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TALENOM OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI–MAALISKUU 
2021 (TILINTARKASTAMATON): ERINOMAINEN ALKU  

TILIKAUDELLE, LIIKEVOITTO 21,7 % JA LIIKEVAIHDON KASVU  
17,0 % - KASVUN EDELLYTYKSET VAHVISTUIVAT 

 

 
 

1.1.–31.3.2021 
 
 

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme 

on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä 

pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme 

liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on 

tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille. 

 

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % 

vuosina 2005–2020. Talenomin palveluksessa oli maaliskuun 2021 lopussa 932 työntekijää Suomessa 

ja Ruotsissa yhteensä 55 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla. 
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TALENOM OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI–MAALISKUU 
2021 (TILINTARKASTAMATON): ERINOMAINEN ALKU  
TILIKAUDELLE, LIIKEVOITTO 21,7 % JA LIIKEVAIHDON KASVU  
17,0 % - KASVUN EDELLYTYKSET VAHVISTUIVAT 

TAMMI–MAALISKUUN 2021 YHTEENVETO: 

o Liikevaihto 20,3 (17,4) milj. euroa, kasvu 17,0 (17,4) % 
o Liikevoitto (EBIT) 4,4 (3,7) milj. euroa, 21,7 (21,4) % liikevaihdosta 
o Nettotulos 3,3 (2,8) milj. euroa 
o Osakekohtainen tulos 0,08 (0,07) euroa 
o Talenom nosti 15.4.2021 ohjeistustaan vuodelle 2021 liikevaihdon osalta. Vuoden 2021 

liikevaihdon odotetaan olevan 80–84 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotetaan olevan  
14–16 miljoonaa euroa.  
 

 

Konserni 1-3/2021 1-3/2020 Muutos 

Liikevaihto, 1 000 euroa 20 307 17 350 2 958 

Liikevaihdon kasvu, % 17,0 % 17,4 % -0,3 %-yksikköä 

Liikevoitto, 1 000 euroa 4 412 3 718 694 

Liikevoitto liikevaihdosta, % 21,7 % 21,4 % 0,3 %-yksikköä 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 19,9 % 19,7 % 0,2 %-yksikköä 

Likvidit varat, 1 000 euroa 10 265 5 268 4 997 

Osakekohtainen tulos, euroa 0,08 0,07 0,01 

Nettotulos, 1 000 euroa 3 348 2 806 542 

 
Tämä liiketoimintakatsaus ei ole IAS34 osavuosikatsaukset -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa 
arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia, minkä̈ lisäksi yhtiö̈ julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän 
ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset. Liiketoimintakatsauksissa esitetään konsernin taloudellista kehitystä̈ 
kuvaavat keskeiset tiedot.  
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OHJEISTUS VUODELLE 2021 

Talenom päivitti 15.4.2021 Balance-Team Oy:n yritysoston johdosta taloudellisia näkymiään ja nosti 
ohjeistustaan vuodelle 2021 liikevaihdon osalta.  
 
Ohjeistus vuodelle 2021: Vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan olevan 80–84 miljoonaa euroa ja 
liikevoiton odotetaan olevan 14–16 miljoonaa euroa.  
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TOIMITUSJOHTAJA OTTO-PEKKA HUHTALA 

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jatkoimme määrätietoisesti vahvan kannattavan kasvun 
strategiamme toteuttamista. Erityisenä ilonaiheenamme oli Suomen tilitoimistoliiketoiminta, jonka 
orgaaninen kasvu ja kannattavuus ilman yritysostojen vaikutusta kehittyivät edelleen erinomaisesti. 
Jatkoimme kasvua myös yrityskaupoin, ja niiden integraatiot etenivät suunnitellusti. Suomen 
tilitoimistoliiketoiminta on meille tärkeä kivijalka, joka luo menestyksen edellytykset yhtiön 
kehittämiselle ja kansainväliselle kasvulle. 
 
