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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

   
      
     1 000 euroa  Liitetieto 2016 2015 

      Liikevaihto 6 36 957 32 996 

Liiketoiminnan muut tuotot 7 318 314 

      Materiaalit ja palvelut 8 -1 455 -1 811 

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 9, 21 -22 347 -22 218 

Poistot ja arvonalentumiset 10 -2 643 -2 010 

Liiketoiminnan muut kulut 11 -6 653 -6 051 

Liikevoitto 
 

4 177 1 220 

      Rahoitustuotot 12 38 50 

Rahoituskulut 12 -588 -1 190 

Nettorahoituskulut 
 

-550 -1 140 

      Voitto (tappio) ennen veroja 
 

3 627 80 

      Tuloverot 13 -725 0 

            

Tilikauden voitto (tappio)  
 

2 902 80 

      Muut laajan tuloksen erät 
   

      Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi  
   

 
rahavirran suojaus 

 
-210 0 

  
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi 42   

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 
 

-168 0 

            

Tilikauden laaja tulos yhteensä 
 

2 734 80 

      

      

      

      

      Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos 
 Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 14 0,43 0,01 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 14 0,43 0,01 
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KONSERNITASE 

    
       

       1 000 euroa Liitetieto 31.12.2016 31.12.2015 1.1.2015 

       VARAT 
     

 
Pitkäaikaiset varat 

    

 
Liikearvo 16 18 420 18 420 18 420 

 
Muut aineettomat hyödykkeet 16 6 686 4 752 2 151 

 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 15 2 504 2 240 2 389 

 
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 17 237 237 240 

 
Laskennalliset verosaamiset 13 487 747 680 

 
Aktivoidut sopimuksesta aiheutuvat menot 6 4 775 3 881 2 024 

 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 

 
33 108 30 278 25 904 

       

 
Lyhytaikaiset varat 

    

 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 18 4 817 4 283 4 192 

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verosaamiset 18 59 37 40 

 
Rahavarat 19 4 332 5 361 1 588 

 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 

 
9 207 9 680 5 820 

              

Varat yhteensä 
 

42 316 39 958 31 724 

       OMA PÄÄOMA 
    

 
Osakepääoma 20 80 80 3 

 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 13 734 14 211 3 034 

 
Käyvän arvon rahasto 20 -168 0 0 

  Kertyneet voittovarat 20, 21 -1 937 -4 906 -4 981 

Oma pääoma yhteensä 
 

11 709 9 385 -1 945 

       VELAT  
     

 
Pitkäaikaiset velat 

    

 
Rahoitusvelat 23 21 500 22 500 25 381 

 
Ostovelat ja muut velat 25 368 524 1 683 

 
Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat 24 210 32 57 

 
Laskennalliset verovelat 13 30 7 38 

 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 

 
22 108 23 062 27 159 

       

 
Lyhytaikaiset velat 

    

 
Rahoitusvelat 23 1 000 1 000 150 

 
Ostovelat ja muut velat 25 7 099 6 511 6 337 

 
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat 24 12 0 0 

 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 25 387 0 24 

 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 

 
8 498 7 511 6 511 

              

Velat yhteensä 
 

30 606 30 573 33 670 

              

Oma pääoma ja velat yhteensä 
 

42 316 39 958 31 724 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

   
      

      
1 000 euroa Liitetieto 2016 2015 

Liiketoiminnan rahavirrat 
   

      Voitto (tappio) ennen veroja 
 

3 627 80 

Oikaisut:  
   

 
Poistot ja arvonalentumiset 11 2 643 2 010 

 
Rahoitustuotot 12 -38 -50 

 
Rahoituskulut  12 588 1 190 

 
Muut oikaisut  

 
66 -487 

Käyttöpääoman muutokset:  
   

 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten 
muutos 18 -534 -90 

 
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 25 468 162 

Saadut korot 
 

38 50 

Maksetut verot   -34 -39 

Liiketoiminnan nettorahavirta 
 

6 824 2 827 

      Investointien rahavirrat 
   

      
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä saadut tuotot 15 368 323 

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat 15 -1 204 -762 

Sopimuksesta aiheutuneiden menojen aktivointi 6 -1 507 -2 319 

Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat 
 

-2 876 -3 559 

Hankitut liiketoiminnot 
 

-435 
 

Investointien nettorahavirta   -5 654 -6 316 

      Rahoituksen rahavirta 
   

      Osakeannista saadut maksut 
  

6 644 

Omien osakkeiden hankinta 
  

-5 

Maksetut korot  
 

-546 -857 

Pääoman palautus 
 

-476 -405 

Osamaksuvelkojen muutos 
 

-176 -213 

Lainojen nostot 
 

0 31 104 

Lainojen takaisinmaksu 23 -1 000 -29 005 

Rahoituksen nettorahavirta 
 

-2 199 7 263 

      
Rahavarojen muutos   -1 029 3 773 

Rahavarat 1.1 
 

5 361 1 588 

Valuuttakurssien muutosten nettovaikutus rahavaroihin       

Rahavarat 31.12  19 4 332 5 361 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

   
         

   

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 

1 000 euroa Liitetieto 
Osake- 
pääoma 

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto 

Käyvän 
arvon 

rahasto 
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2016 20 80 14 211 0 -4 906 9 385 

Laaja tulos 
      

 
Tilikauden tulos 

    
2 902 2 902 

 
Rahavirran suojaus       -168   -168 

Tilikauden laaja tulos yhteensä 
 

0 0 -168 2 902 2 734 

         Liiketoimet omistajien kanssa 
      

 
Osingonjako ja pääoman palautus 

  
-476 

 
0 -476 

 
Osakeperusteiset maksut 21       66 66 

Liiketoimet omistajien kanssa 
yhteensä   0 -476 0 66 -410 

Oma pääoma 31.12.2016 20 80 13 734 -168 -1 937 11 709 

         

         

   

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 

1 000 euroa Liitetieto 
Osake- 
pääoma 

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto 

Käyvän 
arvon 

rahasto 
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä 

Oma pääoma 31.12.2014 
 

3 3 034 0 -2 320 716 

IFRS-siirtymän vaikutus  31 0 0 0 -2 662 -2 662 

Oma pääoma 1.1.2015 20 3 3 034 0 -4 981 -1 945 

Laaja tulos 
      

 
Tilikauden tulos 

    
80 80 

 
Rahavirran suojaus       0 0 0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä 
 

0 0 0 80 80 

         Liiketoimet omistajien kanssa 
      

 
Osingonjako ja pääoman palautus 

  
-405 

 
0 -405 

 
Osakeanti 

 
78 11 989 

  
12 066 

 
Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta johtuvat menot -406 

  
-406 

 

Omien osakkeiden 
hankinta 

    
-5 -5 

 
Osakeperusteiset maksut 

    
0 0 

Liiketoimet omistajien kanssa 
yhteensä   78 11 177 0 -5 11 250 

Oma pääoma 31.12.2015 20 80 14 211 0 -4 906 9 385 
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Liite 1 Konsernin perustiedot 

 

Talenom on palveluyritys, joka tarjoaa kasvavalle asiakasjoukolleen kattavasti erilaisia tilitoimistopalveluja sekä muita 

asiakkaiden liiketoimintaa tukevia palveluita. Yhtiön palvelutuotanto tuotetaan oman ohjelmistokehitysyksikön toteuttamilla 

järjestelmillä, minkä lisäksi yhtiö tarjoaa asiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja. 

 

Yhtiöllä on toimipisteitä Suomessa 24 paikkakunnalla sisältäen palvelukeskukset Oulussa ja Tampereella. Yhtiön 

palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 543 työntekijää. 

 

Konsernin emoyhtiö Talenom Oyj (Y-tunnus 2551454-2) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka toimii Suomen valtion 

lainsäädännön alaisena. Emoyhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite on Yrttipellontie 2, 90230 Oulu. Jäljennös 

tilinpäätöksestä on saatavissa osoitteesta Talenom.fi/sijoittajat tai konsernin emoyhtiön pääkonttorista. 

 

Yhtiön hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 24.5.2017 tämän konsernitilinpäätöksen julkistettavaksi. 
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Liite 2 Tilinpäätöksen laatimisperusteet 

 

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) 

mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2016 voimassa olleita ja EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä IAS- ja 

IFRS standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja.  

 

Lisäksi konserni on noudattanut takautuvasti IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista– ja IFRS 9 Rahoitusinstrumentit–

standardeja ennen niiden pakollista voimaantuloa. IFRS 15:n käyttöönotossa ei ole käytetty standardin mahdollistamia 

käytännön apukeinoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla 

annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi 

hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS-

säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. 

 

Tämä tilinpäätös on konsernin ensimmäinen IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaisesti laadittu konsernitilinpäätös ja 

laadittaessa on sovellettu IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardia. Konsernitilinpäätöksen 

laadinnassa on noudatettu johdonmukaisesti myöhempänä esitettyjä laatimisperiaatteita kaikkien esitettävien tilikausien 

sekä 1.1.2015 laaditun avaavan taseen osalta. IFRS-siirtymän vaikutus konsernin taseeseen, laajaan tuloslaskelmaan ja 

rahavirtoihin on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 31. 

 

Konsernitilinpäätös tilikaudelta 2016 sisältää emoyhtiön sekä sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset (yhdessä ”konserni”). 

Emoyhtiön lisäksi konserniin sisältyy 9 tytäryhtiötä. Emoyhtiö omistaa kaikista tytäryhtiöistä koko osakekannan, paitsi 

Talenom Audit Oy:n, jonka koko osakekannan omistaa tytäryhtiö Talenom Yritystilit Oy. Konsernilla on 100 % määräysvalta 

kaikissa tytäryhtiöissä. Tytäryhtiöt on lueteltu liitetiedossa 5.   

 

Konsernitilinpäätös laaditaan kalenterivuodelta, joka on konsernin emoyhtiön ja muiden konserniyhtiöiden tilikausi. 

Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina. Tästä johtuen yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa 

esitetystä summaluvusta. 

 

Konsernitilinpäätös on laadittu perustuen alkuperäisiin hankintamenoihin lukuun ottamatta käypään arvoon arvostettuja 

johdannaisinstrumentteja tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja. 

 

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät 

 

Konsernitilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon harkintaa, arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat 

laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä varojen ja velkojen raportointiin ja tuottojen ja kulujen määriin. Kyseiset arviot 

perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että lopulliset toteumat voivat poiketa 

tehdyistä arvioista. Konsernin johto on käyttänyt harkintaa sopimuksista aiheutuvien menojen aktivoinnissa. Johdon 

näkemyksen mukaan asiakkaan aloitustyötä ja käyttöönottoa tekevien henkilöiden palkkakustannukset sekä aloitukseen ja 

käyttöönottoon kohdistuvat muut menot ovat välittömiä menoja, joita ilman konserni ei pysty täyttämään sopimuksen 

mukaisia velvoitteitaan. Johto käyttää harkintaa määrittäessään näiden menojen jaksottamisaikaa ja menetelmää. 

 

 

Konsernissa seurataan arvioiden ja oletusten toteutumista sekä näiden taustalla olevien tekijöiden muutoksia säännöllisesti. 

Muutokset arvioissa ja oletuksissa merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan, ja 

kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla. 
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Tiedot tulevaisuutta koskevista oletuksista ja sellaisista raportointikauden päättymispäivän arvioihin liittyvistä keskeisistä 

epävarmuustekijöistä, jotka aiheuttavat merkittävän riskin kirjanpitoarvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden 

aikana, liittyvät keskeneräisten kehityshankkeiden ja liikearvon arvonalentumistestaukseen, jossa käytettävät keskeiset 

oletukset edellyttävät arvioiden käyttämistä.  Myös liiketoimintojen hankinnassa syntyvien omaisuuserien kirjaamiseen ja 

arvostamiseen, keskeneräisiin ohjelmistohankkeisiin sekä tappioista kirjattavien laskennallisten verosaamisten kirjaamiseen 

liittyy arvioita. 

  



 

9 

 

Liite 3 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 

 

Tytäryritykset 

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Talenom Oyj:n ja sen tytäryritysten tilinpäätökset. Konsernitilinpäätökseen 

sisällytetään kaikki yhtiöt, joissa emoyhtiö omistaa suoraan tai epäsuorasti yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin 

määräysvalta yhtiössä. Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni 

olemalla osallisena yhteisössä altistuu yhteisön muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy 

vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä yhteisöä koskevaa valtaansa. Tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen 

siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan, ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta 

lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumattomat voitot sekä sisäinen voitonjako 

eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Konsernitilinpäätökseen sisältyvien tytäryhtiöiden tilinpäätökset on laadittu 

soveltaen samaa raportointikautta. Tytäryritysten tilinpäätösten laadintaperiaatteet on konserniyhdistelyssä tarvittaessa 

myös muutettu vastaamaan konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita. Kaikki konsernitilinpäätökseen sisältyvät tytäryhtiöt 

ovat kokonaan omistettuja, joten konsernissa ei ole määräysvallattomien omistajien osuuksia. 

 

Liiketoimintojen hankinnat käsitellään hankintamenetelmällä. Liikearvoista ei kirjata poistoja, vaan ne testataan mahdollisen 

arvonalentumisen varalta vuosittain ja aina kun esiintyy jokin viite siitä, että arvo saattaa olla alentunut. 

 

Ennen 1.1.2015 (IFRS-siirtymäpäivä) toteutetuista liiketoimintojen hankinnoista syntynyt liikearvo on kirjattu määrään, joka 

vastaa aiemmin sovelletun suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaista liikearvoa, sillä konserni on soveltanut IFRS 1 -

standardiin sisältyvää liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvää helpotusta. Helpotuksen mukaan IFRS 3 -standardia ei ole 

sovellettu takautuvasti niihin liiketoimintojen yhdistämisiin, jotka ovat toteutuneet ennen IFRS-siirtymispäivää. 

 

IFRS-siirtymän jälkeen toteutetuissa liiketoimintojen yhdistämisissä syntyvä liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu 

vastike, määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistettu osuus yhteen laskettuina ylittävät 

hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon. Hankintaan liittyvät menot, lukuun ottamatta vieraan tai oman pääoman ehtoisten 

arvopapereiden liikkeeseen laskusta aiheutuvia menoja, kirjataan kuluksi. 

 

Arvonalentumistestausta varten liikearvo on kohdistettu konsernin niille rahavirtaa tuottaville yksiköille tai niiden ryhmälle, 

joiden odotetaan hyötyvän liiketoimintojen yhdistämisistä. Talenom-konsernissa liikearvo kohdistuu kokonaisuudessaan 

tilitoimistopalveluille. Kyseiselle rahavirtaa tuottavalle yksiköille tehdään arvonalentumistestit vuosittain, tai useammin, mikäli 

viitteitä arvonalentumisesta esiintyy. Mikäli rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä alittaa sen 

kirjanpitoarvon, kirjataan arvonalentuminen ensin liikearvon osalta sekä sen jälkeen suhteellisten kirjanpitoarvojen 

mukaisesti muille rahavirtaa tuottavan yksikön omaisuuserille. Liikearvon arvonalentuminen kirjataan tulosvaikutteisesti. 

Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta myöhempinä tilikausina. 

 

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla tai käyttöarvo 

sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta 

yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. 

 

Ulkomaan rahan määräisten erien muuttaminen  

Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut määritetään siinä valuutassa, joka on kunkin yhtiön 

pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on konsernin 

emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. 
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Aineettomat hyödykkeet 

Aineettomat hyödykkeet merkitään taseeseen ainoastaan, mikäli hankintameno on määritettävissä luotettavasti ja on 

todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi. Aineettomat hyödykkeet merkitään 

taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon. Hankintamenoon sisällytetään menot, jotka välittömästi aiheutuvat aineettoman 

hyödykkeen hankinnasta. 

 

Aineettomat hyödykkeet kirjataan tasapoistoina kuluiksi tulosvaikutteisesti niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen 

vaikutusajan kuluessa ja testataan arvonalentumisen osalta, mikäli ilmenee viitteitä mahdollisesta arvonalentumisesta. 

Aineettomien hyödykkeiden jäännösarvo, taloudellinen vaikutusaika ja poistomenetelmä tarkistetaan vähintään jokaisen 

tilikauden lopussa. Taloudellinen vaikutusaika määritetään erikseen jokaiselle aineettomalle hyödykkeelle. Konsernilla ei ole 

aineettomia hyödykkeitä, joilla olisi rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika. 

 

Konserni soveltaa aineettomien hyödykkeiden osalta seuraavia arvioituja taloudellisia vaikutusaikoja: 

Ohjelmistot   5 vuotta 

Räätälöidyt ohjelmistot  5 vuotta 

 

Kehittämismenot aktivoidaan taseeseen ainoastaan, mikäli ne täyttävät IAS 38 -standardissa esitetyt vaatimukset 

kehittämismenojen aktivoinnille. Räätälöidyt ohjelmistot sisältävät konsernin aktivoimat kehittämismenot liittyen 

taloushallinnon työkaluihin asiakkaiden päivittäisten taloushallinnon rutiinien hoitamiseksi ja yhtiön oman palvelutuotannon 

laadun ja tehokkuuden kehittämiseksi. Kehittämismenot, jotka eivät täytä aktivointikriteereitä sekä kaikki tutkimusmenot 

kirjataan kuluksi tulosvaikutteisesti kaudelle, jolla ne syntyvät. Aiemmin kuluksi kirjattuja menoja ei aktivoida myöhemmin. 

 

Aineettomien hyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja -tappiot lasketaan luovutuksesta 

saatavan vastikkeen ja jäljellä olevan hankintamenon välisenä erotuksena ja kirjataan tulosvaikutteisesti syntymiskaudella. 

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja 

arvonalentumistappioilla. Hankintamenoon sisällytetään menot, jotka välittömästi aiheutuvat aineellisen käyttöomaisuuserän 

hankinnasta. Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa ja ne testataan 

arvonalentumisen osalta, mikäli ilmenee viitteitä mahdollisesta arvonalentumisesta. 

 

Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:  

Toimistokalusteet   10 vuotta 

IT laitteet   4 vuotta 

Autot     3 vuotta 

Muut aineelliset käyttöomaisuuserät   5 vuotta 

 

Omaisuuserän jäännösarvo, taloudellinen vaikutusaika ja poistomenetelmä tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden 

lopussa ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. 

 

Aikaisemmin kirjattu arvonalentumistappio peruutetaan, mikäli tehdyissä arvioissa, joita on käytetty määritettäessä 

omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää, tapahtuu merkittävä positiivinen muutos. Arvonalentumistappiota ei 

kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ollut ilman arvonalentumistappion kirjaamista. 

 

Aineellinen käyttöomaisuushyödyke kirjataan pois taseesta kun siitä luovutaan tai kun se käytöstä tai luovutuksesta ei ole 

odotettavissa vastaista taloudellista hyötyä. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja 

luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja -tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti ja ne esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa tai 

kuluissa syntymiskaudella. 
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Sopimuksista aiheutuvat menot 

Taseeseen aktivoidaan uuden asiakassopimuksen saamisesta aiheutuvina lisämenoina myyjille ja asiakaspäälliköille 

maksetut myyntiprovisiot. Aktivoitavat määrät perustuvat yhtiön toiminnanohjausjärjestelmästä (CRM) saatuun tietoon.  

Näitä myyntiprovisioita ei olisi maksettu ilman uuden asiakassopimuksen syntymistä. 

 

Sopimuksen täyttämisestä aiheutuvina menoina aktivoidaan palvelun käyttöönottoon ja muihin palvelun aloitustehtäviin 

liittyvät välittömät menot. Nämä menot syntyvät yksilöidyn sopimuksen perusteella, ne liittyvät sopimuksesta syntyvien 

tulevien suoritevelvoitteiden täyttämiseen ja niistä odotetaan kerrytettävän niitä vastaava rahamäärä. 

 

Uuden asiakkaan palvelun käyttöönottoon ja aloitustehtäviin kohdistuva meno, saadaan toiminnanohjausjärjestelmän 

tuntikirjauksista. Toiminnanohjausjärjestelmään kirjatut tuntimäärät ovat sopimus- ja asiakaskohtaisia ja ne ovat 

kohdistettavissa suoraan uusasiakassopimukseen. Aktivointi tehdään määrään, joka saadaan kertomalla aloitustyöhön 

käytetty tuntimäärä käyttöönoton keskimääräisellä tuntikustannuksella. 

 

Aktivoidut menot jaksotetaan kuluksi palveluiden luovuttamisen perusteella tasaisesti sopimuksen arvioidulle kestoajalle. 

Sopimuksen kestoaikana huomioidaan varsinaisen sopimuksen keston lisäksi ennakoitu sopimuksen uudistamisaika. 

Talenom –konsernissa keskimääräinen asiakassuhteen kesto on johdon kokemusperäiseen arvioon perustuen 10 vuotta.   

 

Aktivoitujen sopimuksesta aiheutuvien menojen arvon alentumista arvioidaan jokaisella raportointikaudella. Taseen 

omaisuuserää verrataan jäljellä olevaan odotettavissa olevaan palveluista saatavaan vastikemäärään, josta on vähennetty 

kyseisiin tuleviin palveluihin liittyvät menot, joita ei vielä ole kirjattu kuluksi. Mikäli taseessa oleva omaisuuserä on näistä 

suurempi, kirjataan siitä arvonalentumistappio. Arvonalentumiskirjaus peruutetaan, mikäli tilanne tai olosuhteet myöhemmin 

parantuvat. 

 

Aktivoidut sopimuksesta aiheutuvat menot testataan tämän jälkeen vielä IAS 36:n mukaisesti osana tilitoimistopalveluiden 

rahavirtaa tuottavaa yksikköä. 

 

Rahoitusvaroihin kuulumattomien hyödykkeiden arvonalentumistestaus 

Konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin rahoitusvaroihin 

kuulumattoman omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä 

oleva rahamäärä. Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet ja liikearvon testataan vähintään vuosittain, ja aina jos on viitteitä 

arvonalentumisesta. 

 

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla tai käyttöarvo 

sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta 

yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. Diskonttauskorkona 

käytetään ennen veroa määritettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan aika-arvosta ja omaisuuserään 

liittyvistä erityisriskeistä. 

 

Arvonalentumistestausta varten omaisuuserät jaetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille, ts. alimmalle yksikkötasolle, joka on 

pääosin muista yksiköistä riippumaton ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa ja pitkälle riippumattomia muiden vastaavien 

yksiköiden rahavirroista. 

 

Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä 

kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Rahavirtaa tuottavaan yksikköön 

kohdistuva arvonalentumistappio kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa ja 

tämän jälkeen vähentämään muita yksikön omaisuuseriä tasasuhteisesti. 
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Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruuteta. Muista omaisuuseristä aikaisemmilla kausilla kirjatut 

arvonalentumistappiot arvioidaan jokaisena raportointipäivänä, mahdollisten arvonalentumistappion peruuttamiseen 

viittaavien tekijöiden osalta. Arvonalentumistappio peruutetaan, mikäli on tapahtunut muutos niissä arvioissa, joita on 

käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Arvonalentumistappiota ei peruta enempää, 

kuin mikä omaisuuserän kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. 

 

Rahoitusinstrumentit 

 

Rahoitusvarat 

Konsernin rahoitusvarat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat sekä 

jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen 

perusteella (liiketoimintamalli), ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä. Transaktiomenot sisällytetään 

rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä jota ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti. 

Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia eriä ovat 

johdannaissaamiset sekä osakkeet ja osuudet. Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavia eriä ovat myyntisaamiset. 

 

Rahoitusvelat 

Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon vähennettynä kyseisen rahoitusvelkoihin kuuluvan erän 

hankinnasta tai liikkeeseenlaskusta välittömästi johtuvilla transaktiomenoilla. Myöhemmin rahoitusvelat, lukuun ottamatta 

johdannaisvelkoja, arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy 

pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin ja ne voivat olla korollisia tai korottomia. 

 

Johdannaisinstrumentit 

Konserni käyttää koronvaihtosopimuksia suojautuakseen lainakorkojen vaihtelusta aiheutuvilta riskeiltä. Ne merkitään 

kirjanpitoon alun perin käypään arvoon sinä päivänä, jona konsernista tulee sopimusosapuoli, ja ne arvostetaan 

myöhemmin edelleen käypään arvoon. Johdannaisinstrumentit esitetään taseessa varoissa, mikäli raportointihetken käypä 

arvo on positiivinen ja vastaavasti veloissa, mikäli käypä arvo on negatiivinen. 

 
Konserni käyttää korkojohdannaisinstrumentteja suojaustarkoituksessa, ja soveltaa niihin IFRS 9 -standardin mukaista 

rahavirran suojauslaskentaa. Tehokas osuus suojaavan johdannaisinstrumentin käyvän arvon muutoksesta kirjataan omaan 

pääomaan käyvän arvon rahastoon ja tehoton osuus tulosvaikutteisesti. Johdannaisten korkotuotot ja -kulut jaksotetaan 

tulosvaikutteisesti.   

 

Johdannaisinstrumentit, jotka eivät täytä suojauslaskennan vaatimuksia, luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti 

kirjattaviksi rahoitusvaroiksi ja -veloiksi. Ryhmään kuuluvat erät arvostetaan käypään arvoon ja johdannaisinstrumenttien 

positiiviset käyvät arvot esitetään taseen pitkä- tai lyhytaikaisissa varoissa ja negatiiviset käyvät arvot taseen pitkä- tai 

lyhytaikaisissa veloissa. Käyvän arvon muutoksista johtuvat sekä realisoitumattomat että realisoituneet voitot ja tappiot 

kirjataan tulosvaikutteisesti sillä tilikaudella, jonka aikana ne syntyvät. 

 

Rahoitusvarojen arvonalentuminen  

Konserni arvioi tarvetta kirjata odotettavissa olevia luottotappioita koskeva vähennyserä jaksotettuun hankintamenoon 

arvostetuista myyntisaamisista silloin, kun siitä tulee ko. rahoitusvarojen sopimusosapuoli. Arvio perustuu kokemukseen 

toteutuneista luottotappioista huomioiden tarkasteluhetken taloudelliset olosuhteet ja se kirjataan määrään, joka vastaa 

koko voimassaoloajalta odotettavissa olevien luottotappioiden määrää. Kirjattava määrä arvioidaan ryhmäkohtaisesti. Myös 

myöhemmin kirjattava määrä arvioidaan ryhmäkohtaisesti, mikäli ei ole viitteitä siitä, että yksittäisen erän luottoriski on 

kasvanut merkittävästi. Luottoriskin arvioidaan kasvaneen merkittävästi, mikäli saaminen on yli 30 päivää viivästynyt. Jos 

kirjattu odotettavissa olevaa luottotappiota koskeva vähennyserä osoittautuu tarpeettomaksi myöhemmällä kaudella sen 

vuoksi, että luottoriski on pienentynyt, kirjaus peruutetaan tältä osin. 
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Oma pääoma 

Konserni luokittelee omaksi pääomaksi sellaiset liikkeeseen laskemansa rahoitusinstrumentit, jotka eivät sisällä 

sopimukseen perustuvaa velvollisuutta luovuttaa rahaa tai muita rahoitusvaroja toiselle yhteisölle tai vaihtaa rahoitusvaroja 

tai -velkoja toisen yhteisön kanssa liikkeellelaskijalle epäedullisissa olosuhteissa ja jotka osoittavat oikeuden osuuteen 

konsernin varoista sen kaikkien velkojen vähentämisen jälkeen. 

 

Menot, jotka liittyvät omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien liikkeeseenlaskuun tai hankintaan, esitetään oman 

pääoman vähennyseränä. Jos konserni hankkii takaisin oman pääoman ehtoisia instrumenttejaan, näiden hankintameno 

vähennetään omasta pääomasta. 

 

Osakepääoma koostuu kantaosakkeista. 

 

Omat osakkeet ja osingot 

Talenom Oyj:n omien osakkeiden hankintaan liittyvät välittömät kustannukset kirjataan oman pääoman vähennykseksi. 

Hallituksen ehdottamia osinkoja ei vähennetä jakokelpoisesta omasta pääomasta ennen yhtiökokouksen hyväksyntää. 

 

Työsuhde-etuudet 

Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi tai maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni 

suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle ja konsernilla ei ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen 

suorittamiseen. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset kirjataan tulosvaikutteisesti työsuhde-etuuksista 

aiheutuviksi kuluiksi sillä tilikaudella, jota veloitus koskee. Konsernin kaikki työsuhde-etuudet ovat maksupohjaisia 

järjestelyitä 

 

Osakeperusteiset maksut 

Talenom Oyj:llä on kannustinjärjestelyjä, jossa maksut suoritetaan joko oman pääoman ehtoisina instrumentteina tai 

käteisvaroina. Järjestelyssä myönnettävät etuudet arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan 

omaan pääomaan ja vastaavasti kuluksi tuloslaskelmaan tasaisesti oikeuden siirtymisjakson aikana. Järjestelyissä, joissa 

maksut suoritetaan käteisvaroina, kirjattava velka ja sen käyvän arvon muutos jaksotetaan vastaavasti kuluksi. Järjestelyjen 

tulosvaikutus esitetään tuloslaskelmassa työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa. 

 

Varaukset ja ehdolliset velat 

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, 

maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Varausten muutokset 

merkitään tuloslaskelmaan samaan erään kuin varaus on alun perin kirjattu. 

 

Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt mahdollinen velvoite, jonka olemassaolo varmistuu 

vasta konsernin määräysvallan ulkopuolella olevan epävarman tapahtuman realisoituessa. Ehdolliseksi velaksi katsotaan 

myös sellainen, olemassa oleva velvoite, joka ei todennäköisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä, tai jonka suuruutta 

ei voida määrittää luotettavasti. 

