TALENOM OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI–MAALISKUU
2019 (TILINTARKASTAMATON): LIIKEVOITTO PARANI 30 % JA
LIIKEVAIHTO KASVOI 16,1 % - KANSAINVÄLISTYMINEN ALKOI
YRITYSKAUPALLA RUOTSISSA
1.1.–31.3.2019

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 37 toimipistettä sisältäen palvelukeskukset Oulussa ja Tampereella. Talenomin
henkilöstömäärä oli 1.1.–31.3.2019 keskimäärin 688 työntekijää. Talenomin liikevaihto
1.1.–31.3.2019 oli 14,8 (12,7) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 16,1 % edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna.
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TALENOM OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI–MAALISKUU
2019 (TILINTARKASTAMATON): LIIKEVOITTO PARANI 30 % JA
LIIKEVAIHTO KASVOI 16,1 % - KANSAINVÄLISTYMINEN ALKOI
YRITYSKAUPALLA RUOTSISSA
TAMMI–MAALISKUUN 2019 YHTEENVETO:
o
o
o
o
o

Liikevaihto 14,8 (12,7) milj. euroa, kasvu 16,1 (18,1) %
Liikevoitto (EBIT) 3,4 (2,6) milj. euroa, 23,3 (20,7) % liikevaihdosta *)
Nettotulos 2,6 (2,0) milj. euroa *)
Osakekohtainen tulos 0,38 (0,29) euroa
Katsauskauden jälkeen yhtiö julkisti laajentuvansa yrityskaupan myötä Ruotsiin. Samassa
yhteydessä yhtiö tarkensi ohjeistustaan vuodelle 2019

Konserni
Liikevaihto, 1 000 euroa
Liikevaihdon kasvu, %
Liikevoitto, 1 000 euroa *)

1–3/2019

1–3/2018

Muutos

14 783

12 736

2 047

16,1 %

18,1 %

-2,0 %-yksikköä

3 442

2 639

803

Liikevoitto liikevaihdosta, % *)

23,3 %

20,7 %

2,6 %- yksikköä

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

21,5 %

15,6 %

5,9 %- yksikköä

Likvidit varat, 1 000 euroa

5 330

2 914

2 416

Osakekohtainen tulos, eur

0,38

0,29

0,09

Nettotulos, 1 000 euroa *)

2 585

1 985

599

*) Talenom-konserni on ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019, mistä johtuen kaudet eivät ole
keskenään täysin vertailukelpoisia. Kaudella 1-3/2019 standardi vaikuttaa kasvattavasti liikevoittoon (+22 tuhatta euroa) ja
vähentävästi nettotulokseen (-21 tuhatta euroa) ja sijoitetun pääoman tuottoon (-2,1 %-yksikköä). Standardin käyttöönoton
vaikutukset konsernin taloudelliseen informaatioon on esitetty tarkemmin osiossa Konsernin taloudellinen kehitys.

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.

