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VASTUUVAPAUSLAUSEKE 
 

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja 
perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen niiden 

antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja 
epävarmuustekijö itä. Ennusteet saattavat myös 

muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön 
toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia. 
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TALENOM 

1972 
PERUSTETTU 

 

22 
TOIMIPISTETTÄ 

 

575 
TYÖNTEKIJÄÄ 

 

5500 
ERI TOIMIALOJEN 

ASIAKASTA 

 



HUOLENPITO- 

PALVELUT 

TALOUSHALLINNON 

OHJELMISTOT 

Sisältö 

TILITOIMISTOPALVELUT 

ASIANTUNTIJA-

PALVELUT 

 Kirjanpito 
 Tulosseuranta 
 Myyntilaskutus 
 Laskujen maksu 
 Palkanlaskenta 

 Nimetty asiakaspäällikkö ja 
kirjanpitäjä 

 Asiakaspalvelukeskus 
 Talouden tilanne -tarkastukset 
 Talousaamu-tapahtumat 

 Talenom Online  
(sähköinen taloushallinnon palvelu) 

 Talenom App (älypuhelinsovellus) 
 Talenom Linkki (rajapinnat muihin 

taloushallinnon ohjelmistoihin) 

 Talouspalvelut 
 Veropalvelut 
 Lakipalvelut 
 Omistusjärjestelyt 

 Useita tavanomaisesta poikkeavia 
ominaisuuksia 
• Tulosseuranta: 
   - Tp-tasoinen kk-raportti 
   - Toimialavertailu 
• Myyntilaskutus: 
 - Reaaliaikainen saatavatilanne ja 
perinnän integrointi Intrum 

 Ei erillistä veloitusta, vaan sisältyy 
asiakkaan kiinteään 
kuukausihintaan  

 Laajuus vaihtelee asiakkaan 
palvelumallin mukaan 

 Korostetun helppokäyttöiset 
ohjelmistot 

 Talenom Onlinessa käyttäjiä yli 10 
000 

 Erillisestä toimeksiannosta 
 Erityisesti pk-yritykselle 

suunnattu sisältö 
 Paljon tuotteistettuja palveluja Huomioita 

TALOUSPROSESSIEN 

ULKOISTUS 

TALENOM EROTTAUTUU KATTAVALLA PALVELUVALIKOIMALLA 
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 Listautuminen First North -listalle  
 
 Vuoden 2015 toiminnallisia pääkohtia: 

 Ennätysmäärä uusia asiakkaita, mikä heikensi kannattavuutta 
 Uuden kirjanpidon tuotantolinjan ylösajo, mikä heikensi kannattavuutta 
 Vuotuiset korkokulut laskevat 0,9 milj. eur listautumisen ja rahoitusjärjestelyiden ansiosta 
 
Heinä -joulukuu: 
 Kokonaisinvestointien määrä väheni vertailuajankohtaan nähden 12,3 %  
 Digitalisaatio kasvoi, sähköisesti vastaanotetun kirjanpitoaineiston määrä kasvoi 190% 

 

TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT 2015 



Liikevaihto 

33,0 (29,6) 

meur 

Liikevaihto 33,0 (29,6) miljoonaa 
euroa, kasvu 11,6 (14,0) % 

Käyttökate ennen kasvun kuluja 
8,6 (8,5) miljoonaa euroa, 26,0 
(28,8) % liikevaihdosta 

Käyttökate ennen 

kasvun kuluja  

8,6 (8,5) meur 

Käyttökate (EBITDA) 4,9 (6,3) 
miljoonaa euroa, 14,8 (21,3) % 
liikevaihdosta 

Käyttökate (Ebitda) 

4,9 (6,3) 

meur 

Osakeantioikaistu 
osakekohtainen tulos -0,40 
(0,01) euroa 

Osakekohtainen 

tulos -0,4 (0,01) 

eur 

Hallituksen esitys pääoman 
palautuksesta 0,07 euroa / osake 
 

Pääoman palautus 

0,07 (0,06) 

eur/osake 

Liikevaihto 

16,3 (14,5) 

meur 

Liikevaihto 16,3 (14,5) miljoonaa 
euroa, kasvu 12,0 (17,4) % 

Käyttökate ennen kasvun kuluja 
3,8 (4,2) miljoonaa euroa, 23,6 
(28,7) % liikevaihdosta 

Käyttökate ennen 

kasvun kuluja  

3,8 (4,2) meur 

Käyttökate (EBITDA) 1,8 (2,7) 
miljoonaa euroa, 11,1 (18,7) % 
liikevaihdosta 

Käyttökate (Ebitda) 