 

Osakekohtainen tulos 

Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla osakkeenomistajille kuuluva tulos yhtiön tilikauden aikana liikkeessä olevien 

osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla, lukuun ottamatta Talenom Oyj:n hankkimia omia osakkeita. Laimennettu 

osakekohtainen tulos lasketaan olettaen, että kaikki merkintäoikeudet ja optiot on käytetty tilikauden alussa. Liikkeessä 

olevien osakkeiden painotetun keskiarvon lisäksi nimittäjä sisältää myös merkintäoikeuksien ja optioiden oletetusta käytöstä 

saadut osakkeet. Merkintäoikeuksien ja optioiden oletettua käyttöä ei huomioida osakekohtaisessa tuloksessa, jos niiden 

toteutushinta ylittää osakkeiden tilikauden aikaisen keskimääräisen hinnan. 
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Vuokrasopimukset 

Konserni toimii vuokralle ottajana vuokrasopimuksien koskiessa pääasiassa toimitiloja. Ne ovat luonteeltaan muita 

vuokrasopimuksia, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät olennaisilta osin vuokralle antajalle. Konsernissa 

näiden sopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluiksi tulosvaikutteisesti tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. 

Konsernilla ei ole rahoitusleasingsopimuksiksi luokiteltavia vuokrasopimuksia. 

 

Konserni toimii vuokralle antajana vähäisessä määrin kun se vuokraa edelleen joitakin toimitiloja. 

 

Myyntituotot asiakassopimuksista 

Talenom tarjoaa asiakkailleen tilitoimistopalveluita, joihin kuuluu talousprosessien ulkoistuspalvelut, huolenpitopalvelut ja 

taloushallinnon ohjelmistot. Asiakkaille tarjotaan myös asiantuntijapalveluita, joihin kuuluu juridiikkaan, verotukseen sekä 

talouteen liittyviä neuvonantopalveluita. Muita tarjottavia palveluita ovat asiakaspalvelun ja henkilöstöpalvelun sekä 

työasemien ja ohjelmistojen ylläpitoon liittyvät hallinto- ja tukipalvelut sekä toiminnanohjaus- ja raportointiratkaisut. Näiden 

lisäksi Talenom on solminut useita kumppanuussopimuksia, joiden tarkoituksena on laajentaa asiakasyrityksille tarjottavia 

palveluita. 

 
Tilitoimistopalvelut muodostuvat kuukausittain myytävistä palvelukokonaisuuksista, joiden laajuus vaihtelee asiakkaittain. 

Palvelukokonaisuuteen voi sisältyä kirjanpito, myyntilaskutus laskujen maksu, palkanlaskenta, tulosseuranta, 

huolenpitopalvelut sekä taloushallinnon ohjelmistoratkaisut. Tilitoimistopalveluiden tarjoaminen perustuu toistaiseksi 

voimassa oleviin asiakassopimuksiin, mutta keskimäärin asiakassuhteet ovat pitkiä.   

 

Tilitoimistopalveluissa jokainen kuukausittain myytävä palvelukokonaisuus muodostaa erillisen sopimuksen. Jos asiakas ei 

irtisano toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta, uusi sopimus syntyy seuraavalle kuukaudelle. Kuukausittaisen 

palvelukokonaisuuden transaktiohinta on se vastikemäärä johon konserni odottaa olevansa asiakassopimuksen perusteella 

oikeutettu suoritettuja palveluita vastaan. Kuukausittaisen palvelukokonaisuuden hinta riippuu sen sisältämien palveluiden 

määrästä. Erillisille palveluille on määritetty kiinteät hinnat sopimuksessa. Sopimuksiin ei sisälly olennaisia muuttuvia 

vastikkeita. Myyntituotot tilitoimistopalveluista kirjataan sitä mukaa kuin konserni tuottaa asiakkaalle kuukausittaista palvelua 

ja asiakas saa siihen määräysvallan. 

 

Asiakaspalvelun ja henkilöstöpalvelun sekä työasemien ja ohjelmistojen ylläpitoon liittyvät hallinto- ja tukipalvelut sekä 

toiminnanohjaus- ja raportointiratkaisujen tuloutus tapahtuu ajan kuluessa, sillä asiakas saa hyödyn palvelusta sitä mukaa 

kuin palvelua suoritetaan. 

 

Juridiikkaan, verotukseen ja talouteen liittyvistä neuvontapalveluiden toteuttamisesta ja veloituksesta sovitaan etukäteen. 

Veloitus perustuu tuntiveloitukseen tai kiinteään hintaan. Neuvontapalvelut tuloutetaan kerralla kun palvelu on suoritettu ja 

määräysvalta on siirtynyt asiakkaalle. Määräysvallan katsotaan siirtyneen kun konsernilla on oikeus saada maksu 

suoritetusta palvelusta, riskit ja hyödyt ovat palveluiden osalta siirtyneet asiakkaalle ja asiakas on hyväksynyt palvelun. 

  

Kumppanuussopimuksissaan, joissa asiakkaalle toimitetaan laite, Talenom toimii agenttina, sillä Talenom ei saa 

määräysvaltaa asiakkaalle toimitettavaan laitteeseen. Näiden osalta tuloutus tapahtuu nettoperusteisesti. Muissa 

kumppanuussopimuksissaan Talenom sen sijaan toimii yleensä päämiehenä, jolloin myynti kirjataan bruttoperusteisesti. 

 

Liikevoitto 

Talenom -konserni on määritellyt liikevoiton olevan nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan 

muut tuotot 

 Ulkopuoliset palvelut 

 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 

 Poistot ja arvonalentumistappiot 

 Liiketoiminnan muut kulut 

 Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella 
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Julkiset avustukset 

Julkiset avustukset kirjataan, kun on kohtuullisen varmaa, että ne tullaan saamaan ja että konserni täyttää avustuksen 

saamisen ehdot. Kuluihin liittyvät julkiset avustukset kirjataan tulosvaikutteisesti systemaattisella tavalla niillä kausilla, joilla 

yhteisö kirjaa kuluiksi menot, joita avustukset on tarkoitettu kattamaan. 

 

Tuloverot 

Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Verot 

kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne liittyvät liiketoimintojen yhdistämiseen tai suoraan omaan pääomaan kirjattuihin 

eriin tai muihin laajan tuloksen eriin. 

 

Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta voimassaolevan verokannan tai 

tilinpäätöspäivään mennessä käytännössä hyväksytyn verokannan perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin 

kausiin liittyvillä veroilla. 

 

Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennalliset verot 

lasketaan käyttämällä raportointikauden päättymispäivään mennessä säädettyjä verokantoja tai verokantoja, jotka on siihen 

mennessä käytännössä hyväksytty. Laskennallinen verovelka kirjataan kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja 

verotuksellisen arvon välillä, paitsi jos on kyse tytäryhtiöihin tehdyistä sijoituksista ja konserni pystyy määräämään 

väliaikaisen eron purkautumisajankohdan eikä väliaikainen ero todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa 

tulevaisuudessa. 

 

Laskennallinen verosaaminen kirjataan kaikista vähennyskelpoisista väliaikaisista eroista ja verotuksessa 

vähennyskelpoisista tappioista. Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että 

tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Laskennallisen verosaamisen 

kirjaamisedellytykset arvioidaan aina jokaisen raportointikauden päättymispäivänä. 

 

Laskennallista verosaamista ei kirjata jos se johtuu omaisuuserän tai velan alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseessä ei 

ole liiketoimintojen yhdistäminen eikä liiketapahtuma toteutumisaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan 

tuloon. 

 

Konserni vähentää laskennalliset verosaamiset ja -velat toisistaan siinä ja vain siinä tapauksessa, että konsernilla on 

laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat keskenään 

ja laskennalliset verosaamiset ja -velat liittyvät saman veronsaajan perimiin tuloveroihin joko samalta verovelvolliselta tai eri 

verovelvolliselta, jotka aikovat joko kuitata kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat keskenään tai 

realisoida saamisen ja suorittaa velat samanaikaisesti. 

 

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot esitetään taseen lyhytaikaisissa erissä ja laskennalliset verosaamiset ja – 

velat pitkäaikaisissa erissä. 

 

Myöhemmin sovellettavat uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat 

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia on sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla (standardia ei ole vielä 

hyväksytty EU:ssa). IFRS 16 -standardi korvaa IAS 17 -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. Uusi standardi edellyttää 

vuokralle ottajilta vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena sekä siihen liittyvänä 

omaisuuseränä. Taseeseen merkitseminen muistuttaa paljon IAS 17:n mukaista rahoitusleasingin kirjanpitokäsittelyä. 

Taseeseen merkitsemisestä on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia enintään 12 kuukautta kestäviä 

vuokrasopimuksia sekä arvoltaan enintään USD 5 000 olevia hyödykkeitä. Vuokralle antajien kirjanpitokäsittely tulee 

säilymään suurelta osin nykyisen IAS 17:n mukaisena. 
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Konserni ottaa standardin käyttöön standardin voimaantulopäivästä lähtien. Konsernin alustavan arvion mukaan uudella 

standardilla tulee olemaan merkittävä vaikutus konsernin tilinpäätöstietoihin, kun toimitilojen vuokrat kirjataan pääosin 

taseeseen omaisuuserinä ja velkana. Konsernissa arvioidaan standardin vaikutuksia tarkemmin tulevalla tilikaudella. 

 

Muilla uusilla tai uudistetuilla IFRS-standardeilla tai – standardimuutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta 

konsernin tilinpäätöstietoihin. 
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Liite 4 Toimintasegmentit 

 

Raportoitavat segmentit 

Konsernilla on yksi raportoitava liiketoimintasegmentti, tilitoimistopalvelut, jota hallitus ja toimitusjohtaja ylimpänä 

operatiivisena päätöksentekijänä arvioivat kuukausittain. 

 

Segmentin tuloksellisuuden arviointi perustuu segmentin liikevoittoon. 

 

Kohdistamattomat erät 

Konsernin varoja ja velkoja ei ole jaettu liiketoimintasegmentille, koska ylin operatiivinen päätöksentekijä ei kohdenna 

resursseja perustuen segmentin varoihin tai velkoihin eikä tarkastele segmentin varoja tai velkoja. Varoja ja velkoja 

tarkastellaan konsernitasolla.  

 

Rahoitustuottoja ja -kuluja sekä tuloveroja ei ole kohdistettu segmentille.  

 

Muut kuin tilitoimistopalvelut -segmenttiin liittyvät tuotot ja kulut on esitetty kohdistamattomissa erissä, koska ne eivät 

muodosta erikseen raportoitavaa liiketoimintasegmenttiä. 

 

Koko yhteisöä koskevat tiedot 

Konsernin koko liikevaihto kertyy Suomesta ja konsernin pitkäaikaiset varat sijaitsevat Suomessa. 

 

Konsernilla ei ole asiakkaita, joiden liikevaihto olisi vähintään 10 prosenttia konsernin liikevaihdosta tilikausilla 2015 ja 2016.  

 

Alla esitetään tiedot raportoitavan segmentin tuloksesta. 
 

Toimintasegmentit 2016 
   Kohdistamattomat 

erät ja 
eliminoinnit 

 

    

 
Konserni yhteensä 1 000 euroa   Tilitoimistopalvelut 

Ulkoinen liikevaihto 
 

35 514 
 

1 443 36 957 

              

Liikevaihto yhteensä 
 

35 514 
 

1443 36 957 

       Liiketoiminnan kulut 
 

-28 804 
 

-1 651 -30 456 

Muut tuotot     318   0 318 

EBITDA 
  

7 028 
 

-208 6 819 

       Poistot ja arvonalentumiset   -2 374   -268 -2 643 

Liiketulos 
  

4 654 
 

-477 4 177 

       

       Toimintasegmentit 2015 
   Kohdistamattomat 

erät ja 
eliminoinnit 

 

    

 
Konserni yhteensä 1 000 euroa   Tilitoimistopalvelut 

Ulkoinen liikevaihto 
 

31 398 
 

1 598 32 996 

              

Liikevaihto yhteensä 
 

31 398 
 

1 598 32 996 

       Liiketoiminnan kulut 
 

-28 084 
 

-1 996 -30 080 

Muut tuotot     314   0 314 

EBITDA 
  

3 628 
 

-397 3 230 

       Poistot ja arvonalentumiset   -1 606   -404 -2 010 

Liiketulos 
  

2 022 
 

-802 1 220 
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Liite 5 Konsernirakenne ja hankinnat 

 

Konsernitilinpäätös sisältää seuraavat yhtiöt:  
  

    Tytäryhtiön nimi: Kotipaikka Omistusosuus % 

Talenom Oyj Oulu Emoyhtiö 

Talenom Taloushallinto Oy Oulu 100 % 

Talenom Talouspalvelu Oy Kalajoki 100 % 

Talenom Consulting Oy Helsinki 100 % 

Talenom Yritystilit Oy Jyväskylä 100 % 

Talenom Audit Oy Jyväskylä 100 % 

Talenom Talousosastopalvelut Oy Oulu 100 % 

Talenom Konsultointipalvelut Oy Oulu 100 % 

Talenom Software Oy Oulu 100 % 

Talenom Balance Oy  Oulu 100 % 

 

Liiketoimintojen hankinnat vuonna 2016 

 

Konserni hankki 30.12.2016 tehdyllä liiketoimintakaupalla Trust Accounts TKG Oy.   

Trust Accounts TKG Oy on kuopiolainen auktorisoitu tilitoimisto. Samalla Talenom Oyj ja Trust Kapital Group TKG Oy 

sopivat yhteistyöstä myyntilaskutusratkaisujen osalta. Yhteistyö mahdollistaa uusia ratkaisuja myyntilaskutukseen, 

esimerkiksi laskurahoituspalvelun. 

 

Liiketoimintakaupan hankintameno oli 435 tuhatta euroa ja se maksettiin käteisellä.  

Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat seuraavat: 

 

1 000 euroa   Kirjatut arvot 

Aineelliset käyttöomaisuuushyödykkeet 
 

35 

Asiakassuhteet 
 

480 

Varat yhteensä 
 

515 

    Ostovelat ja muut velat 
 

80 

Velat yhteensä 
 

80 

    Nettovarallisuus 

 
435 

 
   

 
   Luovutettu vastike 

 
435 

Hankitun kohteen nettovarallisuus 
 

-435 

Liikearvo 
  

0 
 

 

Hankinnasta syntyneet menot on kirjattu tuloslaskelman muihin kuluihin. 

 

Jos hankinta olisi tapahtunut tilikauden 2016 alussa,  sen arvioitu vaikutus tilikauden tulokseen olisi ollut 50 teur ja 

liikevaihtoon 1100 teur. 

 

Vuonna 2015 konsernirakenteessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia. 
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Liite 6 Myyntituotot asiakassopimuksista 

 

Asiakassopimukset 

Konsernin kaikki myyntituotot koostuvat asiakassopimuksista. Asiakassopimukset ovat luonteeltaan pääosin  toistaiseksi 

voimassa olevia palvelusopimuksia, joihin ei liity taseeseen kirjattuja omaisuuseriä tai velkoja. 

 

Konsernilla ei ole täyttämättömiä suoritevelvoitteita johon olisi kohdistettu transaktiohintaa. Konsernin suoritevelvoitteet 

täyttyvät sitä mukaa kun palvelua suoritetaan ja asiakas saa hyödyn palvelusta. Laskutus tapahtuu kuukausittain ja lasku 

erääntyy maksettavaksi 1-2 viikon sisällä. Vastikemäärät ovat kiinteitä, eikä niissä ole erotettavaa rahoituskomponenttia. 

