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TALENOM OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 
2018 (TILINTARKASTAMATON): LIIKEVOITTO PARANI 78,0 % JA 
LIIKEVAIHTO KASVOI 18,6 % - SKAALAUTUVA KIRJANPITOLINJA 

NÄYTTÄÄ KYKYNSÄ 

1.1.–30.9.2018 

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan 

kirjon erilaisia tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa 

tukevia palveluja. Talenomilla on omaa ohjelmistokehitystä, ja se tarjoaa 

tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja. 

Talenomilla on Suomessa 37 toimipistettä. Talenomin henkilöstömäärä oli 1.1.–30.9.2018 

keskimäärin 656 työntekijää. Talenomin liikevaihto  

1.1.–30.9.2018 oli 36,4 (30,7) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 18,6 % edellisen vuoden vastaavaan 

ajanjaksoon verrattuna.  
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TALENOM OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 
2018 (TILINTARKASTAMATON): LIIKEVOITTO PARANI 78,0 % JA 
LIIKEVAIHTO KASVOI 18,6 % - SKAALAUTUVA KIRJANPITOLINJA 
NÄYTTÄÄ KYKYNSÄ

TAMMI–SYYSKUUN 2018 YHTEENVETO: 

o Liikevaihto 36,4 (30,7) milj. euroa, kasvu 18,6 (11,7) %
o Liikevoitto (EBIT) 7,1 (4,0) milj. euroa, 19,4 (12,9) % liikevaihdosta
o Nettotulos 5,4 (2,8) milj. euroa
o Osakekohtainen tulos 0,78 (0,41) euroa
o Nettoinvestoinnit 7,1 (5,2) milj. euroa, josta liiketoimintakauppojen osuus 1,1 milj. euroa

Konserni 1–9/2018 1–9/2017 Muutos 

Liikevaihto, 1 000 euroa 36 423 30 722 5 701 
Liikevaihdon kasvu, % 18,6 % 11,7 % 6,9 %-yksikköä 
Käyttökate, 1 000 euroa *) 10 642 7 080 3 562 
Liikevoitto, 1 000 euroa *) 7 079 3 977 3 102 
Liikevoitto liikevaihdosta, % 19,4 % 12,9 % 6,5 %-yksikköä 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 20,7 % 13,0 % 7,7 %-yksikköä 
Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 7 123 5 226 1 897 
Likvidit varat (rahat ja pankkisaamiset), 1 000 euroa 3 804 4 069 -265
Osakekohtainen tulos, eur 0,78 0,41 0,37 
Nettotulos, 1 000 euroa *) 5 362 2 823 2 539 

*) Jakso 1.1.-30.9.2017 sisältää listautumisesta johtuvia kertakuluja 310 tuhatta euroa 

Konserni 7–9/2018 7–9/2017 Muutos 

Liikevaihto, 1 000 euroa 11 145 9 302 1 843 
Liikevaihdon kasvu, % 19,8 % 12,9 % 6,9 %-yksikköä 
Käyttökate, 1 000 euroa **) 3 051 1 916 1 134 
Liikevoitto, 1 000 euroa **) 1 852 785 1 067 
Liikevoitto liikevaihdosta, % 16,6 % 8,4 % 8,2 %-yksikköä 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 20,7 % 13,0 % 7,7 %-yksikköä 
Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 1 631 1 616 15 
Likvidit varat (rahat ja pankkisaamiset), 1 000 euroa 3 804 4 069 -265
Osakekohtainen tulos, eur 0,21 0,07 0,14 
Nettotulos, 1 000 euroa **) 1 415 480 935 

**) Jakso 1.7.-30.9.2017 sisältää listautumisesta johtuvia kertakuluja  23 tuhatta euroa 

Tämä liiketoimintakatsaus ei ole IAS34 osavuosikatsaukset -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa 
arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia, minkä lisäksi yhtiö julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän 
ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset. Liiketoimintakatsauksissa esitetään konsernin taloudellista 
kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. 
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OHJEISTUS VUODELLE 2018 