OHJEISTUS VUODELLE 2019
Katsauskauden jälkeen yhtiö julkisti laajentuvansa yrityskaupan myötä Ruotsiin. Samassa
yhteydessä yhtiö tarkensi ohjeistustaan vuodelle 2019.
Laajentumisen yhteydessä 4.4.2019 annettu uusi ohjeistus vuodelle 2019:
Yhtiön liikevaihdon kasvuprosentin odotetaan olevan vuotta 2018 suurempi (18,0 %, 2018).
Liikevoittoprosentin liikevaihdosta (17,5 %, 2018) ennakoidaan parantuvan vuoteen 2018 verrattuna.
Aiempi tilinpäätöksessä 4.2.2019 esitetty ohjeistus oli:
Yhtiön liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan samalla tasolla kuin vuonna 2018 (18,0%).
Liikevoittoprosentin liikevaihdosta (17,5%, 2018) odotetaan edelleen hieman parantuvan vuoteen
2018 verrattuna.
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TOIMITUSJOHTAJA JUSSI PAASO
Talenomin ensimmäinen vuosineljännes oli vahva. Onnistuimme edelleenkin nostamaan
kannattavuustasoamme ja katsauskauden liikevoitto nousi 30 %. Liikevoitto oli peräti 23,3 %liikevaihdosta (3,4 miljoonaa euroa). Katsauskauden liikevaihto kasvoi viime vuoden 12,7 miljoonasta
14,8 miljoonaan euroon (16,1 %). Koko vuoden osalta odotamme liikevaihdon suhteellisen kasvun
kiihtyvän kohti loppuvuotta ja ohjeistamme liikevaihdon kasvuprosentin ylittävän vuoden 2018 tason
(18,0%, 2018).
Kannattavan kasvun taustalla olivat sekä tilitoimistopalveluiden asiakasmäärän kasvu että
kirjanpidon tuotantolinjan kehitys. Tilitoimistopalveluiden asiakasmäärän muutos puolestaan
perustui edelleenkin orgaaniseen kasvuun, missä oma myyntimme onnistui yhdessä franchisingyrittäjien kanssa aktiivisessa asiakashankinnassa. Kirjanpidon tuotantolinjan kehitystyössä elämme
vaihetta, jossa valmistaudumme seuraavan merkittävän automaatiokokonaisuuden käyttöönottoon
samalla, kun edellisen kehitysvaiheen skaalaedut viimeistellään. Tuotantolinjan seuraavan
kehitysvaiheen käyttöönoton odotetaan näkyvän kirjanpidon tehostumisena tulevasta syksystä
eteenpäin.
Katsauskauden jälkeen saimme päätökseen kansainvälistymisen valmisteluhankkeen ensimmäisen
vaiheen ja ostimme Tukholmassa toimivan tilitoimisto Wakers Consulting AB:n. Olemme
yrityskauppaan erittäin tyytyväisiä. Arviomme mukaan erinomainen myynti-, prosessi- ja
teknologiaosaamisemme ovat vahvoja kilpailutekijöitä myös Ruotsin tilitoimistomarkkinassa.
Lähdemme valmistelemaan Ruotsissa aktiivisen myyntityön käynnistämistä. Samalla arvioimme
jatkuvasti kirjanpidon tuotantolinjan osien mahdollista hyödyntämistä myös Ruotsin markkinassa.
Yrityskauppa vaikutti taloudellisiin näkymiimme kuluvan vuoden osalta ja tarkensimme laajentumisen
yhteydessä ohjeistusta vuodelle 2019. On kuitenkin hyvä huomata, että yrityskauppa alkaa
vaikuttamaan Talenomin liikevaihtoon täysimääräisesti vasta vuoden toisella vuosipuoliskolla.
Käsillämme on tällä hetkellä paljon potentiaalisia liiketoiminta-avauksia. Kansainvälistymisen lisäksi
uusista liiketoiminnoista - kuten Talenomin Rahoituspalveluista - on saatu erinomaisia pilottituloksia.
Samalla voimme todeta, että kotimaisen ydinliiketoimintamme mahdollisuudet ovat erinomaiset.
Teknologisen kehityksen myötä yhä tehostuvat kirjanpitolinjan prosessit, yli 90 prosenttisesti
toistuva liikevaihto ja toimialan defensiivisyys sekä vahvat näytöt kannattavasta kasvusta pysyvät
lähivuosien erinomaisten tulevaisuusnäkymien päätekijöinä.
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KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS
Talenom-konserni on ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019. Standardi
vaikuttaa konsernin taloudelliseen informaatioon, kun toimitilojen vuokrat kirjataan pääosin
taseeseen omaisuuserinä ja velkana. 1.1.2019 taseeseen kirjattu omaisuuserä ja vastaava korollisen
velan määrä on 8,2 miljoonaa euroa.
Standardi koskee konsernin määräaikaisia vuokrasopimuksia toimitiloista sekä niitä toistaiseksi
voimassa olevia toimitilasopimuksia, joiden osalta vuokrasopimus on jatkunut yli 12 kk. Toistaiseksi
voimassa olevien vuokrasopimusten osalta vuokra-aika on määritelty johdon arvioon perustuen.
Vertailukelpoisuuden parantamiseksi yhtiö esittää katsauskauden osalta tunnusluvuissaan ja
konsernitaseessaan IFRS 16 -standardin vaikutukset sekä IFRS 16 -standardin vaikutuksista oikaistut
tiedot.
TUNNUSLUVUT
IFRS 16
vaikutus

Oikaistu
1–3/2019

1–3/2018

14 783

0

14 783

12 736

2 047

16,1 %

0,0 %-yksikköä

16,1 %

18,1 %

-2,0 %-yksikköä

1–3/2019
Konserni
Liikevaihto, 1 000 euroa
Liikevaihdon kasvu, %
Liikevoitto, 1 000 euroa