Palveluun ei myöskään liity erityisiä palautus- tai takaisinmaksuvelvoitteita tai takuita. 

 

Asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvat menot 

 

Kirjatut omaisuuserät 
  1 000 euroa 2016 2015 

Alkusaldo 

 
3 881 2 024 

Asiakassopimusten saamisesta aiheutuvat menot 806 1 098 

Käyttöönottoon liittyvät menot  701 1 220 

  
5 388 4 343 

    Tilikauden poisto -613 -462 

    Aktivoidut sopimuksesta aiheutuvat menot taseessa 4 775 3 881 
 

Kausien aikana ei ole ollut alaskirjauksia.  

Menot jaksotetaan asiakassopimusten keskimääräisen keston perusteella 10 vuodelle. 

 

 

Liite 7 Liiketoiminnan muut tuotot 
 
1 000 euroa 2016 2015 

Käyttöomaisuuden luovutustuotot 10 13 

Vuokratuotot 196 213 

Saadut tuet ja avustukset 36 78 

Muut erät   77 12 

Yhteensä 
 

318 314 
 

 

Liite 8 Materiaalit ja palvelut 

 
1 000 euroa 2016 2015 

Materiaalit ja palvelut  
    Ulkopuoliset palvelut -1 455 -1 811 

Yhteensä 
 

-1 455 -1 811 
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Liite 9 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 
 
1 000 euroa 2016 2015 

Palkat 
 

17 083 17 077 

Henkilösivukulut 
  Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 3 257 3 206 

Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot ja osakepalkkiot 66 0 

Muut henkilöstökulut 1 941 1 935 

Yhteensä 
 

22 347 22 218 

    

    Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella: 2016 2015 

Toimihenkilöt   543 576 

Yhteensä 
 

543 576 

    Henkilöstön lukumäärä tilikauden päättyessä 542 588 

 
 
Molemmissa taulukoissa osa-aikaisten työtekijöiden määrä on muunnettu kokoaikaisiksi työntekijöiksi.  
    
Tiedot ylimmän johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 29 Lähipiiritapahtumat.  
 
 
Liite 10 Poistot ja arvonalentumiset 
 
Poistot ja arvonalentumiset hyödykeryhmittäin 

  

    Aineettomat hyödykkeet 
  1 000 euroa 2016 2015 

Aineettomat oikeudet 81 90 

    Muut aineettomat hyödykkeet 1 341 870 

Yhteensä 
 

1 422 960 

    Aktivoidut sopimuksesta aiheutuvat menot 
  1 000 euroa 2016 2015 

Aktivoidut sopimuksesta aiheutuvat menot 613 462 

Yhteensä 
 

613 462 

    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
  1 000 euroa 2016 2015 

Koneet ja kalusto 553 534 

Muut aineelliset hyödykkeet 54 54 

Yhteensä 
 

607 588 

        

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 2 643 2 010 
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Liite 11 Liiketoiminnan muut kulut 
 
1 000 euroa 

2016 2015 

Toimitilakulut 
 

2 879 2 228 

Kone- ja kalustokulut 2 454 2 475 

Muut kuluerät (markkinointi-, hallinto- ym.kulut) 1 320 1 348 

Yhteensä 
 

6 653 6 051 

 
 

Tilintarkastajien palkkiot 
  

    1 000 euroa 
2016 2015 

Tilintarkastus 42 21 

Muut varmennuspalvelut 2 3 

Veroneuvonta 0 0 

Muut palvelut  26 96 

Yhteensä 
 

70 120 

 
 
Liite 12 Rahoitustuotot ja -kulut 
 
Kirjattu tulosvaikutteisesti tuloslaskelmaan 

  

    Rahoitustuotot 
  

    1 000 euroa 2016 2015 

Muut rahoitustuotot 38 50 

Yhteensä 
 

38 50 

    Rahoituskulut 
  

    1 000 euroa 2016 2015 

Korkokulut 
   

 
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat velat -527 -993 

Johdannaisten käypien arvojen muutos 
  

 
Koronvaihtosopimukset -12 -25 

Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 0 0 

Muut rahoituskulut -49 -172 

Yhteensä 
 

-588 -1 190 

        

Nettorahoituskulut -550 -1 140 
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Liite 13 Tuloverot 
 
Kirjattu tulosvaikutteisesti tuloslaskelmaan 

  

    Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 
  

    1 000 euroa 2016 2015 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 398 19 

Edellisten tilikausien verot 1 -1 

Yhteensä 
 

399 18 

    Laskennallisen veron muutos 
  

    1 000 euroa 2016 2015 

Muutos laskennallisissa verosaamisissa 303 14 

Muutos laskennallisissa veroveloissa 23 -32 

Yhteensä 
 

326 -18 

        

Tuloslaskelman verokulu yhteensä 725 0 

    Tuloslaskelman verokulun ja Suomessa sovellettavalla verokannalla laskettujen 
 verojen välinen täsmäytyslaskelma 

  

    1 000 euroa 2016 2015 

    Tulos ennen veroja 3 627 80 

    Vero laskettuna Suomessa sovellettavalla verokannalla (20%) -725 -16 

Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista 5 20 

Edellisten tilikausien verojen oikaisu 1 -1 

Muut erot   -5 -3 

Verot tuloslaskelmassa -725 0 

 
 
Laskennallisten verojen muutokset 

     

      2016 
     

  

Kirjattu 
tulosvaikutteisesti 

Kirjattu omaan 
pääomaan 

Kurssierot ja 
muut erot 

 

   

 1.1.2016 31.12.2016 1 000 euroa 

Laskennalliset verosaamiset 

     Johdannaiset 0 
 

42 
 

42 

Käyttämättömät tappiot verotuksessa 164 -90 
  

74 

Muut väliaikaiset erot 583 -212     370 

Laskennalliset verosaamiset yhteensä 747 -303 42 0 487 

                  

Laskennalliset verovelat 

     Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet -7 -23     -30 

Laskennalliset verovelat yhteensä -7 -23 0 0 -30 
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2015 
     

  

Kirjattu 
tulosvaikutteisesti 

Kirjattu omaan 
pääomaan 

Kurssierot ja 
muut erot 

 

   

 1.1.2015 31.12.2015 1 000 euroa 

Laskennalliset verosaamiset 

     Käyttämättömät tappiot verotuksessa 11 153 
  

164 

Muut väliaikaiset erot 668 -167 81   583 

Laskennalliset verosaamiset yhteensä 680 -14 81 0 747 

                  

Laskennalliset verovelat 

     Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet -38 32     -7 

Laskennalliset verovelat yhteensä -38 32 0 0 -7 

 
 
Laskennalliset verosaamiset tappioista 

    

   Taseeseen kirjatut laskennalliset 
verosaamiset 

 

 
Verotappiot 

 

  1 000 euroa 2016 2015 2016 2015 
 Verotappiot  370 821 74 164 
  

 
Konsernilla on 74 tuhatta euroa (164 tuhatta euroa 31.12.2015) kirjattuja laskennallisia verosaamisia liittyen käyttämättömiin 

verotuksellisiin tappioihin. Johto ennakoi, että yhtiöille tulee kertymään tulevaisuudessa verotettavaa tuloa, jota vastaan 

tappiot voidaan hyödyntää. 

 

Verotukselliset tappiot erääntyvät seuraavasti: 

  Erääntymisvuosi 1 000 euroa 

2024 6 

2025 365 
 

 

Konsernilla oli tilikauden 2016 päättymishetkellä 409 tuhatta euroa (384 tuhatta euroa 2015) vahvistettuja TVL-tappioita, 

joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska kyseiseen tulolähteeseen ei todennäköisesti kerry ennen tappioiden 

vanhenemista verotettavaa tuloa, jota vastaan tappiot pystyttäisiin hyödyntämään. 

 

Liite 14 Osakekohtainen tulos 

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto 

tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän 

painotettua keskiarvoa laskettaessa vähennetään yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. 

 
2016 2015 

Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden voitto (1 000 EUR) 2 902 80 

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana  (1 000) 6807 6 079 

Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa / osake) 0,43 0,01 
 

Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa 

otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden laimentava vaikutus.  Konsernin kantaosakkeiden 

määrää lisäävillä instrumenteilla ei ole laimentavaa vaikutusta vuosina 2015 ja 2016. 
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Liite 15 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2016 
   

      

1 000 euroa Rakennukset 
Koneet ja 

kalusto 
Muut aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä 

Hankintameno 1.1.2016 0 4 661 249 4 910 

Lisäykset 
  

1 074 165 1 239 

Vähennykset 
 

-368 
 

-368 

Kurssierot         0 

Hankintameno31.12.2016 0 5 367 414 5 781 

      Kertyneet poistot ja  0 -2 524 -146 -2 670 

arvonalentumiset 1.1.2016 
    Tilikauden poistot 
 

-553 -54 -607 
Kertyneet poistot 
vähennyksistä 

   
0 

Siirrot         0 

Kertyneet poistot ja  0 -3 077 -200 -3 277 
arvonalentumiset 
31.12.2016 

    

      Kirjanpitoarvo 1.1.2016 0 2 137 102 2 240 

Kirjanpitoarvo 31.12.2016 0 2 290 214 2 504 

      

      

      

      Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2015 
   

      

1 000 euroa Rakennukset 
Koneet ja 

kalusto 
Muut aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä 

Hankintameno 1.1.2015 0 4 240 231 4 472 

Lisäykset 
  

744 18 762 

Vähennykset 
 

-323 
 

-323 

Kurssierot         0 

Hankintameno31.12.2015 0 4 661 249 4 910 

      Kertyneet poistot ja  0 -1 990 -93 -2 083 

arvonalentumiset 1.1.2015 
    Tilikauden poistot 
 

-534 -54 -588 
Kertyneet poistot 
vähennyksistä 

   
0 

Siirrot         0 

Kertyneet poistot ja  0 -2 524 -146 -2 670 
arvonalentumiset 
31.12.2015 

    

      Kirjanpitoarvo 1.1.2015 0 2 250 139 2 389 

Kirjanpitoarvo 31.12.2015 0 2 137 102 2 240 
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Liite 16 Aineettomat hyödykkeet 

 

Aineettomat hyödykkeet 2016 
     

   
Aineettomat  Ohjelmistojen  

Asiakassuhteet  1 000 euroa   Liikearvo oikeudet kehittämismenot Yhteensä 

Hankintameno 1.1.2016 18 420 1 058 7 286 0 26 765 

Lisäykset  
  

145 2 731 480 3 356 

              

Hankintameno 31.12.2016 18 420 1 203 10 017 480 30 121 

       Kertyneet poistot ja  0 -891 -2 702 0 -3 592 

arvonalentumiset 1.1.2016 
     Poistot tilikaudella 0 -81 -1 337 -4 -1 422 

              

Kertyneet poistot ja  0 -972 -4 039 -4 -5 015 

arvonalentumiset 31.12.2016 
     

       Kirjanpitoarvo 1.1.2016 18 420 168 4 585 0 23 173 

Kirjanpitoarvo 31.12.2016 18 420 231 5 979 476 25 106 

       

       Aineettomat hyödykkeet 2015 
     

   
Aineettomat  Ohjelmistojen  Asiakassuhteet 

 1 000 euroa   Liikearvo oikeudet kehittämismenot   Yhteensä 

Hankintameno 1.1.2015 18 420 975 3 808 0 23 204 

Lisäykset  
  

83 3 478 0 3 561 

              

Hankintameno 31.12.2015 18 420 1 058 7 286 0 26 765 

       Kertyneet poistot ja  0 -801 -1 833 0 -2 634 

arvonalentumiset 1.1.2015 
     Poistot tilikaudella 0 -90 -869 0 -959 

              

Kertyneet poistot ja  0 -891 -2 702 0 -3 592 

arvonalentumiset 31.12.2015 
     

       Kirjanpitoarvo 1.1.2015 18 420 174 1 975 0 20 570 

Kirjanpitoarvo 31.12.2015 18 420 168 4 585 0 23 173 

 

 

Arvonalentumistestaus 
 
Konserni arvioi vuosittain liikearvon kerrytettävissä olevaa rahamäärää huolimatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä vai 

ei. Arvonalentumista testataan rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolla. Liikearvon arvonalentumistestausta varten liikearvo 

kohdistetaan kokonaisuudessaan tilitoimistopalvelusegmentille. 

 

1 000 euroa   Liitetieto 2016 2015 
 Tilitoimistopalvelut   4 30 250 26 879 
 Yhteensä 

  
30 250 26 879 
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Rahavirtaa tuottava yksikkö 

 

Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty käyttöarvoon perustuen.  Kerrytettävissä oleva  

rahamäärä on laskettu diskonttaamalla tulevaisuuden rahavirrat rahavirtaa tuottavan yksikön jatkuvasta käytöstä.  

Rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvon arvioitiin olevan 22.867 tuhatta euroa (2015: 16.280 tuhatta euroa) alempi 

kuin sen kerrytettävissä oleva rahamäärä. 

Kerrytettävissä olevan rahamäärän laskennassa käytetyt keskeiset muuttujat on esitetty alla: 

 
Prosenttia     2016 2015 

Jäännösarvoperiodin kasvunopeus 
 

1,5 % 1,5 % 

Diskonttauskorko ennen veroja (WACC) 
 

12,7 % 13,6 % 

 
 
Laskelmissa käytetty jäännösarvoperiodin kasvuprosentti ja  diskonttauskorko (WACC) perustuvat ulkoisista 

informaatiolähteistä saatuun markkinatietoon. 

 

Liikevaihtoa ja kannattavuuden kehitystä koskevat ennusteet perustuvat aiempaan kehitykseen sekä johdon näkemykseen 

todennäköisestä tulevasta kehityksestä seuraavan viiden vuoden kuluessa. 

 

Johto on arvioinut, ettei minkään käytetyn keskeisen muuttujan jokseenkin mahdollinen muutos johtaisi tilanteeseen, jossa 

yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä alittaisi sen kirjanpitoarvon. 

 

Alla olevassa herkkyysanalyysissa esitetään kuinka kukin seuraavista muutoksista muiden tekijöiden pysyessä ennallaan 

johtaisi siihen, että yksikön kirjanpitoarvo vastaisi siitä kerrytettävissä olevaa rahamäärää: 

 
 
Prosenttiyksikköä     2016 2015 

Liikevaihto (vuosittainen keskimääräinen kasvunopeus, 5 vuotta) 

 
-5,0 % -4,1 % 

Budjetoitu EBITDA (keskimääräinen, 5 vuotta) 
 

-5,3 % -4,4 % 

Jäännösarvon kasvunopeus 
 

-7,7 % -6,5 % 
Diskonttauskorko 
(WACC) 

  
7,1 % 6,1 % 
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Liite 17 Muut rahoitusvarat 

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvarat:  
  

    
1 000 euroa 2016 2015 

Muut sijoitukset 237 237 

Yhteensä 
 

237 237 

    Lyhytaikaiset - - 

Pitkäaikaiset 237 237 

 

Konsernin muut rahoitusvarat koostuvat sijoituksista osakkeisiin. Kyseiset rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti ja ne on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi.  

