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Yrityskaupat ja - järjestelyt

Yrittäjän henkilökohtaiset palvelut

Olipa mielessäsi sitten verotukseen liittyvä kysymys, yritysjärjestely tai talousneuvonnan tarve, ota apuun Talenomin
pk-yrittäjää ymmärtävä asiantuntija.
Talenomin neuvontapalvelut on suunniteltu pk-yrityksen tarpeita silmällä pitäen.
Selkeät ja hyvin määritellyt tuotteet tekevät yhteistyöstä läpinäkyvää. Talenomin
neuvontapalveluiden asiantuntijajoukko on pk-yrityskentän toimeksiannoissa yksi
Suomen kokeneimpia. Neuvontapalvelut tarjoavat kaikki asiantuntijapalvelut saman
katon alta.
Ota rohkeasti yhteyttä – lupaamme yllättää sinut positiivisesti!
Lisätietoja:
020 7525 500
info@talenom.fi
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vero

Verotuksen asiantuntijamme ovat erikoistuneet yrittäjien ja pk-yritysten veroasioiden tehokkaaseen hoitamiseen. Hyvällä suunnittelulla ja tehokkaalla toteutuksella
vältyt ylimääräisten verojen maksulta.

PALKKAA VAI OSINKOA -LASKELMA
Palkkaa vai osinkoa -laskelmassa analysoimme verotuksesi
nykytilan, josta lähdemme suunnittelemaan uutta verotehokkaampaa vaihtoehtoa. Oikealla palkan ja osingonjaon suhteella
nostat varoja yhtiöstä järkevällä verorasitteella.
Talenomin veroasiantuntijan kanssa tehty varojen noston
suunnittelu varmistaa, että nostat varoja yrityksestäsi maksamatta ylimääräisiä veroja unohtamatta yrityksesi nettovarallisuuden kehitystä. Lisäksi saat tietoon kokonaisverotuksen
määrän laskentahetkellä.

Hinta: 590 € / osakas
TOIMINIMEN MUUTTAMINEN OSAKEYHTIÖKSI
-VERTAILULASKELMA
Tuntuuko toiminimesi verotus liian isolta? Olisiko sinun syytä
varmistua, että yritysmuotosi on verotuksellisesti kannattavin
vaihtoehto? Veroneuvonnan asiantuntijan tekemällä laskelmalla selvität verotuksellisesti järkevimmän yritysmuodon. Lisäksi
saat tietoa siitä, mikä mahdollinen verohyötysi olisi.

Hinta: alk. 950 €
VEROTARKASTUKSEN AVUSTAMINEN
Verotarkastus on veroviranomaisen suorittamaa erityisvalvontaa. Tarkastettavat yritykset valitaan yleensä Verohallinnon
tietokantoja apuna käyttäen, satunnaisotannalla tai ennakkoon määritellyltä painopistealueelta. Verotarkastuksella veroviranomainen muun muassa varmistaa, että yritys on antanut
oikeat ja riittävät tiedot verotuksen toimittamiseksi.
Verotarkastukseen on tärkeä valmistautua etukäteen yhdessä
veroasiantuntijamme kanssa. Keskeistä on kommunikoida tiedot oikein ja huolellisesti verotarkastajille.

Hinta: 250 € / h
VERONEUVONTA OSANA MUUTA NEUVONTAA

”yhteistyömme talenomin
kanssa on vuosien saatossa
vahvistanut yrityksemme
toimintaa ja on yksi
yrityksemme tukipilareista.”
Jussi Niva
toimitusjohtaja, Mansen Timpurit Oy

Veroneuvonta on tyypillisesti keskeinen ja välttämätön osaalue talousneuvontaan, yritysjärjestelyihin ja perhevarallisuuteen liittyvissä toimeksiannoissa. Tämän vuoksi veroneuvonnan
asiantuntijat osallistuvat usein myös muiden neuvontatoimeksiantojen toteutukseen.

Hinta: 250 € / h

Lisätietoja: 020 7525 000 • info@talenom.fi
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VELKA- JA KAUPPAKIRJAT SEKÄ SOPIMUKSET

laki

Talenomin lakimiehillä on vahva osaaminen pk-yrityksille tyypillisten velka- ja kauppakirjojen laatimisessa. Velkakirja voi tulla kysymykseen esimerkiksi tilanteissa, joissa yritys rahoittaa
toimintaansa pääomalainalla. Kauppakirjat voivat puolestaan
liittyä esimerkiksi tilanteisiin, joissa yrityksen osakkeilla käydään kauppaa.
Sopimusten laatiminen on osa pk-yrityksen arkea. Tavanomaisia lakimiehen suunnittelemia ja laatimia sopimuksia ovat esimerkiksi yrityksen tekemät sopimukset asiakkaidensa tai alihankkijoidensa kanssa.