Talenomin tavoitteena on jatkaa selvästi tilitoimistoalaa nopeampaa kasvua. Yhtiön liikevaihdon 
kasvun arvioidaan olevan selvästi edellistä vuotta nopeampaa (12,1%, 2017). Suhteellisen 
kannattavuuden liikevoitolla mitattuna odotetaan parantuvan edellisestä vuodesta ja liikevoiton 
arvioidaan olevan 7,4-8,0 miljoonaa euroa. 

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI PAASO 

Talenomin menestyksen ytimessä ovat pitkään jatkuneet kirjanpitolinjaan kohdistuneet 
investoinnit. Kirjanpitolinja näyttää nyt erinomaisen kyvykkyytensä, eikä nykyisen kaltaista 
kannattavaa kasvua olisi mahdollista saavuttaa ilman skaalautuvaksi kehitettyjä prosesseja ja 
määrätietoista teknologista kehityspolkua.  

Kirjanpitolinjan kehityskaari on edellyttänyt Talenomin kehittämään asiakasaineiston digitalisointia, 
missä eri kanavista tulevat monenlaiset paperiset ja sähköiset kirjanpitoaineistot 
yhdenmukaistetaan. Seuraavassa kehitysvaiheessa keskityimme liiketapahtumien 
automaattikirjaukseen, jossa digitalisoitu aineisto käsitellään kirjanpidossa ilman henkilötyötä. 
Automaatioasteen kehitys on ollut nykyisen taloudellisen aseman kannalta merkittävää, sillä 
käytännössä palveluliiketoiminnalle epätyypillisellä tavalla olemme kyenneet skaalaamaan 
toimintaamme sekä kasvamaan kannattavasti kirjanpitohenkilöstöä lisäämättä. Positiivista on 
myös se, että samaan aikaan henkilöstötyytyväisyys on parantunut.  

Automaatioasteen kasvun seurauksena kirjanpitäjälle jää enemmän aikaa palvella asiakkaita, mikä 
puolestaan parantaa asiakastyytyväisyyttä. Menemme kohti täysin automatisoitua kirjanpitoa 
samaan aikaan, kun kirjanpitäjät kykenevät tuottamaan korkeampaa lisäarvopalvelua. 
Katsauskauden aikana olemme ensimmäisen kerran saaneet hyviä näyttöjä siitä, että kirjanpitäjällä 
on mahdollista tehdä asiakkaille myös laskutettavaa korkean osaamisen kirjanpidollista 
asiantuntijatyötä. 

Teknologinen kehitystyö on edellyttänyt ja edellyttää edelleen korkeaa taloushallinnon ja 
tuotekehityksen osaamista niin teknologian kehittäjien kuin kirjanpitäjienkin osalta. Teknologiset 
investoinnit jatkuvat ja yhtiön näkymät positiiviselle kannattavuuskehitykselle ovat edelleen hyvät. 

Katsauskauden liikevaihdon kehitys oli erinomainen. Oman myynnin ja franchising-yrittäjien 
onnistuneen työn vuoksi tilitoimistopalveluiden asiakasmäärät jatkoivat edelleen erinomaisella 
kasvu-uralla, minkä johdosta tammi–syyskuun liikevaihto kasvoi 18,6 % ja heinä–syyskuun 
liikevaihto 19,8 % edellisvuodesta. Uskomme kaupallisen kyvykkyyden jatkuvan edelleen vahvana 
myös tulevilla kausilla. 

Katsauskaudella liikevoitto parani toiminnan tehostumisen seurauksena merkittävästi. Tammi–
syyskuun liikevoitto kasvoi 78,0 % ja heinä–syyskuun liikevoitto peräti 135,9 %. Tammi-syyskuun 
liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa, 19,4 % liikevaihdosta. Katsauskaudella liiketoiminnan rahavirta 
oli investointien jälkeen selvästi positiivinen. 