 

Noteeraamattomat arvopaperit, joilla ei ole saatavilla noteerattua hintaa toimivilla markkinoilla arvostetaan johdon 

arvioimaan todennäköiseen luovutushintaan. 

 

Tiedot käypään arvoon arvostamisesta on esitetty liitetiedossa 22. 
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Liite 18 Myyntisaamiset ja muut saamiset 

 

1 000 euroa 2016 2015 

Myyntisaamiset 4 037 3 467 

Muut saamiset 780 816 

Yhteensä 
 

4 817 4 283 

    Lyhytaikaiset 4 817 4 283 

Pitkäaikaiset 0 0 

    Muiden saamisten, maksettujen ennakoiden ja siirtosaamisten olennaiset erät 
 

    1 000 euroa 2016 2015 

Maksetut ennakkomaksut 576 313 

Vuokravakuudet 98 140 

Muut siirtosaamiset 105 363 

Yhteensä 
 

780 816 

 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista. Konserni on kirjannut 

myyntisaamisesta arvonalentumistappioita yhteensä 295 tuhatta euroa vuonna 2016 (224 tuhatta euroa vuonna 2015). 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten kirjanpitoarvot vastaavat parhaiten konserninluottoriskien enimmäismäärää. 

 

Myyntisaamisten ikäjakauma ja kirjatut arvonalentumistappiot 
 

     

     1 000 euroa 2016 Odotettu arvonalentuminen Netto 2016 

Erääntymättömät 3 794 -144 3 651 

Erääntyneet 
   

 
1-30 päivää 268 -5 263 

 
31-60 päivää 56 -7 49 

 
61-90 päivää 14 -2 12 

 
91- 120 päivää 35 -1 34 

 
yli 120 päivää 164 -135 28 

  Erääntyneet yhteensä 538 -152 386 

Yhteensä 4 332 -295 4 037 

     1 000 euroa 2015 Odotettu arvonalentuminen Netto 2015 

Erääntymättömät 2 978 -112 2 867 

Erääntyneet 
   

 
1-30 päivää 455 -9 446 

 
31-60 päivää 88 -11 78 

 
61-90 päivää 32 -3 29 

 
91- 120 päivää 25 -1 24 

 
yli 120 päivää 112 -89 23 

  Erääntyneet yhteensä 713 -113 600 

Yhteensä 3 691 -224 3 467 
 

Liitetiedossa 26 on kuvattu tarkemmin konsernin altistumista luotto- ja markkinariskeille sekä kuinka konserni arvioi  ja 

hallinnoi myyntisaamisiin liittyvää luottotappioriskiä. 

 

Yhtiö kirjaa arvonalentumistappiot saatavien ikäjakaumaan ja kokemukseen perustuen. 
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Liite 19 Rahavarat 

 

1 000 euroa 2016 2015 

Käteinen raha ja pankkitilit 4 332 5 361 

Rahavarat taseessa 4 332 5 361 

    Rahavarat rahavirtalaskelmassa 4 332 5 361 

 

Konsernilla oli tilinpäätöshetkellä nostettavissa 1 miljoonan euron luottolimiitti. Limiittiä ei ole käytetty tilikaudella 2016. 

 

 

Liite  20 Omaa pääomaa koskevat liitetiedot 

 

 
  

  
Sijoitetun vapaan 

oman pääoman 
rahasto 

  

  
Osakkeiden 
lukumäärä Osakepääoma 

Käyvän arvon 
rahasto Yhteensä 

  1 000 euroa   1 000 kpl   

1.1.2015 
 

5 161 3 3 034 0 3 036 

31.12.2015 
 

6 812 80 14 211 0 14 291 

   
  

   1.1.2016 
 

6 812 80 14 211 0 14 291 

31.12.2016   6 812 80 13 734 -168 13 646 

 

 

Osakepääoma 

Osakepääoma muodostuu yhdestä osakesarjasta, jossa jokaisella osakkeella on yksi ääni. 

Konsernilla on hallussa omia osakkeita 5100 kpl. 

 

Osakepääomaan merkitään osakeantien yhteydessä saatu osakkeiden merkintähinta siltä osin kuin merkintähintaa ei 

osakeantipäätöksessä ole päätetty kirjattavaksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.  

 

Osingot 

Hallitus ehdottaa, että pääoman palautusta maksetaan 0,20 eur/osake sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta ja  

tilikauden tulos kirjataan kertyneisiin voittovaroihin. Osinkoa ei jaettu tilikausilla 2016 ja 2015. Pääoman palautusta 

maksettiin 0,07 euroa/osake vuonna 2016. 

 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden  

merkintähinnan siltä osin kuin sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.  

 

Käyvän arvon rahasto 

Käyvän arvon rahasto sisältää rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien kertyneet käypien arvojen 

muutosten tehokkaat osuudet. 
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Liite 21  Osakeperusteiset maksut 

 

Konsernilla on optioperusteisia kannustin- ja sitouttamisjärjestelyjä, jotka on suunnattu konsernin avainhenkilöille. Optio-

oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi sekä pyritään 

sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. 

 

Optioperusteiset kannustinjärjestelyt 2016 

 

Hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2016 myöntämin valtuuksin vuoden 2016 optio-ohjelmasta ja järjestelyyn 

liittyvistä erityisistä lisäehdoista. Kyseisenä lisäehtona hallitus päätti osakkeiden omistusvelvollisuudesta, jonka perusteella 

optio-oikeuksien omistajan on hankittava yhtiön osakkeita 20 %:lla optio-oikeuksista saamastaan bruttotulosta. Tämä 

osakemäärä on omistettava kaksi vuotta osakkeiden hankkimisesta. Vuonna 2016 käyttöön otettujen optioperusteisten 

järjestelyjen lisäksi yhtiöllä ei ole muita optio-ohjelmia. Järjestelyt kuuluvat IFRS 2 -standardin soveltamisalaan. 

 

Erilaiset optioperusteiset kannustinjärjestelyt on suunnattu konsernin avainhenkilöille. Kannustinjärjestelyjen ehtojen 

mukaisesti optiot annetaan ilman vastiketta ja kaikki järjestelyt ovat ehdollisia. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä 

enintään 350 000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 350 

000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.  

 

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2016A on 1.3.2018-28.2.2019, optio-oikeudella 

2016B 1.3.2019-28.2.2020 ja optio-oikeudella 2016C 1.3.2020-28.2.2021. Osakkeen merkintähinta  optio-oikeuksilla 2016 

on 6,62 euroa ja se merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa 

kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy, mutta yhtiö 

maksaa tarvittaessa optio-oikeuksien tai optio-oikeuksien perusteella saatavien osakkeiden saamiseen liittyvän 

varainsiirtoveron. 

 

Mikäli optio-oikeuden omistajan työsuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy, hän menettää viipymättä vastikkeetta 

hänelle jaetut optio-oikeudet, mikäli osakemerkinnän aika ei työsuhteen päättyessä ollut alkanut. Optio-oikeuden saajalla ei 

ole oikeutta saada työ- tai toimisuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksiin 

liittyen. 

 

Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän osakkeen 

merkintähintaa alennetaan hallituksen päätöksellä 17.3.2016 alkaen ja ennen osakemerkintää päätettävien osakekohtaisten 

osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastosta jaettavien pääoman palautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman 

palautuksen täsmäytyspäivänä. Vastaavasti menetellään, mikäli yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla sitä 

osakkeenomistajille. Järjestelyjen keskeiset ehdot on esitetty seuraavalla sivulla olevassa taulukossa. 
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Keskeiset ehdot 
   

     
Järjestely 

 
2016A 2016B 2016C 

Järjestelyn luonne Osakeoptio 
  

Myöntämispäivä 21.4.2016 
  

Oikeuden syntymisjakso 21.4.2016-28.2.2018 21.4.2016-28.2.2019 21.4.2016-28.2.2020 

Merkintäaika 1.3.2018-28.2.2019 1.3.2019-28.2.2020 1.3.2020-28.2.2021 

Oikeuden syntymisehto Työssäoloehto 
  

Optioiden lukumäärä 58 300 87 450 145 750 

Merkintähinta (euroa) 6,62 
  

Myöntämishetken hinta 5,07 
  

Toteutus 

 
Osakkeina 

  

     
Järjestely 

 
2016A 2016B 2016C 

Järjestelyn luonne Osakeoptio 
  

Myöntämispäivä 31.12.2016 
  

Oikeuden syntymisjakso 31.12.2016-28.2.2018 31.12.2016-28.2.2019 31.12.2016-28.2.2020 

Merkintäaika 1.3.2018-28.2.2019 1.3.2019-28.2.2020 1.3.2020-28.2.2021 

Oikeuden syntymisehto Työssäoloehto 
  

Optioiden lukumäärä 2 400 3 600 52 500 

Merkintähinta (euroa) 6,62 
  

Myöntämishetken hinta 7,20 
  

Toteutus 

 
Osakkeina 
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Talenom Oyj:n hallussa olevat tai jakamattomat optiot on esitetty alla olevassa taulukossa. 

 

      
    2016A 2016B 2016C Yhteensä 

Yhtiön hallussa olevat optiot 4 500 6 750 11 250 22 500 

      

      
Black-Scholes -arvonmääritysmallissa käytetyt keskeiset oletukset 

  

      
Järjestely 

 
2016A 2016B 2016C 

 
Myöntämispäivä 21.4.2016 

   
Volatiliteetti, % 42,33 % 

   
Voimassaoloaika (vuosina) 2,86 3,86 4,86 

 
Riskitön korko, % -0,44 -0,28 -0,24 

 
Myöntämishetken hinta 5,07 

   
Option arvo 0,85 1,04 1,20 

 
Optioiden lkm (ulkona) 53 800 80 700 134 500 

 
Arvo yhteensä (1 000 euroa) 46 84 161 

 

      
Järjestely 

 
2016A 2016B 2016C 

 
Myöntämispäivä 31.12.2016 

   
Volatiliteetti, % 38,16 % 

   
Voimassaoloaika (vuosina) 2,16 3,16 4,16 

 
Riskitön korko, % -0,62 -0,57 -0,47 

 
Myöntämishetken hinta 7,20 

   
Option arvo 1,66 1,89 2,08 

 
Optioiden lkm (ulkona) 3 300 4 950 50 250 

 
Arvo yhteensä (1 000 euroa) 5 9 104 
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Alla olevassa taulukossa on esitetty ulkona olevien optioiden tilikauden aikaiset muutokset. 

     
Muutokset ulkona olevien optioiden määrissä 

  

     
Kappaletta   2016 2015 

 
Kauden alussa 0 0 

 
Kaudella myönnetyt 327 500 0 

 
Menetetyt 

 
0 0 

 
Toteutetut 

 
0 0 

 
Rauenneet   0 0 

 
Kauden lopussa 327 500 0 

 

     
Toteutettavissa 0 0 

 

     
Kyseisten optioiden merkintähinta on esitetty ylempänä. 

  

 

    

Osakeperusteisten maksujen vaikutus tilikauden tulokseen: 
 

    

 

1 000 euroa 2016 2015 
 

Osakeperusteiset maksut 66 0 
 

Yhteensä 

 
66 0 

 

 

 

Kyseiset kulut osakeperusteisista kannustinjärjestelyistä kirjataan ansaintajakson aikana ja on esitetty työsuhde-etuuksista 

aiheutuvissa kuluissa sekä toisaalta omassa pääomassa voittovaroissa. 
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Liite 22 Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu 
 
Luokittelu ja käyvät arvot 
 
Taulukossa on esitetty rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot ja käyvät arvot sekä niiden taso käypien arvojen 

hierarkiassa.  Taulukossa ei esitetä rahoitusvarojen ja -velkojen erien käypiä arvoja, joita ei arvosteta käypään arvoon, 

mikäli kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Rahoitusvarojen- ja velkojen luokittelussa on sovellettu 

IFRS 9-standardin mukaista luokittelua. 

 

31.12.2016 
           

  
Kirjanpitoarvo 

 
Käypä arvo 

1 000 euroa   
Liite-
tieto 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat 
rahoitusvarat ja  

-velat 

Suojauslaskennan 
piirissä olevat 

rahoitusvarat ja  
-velat 

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

efektiivisen 
koron 

menetelmää 
käyttäen kirjatut 
rahoitusvarat ja  

-velat Yhteensä 

 

Taso 
1 

Taso 
2 

Taso 
3 Yhteensä 

Rahoitusvarat 
  

  
  

 
    

Käypään arvoon 
arvostettavat 
rahoitusvarat 

           
Oman pääoman 
ehtoiset sijoitukset   17 237     237 

 
    237 237 

Yhteensä 
  

237 
  

237 
 

- - 237 237 

            

Rahoitusvarat, joita ei 
arvosteta käypään 
arvoon 

           
Myyntisaamiset ja 
muut saamiset 

 
18 

  
5 009 5 009 

     Rahavarat   19     4 332 4 332 
     

Yhteensä 
    

9 341 9 341 
     

            Rahoitusvelat 
           

Käypään arvoon 
arvostettavat 
rahoitusvelat 

           Koronvaihtosopimukset 
 

24 12 210 
 

222 
  

222 
 

222 

Yhteensä 
  

12 210 
 

222 
 

- 222 - 222 

            

Rahoitusvelat, joita ei 
arvosteta käypään 
arvoon 

           Lainat pankeilta 
 

23 
  

22 500 22 500 
  

22 500 
  Ostovelat   25     1 424 1 424 

 
        

Yhteensä 
     

23 924 
 

- 22 500 0 - 
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31.12.2015 
           

  
Kirjanpitoarvo 

 
Käypä arvo 

1 000 euroa   
Liite-
tieto 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat 
rahoitusvarat ja  

-velat 

Suojauslaskennan 
piirissä olevat 

rahoitusvarat ja  
-velat 

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

efektiivisen 
koron 

menetelmää 
käyttäen kirjatut 
rahoitusvarat ja 

-velat Yhteensä 

 

Taso 
1 

Taso 
2 

Taso 
3 Yhteensä 

Käypään arvoon 
arvostettavat 
rahoitusvarat 

  

  

  

 

    
Oman pääoman 
ehtoiset sijoitukset 

 
17 237 

  
237 

   
237 237 

Yhteensä     237     237 
 

- - 237 237 

            

Rahoitusvarat, joita ei 
arvosteta käypään 
arvoon 

           
Myyntisaamiset ja 
muut saamiset 

 
18 

  
4 467 4 467 

     Rahavarat 
 

19 
  

5 361 5 361 
     Yhteensä         9 828 9 828 
     

            

Käypään arvoon 
arvostettavat 
rahoitusvelat 

           Koronvaihtosopimukset 24 32 - 
 

32 
  

32 
 

32 

Yhteensä 

  
32 - 

 
32 

 
- 32 - 32 

            

Rahoitusvelat, joita 
ei arvosteta 
käypään arvoon 

           
Lainat pankeilta 

 
23 

  
23 500 0 

  
23 500 

  
Ostovelat 

 
25 

  
1 345 0 

     Yhteensä 
     

0 
 

- 23 500 0 - 
 

Käypään arvoon arvostaminen  
 
Rahoitusvarojen ja -velkojen käypä arvo on hinta, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä tai maksettaisiin velan 

siirtämisestä markkinaosapuolten välillä arvostuspäivänä toteutettavassa tavanmukaisessa liiketoimessa.   