Lakimiehemme auttavat pk-yrityksiä ja yrittäjiä yhtiöja sopimuslainsäädännön kysymyksissä. Lisäksi lakimiehet toimivat tukenasi yritysjärjestelyissä.

Hinta: 250 € / h
OSAKASSOPIMUS
Ovathan yrityksesi osakkaat sitoutuneita työskentelemään yrityksen eteen tasapuolisesti ja jakamaan taloudellisen hyödyn
oikeudenmukaisesti?
Osakeyhtiöissä, joissa on useampi kuin yksi osakkeenomistaja,
kannattaa aina laatia osakassopimus. Osakeyhtiölaki muodostaa perustan yhtiön toiminnalle, mutta se ei kuitenkaan suojaa
riittävästi yhtiön osakkeenomistajia muutostilanteissa. Osakassopimuksessa varmistetaan, että yhtiö ja sen osakkeenomistajat sitoutuvat yhdessä sovittuihin pelisääntöihin.
Hyvin laadittu osakassopimus toimii tärkeänä apuna yhtiön
tulevaisuuden suunnittelussa sekä yhteisten intressien ja tavoitteiden määrittelyssä.

”Talenom puhuu
meidän kanssa samaa
kieltä ja ymmärtää
mistä on kysymys.”
Tiina Klemelä
Ravintola Popino

Hinta: alk. 2000 €
OSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN
Yhtiön perustamisessa on tärkeää, että eri yhtiömuotojen
verotukselliset näkökulmat, yhtiöoikeudelliset vastuut ja velvoitteet sekä toimintamallit kartoitetaan ennen yhtiömuodon
valintaa ja yhtiön perustamista.

Hinta: alk. 710 €
LAKINEUVONTA OSANA MUUTA NEUVONTAA
Lakineuvonnan asiantuntijat ovat poikkeuksetta mukana myös
yritysjärjestelyiden ja perhevarallisuuteen liittyvien toimeksiantojen toteuttamisissa.

Hinta: 250 € / h

Lisätietoja: 020 7525 000 • info@talenom.fi
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talous
Yrityksen talouden hallintaan liittyy usein erilaisia kehitys- ja
ohjaustarpeita. Joskus talousasioiden hoitamiseen voidaan
tarvita myös ulkopuolista talouspäällikköä. Kokeneet talousasiantuntijamme ovat valmiita palvelemaan kaikissa talousneuvonnan tarpeissa.

TALOUSJOHTAJAPALVELU

KANNATTAVUUS JA RAPORTOINTI

Tarvitsetko lisää osaamista taloushallinnon ohjaus- ja kehittämistehtäviin? Talouspäällikköpalvelussa ulkopuolinen talouspäällikkö auttaa yritystä talousasioiden hoitamisessa. Apua
voidaan antaa esimerkiksi budjetoinnissa, tulosseurannassa,
rahoituksen järjestelyssä tai investointilaskelmissa.

Mistä osatekijöistä yrityksesi kannattavuus koostuu? Kannattavuusanalyysimme avulla saat ymmärrettävän kuvan yrityksesi liiketoiminnan painopisteistä ja pääset kannattavuuden seurannassa uudelle tasolle. Talousneuvonnan asiantuntija tekee
sinulle selkeän toimenpide-ehdotuksen kannattavuuden ja sen
seurannan parantamiseksi.

Palvelu räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Hinta: 250 € / h

Hinta: 250 € / h

Hinnasto jatkuvalle palvelulle:
1–10 h / kk
11–40 h / kk
> 41 h / kk

195 € / h
175 € / h
160 € / h

Minimisopimus 4 kk

BUDJETIN LAADINTA
Miltä yrityksesi tuloskunto näyttää? Budjetoimalla saat selkeän
käsityksen yrityksesi taloudellisista tavoitteista ja osaat varautua paremmin tulevaan. Saat myös ohjaavan työkalun, jolla
seuraat yrityksesi tavoitteiden toteutumista tehokkaasti.

Hinta: alk. 830 €

KASSAVIRTAENNUSTE
Yrityksen maksuvalmiuden ja rahavirtojen hallinta on tärkeää
kaikille yrityksille. Kassavirtaennusteessa ennakoidaan tuleva
kassan kehitys. Talenomin asiantuntijan laatima kassavirtalaskelma auttaa varautumaan tulevaisuuteen.

Hinta: alk. 640 €
INVESTOINTILASKELMA
Huolellinen suunnittelu ja eri vaihtoehtojen analysointi sekä
rahoituksen riittävyyden varmistaminen on erittäin tärkeää investointien kannattavuuden kannalta. Toteutusvaiheessa kustannuksissa on enää vaikea säästää ja riskejä hankala välttää.
Talousneuvonnan asiantuntijan suorittama investointilaskelma
antaa hyvän pohjan lopulliselle investointipäätökselle.