1,8 (2,7) 

meur 

VUOSI 2015 HEINÄ-JOULUKUU 2015 
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Tavoitteena jatkaa selvästi tilitoimistomarkkinoita nopeampaa kasvua: 
 
 Asiakashankinta stabiloidaan vuoden 2015 tasolle, voimakas orgaaninen kasvu jatkuu 
 Yhtiön liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2016 samaan tahtiin kuin vuonna 2015 (11,6%, 2015)  
 Uusi tuotantolinja ja kasvuvauhdin stabilointi tulevat parantamaan kannattavuutta selvästi vuodelle 2016: 

 Käyttökatteen kasvun arvioidaan olevan liikevaihdon kasvua merkittävästi nopeampaa 
 Liiketoiminnan rahavirta on jo ollut positiivinen, mutta nyt myös investointien jälkeisen liiketoiminnan 

rahavirran arvioidaan kääntyvän positiivisiksi viimeistään vuoden 2016 jälkimmäisellä puoliskolla 
 

 Yhtiössä on aikataulun mukaisesti käynnistetty pitkän aikavälin strategian päivitystyö, jonka valmistuttua 
markkinoille tullaan kertomaan pidemmän aikavälin keskeiset tavoitteet sekä päivitetään pitemmän aikavälin 
ohjeistus. Tämän arvioidaan tapahtuvan H1/2016 julkistamisen yhteydessä 

 

NÄKYMÄT 2016 
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Yhtiön valinnat Kuvaus 

Aktivoinnit 

Orgaaninen 

kasvun 

Erot toimialan yleiseen kasvustrategiaan 

 Voimakas panostus uusasiakashankintaan 

 Jokainen asiakas myydään erikseen 

 Uusille asiakkaille käyttöön Talenomin standardit 
hinnoittelu- ja toimintamallit sekä järjestelmät 

 Talenom voi itse päättää rekrytoitavat henkilöt 

 Talenom aktivoi taseeseen uusien asiakkaiden kanssa 
tehtyihin palvelusopimuksiin ja uusille paikkakunnille 
laajentumiseen liittyviä kuluja 

 Uusien asiakassopimusten syntymisen kulut 
investointina 

 Aktivoinnit poistetaan taseesta 3 vuodessa 

 

 Kasvu toteutetaan yrityskaupoin, painopiste ostettavien tilitoimistojen etsimisessä 

 Ostetun tilitoimiston asiakkaat siirtyvät ostajalle 

 Asiakkailla useita toimintamalleja ja järjestelmiä, jolloin tilitoimistolla on käytössään 
useita kirjanpito- ja taloushallinnon ohjelmistoja sekä palvelu- ja hinnoittelumalleja 

 Ostettavan tilitoimiston henkilökunta siirtyy tilitoimiston työntekijäksi 

 

 
 Tilitoimisto aktivoi taseeseen yrityshankinnassa syntyvän liikearvon 

 

 

YHTIÖN VALINNAT 

 Yrityskaupat investointina 

 

  Aktivoinnit poistetaan taseesta 5-10 vuodessa 
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Kuvaus 
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MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS 

Tilitoimistomarkkinan kasvu Suomessa 2001-2014(1) 

*Huomio: Viitatessa Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon, jota on julkaistu vuoden 2013 tiedoista 

alkaen, tarkoitetaan myös sitä edeltäviä tilastoja: 2001-2006 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 2002) ja 

2007-2012 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 2008) 

(1) Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto* 

 

 Tilitoimistomarkkina on pirstaleinen ja kasvava markkina, 
jota leimaa yritysten lakisääteinen tarve järjestää kirjanpito 

 Tilitoimistomarkkina Suomessa on hyvin fragmentoitunut:  

 Vuonna 2014 yrityksiä 4 333 (4 294) kappaletta (1) 

 Keskimääräinen yrityksen koko oli 2,8 työntekijää (1) 

 Tilitoimistomarkkinan koko Suomessa oli vuonna 2014    
915 milj. euroa ja liikevaihto kasvoi 2,8% edellisvuoteen 

verrattuna (1) 

 Markkinan keskimääräinen vuosikasvu on ollut 4,8% 

vuosina 2001-2014 finanssikriisistä huolimatta (1) 

 Hintojen nousu, tositemäärän kasvu sekä suurempi 
lisäarvopalveluiden myynti historiallisesti kasvun ajureina 




