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TILIKAUDEN TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT
Verkkoviestintäkonserni Soprano kasvoi tilivuonna 
2013 erittäin merkittävästi johtuen 1.4.2013 konser-
niin liitetystä Tieturi-konsernista. Huolimatta kovasta 
kasvusta haastavassa markkinatilanteessa sekä Tie-
turin ja Informatorin integraatiokuluista liiketulos oli 
positiivinen. 

Kuuden Nasdaq OMX Helsingin prelistalla viete-
tyn vuoden jälkeen yhtiö nousi varsinaiselle pörssilis-
talle 7.1.2014. Tilikauden jälkeen 30.1.2014 Soprano 
allekirjoitti sopimuksen Management Institute of Fin-
land MIF -valmennuskonsernin koko osakekannan 
hankkimisesta Johtamistaidon Osuuskunta JTO:lta, 
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT:lta ja Kansainväli-
sen kaupan koulutussäätiö FINTRAlta. Kauppa vaatii 
toteutuakseen due diligence -tarkastuksen jälkeen 
Soprano Oyj:n hallituksen hyväksynnän 31.3.2014 
mennessä.

TULOSKATSAUS
Soprano Oyj -konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 
17,00 miljoonaa euroa (vuonna 2012 5,66 miljoo-
naa euroa, kasvua 200,4 %), liiketulos 0,76 miljoo-
naa euroa (0,62 miljoonaa euroa, muutos 22,9 %) ja 
tilikauden tulos 0,52 miljoonaa euroa (0,39 miljoo-
naa euroa, muutos 33,4 %). Konsernin oma pääoma 
31.12.2013 oli 4,76 miljoonaa euroa (2,43 miljoonaa 
euroa) ja varat yhteensä 14,97 miljoonaa euroa (5,94 
miljoonaa euroa).

LIIKETOIMINTAKATSAUS
Soprano on Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tie-
toteknologian yhdistävä asiantuntijayritys. Yrityskaup-
pojen ansiosta Sopranosta on kasvanut myös Pohjois-
maiden suurin tietotekniikan ja projektijohtamisen 
koulutusyhtiö. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita 
kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digi-
talisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehok-
kaammin. 

Keskeinen asia Sopranolle on digitaalinen murros. 
Se on ajankohtainen ja jatkuvasti kiihtyvä megatrendi, 
jota varten yhtiö on olemassa. Murros tuottaa muu-
toksen tarpeen ja kysynnän. Yhtiö tarjoaa ratkaisut 
asiakkaan kysyntään. 

Pysyvän kilpailuedun saavuttaakseen on koko 
yhteiskunnan, kaikkien yritysten ja jokaisen yksilön on 
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kyettävä muutokseen ja löydettävä keinot menestyäk-
seen digitalisoituvassa maailmassa. Sitä juuri on Sop-
ranon ydinosaaminen.

Sopranon asiantuntijat tuulettavat asiakkaiden 
organisaatiot ja toimintamallit uuteen tilanteeseen 
sopiviksi. Nykytekniikoilla niiden asiakkaista kyetään 
keräämään entistä enemmän tietoa ja tiedon avulla 
muokataan kerta-asiakkaista pitkäaikaisia asiakkuuk-
sia. Tieto auttaa myös suunnittelemaan verkkopalve-
lut ja verkkokaupat helppokäyttöisiksi ja paremmin 
kohderyhmän tarpeisiin sopiviksi. 

Hyvätkään verkkopalvelut eivät kuitenkaan riitä, 
vaan tuotteista ja palveluista on viestittävä oivalta-
vasti henkilöstölle, asiakkaille ja sidosryhmille. Ja jotta 
muutoksen todellinen hyöty saadaan esiin, on käyttä-
jät koulutettava hyödyntämään uusia digitaalisia jär-
jestelmiä. Digitaalisessa maailmassa koulutettu osaaja 
on jopa satoja kertoja tuottavampi kuin kouluttama-
ton työntekijä.

Edellä kuvatulla tavalla Soprano-konserni hakee 
strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja tek-
nologian. Strategiansa mukaisesti Sopranolla on vain 
yksi liiketoimintasegmentti, joten sen luvut ovat yhte-
neväisiä konsernin lukujen kanssa. Konsernin palve-
lutarjooma on jaettu myyntiyksiköittäin, jotta myynti 
olisi terävämpää. Myyntiyksiköt on puolestaan jaettu 
osaamisalueittain tiimeiksi.

Soprano Communications tuottaa viestinnän ja 
markkinoinnin kokonaisratkaisuja, verkon palveluita 
ja sisältöjä sekä toteuttaa tuote- ja PR-viestintää.

Soprano Digital&Commerce tuottaa verkkokaup-
poja, verkkopalveluita ja tietojärjestelmiä. Se kehit-
tää ja ylläpitää verkko-ohjelmistoja, tilausjärjestelmiä 
sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä sähköisiä palve-
luita.

Soprano Consulting tuottaa koulutus-, konsultointi- 
ja valmennuspalveluita. Sen osaamisalueina ovat 
organisaatiokonsultointi sekä asiakkuuksien johtami-
nen.

Soprano Training tuottaa tieto- ja viestintäteknolo-
gian sekä projektijohtamisen valmennus- ja koulutus-
palveluita. Erityisalueita ovat ohjelmistokehitys, infra-
struktuuri, tiedonhallinta sekä johtaminen.

Soprano Oyj tuottaa hallinto- ja markkinointipalve-
lut konsernin yrityksille.

Hallituksen toimintakertomus
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Myyntiyksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden toimi-
tusjohtajat raportoivat konsernin toimitusjohtaja Arto 
Tenhuselle.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET
Pohjoismaiden suurin tieto- ja viestintäteknolo-
gian valmennusyhtiö Tieturi Oy liitettiin konserniin 
1.4.2013 alkaen.

Peruskauppahintana Tieturi Oy:stä maksettiin pää-
omasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimille rahastoille 
ja pienosakkaille 1,525 miljoonaa euroa sekä lisäkaup-
pahintana enintään 0,500 miljoonaa euroa, mikäli Tie-
turi Oy:n ruotsalaisen tytäryhtiön Informator Utbild-
ning Svenska AB:n tilikauden tulos täyttää sovitut 
kriteerit. Lisäksi Soprano Oyj osti CapManin hallinnoi-
milta rahastoilta ja pienosakkailta Tieturi Oy:n 3,310 
miljoonan euron arvoisen pääomalainan 1,440 mil-
joonalla eurolla. 

Soprano esitti Tieturi Oy:n hankinnan lopulli-
sen hankintamenolaskelman osavuosikatsaukses-
saan kaudelta tammi-kesäkuu 2013. Kauppahin-
naksi lopulliseen hankintamenolaskelmaan kirjattiin 
peruskauppasumma 1,525 miljoonaa euroa sekä lisä-
kauppahinta 0,500 miljoonaa euroa, yhteensä 2,025 
miljoonaa euroa. Hankittu pääomalaina kirjattiin han-
kintamenolaskelmaan 1,440 miljoonan euron käyvällä 
arvolla.

Tieturin ruotsalaisen tytäryhtiön Informator Utbild-
ning Svenska AB:n taloudellinen kehitys ei täyttänyt 
lisäkauppahinnan maksamiselle asetettuja kriteerejä. 
Tämän johdosta myyjätahon kanssa päästiin sopimuk-
seen siitä, että lisäkauppahinta ei eräänny maksetta-
vaksi. Lisäkauppahinta kirjattiin IFRS 3:sen mukaisesti 
liiketoiminnan muihin tuottoihin vuoden 2013 kol-
mannelle kvartaalilla.

Tieturissa ja Informatorissa vaihdettiin vuoden 
2013 toisella kvartaalilla ylin johto, uudistettiin orga-
nisaatio ja muokattiin toimintatapoja ketterämmiksi. 

Soprano Oyj sopi 7.1.2013 ostavansa Magen-
to-verkkokauppojen lisäominaisuuksiin keskittyneen 
Lemonline Oy:n koko osakekannan. Lemonline Oy:n 
osakekauppa toteutettiin osakevaihtona, jossa Sop-
rano Oyj suuntasi kauppahintavastikkeena 120 000 
kappaletta Soprano Oyj:n uutta osaketta Lemonline 
Oy:n omistajille Matti Teräslahdelle ja Jaakko Suvan-
nolle ja sai kaupassa 100 Lemonline Oy:n osaketta, 
jotka edustavat 100 % Lemonline Oy:n koko osake-
kannasta. Soprano Oyj:n osakkeen hinnaksi kaupassa 
sovittiin 0,50 euroa osakkeelta ja kauppahinta on 
60 000 euroa. Osaan annettavista uusista osakkeista 
kohdistuu luovutusrajoitus. Osakkeet vapautuvat vuo-
sittain vuosien 2013–2014 Lemonlinen liikevaihdon 

täytettyä sovitut kriteerit. Lemonline Oy liitettiin kon-
serniin 1.2.2013 alkaen.

Hankituista liiketoiminnoista on kerrottu lisää koh-
dassa 3 Hankitut liiketoiminnot.

TUNNUSLUVUT
Konsernin osakekohtainen laimentamaton ja laimen-
nettu tulos vuonna 2013 oli 0,04 euroa (vuonna 2012 
0,03 euroa). Oma pääoma per osake oli 31.12.2013 
0,31 euroa (31.12.2012 0,20 euroa) ja sijoitetun pää-
oman tuotto oli 12,3 % (21,1 %). Tunnusluvut ovat 
tilinpäätöksen liitteessä 31.

TUOTTEET JA TUOTEKEHITYS
Soprano toimittaa keskisuurille ja suurille yrityksille 
sekä julkishallinnon asiakkailleen konsultoinnin, ohjel-
mistot, ratkaisut, sisällöt, viestinnän ja tarvittavat val-
mennukset sekä koulutuksen erikseen tai yhtenä 
kokonaisuutena. 

PK-yrityksille on tarjolla verkosta tilattavia val-
misohjelmistoja, jotka ovat myöhemmin skaalatta-
vissa yrityskoon kasvaessa. Skaalautuvien ja monistet-
tavien tuotteiden avulla Soprano pyrkii nopeuttamaan 
liiketoiminnan kannattavaa kasvua.

Soprano käyttää ja kouluttaa kansainvälisesti tun-
nettuja ja nopeasti kasvavia avoimen lähdekoodin 
ohjelmistoalustoja, kuten Drupal, Magento ja PHP. 
Yhtiö on myös lukuisien merkittävien ICT-alan yhtiöi-
den, kuten Microsoftin, Adoben, Red Hatin ja Scrum 
Alliancen kumppani Suomessa ja Pohjoismaissa. 

Sopranon konsulttiyksikkö tarjoaa räätälöidyt val-
mennukset ja työkalut mm. asiakkuuksien johta-
miseen. Asiakkaille tarjottavina tuotteina ovat esi-
merkiksi asiakkuusstrategiat, liiketoimintamallit ja 
muutoksen johtamisen mallit. 

Verkkopalveluiden ohjelmistokehitys ja ydinliike-
toiminta perustuu agile development -palvelumal-
liin. Ohjelmistotyön lisäksi palveluista on tuotteistettu 
määrittely, käyttöliittymä- ja graafinen suunnittelu 
sekä koulutuspaketit.

Verkkokauppojen ohjelmistoperheen ansiosta 
yhtiö tarjoaa asiakkaille uusia ansaintamahdollisuuk-
sia ja haluttuja ominaisuuksia.

Viestintäpalveluiden suunnittelema visuaalinen 
ilme ja viestinnällinen sisältö lisäävät palveluiden 
houkuttelevuutta. Tuotteistettuna on mm. markki-
nointi-, julkisuus-, tutkimus- ja kriisiviestintä sekä eri 
viestintäkoulutuspaketit.

Valmennusyksikkö tarjoaa koulutukset johtami-
seen, ohjelmistokehitykseen, infrastruktuuriin ja 
tiedonhallintaan sekä toimistotyövälineiden käyt-
töön. Yksikkö tarjoaa koulutusta omissa tai asiakkaan 
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tiloissa ja entistä enemmän myös etäopiskeluna. Esi-
merkkinä jatkuvasta tuotekehityksestä ja osaamisen 
ylläpitämisestä Red Hat palkitsi Soprano-konserniin 
kuuluvan Tieturi Oy:n Euroopan parhaana koulutusta-
lona helmikuussa 2014.

HENKILÖSTÖ
Konsernissa oli 1–12 2013 täysipäiväistä henkilöstöä 
keskimäärin 130 henkilöä (1–12 2012 56 henkilöä). 
Vuoden 2013 viimeisellä kvartaalilla henkilöstöä oli 
keskimäärin 153 henkilöä (10–12 2012 64 henkilöä).

HALLINTO
Soprano Oyj:n hallitukseen ovat tilikaudella 2013 kuu-
luneet puheenjohtaja Pekka Vennamo ja jäsenet Kai 
Mäkelä, Arto Tenhunen, Timo Tiihonen, Anne Berner 
sekä Christina Dahlblom 8.5.2013 alkaen.

Konsernin johtoryhmään ovat tilikaudella 2013 
kuuluneet konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhusen 
ja talousjohtaja Panu Kauppisen lisäksi Samuel Sorai-
nen, 1.10.2013 alkaen Päivi Hietanen, Marko Mali-
nen ja Ilkka Kurki sekä 1.10.2013 saakka Jozsef Pap ja 
Tapio Valli. 

Soprano Oyj konsernissa toimii neljä myyntitiimiä: 
Communications, Digital&Commerce, Consulting ja 
Training sekä tukiyksiköinä konsernin markkinointi ja 
hallinto.

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yh-
teisö päävastuullisena tilintarkastajana Esa Kailiala, 
KHT.

RAHOITUS
Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 2,35 miljoo-
naa euroa (31.12.2012 1,06 miljoonaa euroa) ja kon-
sernin omavaraisuusaste 31.12.2013 33,2 % (40,9 %).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-12 2013 
-0,67 miljoonaa euroa (1-12 2012 0,58 miljoonaa 
euroa), ja koko rahavirta oli 1,29 miljoonaa euroa 
(0,28 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 
31.12.2013 5,83 miljoonaa euroa (31.12.2012 0,86 
miljoonaa euroa).

Soprano rahoitti Tieturi Oyj:n kaupan sekä merkit-
tävän kasvun vaatimat integraatiokulut 3,0 miljoonan 
euron pankkilainalla, 1,0 miljoonan hybridilainalla 
Suomen Kulttuurirahastolta, 0,5 miljoonan euron juni-
orlainalla sekä 0,5 miljoonan euron suunnatulla osa-
keannilla Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialta. 
Yhtiö tiedotti kaupan rahoituksesta pörssitiedotteella 
11.4.2013.

Yhtiö kertoi 11.12.2013 pörssitiedotteessa har-
kitsevansa osakeantia kasvun ja kansainvälistymi-
sen rahoittamiseksi tammi-kesäkuun välisenä aikana 

vuonna 2014. Yhtiö tiedottaa mahdollisesta osakean-
nista erikseen.