Ruotsissa laajennuimme uusille paikkakunnille yrityskaupoin. Kauppojen toteuduttua Ruotsin 
maajohto samalla vahvistui. Pienasiakassegmentille suunnatun, Suomen TiliJaskaa vastaavan 
KontoKalle-palvelun lokalisointihanke on edennyt Ruotsissa suunnitellusti. Tavoitteemme on saada 
palvelu ensimmäisten pilottiasiakkaiden käyttöön alkuperäisen aikataulun mukaisesti kesällä. 
KontoKallen käyttöönotto on ensimmäinen askel Talenomin oman kirjanpitojärjestelmän 
käyttöönottoon Ruotsissa. 
 
Suomessa toimme TiliJaska-palvelussa pankkitilit ja -kortit ensimmäisten pienyrittäjäasiakkaidemme 
käyttöön suunnitellusti maaliskuun aikana. Samalla otimme merkittävän askeleen kohti visiotamme: 
ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille. Olemme kilpailukykyinen uusi haastaja pk-
yritysten pankkipalveluissa. Voimme tarjota pankkitilin asiakkaan käyttöön minuuteissa, säästöä 
pankkipalvelumaksuihin ja pienimmille yrityksille pankkipalvelut ilmaiseksi. Omien tilien ja korttien 
myötä TiliJaska-palvelu on siirtymässä täysimääräisesti tuotantoon. Tavoitteenamme on tarjota 
pankkipalvelut myös Talenomin nykyasiakkaille tämän vuoden aikana. 
 
Tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 17,0 % ja liikevoitto parani 18,7 %. Liikevaihdon kasvun 
taustalla olivat orgaanisen kasvun lisäksi useat yrityskaupat Suomessa ja Ruotsissa. Liikevoitto 
kasvoi erityisesti Suomen tilitoimistoliiketoiminnan automaatioasteen noustessa. Suhteellista 
kannattavuuttamme painoi odotetusti ostettujen liiketoimintojen heikompi kannattavuus. 
Kokemuksemme yrityskaupoista ja integraatioista on osoittanut, että keskimäärin ostettujen 
liiketoimintojen kannattavuus paranee noin kolmen vuoden kuluessa perusliiketoimintamme tasolle. 
Koronapandemian vaikutus katsauskaudella oli vähäinen. 
 
Katsauskauden jälkeen huhtikuussa vahvistimme Balance-Team Oy:n yrityskaupan myötä 
asemaamme Suomessa merkittävänä yleishyödyllisten yhteisöjen taloushallinnon palveluntarjoajana. 
Samalla nostimme jälleen ohjeistustamme vuodelle 2021 liikevaihdon osalta: odotamme vuoden 2021 
liikevaihdon olevan 80-84 miljoonaa euroa ja liikevoiton olevan 14-16 miljoonaa 
euroa. Painopisteemme on entistä vahvemmin kasvussa. Moni tilitoimistoyrittäjä kokee 
tilitoimistoalan digitalisaatiomurroksen ja lisääntyvän sääntelyn johtavan tilanteeseen, jossa alan 
ammattilaisten kannattaa yhdistää voimansa. 
 
Suomen liiketoiminnan positiivinen kehittyminen antaa  hyvät edellytykset kasvaa myös 
kansainvälisesti. Kokemukset Ruotsissa ovat rohkaisseet meitä tutkimaan mahdollisuuksia laajentua 
uusiin maihin, ja tavoitteenamme on viedä palvelumme myös muualle Eurooppaan. Saman katon 
alta tarjottavat tilitoimisto- ja pankkipalvelut ovat avain menestykseemme nyt ja tulevaisuudessa. 
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KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS 

TUNNUSLUVUT 

Konserni 1-3/2021 1-3/2020 Muutos  
Liikevaihto, 1 000 euroa 20 307 17 350 2 958 
Liikevaihdon kasvu, % 17,0 % 17,4 % -0,3 %-yksikköä 
Liikevoitto, 1 000 euroa 4 412 3 718 694 
Liikevoitto liikevaihdosta, % 21,7 % 21,4 % 0,3 %-yksikköä 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 19,9 % 19,7 % 0,2 %-yksikköä 
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 35 643 31 771 3 872 
Nettovelkaantumisaste, % 115 % 142 % -27 %-yksikköä 
Omavaraisuusaste, % 32,3 % 31,1 % 1,2 %-yksikköä 
Käyttöpääoma, 1 000 euroa -6 564 -4 609 -1 955 
Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa  9 784 4 059 5 725 
Likvidit varat, 1 000 euroa 10 265 5 268 4 997 
Osakekohtainen tulos, euroa 0,08 0,07 0,01 
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana 43 195 636 41 871 790 1 323 846 
Nettotulos, 1 000 euroa 3 348 2 806 542 