Katsauskaudella lisäarvopalveluiden liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan 
nähden 66 % päätyen 2,4 miljoonaan euroon. Kasvu osoittaa, että konseptien kehitystyö etenee 
oikeaan suuntaan. 
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KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS 

TUNNUSLUVUT 

Konserni 1–9/2018 1–9/2017 Muutos 

Liikevaihto, 1 000 euroa 36 423 30 722 5 701 
Liikevaihdon kasvu, % 18,6 % 11,7 % 6,9 %-yksikköä 
Käyttökate, 1 000 euroa *) 10 642 7 080 3 562 
Liikevoitto, 1 000 euroa *) 7 079 3 977 3 102 
Liikevoitto liikevaihdosta, % 19,4 % 12,9 % 6,5 %-yksikköä 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 20,7 % 13,0 % 7,7 %-yksikköä 
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 18 923 19 360 -437
Nettovelkaantumisaste, % 107 % 145 % -38 %-yksikköä
Omavaraisuusaste, % 37,2 % 30,8 % 6,4 %-yksikköä 
Käyttöpääoma, 1 000 euroa -2 379 -2 400 21 
Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 7 123 5 226 1 897 
Likvidit varat, 1 000 euroa 3 804 4 069 -265
Osakekohtainen tulos, eur 0,78 0,41 0,37 
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana 6 864 813 6 812 046 52 767 
Nettotulos, 1 000 euroa *) 5 362 2 823 2 539 

*) Jakso 1.1.-30.9.2017 sisältää listautumisesta johtuvia kertakuluja 310 tuhatta euroa 

LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA TULOSKEHITYS - TAMMI–SYYSKUU 2018 

Talenomin liikevaihto kasvoi tammi–syyskuussa 18,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 5,7 miljoonaa euroa ja oli 36,4 (30,7) miljoonaa euroa. 
Liikevaihdon kasvu johtui pääosin tilitoimistopalveluiden asiakasmäärän noususta. 

Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 19,5 (17,5) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 
liikevaihdosta 53,5 (57,1) %.  Henkilöstökulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta laski vuoden 2017 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Muut kulut olivat materiaalit ja palvelut mukaan lukien 6,8 (6,3) miljoonaa euroa. Muiden kulujen 
suhde liikevaihtoon oli 18,6 (20,6) %. 

Tammi–syyskuun liikevoitto oli 7,1 (4,0) miljoonaa euroa (19,4 (12,9) % liikevaihdosta) ja nettotulos 
5,4 (2,8) miljoonaa euroa. Parantuneen kannattavuuden taustalla oli kirjanpidon tehokkuuden 
parantuminen. 
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TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT 

KONSERNITASE 

1 000 euroa 30.9.2018 30.9.2017 31.12.2017 

VARAT 
Pitkäaikaiset varat 

 Liikearvo 18 420 18 420 18 420 
Muut aineettomat hyödykkeet 10 103 7 256 7 787 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 277 2 492 2 521 
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 237 237 237 
Laskennalliset verosaamiset 68 364 191 
Aktivoidut sopimuksesta aiheutuvat menot 7 904 6 338 6 417 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 39 009 35 108 35 573 

Lyhytaikaiset varat 
 Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 948 4 273 5 457 

         Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0 0 21 
Rahavarat 3 804 4 069 4 879 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 8 752 8 343 10 357 

Varat yhteensä 47 761 43 451 45 930 

OMA PÄÄOMA 
Osakepääoma 80 80 80 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 850 12 373 12 373 
Käyvän arvon rahasto -93 -130 -114
Kertyneet voittovarat 6 825 990 1 603 

Oma pääoma yhteensä 17 663 13 313 13 942 

VELAT 
Pitkäaikaiset velat 

 Rahoitusvelat 22 000 21 500 22 000 
Ostovelat ja muut velat 299 182 372 
Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat 116 162 143 
Laskennalliset verovelat 44 30 44 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 22 459 21 874 22 560 