Oikaistu
muutos

3 442

+22

3 420

2 639

781

Liikevoitto liikevaihdosta, %

23,3 %

+0,2 %-yksikköä

23,1 %

20,7 %

2,4 %-yksikköä

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

21,5 %

-2,1 %-yksikköä

23,6 %

15,6 %

8,0 %-yksikköä

Korolliset nettovelat, 1 000 euroa

26 629

+7 839

18 791

20 531

-1 740

150 %

+44 %-yksikköä

106 %

145 %

-39 %-yksikköä

29,7 %

-4,5 %-yksikköä

34,2 %

30,5 %

3,7 %-yksikköä
-1 004

Nettovelkaantumisaste, %
Omavaraisuusaste, %
Käyttöpääoma, 1 000 euroa

-3 912

0

-3 912

-2 908

Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa

10 536

+8 201

2 335

3 266

-931

Likvidit varat, 1 000 euroa

5 330

0

5 330

2 914

2 416

Osakekohtainen tulos, eur

0,38

0,00

0,38

0,29

0,09

6 870 302

0

6 870 302

6 845 614

24 688

2 585

-21

2 605

1 985

620

Osakkeiden lukumäärän painotettu
keskiarvo kauden aikana *)
Nettotulos, 1 000 euroa

*) Luvusta vähennetty yhtiön hallussa olevat 5 100 osaketta

LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA TULOSKEHITYS - TAMMI–MAALISKUU 2019
Talenomin liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa 16,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 2,0 miljoonaa euroa ja oli 14,8 (12,7) miljoonaa euroa.
Liikevaihdon kasvu johtui pääosin tilitoimistopalveluiden asiakasmäärän noususta.
Asiakasyritysten tilinpäätöskauteen ajoittuvien vuosilaskutteisten töiden valmistumisaste oli
katsauskauden katkopäivänä hieman edellisvuotta pienempi, mistä johtuen osa vertailukelpoisesta
liikevaihdosta tulee toteutumaan vasta toisella vuosineljänneksellä. Edellä kuvatun liikevaihdon
siirtymän arvioidaan olevan noin 180 tuhatta euroa.
Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 7,3 (6,9) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat
liikevaihdosta 49,3 (54,4) %. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta laski vuoden 2018
vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
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Muut kulut olivat materiaalit ja palvelut mukaan lukien 2,2 (2,4) miljoonaa euroa. Muiden kulujen
suhde liikevaihtoon oli 14,7 (18,7) %.
Katsauskauden liikevoitto oli 3 442 tuhatta euroa (23,3 % liikevaihdosta) ja nettotulos 2 585 tuhatta
euroa. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto vaikuttaa kasvattavasti liikevoittoon
(+22 tuhatta euroa) ja vähentävästi nettotulokseen (-21 tuhatta euroa). Oikaistu liikevoitto ilman
IFRS 16 -standardin vaikutuksia oli 3 420 (2 639) tuhatta euroa (23,1 (20,7) % liikevaihdosta) ja
nettotulos 2 605 (1 985) tuhatta euroa.
Parantuneen kannattavuuden taustalla oli kirjanpidon tehokkuuden parantuminen.
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TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT
KONSERNITASE
1 000 euroa
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat
Laskennalliset verosaamiset
Aktivoidut sopimuksesta aiheutuvat menot
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat
verosaamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä

31.3.2019

IFRS 16 Oikaistu
vaikutus 31.3.2019

18 420
10 944
10 135
237
77
8 592

18 420
10 944
2 322
237
72
8 592

18 420
9 379
2 617
237
123
6 903

18 420
10 493
2 248
237
62
8 357

40 587

37 679

39 817

6 138

6 138

6 056

5 473

0
5 330

0
5 330

129
2 914

11
5 914

48 405

+7 813
+5
+7 818

31.3.2018 31.12.2018

11 468

0

11 468

9 099

11 398

59 873

+7 818

52 055

46 778

51 215

80
11 025
-81
6 698

-21

80
11 025
-81
6 719

80
10 850
-113
3 377

80
10 850
-93
7 850

Oma pääoma yhteensä

17 723

-21

17 744

14 195

18 688

VELAT
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat
Ostovelat ja muut velat
Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat
Laskennalliset verovelat