Soprano Oyj:n hallitus päätti syyskuussa 2007 osa-
kepohjaisen kannustinjärjestelmän luomisesta yhtiön 
hallitukselle ja koko henkilökunnalle näiden sitoutta-
miseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin. Antiin osallistu-
neille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää 
varten annettu yhteensä 0,66 miljoonan euron laina. 
Henkilöstöantia varten annettua lainaa on 31.12.2013 
jäljellä 0,28 miljoonaa euroa (31.12.2012 0,41 mil-
joonaa euroa). Soprano Oyj:n hallitus päätti syys-
kuussa 2013 jatkaa laina-aikaa 30.6.2014 saakka. Lai-
noja lyhennetään kolmasosin viimeistään eräpäivinä 
31.12.2013, 31.3.2014 ja 30.6.2014.

TASE
Liikearvo testattiin arvonalentumisen varalta 
31.12.2013. Testi ei osoittanut arvonalentumista. Suo-
ritetun testauksen lisäksi tilinpäätöshetkellä arvioi-
tiin mahdollisia viitteitä arvonalentumisesta, joita ei 
ole todettu. Tieturi Oy konserni liitettiin Soprano Oyj 
konserniin 1.4.2013 alkaen. Hankintamenolaskel-
man mukaisesti hankinnasta kirjattiin 3,15 miljoonan 
euron liikearvo. Yrityskaupoista on kerrottu lisää tilin-
päätöksen kohdassa 3 Hankitut liiketoiminnot.

LÄHIPIIRILAINAT JA - VASTUUT
Soprano Oyj myönsi syyskuussa 2007 henkilöstö-
annin merkintää varten yhtiön lähipiiriin kuuluville 
henkilöille yhteensä 0,54 miljoonaa euroa.  Lainat 
erääntyy maksettavaksi kolmasosin viimeistään erä-
päivinä 31.12.2013, 31.3.2014 ja 30.6.2014 tai osak-
keita myytäessä. Henkilöstöannin osakkeiden luovu-
tuskielto kesti kaksi vuotta ja päättyi syyskuu 2009. 
Lainan korko on peruskorko. Henkilöstöantiin liittyvät 
lähipiirilainat ovat 31.12.2013 0,11 miljoonaa euroa 
(31.12.2012 0,14 miljoonaa euroa). Lähipiiritapahtu-
mista on kerrottu tilinpäätöksen liitteessä 30.

YHTIÖN OSAKKEET
Soprano Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden 
lopussa 96.000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 
yhteensä 15 472 772 kappaletta.

Soprano Oyj:n 11.4.2013 päivätyn hallituksen pää-
töksen mukaisessa osakeannissa merkityt yhteensä 
1.000.000 osaketta rekisteröitiin 7.5.2013 kauppa-
rekisteriin. Osakeanti liittyi 14.1.2013 ilmoitettuun 
Tieturi Oy:n yrityskaupan rahoitukseen. Soprano 
Oyj:n hallitus päätti 11.4.2013 suunnata Keskinäi-
nen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle 1 000 000 yhtiön 
uutta osaketta 0,50 euroa osakekohtaiseen hintaan. 
Osakekohtainen hinta on sovittu osana rahoituspa-
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ketin valmistelua ennen kaupan allekirjoittamista 
14.1.2013, jota edeltävällä ajalla yhtiön osakkeen 
pörssikurssi Helsingin pörssissä oli noin 0,46 euroa.

Soprano Oyj:n 14.8.2013 päivätyn hallituksen pää-
töksen mukaisessa osakeannissa merkityt yhteensä 
74 057 osaketta rekisteröitiin 23.8.2013 kaupparekis-
teriin. Osakeanti liittyi Aspectum-konsernin vähem-
mistöosakkeenomistajien osakkeiden vaihtamiseen 
Sopranon osakkeisiin. Myyjinä toimiville Aspec-
tum-konsernin vähemmistöosakkeenomistajille suun-
nattiin peruskauppahinnan osalta 35 579 Sopranon 
osaketta vastikkeena hankittavista Aspectum Oy:n 
osakkeista ja 38 478 Sopranon osaketta vastikkeena 
hankittavista Aspectum Consulting Oy:n osakkeista. 
Lisäkauppahintana myöhemmin annettavien Sopra-
non osakkeiden lukumäärä on enimmillään yhtä suuri 
kuin peruskauppahinta. Yhteensä kaupassa annetaan, 
lisäkauppahinta mukaan lukien, enintään 148 114 
Sopranon osaketta. Soprano sai vaihdossa 338 Aspec-
tum Oy:n osaketta, jotka edustavat 3,70 prosenttia 
Aspectum Oy:n osakekannasta sekä 20 000 Aspectum 
Oy:n tytäryhtiön Aspectum Consulting Oy:n osaketta, 
mikä edustaa neljää prosenttia Aspectum Consulting 
Oy:n osakekannasta. Osakekohtainen merkintähinta 
oli 0,75 euroa osakkeelta. Hankinnan jälkeen Soprano 
omisti Aspectum Oy:stä 86,87 prosenttia. Aspectum 
Consulting Oy:n omistus puolestaan jakautuu kaupan 
jälkeen siten, että Aspectum Oy omistaa Aspectum 
Consulting Oy:stä 96 prosenttia ja Soprano neljä pro-
senttia.

Soprano Oyj:n hallitus hyväksyi 23.9.2013 Aspec-
tum Oy:n osakkeiden osakevaihdon. Soprano hankkii 
1 200 Aspectum Oy:n osaketta, jotka edustavat 13,13 
prosenttia Aspectum Oy:n osakekannasta. Kauppa 
toteutetaan osakevaihtona antamalla vaihdossa Sop-
ranon liikkeeseen laskettavia uusia osakkeita. Osake-
vaihdossa annettavien Sopranon osakkeiden luku-
määrä on 101 732 osaketta vastikkeena hankittavista 
Aspectum Oy:n osakkeista. Osakevaihdossa annetta-
vien osakkeiden lukumäärä perustuu osapuolten väli-
sissä neuvotteluissa sovitusti toisaalta Aspectum- 
yhtiöiden arvonmääritykseen ja toisaalta Sopranon 
osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keski-
kurssiin kaupasta sopimista edeltävien kolmen kalen-
terikuukauden aikana, minkä mukaan laskettu keski-
kurssi on 0,77 euroa. Hankinnan jälkeen Soprano 
omistaa Aspectum Oy:stä 100 prosenttia. Osakkeet 
merkittiin kaupparekisteriin 11.10.2013. Merkin-
nän jälkeen Soprano Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 
15 472 772 kappaletta.

Soprano Oyj:n osakkeenomistajista 31.12.2013 
suoraan ja tiedossa olevista välillisesti yli 10 % omista-
vat Arto Tenhunen sekä Kai Mäkelä, Oy Herttakuuto-

nen Ab ja Setelium Oy yhdessä ja Oy Herttakuutonen 
Ab myös erikseen ja Allocation Point Oy Holding and 
Financing. Osakkeenomistajista on kerrottu tilinpää-
töksen liitteessä 32 Osakkeenomistuksen jakauma ja 
tiedot osakkeenomistajista.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ 
RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Konsernin riskit on jaoteltu liiketoimintariskeihin, toi-
minnallisiin riskeihin sekä rahoitusriskeihin.

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin 
johdon ammattitaidosta ja Soprano Oyj -konsernin 
palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja 
pysyvyydestä sekä asiakkuudenhallinnan onnistumi-
sesta. Kenen tahansa avainhenkilön menetyksellä, tai 
mikäli konserni ei pysty palkkaamaan riittävän päteviä 
henkilöitä, voi olla haitallinen vaikutus konsernin liike-
toimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan 
tulokseen.

Konsernin toimialalla tilauskanta ja sopimukset 
ovat lyhyitä ja suhdannevaihtelut vaikuttavat voi-
makkaasti. Teknologiset muutokset ovat nopeita. Kil-
pailu- ja tarjontatilanne voi muuttua nopeasti. Minkä 
tahansa liiketoimintariskin toteutuminen voi vaikuttaa 
konsernin liiketoimintaan. 

Konsernirakenteen muuttuminen on lisännyt toi-
minnallisia riskejä. Muutoksiin liittyvät sopimus- ja 
muut oikeudelliset riskit ovat integraatioprosessien 
ajan tavanomaista korkeammalla tasolla.

Seurantajärjestelmien kehittymisen myötä liike-
toiminnan ennustettavuus on parantunut. Toimialan 
suhdanneherkkyys ja yrityskaupat aiheuttavat ennus-
tamiseen epävarmuutta. Puoli vuotta pidemmän aika-
välin ennustaminen on haasteellista. 

Yhtiö on toteuttanut vuosien 2013 ja 2012 aikana 
merkittäviä yrityskauppoja. Tieturi Oy konserni lii-
tettiin Soprano Oyj konserniin 1.4.2013 alkaen. Han-
kintamenolaskelman mukaisesti hankinnasta kirjat-
tiin 3,15 miljoonan euron liikearvo. Liikearvon kasvun 
myötä riski liikearvon arvonalentumiseen on kasva-
nut. Tieturi-kaupan myötä myös konsernin toimitilo-
jen vuokravastuut kasvoivat.

Uusimpien yrityskauppojen historiatietoihin perus-
tuen Sopranon liiketoiminnan kausiluonteisuuden 
arvioidaan lisääntyneen jossain määrin niin, että 
ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen tilaus-
kannat saattavat jatkossa olla keskimääräistä alhai-
semmalla tasolla.

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksu-
valmiusriski, luottoriskit ja valuuttariski. Konsernin 
luotto tappiot 1–12 2013 olivat 0,01 miljoonaa euroa. 
(vuonna 2012 0,03 miljoonaa euroa).
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Tieturi-kaupan rahoituspaketin myötä konsernin 
maksuvalmius vahvistui. Rahoituspakettiin liittyvien 
lainojen lyhennykset, korot ja takausmaksut heiken-
tävät osaltaan likviditeettiä jatkossa. Rahoituspaketti 
sisältää tavanomaiset kovenanttiehdot liittyen kon-
sernin nettovelan suhteeseen käyttökatteesta sekä 
omavaraisuusasteeseen. Mikäli yhtiön kannattavuus 
ei kehity ennustetulla tavalla, on mahdollista, että 
kovenantit eivät täyty ja yhtiön rahoituskustannuk-
set nousevat. Rahoittajille on vaihtoehtoisesti myös 
oikeus eräännyttää luotot kovenanttien rikkoutumi-
sen perusteella. Konserni toimii kansainvälisesti ja 
on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutu-
ville transaktioriskeille ja riskeille, jotka syntyvät kun 
eri valuutoissa olevat sijoitukset muunnetaan emoyri-
tyksen toimintavaluuttaan. Konsernilla kertyy muun-
toeroa pääosin Ruotsin kruunusta, muuntoero ei 
toistaiseksi ole ollut merkittävä eikä konserni ole suo-
jautunut siltä.

Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia 
muutoksia.

Sopranon Ruotsin tytäryhtiön Informator Utbild-
ning Svenska Ab:n entinen toimitusjohtaja on esit-
tänyt yhtiölle noin 215 tuhannen euron korvausvaa-
timuksen liittyen päättyneeseen toimitusjohtajan 
sopimukseen. Todennäköisesti välimiesmenettelyllä 
ratkaistavan asian kustannukset ovat lisäksi noin 115 
tuhatta euroa sekä osapuolten lakimiespalkkiot. Yhtiö 
pitää entisen toimitusjohtajan vaatimuksia perusteet-
tomina eikä ole kirjannut kuluvarausta vaatimuksesta.

YHTIÖKOKOUKSEN 2013 PÄÄTÖKSET
Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 
8.5.2013.

Soprano Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle 
ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti 31.12.2012 
päättyneeltä tilikaudelta varojen jakamisesta sijoi-
tetun vapaan oman pääoman rahastosta siten, että 
pääoman palautuksen määrä on 0,04 euroa osaketta 
kohden. Pääoman palautuksen täsmäytyspäivä oli 
14.5.2013 ja maksupäivä 21.5.2013.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi 
kuusi. Hallituksessa jatkavat Pekka Vennamo, Kai 
Mäkelä, Anne Berner, Timo Tiihonen ja Arto Tenhu-
nen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Christina 
Dahlblom. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään jär-
jestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohta-
jakseen Pekka Vennamon.

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yh-
teisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana 
KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous päätti, että alkavalla hallituksen toi-
mikaudella kullekin hallituksen jäsenelle makse-
taan 6 000 euron vuosipalkkio sekä lisäksi hallituksen 
puheenjohtajalle 500 euron kokouspalkkio ja jäse-
nille 300 euron kokouspalkkio. Vuosipalkkion maksu 
osakkeina toteutetaan kertamaksuna syyskuussa 
2013 15.8.2013–28.8.3013 välisen ajan Soprano Oyj:n 
osakkeen päätöskurssien keskikurssin mukaan. Mikäli 
tämä ajankohta ei olisi sisäpiirisäännökset huomioi-
den mahdollista, toteutetaan maksu ensimmäisenä 
mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen 
jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toi-
mikautensa päättymiseen saakka. Velvollisuus säilyt-
tää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäse-
nyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli 
hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2013, tulee 
hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet. Palkki-
oiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla 
uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ylimää-
räisen yhtiökokouksen 15.1.2013 päättämän antival-
tuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden 
luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen 
jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palk-
kio rahana.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päät-
tää harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta voit-
tovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman 
pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, 
että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/
tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enin-
tään 0,04 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pää-
oman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla 
kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä 
tätä valtuutusta. Valtuutus on voimassa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 
omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen 
nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai use-
ammassa erässä yhteensä enintään 400 000 osa-
ketta, joka vastaa noin 2,6 prosenttia yhtiön nykyi-
sistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan 
vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuu-
tus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta 
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osak-
keiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa 
määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa yhden 
vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
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Yhtiökokouksen päätti, että Pekka Vennamolle, 
Anne Bernerille, Kai Mäkelälle, Arto Tenhuselle ja 
Timo Tiihoselle luovutetaan kullekin 10 344 kappa-
letta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annet-
tavat osakkeet maksetaan kuittaamalla hallituksen 
jäsenyyteen perustuva palkkiosaatava. Kullakin halli-
tuksen jäsenellä on yhtiökokoukseen mennessä 6 000 
euron suuruinen saatava yhtiöltä. Osakeannin perus-
teena on edellisen varsinaisen yhtiökokouksen pää-
töksen toteuttaminen käytännössä. Siksi sillä on kat-
sottava olevan painava taloudellinen syy. Osakkeen 
hinnan määräytymisperuste on yhtiön osakkeen kes-
kikurssi ajalta, johon palkkio perustuu.