Lyhytaikaiset velat 
Rahoitusvelat 0 1 000 500 
Ostovelat ja muut velat 6 836 6 639 8 352 
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat 0 6 1 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 803 620 575 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 7 639 8 264 9 429 

Velat yhteensä 30 098 30 138 31 989 

Oma pääoma ja velat yhteensä 47 761 43 451 45 930 

Konsernin taseen loppusumma 30.9.2018 oli 47,8 (43,5) miljoonaa euroa. Konsernin 
omavaraisuusaste oli 37,2 (30,8) % ja nettovelkaantumisaste 107 (145) %. 
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Korollista pankkilainaa 30.9.2018 oli yhteensä 22,0 miljoonaa euroa, mihin eivät sisälly 
osamaksuvelat. Muut pitkäaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) olivat 0,3 miljoonaa euroa ja 
muut lyhytaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) 0,3 miljoonaa euroa.  

Konserni käsittelee uusista asiakassopimuksista aiheutuneita kuluja, kuten sopimuksen saamisesta 
ja täyttämisestä syntyneitä menoja, investointeina IFRS15 standardin edellyttämällä tavalla ja 
kirjaa ne taseessaan aktivoituihin sopimuksesta aiheutuviin menoihin. Lisäksi konserni käsittelee 
osan ohjelmistoihin ja digitaalisiin palveluihin liittyvistä kehittämismenoista investointeina IAS38 
standardissa esitettyjen vaatimuksien mukaisesti ja kirjaa ne taseessaan muihin aineettomiin 
hyödykkeisiin. Uusista asiakassopimuksista johtuvia investointeja oli katsauskaudella 2,6 (2,5) 
miljoonaa euroa. Ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden investoinnit olivat katsauskaudella 2,9 
(2,1) miljoonaa euroa. 

Yhtiö osti katsauskaudella Tilitoimisto K Ollila Oy:n sekä Tilitoimisto Tuloslaskenta Oy:n ja ATT 
Yrityspalvelut Oy:n liiketoiminnat. Liiketoimintakauppojen osuus nettoinvestoinneista oli 1,1 
miljoonaa euroa. 

Yhteensä nettoinvestoinnit 1.1.–30.9.2018 olivat 7,1 (5,2) miljoonaa euroa. Likvidit varat 30.9.2018 
olivat 3,8 (4,1) miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä oli 30.9.2018 käyttämättömiä tililimiittejä 1,0 
miljoonaa euroa. 
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HENKILÖSTÖ JA JOHTO 

Talenomin keskimääräinen henkilöstömäärä 1.1.–30.9.2018 oli noin 656 henkilöä. Yhtiön 
johtoryhmään kuuluivat Jussi Paaso (toimitusjohtaja), Otto-Pekka Huhtala (varatoimitusjohtaja), 
Antti Aho (talous- ja henkilöstöjohtaja), Sakari Jorma (johtaja, teknologia- ja tietohallinto), 
21.5.2018 alkaen Tuomas Iivanainen (kehitysjohtaja), 27.8.2018 alkaen Nina Lukkari (johtaja, muut 
liiketoiminnat) ja 21.5.2018 asti Timo Hintsala (johtaja, asiakkuudet). 

OSAKKEET JA OMISTAJAT 

Talenom Oyj:n osakkeita oli 30.9.2018 kaupparekisteriin merkittynä 6 871 863 kappaletta. Yhtiön 
hallussa oli 30.9.2018 omia osakkeita 5 100 kappaletta (0,07 % osakkeiden kokonaismäärästä ja 
kokonaisäänimäärästä). Talenomilla oli 30.9.2018 yhteensä 2 538 (2 172) osakkeenomistajaa. 
Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 30.9.2017 tilanteeseen verrattuna 366 osakkeenomistajalla. 

