,7 32,8 0,6 1,4

Tilikauden+voitto >167,0 265,8 143,0 327,6 61,9



 
 

Nixu Oyj / 2015 

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2014   13 (19)  

 

Konsernin tase (FAS) 

 
 

 

 

 

Tuhatta&euroa 31.12.2014

VASTAAVAA

PYSYVÄT'VASTAAVAT

Aineettomat'hyödykkeet 3'684,8

Aineelliset'hyödykkeet 137,6

31.12.2013

184,3

133,6

PYSYVÄT'VASTAAVAT'YHTEENSÄ 3'822,5

VAIHTUVAT'VASTAAVAT

317,8

Lyhytaikaiset'saamiset 4'685,6

Rahat'ja'pankkisaamiset 8'798,3

VAIHTUVAT'VASTAAVAT'YHTEENSÄ 13'484,0

VASTAAVAA&YHTEENSÄ 17&306,4

VASTATTAVAA

OMA'PÄÄOMA

Osakepääoma 94,8

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

Edellisten'tilikausien'voitto'(tappio) 2'105,1

Tilikauden'voitto'(tappio) 143,0

OMA'PÄÄOMA'YHTEENSÄ 7'744,7

VÄHEMMISTÖOSUUS 0,0

VIERAS'PÄÄOMA

Pitkäaikainen'vieras'pääoma 3'462,7

Lyhytaikainen'vieras'pääoma 6'099,0

VIERAS'PÄÄOMA'YHTEENSÄ 9'561,7

VASTATTAVAA&YHTEENSÄ 17&306,4

3'209,8

2'148,7

5'358,5

5&676,3

94,8

18,2

3'061,1

327,6

3'501,8

20,5

21,8

2'132,1

2'154,0

5&676,3
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Konsernin rahoituslaskelma (FAS) 
 

 
 

Tuhatta&euroa 7+12/2014 7+12/2013 1+12/2014 1+12/2013
Tulos&ennen&satunnaisia&eriä .132,3 360,5 230,9 456,6
Poistot 258,8 51,2 327,4 89,6
Verot .93,5 .34,8 .181,3 .70,4
Muut&oikaisut
Käyttöpääoman&muutos 300,9 296,5 160,7 190,0
Liiketoiminnan&rahavirta 333,9 673,3 537,7 665,7

Investoinnit& .2&258,1 .123,9 .2&397,7 .278,3
Investointien&rahavirta +2&258,1 +123,9 +2&397,7 +278,3

Pitkäaikaisten&lainojen&nostot 4&000,0 8,5 4&000,0 8,5
Pitkäaikaisten&lainojen&takaisinmaksut 13,4
Maksullinen&oman&pääoman&korotus 5&398,6 5&398,6 15,0
Maksetut&osingot .888,9 .296,3

Rahoituksen&nettorahavirta 9&398,6 21,9 8&509,7 +272,8

Rahavarojen&muutos 7&474,4 571,3 6&649,7 114,6

Rahavarat&tilikauden&alussa 1&324,0 1&577,4 2&148,7 2&034,0
Rahavarat&tilikauden&lopussa 8&798,3 2&148,7 8&798,3 2&148,7



 
 

Nixu Oyj / 2015 

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2014   15 (19)  

 

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS) 

 
 

Oman%pääoman%muutoslaskelma%1.7.%2%31.12.2014

Tuhatta&euroa
Osake-
pääoma

Sijoitetun&vapaan&
oman&

pääoman&rahasto
Kertyneet&
voittovarat Yhteensä

1.7.2014 94,8 18,2 2&809,7 2&922,8
Pääomasijoitus 5&398,6 5&398,6
Osittaisjakautuminen -15,0 -394,7 -409,7
Kauden&voitto/tappio -167,0 -167,0
31.12.2014 94,8 5&401,8 2&248,1 7&744,7

Oman%pääoman%muutoslaskelma%1.7.%2%31.12.2013

Tuhatta&euroa
Osake-
pääoma

Sijoitetun&vapaan&
oman&

pääoman&rahasto
Kertyneet&
voittovarat Yhteensä

1.7.2013 94,8 18,2 3&123,0 3&236,0
Kauden&voitto/tappio 265,8 265,8
31.12.2013 94,8 18,2 3&388,8 3&501,8

Oman%pääoman%muutoslaskelma%1.1.%2%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

Oman%pääoman%muutoslaskelma%1.1.%2%31.12.2013

Tuhatta&euroa
Osake-
pääoma

Sijoitetun&vapaan&
oman&

pääoman&rahasto
Kertyneet&
voittovarat Yhteensä

1.1.2013 94,8 3,2 3&357,4 3&455,5
Pääomasijoitus 15,0 15,0
Osingonjako -296,3 -296,3
Kauden&voitto/tappio 327,6 327,6
31.12.2013 94,8 18,2 3&388,8 3&501,8
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Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet 

  
 

 

Pro forma –tuloslaskelmat 
Alla esitettävät pro forma –tuloslaskelmat on laadittu olettaen Nixu Software Oy:n 
eriyttäminen, Panorama Partnersin yrityskauppa, henkilöstöanti sekä First North -
listautuminen tapahtuneiksi ennen tilivuotta 2013, jotta vuosien 2013 ja 2014 luvuista 
saadaan vertailukelpoisia. 

 

Tuhatta&euroa 31.12.2014

Omasta&velasta

Yrityskiinnitykset 4&118,6

Leasingvastuut

Seuraavan.12.kuukauden.aikana.maksettavat 202,2

Myöhemmin.maksettavat 229,0

Yhteensä 431,2

Muut&vastuut

Vuokravastuut 236,5

Takausvastuut 0,0

Vuokravakuustilit 101,4

Yhteensä 337,9

!Yrityskiinnitykset!olivat!Nixu!Oyj:n!4!miljoonan!euron!rahalaitoslainan!ja!800!tuhannen!euron!
!luottolimiitin!vakuutena.!Luottolimiitti!ei!ollut!katsauskauden!lopussa!käytössä.