YHTIÖKOKOUS 2014
Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 
7.5.2014.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Kaupankäynti Soprano Oyj:n osakkeilla Nasdaq 
OMX Helsingin pörssilistalla alkoi 7.1.2014 klo 
10.00. Nasdaq OMX Helsinki Oy:n listauskomitea oli 
18.12.2013 hyväksynyt Soprano Oyj:n listalleotto-
hakemuksen, jossa yhtiö haki listanvaihtoa Nasdaq 
OMX Helsingin prelistalta pörssilistalle. Samalla Sop-
rano Oyj:n ICB -toimialaluokitus muuttui Viestintä 
-ylätoimialaluokasta (5500) Teknologia -ylätoimiala-
luokkaan (9500), yhtiötunnus muuttuu SOP:ksi ja 
osakkeen kaupankäyntitunnus muuttuu SOPRA:ksi 
NASDAQ OMX Helsingin INET- kaupankäyntijärjestel-
mässä 7.1.2014 lähtien.

Soprano allekirjoitti 30.1.2014 sopimuksen Mana-
gement Institute of Finland MIF -valmennuskonser-
nin  koko osakekannan hankkimisesta Johtamistaidon 
Osuuskunta JTO:lta, Taloudellinen tiedotustoimisto 
TAT:lta ja Kansainvälisen kaupan koulutussäätiö FINT-
RAlta. MIF on Suomen suurin johtamisen, viestinnän 
ja vientikaupan kouluttaja. Yhtiö toimii 5 kaupungissa 
Suomessa sekä Pietarissa, sillä on 60 työntekijää ja 8 
miljoonan euron liikevaihto.

Management Institute of Finland – MIF Oy ja MIF 
koulutus Oy on perustettu kesällä 2012, kun JTO-Pal-
velut Oy, Fintra ja Infor yhdistyivät. MIF Academy tar-
joaa käytännönläheisten valmennuskurssien lisäksi 
ammattitutkintoja ja koulutusohjelmia. Arvostettu-

jen kansainvälisten yliopistojen IMD:n ja UC Berke-
leyn kanssa MIF järjestää EMBA Creative Leadership 
 -tutkintoja ja virtuaalista valmennusta yhdessä Ash-
ridge Business Schoolin kanssa.

Soprano Oyj arvioi valmennusyhtiöiden yhdistymi-
sestä koituvien synergiahyötyjen olevan 0,5 miljoonan 
euron luokkaa vuositasolla. Kaupasta ja yhdistymi-
sestä aiheutuu merkittävät kertakustannukset tili-
kaudelle 2014. Soprano maksaa MIF-konsernin koko 
osakekannasta 200 000 euron käteisvastikkeen sekä 
300 000 euron arvosta Soprano Oyj:n uusia osak-
keita. Yhtiö julkisti 26.2.2014 MIF-konsernin tulok-
sen ja taseen vuodelta 2013. Kauppa vaatii due dili-
gence -tarkastuksen jälkeen Soprano Oyj:n hallituksen 
hyväksynnän 31.3.2014 mennessä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
TILIKAUDELLE 2014
Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että vuoden 2014 
 liikevaihto ja liiketulos tulevat kasvamaan vuodesta 
2013.

HALLITUKSEN ESITYS TULOSTA 
KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI 
SEKÄ ESITYS MAHDOLLISESTA 
JAKOKELPOISTEN VAROJEN 
JAKAMISESTA OSAKKEENOMISTAJILLE
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 3 583 tuhatta 
euroa, josta tilikauden voitto on 825 tuhatta euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 
2013 tuloksesta jaetaan osinkoa jakohetkellä yhtiön 
ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,03 
euroa osakkeelta eli 26.2.2014 rekisteriin merkitty-
jen osakkeiden osakemäärän perusteella yhteensä 
433 tuhatta euroa.

Lisäksi yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous 
myöntäisi hallitukselle valtuuden harkintansa mukaan 
ja yhtiön kassatilanteen salliessa jakaa tilikauden 
2014 aikana lisäosinkoa 0,02 euroa osakkeelta.

Yhtiön omille osakkeille ei makseta osinkoa, omien 
osakkeiden muutokset sekä osakeannit voivat vaikut-
taa maksettavan osingon määrään. Yhtiön maksuval-
mius on hyvä, eikä ehdotettu osingonjako hallituksen 
näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Soprano Oyj 

Hallitus
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
tuhatta euroa

Liite-
tieto 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Liikevaihto 1 17 004 5 660

Liiketoiminnan muut tuotot 4 619 105

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -4 934 -717
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 7 -7 517 -3 355
Poistot 6 -410 -109
Liiketoiminnan muut kulut 5 -3 998 -962
Liikevoitto (tappio) 764 622
Rahoitustuotot 10 13 21
Rahoituskulut 11 -312 -90
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 16 22 5
Voitto (tappio) ennen veroja 487 557
Tuloverot 12 36 -165
Tilikauden voitto (tappio) 524 393
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin 
siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot 11 -22 0
Tilikauden laaja tulos yhteensä 502 393

Tilikauden voiton jakautuminen
  Emoyrityksen omistajille 524 380
  Määräysvallattomille omistajille 0 13

524 393

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyrityksen omistajille 502 380
  Määräysvallattomille omistajille 0 13

502 393

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 13 0,04 0,03
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 13 0,04 0,03

Konsernin laaja tuloslaskelma KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
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KONSERNITASE
(tuhatta euroa)

Liite-
tieto 31.12.2013 31.12.2012

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 14 594 117
Liikearvo 15 5 630 2 447
Muut aineettomat hyödykkeet 15 464 136
Osuudet osakkuusyrityksissä 16 124 103
Muut osakkeet ja osuudet 17 164 354
Pitkäaikaiset saamiset 18 285 407
Laskennalliset verosaamiset 19 541 58

7 801 3 622

Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 20 4 351 1 251
Ennakkomaksut 20 242 0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 20 39 13
Rahavarat 21 2 352 1 058

6 984 2 322

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 2 190 0

Varat yhteensä 14 974 5 944

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 22
Osakepääoma 96 96
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 554 1 686
Omat osakkeet -74 -85
Muuntoerot -22 0
Kertyneet voittovarat 1 205 706
Oman pääoman ehtoinen laina 1 000 0

4 760 2 403

Määräysvallattomien omistajien osuus 0 26
Oma pääoma yhteensä 4 760 2 429

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 19 54 2
Rahoitusvelat 24 2 961 647
Muut velat 146 270

3 161 919
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 25 5 182 2 331
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 25 1 48
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 24 1 803 216

6 986 2 596

Velat yhteensä 10 147 3 515

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 2 67 0

Oma pääoma ja velat yhteensä 14 974 5 944

Konsernitase KONSERNITASE
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(tuhatta euroa)
Liite-
tieto 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Tilikauden voitto 524 393
Oikaisut:
 Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 27 -150 50
 Korkokulut ja muut rahoituskulut 312 90
 Korko ja osinkotuotot -13 -21
 Verot 36 165
Käyttöpääoman muutokset:
 Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -3 854 159
 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 2 754 -77
Maksetut korot -241 -70
Saadut korot 13 18
Maksetut verot -48 -129

Liiketoiminnan nettorahavirta -667 578

INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla 3 -1 681 -273
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -698 -77
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -517 -6
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 1 16
Saadut osingot 5 6

Investointien nettorahavirta -2 890 -334

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Osakeannista saadut maksut 404 0
Pitkäaikaisten saamisten muutos 123 11
Oman pääoman ehtoisten lainojen nostot 1 000 0
Lainojen nostot 4 265 540
Lainojen takaisinmaksu -673 -244
Vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseen laskusta saadut 
maksut 500 0
Omien osakkeiden myynnit ja ostot 11 -16
Rahoitusleasingvelkojen maksut -126 0
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -43 -20
Maksetut osingot/maksettu pääoman palautus -610 -232

Rahoituksen nettorahavirta 4 851 39

Rahavarojen muutos 1 294 283
Rahavarat tilikauden alussa 1 058 775
Rahavarat tilikauden lopussa 21 2 352 1 058

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Konsernin rahavirtalaskelma KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys- 
vallattomien

omistajien osuus

Oma 
pääoma  

yht.

tuhatta euroa

Osake-
pää-
oma

Sijoitetun 
vapaan 

oman  
pääoman 

rahasto
Omat

osakkeet
Muunto-

erot

Kertyneet
voitto- 

varat

Oman 
pääoman
ehtoinen 

laina yht.
Oma pääoma 1.1.2012 96 1 949 -69 326 2 302 0 2 302
Tilikauden tulos ja laaja tulos 380 380 13 393
Liiketoimet omistajien kanssa 0 0
Osakeanti 0 0
Uusien osakkeiden liikkeeseen-
laskusta välittömästi johtuvat 
menot 0 0
Osingonjako/pääoman palautus -232 -232 -232
Omien osakkeiden hankinta -54 -54 -54
Omina osakkeina annetut 
kannustepalkkiot 38 38 38
Liiketoimet omistajien kanssa 
yhteensä 0 -232 -16 0 0 0 -249 0 -249
Tytäryhtiöomistusosuuksien 
muutokset 0 0
Määräysvallattomien omistajien 
osuuksien hankinnat, jotka 
eivät johtaneet muutokseen 
määräysvallassa -30 -30 -30
Määräysvallattomien omistajien 
osuuksien hankinta jotka johtivat 
muutokseen määräysvallassa

0 13 13

Oma pääoma 31.12.2012 96 1 686 -85 0 706 0 2 403 26 2 429
Tilikauden tulos 524 524 524
Muuntoerot -22 -22 -22
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 -22 524 0 502 0 502
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeanti 1 597 1 597 1 597
Uusien osakkeiden 
liikkeeseenlaskusta välittömästi 
johtuvat menot -96 -96 -96
Osingonjako/pääoman palautus -610 -610 -610
Omien osakkeiden hankinta -43 -43 -43
Omina osakkeina annetut 
kannustepalkkiot 54 54 54
Liiketoimet omistajien kanssa 0 891 11 0 0 0 902 0 902
Oman pääoman ehtoisten 
lainojen nostot 1 000 1 000 1 000
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset 0 0
Määräysvallattomien omistajien 
osuuksien hankinnat, jotka eivät 
johtaneet muutokseen määräysvallassa -22 -24 -47 -26 -72
Määräysvallattomien omistajien 
osuuksien hankinta jotka johtivat 
muutokseen määräysvallassa 0 0
Oma pääoma 31.12.2013 96 2 554 -74 -22 1 205 1 000 4 760 0 4 760

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksistaLASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

KONSERNIN PERUSTIEDOT
Soprano Oyj konsernin toimialana on viestintä ja tie-
toteknologia. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita 
kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digi-
talisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehok-
kaammin. Konserni toimii kuudessa kaupungissa Suo-
messa, Ruotsissa ja Virossa, verkoston kautta 98 
maassa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Konserni 
hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestin-
nän ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on notee-
rattu NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalla, osakkeen 
tunnus on SOPRA 7.1.2014 alkaen. (Aiemmin SNO1V)

Konsernin emoyritys on Soprano Oyj. Emoyrityk-
sen kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity osoite on 
Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki.

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa 
Internet-osoitteesta www.soprano.fi tai konsernin 
emoyrityksen pääkonttorista osoitteesta Ludvigin-
katu 1, 00130 Helsinki. 

Soprano Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokoukses-
saan 26.3.2014 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi.

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET
Laatimisperusta
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilin-
päätösstandardien (International Financial Repor-
ting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa 
on noudatettu 31.12.2013 voimassa olevia IAS- ja 
IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansain-
välisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen 
kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännök-
sissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn 
menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväk-
syttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Kon-
sernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suoma-
laisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja 
yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin han-
kintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytä-
vissä olevia rahoitusvaroja, käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja - velkoja, 
suojauskohteita käyvän arvon suojauksessa, käteisva-
roina suoritettavia osakeperusteisia liiketoimia ja sijoi-
tuskiinteistöjä, jotka on arvostettu käypään arvoon. 
Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina.

Konserni on soveltanut 1.1.2013 alkaen seuraavia 
uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja:
•  Konserni otti 1.1.2013 käyttöön uudistetun IAS 19 

Työsuhde-etuudet -standardin. Muutoksella ei ole 
ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

•  IAS 1:n Tilinpäätöksen esittäminen muutos Muiden 
laajan tuloksen erien esittäminen. Keskeisin muutos 
on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryhmit-
telemisestä sen mukaan, siirretäänkö ne mahdolli-
sesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi tiettyjen ehto-
jen täyttyessä. Muutoksella ei ole ollut merkittävää 
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

•  IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen. Standardin 
tarkoituksena on lisätä yhdenmukaisuutta ja vähen-
tää monimutkaisuutta, sillä se antaa täsmällisen 
käyvän arvon määritelmän ja yhdistää samaan stan-
dardiin vaatimukset käyvän arvon määrittämiselle 
sekä vaadittaville liitetiedoille. Käyvän arvon käyttöä 
ei laajenneta, mutta annetaan ohjeistusta sen mää-
rittämisestä silloin, kun sen käyttö on sallittu tai sitä 
on vaadittu jossain toisessa standardissa. Uusi stan-
dardi laajensi liitetietoja, jotka koskevat käypään 
arvoon arvostettuja omaisuuseriä. Muutoksella ei 
ole ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

•  IFRS 7:n Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esi-
tettävät tiedot muutos Rahoitusvarojen ja -velko-
jen vähentäminen. Muutos tarkentaa liitetietovaa-
timuksia, jotka koskevat taseessa nettomääräisesti 
esitettyjä rahoitusinstrumentteja sekä yleisiä net-
toutusjärjestelyjä tai vastaavanlaisia sopimuksia. 
Muutoksella ei ole ollut vaikutusta konsernin tilin-
päätökseen.

•  IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Annual 
Improvements to IFRSs 2009–2011, toukokuu 2012) 
Annual Improvements -menettelyn kautta stan-
dardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelli-
set muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja 
toteutetaan kerran vuodessa. Hankkeeseen kuulu-
vat muutokset koskevat yhteensä viittä standardia. 
Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, 
mutta muutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta 
konsernin tilinpäätökseen.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukai-

sesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden 
tekemistä ja harkintaan perustuvia ratkaisuja. Tietoa 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
YHTEISÖN PERUSTIEDOT
TILINPÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET
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harkintaan perustuvista ratkaisuista, joita johto on 
käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laati-
misperiaatteita soveltaessaan ja joilla on eniten vaiku-
tusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty 
laatimisperiaatteiden kohdassa ”Johdon harkintaa 
edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät 
keskeiset epävarmuustekijät”.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN 
LAATIMISPERIAATTEET
Tytäryritykset
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyritys Soprano 
Oyj ja kaikki sen tytäryritykset. Tytäryritykset ovat yri-
tyksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräys-
valta syntyy, kun konserni omistaa yli puolet ääni-
vallasta tai sillä on muutoin määräysvalta. Myös 
potentiaalisen äänivallan olemassaolo on otettu huo-
mioon määräysvallan syntymisen ehtoja arvioitaessa 
silloin, kun potentiaaliseen äänivaltaan oikeuttavat 
instrumentit ovat tarkasteluhetkellä toteutettavissa. 
Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityk-
sen talouden ja toiminnan periaatteista hyödyn saa-
miseksi sen toiminnasta.

Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on elimi-
noitu hankintamenetelmällä. Luovutettu vastike ja 
hankitun yrityksen yksilöitävissä olevat varat ja vas-
tattavaksi otetut velat on arvostettu käypään arvoon 
hankintahetkellä. Hankintaan liittyvät menot, lukuun 
ottamatta vieraan tai oman pääoman ehtoisten arvo-
papereiden liikkeeseen laskusta aiheutuvia menoja, on 
kirjattu kuluksi. Mahdollinen ehdollinen lisäkauppa-
hinta on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä 
ja se on luokiteltu joko velaksi tai omaksi pääomaksi. 
Velaksi luokiteltu lisäkauppahinta arvostetaan käypään 
arvoon jokaisen raportointikauden päättymispäivänä ja 
tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikuttei-
sesti. Omaksi pääomaksi luokiteltua lisäkauppahintaa 
ei arvosteta uudelleen. Mahdollinen määräysvallatto-
mien omistajien osuus hankinnan kohteessa arvos-
tetaan joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa 
määräysvallattomien omistajien osuuden suhteellista 
osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta net-
tovarallisuudesta. Arvostamisperiaate määritetään 
erikseen kullekin yrityshankinnalle.

Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saami-
set, velat ja realisoitumattomat voitot sekä sisäinen 
voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadit-
taessa. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida 
siinä tapauksessa, että tappio johtuu arvonalentu-
misesta. Määräysvallattomille omistajille kuuluva 
osuus omasta pääomasta esitetään omana eränään 

taseessa oman pääoman osana. Emoyrityksellä tytär-
yrityksessä olevan omistusosuuden muutokset, jotka 
eivät johda määräysvallan menettämiseen, käsitel-
lään omaa pääomaa koskevina liiketoimina. Konsernin 
menettäessä määräysvallan tytäryrityksessä arvoste-
taan jäljelle jäävä sijoitus määräysvallan menettämis-
päivän käypään arvoon ja tästä syntyvä erotus kirja-
taan tulosvaikutteisesti. Ennen 1.1.2010 tapahtuneet 
hankinnat on käsitelty silloin voimassa olleiden sään-
nösten mukaisesti. 

Osakkuusyritykset
Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on 
huomattava vaikutusvalta. Huomattava vaikutusvalta 
syntyy pääsääntöisesti silloin, kun konserni omistaa 
yli 20 % yrityksen äänivallasta tai kun konsernilla on 
muutoin huomattava vaikutusvalta muttei määräys-
valtaa. Osakkuusyritykset on yhdistelty konsernitilin-
päätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Jos 
konsernin osuus osakkuusyrityksen tappioista ylit-
tää sijoituksen kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään 
taseeseen nolla-arvoon eikä kirjanpitoarvon ylittä-
viä tappioita yhdistellä, ellei konserni ole sitoutunut 
osakkuusyrityksen velvoitteiden täyttämiseen. Osak-
kuusyrityssijoitus sisältää sen hankinnasta synty-
neen liikearvon. Realisoitumattomat voitot konsernin 
ja osakkuusyrityksen välillä on eliminoitu konsernin 
omistusosuuden mukaisesti. Konsernin omistusosuu-
den mukainen osuus osakkuusyrityksen tuloksista 
on esitetty omana eränään liikevoiton jälkeen. Vas-
taavasti konsernin osuus osakkuusyrityksen muihin 
laajan tuloksen eriin kirjatuista muutoksista on kir-
jattu konsernin muihin laajan tuloksen eriin. Konser-
nin osakkuusyrityksillä ei ole ollut tällaisia eriä tilikau-
silla 2010-2013.

Ulkomaan rahan määräisten erien muuttaminen
Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa 
koskevat luvut mitataan siinä valuutassa, joka on 
kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön 
valuutta (”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös on 
esitetty tuhansina euroina. Euro on konsernin emoyri-
tyksen toiminta- ja esittämisvaluutta.
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kir-
jattu toimintavaluutan määräisinä käyttäen tapahtu-
mapäivänä vallitsevaa kurssia. Käytännössä käytetään 
kurssia, joka likimain vastaa tapahtumapäivän kurs-
sia. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset erät on 
muutettu toimintavaluutan määräisiksi tilinpäätöspäi-
vän kursseja käyttäen. 
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Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista ja 
monetaaristen erien muuttamisesta syntyneet voitot 
ja tappiot on merkitty tuloslaskelmaan. Liiketoimin-
nan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin 
liikevoiton yläpuolelle.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu 
kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennet-
tyyn alkuperäiseen hankintamenoon. 

Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useam-
masta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat 
eripituiset, kukin osa käsitellään erillisenä hyödyk-
keenä. Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot akti-
voidaan. Muussa tapauksessa myöhemmin syntyvät 
menot sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyö-
dykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennä-
köistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudel-
linen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen 
hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut 
korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, 
kun ne ovat toteutuneet. 

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun talou-
dellisen vaikutusajan kuluessa.  Arvioidut taloudelliset 
vaikutusajat ovat seuraavat:

Koneisiin ja kalustoon tehdään 2–7 vuoden tasa-
poisto riippuen hyödykkeen vaikutusajasta.

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vai-
kutusaika tarkistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja 
tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen 
hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. 

Kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitel-
laan myytävänä olevaksi IFRS 5 Myytävänä olevat pit-
käaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -stan-
dardin mukaisesti, poistojen kirjaaminen lopetetaan. 

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä 
poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot 
ja -tappiot sisältyvät joko liiketoiminnan muihin tuot-
toihin tai kuluihin.

Vieraan pääoman menot
Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä tilikau-
della, jonka aikana ne ovat syntyneet.

Julkiset avustukset
Julkiset avustukset, esimerkiksi valtiolta saadut 
aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintoi-
hin liittyvät avustukset, on kirjattu aineellisten käyt-
töomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvojen vähen-
nyksiksi silloin, kun on käytännössä varmaa, että ne 
tullaan saamaan ja että konserni täyttää avustuksen 

saamisen edellytykset. Avustukset tuloutuvat pie-
nempien poistojen muodossa hyödykkeen taloudelli-
sen vaikutusajan kuluessa. Sellaiset avustukset, jotka 
on saatu syntyneiden menojen korvauksiksi, tuloute-
taan tuloslaskelmaan samalla kun avustuksen kohtee-
seen liittyvät menot merkitään kuluksi. Tällaiset avus-
tukset esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa.

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Liikearvo
Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylit-
tää konsernin osuuden hankitun yrityksen yksilöitä-
vissä olevien varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen 
nettomääräisestä käyvästä arvosta hankinta-ajan-
kohtana. Hankintamenoon liittyvät muut välittömästi 
hankinnasta johtuvat menot, kuten asiantuntijoi-
den palkkiot, kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka 
aikana ne ovat syntyneet.

Liikearvoista (ja muista taloudelliselta vaikutusajal-
taan rajoittamattomista aineettomista hyödykkeistä) 
ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain mah-
dollisen arvonalentumisen varalta. Tätä tarkoitusta 
varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville 
yksiköille, tai jos kyseessä on osakkuusyritys, liikearvo 
sisältyy kyseisen osakkuusyrityksen hankintamenoon. 
Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon 
vähennettynä arvonalentumisilla.

Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. 
Uusien tai kehittyneempien tuotteiden suunnitte-
lusta johtuvat kehittämismenot aktivoidaan tasee-
seen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun 
tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyö-
dyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan 
vastaista taloudellista hyötyä. Aktivoidut kehittämis-
menot sisältävät ne materiaali-, työ- ja testausmenot, 
jotka johtuvat välittömästi hyödykkeen saattamisesta 
valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Aiemmin 
kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida enää 
myöhemmin.

Hyödykkeestä kirjataan poistoja siitä lähtien, kun 
se on valmis käytettäväksi. Hyödyke, joka ei ole vielä 
valmis käytettäväksi, testataan vuosittain arvonalen-
tumisen varalta. Aktivoidut kehittämismenot arvos-
tetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankinta-
menoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla 
vähennettyinä. Aktivoitujen kehittämismenojen talou-
dellinen vaikutusaika on 2–7 vuotta, jonka kuluessa 
aktivoidut menot kirjataan tasapoistoina kuluksi.
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Muut aineettomat hyödykkeet
Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alkuperäiseen 
hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankinta-
meno on määritettävissä luotettavasti ja on todennä-
köistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva 
taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi. 

Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen 
taloudellinen vaikutusaika, kirjataan tasapoistoina 
kuluksi tuloslaskelmaan niiden tunnetun tai arvioi-
dun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineetto-
mista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudelli-
nen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan 
vuosittain arvonalentumisen varalta. 

Muiden aineettomien hyödykkeiden poistoajat 
ovat seuraavat: 
Aineettomat oikeudet 2–7 vuotta,
Muut aineettomat hyödykkeet  2–7 vuotta  
riippuen hyödykkeen vaikutusajasta.

VUOKRASOPIMUKSET

Konserni vuokralle ottajana
Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskevat vuok-
rasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa 
omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luo-
kitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoituslea-
singsopimuksella hankittu omaisuuserä merkitään 
taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokra-
tun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan 
vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingso-
pimuksella hankitusta hyödykkeestä tehdään pois-
tot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä 
lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Maksettavat lea-
singvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähen-
nykseen vuokra-aikana siten, että tilikausittain jäljellä 
olevalle velalle muodostuu samansuuruinen korko-
prosentti. Vuokravelvoitteet sisältyvät korollisiin vel-
koihin.

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominai-
set riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään 
muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimus-
ten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi 
tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. 
Saadut kannustimet on vähennetty maksetuista vuok-
rista hyödyn ajallisen jakautumisen perusteella.

Aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden arvon alentuminen
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko 
viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alen-
tunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä 
omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Ker-
rytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuo-
sittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, 
onko arvonalentumisesta viitteitä: liikearvo, aineetto-
mat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen 
vaikutusaika sekä keskeneräiset aineettomat hyödyk-
keet. Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa 
tuottavien yksikköjen tasolla, eli sillä alimmalla yksik-
kötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä riippu-
maton, ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa muista 
rahavirroista. 

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuse-
rän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla 
menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla 
tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavir-
taa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja 
vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyar-
voonsa. Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa 
määritettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden näke-
mystä rahan aika-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä 
erityisriskeistä. Arvonalentumistappio kirjataan, kun 
omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä 
kerrytettävissä oleva rahamäärä.

Arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan. 
Mikäli arvonalentumistappio kohdistuu rahavirtaa 
tuottavaan yksikköön, se kohdistetaan ensin vähentä-
mään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua lii-
kearvoa ja tämän jälkeen vähentämään muita yksikön 
omaisuuseriä tasasuhteisesti. Arvonalentumistap-
pion kirjaamisen yhteydessä poistojen kohteena 
olevan omaisuuserän taloudellinen vaikutusaika arvi-
oidaan uudelleen. Muusta omaisuuserästä kuin lii-
kearvosta kirjattu arvonalentumistappio peruutetaan 
siinä tapauksessa, että on tapahtunut muutos niissä 
arvioissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuse-
rästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Arvonalen-
tumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin 
mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalen-
tumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvon-
alentumistappiota ei peruta missään tilanteessa.
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TYÖSUHDE-ETUUDET

Eläkevelvoitteet
Konsernin eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia. 

Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorit-
taa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle. Konsernilla 
ei ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisä-
maksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho 
ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien mak-
samisesta. Kaikki sellaiset järjestelyt, jotka eivät täytä 
näitä ehtoja, ovat etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. 
Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset 
kirjataan tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jota veloi-
tus koskee.

Osakeperusteiset maksut
Konsernilla on kannustejärjestelmä, jossa henkilös-
tölle on myönnetty oikeus merkitä yhtiön osakkeita 
markkinahintaa edullisemmin. Markkinahinnan ja 
merkintähinnan erotus kirjataan niiden myöntämis-
hetkellä kuluksi tuloslaskelmaan tasaisesti oikeuden 
syntymisajanjakson aikana. Järjestelyjen tulosvaiku-
tus esitetään tuloslaskelmassa työsuhde-etuuksista 
aiheutuvissa kuluissa.

Varaukset ja ehdolliset velat
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman 
tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasi-
allinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on 
todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa 
luotettavasti. Varaukset arvostetaan velvoitteen kat-
tamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon. Nykyar-
von laskennassa käytetty diskonttaustekijä valitaan 
siten, että se kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan 
aika-arvosta tarkasteluhetkellä. Jos osasta velvoitetta 
on mahdollista saada korvaus joltakin kolmannelta 
osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuse-
räksi, mutta vasta siinä vaiheessa, kun korvauksen 
saaminen on käytännössä varmaa. 

Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni 
on laatinut yksityiskohtaisen uudelleenjärjestelysuun-
nitelman ja aloittanut suunnitelman toimeenpanon 
tai tiedottanut asiasta. Konsernin jatkuvaan toimin-
taan liittyvistä menoista ei kirjata varausta.

Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun 
velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat välttämättö-
mät menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt. 

Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien 
seurauksena syntynyt ehdollinen velvoite, joka var-
mistuu kun konsernin määräysvallan ulkopuolella 
oleva epävarma tapahtuma realisoituu. Ehdolliseksi 

velaksi katsotaan myös sellainen olemassa oleva vel-
voite, joka ei todennäköisesti edellytä maksuvel-
voitteen täyttämistä, tai jonka suuruutta ei voida 
määrittää luotettavasti. Ehdollinen velka esitetään lii-
tetietona.

Tuloverot
Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden vero-
tettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennalli-
sesta verosta. Suoraan omaan pääomaan kirjattuihin 
eriin liittyvä verovaikutus kirjataan vastaavasti osaksi 
omaa pääomaa. Tilikauden verotettavaan tuloon 
perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta voi-
massaolevan verokannan perusteella. Veroa oikais-
taan mahdollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä 
veroilla.

Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista 
kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Las-
kennallista verovelkaa ei kuitenkaan kirjata, kun 
kyseessä on alun perin kirjanpitoon merkittävä omai-
suuserä tai velka eikä kyseessä ole liiketoimintojen 
yhdistäminen eikä tällaisen omaisuus- tai velkaerän 
kirjaaminen vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä vero-
tettavaan tuloon liiketoimen toteutumisajankohtana. 
Verotuksessa vähennyskelvottomasta liikearvosta ei 
kirjata laskennallista veroa eikä tytäryritysten jaka-
mattomista voittovaroista kirjata laskennallista veroa 
siltä osin, kuin ero ei todennäköisesti purkaudu enna-
koitavissa olevassa tulevaisuudessa.

Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät aineellis-
ten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista, käyttä-
mättömistä verotuksellisista tappioista ja hankintojen 
yhteydessä tehdyistä käypiin arvoihin arvostuksista. 
Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä tilinpäätös-
päivään mennessä säädettyjä verokantoja. Laskennal-
linen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin 
on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy vero-
tettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan 
hyödyntää.

Tuloutusperiaatteet
Liikevaihtona esitetään tuotteiden ja palveluiden 
myynnistä saadut tuotot käypään arvoon arvostet-
tuina oikaistuna välillisillä veroilla, alennuksilla ja 
valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla.

Myydyt tavarat ja palvelut
Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroi-
den omistamiseen liittyvät merkittävät riskit, edut ja 
määräysvalta ovat siirtyneet ostajalle. Pääsääntöisesti 
tämä tapahtuu tuotteiden sopimusehtojen mukaisen 
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luovutuksen yhteydessä. Konsernilla ei tällä hetkellä 
ole tavaramyyntiä. Vuokratuotot tuloutetaan tasae-
rinä vuokrakaudelle. Tuotot palveluista tuloutetaan 
sillä tilikaudella, jolla palvelu suoritetaan. 

Lisenssituotot
Lisenssituottojen tuloutus tapahtuu sopimuksen tosi-
asiallisen sisällön mukaisesti.

Korot ja osingot
Korkotuotot on kirjattu suoriteperusteisesti sille kau-
delle, jolta tuotot kertyvät ja osinkotuotot silloin, kun 
oikeus osinkoon on syntynyt.

Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset 
omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
Pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovutettavien erien 
ryhmä) ja lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuu-
serät ja velat luokitellaan myytävinä oleviksi, mikäli 
niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kerty-
mään pääasiassa omaisuuserän myynnistä jatkuvan 
käytön sijaan. Myytävänä olevaksi luokittelun edel-
lytyksien katsotaan täyttyvän, kun myynti on erittäin 
todennäköinen ja omaisuuserä (tai luovutettavien 
erien ryhmä) on välittömästi myytävissä nykyisessä 
kunnossaan yleisin ja tavanomaisin ehdoin, kun johto 
on sitoutunut myyntiin ja myynnin odotetaan tapah-
tuvan vuoden kuluessa luokittelusta.

Välittömästi ennen luokittelua myytävänä ole-
vaksi kyseiset omaisuuserät tai luovutettavien erien 
ryhmän varat ja velat arvostetaan niihin sovelletta-
vien IFRS-standardien mukaisesti. Luokitteluhetkestä 
lähtien myytävänä olevat omaisuuserät (tai luovutet-
tavien erien ryhmä) arvostetaan kirjanpitoarvoon tai 
sitä alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähen-
nettyyn käypään arvoon. Poistot näistä omaisuu-
seristä lopetetaan luokitteluhetkellä.

Luovutettavien erien ryhmään kuuluvat omaisuu-
serät, jotka eivät kuulu IFRS 5 -standardin arvostus-
sääntöjen soveltamisalaan, ja velat arvostetaan niitä 
koskevien IFRS-standardien mukaan myös luokittelu-
hetken jälkeen.

Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta on luo-
vuttu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka 
täyttää seuraavat edellytykset:
1.  Se on merkittävä erillinen liiketoimintayksikkö tai 

maantieteellistä aluetta edustava yksikkö
2.  Se on osa yhtä koordinoitua suunnitelmaa, joka 

koskee luopumista erillisestä keskeisestä liike-
toiminta-alueesta tai maantieteellisestä toimin-
ta-alueesta; tai

3.  Se on tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tar-
koituksena myydä se edelleen. 

Lopetettujen toimintojen tulos esitetään omana 
eränään konsernin tuloslaskelmassa. Myytävänä 
olevat omaisuuserät, luovutettavien erien ryhmät, 
myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät suoraan 
omaan pääomaan kirjatut erät sekä luovutettavien 
erien ryhmään sisältyvät velat esitetään taseessa eril-
lään muista omaisuuseristä.

RAHOITUSVARAT JA RAHOITUSVELAT

Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat luokitellaan IAS 39 Rahoitu-
sinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - standar-
din mukaisesti seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, eräpäi-
vään asti pidettävät sijoitukset, lainat ja muut saa-
miset ja myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu 
tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen 
perusteella, ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan 
yhteydessä. 

Konsernilla ei ole tilinpäätöshetkellä käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja 
eikä eräpäivään asti pidettäviä sijoituksia.

Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin 
kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat 
kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toi-
mivilla markkinoilla, eikä konserni pidä niitä kau-
pankäyntitarkoituksessa. Niiden arvostusperuste on 
jaksotettu hankintameno. Ne sisältyvät taseessa luon-
teensa mukaisesti lyhyt- tai pitkäaikaisiin varoihin: vii-
meksi mainittuihin, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuu-
kauden kuluttua. 

Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannais-
varoihin kuulumattomia varoja, jotka on nimenomai-
sesti määrätty tähän ryhmään tai joita ei ole luoki-
teltu muuhun ryhmään. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin 
varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus pitää alle 12 kuu-
kauden ajan tilinpäätöspäivästä lähtien, jolloin ne 
sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin. Myytävissä olevat 
rahoitusvarat voivat koostua osakkeista ja korollisista 
sijoituksista. Ne arvostetaan käypään arvoon, tai mil-
loin käypä arvo ei ole määritettävissä luotettavasti, 
hankintamenoon. 

Rahavarat
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa 
nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista 
lyhytaikaisista, erittäin likvideistä sijoituksista. Raha-
varoihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuu-
kauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien. 

Transaktiomenot sisällytetään rahoitusvarojen 
alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä 
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jota ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti. 
Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kau-
pantekopäivänä. 

Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen tapah-
tuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimuspe-
rusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siir-
tänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin 
ulkopuolelle.

Rahoitusvelat
Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käy-
pään arvoon. Transaktiomenot on sisällytetty rahoi-
tusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myö-
hemmin kaikki rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen 
koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. 
Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoi-
hin ja ne voivat olla korollisia tai korottomia. 

Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko 
olemassa objektiivista näyttöä yksittäisen rahoitus-
varoihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän 
arvon alentumisesta. Mikäli osakesijoitusten käypä 
arvo on alittanut hankintamenon merkittävissä 
määrin ja konsernin määrittelemän ajanjakson, tämä 
on osoitus myytävissä olevan osakkeen arvonalentu-
misesta. Jos arvonalentumisesta on näyttöä, käyvän 
arvon rahastoon kertynyt tappio siirretään tuloslas-
kelmaan.

Konserni kirjaa myyntisaamisista arvonalentu-
mistappion, kun on olemassa objektiivista näyttöä 
siitä, että saamista ei saada perityksi täysimääräi-
sesti. Velallisen merkittävät taloudelliset vaikeu-
det, konkurssin todennäköisyys, maksujen laimin-
lyönti tai maksusuorituksen viivästyminen yli 90 
päivää ovat näyttöjä myyntisaamisen arvonalentumi-
sesta. Tuloslaskelmaan kirjattavan arvonalentumis-
tappion suuruus määritetään saamisen kirjanpitoar-
von ja efektiivisellä korolla diskontattujen arvioitujen 
vastaisten rahavirtojen nykyarvon erotuksena. Mikäli 
arvonalentumistappion määrä pienenee jollakin myö-
hemmällä tilikaudella ja vähennyksen voidaan objek-
tiivisesti katsoa liittyvän arvonalentumisen kirjaami-
sen jälkeiseen tapahtumaan, kirjattu tappio perutaan 
tulosvaikutteisesti.

Oma pääoma
Ulkona olevat kantaosakkeet esitetään osakepää-
omana.

Konserni luokittelee liikkeeseen laskemansa instru-
mentit niiden luonteen perusteella joko omaksi pää-

omaksi tai rahoitusvelaksi. Menot, jotka liittyvät 
omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien liik-
keeseenlaskuun tai hankintaan, esitetään oman pää-
oman vähennyseränä. Jos Soprano Oyj hankkii takai-
sin omia oman pääoman ehtoisia instrumenttejaan, 
näiden instrumenttien hankintameno vähennetään 
omasta pääomasta.

Liikevoitto
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei mää-
rittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt 
sen seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muo-
dostuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut 
tuotot, vähennetään ostokulut, työsuhde-etuuksista 
aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalen-
tumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki 
muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään 
liikevoiton alapuolella. Kurssierot ja johdannaisten 
käypien arvojen muutokset sisältyvät liikevoittoon, 
mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä; 
muuten ne on kirjattu rahoituseriin.

JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT 
LAATIMISPERIAATTEET JA ARVIOIHIN 
LIITTYVÄT KESKEISET EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tule-
vaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lop-
putulemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja ole-
tuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaan 
ja soveltamiseen liittyvä johdon harkinta
Konsernin johto käyttää harkintaa tehdessään päätök-
siä tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valinnasta ja 
näiden soveltamisesta. Tämä koskee erityisesti niitä 
tapauksia, joissa voimassaolevassa IFRS-normistossa 
on vaihtoehtoisia kirjaamis-, arvostamis- tai esittämis-
tapoja. 

Arvioihin liittyvät epävarmuustekijät
Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot 
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilin-
päätöshetkellä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat 
kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat, tilinpäätös-
hetkellä todennäköisimpinä pidetyt oletukset, jotka 
liittyvät muun muassa konsernin taloudellisen toi-
mintaympäristön odotettuun kehitykseen myynnin 
ja kustannustason kannalta. Konsernissa seurataan 
arvioiden ja olettamusten toteutumista sekä näiden 
taustalla olevien tekijöiden muutoksia säännöllisesti 
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yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa käyttämällä 
useita, sekä sisäisiä että ulkoisia tietolähteitä. Mah-
dolliset arvioiden ja olettamusten muutokset mer-
kitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana 
arviota tai olettamusta korjataan, ja kaikilla tämän jäl-
keisillä tilikausilla.

Ne keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja 
sellaiset tilinpäätöspäivän arvioihin liittyvät keskei-
set epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat merkittävän 
riskin konsernin varojen ja velkojen kirjanpitoarvo-
jen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden 
aikana, on esitetty alla. Konsernin johto on katsonut 
näiden tilinpäätöksen osa-alueiden olevan keskeisim-
mät, sillä niitä koskevat laatimisperiaatteet ovat kon-
sernin näkökulmasta monimutkaisimmat ja niiden 
soveltaminen edellyttää eniten merkittävien arvioi-
den ja oletusten käyttämistä esimerkiksi omaisuu-
serien arvostamisessa. Lisäksi näillä tilinpäätöksen 
osa-alueilla käytettyjen oletusten ja arvioiden mah-
dollisten muutosten vaikutukset on arvioitu olevan 
suurimmat.

Liiketoimintojen yhdistämisissä hankittujen 
hyödykkeiden käyvän arvon määrittäminen
Merkittävissä liiketoimintojen yhdistämisissä kon-
serni käyttää ulkopuolista neuvonantajaa arvioita-
essa aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden käypiä 
arvoja. Aineellisten hyödykkeiden osalta tehdään ver-
tailuja vastaavien hyödykkeiden markkinahintoihin 
ja arvioitu hankittujen hyödykkeiden iästä, kulumi-
sesta ja muista vastaavista tekijöistä aiheutuva arvon 
vähentyminen. Aineettomien hyödykkeiden käyvän 
arvon määritys perustuu arvioihin hyödykkeisiin liit-
tyvistä rahavirroista, jos markkinoilta ei ole ollut saa-
tavissa tietoja vastaavanlaisten hyödykkeiden kau-
poista. 

Johto uskoo käytettyjen arvioiden ja oletusten 
olevan riittävän tarkkoja käyvän arvon määrityk-
sen pohjaksi. Lisäksi konsernissa käydään läpi vähin-
tään jokaisena tilinpäätöspäivänä mahdolliset viitteet 
niin aineellisten kuin aineettomienkin hyödykkeiden 
arvonalentumisesta.

Arvonalentumistestaus
Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen arvon-
alentumisen varalta liikearvo, keskeneräiset aineetto-
mat hyödykkeet ja ne aineettomat hyödykkeet, joilla 
on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, sekä 
arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta edellä laati-
misperiaatteissa esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa tuot-
tavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät 

on määritetty käyttöarvoon perustuvien laskel-
mien avulla. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää 
 arvioiden käyttämistä. 

Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen
Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen mää-
rään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuu-
dessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikai-
nen ero voidaan hyödyntää. Tulevaisuudessa syntyvä 
verotettava tulo edellyttää ennusteiden käyttämistä.

Tuloutus
Palvelut tuloutetaan valmistusasteen perusteella, kun 
hankkeen lopputulos voidaan arvioida luotettavasti. 
Valmistusasteen mukainen tuloutus perustuu arvi-
oihin hankkeesta odotettavissa olevista tuotoista ja 
kuluista, samoin kuin hankkeen etenemisen luotetta-
vaan mittaukseen. Mikäli arviot hankkeen lopputule-
masta muuttuvat, muutetaan tuloutettua myyntiä ja 
voittoa sillä tilikaudella, jolloin muutos on ensi kertaa 
tiedossa ja arvioitavissa. Hankkeesta odotettavissa 
oleva tappio kirjataan kuluksi välittömästi.

Uuden ja uudistetun IFRS-
normiston soveltaminen
IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudiste-
tut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä 
soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin stan-
dardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, 
tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden 
ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan 
tilikauden alusta lukien.
•  IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muu-

tokset (pakollisen voimaantulon ajankohta avoinna). 
IASB:n alun perin kolmivaiheinen hanke korvaa val-
mistuessaan nykyisen standardin IAS 39 Rahoitu-
sinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 
9:n ensimmäinen osa, jossa ohjeistetaan rahoitus-
varojen luokittelua ja arvostamista, julkaistiin mar-
raskuussa 2009. IFRS 9:n mukainen rahoitusvaro-
jen luokittelu ja arvostaminen riippuu sopimukseen 
perustuvien rahavirtojen ominaispiirteistä sekä yri-
tyksen liiketoimintamallista. Toinen, lokakuussa 
2010 julkaistu osa käsittelee rahoitusvelkojen luo-
kittelua ja arvostamista ja perustuu suurelta osin 
nykyisiin IAS 39:n vaatimuksiin. IASB harkitsee kui-
tenkin vielä rajoitettujen muutosten tekemistä jo 
julkaistuun IFRS 9:n ohjeistukseen rahoitusvarojen 
luokittelusta ja arvostamisesta. Muut keskeneräi-
set osat koskevat arvonalentumista ja yleistä suo-
jauslaskentaa. IASB on eriyttänyt makrosuojaus-
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laskentaa koskevan osion omaksi projektikseen. 
Keskeneräisten osien vuoksi standardin lopullisesta 
vaikutuksesta konsernin tilinpäätökseen ei toistai-
seksi voida esittää arviota. Standardia ei ole vielä 
hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

•  IFRS 10 Konsernitilinpäätös (sovellettava EU:ssa 
1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Stan-
dardi määrittää olemassa olevien periaatteiden 
mukaisesti määräysvallan keskeiseksi tekijäksi, kun 
ratkaistaan, tuleeko yhteisö yhdistellä konsernitilin-
päätökseen. Lisäksi standardissa annetaan lisäoh-
jeistusta määräysvallan määrittelystä silloin, kun sitä 
on vaikea arvioida. Standardilla ei arvioida olevan 
olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 
Standardi on hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa, ja 
konserni tulee ottamaan sen käyttöön 1.1.2014 
alkavalla tilikaudella.