23 500
230
6 499
50

23 500
230
101
50

21 250
371
141
44

23 500
230
116
50

Pitkäaikaiset velat yhteensä

30 280

+6 399

23 881

21 806

23 896

+1 440

0
9 960
0

1 250
9 087
0

0
7 728
0

470

440

903

Varat yhteensä
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Käyvän arvon rahasto
Kertyneet voittovarat

Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat
Ostovelat ja muut velat
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat
verovelat
Lyhytaikaiset velat yhteensä

0
9 960
1 440

+6 399

470
11 871

+1 440

10 431

10 777

8 631

Velat yhteensä

42 150

+7 839

34 312

32 583

32 528

Oma pääoma ja velat yhteensä

59 873

+7 818

52 055

46 778

51 215

Konsernin taseen loppusumma 31.3.2019 oli 59,9 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli
29,7 % ja nettovelkaantumisaste 150 %.
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IFRS 16 -standardin käyttöönoton myötä konsernin omavaraisuusaste on laskenut -4,5 %-yksikköä
ja nettovelkaantumisaste on kasvanut 44 %-yksikköä. Oikaistu omavaraisuusaste ilman IFRS 16 standardin käyttöönoton vaikutuksia oli 34,2 (30,5) % ja nettovelkaantumisaste 106 (145) %.
Korollista pankkilainaa 31.3.2019 oli yhteensä 23,5 miljoonaa euroa, mihin eivät sisälly
osamaksuvelat. Muut pitkäaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) olivat 0,2 miljoonaa euroa ja
muut lyhytaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) 0,3 miljoonaa euroa.
IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti konserni käsittelee 1.1.2019 alkaen toimitilojen
vuokrat pääosin taseen omaisuuserinä ja velkana. IFRS 16:n mukaiset pitkäaikaiset
vuokrasopimusvelat olivat 6,4 miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 1,4 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 1,0 (0,8)
miljoonaa euroa. Ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden investoinnit olivat katsauskaudella 1,0
(1,1) miljoonaa euroa.
Yhteensä nettoinvestoinnit 1.1.–31.3.2019 olivat 10,5 miljoonaa euroa. IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönotto vaikuttaa merkittävästi konsernin nettoinvestointeihin (+8,2 miljoonaa
euroa). Oikaistut nettoinvestoinnit ilman IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutuksia olivat 2,3
(3,3) miljoonaa euroa.
Likvidit varat 31.3.2019 olivat 5,3 (2,9) miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä oli 31.3.2019
käyttämättömiä tililimiittejä 1,0 miljoonaa euroa.
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HENKILÖSTÖ JA JOHTO
Talenomin keskimääräinen henkilöstömäärä 1.1.–31.3.2019 oli noin 688 henkilöä. Yhtiön
johtoryhmään kuuluivat Jussi Paaso (toimitusjohtaja), Otto-Pekka Huhtala (varatoimitusjohtaja),
Antti Aho (talous- ja henkilöstöjohtaja), Tuomas Iivanainen (kehitysjohtaja), 4.2.2019 alkaen Juho
Ahosola (johtaja, tilitoimistopalvelut), 4.2.2019 asti Nina Lukkari (johtaja, muut liiketoiminnat) ja
4.2.2019 asti Sakari Jorma (johtaja, teknologia ja tietohallinto).

OSAKKEET JA OMISTAJAT
Talenom Oyj:n osakkeita oli 31.3.2019 kaupparekisteriin merkittynä 6 903 714 kappaletta. Yhtiön
hallussa oli 31.3.2019 omia osakkeita 5 100 kappaletta (0,07 % osakkeiden kokonaismäärästä ja
kokonaisäänimäärästä). Talenomilla oli 31.3.2019 yhteensä 3 132 (2 489) osakkeenomistajaa.
Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 31.3.2018 tilanteeseen verrattuna 643 osakkeenomistajalla.
Kaupankäyntipäiviä oli 1.1.2019–31.3.2019 välisenä aikana 63 päivää. Vaihdon kappalemäärä oli
ajanjaksolla 474 856 kappaletta ja vaihdon kokonaisarvo oli 11 338 443 euroa. Kurssi oli
korkeimmillaan 28,90 euroa ja alimmillaan 18,90 euroa. Volyymipainotettu keskikurssi oli 23,88 euroa
ja päätöskurssi 31.3.2019 oli 26,20 euroa. Päätöskurssin mukainen koko osakekannan markkina-arvo
oli noin 180,9 miljoonaa euroa.

KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT
Helmikuussa 2019 Talenom tiedotti, että se on Great Place to Workin Suomen parhaat työpaikat tutkimuksen mukaan yksi Suomen parhaista työpaikoista. Talenom sijoittui tutkimuksessa suurten
yritysten sarjassa seitsemänneksi. Jo aiemmin Talenomille myönnettiin toistamiseen Great Place to
Work -sertifikaatti.
Talenomin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 26.2.2019. Yhtiökokous päätti jakaa
tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajille
7.3.2019.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50 000 oman osakkeen
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet
hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Annettavien osakkeiden
määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä
enintään 300 000 osaketta. Valtuutus käytetään yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen tai
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen Talenom -konsernin avainhenkilöille Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2019 -ehtojen
mukaisesti.
Ehdot
ovat
saatavilla
Talenomin
sijoittajasivuilta
osoitteessa
Talenom.fi/sijoittajat/yhtiokokoukset.
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Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen Harri Tahkolan, Mikko Siuruaisen, Olli Hyypän, Anne Riekin
sekä Johannes Karjulan uudelle toimikaudelle ja yhtiön hallituksen kokoonpano säilyi näin samana.
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa yhtiön hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Harri Tahkolan.
Talenom Oyj:n optio-oikeuksilla 2016B merkittiin 21.3.2019 yhteensä 31 851 yhtiön uutta osaketta.
Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 28.3.2019. Talenom Oyj:n
osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen oli 6 903 714 osaketta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Talenom Oyj sopi 4.4.2019 ruotsalaisen, Tukholmassa toimivan, tilitoimisto Wakers Consulting AB:n
omistajien kanssa ostavansa tilitoimiston koko osakekannan. Osa kauppahinnasta maksetaan
Talenom Oyj:n osakkeilla Wakers Consulting AB:n omistajille suunnattavassa osakeannissa.
Yrityskaupan myötä Talenomin taloudelliset näkymät muuttuivat ja yhtiö tarkensi vuotta 2019
koskevaa ohjeistustaan.
Wakers Consulting AB on Tukholmassa toimiva auktorisoitu tilitoimisto, jonka henkilöstömäärä oli
kaupantekohetkellä noin 30. Tilitoimiston liikevaihto oli 27,2 miljoonaa Ruotsin kruunua (2,6
miljoonaa euroa) 1.9.2017-31.8.2018. Tilikaudella liiketoiminnan kannattavuus oli hyvä (Käyttökate
(EBITDA) 4,0 miljoonaa Ruotsin kruunua (0,4 miljoonaa euroa), 14,7 % liikevaihdosta). Kauppahinta
oli 27,0 miljoonaa Ruotsin kruunua (2,6 miljoonaa euroa), josta 13,5 miljoonaa Ruotsin kruunua (1,3
miljoonaa euroa) maksetaan käteisellä ja rahoitetaan Talenom Oyj:n likvideillä varoilla. Loppuosa
kauppasummasta maksetaan suunnatussa annissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla.
Kauppakirjan ehtojen mukaisesti uudet osakkeet merkitään ja niiden merkintähinta katsotaan
maksetuksi apporttina luovutettavilla Wakers Consulting AB:n kaikilla osakkeilla arviolta 2.5.2019.
Uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Talenom Oyj:n sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Suunnatussa osakeannissa tarjotaan merkittäväksi 48 678 kappaletta
uutta osaketta. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,71 prosenttia Talenom Oyj:n
kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista.
Hallitus päätti 23.4.2019 pitämässään kokouksessa mitätöidä 60 549 yhtiön hallussa olevaa optiooikeutta 2016B. Muut 2016B-sarjan optioista on jo aiemmin käytetty osakkeiden merkintään. Näin
ollen mitätöinnin jälkeen yhtiöllä ei ole enää liikkeessä optiosarjan 2016B optioita. Optio-oikeuksien
mitätöinti merkitään myöhemmin myös kaupparekisteriin.
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 liikevoitto, liikevoitto liikevaihdosta %, sijoitetun
pääoman tuotto (ROI) %, korolliset nettovelat, nettovelkaantumisaste %, omavaraisuusaste %,
käyttöpääoma ja nettoinvestoinnit. Laskentakaavat ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen selitteet on
esitetty jäljempänä osiossa Laskentakaavat.
Edellisten lisäksi yhtiö esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatessaan IFRS 16 -standardin
vaikutuksia yhtiön taloudelliseen informaatioon (kts. Konsernin taloudellinen kehitys).