Kaupankäyntipäiviä oli 1.1.2018–30.9.2018 välisenä aikana 189 päivää. Vaihdon kappalemäärä oli 
ajanjaksolla 1 430 105 kappaletta ja vaihdon kokonaisarvo oli 19 632 712 euroa. Kurssi oli 
korkeimmillaan 19,70 euroa ja alimmillaan 11,20 euroa. Volyymipainotettu keskikurssi oli 13,73 
euroa ja päätöskurssi 30.9.2018 oli 19,15 euroa. Päätöskurssin mukainen koko osakekannan 
markkina-arvo oli noin 131,6 miljoonaa euroa. 

KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT 

Katsauskaudella Talenom solmi kymmenen uuden yrittäjän kanssa franchising-sopimuksen ja avasi 
uudet franchising-toimipisteet Lempäälään, Espoonlahteen, Espoon Leppävaaraan, Tampereen 
Lielahteen ja Hyvinkäälle. Samalla franchising-yrittäjien määrä kasvoi 23 yrittäjään. 

Helmikuussa 2018 Talenom tiedotti, että se on Great Place to Workin Suomen parhaat työpaikat -
tutkimuksen mukaan yksi Suomen parhaista työpaikoista. Talenom sijoittui tutkimuksessa suurten 
yritysten sarjassa viidenneksi. 

Talenomin hallitus päätti 16.1.2018 suunnatusta osakeannista osana Tilitoimisto K Ollila Oy:n 
osakkeenomistajien kanssa sopimaansa liiketoimintakauppaa. Suunnatussa osakeannissa osa 
Tilitoimisto K Ollila Oy:n liiketoiminnan kauppahinnasta maksettiin Talenom Oyj:n osakkeilla. 
Vastaavasti Talenomin hallitus päätti myös 1.2.2018 suunnatusta osakeannista, missä osa 
Tilitoimisto Tuloslaskenta Oy:n ja ATT Yrityspalvelut Oy:n osakkeenomistajien kanssa sovittujen 
liiketoimintakauppojen kauppahinnoista maksettiin Talenom Oyj:n osakkeilla. 

Talenomin hallitus päätti 25.4.2018 pitämässään kokouksessa mitätöidä 48 858 yhtiön hallussa 
olevaa optio-oikeutta 2016A. Muut 2016A-sarjan optioista on jo aiemmin käytetty osakkeiden 
merkintään. Näin ollen mitätöinnin jälkeen yhtiöllä ei ole enää liikkeessä optiosarjan 2016A 
optioita. 

Talenomin johtoryhmässä aloitti kehitysjohtajana Tuomas Iivanainen 21.5.2018. Samaan aikaan 
Timo Hintsala siirtyi yhtiön sisällä uusiin johtoryhmän ulkopuolisiin tehtäviin. 27.8.2018 Talenomin 
johtoryhmässä aloitti Nina Lukkari vastaten yhtiön muista liiketoiminnoista. 

Talenom järjesti sijoittajille ja median edustajille pääomamarkkinapäivän 14.6.2018, missä yhtiö 
antoi yleisölle mahdollisuuden syventää käsitystään Talenomin liiketoiminnasta ja sen 



8

toimintaympäristön kehityksestä. Pääomamarkkinapäivän materiaalit ovat saatavilla yhtiön 
sijoittajasivuilla osoitteessa Talenom.fi/sijoittajat. 

Talenom tiedotti 30.8.2018, että sen osakkeella on voimassa Lago Kapital Oy:n kanssa solmittu 
markkinatakaussopimus, jonka mukaisesti Lago Kapital Oy antaa Talenom Oyj:n osakkeelle osto- 
ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 4 % 
laskettuna ostotarjouksesta. Tarjoukset sisältävät vähintään 4000 euroa vastaavan osakemäärän.   