 
LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA TULOSKEHITYS - TAMMI–MAALISKUU 2021 

Talenomin liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa 17,0 (17,4) % edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 3,0 (2,6) miljoonaa euroa ja oli 20,3 (17,4) miljoonaa 
euroa. Liikevaihdon kasvu johtui orgaanisen kasvun ja tilitoimistopalveluiden asiakasmäärän nousun 
lisäksi yrityskaupoista Suomessa ja Ruotsissa. Kasvusta noin kaksi kolmasosaa tuli yrityskauppojen 
vaikutuksesta ja yksi kolmasosa oman aktiivisen uusasiakashankinnan kautta. Katsauskauden 
liikevaihdon kasvua hidastivat koronapandemiaan liittyvistä rajoituksista johtuva 
transaktiopohjaisten tuotteiden alempi laskutus ja uusasiakashankinnan hidastuminen. 
Koronapandemian vaikutus katsauskaudella oli kuitenkin vähäinen. 
 
Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 10,8 (8,6) miljoonaa euroa, eli 53,2 (49,5) % liikevaihdosta. 
 
Muut kulut olivat materiaalit ja palvelut mukaan lukien 2,4 (2,6) miljoonaa euroa. Niiden osuus oli  
11,7 (14,9) % liikevaihdosta. 
 
Katsauskauden liikevoitto oli 4,4 (3,7) miljoonaa euroa eli 21,7 (21,4) % liikevaihdosta. Nettotulos 
oli 3,3 (2,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani 18,7 %. Suhteelliseen kannattavuuteen vaikuttivat 
myönteisesti Suomen tilitoimistoliiketoiminnan automaatioasteen kehitys sekä säästöt kiinteissä 
kuluissa. Talenomin kasvun perustuessa aiempaa enemmän yritysostoihin suhteellista 
kannattavuutta painoivat ostettujen liiketoimintojen muita Talenomin yksiköitä heikompi 
kannattavuus sekä yrityskauppojen integrointikulut. Talenomin ostamien liiketoimintojen 
kannattavuus on tyypillisesti ollut muuta liiketoimintaa alhaisemmalla tasolla keskimäärin noin 
kolmen vuoden ajan yrityskaupasta ja noussut tämän jälkeen muiden yksiköiden tasolle.   
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TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT  

Konsernin taseen loppusumma 31.3.2021 oli 96,3 (72,2) miljoonaa euroa. Konsernin 
omavaraisuusaste oli 32,3 (31,1) % ja nettovelkaantumisaste 115 (142) %. 
 
Korollista pankkilainaa 31.3.2021 oli yhteensä 37,0 (28,0) miljoonaa euroa, mihin eivät sisälly 
osamaksuvelat. Muut pitkäaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) olivat 0,3 (0,2) miljoonaa euroa 
ja muut lyhytaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.  
 
IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti konserni käsittelee 1.1.2019 alkaen toimitilojen 
vuokrat pääosin taseen omaisuuserinä ja velkana. IFRS 16:n mukaiset pitkäaikaiset 
vuokrasopimusvelat olivat 6,0 (6,6) miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2,5 (2,0) 
miljoonaa euroa. 
 
Konserni käsittelee uusista asiakassopimuksista aiheutuneita kuluja, kuten sopimuksen saamisesta 
ja täyttämisestä syntyneitä menoja, investointeina IFRS 15 -standardin edellyttämällä tavalla ja kirjaa 
ne taseessaan aktivoituihin sopimuksesta aiheutuviin menoihin. Lisäksi konserni käsittelee osan 
ohjelmistoihin ja digitaalisiin palveluihin liittyvistä kehittämismenoista investointeina IAS 38 
-standardissa esitettyjen vaatimuksien mukaisesti ja kirjaa ne taseessaan muihin aineettomiin 
hyödykkeisiin. Uusista asiakassopimuksista johtuvia investointeja oli katsauskaudella 0,9 (1,1) 
miljoonaa euroa. Ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden investoinnit olivat katsauskaudella 2,8 
(2,4) miljoonaa euroa. 
 
