Talenom Oyj
Otto-Pekka Huhtala, toimitusjohtaja

PÄÄKOHDAT: TAMMI–kesäKUU 2020
KANNATTAVA KASVU JATKUI
VAHVANA STRATEGIAN MUKAISESTI
Tammi-kesäkuun liikevaihto
kasvoi 15 % ja liikevoitto parani 11 %.
Myös Q2 oli vahva:
Liikevaihto kasvoi 12 % ja
liikevoitto parani 14 %.

TULOSOHJEISTUS
VUODELLE 2020 ENNALLAAN
”Vuoden 2020 liikevaihdon
odotetaan olevan 64-68 miljoonaa
euroa ja liikevoiton odotetaan
olevan 12-14 miljoonaa euroa.”

HENKILÖSTÖANTI
YLIMERKITTIIN
Toukokuussa toteutettuun
antiin osallistui lähes
kolmasosa henkilöstöstä.

INVESTOINNIT JATKUIVAT,
KASVUA TUETTIIN
MYÖS YRITYSOSTOIN
Investoinnit asiakaskäyttöliittymiin,
automaatioon sekä uusasiakashankintaan
jatkuivat, ja teimme tammi-kesäkuussa
kaksi yritysostoa.

Strategiakauden valinnat:
Vaivaton, automatisoitu ja huolenpitävä

1. YRITTÄJÄLLE VAIVATTOMAT
TALOUSHALLINNON RUTIINIT

2. AUTOMATISOITU
KIRJANPITO

3. SELKOKIELISET
HUOLENPITOPALVELUT

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI

1–6/2020

Liikevaihto

33,9 (29,5) milj. eur

1–6/2020

Kasvua

14,6 (16,9) %

4–6/2020

Liikevaihto

16,5 (14,8) milj. eur

4–6/2020

Kasvua

11,8 (17,7) %

• Liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 15 %.
• Kasvu johtui sekä tilitoimistopalveluiden asiakasmäärän noususta että
yrityskaupoista. Katsauskaudella toteutettiin kaksi yrityskauppaa:
Addvalue Advisors Oy:n liiketoiminnan osto Vantaalla helmikuussa ja
Niva Ekonomi AB:n osto Tukholmassa toukokuussa.
• Yrityskauppojen myötä kasvun rakenteessa on tapahtunut muutos,
joka tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.

LIIKEVOITTO PARANI
1–6/2020

Liikevoitto (EBIT)
7,3 (6,6) milj. eur

1–6/2020

EBIT-%

21,6 (22,3) %
liikevaihdosta
1–6/2020

Nettotulos

5,5 (4,9) milj. eur

1–6/2020

Osakekohtainen
tulos
0,13 (0,12) euroa

4–6/2020

Liikevoitto (EBIT)
3,6 (3,2) milj. eur

4–6/2020

EBIT-%

21,8 (21,4) %
liikevaihdosta
4–6/2020

Nettotulos

2,7 (2,3) milj. eur

4–6/2020

Osakekohtainen
tulos
0,06 (0,06) euroa

• Tammi-kesäkuun liikevoitto parani 11 % ja huhti-kesäkuun
liikevoitto 14 % edellisvuoden vastaaviin kausiin verrattuna.
• Jo noin kymmenen vuoden investointijakso automaatioon ja
prosessikehitykseen on nostanut kannattavuustasomme toimialan
kärkeen.
• Lyhyellä tähtäimellä yrityskaupat heikentävät suhteellista
kannattavuutta, mutta pitkällä tähtäimellä ostettujen liiketoimintojen
kannattavuuden odotetaan nousevan samalle tasolle olemassa olevan
liiketoiminnan kanssa kirjanpitolinjan skaalaetujen avulla.
• Viimeisen neljänneksen liikevaihtoa ja suhteellista kannattavuutta
heikensi transaktiopohjaisten tuotteiden alempi laskutus ja ostettujen
liiketoimintojen alkuvaiheen heikompi kannattavuus.

Koronapandemian vaikutukset huhti-kesäkuussa

Epävarmuustekijöiden kehitys
• Uusmyynti on jatkunut korona-ajan odotustemme
ylälaidalla, mutta matalammalla tasolla kuin ennen
koronaa tehdyissä myyntitavoitteissa.
• Myös asiakasyritysten konkurssien määrä on vuoden
toisella neljänneksellä kehittynyt ennakoidusti.
• Volyymilaskutuksessa toteutuneet tasot ovat olleet
koronaennusteidemme alalaidalla.