”Lukujen kanssa ei
kannata jäädä yksin,
vaan ottaa asiantuntija
APUUN”
Tapio Posti
Viherviisikko Oy

Hinta: 250 € / h

Lisätietoja: 020 7525 000 • info@talenom.fi
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yrityskaupat ja -järjestelyt

ARVONMÄÄRITYS

TOIMINIMEN MUUTTAMINEN OSAKEYHTIÖKSI

Yrityksen arvonmääritys on Talenomin asiantuntijan lausunto
yhtiön arvosta. Tyypillisiä arvon määrittelyä vaativia tilanteita
ovat omistusjärjestelyt sekä osakekaupat ja -lahjoitukset.

Osoittautuiko vertailulaskelmassa osakeyhtiö järkeväksi yritysmuodoksi? Oletko pohtinut yrityksesi liiketaloudellisia vastuita
ja niiden riskienhallintaa? Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi on perusteltua, mikäli toimintaa ei ole tarkoituksenmukaista harjoittaa toiminimellä esimerkiksi verotuksen, toiminnan volyymin, liiketaloudellisten vastuiden, omistuspohjan
laajentamisen tai liiketoiminnan imagon vuoksi. Muutos voi olla
perusteltua myös silloin kun valmistaudutaan tulevaan yrityskauppaan tai sukupolvenvaihdokseen.

Hinta: alk. 1370 €

Niin suurten kuin pientenkin yritysjärjestelyjen toteutuksiin
sisältyy useita eri vaiheita, joiden suunnittelu ja toteutus
vaatii erityistä tarkkuutta. Talenomin vankka kokemus on
apunasi toivotun lopputuloksen varmistamiseksi.

YRITYSKAUPPA
Yrityskaupan toteutukseen sisältyy useita vaiheita, kuten
kohteen arvonmääritys, kauppa- ja rahoitusneuvottelut, kohdeselvitykset, kauppakirjojen ja sopimusten laadinta, yritysrakenteiden muokkaukset sekä verokonsultointi. Yrityskaupat
kannattaa suunnitella ja laatia yhdessä asiantuntijoiden kanssa
ikävien jälkiseuraamuksien ennaltaehkäisemiseksi.

Hinta: 290 € / h
SUKUPOLVENVAIHDOS
Kokonaisvaltainen sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja toteutus yhdessä asiantuntijan kanssa tuo varmuutta sukupolvenvaihdoksen onnistumiseen sekä minimoi riskit ja veroseuraamukset. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu on syytä aloittaa
hyvissä ajoin, ja jokaisen osapuolen mielipiteet on hyvä ottaa
huomioon.

Hinta: alk. 2840 €

Hinta: alk. 2940 €
OSAKEYHTIÖN JAKAUTUMINEN
Jakautuminen on osakeyhtiölain mukainen keino jakaa yhtiö
joko kokonaan tai osittain kahdeksi tai useammaksi yhtiöksi.
Jakautumista käytetään esimerkiksi omistusjärjestelyjen, kuten
sukupolvenvaihdoksen tai yrityskaupan esitoimena yritysrakenteen muokkaamiseksi tarkoituksenmukaiseen muotoon.

Hinta: alk. 6000 €
OSAKEYHTIÖN SULAUTUMINEN
Yhtiöiden sulautumisella eli fuusiolla tarkoitetaan yhtiöoikeudessa kahden tai useamman yhtiön sulautumista yhdeksi yhtiöksi. Sulautuminen voi tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa
tytäryhtiö sulautuu emoyhtiöön, jolle tytäryhtion varat ja velat
siirtyvät.

Hinta: alk. 5100 €

Lisätietoja: 020 7525 000 • info@talenom.fi
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yrittäjän henkilökohtaiset palvelut

Muista turvata myös oma tulevaisuutesi. Asiantuntijat
auttavat sinua ja perhettäsi ennakoimaan ja varautumaan yllättäviin tilanteisiin.

AVIOEHTOSOPIMUS JA YRITYSVARALLISUUS
Avioero on usein suuri riski yritystoiminnan jatkumisen kannalta, sillä yritysomaisuus tai osa siitä voi siirtyä entiselle puolisolle osituksessa tai yrittäjä voi joutua jopa luopumaan yrityksestä, jotta ositus saadaan toimitettua. Avio-oikeutta rajaamalla
voidaan suojata yritysomaisuutta ja näin vältetään usein myös
monimutkainen yrityksen arvon määrittäminen osituksessa.

Hinta: alk. 595 €
TESTAMENTTI
Huolellinen perintösuunnittelu säilyttää yritysomaisuutesi
haluamassasi omistuksessa, ja se voi olla myös tehokas verosuunnittelun työkalu. Testamentilla omaisuus voidaan siirtää
hallitusti ja turvallisesti testamentinsaajille.
Hyvällä jäämistösunnittelulla voidaan säilyttää omaisuus kaikissa tilanteissa testamentinsaajan omistuksessa ja hallinnassa,
sekä pienentää perillisten perintöveroseuraamuksia.