Katsauskauden aikana Talenom teki useita yrityskauppoja Suomessa ja Ruotsissa, Ruotsissa 
osakekauppoina ja Suomessa liiketoimintakauppoina. Ruotsissa katsauskauden aikana tehtyjen 
osakekauppojen kauppahinnat olivat yhteensä 4,4 miljoonaa euroa sisältäen kirjatut 
lisäkauppahinnat ja Suomessa tehtyjen liiketoimintakauppojen kauppahinnat yhteensä 1,2 miljoonaa 
euroa sisältäen kirjatut lisäkauppahinnat. Yrityskaupoissa osa kauppahinnasta maksettiin 
suunnatuissa anneissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla. Yrityskauppojen osuus 
nettoinvestoinneista oli 5,5 (0,3) miljoonaa euroa. Lisätietoa yrityskaupoista on luettavissa kohdassa 
Katsauskauden merkittävät tapahtumat. 
 
Yhteensä nettoinvestoinnit 1.1.–31.3.2021 olivat 9,8 (4,1) miljoonaa euroa.  
 
Talenomin likvidit varat 31.3.2021 olivat 10,3 (5,3) miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä oli 
31.3.2021 käyttämättömiä tililimiittejä 3,0 (1,0) miljoonaa euroa. 
 

HENKILÖSTÖ JA JOHTO 

Talenomin keskimääräinen henkilöstömäärä 1.1.–31.3.2021 oli 929 (831) henkilöä. Yhtiön 
johtoryhmään kuuluivat katsauskaudella Otto-Pekka Huhtala (toimitusjohtaja), Antti Aho (talous- ja 
henkilöstöjohtaja), Tuomas Iivanainen (johtaja, kansainväliset liiketoiminnot), Juho Ahosola (johtaja, 
tilitoimistopalvelut) ja Juha Jutila (johtaja, liiketoiminnan kehitys). Johtoryhmän kokoonpano ei 
muuttunut katsauskauden aikana. 
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OSAKKEET JA OMISTAJAT 

Talenom Oyj:n osakkeita oli 31.3.2021 kaupparekisteriin merkittynä 43 366 337 (42 757 526) 
kappaletta. Yhtiön hallussa oli 31.3.2021 omia osakkeita 150 600 kappaletta (0,35 % osakkeiden 
kokonaismäärästä ja kokonaisäänimäärästä). Talenomilla oli 31.3.2021 yhteensä 7 986 (5 194) 
osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 31.3.2020 tilanteeseen verrattuna 2 792 
osakkeenomistajalla. 
 
Kaupankäyntipäiviä oli 1.1.–31.3.2021 välisenä aikana 62 päivää. Vaihdon kappalemäärä oli 
ajanjaksolla 3 785 336 kappaletta ja vaihdon kokonaisarvo oli 45 587 017 euroa. Kurssi oli 
korkeimmillaan 15,25 euroa ja alimmillaan 10,6 euroa. Volyymipainotettu keskikurssi oli 12,04 euroa 
ja päätöskurssi 31.3.2021 oli 10,7 euroa. Päätöskurssin mukainen koko osakekannan markkina-arvo 
oli noin 464,0 miljoonaa euroa. 

LIPUTUSILMOITUKSET 

Talenom vastaanotti katsauskaudella yhden arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen 
ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta.  
 
10.2.2021 saapuneen ilmoituksen mukaan Harri Tahkolan omistamien osakkeiden määrä Talenom 
Oyj:n kaikista osakkeista laski osakekauppojen seurauksena alle 20 %:n rajan. 
 

KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT 

• Talenom teki katsauskauden aikana useita yritysostoja Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa 
Talenom osti helmikuussa Balance Systems Oy:n tilitoimistoliiketoiminnan Kemissä ja 
Laskentalinja Oy:n ja Lapinlahden Yrityspalvelu Oy:n muodostaman liiketoimintakokonaisuuden 
Kuopiossa sekä maaliskuussa Tilipalvelu Pirkko Kemppainen Oy:n tilitoimistoliiketoiminnan 
Ivalossa.  
 
Ruotsin yrityskaupoilla Talenom laajensi toimintaa uusille paikkakunnille Växjöhön, Östersundiin 
ja Åreen. Ekonomianalys KL AB:n ja Persson & Thorin AB:n tilitoimistot Järfallassa ja Växjössä 
siirtyivät Talenomille 4.1.2021. Kaupoista oli sovittu joulukuussa 2020. Maaliskuussa Talenom 
sopi ostavansa Crescendo AB:n tilitoimiston Nackassa ja Progredo AB:n tilitoimiston 
Östersundissa ja Åressa. Nämä ostetut liiketoiminnat siirtyvät Talenomille katsauskauden 
jälkeen 1.4.2021 alkaen, joten ne eivät sisälly alla olevan taulukon laskelmiin. 

 
Katsauskaudella hankittujen ostokohteiden kauppahinnat, liikevaihdot ja liikevoitot: 
 
1 000 euroa Osakekaupat (Ruotsi) Liiketoimintakaupat (Suomi) 

Maksetut kauppahinnat yhteensä 2 879 800 
Lisäkauppahinta korkeintaan 2 280 410 
Liikevaihdot ed. 12 kk ostohetkellä, yhteensä 3 458 1 426 
Liikevoitot ed, 12 kk ostohetkellä, yhteensä 325 333 
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Yrityskaupoissa osa kauppahinnasta maksettiin suunnatuissa anneissa merkittävillä Talenom 
Oyj:n uusilla osakkeilla. Yrityskauppoihin liittyneissä suunnatuissa osakeanneissa merkittiin 
katsauskauden aikana yhteensä 136 807 osaketta. 

 
• Talenom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.3.2021 Helsingissä. Yhtiökokous järjestettiin 

poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan koronaviruspandemian leviämisen 
rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään 
oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ainoastaan äänestämällä ja esittämällä 
vastaehdotuksia ennakkoon. 
 
Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko 
maksettiin osakkeenomistajille 12.3.2021.  
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 150 000 oman osakkeen hankkimisesta 
yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten 
kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä 
julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus on voimassa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus 
korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 25.2.2020 antaman valtuutuksen omien 
osakkeiden hankkimisesta. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun  
1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai 
useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, 
mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, on yhteensä enintään  
2 100 000 osaketta. Valtuutusta käytetään yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, 
henkilöstölle suunnattaviin osakeanteihin tai osakepalkkiojärjestelyihin tai annettaviin 
osakeoptioihin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus 
kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. 
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen Harri Tahkolan, Mikko Siuruaisen, Olli Hyypän, Johannes 
Karjulan ja Sampsa Laineen uudelle toimikaudelle sekä Elina Tourusen uudeksi hallituksen 
jäseneksi. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus 
valitsi puheenjohtajakseen Harri Tahkolan. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajana jatkaa 
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Juho Rautio. 

 
• Talenom Oyj:n optio-oikeuksilla 2016C merkityt 14 750 uutta osaketta rekisteröitiin 

kaupparekisteriin 8.3.2021. Yhteenlaskettu merkintähinta, 11 652,50 euroa, kirjattiin 
kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
 

• Talenom päivitti 18.3.2021 taloudellisia näkymiään ja nosti ohjeistustaan vuodelle 2021 
liikevaihdon osalta Crescendo AB:n ja Progredo AB:n yritysostojen johdosta. Uusi ohjeistus 
vuodelle 2021 oli tuolloin: Vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan olevan 78–82 miljoonaa euroa ja 
liikevoiton odotetaan olevan 14–16 miljoonaa euroa. Aikaisemmassa, vuoden 2020 
tilinpäätöstiedotteessa 8.2.2021 julkaistussa ohjeistuksessa vuoden 2021 liikevaihdon odotettiin 
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olevan 75–80 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotettiin olevan 14–16 miljoonaa euroa. Talenom 
on tämän jälkeen päivittänyt ohjeistustaan 15.4.2021. Lisätietoja kohdassa Ohjeistus vuodelle 
2021.  