Yhtiön johto arvioi, että rahavarojen, myyntisaamisten ja ostovelkojen kirjanpitoarvot eivät poikkea olennaisesti niiden 

käyvästä arvosta näiden instrumenttien lyhyen maturiteetin huomioon ottaen.  

  

Käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit 
 
Johdannaisinstrumentit 
 
Johdannaisinstrumenttien käyvät arvot määritellään perustuen pankkien johdannaissopimusvahvistuksiin. 
 
Julkisesti noteeratut arvopaperit 
 
Julkisesti noteerattujen arvopaperien käyvät arvot perustuvat noteerattuihin hintoihin tilinpäätöspäivänä.  
 
Noteeraamattomat arvopaperit 
 
Noteeraamattomat arvopaperit, joilla ei ole saatavilla noteerattua hintaa toimivilla markkinoilla arvostetaan johdon 

arvioimaan todennäköiseen luovutushintaan. 
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Rahoitusinstrumentit, joita ei arvosteta käypään arvoon 
 
Diskontatut rahavirrat: Käytetyssä hinnoittelumallissa arvioidaan vastaisten rahavirtojen nykyarvo käyttäen riskillä oikaistua 
korkokantaa.  
 
Tasojen määritelmät 
 
Taso 1 = noteeratut käyvät arvot (oikaisemattomat) toimivilla markkinoilla samanlaisille varoille tai veloille. 
 
Taso 2 = muut kuin tasoon 1 sisältyviä noteerattuja hintoja, jotka ovat todennettavissa asianomaisen omaisuuserän tai 

velan osalta joko suoraan (kuten hinnat) tai epäsuorasti (johdettu hinnoista tai käyttäen markkinoilta saatavia 

hintakomponentteja). 

Taso 3 = ei perustu todettavissa oleviin markkinatietoihin 
 
Siirrot tasojen välillä 
 
Käypien arvojen hierarkian tasojen välillä ei tapahtunut siirtoja tilikausilla 2016 ja 2015.  
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Liite 23 Korolliset velat 
 
 
 
Tämä liitetieto käsittelee konsernin jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien korollisten velkojen sopimusehtoja. 

Lisätietoja konsernin altistumisesta korkoriskille ja luottoriskille esitetään liitetiedossa 26.     

 

Sopimusehdot ja takaisinmaksuohjelma 
 
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat pitkäaikaiset velat 
 

    
Kirjanpitoarvo 

1 000 euroa Korkoprosentti 

Erääntymisajan-
kohta 

2016 2015 

Rahoitusvelat 2,25 30.9.2020 21 500 22 500 

Osamaksuvelat       368 524 

Yhteensä 
   

21 868 23 024 

      Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat lyhytaikaiset velat 
  

      

    
Kirjanpitoarvo 

1 000 euroa Korkoprosentti 

Erääntymisajan-
kohta 

2016 2015 

Rahoitusvelat 2,25 30.9.2017 1 000 1 000 

Osamaksuvelat       323 343 

Yhteensä 
   

1 323 1 343 

            

Korolliset velat yhteensä 
  

23 191 24 367 
 

Konsernilla on vaihtuvakorkoinen laina OP yrityspankki Oyj:ltä. Laina on sidottu 6 kuukauden Euribor-korkoon, johon on 
lisätty marginaali. Tilikauden päättymisen jälkeen maksuohjelmaa on muutettu siten, että lainaa ei lyhennetä vuonna 2017. 
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Liite 24 Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat 

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 

 

1 000 euroa 2016 2015 

Johdannaisinstrumentit - ei suojauslaskennassa     

Koronvaihtosopimukset 12 32 

Kohde-etuuden arvo 504 839 

    Johdannaisinstrumentit - suojauslaskennassa 
  Koronvaihtosopimukset 210 - 

Kohde-etuuden arvo 15 000 - 

    Lyhytaikaiset 0 0 

Pitkäaikaiset 222 32 

 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetut muut pitkäaikaiset rahoitusvelat koostuvat johdannaisinstrumenteista, joihin ei 

sovelleta suojauslaskentaa ja joihin sovelletaan suojauslaskentaa. Johdannaisvelkojen tasearvot kuvastavat 

koronvaihtosopimusten tilikauden päättymishetken negatiivisia käypiä arvoja. Suojauslaskennan piirissä oleviin 

johdannaissopimuksiin sovelletaan rahavirran suojausta. Näiden osalta käyvän arvon muutokset kirjataan omaan 

pääomaan käyvän arvon rahastoon siltä osin kun suojaukset ovat tehokkaita. Näitä suojaavia  johdannaisinstrumentteja 

käytetään vähentämään lainakorkojen vaihtelusta aiheutuvia riskejä. Johdannaisinstrumenttien käyvät arvot määritetään 

perustuen pankkien johdannaissopimusvahvistuksiin. 

 

Tiedot käypään arvoon arvostamisesta on esitetty liitetiedossa 22.  
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Liite 25 Ostovelat ja muut velat 

 

1 000 euroa 2016 2015 

Osamaksuvelat 691 867 

Ostovelat 
 

734 479 

Saadut ennakot 150 112 

Muut siirtovelat 5 893 5 577 

Yhteensä 
 

7 467 7 034 

    Lyhytaikaiset yhteensä 7 099 6 510 

Pitkäaikaiset yhteensä 368 524 

 

Ostovelkojen ja muiden velkojen kirjanpitoarvot vastaavat niiden käypiä arvoja.   
Siirtovelkojen olennaiset erät esitetään alla olevassa taulukossa.  

 
Rahoitusvelkojen maturiteettianalyysi on esitetty liitetiedossa 26.  

 
Lisätietoja konsernin altistumisesta maksuvalmiusriskille esitetään liitetiedossa 26.     

 
Siirtovelkojen olennaiset erät 

 

1 000 euroa 2016 2015 

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 3 797 3 753 

Maksettavat korot 153 90 

Arvonlisäverovelka 1 240 1 172 

Muut siirtovelat 703 561 

Yhteensä 
 

5 893 5 577 
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Liite 26 Rahoitusriskien hallinta 

 

Taloudellisten riskien hallinta ja yleiset periaatteet 

 

Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja analysoida konserniin vaikuttavat riskit, asettaa asianmukaiset 

riskitasot ja kontrollit sekä seurata riskien toteutumista suhteessa riskitasoihin. Riskienhallinnan periaatteita ja menetelmiä 

tarkastellaan säännöllisesti kuvastamaan markkinaolosuhteita ja konsernin toimintamalleja. 

 

Konserni ja sen liiketoiminnot altistuvat rahoitusriskeille. Pääasialliset rahoitusriskit ovat korkoriski ja maksuvalmiusriski.  

 
Liiketoimintaan liittyvien rahoitusriskien valvonta on johdon vastuulla. Rahoitusriskein hallinnan tavoitteena on vähentää 

tulokseen, taseeseen ja kassavirtoihin liittyvää volatiliteettia, samalla kun varmistetaan konsernin tehokas ja kilpailukykyinen 

rahoitus. 

 

Korkoriski on markkinakorkojen muutoksista aiheutuvaa negatiivista vaikutusta yhtiön tulokseen. Talenomissa korkoriski 

kohdistuu lähinnä vaihtuvakorkoisiin pankkilainoihin ja konserni voi käyttää riskienhallinnassaan normaaliehtoisia 

koronvaihtosopimuksia. Suojaukset kohdistetaan pääsääntöisesti yksittäisiin lainoihin. Suojaavien instrumenttien ehdot 

noudattavat pääosin suojatun velan ehtoja (nimellismäärä, voimassaoloaika, viitekorko ja koronmäärityspäivät) 

 

MARKKINARISKI 
 

Markkinariski kuvastaa riskiä, joka syntyy markkinahintojen muutoksista, kuten korkotason ja oman pääoman ehtoisten 

sijoitusten hintojen muutoksista, jotka vaikuttavat konsernin tulokseen tai sen hallussa pitämien sijoitusten arvoon. 

Markkinariskien hallinnan tavoitteena on kontrolloida riskeille altistumista tiettyjen parametrien välille, optimoiden 

tuottotasoa. 

 

Konserni ei altistu valuuttariskeille. 
 

 

KORKORISKI 
 

Korolliset velat altistavat konsernin korkoriskille eli korkomuutoksen aiheuttamalle uudelleenhinnoittelu- ja hintariskille. 

Korkoriskin hallinnasta vastaa talousjohtaja. Korkoriskin hallinnan tavoitteena on vähentää  korkomuutosten vaikutusta eri 

tilikausien tuloksiin, mahdollistaen tasaisemman nettotuloksen. Konserni voi suojautua korkoriskiltä korkotermiineillä ja 

korkoswapeilla. 

 

Korkosuojauksen tasoa tarkastellaan säännöllisesti, huomioiden korkotasossa tapahtuvat muutokset. 

 
Seuraavissa taulukoissa on kuvattu konsernin herkkyyttä markkinakorkojen muutoksille. Herkkyysanalyyseissä on käytetty 

seuraavia oletuksia: 

 Koronmuutoksen oletetaan olevan +/- 0,50 prosenttiyksikköä yksittäisten instrumenttien tilinpäätöshetken 

korkonoteerauksesta. 

 Analyysi sisältää instrumentit, joiden korontarkistuspäivä on seuraavan 12 kuukauden kuluessa. 

 Mikäli vaihtuvakorkoinen instrumentti lyhennettäisiin kokonaan seuraavan 12 kuukauden aikana, oletetaan, että 

instrumentti hankittaisiin uudelleen uuden korkokannan vallitessa. 
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Korkoriskipositio 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty konsernin korollisista rahoitusveloista johtuva altistuminen korkoriskille. 
 
 

   
Nimellisarvo 

 1 000 euroa   2016 2015 

Vaihtuvakorkoiset instrumentit 
  Pankkilainat 

  
22 500 23 500 

Koronvaihtosopimusten vaikutus 15 504 839 

Avoin positio 
 

6 996 22 661 
 
 
Käypien arvojen herkkyysanalyysi kiinteäkorkoisille instrumenteille 
 
Konsernilla ei ole kiinteäkorkoisia käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavia rahoitusvaroja tai -velkoja. 
 
 
Kassavirtojen herkkyysanalyysi vaihtuvakorkoisille instrumenteille 
 
Korkokannassa tapahtuva 0,5 prosenttiyksikön muutos tilinpäätöshetkellä olisi kasvattanut tai heikentänyt konsernin tulosta 

alla olevien taulukoiden mukaisesti. Herkkyysanalyyseissä oletetaan kaikkien muiden muuttujien pysyvän muuttumattomina. 

 

Herkkyysanalyysi 31.12.2016, korot nousevat/laskevat 0,5 prosenttiyksikköä 31.12.2016 voimassa olevista tasoista 

 

   

Vaikutus 
tuloslaskelmaan  

1 000 euroa   + 0,5 % - 0,5 % 

Velka 
  

0 0 

Koronvaihtosopimukset - käypä arvo 0 0 

Vaikutus ennen veroja 
   

     

   

Vaikutus omaan 
pääomaan 

 1000 euroa   + 0,5 % - 0,5 % 

Koronvaihtosopimukset - käypä arvo 0 0 

 
Herkkyysanalyysi 31.12.2015, korot nousevat/laskevat 0,5 prosenttiyksikköä 31.12.2015 voimassa olevista tasoista 

   

Vaikutus 
tuloslaskelmaan 

 1 000 euroa   + 0,5 % - 0,5 % 

Velka  
  

0 0 

Koronvaihtosopimukset - käypä arvo 0 0 

Vaikutus ennen veroja 
    

 
 
LUOTTORISKI 
 
Luottoriski muodostuu taloudellisesta tappiosta konsernille, mikäli asiakas tai rahoitusinstrumentteihin liittyvä vastapuoli ei 

pysty täyttämään sopimusvelvoitteitaan. Konsernin luottoriski syntyy pääasiassa myyntisaataviin liittyvästä luottoriskistä. 

 

Kaupalliset myyntisaatavat altistavat konsernin luottoriskille. Konsernin ohjeistus määrittelee asiakkaiden, sijoitusten ja 

johdannaissopimusten vastapuolten luottokelpoisuusvaatimukset sekä sijoitusperiaatteet. Konsernilla ei ole 

myyntisaamisten lisäksi muita merkittäviä luottoriskikeskittymiä, koska sillä on laaja asiakaskunta. Luotollisten asiakkaiden 

luottokelpoisuutta ja luottolimiittejä seurataan säännöllisesti. 

 

Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty liitetiedossa 18 Myyntisaamiset ja muut saamiset. 
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MAKSUVALMIUSRISKI 
 

Maksuvalmiusriskillä tarkoitetaan riskiä, jossa konserni kohtaa haasteita täyttääkseen rahoitus- velkoihin liittyviä 

velvoitteitaan, jotka täytetään luovuttamalla rahaa tai muita rahoitusvaroja. Konserni hallitsee maksuvalmiusriskiä 

varmistaakseen, että sillä on jatkuvasti taloudellisia voimavaroja täyttää rahoitusvelkoihin liittyvät velvoitteet mahdollisimman 

pitkälle erilaisissa taloudellisissa olosuhteissa aiheuttamatta kohtuuttomia taloudellisia tappioita tai maineeseen liittyvää 

vahinkoa. 

Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää varmistamaan, että 

konsernilla on tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan ja investointien rahoittamiseksi sekä erääntyvien lainojen 

takaisinmaksuun.  

Tilikauden 2016 päättymishetkellä konsernin rahoitusvelkoihin liittyy taloudellisia kovenanttiehtoja. Tarkemmat tiedot 

konsernin varoihin ja yritysjärjestelyihin liittyvistä rajoituksista on esitetty liitetiedossa 28 Ehdolliset sitoumukset. 

 
Konsernilla oli tilinpäätöshetkellä nostettavissa 1 miljoonan euron luottolimiitti. Limiittiä ei ole käytetty tilikaudella 2016. 
 
Alla olevien taulukoiden kassavirrat sisältävät korkojohdannaisten tilinpäätöspäivän käyvän arvon, lainojen lyhennykset ja 

arvioidut, tilinpäätöshetkellä tiedossa olevat korot sekä ostovelat ja muut velat. 

 
Rahoitusvelkojen maturiteettianalyysi 2016 
 

1 000 euroa Tasearvo Rahavirta 0-6 kk 7-12 kk 2018 2019 2020 

Rahoitusvelat 
       Pankkilainat 

 
22 500 24 280 753 753 1484 1461 19829 

Ostovelat ja muut velat 1 424 1 424 1 424 
    

         Johdannaisvelat 
       Koronvaihtosopimukset 222   29 29 59 53 53 

Yhteensä 
 

24 146 25 704 2 206 782 1 543 1 514 19 882 
 
Rahoitusvelkojen maturiteettianalyysi 2015 
 

EUR 1,000   Tasearvo Rahavirta 0-6 kk 7-12 kk 2017 2018 
2019-
2020 

Rahoitusvelat 
       Pankkilainat 

 
23 500 25 809 764 764 1 506 1 484 21 290 

Ostovelat ja muut velat 1 345 
 

1 345 
    

         Johdannaisvelat 
       Koronvaihtosopimukset 32 32 5 5 11 11 - 

Yhteensä 
 

24 877 25 841 2 114 769 1 517 1 495 21 290 
 
 
PÄÄOMAN HALLINTA 
 
Konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on varmistaa normaalit toimintaedellytykset kaikissa olosuhteissa ja mahdollistaa 

optimaaliset pääomakustannukset. Alla oleva taulukko esittää konsernin korolliset nettovelat, oman pääoman ja  

nettovelkaantumisasteen. 