Hinta: alk. 595 €
EDUNVALVONTAVALTUUTUS
Oletko varautunut tapaturman tai sairastumisen aiheuttamaan
tilapäiseen tai pysyvään työkyvyttömyyteen? Onko sinulle tärkeää, kuka päättää asioistasi, jos et syystä tai toisesta siihen
itse kykene?
Kattavasti laadittu edunvalvontavaltuutus turvaa yrityksesi
liiketoiminnan jatkuvuuden kaikissa tilanteissa! Laki edunvalvontavaltuutuksesta antaa valtuuttajalle laajan harkintavallan
henkilöä, omaisuutta ja taloutta koskevien asioiden hoitamiseksi. Edunvalvontavaltakirjalla valtuuttaja voi etukäteen valita
valtuutetun huolehtimaan asioistaan tilanteissa, joissa hän ei
itse enää siihen kykene.

Hinta: alk. 595 €

”asiantuntija perehtyi asiaamme
erittäin ammattitaitoisesti
ja syvällisesti. Riskejä
kartoitettiin ja esitettiin
käytännön läheisin
esimerkein. erityisesti JÄI
mieleen kokemus ja
näkemys asioihin.”
Tero Lepistö
Tosibox Oy

Lisätietoja: 020 7525 000 • info@talenom.fi
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TALENOM OYJ
Myynti 0207 525 500
Puh. 0207 525 000
info@talenom.fi
www.talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan
valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia
asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.
Talenom Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Alajärvi

Järvenpää

Kuusamo

Oulu

Tampere

Kiertotie 7
62900 Alajärvi

Emalitehtaankatu 5 C
04410 Järvenpää

Kitkantie 7
93600 Kuusamo

Yrttipellontie 2
90230 Oulu

Finlaysoninkuja 21
33210 Tampere

Espoo

Kajaani

Lahti 		

Pori

Tampere Lielahti

Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo

Timperintie 13 A
87400 Kajaani

Vapaudenkatu 15 B 86
15140 Lahti

Yrjönkatu 14, 2. krs
28100 Pori

Harjuntausta 1
33400 Tampere

Espoonlahti

Kalajoki

Lappajärvi		 Pori Crazy Town

Tukholma

Ulappakatu 1
02320 Espoo

Kasarmintie 3
85100 Kalajoki

Maneesintie 13 A 2
62600 Lappajärvi

Rautatienpuistokatu 7
28130 Pori

Västmannagatan 4
111 24 Stockholm

Helsinki

Kauniainen

Lappeenranta

Porvoo

Tukholma

Töölönlahdenkatu 2
8.krs, 00100 Helsinki

Karaportti 5
02610 Espoo

Vapaudenkatu 2
53100 Lappeenranta

Rauhankatu 26
06100 Porvoo

Markörgatan 10
136 44 Handen, Ruotsi

Helsinki Kalasatama

Kempele

Laukaa		

Rauma

Turku

Työpajankatu 9 D
00580 Helsinki

Vihikari 10
90440 Kempele

Laukaantie 22–24
41340 Laukaa

Sinkokatu 11
26100 Rauma

Kauppiaskatu 11
20100 Turku

Hyvinkää

Kerava

Maalahti		
Rovaniemi

Vaasa

Hämeenkatu 21–23
05800 Hyvinkää

Kumitehtaankatu 5
04260 Kerava

Teollisuustie 1
66100 Maalahti

Rovakatu 30, 3. krs
96200 Rovaniemi

Kauppapuistikko 12 B
65100 Vaasa

Hämeenlinna

Kirkkonummi

Mikkeli

Rovaniemi Napapiiri

Vantaa

Talaskuja 3 C
13200 Hämeenlinna

Asentajantie 7, tila 1
02400 Kirkkonummi

Maaherrankatu 14
50100 Mikkeli

Teknotie 14
96930 Napapiiri

Äyritie 16
01510 Vantaa

Joensuu

Kouvola

Muurame		Seinäjoki

Vimpeli

Kauppakatu 35 (2.krs)
80100 Joensuu

Tommolankatu 9
45130 Kouvola

Punasillantie 5
40950 Muurame

Ylivainiontie 1
62800 Vimpeli

Jyväskylä

Kuopio

Nurmijärvi		 Suomussalmi

Ylivieska

Piippukatu 11
40100 Jyväskylä

Satamakatu 13 A
70100 Kuopio

Kuonomäentie 2
01800 Klaukkala

Vierimaantie 5
84100 Ylivieska

Tiedekatu 2
60320 Seinäjoki
Keskuskatu 16
89600 Suomussalmi