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

• Talenom ilmoitti tammi-syyskuun 2020 liiketoimintakatsauksessaan laajentavansa tarjoomaansa 
pankkipalveluihin, jotka sisältävät sekä fyysisen että virtuaalisen maksukortin, IBAN-tilin, SEPA-
maksut ja sähköiset, kirjanpitoon integroidut tiliotteet. 1.4.2021 Talenon kertoi siirtyneensä 
onnistuneiden testien myötä tuotantoon ja ottaneensa pankkipalvelunsa onnistuneesti 
ensimmäisten asiakkaiden käyttöön. Yhtiö aloittaa pankkipalveluiden asiakaskäyttöönotot 
pienasiakkaille suunnatussa TiliJaska-palvelussa. Tavoitteena on saada pankkipalvelut 
Talenomin nykyasiakkaiden käyttöön vuoden 2021 aikana.  

 
• 18.3.2021 sovitun yrityskaupan mukaisesti Crescendo AB:n ja Progredo AB:n liiketoiminnat 

siirtyivät Talenomille 1.4.2021 alkaen. Kauppahinta oli 2,2 miljoonaa euroa. Yrityskauppaan 
liittyvässä suunnatussa osakeannissa merkityt 99 285 uutta osaketta rekisteröitiin 
kaupparekisteriin 8.4.2021.  
 

• Talenom osti 1.4.2021 Frivolous Oy:n AC-Tilit-aputoiminimellä harjoittaman 
tilitoimistoliiketoiminnan Espoossa ja Tilitoimisto Reijo Mäki Oy:n tilitoimistoliiketoiminnan 
Hämeenlinnassa. Ostettujen liiketoimintojen Talenomille siirtyvä liikevaihto on yhteensä noin 
0,6 miljoonaa euroa. Liiketoimintakaupoilla ei ole lyhyellä aikavälillä merkittävää vaikutusta 
Talenomin taloudelliseen asemaan tai tulevaisuuden näkymiin. 
 

• Talenom osti huhtikuussa yhdistysten taloushallintoon erikoistuneen Balance-Team Oy:n 
Helsingissä. Talenomilla on jo ennestään yhdistyksiin ja säätiöihin keskittynyt 
liiketoimintayksikkö, ja Balance-Team Oy:n oston myötä Talenomista tuli Suomessa merkittävä 
yleishyödyllisten yhteisöjen taloushallinnon palveluntarjoaja. Balance-Team Oy:n osakekanta 
siirtyi Talenomin omistukseen 15.4.2021. Ostettu yhtiö muodostettiin 1.4.2021 jakautumisessa, 
jossa yhtiöstä erotettiin tilitoimistoliiketoimintaan kuulumattomat toiminnot ja omaisuuserät. 
Siirtyvän tilitoimistoliiketoiminnan liikevaihto 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella oli 2,7 
miljoonaa euroa (31.12.2019: 2,8 miljoonaa euroa) ja käyttökate 1,0 miljoonaa euroa (31.12.2019: 
1,0 miljoonaa euroa).   
 
Yrityskaupan johdosta Talenom päivitti 15.4.2021 taloudellisia näkymiään ja nosti ohjeistustaan 
vuodelle 2021 liikevaihdon osalta: vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan olevan 80-84 miljoonaa 
euroa ja liikevoiton odotetaan olevan 14-16 miljoonaa euroa. Lue lisää kohdassa Ohjeistus 
vuodelle 2021. 
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LIIKETOIMINTAKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET 

Tämä liiketoimintakatsaus ei ole IAS34 osavuosikatsaukset -standardin mukainen osavuosikatsaus. 
Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia, minkä lisäksi yhtiö julkistaa 
vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset. 
Liiketoimintakatsauksissa esitetään konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. 
 
Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
Yhtiö esittää yleisesti käytettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa 
taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. 
Vaihtoehtoiset eli IFRS-tilinpäätösstandardeihin perustumattomat tunnusluvut antavat merkittävää 
lisätietoa yhtiön johdolle, sijoittajille sekä muille tahoille. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää 
IFRS-tilinpäätösstandardeissa määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina mittareina. 
 
Yhtiön käyttämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat liikevoitto, liikevoitto liikevaihdosta %, sijoitetun 
pääoman tuotto (ROI) %, korolliset nettovelat, nettovelkaantumisaste %, omavaraisuusaste %, 
käyttöpääoma ja nettoinvestoinnit. Laskentakaavat ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen selitteet on 
esitetty jäljempänä osiossa Laskentakaavat. 
 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 

Talenom julkistaa taloudelliset raporttinsa vuonna 2021 seuraavan aikataulun mukaisesti: 
 

• Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021 maanantaina 2.8.2021 noin klo 13.30 
• Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2021 maanantaina 1.11.2021 noin klo 13.30 

 
Raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.talenom.fi/sijoittajat heti 
julkistamisen jälkeen. 
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TAULUKOT  

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

 
1 000 euroa  1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020 

      
Liikevaihto 20 307 17 350 65 161 

Liiketoiminnan muut tuotot 53 54 121 

      
Materiaalit ja palvelut -505 -1 030 -2 466 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -10 795 -8 582 -33 947 
Poistot ja arvonalentumiset -2 784 -2 527 -10 398 
Liiketoiminnan muut kulut -1 864 -1 547 -5 589 
Liikevoitto 4 412 3 718 12 881 

      
Rahoitustuotot 44 22 82 
Rahoituskulut -210 -230 -939 
Nettorahoituskulut -166 -209 -857 

      
Voitto (tappio) ennen veroja 4 247 3 510 12 024 

      
Tuloverot  -899 -704 -2 445 
            

Tilikauden voitto (tappio)  3 348 2 806 9 579 

      
Muut laajan tuloksen erät    

      
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi     

 Rahavirran suojaus 0 24 0 

  
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi 0 -5 0 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0 19 0 
            

Tilikauden laaja tulos yhteensä 3 348 2 825 9 579 

  



 

12 
 

KONSERNITASE 

 

1 000 euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020 

      
VARAT     
 Pitkäaikaiset varat    
 Liikearvo 27 471 20 728 23 956 

 Muut aineettomat hyödykkeet 26 608 16 632 22 921 

 Käyttöoikeusomaisuuserät 8 271 8 493 7 965 

 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 723 2 633 2 479 

 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 337 237 337 

 Laskennalliset verosaamiset 82 84 64 

 Aktivoidut sopimuksesta aiheutuvat menot 11 219 10 355 11 033 

 Pitkäaikaiset varat yhteensä 76 712 59 162 68 754 

      
 Lyhytaikaiset varat    
 Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 352 7 750 7 055 

 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 10 0 10 

 Rahavarat 10 265 5 268 9 104 

 Lyhytaikaiset varat yhteensä 19 627 13 017 16 168 
            
Varat yhteensä 96 338 72 179 84 923 

      
OMA PÄÄOMA    
 Osakepääoma 80 80 80 

 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 16 570 12 353 14 818 

 Käyvän arvon rahasto 0 -26 0 
  Kertyneet voittovarat 14 361 9 962 17 271 
Oma pääoma yhteensä 31 011 22 369 32 169 

      
VELAT      
 Pitkäaikaiset velat    
 Rahoitusvelat 30 000 28 000 30 000 

 Ostovelat ja muut velat 2 382 241 556 

 Vuokrasopimusvelat 5 995 6 574 5 859 

 Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat 0 32 0 

 Laskennalliset verovelat 1 154 301 732 

 Pitkäaikaiset velat yhteensä 39 530 35 148 37 147 

      
 Lyhytaikaiset velat    
 Rahoitusvelat 7 000 0 0 

 Ostovelat ja muut velat 15 447 11 838 12 134 

 Vuokrasopimusvelat 2 450 2 021 2 280 

 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 900 802 1 193 

 Lyhytaikaiset velat yhteensä 25 797 14 662 15 607 
            
Velat yhteensä 65 328 49 810 52 754 
            
Oma pääoma ja velat yhteensä 96 338 72 179 84 923 
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LASKENTAKAAVAT  