 

Pääomarakenteen hallinta 
 

1 000 euroa   2016 2015 

Korolliset rahoitusvelat 
 

22 500 23 500 

Rahavarat     4 332 5 361 

Nettovelat 
  

18 168 18 139 

     Oma pääoma yhteensä 
 

11 709 9 385 

     Nettovelkaantumisaste % 155 193 
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Liite 27 Muut vuokrasopimukset 

 
Konserni vuokralle ottajana 

 
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: 

 
1 000 euroa 2016 2015 

12 kuukauden kuluessa 365 530 

1 - 5 vuoden kuluttua 675 967 

Yli viiden vuoden kuluttua 12 422 12 194 

Yhteensä 
 

13 463 13 691 

 
Tulosvaikutteisesti kirjatut  

 

1 000 euroa 2016 2015 

Vuokrakustannukset 2 422 1 872 

Yhteensä 
 

2 422 1 872 

 
Konserni on vuokrannut käyttämänsä toimistotilat. Konserni on myös vuokralle ottajana erilaisissa toimistotarvikkeita, atk-

laitteita ja ajoneuvoja koskevissa vuokrasopimuksissa, joiden vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin kolmesta viiteen 

vuotta.  Joihinkin näistä vuokrasopimuksista sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimuskautta kolmesta viiteen vuodella.  
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Liite 28 Ehdolliset sitoumukset 

 
Vakuudet ja vastuusitoumukset 

 

1 000 euroa 2016 2015 

Omasta puolesta annetut vakuudet 
  

 
Pantit 3 074 3 074 

 
Lainat rahoituslaitoksilta 22 250 23 500 

 
Kiinnitykset 31 860 31 860 

  Muut* 3063 3323 

Yhteensä 
 

60 247 61 757 

 

*Muut vastuusitoumukset liittyvät myönnettyyn, käyttämättömään shekkitililimiittiin, pankkitakauslimiittiin sekä 

osamaksuvelkojen sitoumuksiin. 

 
Kovenantit 
 
Pohjola Pankki Oyj:n kanssa tehtyyn lainasopimukseen liittyy tavanomaiset nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen sekä 

omavaraisuusasteeseen perustuvat rahoituskovenantit. Konserni täyttää molemmat rahoitussopimukseen liittyvät kovenantit 

tilanteessa 31.12.2016. Kovenantteja tarkastellaan kuuden kuukauden välein. 

 

Oikeudenkäynnit 
 

Konsernilla ei ole olennaisia vireillä olevia oikeudenkäyntejä 31.12.2016.  
 

Muut vuokrasopimukset 
 

Konsernin muista vuokrasopimuksista johtuvat vastuut on esitetty liitetiedossa 26.  
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Liite 29 Lähipiiritapahtumat 

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin emoyhtiö Talenom Oyj ja sen tytäryhtiöt. Luettelo tytäryhtiöistä on esitetty 

liitetiedossa 5. Tämän lisäksi lähipiiriin luetaan Talenom-konsernin johdon avainhenkilöt sisältäen hallituksen, 

toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän mukaan lukien heidän perheenjäsenensä. Lähipiiriin kuuluvat myös sellaiset 

yritykset, joihin edellä mainituilla henkilöillä on määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta. 

 

Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä lähipiirisaamiset ja –velat 
 

1 000 euroa 2016 2015 

Liiketoiminnan muut kulut 212 35 

Maksetut korot osakaslainoista 
 

18 

Osakaslainojen takaisinmaksu *)   1 000 

 

Lähipiirin kanssa toteutuneiden liiketoimien ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa 

noudatettavia ehtoja. 

 

*) Yhtiöllä on ollut taseessa 31.12.2014 yhteensä 1 000 tuhannen euron laina useilta henkilöosakkailta. Laina on maksettu 

kokonaisuudessaan pois vuonna 2015. 

 
Johdon työsuhde-etuudet 
 
Toimitusjohtajalle sekä konsernin johdolle on maksettu tilikaudella palkkoja ja palkkioita sisältäen luontaisedut seuraavasti: 

1 000 euroa 2016 2015 

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 587 537 

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 112 102 

Osakepohjaiset etuudet 31 0 

Yhteensä 
 

730 639 
 
 
Taulukossa esitetyt määrät vastaavat tilikaudella kuluksi kirjattuja menoja.  
 
Konsernin johtoon kuuluvien avainhenkilöiden saaman kompensaation yhteismäärä koostuu palkasta, ei-rahamääräisistä 

etuuksista ja eläkekuluista maksupohjaisiin järjestelyihin. Johtoryhmän eläkevastuut on järjestetty lakisääteisin 

eläkevakuutuksin sekä maksupohjaisella lisäeläkejärjestelyllä, jonka mukaisesti Yhtiön hallitus päättää vuosittain 

lisäeläkevakuutukseen suoritettavien maksujen määrän. Vuonna 2015 maksu oli johtoryhmän jäsenten osalta yhteensä 15 

tuhatta euroa. Vuonna 2016 lisäeläkemaksuja ei maksettu. Konsernin johdolla ei ole etuuspohjaisia eläkejärjestelyitä.  

 

Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen ja eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän 

puitteissa. Toimitusjohtajan lakisääteinen eläkekulu vuonna 2016 oli 24 tuhatta euroa (22 tuhatta euroa vuonna 2015). 

 
Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut kuluksi kirjatut palkkiot henkilöittäin 
 

1 000 euroa 2016 2015 

 
Harri Tahkola, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 129 120 

Hallitus  
   

 
Seppo Laine, hallituksen puheenjohtaja 17 8 

 
Taisto Riski, hallituksen jäsen 14 14 

 
Olli Hyyppä, hallituksen jäsen 12 8 

 
Mikko Siuruainen, hallituksen jäsen  52 

         

Yhteensä 
 

223 149 
 

Liite 30 Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat 

 
Op-Yrityspankki Oyj:n pitkäaikaisen lainan maksusuunnitelmaa on muutettu siten, että lainaa ei lyhennetä vuonna 2017. 

Konsernissa ei ole tapahtunut muita tilikauden päättymisen jälkeisiä olennaisia muutoksia. 
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Liite 31 Siirtyminen IFRS-tilinpäätökseen 

Kuten liitetiedossa 2 on todettu tämä on konsernin ensimmäinen IFRS tilinpäätös.  Liitetiedossa 3 esitettyjä tilinpäätöksen 

laatimisperiaatteita on noudatettu laadittaessa tilinpäätöstä 31.12.2015, 31.12.2016 sekä siirtymähetkestä 1.1.2015 alkaen.  

 
IFRS:n mukaista avaavaa tasetta laatiessa yhtiö on oikaissut suomalaisen kirjanpitolainsäädännön mukaan laadittuja 

tilinpäätöslukuja. Oikaisujen vaikutukset tulokseen ja taseeseen on esitetty seuraavassa taulukossa sekä siihen liittyvissä 

liitetiedoissa. 

 
Konsernitaseen täsmäytyslaskelma 
 

    FAS 
IFRS:ään 

siirtymisen 
vaikutus 

IFRS 

    1000 
   1 000 euroa   Liitetiedot 31.12.2014   1.1.2015 

       VARAT 
      

 
Pitkäaikaiset varat 

     

 
Liikearvo 

 
A 18 509 -88 18 420 

 
Muut aineettomat hyödykkeet C,H 3 998 -1 847 2 151 

 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet H 2 256 134 2 389 

 
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat G 240 0 240 

 
Laskennalliset verosaamiset F 0 680 680 

 
Aktivoidut sopimuksesta aiheutuvat menot I 3 380 -1 356 2 024 

 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 

 
28 382 -2 478 25 904 

       

 
Lyhytaikaiset varat 

     

 
Myyntisaamiset ja muut saamiset  E 4 376 -184 4 192 

 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 40 0 40 

 
Rahavarat     1 588 0 1 588 

 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 

 
6 004 -184 5 820 

              

Varat yhteensä 
  

34 386 -2 662 31 724 

       

       OMA PÄÄOMA 
     

 
Osakepääoma 

  
3 0 3 

 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 

 
3 034 0 3 034 

 
Käyvän arvon rahasto 

  
0 0 0 

  Kertyneet voittovarat    A,C,E,F,I -2 320 -2 662 -4 981 

Oma pääoma yhteensä 
  

716 -2 662 -1 945 

       VELAT 
      

 
Pitkäaikaiset velat 

     

 
Korolliset velat 

  
25 381 0 25 381 

 
Ostovelat ja muut velat 

  
1683 0 1 683 

 
Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat 

 
57 0 57 

 
Laskennalliset verovelat     38 0 38 

 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 

 
27 159 0 27 159 

       

 
Lyhytaikaiset velat 

     

 
Korolliset velat 

  
150 0 150 

 
Ostovelat ja muut velat 

  
6 337 

 
6 337 

 
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat 

 
0 0 0 

 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 24 0 24 

  Lyhytaikaiset velat yhteensä   6 511 0 6 511 

Velat yhteensä 
  

33 670 0 33 670 

              

Oma pääoma ja velat yhteensä 
  

34 386 -2 662 31 724 
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    FAS 
IFRS:ään 

siirtymisen 
vaikutus 

IFRS 

    1000 
   1 000 euroa   Liitetiedot 31.12.2015   31.12.2015 

       VARAT 
      

 
Pitkäaikaiset varat 

     

 
Liikearvo 

 
A 16 802 1 618 18 420 

 
Muut aineettomat hyödykkeet C 7 286 -2 534 4 752 

 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet H 2 143 97 2 240 

 
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat G 237 0 237 

 
Laskennalliset verosaamiset F 0 747 747 

 
Aktivoidut sopimuksesta aihetuvat menot I 4 162 -281 3 881 

 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 

 
30 630 -352 30 278 

       

 
Lyhytaikaiset varat 

     

 
Myyntisaamiset ja muut saamiset E 4 475 -193 4 283 

 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 37 0 37 

 
Rahavarat     5 361 0 5 361 

 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 

 
9 873 -193 9 680 

              

Varat yhteensä 
  

40 502 -545 39 958 

       

     OMA PÄÄOMA 
     

 
Osakepääoma 

  
80 0 80 

 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto C 14 617 -406 14 211 

 
Käyvän arvon rahasto 

  
0 0 0 

  Kertyneet voittovarat   A,C,E,F,I -4 767 -139 -4 906 

Oma pääoma yhteensä 
  

9 930 -545 9 385 

       VELAT 
      

 
Pitkäaikaiset velat 

     

 
Korolliset velat 

  
22 500 0 22 500 

 
Ostovelat ja muut velat 

  
524 0 524 

 
Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat 

 
32 0 32 

 
Laskennalliset verovelat     7 0 7 

 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 

 
23 062 0 23 062 

       

 
Lyhytaikaiset velat 

     

 
Korolliset velat 

  
1 000 0 1 000 

 
Ostovelat ja muut velat 

  
6 511 

 
6 511 

 
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat 

 
0 0 0 

 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0 0 0 

  Lyhytaikaiset velat yhteensä   7 511 0 7 511 

Velat yhteensä 
  

30 573 0 30 573 

              

Oma pääoma ja velat yhteensä 
  

40 502 -545 39 958 
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FAS 
IFRS:ään 

siirtymisen 
vaikutus 

IFRS 

1 000 euroa   Liitetiedot 31.12.2016   31.12.2016 

       VARAT 
      

 
Pitkäaikaiset varat 

     

 
Liikearvo 

 
A 15 705 2 715 18 420 

 
Muut aineettomat hyödykkeet B,C 7 802 -1 116 6 686 

 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet H 2 295 209 2 504 

 
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat G 237 0 237 

 
Laskennalliset verosaamiset F 0 487 487 

 
Aktivoidut sopimuksesta aihetutuvat menot I 4 826 -51 4 775 

 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 

 
30 865 2 243 33 108 

       

 
Lyhytaikaiset varat 

     

 
Myyntisaamiset ja muut saamiset E 5 233 -417 4 817 

 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 59 0 59 

 
Rahavarat     4 332 0 4 332 

 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 

 
9 624 -417 9 207 

              

Varat yhteensä 
  

40 489 1 826 42 316 

       

       OMA PÄÄOMA 
     

 
Osakepääoma 

  
80 0 80 

 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto C 14 141 -406 13 734 

 
Käyvän arvon rahasto 

 
D 0 -168 -168 

  Kertyneet voittovarat   A,B,C,E,F,I -4 115 2 178 -1 937 

Oma pääoma yhteensä 
  

10 105 1 604 11 709 

       VELAT 
      

 
Pitkäaikaiset velat 

     

 
Korolliset velat 

  
21 500 0 21 500 

 
Ostovelat ja muut velat 

  
368 0 368 

 
Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat D 0 210 210 

 
Laskennalliset verovelat     30 0 30 

 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 

 
21 898 210 22 108 

       

 
Lyhytaikaiset velat 

     

 
Korolliset velat 

  
1 000 0 1 000 

 
Ostovelat ja muut velat 

  
7 099 0 7 099 

 
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat D 0 12 12 

 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 387 0 387 

  Lyhytaikaiset velat yhteensä   8 486 12 8 498 

Velat yhteensä 
  

30 384 222 30 606 

              

Oma pääoma ja velat yhteensä 
  

40 489 1 826 42 316 
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Konsernin laajan tuloksen täsmäytyslaskelma 31.12.2015 
 

    FAS 
IFRS:ään 

siirtymisen 
vaikutus 

IFRS 

    1 000 euroa   Liitetiedot  

       Liikevaihto 
  

32 996 
 

32 996 

Liiketoiminnan muut tuotot 
  

314 
 

314 

       Materiaalit ja palvelut 
  

-1 811 
 

-1 811 

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 
 

I -21 093 -1 125 -22 218 

Poistot ja arvonalentumiset 
 

A,C,I -6 193 4 183 -2 010 

Liiketoiminnan muut kulut   C,E,I -5 530 -521 -6 051 

Liikevoitto 
   

-1 317 2 537 1 220 

       Rahoitustuotot 
  

50 
 

50 

Rahoituskulut     -1 190   -1 190 

Nettorahoituskulut 
  

-1 140 0 -1 140 

       Voitto (-tappio) ennen veroja 
  

-2 457 2 537 80 

       Tuloverot 
  

F 13 -14 0 

              

Tilikauden voitto (-tappio) 
  

-2 443 2 523 80 

       Muut laajan tuloksen erät 
     

       Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 
     Rahavirran suojaus         0 

       Tilikauden muut laajan tuloksen erät, netto 
   

0 

              