Muuta keskeistä Tammi-kesäkuussa
Yrityskauppa vahvistaa läsnäoloa Ruotsin markkinoilla
•
Talenom sopi toukokuussa tukholmalaisen tilitoimisto Niva Ekonomi AB:n omistajan kanssa ostavansa sen koko
osakekannan.
•
Ostimme myös Suomesta Vantaalta Addvalue Advisors Oy:n liiketoiminnan helmikuussa.
Henkilöstöanti osoitti talenomilaisten sitoutumisen ja luottamuksen tulevaisuuteen
•
Talenomin henkilöstölle ja franchise-yrittäjille suunnattu osakeanti oli menestys: siihen osallistui noin kolmannes
henkilöstöstämme ja se merkittiin 1,7-kertaisesti.
Pienasiakaskonsepti lanseerataan lokakuussa
•
Konsepti on merkittävä virstanpylväs Talenomin tulevaisuuden liiketoiminnalle ja mahdollistaa digitaalisen, entistä
tehokkaamman tavan jaella palveluja.
Investoinnit asiakkaan arjen helpottamiseksi ja rutiinien automatisoimiseksi jatkuivat
•
Jatkoimme suunnitellusti investointeja asiakaskäyttöliittymiin asiakkaan arjen helpottamiseksi sekä kirjanpitolinjan
automaatioon rutiinien vähentämiseksi.

Näkymät
Koko vuotta koskeva taloudellinen näkymä ei ole muuttunut – Pidämme ohjeistuksen vuodelle 2020 ennallaan:
”Vuoden 2020 liikevaihdon odotetaan olevan 64-68 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotetaan olevan 12-14 miljoonaa euroa.”

Kannattavan kasvun edellytykset säilyvät vahvana:
• Ruotsin markkinalla rohkaisevia kokemuksia kasvun kiihdyttämisestä oman myynnin lisäksi mahdollisin yrityskaupoin.
• Kotimaassa mahdollisuus kiihdyttää kasvua toimialan digimurroksessa oman myynti- ja franchising-ketjun lisäksi
yrityskaupoin. Voimme hyödyntää jo tehtyjä sekä yhä jatkuvia prosessi- ja ohjelmistoinvestointeja laajemmalle asiakas- ja
käyttäjäkunnalle.
• Pienasiakaskonsepti tuo mahdollisuuden kasvattaa potentiaalista asiakaskuntaa ja luoda uutta kasvua.
• Lisäarvo- ja konsultaatiopalveluiden myynnin kasvattaminen nykyasiakkaille.

TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ TILITOIMISTOALA

(1)

Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto*
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• Hintojen nousu, tositemäärän kasvu sekä suurempi
lisäarvopalveluiden myynti ovat olleet historiallisesti kasvun
ajureina.

472

531

2006

• Markkinan vuosikasvu säilynyt hyvänä finanssikriiseistä
huolimatta (")

600

644 671

2005

• Tilitoimistomarkkinan koko Suomessa oli 1 099 (998) milj.
euroa vuonna 2018 (")

800

2004

• Keskimääräinen yrityksen koko oli 3,0 työntekijää (")

1000

2003

• Vuonna 2018 yrityksiä 4 134 (4 249) kappaletta (")

1099

2002

• Tilitoimistomarkkina Suomessa on hyvin fragmentoitunut:

Toimialan koko (€ milj.)

1200

2001

• Tilitoimistomarkkina on pirstaleinen ja kasvava markkina,
jota leimaa yritysten lakisääteinen tarve järjestää kirjanpito
ja voimakas digitalisoitumisesta johtuva murros.

* 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).

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat yhtiön ja johdon
näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja
epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa
tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Liite 1. Tunnusluvut
1.1.-30.6.2020

Liite 2. Tunnusluvut
1.4.-30.6.2020

4–6/2020

4–6/2019

Muutos

Liikevaihto, 1 000 euroa

16 503

14 762

1 741

Liikevaihdon kasvu, %

11,8 %

17,7 %

-5,9 %-yksikköä

3 594

3 158

436

Liikevoitto liikevaihdosta, %

21,8 %

21,4 %

0,4 %-yksikköä

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

17,9 %

20,2 %

-2,3 %-yksikköä

Likvidit varat, 1 000 euroa

9 627

8 423

1 204

Osakekohtainen tulos, eur

0,06

0,06

0,01

2 650

2 339

311

Konserni

Liikevoitto, 1 000 euroa

Nettotulos, 1 000 euroa

Liite 3. Konsernin
laaja tuloslaskelma
1.1-30.6.2020

Liite 4. Konsernitase
30.6.2020