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN
Talenom Oyj:n osavuosikatsausten julkistusten aikataulu on seuraava:
tammi–kesäkuu 2019 (H1) maanantaina 29.7.2019 klo 13:30
tilinpäätöstiedote 2019 maanantaina 3.2.2020 klo 13:30
Lisäksi yhtiö julkaisee tammi–syyskuun 2019 liiketoimintakatsauksen maanantaina 21.10.2019 klo
13:30
Tilinpäätös, puolivuosi- ja liiketoimintakatsaukset sekä pörssitiedotteet ovat saatavilla yhtiön
sijoittajasivuilla osoitteessa www.talenom.fi/sijoittajat.
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LASKENTAKAAVAT
liikevaihto - edellisen vuoden liikevaihto

Liikevaihdon kasvu, %

=

x 100

Liikevoitto

=

Liikevoitto, %

=

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

=

Korolliset nettovelat

=

Nettovelkaantumisaste, %

=

Omavaraisuusaste, %

=

Käyttöpääoma

=

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

Nettoinvestoinnit

=

investoinnit aineellisiin ja aineettomiin oikeuksiin - käyttöomaisuuden
myynti

Osakekohtainen tulos

=

katsauskauden tulos
osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana – yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet

Keskimääräinen vuotuinen
kasvu (CAGR)

=

(liikevaihto jakson lopussa / liikevaihto jakson alussa)

edellisen vuoden liikevaihto
liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalit ja palvelut henkilöstökulut - poistot ja arvonalentumiset - liiketoiminnan muut
kulut
liikevoitto

x 100

liikevaihto
liikevoitto ennen veroja + korot ja muut rahoituskulut

x 100

kokonaispääoma ja velat - korottomat velat (tilikauden keskiarvo)
korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset
korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

x 100

oma pääoma
oma pääoma

x 100

taseen koko pääoma - saadut ennakkomaksut

1/vuosien määrä

-1

Liikevoitto mittaa Talenomin kykyä tuottaa voittoa liiketoiminnassaan. Liikevoitto on tärkeä yhtiön
kannattavuutta ja taloudellista suorituskykyä kuvaava tunnusluku, joka osoittaa liiketoiminnasta kertyvän
tuloksen.
Liikevoitto liikevaihdosta prosentteina eli liikevoittoprosentti suhteuttaa liikevoiton liikevaihtoon ja parantaa
liikevoiton vertailtavuutta eri raportointikausien välillä.
Sijoitetun pääoman tuotto taas mittaa liiketoiminnan tulosta suhteutettuna sijoitettuun pääomaan. Se kuvaa
Talenomin suhteellista kannattavuutta eli sitä, kuinka tehokkaasti yhtiö pystyy kerryttämään tuottoa yhtiöön
sijoitetulle pääomalle.
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x 100

Korolliset nettovelat mittaavat Talenomin velkarahoituksen nettomäärää. Tunnusluku antaa tietoa yhtiön
velkaantumisesta ja pääomarakenteesta.
Nettovelkaantumisaste mittaa Talenomin oman pääoman ja korollisten velkojen suhdetta. Se kuvaa yhtiön
rahoitukseen liittyvän riskin tasoa ja on hyödyllinen mittari yhtiön velkaantumisen seuraamiseen.
Omavaraisuusaste taas on rahoitusrakennetta kuvaava tunnusluku, joka kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön
taseesta on rahoitettu omalla pääomalla. Omavaraisuusaste antaa tietoa rahoitukseen liittyvän riskin tasosta
sekä liiketoiminnassa käytettävän pääoman tasosta ja kuvaa yhtiön vakavaraisuutta ja tappion sietokykyä
pitkällä aikavälillä.
Käyttöpääoma mittaa Talenomin liiketoimintaan sitoutuvan rahoituksen määrää ja kuvaa pääoman käytön
tehokkuutta.
Nettoinvestoinnit mittaavat investointien määrää vähennettynä käyttöomaisuuden myynnillä. Tunnusluku
antaa lisätietoa liiketoiminnan rahavirtatarpeista.
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