Tilikauden laaja tulos yhteensä 
  

-2 443 
 

80 
 

Oman pääoman täsmäytyslaskelma 
 

   
1.1.2015 31.12.2015 

1 000 euroa   

Osakepääoma   3 80 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto FAS:n mukaan 3 034 14 617 

IAS 32 
  

 -406 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto IFRS:n mukaan 3 034 14 211 

Kertyneet voittovarat FAS:n mukaan 
 

-2 320 -4 767 

IAS36,IFRS3,IFRS1 
 

-88 1 618 

IAS38 
  

-1 713 -1 949 

IFRS15 
  

-1 356 -281 

IAS12 
  

680 666 

IFRS9 
  

-184 -193 

Kertyneet voittovarat IFRS:n mukaan -4 981 -4 906 

Oma pääoma IFRS:n mukaan   -1 945 9 385 
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Konsernin rahavirtalaskelman täsmäytyslaskelma 31.12.2015 
 

    
FAS 

 
IFRS 

1 000 euroa   Liitetieto     2015 

Liiketoiminnan rahavirrat 
     

       
Voitto (tappio) ennen veroja 

  
-2 457 2 537 80 

Oikaisut:  
      

 

Poistot ja 
arvonalentumiset 

 
A,C,I 6 193 -4 183 2 010 

 
Rahoitustuotot 

  
-50 

 
-50 

 
Rahoituskulut  

  
1 190 

 
1 190 

 
Muut oikaisut  

 
C,E 

 
-487 -487 

Käyttöpääoman muutokset:  
     

 
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos E,F -99 9 -90 

 
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 

 
162 

 
162 

Saadut korot 
  

50 
 

50 

Maksetut verot     -39   -39 

Liiketoiminnan nettorahavirta 
  

4 951 
 

2 827 

       Investointien rahavirrat 
     

       Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä saadut tuotot 323 
 

323 

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat H -744 -18 -762 

Sopimuksesta aiheutuneiden menojen aktivointi I -2889 570 -2 319 

Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat C -5131 1 572 -3 559 

Investointien nettorahavirta     -8 441   -6 316 

       Rahoituksen rahavirta 
     

       Osakeannista saadut maksut 
  

6 644 
 

6 644 

Omien osakkeiden hankinta 
  

-5 
 

-5 

Maksetut korot  
  

-857 
 

-857 

Pääoman palautus 
  

-405 
 

-405 

Osamaksuvelkojen muutos 
  

-213 
 

-213 

Lainojen nostot 

  
31 104 

 
31 104 

Lainojen takaisinmaksu     -29 005   -29 005 

Rahoituksen nettorahavirta 
  

7 263 
 

7 263 

       Rahavarojen muutos     3 773   3 773 

Rahavarat 1.1 
  

1588 
 

1 588 

Valuuttakurssien muutosten nettovaikutus rahavaroihin         

Rahavarat 31.12  
  

5 361 
 

5 361 
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Konsernin laajan tuloksen täsmäytyslaskelma 31.12.2016 
 

    

FAS 
IFRS:ään 

siirtymisen 
vaikutus 

IFRS 

    
   

1 000 euroa    Liitetieto       

       Liikevaihto 
  

36 957 
 

36 957 

Liiketoiminnan muut tuotot 
  

318 
 

318 

       Materiaalit ja palvelut 
  

-1 455 
 

-1 455 

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 
 

E,I -21 883 -465 -22 347 

Poistot ja arvonalentumiset 
 

A,C,I -5 950 3 307 -2 643 

Liiketoiminnan muut kulut   C,E,I  -6 376 -277 -6 653 

Liikevoitto 
   

1 612 2 565 4 177 

       Rahoitustuotot 
  

38 
 

38 

Rahoituskulut   D  -576 -12 -588 

Nettorahoituskulut 
  

-538 -12 -550 

       Voitto (-tappio) ennen veroja 
  

1 074 2 553 3 627 

       Tuloverot 
  

F -422 -303 -725 

              

Tilikauden voitto (-tappio) 
  

652 2 250 2 902 

       Muut laajan tuloksen erät 
     

       Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 
     Rahavirran suojaus   D    -168 -168 

       Tilikauden muut laajan tuloksen erät, netto 
   

-168 

              

Tilikauden laaja tulos yhteensä 
  

652 
 

2 734 
 

 
Oman pääoman täsmäytyslaskelma 
 

1 000 euroa   31.12.2016 

Osakepääoma   80 

Käyvän arvon rahasto FAS:n mukaan 0 

IFRS9 
  

-168 

Käyvän arvon rahasto IFRS:n mukaan -168 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto FAS:n mukaan 14 141 

IAS 32 
  

-406 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto IFRS:n mukaan 13 734 

Kertyneet voittovarat FAS:n mukaan 
 

-4 115 

IAS36,IFRS3,IFRS1 
 

3 191 

IAS38 
  

-895 

IFRS15 
  

-51 

IAS12 
  

363 

IFRS9 
  

-429 

Kertyneet voittovarat IFRS:n mukaan -1 937 

Oma pääoma IFRS:n mukaan   11 709 
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Konsernin rahavirtalaskelman täsmäytyslaskelma 31.12.2016 

    
FAS 

IFRS:ään 
siirtymisen 

vaikutus IFRS 

1 000 euroa   Liitetieto     2016 

Liiketoiminnan rahavirrat 
     

       Voitto (tappio) ennen veroja 
  

1 074 2553 3 627 

Oikaisut:  
      

 

Poistot ja 
arvonalentumiset 

 
A,C,I 5 950 -3307 2 643 

 
Rahoitustuotot 

  
-38 

 
-38 

 
Rahoituskulut  

 
D 576 12 588 

 
Muut oikaisut  

 
E 

 
66 66 

Käyttöpääoman muutokset:  
     

 
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos F -758 224 -534 

 
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos D 502 -34 468 

Saadut korot 
  

38 
 

38 

Maksetut verot     -34   -34 

Liiketoiminnan nettorahavirta 
  

7 310 
 

6 824 

       Investointien rahavirrat 
     

       
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä saadut tuotot 368 

 
368 

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat H -1074 -130 -1 204 

Sopimuksesta aiheutuneiden menojen aktivointi I -1921 414 -1 507 

Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat C -3078 202 -2 876 

Hankitut liiketoiminnot 
  

-435 
 

-435 

Investointien nettorahavirta     -6 140   -5 654 

       Rahoituksen rahavirta 
     

       
Maksetut korot  

  
-546 

 
-546 

Pääoman palautus 
  

-476 
 

-476 

Osamaksuvelkojen muutos 
  

-176 
 

-176 

Lainojen takaisinmaksu     -1000   -1 000 

Rahoituksen nettorahavirta 
  

-2 199 
 

-2 198 

       
Rahavarojen muutos     -1 029   -1 029 

Rahavarat 1.1 
  

5361 
 

5 361 

Valuuttakurssien muutosten nettovaikutus rahavaroihin         

Rahavarat 31.12  
  

4 332 
 

4 332 
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Sovelletut helpotukset 
 

IFRS ensilaatijana konserni  soveltaa seuraavaa helpotusta liittyen IFRS -standardien vaatimusten takautuvaan 
soveltamiseen: 
 

Liiketoimintojen yhdistäminen 
 

Siirtymispäivänä konserni on valinnut olla oikaisematta liiketoimintojen yhdistämisiä, jotka ovat tapahtuneet ennen 1.1.2015.  

Poikkeuksen soveltaminen merkitsee sitä, että suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaiset varojen ja velkojen kirjanpitoarvot 

vastaavat siirtymispäivän oletushankintamenoa. Varat ja velat arvostetaan IFRS:n mukaisesti hankintahetkellä.  IFRS 1 

mukaisesti konserni on testannut liikearvon arvonalentumisen varalta siirtymäpäivänä.  

 

Liitetietoja oman pääoman 1.1.2015, 31.12.2015 ja 31.12.2016 sekä tilikausien voiton 

31.12.2015 ja 31.12.2016 täsmäytyslaskelmiin. 

 
A. Poistot liikearvosta 

 
Liikearvosta ei tehdä poistoja IFRS -tilinpäätöksessä, ja siten poistojen lopetetaan siitä hetkestä alkaen, kun siirrytään 

noudattamaan IFRS:ää. Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaiset poistot on peruutettu tilikausilta 2015 ja 2016. Liikearvo 

testataan mahdollisen arvonalentumisen varalta IAS 36:n mukaan vuosittain. Liikearvon testaus on tehty 1.1.2015, 

31.12.2015 ja 31.12.2016. Testaukset eivät osoittaneet alaskirjaustarvetta. 

 
B. Hankinnan oikaisu IFRS 3:n mukaiseksi 

 
Vuoden 2016 aikana hankitun Trust Kapitalin hankintamenolaskelma on oikaistu IFRS 3:n mukaiseksi. Liikearvon sijasta 

taseeseen on kirjattu aineeton oikeus hankituista asiakassuhteista. 

 

C. Muut aineettomat hyödykkeet 
 

Suomalaisen käytännön mukaan aktivoidut pitkävaikutteiset menot, jotka eivät täytä IAS 38:n mukaisia aktivointikriteereitä, 

on kirjattu alas taseista 1.1.2015, 31.12.2015 ja 31.12.2016. 

Menot, jotka liittyvät uusien toimipisteisiin, markkinointimenoihin ja tiettyihin ohjelmistojen kehitysmenoihin, on kirjattu pois 
taseesta. 
 
Aktivoidut listautumismenot on kirjattu IFRS:ssä kuluksi. Siltä osin kuin näissä on ollut menoja, jotka kohdistuvat uusien 

osakkeiden liikkeeseen laskuun, menot on kirjattu IAS 32:n mukaan omaan pääomaan. 

 
D. Johdannaisinstrumenttien kirjaaminen 
 
Suomalaisessa kirjanpitokäytännössä ei ole edellytetty johdannaisinstrumenttien kirjausta taseeseen ja arvostamista 

käypään arvoon.  IFRS:ssä johdannaisinstrumentit arvostetaan käypään arvoon ja kirjataan taseen lyhytaikaisiin tai 

pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin tai -velkoihin riippuen niiden markkina-arvosta. Käyvän arvon muutoksesta johtuvat voitot ja 

tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Korkojohdannainen, johon konserni soveltaa IFRS 9 -standardin mukaista 

suojauslaskentaa, on kirjattu muihin pitkäaikaisiin rahoitusvelkoihin, ja sen tehokas osuus on kirjattu oman pääoman käyvän 

arvon rahastoon. Johdannaisinstrumentti, johon ei sovelleta suojauslaskentaa, on kirjattu tulosvaikutteisesti ja se sisältyy 

taseen muihin lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin. 

 

E. Muut oikaisut 
 

Myyntisaamisia ja muita saamisia on oikaistu IFRS 9:n mukaiseksi odotettujen luottotappioiden mukaan. Oikaisut sisältyvät 

tuloslaskelman muihin kuluihin.  

Vuoden 2016 optiojärjestely on kirjattu IFRS 2:n mukaisena osakeperusteisena maksuna. Jaksotus on kirjattu työsuhde-

etuuksiin ja omaan pääomaan. 
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F. Laskennalliset verot 
 

Laskennalliset verosaamiset ja -velat on kirjattu IAS 12:n mukaisesti väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen 

arvon välillä. Myös tappioista on kirjattu laskennallinen verosaaminen IFRS:n mukaan raportoitaessa, silloin kun arvioidaan 

olevan todennäköistä, että tappiot voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Laskennalliset verot esitetään taseessa 

pitkäaikaisissa varoissa tai pitkäaikaisissa veloissa.  

 

G. Rahoitusvarojen luokittelu 
 

Konsernissa osakkeet ja osuudet ovat käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja. Näiden erien käyvän 

arvon muutoksesta johtuvat voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Ne sisältävät noteeraamattomia oman pääoman 

ehtoisia sijoituksia, jotka on arvostettu johdon arvioimaan todennäköiseen luovutushintaan, sillä niillä ei ole noteerattua 

hintaa toimivilla markkinoilla.  

 

H. Muut  pitkävaikutteiset menot: luokittelu 
 

Pitkävaikutteisiin menoihin sisältyneet vuokrahuoneistojen perusparannusmenot on luokiteltu IAS 16:n mukaisiin aineellisiin 

käyttöomaisuushyödykkeisiin. 

 
I. Aktivoidut sopimuksesta aiheutuvat menot 
 
Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan aktivoidut uusasiakashankinnan menot  on aktivoitu siltä osin kuin ne täyttävät 

IFRS 15 standardin mukaiset sopimuksen saamisesta ja täyttämisestä syntyneiden menojen  aktivointikriteerit. Muilta osin 

aiemmin aktivoidut menot on kirjattu pois taseesta. 
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TALENOM KONSERNI TUNNUSLUVUT 

 

 1.1. - 1.1. - Muutos 

  31.12.2016 31.12.2015   

Liikevaihto, 1 000 euroa 36 957 32 996 3 961 

Liikevaihdon kasvu, % 12,0 % 11,6 % 0,4 % 

Käyttökate, 1 000 euroa 6 820 3 230 3 590 

Käyttökate liikevaihdosta, % 18,5 % 9,8 % 8,7 % 

Liikevoitto, 1 000 euroa 4 177 1 220 2 957 

Liikevoitto liikevaihdosta, % 11,3 % 3,7 % 7,6 % 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 12,2 % 4,3 % 8,0 % 

Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 19 069 19 006 63 

Nettovelkaantumisaste, % 163 % 203 % -39,7 % 

Omavaraisuusaste, % 27,8 % 23,6 % 4,2 % 

Käyttöpääoma, 1 000 euroa -2 135 -1 914 -221 

Nettoinvestoinnit,  1 000 euroa  5 654 6 316 -662 

Likvidit varat, 1 000 euroa 4 332 5 361 -1 029 

Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,43 0,01 0,41 

Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa  6 812 046 6 812 046 0 

Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 6 812 046 6 083 865 728 181 

Nettotulos, 1 000 euroa 2 902 80 2 822 
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

 

Liikevaihdon kasvu, % = 
Liikevaihto - Edellisen vuoden liikevaihto 

x 100 
Edellisen vuoden liikevaihto 

    

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset  

    

Käyttökate liikevaihdosta, % = 
Käyttökate 

x 100 
Liikevaihto 

    

    

    

Liikevoitto 

= 

Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja  

palvelut – työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut – poistot 

ja arvonalentumiset – liiketoiminnan muut kulut 

 

    

    

Liikevoitto liikevaihdosta, % 
= 

Liikevoitto 
x 100 

 Liikevaihto 

    

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = 
Liikevoitto ennen veroja + korot ja muut rahoituskulut 

x 100 
Kokonaispääoma ja velat - korottomat velat 

    

Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset  

    

Nettovelkaantumisaste, % = 
Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset 

x 100 
Oma pääoma 

    

    

Omavaraisuusaste, % = 
Oma pääoma 

x 100 
Taseen loppusumma – saadut ennakot 

    

Käyttöpääoma = 
Vaihto-omaisuus+ korottomat lyhytaikaiset saamiset – koroton lyhytaikainen vieras 

pääoma 

   

Nettoinvestoinnit = Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin oikeuksiin – käyttöomaisuuden myynti 
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