•  IFRS 11 Yhteisjärjestelyt (sovellettava EU:ssa 
1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Stan-
dardi painottaa yhteisjärjestelyjen kirjanpidollisessa 
käsittelyssä niistä seuraavia oikeuksia ja velvoitteita 
ennemmin kuin niiden oikeudellista muotoa. Yhteis-
järjestelyjä on kahden tyyppisiä: yhteiset toiminnot 
ja yhteisyritykset. Lisäksi standardi edellyttää, että 
yhteisyritysosuuksien raportoinnissa käytetään yhtä 
menetelmää, ts. pääomaosuusmenetelmää, eikä 
aiempi suhteellisen yhdistelyn vaihtoehto ole enää 
sallittu. Muutoksella ei arvioida olevan vaikutusta 
konsernin taseeseen ja laajaan tuloslaskelmaan. 
Standardi on hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa, ja 
konserni tulee ottamaan sen käyttöön 1.1.2014 
alkavalla tilikaudella.

•  IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuk-
sista muissa yhteisöissä (sovellettava EU:ssa 
1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Stan-
dardi sisältää liitetietovaatimukset, jotka koskevat 
erilaisia osuuksia muissa yhteisöissä, mukaan lukien 
osakkuusyhtiöt, yhteisjärjestelyt, strukturoidut 
yhteisöt ja muut, taseen ulkopuolelle jäävät yhtiöt. 
Uusi standardi tulee laajentamaan liitetietoja, joita 
konserni esittää omistuksistaan muissa yhteisöissä. 
Standardi on hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa, ja 
konserni tulee ottamaan sen käyttöön 1.1.2014 
alkavalla tilikaudella.

•  IAS 28 (uudistettu 2011) Osuudet osakkuus- ja 
yhteisyrityksissä (sovellettava EU:ssa 1.1.2014 tai 
sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudistettu stan-
dardi sisältää vaatimukset sekä osakkuus- että yhtei-
syritysten käsittelystä pääomaosuusmenetelmällä 
IFRS 11:n julkaisemisen seurauksena. Standardi on 
hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa, ja konserni tulee 
ottamaan sen käyttöön 1.1.2014 alkavalla tilikau-
della

•   IAS 32:n Rahoitusinstrumentit: esittämistapa 
muutos Rahoitusvarojen ja - velkojen vähentämi-
nen toisistaan (sovellettava 1.1.2014 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla). Muutos tarkentaa rahoitusva-
rojen ja -velkojen nettomääräistä esittämistä koske-
via sääntöjä ja lisää aihetta koskevaa soveltamisoh-
jeistusta. Standardin muutoksella ei tule olemaan 
olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 
Standardin muutosta ei ole vielä hyväksytty sovel-
lettavaksi EU:ssa.
Muilla uusilla tässä listaamattomilla standardeilla 

tai tulkinnoilla ei arvioida olevan vaikutusta.
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1. LIIKEVAIHTO JA MAANTIETEELLISIÄ ALUEITA KOSKEVAT TIEDOT

LIIKEVAIHTO 
tuhatta euroa 2013 2012
Tuotot palveluista 17 004 5 660
Yhteensä 17 004 5 660

Toimintasegmentit
Konsernilla on yksi raportoitava segmentti, Communications. Segmentin erityisosaamista on teknologian ja 
kommunikaation yhdistäminen. Tuote- ja palveluvalikoima kattaa sekä tekniset verkkoratkaisut, viestinnällisen 
sisällöntuotannon, koulutuksen ja konsultoinnin. Konsernin toiminnasta vastaava päättäjä seuraa yhtiön tulosta 
Communications-tasolla. Segmenttiä tarkastellaan liiketuloksen perusteella ja laatimisperiaatteet ovat samat kuin 
konsernitilinpäätöksessä. Segmentin luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa. Konsernilla ei ollut vuonna 
2013 asiakkaita, joiden osuus konsernin ulkoisesta liikevaihdosta olisi ylittänyt 10 prosenttia (vuonna 2012 yksi asiakas 
ylitti 10 prosenttia (0,8 miljoonaa euroa)).

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot:
Konsernilla on kolme maantieteellistä aluetta: Suomi, Viro ja Ruotsi

2013, tuhatta euroa Suomi Ruotsi Viro konsernierät yhteensä
Tuotot 11 829 5 357 321 -503 17 004
Pitkäaikaiset varat yhteensä 8 209 313 49 -769 7 801
Osuudet osakkuusyrityksissä 124 124

2012, tuhatta euroa Suomi Viro konsernierät yhteensä
Tuotot 5 493 276 -110 5 660
Pitkäaikaiset varat yhteensä 4 412 71 -861 3 622
Osuudet osakkuusyrityksissä 104 -1 103

2. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT
Konserni laittoi tilivuonna 2013 toimitilansa osoitteessa Hämeentie 155, Helsinki myyntiin.  
Konsernin myytävänä oleviksi luokitellut varat ja velat:

2013 2012
Myytävänä olevat pitkäaikainen omaisuuserä 190 0
Myytävänä olevaan pitkäaikaiseen omaisuuserään liittyvät velka 67 0
Nettotasearvo 123 0
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3. HANKITUT LIIKETOIMINNOT

Tieturi Oy hankintamenolaskelma
Soprano Oyj:n hallitus vahvisti Tieturi Oy:n kaupan 
28.3.2013. Peruskauppahinta sekä pääomalainan 
kauppahinta maksettiin 12.4.2013. Tieturi Oy konsoli-
doitiin Soprano Oyj konserniin 1.4.2013 alkaen.

Peruskauppahintana tieto- ja viestintäteknolo-
gian valmennusyhtiö Tieturi Oy:stä maksettiin pää-
omasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimille rahastoille 
ja pienosakkaille 1.525.402,50 euroa sekä lisäkaup-
pahintana maksetaan enintään 500.000 euroa, 
mikäli Tieturi Oy:n ruotsalaisen tytäryhtiön Infor-
mator Utbildning Svenska AB:n tilikauden tulos täyt-
tää sovitut kriteerit. Lisäksi Soprano Oyj osti CapMa-
nin hallinnoimilta rahastoilta ja pienosakkailta Tieturi 
Oy:n 3.310.119,26 euron arvoisen pääomalainan 
1.439.597,50 eurolla, joka on kirjattu hankintameno-
laskelmaan käyväksi arvoksi.

Kauppahinnaksi on kirjattu peruskauppasumma 
1.525.402,50 euroa sekä lisäkauppahinta 500.000 
euroa, yhteensä 2.025.402,50 euroa. 

Tieturin ruotsalaisen tytäryhtiön Informator Utbild-
ning Svenska AB:n taloudellinen kehitys ei täyttänyt 
lisäkauppahinnan maksamiselle asetettuja kriteerejä. 
Tämän johdosta myyjätahon kanssa päästiin sopimuk-
seen siitä, että lisäkauppahinta ei eräänny maksetta-
vaksi. Lisäkauppahinta kirjattiin IFRS 3:sen mukaisesti 
liiketoiminnan muihin tuottoihin vuoden 2013 kol-
mannella kvartaalilla.

Hankinnasta syntyi 3150 tuhannen euron liikearvo. 
Liikearvo perustuu Tieturi Oy:n hankinnasta odotetta-
vissa oleviin synergiahyötyihin ja ulkopuolisiin arvioi-
hin. Synergiahyödyt perustuvat johdon arvion mukai-
sesti 80 % yhteisen myynti- ja markkinointiverkoston 
hyödyntämiseen ja asiakkuuksien laajentamiseen 
konsernissa sekä 20 % hallinnon ja logistiikkatoimin-
non tehostumiseen.

tuhatta euroa

Yhdistämisessä  
kirjatut käyvät  

arvot
Aineettomat hyödykkeet 487
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 376
Pitkäaikaiset lainasaamiset 462
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 577
Rahavarat 1 263
Varat yhteensä 5 165
Varaukset 742
Pääomalainat 1 440
Pitkäaikaiset velat 125
lyhytaikaiset velat 738
Laskennallinen verovelka 72
Muut velat ja siirtovelat 3 174
Velat yhteensä 6 290

Nettovarat -1 125
Osakkeiden hankintameno 2 025
Liikearvo 3 150

Rahana maksettava kauppahinta 2 965
Hankitun tytäryhtiön rahavarat 1 263
Rahavirtavaikutus -1 702

Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineetto-
mat ja aineelliset hyödykkeet arvostettiin käypään 
arvoon markkinahintojen perusteella ottaen huo-
mioon hankittujen hyödykkeiden ikä, kuluminen ja 
muut vastaavat tekijät. 

Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineetto-
mat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankin-
ta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen 
käypä arvo on määriteltävissä luotettavasti. 

Toteutuneessa liiketoimintojen yhdistämisessä 
konserni on hankkinut tuotemerkin ja asiakaslistan. 
Muihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvän tuote-
merkin käypä arvo on määritelty perustuen diskontat-
tuihin rojaltimaksuihin joilta on vältytty omistettaessa 
kyseiset tuotemerkit. Käyvän arvon määrityksessä on 
markkinaperusteisesti arvioitu kohtuullinen rojalti-
prosentti, jonka ulkopuolinen taho olisi valmis mak-
samaan lisenssisopimuksista. Muihin aineettomiin 
hyödykkeisiin sisältyvän asiakaslistan käypä arvo on 
määritelty perustuen asiakassopimusten tuottamiin 
diskontattuihin liiketuloksiin. 

Tieturi Oy konsernin yhdeksän kuukauden liike-
vaihto, 10,6 miljoonaa euroa ja tulos 0,2 miljoo-
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naa euroa sisältyy konsernin vuoden 2013 laajaan 
tuloslaskelmaan. Konsernin liikevaihto 1-12 2013 olisi 
ollut 20,4 miljoonaa euroa ja tulos -0,4 miljoonaa 
euroa, jos tilikauden aikana toteutunut liiketoiminto-
jen hankinta olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen 
tilikauden 2013 alusta lähtien.

Lemonline Oy hankintamenolaskelma
Soprano Oyj:n hallitus vahvisti 5.2.2013 Magen-
to-verkkokauppojen lisäominaisuuksiin keskittyneen 
Lemonline Oy:n osakekaupan. Lemonline Oy:n osa-
kekauppa toteutettiin EVL 52 f §:n tarkoittamana osa-
kevaihtona, jossa Soprano Oyj suuntaa kauppahinta-
vastikkeena 120.000 kappaletta Soprano Oyj:n uutta 
osaketta Lemonline Oy:n omistajille Matti Teräslah-
delle ja Jaakko Suvannolle ja sai kaupassa 100 Lemon-
line Oy:n osaketta, jotka edustavat 100 % Lemonline 
Oy:n koko osakekannasta. Soprano Oyj:n osakkeen 
hinnaksi kaupassa sovittiin 0,50 euroa osakkeelta 
ja kauppahinta on 60.000 euroa. Osaan annetta-
vista uusista osakkeista kohdistuu luovutusrajoitus. 
Osakkeet vapautuvat vuosittain vuosien 2013-2014 
Lemonlinen liikevaihdon täytettyä sovitut kritee-
rit. Lemonline Oy yhdistettiin Soprano Oyj konserniin 
1.2.2013 alkaen.

Kauppahinnaksi on kirjattu 64.800 euroa. Kaup-
pahinnassa on käytetty Soprano Oyj:n osakkeen 
hankinta -ajankohdan päätöskurssia 0,54 euroa.

Hankinnasta syntyi 32 tuhannen euron liikearvo. 
Liikearvo perustuu Lemonline Oy:n hankinnasta odo-
tettavissa oleviin synergiahyötyihin, ulkopuolisiin arvi-
oihin tai muihin arvonmääritysmenetelmiin. Johdon 
arvion mukaisesti 90 % perustuu yhteisen myynti- ja 
markkinointiverkoston hyödyntämiseen ja asiakkuuk-
sien laajentamiseen konsernissa sekä 10 % hallinnon 
ja logistiikkatoiminnon tehostumiseen.

tuhatta euroa

Yhdistämisessä  
kirjatut käyvät  

arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 14
Rahavarat 20
Varat yhteensä 36

Muut velat ja siirtovelat 3

Nettovarat 33
Hankintameno 65
Liikearvo 32

Rahana maksettava kauppahinta 0
Hankitun tytäryhtiön rahavarat 20
Rahavirtavaikutus 20

Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineelliset 
hyödykkeet arvostettiin käypään arvoon markkinahin-
tojen perusteella ottaen huomioon hankittujen hyö-
dykkeiden ikä, kuluminen ja muut vastaavat tekijät.

Lemonline Oy:n yhdentoista kuukauden liikevaihto, 
0,03 miljoonaa euroa ja tulos 0,01 miljoonaa euroa 
sisältyy konsernin vuoden 2013 laajaan tuloslaskel-
maan. Konsernin liikevaihto 1-12 2013 olisi ollut 17,0 
miljoonaa euroa ja tulos 0,5 miljoonaa euroa, jos tili-
kauden aikana toteutunut liiketoimintojen hankinta 
olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden 
2013 alusta lähtien.

Määräysvallattomien omistajien 
osuuksien hankinta
Konserni hankki hallituksen päätöksillä 14.8.2013 ja 
23.9.2013 Aspectum Oy:stä 16,83 prosentin ja Aspe-
ctum Consulting Oy:stä neljän prosentin lisäosuudet. 
Soprano Oyj konserni omistaa hankintojen jälkeen 
ko. yritysten koko osakekannan. Yritysten nettovaral-
lisuuden (ilman liikearvoa) kirjanpitoarvo oli hankin-
tahetkellä 0,8 miljoonaa euroa. Määräysvallattomien 
omistajien osuus pieneni hankinnan johdosta 0,04 
miljoonaa euroa ja voittovarat 0,2 miljoonaa euroa.
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4. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
tuhatta euroa 2013 2012
Vuokratuotot 9 17
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot 0 0
Julkiset avustukset 21 20
Vakuutuskorvaukset 4 0
Yrityskauppojen lisäkauppahintoihin liittyvät muut tuotot 560 60
Muut tuottoerät 24 7
Yhteensä 619 105

5. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
tuhatta euroa 2013 2012
Vapaaehtoiset henkilösivukulut 477 129
Toimitilakulut 904 200
Kone- ja kalustokulut 553 117
Matkakulut 296 54
Markkinointikulut 461 67
Ulkopuoliset palvelut 497 197
Hallintokulut 810 197
Yhteensä 3 998 962

6. POISTOT
tuhatta euroa 2013 2012
Poistot hyödykeryhmittäin
Aineettomat hyödykkeet
Tuotemerkit 82 10
Aktivoidut kehittämismenot 37 38
Muut aineettomat hyödykkeet 69 23
Yhteensä 189 72
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Koneet ja kalusto 221 37
Yhteensä 221 37

Poistot yhteensä 410 109
Konsernilla ei ollut arvonalentumisia vuosina 2012-2013.
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7. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT
tuhatta euroa 2013 2012
Palkat 6 019 2 763
Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt 1 098 499
Muut lakisääteiset henkilösivukulut 401 93
Yhteensä 7 517 3 355

Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella (henkilöä) 2013 2012
Communications 130 56

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa 30 
lähipiiritapahtumat.

8. TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT
tuhatta euroa 2013 2012
Tilintarkastus 78 31
Todistukset ja lausunnot 16 3
Veroneuvonta 8 6
Muut palvelut 12 30
Yhteensä 113 70

9. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT
Kuluiksi kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot olivat yhteensä 0,00 miljoonaa euroa vuonna
2013 (0,03 miljoonaa euroa vuonna 2012). 

10. RAHOITUSTUOTOT
tuhatta euroa 2013 2012
Myyntivoitot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 0 7
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 5 0
Korkotuotot henkilöstöannin lainoista 2 3
Muut korkotuotot 2 3
Muut rahoitustuotot 3 8
Yhteensä 13 21

11. RAHOITUSKULUT
tuhatta euroa 2013 2012
Tulosvaikutteisesti kirjatut erät
Korkokulut rahoituslainoista 202 19
Muut rahoituskulut 110 71
Yhteensä 312 90

Laaja tuloslaskelman erät 2013 2012
Muuntoerot -22 0
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12. TULOVEROT
tuhatta euroa 2013 2012
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 20 129
Edellisten tilikausien verot -1 0
Laskennalliset verot -55 35
Yhteensä -36 165
Laskennallisista veroista on kerrottu liitteessä 18.

Verokulun ja konsernin kotimaan 24,5 % verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:
tuhatta euroa 2013 2012
Tulos ennen veroja 487 557
Verot laskettuna kotimaan verokannalla 119 136
Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavat verokannat 27 24
Verovapaat tuotot -137 0
Vähennyskelvottomat kulut 7 2
Omaan pääoman kirjatut vähennyskelpoiset kulut -24 0
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö -4 0
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta -5 0
Verot aikaisemmilta tilikausilta -1 -1
Muut erät -17 4
Verot tuloslaskelmassa -36 165

13. OSAKEKOHTAINEN TULOS
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen 
osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tilikauden aikana ulkona olevien 
osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.

2013 2012
Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden tulos (tuhatta euroa) 524 380
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1 000) 14 660 11 531
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa/osake) 0,04 0,03

Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden 
lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien 
potentiaalisten kantaosakkeiden osakkeiksi muuttamisesta johtuva laimentava 
vaikutus. Konsernilla on laimentavana instrumenttina oman pääoman ehtoinen 
laina ja vaihtovelkakirjalaina. Ko. lainat on muutettu osakkeiksi, ja tilikauden tulosta 
on kasvatettu verovaikutuksella oikaistulla korkokululla.

tuhatta euroa 2013 2012
Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden tulos (tuhatta euroa) 524 380
Oman pääoman ehtoisen lainan korko (verovaikutuksella oikaistuna) 47 0
Vaihtovelkakirjalainan korko (verovaikutuksella oikaistuna) 22 0
Tilikauden tulos laimennusvaikutuksella oikaistun osakekohtaisen tuloksen 
laskemiseksi (tuhatta euroa) 592 380
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana, kpl (1 000) 14 660 11 531
Oman pääoman ehtoisen lainan muunto osakkeiksi 1 117 0
Vaihtovelkakirjalainan muunto osakkeiksi 558 0
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella oikaistun 
osakekohtaisen tuloksen laskemiseksi, kpl (1 000) 16 336 11 531
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa/osake) 0,04 0,03
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14. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

tuhatta euroa
Koneet ja 

kalusto Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 248 248
Lisäykset 322 322
Liiketoimintojen yhdistäminen 377 377
Vähennykset -1 -1
Hankintameno 31.12.2013 945 945

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2013 -131 -131
Poistot -221 -221
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2013 -352 -352

Kirjanpitoarvo 1.1.2013 117 117
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 594 594

tuhatta euroa
Koneet ja 

kalusto Yhteensä
Hankintameno 1.1.2012 171 171
Lisäykset 57 57
Liiketoimintojen yhdistäminen 27 27
Vähennykset -7 -7
Hankintameno 31.12.2012 248 248

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2012 -94 -94
Poistot -37 -37
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2012 -131 -131

Kirjanpitoarvo 1.1.2012 77 77
Kirjanpitoarvo 31.12.2012 117 117
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15. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

tuhatta euroa Liikearvo
Tuotemerkit,

Tilauskanta
Kehittämis-

menot

Muut 
aineettomat 
hyödykkeet yht.

Hankintameno 1.1.2013 2 447 115 646 95 3 303
Lisäykset 3 183 12 18 3 212
Liiketoimintojen yhdistäminen 308 180 487
Vähennykset 0
Hankintameno 31.12.2013 5 630 423 658 292 7 003

Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 1.1.2013 0 -72 -577 -72 -720
Poistot -82 -37 -69 -189
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 31.12.2013 0 -154 -614 -141 -909

Kirjanpitoarvo 1.1.2013 2 447 43 69 23 2 584
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 5 630 269 44 152 6 094

tuhatta euroa Liikearvo
Tuotemerkit,

Tilauskanta
Kehittämis-

menot

Muut 
aineettomat 
hyödykkeet yht.

Hankintameno 1.1.2012 1 015 72 573 89 1 750
Lisäykset 1 432 6 1 438
Liiketoimintojen yhdistäminen 43 81 124
Vähennykset -9 -9
Hankintameno 31.12.2012 2 447 115 646 95 3 303

Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 1.1.2012 0 -61 -538 -49 -648
Poistot -10 -38 -23 -72
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 31.12.2012 0 -72 -577 -72 -720

Kirjanpitoarvo 1.1.2012 1 015 11 35 40 1 101
Kirjanpitoarvo 31.12.2012 2 447 43 69 23 2 584
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LIIKEARVON KOHDISTAMINEN
Soprano Oyj konsernin liikearvo muodostuu 1.2.2008 
alkaen konserniin liitetystä Asapsoft Netsystems 
Oy:stä (Soprano Commerce Oy), 1.11.2009 alkaen 
konserniin liitetystä Brain Alliance Oy:stä (Soprano 
Digital Oy), 1.7.2011 alkaen konserniin liitetystä Töllö 
Finland Oy:stä, 1.2.2012 alkaen konserniin liitetystä 
Pipfrog AS:sta (Pipfrog OÜ), 1.7.2012 alkaen konser-
niin liitetystä Promode Oy:stä, 1.12.2012 alkaen kon-
serniin liitetystä Aspectum Oy konsernista, 1.2.2013 
alkaen konserniin liitetystä Lemonline Oy:stä sekä 
1.4.2013 alkaen konserniin liitetystä Tieturi Oy kon-
sernista.

Arvonalentumistestausta varten liikearvon kirjanpi-
toarvo per 31.12.2013 5 630 tuhatta euroa on kohdis-
tettu seuraavasti. Soprano Commerce Oy:n hankinnan 
755 tuhannen euron liikearvo on kohdistettu Sopra-
non Commerce Oy:lle 377 tuhannen euron ja Soprano 
Communications Oy:lle 377 tuhannen euron osalta. 
Soprano Brain Alliance Oy:n ja Töllö Finland Oy:n 
hankintojen liikearvo 261 tuhatta euroa on kohdis-

tettu Soprano Digital Oy:lle. Pipfrog AS:n hankinnan 
 liikearvo 239 tuhatta euroa on kohdistettu Soprano 
Commerce Oy:lle.  Promode Oy:n hankinnan liikearvo 
440 tuhatta euroa on kohdistettu Promode Oy:lle. 
Aspectum Oy konsernin hankinnan liikearvo 753 
tuhatta euroa on kohdistettu Aspectum Oy konser-
nille. Lemonline Oy:n hankinnan liikearvo 32 tuhatta 
euroa on kohdistettu Soprano Commerce Oy:lle. Tie-
turi Oy konsernin hankinnan liikearvo 3 150 tuhatta 
euroa on kohdistettu Tieturi Oy konsernille. Ne muo-
dostavat erilliset rahavirtaa tuottavat yksiköt.  

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen tuote-
merkkien ja asiakaslistan kirjanpitoarvo 31.12.2013 
yhteensä 269 tuhatta euroa kohdistuu seuraavasti: 
Tieturi Oy konserniin kohdistuu tuotemerkistä 226 
tuhatta euroa ja asiakaslistasta 26 tuhatta euroa sekä 
Aspectum Oy konserniin tuotemerkistä 17 tuhatta 
euroa. Tuotemerkkien taloudelliset vaikutusajat on 
määritelty viideksi vuodeksi ja asiakaslistan kahdeksi 
vuodeksi.

Soprano Oyj konserni liikearvojen kohdistaminen 31.12.2013

 
tuhatta euroa Yhteensä 

Soprano  
Communications 

Oy
Soprano

Commerce Oy
Soprano

Digital Oy Promode Oy
Aspectum Oy

konserni
Tieturi Oy

konserni
liikearvo 5 630 377 649 261 440 753 3 150
tuotemerkit 242 17 226
asiakaslista 26 26
yhteensä 5 899 377 649 261 440 769 3 402

Soprano Oyj konserni liikearvojen kohdistaminen 31.12.2012

 
tuhatta euroa

Yhteensä
 

Soprano  
Communications 

Oy
Soprano

Commerce Oy

Soprano 
Brain

Alliance Oy Promode Oy
Aspectum Oy

konserni
liikearvo 2 447 377 616 261 440 753
tuotemerkit 45 2 43
yhteensä 2 492 377 618 261 440 796

Arvonalentumistestaus
Arvonalentumistestauksessa kerrytettävissä olevat 
rahamäärät on määritelty käyttöarvoon perustuen. 
Rahavirtaennusteet perustuvat johdon hyväksymään 
budjettiin vuosille 2014–2015 huomioiden toteutu-
nut kehitys sekä ennustejaksoon vuosina 2016–2018, 
jossa on käytetty kasvutekijää. Johdon hyväksymän 
ennustejakson jälkeisissä rahavirroissa ei ole määri-
telty kasvua.

Käyttöarvon laskennassa käytetyt keskeiset muut-
tujat olivat seuraavat:

1.  Budjetoitu liikevaihto – Määritetty liikevaihto 
perustuu vuoden 2014–2015 budjetointiin huo-
mioiden toteutunut kehitys ja vuosien 2016–2018 
ennustettuun liikevaihtoon.

2.  Budjetoidut kulut perustuvat vuoden 2014–2015 
budjetointiin ja ennusteeseen vuosille 2016–2018. 
Kuluissa on huomioitu verot ja nettokäyttöpää-
oman muutokset.

3.  Diskonttauskorko – Määritelty keskimääräisen pai-
notetun pääomakustannuksen (WACC, weighted 
average cost of capital) avulla, joka kuvaa oman ja 
vieraan pääoman kokonaiskustannusta ottaen huo-
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mioon omaisuuseriin liittyvät erityiset riskit.  Dis-
konttauskorko on määritelty ennen veroja ja las-
kennassa on käytetty oman ja vieraan pääoman 
kokonaiskustannusta ja pääoman suhdetta. 

4.  Kasvuprosentti ennustejaksolla – Perustuu yhtiön 
johdon arvioon kasvusta ennustejaksolla 2016–
2018. Kasvun arviointi perustuu kyseisten toimi-

Soprano Oyj konserni 
31.12.2013
%

Soprano 
Communications 

Oy

Soprano
Commerce 

Oy

Soprano 
Brain

Alliance Oy Promode Oy

Aspectum 
Oy

konserni
Tieturi Oy

konserni
Diskonttausprosentti 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98
Kasvuprosentti 3,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00

Soprano Oyj konserni 
31.12.2012
%

Soprano 
Communications 

Oy

Soprano
Commerce 

Oy

Soprano 
Brain

Alliance Oy Promode Oy

Aspectum 
Oy

konserni
Diskonttausprosentti 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17
Kasvuprosentti 3,00 5,00 5,00 3,00 3,00

Arvonalentumistestauksen herkkyysanalyysit
Herkkyysanalyysissä 31.12.2013 testattiin ennustejak-
solla liikevaihdon ja diskonttauskoron muutosta kulu-
jen pysyessä veroja ja nettokäyttöpääomaa lukuun 
ottamatta kiinteinä.

Ennustejaksolla 2015–2018 Soprano Commerce 
Oy:n osalta 8,1 prosenttia pienempi liikevaihto, Sop-
rano Communications Oy:n osalta 7,5 prosenttia pie-
nempi liikevaihto, Soprano Digital Oy:n osalta 5,7 pro-
senttia pienempi liikevaihto, Promode Oy:n osalta 
19,9 prosenttia pienempi liikevaihto, Aspectum Oy 
konsernin osalta 7,5 prosenttia pienempi liikevaihto 
sekä Tieturi Oy konsernin osalta 4,6 prosenttia pie-
nempi liikevaihto veisi liikearvon testauksen alarajalle 
eli kirjanpitoarvoon. 

Diskonttauskoron osalta herkkyysanalyysissä 10,6 
prosenttia Soprano Commerce Oy:n osalta, 13,3 pro-
senttia Soprano Communications Oy:n osalta, 15,3 
prosenttia Soprano Digital Oy:n osalta, 22,7 prosent-
tia Promode Oy:n osalta, 6,2 prosenttia Aspectum Oy 
konsernin osalta sekä 12,6 prosenttia Tieturi Oy kon-
sernin osalta korkeampi kuin käytetty diskonttauspro-

sentti 7,98 prosenttia veisi liikearvon testauksen ala-
rajalle eli kirjanpitoarvoon. 

Herkkyysanalyysissä 31.12.2012 ennustejaksolla 
2014-2017 Soprano Commerce Oy:n osalta 30,2 pro-
senttia pienempi liikevaihto, Soprano Communica-
tions Oy:n osalta 10,1 prosenttia pienempi liikevaihto, 
Soprano Brain Alliance Oy:n osalta 15,3 prosenttia 
pienempi liikevaihto, Promode Oy:n osalta 13,2 pro-
senttia pienempi liikevaihto sekä Aspectum Oy kon-
sernin osalta 14,9 prosenttia pienempi liikevaihto 
veisi liikearvon testauksen alarajalle eli kirjanpitoar-
voon (kuluissa ei kasvutekijää ennustejaksolla 2014-
2017). 