31.12.2013

485,0

172,1

155,6

327,7

309,9

50,0

87,4

447,3

!Yrityskiinnitykset!olivat!Nixu!Oyj:n!4!miljoonan!euron!rahalaitoslainan!ja!800!tuhannen!euron!
!luottolimiitin!vakuutena.!Luottolimiitti!ei!ollut!katsauskauden!lopussa!käytössä.
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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

Pro$forma$(tuloslaskelma$1.1.(31.12.2013
Nixu% Pro)forma% Nixu%konserni

Tuhatta)euroa konserni oikaisut Pro)forma
Liikevaihto 11)989,9 3)087,6 15)077,5
Liiketoiminnan)muut)tuotot 218,1 37,7 255,7
Materiaalit)ja)palvelut %760,9 %460,0 %1)220,9
Henkilöstökulut
Palkat)ja)palkkiot %6)811,2 %1)354,7 %8)165,9
Henkilöstösivukulut 0,0

Eläkekulut %1)221,7 %212,6 %1)434,3
Muut)henkilöstösivukulut %344,4 %97,4 %441,7

Henkilöstökulut)yhteensä %8)377,3 %1)664,6 %10)041,9
Liiketoiminnan)muut)kulut %2)513,3 %156,4 %2)669,6
Suunnitelman)mukaiset)poistot %89,6 34,5 %55,2
Konserniliikearvon)poistot 0,0 %773,3 %773,3
Liikevoitto$((tappio) 467,0 105,4 572,4
Rahoitustuotot)ja)%kulut

Muut)korko%)ja)rahoitustuotot 0,6 7,4 8,0
Muut)korko%)ja)rahoituskulut %11,0 %137,3 %148,3

Rahoitustuotot)ja)%kulut)yhteensä %10,4 %129,9 %140,3
Voitto$(tappio)$ennen$veroja 456,6 (24,5 432,1
Tuloverot %129,6 %170,5 %300,1
Vähemmistöosuus 0,6 0,0 0,6
Tilikauden$voitto$(tappio) 327,6 (195,0 132,6
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Pro!forma'(tuloslaskelma'1.7.(31.12.2014
Nixu& Pro!forma& Nixu&konserni

Tuhatta!euroa konserni oikaisut Pro!forma
Liikevaihto 8!093,8 648,3 8!742,1
Liiketoiminnan!muut!tuotot 105,1 0,6 105,7
Materiaalit!ja!palvelut &628,4 &9,9 &638,3
Henkilöstökulut
Palkat!ja!palkkiot &4!251,4 &316,4 &4!567,9
Henkilöstösivukulut 0,0

Eläkekulut &734,6 &31,4 &766,0
Muut!henkilöstösivukulut &192,3 &24,8 &217,0

Henkilöstökulut!yhteensä &5!178,4 &372,6 &5!550,9
Liiketoiminnan!muut!kulut &1!386,8 68,1 &1!318,8
Suunnitelman!mukaiset!poistot &65,5 35,8 &29,7
Konserniliikearvon!poistot &193,3 &193,3 &386,7
Liikevoitto'((tappio) 746,5 177,0 923,6
Rahoitustuotot!ja!&kulut

Muut!korko&!ja!rahoitustuotot 33,4 63,6 97,0
Muut!korko&!ja!rahoituskulut &912,3 782,9 &129,4

Rahoitustuotot!ja!&kulut!yhteensä &878,9 846,5 &32,4
Voitto'(tappio)'ennen'veroja (132,3 1'023,5 891,2
Tuloverot &47,4 &245,5 &293,0
Vähemmistöosuus 12,8 &12,8 0,0
Tilikauden'voitto'(tappio) (167,0 765,2 598,2

Pro!forma'(tuloslaskelma'1.7.(31.12.2013
Nixu& Pro!forma& Nixu&konserni

Tuhatta!euroa konserni oikaisut Pro!forma
Liikevaihto 5!504,7 1!111,9 6!616,6
Liiketoiminnan!muut!tuotot 114,1 29,3 143,4
Materiaalit!ja!palvelut &239,8 &153,1 &392,9
Henkilöstökulut
Palkat!ja!palkkiot &3!063,9 &593,6 &3!657,4
Henkilöstösivukulut 0,0

Eläkekulut &581,8 &78,7 &660,5
Muut!henkilöstösivukulut &166,9 &64,3 &231,2

Henkilöstökulut!yhteensä &3!812,6 &736,5 &4!549,1
Liiketoiminnan!muut!kulut &1!146,2 73,4 &1!072,9
Suunnitelman!mukaiset!poistot &51,1 35,4 &15,7
Konserniliikearvon!poistot 0,0 &386,7 &386,7
Liikevoitto'((tappio) 369,1 (26,3 342,9
Rahoitustuotot!ja!&kulut

Muut!korko&!ja!rahoitustuotot 0,6 7,4 8,0
Muut!korko&!ja!rahoituskulut &9,2 &70,5 &79,7

Rahoitustuotot!ja!&kulut!yhteensä &8,6 &63,1 &71,7
Voitto'(tappio)'ennen'veroja 360,5 (89,4 271,2
Tuloverot &94,0 &134,0 &228,0
Vähemmistöosuus &0,8 0,8 0,0
Tilikauden'voitto'(tappio) 265,8 (222,6 43,2
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