 
 

  

Liikevaihdon kasvu, %  = 
liikevaihto - edellisen vuoden liikevaihto 

 x 100 
edellisen vuoden liikevaihto 

 

Liikevoitto = liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalit ja palvelut - 
henkilöstökulut - poistot ja arvonalentumiset - liiketoiminnan muut kulut 

 
 

 
 

  

Liikevoitto, %  = 
liikevoitto 

 x 100 
liikevaihto 

  
 

 

Sijoitetun pääoman tuotto 
(ROI), % (rullaava 12 kk) 

= 
liikevoitto ennen veroja + korot ja muut rahoituskulut 

 x 100 
kokonaispääoma ja velat - korottomat velat (tilikauden keskiarvo) 

  
 

 

Korolliset nettovelat = korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset  
  

 
 

Nettovelkaantumisaste, % = 
korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset 

 x 100 
oma pääoma 

  
 

 

Omavaraisuusaste, % = 
oma pääoma 

 x 100 
taseen koko pääoma - saadut ennakkomaksut 

  
 

 

Käyttöpääoma = vaihto-omaisuus + korottomat lyhytaikaiset saamiset - koroton 
lyhytaikainen vieras pääoma 

 
 

  
 

 

Nettoinvestoinnit = 
investoinnit aineellisiin ja aineettomiin oikeuksiin - käyttöomaisuuden 

myynti 
 

  
 

 

Osakekohtainen tulos = 
katsauskauden tulos 

 x 100 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 
katsauskaudella 

    
Keskimääräinen vuotuinen 
kasvu (CAGR) 

= ("##$%&'#()*	,'$-*.	"*/0--'	
"##$%&'#()*	,'$-*.	'"0--'

	)
2

3456789	:ää<ä -1 
  

 
 
Liikevoitto mittaa Talenomin kykyä tuottaa voittoa liiketoiminnassaan. Liikevoitto on tärkeä yhtiön 
kannattavuutta ja taloudellista suorituskykyä kuvaava tunnusluku, joka osoittaa liiketoiminnasta kertyvän 
tuloksen.  
 
Liikevoitto liikevaihdosta prosentteina eli liikevoittoprosentti suhteuttaa liikevoiton liikevaihtoon ja parantaa 
liikevoiton vertailtavuutta eri raportointikausien välillä.  
 
Sijoitetun pääoman tuotto taas mittaa liiketoiminnan tulosta suhteutettuna sijoitettuun pääomaan. Se kuvaa 
Talenomin suhteellista kannattavuutta eli sitä, kuinka tehokkaasti yhtiö pystyy kerryttämään tuottoa yhtiöön 
sijoitetulle pääomalle. 
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Korolliset nettovelat mittaavat Talenomin velkarahoituksen nettomäärää. Tunnusluku antaa tietoa yhtiön 
velkaantumisesta ja pääomarakenteesta.  
 
Nettovelkaantumisaste mittaa Talenomin oman pääoman ja korollisten velkojen suhdetta. Se kuvaa yhtiön 
rahoitukseen liittyvän riskin tasoa ja on hyödyllinen mittari yhtiön velkaantumisen seuraamiseen.  
 
Omavaraisuusaste taas on rahoitusrakennetta kuvaava tunnusluku, joka kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön 
taseesta on rahoitettu omalla pääomalla. Omavaraisuusaste antaa tietoa rahoitukseen liittyvän riskin tasosta 
sekä liiketoiminnassa käytettävän pääoman tasosta ja kuvaa yhtiön vakavaraisuutta ja tappion sietokykyä 
pitkällä aikavälillä.  
 
Käyttöpääoma mittaa Talenomin liiketoimintaan sitoutuvan rahoituksen määrää ja kuvaa pääoman käytön 
tehokkuutta.  
 
Nettoinvestoinnit mittaavat investointien määrää vähennettynä käyttöomaisuuden myynnillä. Tunnusluku 
antaa lisätietoa liiketoiminnan rahavirtatarpeista. 
 