17.9.2018 Talenom tiedotti nostavansa ohjeistustaan vuodelle 2018 liikevoiton osalta. Parantuneen 
kannattavuusnäkymän taustalla todettiin olevan teknologisen kehityksen tuoma ennakoitua 
kiivaampi toimintojen tehostuminen. 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Talenom tiedotti 15.10.2018, että sille on myönnetty uudestaan Great Place to Work® -
sertifikaatti. Sertifikaatti myönnetään yritykselle, jonka Trust Index © -henkilöstökyselyssä mitattu 
kokemus työpaikastaan on riittävän hyvä. 

Talenom allekirjoitti 17.10.2018 uuden luottosopimuksen OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Luoton 
eräpäivä on kolme vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta ja se maksetaan takaisin 
kokonaisuudessaan viimeisenä eräpäivänä. Sopimuksen mukaisesti aiempia luottoja 
uudelleenrahoitettiin 23,5 miljoonalla eurolla. Samalla luottosopimuksessa sovittiin 6,5 miljoonan 
euron lisänostomahdollisuudesta. Lainasopimukseen liittyy tavanomaiset nettovelan ja 
käyttökatteen suhteeseen sekä omavaraisuusasteeseen perustuvat rahoituskovenantit. 

Muita olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia ei ole ollut. 
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LIIKETOIMINTAKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET 

Tämä liiketoimintakatsaus ei ole IAS34 osavuosikatsaukset -standardin mukainen osavuosikatsaus. 
Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia, minkä lisäksi yhtiö 
julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset. 
Liiketoimintakatsauksissa esitetään konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. 

Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 

Yhtiö esittää yleisesti käytettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa 
taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. 
Vaihtoehtoiset eli IFRS-tilinpäätösstandardeihin perustumattomat tunnusluvut antavat merkittävää 
lisätietoa yhtiön johdolle, sijoittajille sekä muille tahoille. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää 
IFRS-tilinpäätösstandardeissa määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina mittareina. 

Yhtiön käyttämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat käyttökate, liikevoitto, liikevoitto liikevaihdosta 
%, sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %, korolliset nettovelat, nettovelkaantumisaste %, 
omavaraisuusaste %, käyttöpääoma ja nettoinvestoinnit. Laskentakaavat on esitetty jäljempänä 
osiossa Laskentakaavat. 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 

Talenom julkaisee tilinpäätöksen 2018 maanantaina 4.2.2019 klo 13:30. 

Tilinpäätös, puolivuosi- ja liiketoimintakatsaukset sekä pörssitiedotteet ovat saatavilla yhtiön 
sijoittajasivuilla osoitteessa www.talenom.fi/sijoittajat. 
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LASKENTAKAAVAT 

Liikevaihdon kasvu, % = 
liikevaihto - edellisen vuoden liikevaihto 

 x 100 
edellisen vuoden liikevaihto 

Käyttökate = liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset 

 
Liikevoitto = 

liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalit ja palvelut - 
henkilöstökulut - poistot ja arvonalentumiset – liiketoiminnan muut 

kulut 

Liikevoitto, % = 
liikevoitto 

 x 100 
liikevaihto 

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

= 
liikevoitto ennen veroja + korot ja muut rahoituskulut 

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

Korolliset nettovelat = korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset 

Nettovelkaantumisaste, % = 
korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset 

 x 100 
oma pääoma 

Omavaraisuusaste, % = 
oma pääoma 

 x 100 
taseen koko pääoma - saadut ennakkomaksut 

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

 
Nettoinvestoinnit = 

investoinnit aineellisiin ja aineettomiin oikeuksiin - käyttöomaisuuden 
myynti 

Osakekohtainen tulos = 
katsauskauden tulos 

 x 100 osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana – yhtiön 
hallussa olevat omat osakkeet 

 Keskimääräinen vuotuinen 
kasvu (CAGR) 

= (liikevaihto jakson lopussa / liikevaihto jakson alussa) 1/vuosien määrä -1 