Diskonttauskoron osalta herkkyysanalyysissä 14,8 
prosenttia Soprano Commerce Oy:n osalta, 6,4 pro-
senttia Soprano Communications Oy:n osalta, 18,4 
prosenttia Soprano Brain Alliance Oy:n osalta, 7,8 
prosenttia Promode Oy:n osalta sekä 12,9 prosenttia 
Aspectum Oy konsernin osalta korkeampi kuin käy-
tetty diskonttausprosentti 8,17 % veisi liikearvon tes-
tauksen alarajalle eli kirjanpitoarvoon. 

alojen keskimääräiseen kasvuun sekä yleiseen 
taloudelliseen tilanteeseen, kassavirtaa tuottavien 
yksiköiden markkina-asemaan, kasvupotentiaaliin 
sekä toteutuneeseen kasvuun. Vuoden 2018 jäl-
keen ei ole määritelty kasvua.
Oheisessa taulukossa on käytetty diskonttauspro-

sentti sekä kasvuprosentti ennustejaksolle:
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16. OSUUDET OSAKKUUSYRITYKSISSÄ
tuhatta euroa 2013 2012
Tilikauden alussa 103 104
Lisäykset
Osuus tilikauden tuloksesta 22 -2
Vähennykset
Muuntoerot
Tilikauden lopussa 124 103
Osakkuusyrityksellä ei ole liikearvoa. 

Tiedot konsernin osakkuusyrityksestä sekä sen varat, velat, liikevaihto ja voitto/tappio (tuhatta euroa)

Isolta Oy Kotipaikka Varat Velat Liikevaihto
Tilikauden 

voitto/tappio
Omistus-

osuus (%)
vuosi 2013 Helsinki 253 99 728 80 34
vuosi 2012 Helsinki 218 130 702 15 34

Suomen Onlineallekirjoitus Oy Kotipaikka Varat Velat Liikevaihto
Tilikauden 

voitto/tappio
Omistus-

osuus (%)
vuosi 2013 Helsinki 40 106 128 6 32
vuosi 2012 Helsinki 23 95 47 -10 32
Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon ei sisälly liikearvoa

17. MUUT OSAKKEET JA OSUUDET
tuhatta euroa 2013 2012
Fast Class Oy 120 120
Muodonvuoksi Oy 25 25
Arabian liiketalo Oy, 9541-9997* 0 190
Muut osakkeet ja osuudet 18 18
Muut osakkeet ja osuudet 
yhteensä 164

 
354

* luokiteltu vuonna 2013 myytävänä olevaksi pitkäaikaiseksi 
omaisuuseräksi. (liitetieto 2 Myytävänä olevat pitkäaikaiset 
omaisuuserät)

18. PITKÄAIKAISET SAAMISET
tuhatta euroa 2013 2012
Pitkäaikaiset saamiset hallitukselta/henkilöstöltä 285 407
Yhteensä 285 407
Saaminen liittyy henkilöstölle ja hallitukselle suunnatun osakeannin lainoihin, 
joista on
kerrottu lisää liitteessä 23 Osakeperusteiset maksut

(64) 35 SOPRANO OYJ KONSERNI



19. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2013 aikana:

Laskennalliset verosaamiset
tuhatta euroa

31.12.
2012

kirjattu 
tulos-

laskelmaan Kurssierot

Ostetut/
myydyt

liike-
toiminnot

31.12.
2013

Vahvistetut tappiot 21 58 -15 462 527
Arvonalentumiset 11 -11 0
Sisäisten liiketoimintakauppojen eliminointi 25 -12 14
yhteensä 58 36 -15 462 541

Laskennalliset verovelat 
tuhatta euroa

31.12.
2012

kirjattu 
tulos-

laskelmaan Kurssierot

Ostetut/
myydyt

liike-
toiminnot

31.12.
2013

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen
käypään arvoon liiketoimintojen yhdistämisessä -2 20 0 -72 -54

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2012 aikana:

Laskennalliset verosaamiset 
tuhatta euroa

31.12.
2011

kirjattu 
tulos-

laskelmaan

Ostetut/
myydyt

liike-
toiminnot

31.12.
2012

Vahvistetut tappiot 7 -25 39 21
Arvonalentumiset 15 -4 11
Sisäisten liiketoimintakauppojen eliminointi 35 -9 25
yhteensä 56 -38 39 58

Laskennalliset verovelat 
tuhatta euroa

31.12.
2011

kirjattu 
tulos-

laskelmaan

Ostetut/
myydyt

liike-
toiminnot

31.12.
2012

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen
käypään arvoon liiketoimintojen yhdistämisessä -4 2 0 -2
Konsernilla oli 31.12.2013 0,3 milj. euroa (31.12.2012 0,0 milj. euroa) vahvistettuja tappioita, joista ei ole kirjattu 
laskennallista verosaamista. Konserni on varovaisuuden perusteella arvioinut, ettei kyseisten tappioiden vanhenemista 
kerry verotettavaa tuloa, jota vastaan tappiot pystyttäisiin hyödyntämään. Kyseiset tappiot vanhenevat vuosina 2019-
2022 osin ja osin ne eivät vanhene (Ruotsi).
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20. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET
tuhatta euroa 2013 2012
Myyntisaamiset 3 854 1 059
Ennakkosaamiset 242 0
Lainasaamiset 4 5
Muut saamiset 74 105
Siirtosaamiset 458 94
Yhteensä 4 632 1 264

Kaikki saamiset ovat euromääräisiä. Konserni on kirjannut luottotappioita 14 tuhatta
euroa vuonna 2013 (vuonna 2012 28 tuhatta euroa). Myyntisaamisiin ei liity merkittäviä
luottoriskikeskittymiä. Saamisten tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on
luottoriskin enimmäismäärä siinä tapauksessa, että sopimusten vastapuolet eivät pysty
täyttämään konsernin saamisiin liittyviä  velvoitteitaan. Konsernin toimintatapoihin ei kuulu
vakuuksien hankkiminen myyntisaamisten ja muiden saamisten osalta. Saamiset 
lähipiiriltä on esitetty kohdassa 30 lähipiiritapahtumat.

Myyntisaamisten ikäjakauma ja luottotappioksi kirjatut erät
tuhatta euroa 2013 2012
Erääntymättömät 3027 907
Erääntyneet
Alle 30 päivää 642 97
30-60 päivää 93 21
61-90 päivää 14 20
Yli 90 päivää 78 15
Yhteensä 3854 1059

2013 2012
Luottotappiot 14 28

21. RAHAVARAT
tuhatta euroa 2013 2012
Käteinen raha ja pankkitilit 2 352 1 087
Luotolliset tilit 0 -28
Yhteensä 2 352 1 058
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22. OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Seuraavassa on esitetty osakkeiden lukumäärän muutosten vaikutukset:

tuhatta euroa

Osakkeiden
lukumäärä  

(1 000)
Osake-

pääoma

Sijoitetun
vapaan 

oman
pääoman

rahasto
Omat

osakkeet

Oman 
pääoman
ehtoinen 

laina Yhteensä
31.12.2011 11 573 96 1 949 -69 0 1 976
Osakeanti 168 0 0
Pääoman palautus -232 -232
Määräysvallattomien omistajien osuuksien 
hankinnat, jotka eivät johtaneet muutokseen 
määräysvallassa -30 -30
Omien osakkeiden muutokset -25 -16 -16
31.12.2012 11 716 96 1 686 -85 0 1 697
Osakeanti 3 696 1 501 1 501
Pääoman palautus -610 -610
Määräysvallattomien omistajien osuuksien 
hankinnat, jotka eivät johtaneet muutokseen 
määräysvallassa -22 -22
Oman pääoman ehtoisen lainan  nosto 1 000 1 000
Omien osakkeiden muutokset 16 11 11
31.12.2013 15 428 96 2 554 -74 1 000 3 576

Soprano Oyj:llä on yksi osakelaji. Osakkeiden enimmäismäärä oli vuonna 2013 15,5 miljoonaa kappaletta (12,0 miljoonaa 
kappaletta vuonna 2012). Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Seuraavassa on esitetty oman pääoman rahastojen kuvaukset:
Osakepääoma
Osakepääomaan merkitään osakeantien yhteydessä saatu osakkeiden merkintähinta siltä osin kuin merkintähintaa ei 
osakeantipäätöksessä ole päätetty kirjattavaksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan 
siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.

Konserni laski 11.4.2013 liikkeeseen kaksi nimellisarvoltaan yhteensä 1 500 000 euron vaihtovelkakirjalainaa.
Soprano Oyj:n hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen 15.1.2013 antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen 

pääomaltaan 500 000 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle. Vaihtovelkakirjalaina 
liittyi 14.1.2013 tiedotettuun Tieturi Oy-konsernin hankinnan rahoitukseen. Lainan emissiokurssi oli 100 % ja lainan pääomalle 
maksetaan 8 % kiinteää vuotuista korkoa. Merkittyihin lainaosuuksiin liittyy oikeus vaihtaa ne yhteensä enintään 769.230 
kappaleeseen yhtiön uusia osakkeita tai hallussa olevia osakkeita. Vaihtovelkakirjalainalla merkittävien osakkeiden vaihtohinta on 
0,65 euroa osakkeelta. Lainaosuuksien vaihtoaika alkoi 7.5.2013 ja päättyy 11.12.2018.

Soprano Oyj:n hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen 15.1.2013 antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen 
pääomaltaan 1 000 000 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan Suomen Kulttuurirahastolle. Vaihtovelkakirjalaina liittyy 14.1.2013 
tiedotettuun Tieturi Oy-konsernin hankinnan rahoitukseen. Lainan emissiokurssi oli 100 % ja lainan pääomalle maksetaan 
8,5 % kiinteää vuotuista korkoa 11.4.2020 saakka, jonka jälkeen pääomalle kertyy kiinteää vuotuista korkoa 12 %. Merkittyihin 
lainaosuuksiin liittyy oikeus vaihtaa ne yhteensä enintään 1.538.461 kappaleeseen yhtiön uusia osakkeita tai hallussa olevia 
osakkeita. Vaihtovelkakirjalainalla merkittävien osakkeiden vaihtohinta on 0,65 euroa osakkeelta. Lainaosuuksien vaihtoaika alkoi 
7.5.2013 ja on voimassa koko laina-ajan.
Omat osakkeet
Omat osakkeet -rahasto sisältää konsernin hallussa olevien omien osakkeiden hankintamenon. Konserni omistaa 45.057 kappaletta 
omaa osaketta 31.12.2013, hankintahinta on 74 tuhatta euroa, ja se esitetään oman pääoman vähennyksenä.
Osinko/pääoman palautus
Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut 7.5.2014 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikauden 2013 tuloksesta jaettaisiin 
osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous myöntäisi hallitukselle valtuuden harkintansa mukaan ja 
yhtiön kassatilanteen salliessa jakaa tilikauden 2014 aikana lisäosinkoa 0,02 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous 8.5.2013 päätti 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastosta siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,04 euroa osaketta kohden. Pääoman palautuksen täsmäytyspäivä oli 
14.5.2013 ja maksupäivä 21.5.2013.
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23. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT

Osakeperusteisten kannustinjärjestelyjen ehdot
Soprano Oyj:n hallitus päätti 17.9.2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän luomisesta hallitukselle ja koko 
henkilökunnalle heidän sitouttamisekseen yhtiöön ja sen tavoitteisiin. Merkintähinta oli 0,68 euroa, joka oli 
päätöspäivää edeltäneen kuukauden keskikurssi vähennettynä 10 prosentilla.

Merkintään osallistuneille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää varten annettu yhteensä 656 200 euroa 
lainaa. Laina-aikaa pidennettiin hallituksen päätöksellä syyskuussa 2013 niin, että lainat on maksettava Soprano Oyj:lle 
viimeistään 30.6.2014 tai osakkeita myytäessä. Osakkeet ovat lainan panttina. Osakkeiden luovutuskielto päättyi 
syyskuussa 2009.

31.12.2013 31.12.2012 17.9.2007
Osakepohjainen kannustejärjestelmä:
Toteutustapa Osakkeina
Myöntämispäivä 17.9.2007
Osakkeet kirjautuneet arvo-osuustileille 28.11.2007
Myönnettyjen instrumenttien
määrä, kappaletta 965 000
Merkintähinta, euroa 0,68
Osakehinta
myöntämishetkellä, euroa 0,81
Päätöskuukautta edeltävän kuukauden
keskikurssi, euroa 0,75
Lainan määrä 284 634 407 280 656 200
Lainan voimassaoloaika (vuosina) 30.6.2014 

saakka
enintään 6 

vuotta
enintään 3 vuotta

Korko

Suomen 
pankin 

peruskorko

Suomen 
pankin 

peruskorko
Suomen pankin  

peruskorko
Oikeuden syntymisehdot 2 vuoden luovutuskielto

Työsuhteen päättyessä muun kuin eläkkeelle 
siirtymisen tai kuoleman johdosta, on 

merkitsijällä osakkeiden tarjoamisvelvollisuus 
yhtiölle merkintähintaan, yhtiöllä ei ole 

kuitenkaan velvollisuutta lunastaa osakkeita

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.5.2013 päätti, että 
alkavalla hallituksen toimikaudella kullekin hallituksen jäsenelle 
maksetaan 6 000 euron vuosipalkkio sekä lisäksi hallituksen 
puheenjohtajalle 500 euron kokouspalkkio ja jäsenille 300 euron 
kokouspalkkio. Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutetaan 
kertamaksuna syyskuussa 2013 15.8.2013–28.8.3013 välisen 
ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskikurssin 
mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei olisi sisäpiirisäännökset 
huomioiden mahdollista, toteutetaan maksu ensimmäisenä 
mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen.

Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan 
toimikautensa päättymiseen saakka. Velvollisuus säilyttää 
osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy 
jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen 
eroaa ennen 31.12.2013, tulee hänen palauttaa saamistaan 
osakkeista puolet. Palkkioiden maksaminen osakkeilla 
tapahtuu luovuttamalla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita ylimääräisen yhtiökokouksen 15.1.2013 päättämän 
antivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden 
luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä 
johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.

Yhtiökokouksen päätti, että Pekka Vennamolle, Anne 
Bernerille, Kai Mäkelälle, Arto Tenhuselle ja Timo Tiihoselle 
luovutetaan kullekin 10 344 kappaletta yhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita. Annettavat osakkeet maksetaan kuittaamalla 

hallituksen jäsenyyteen perustuva palkkiosaatava. Kullakin 
hallituksen jäsenellä on yhtiökokoukseen mennessä 6 000 
euron suuruinen saatava yhtiöltä. Osakeannin perusteena on 
edellisen varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen toteuttaminen 
käytännössä. Siksi sillä on katsottava olevan painava 
taloudellinen syy. Osakkeen hinnan määräytymisperuste on 
yhtiön osakkeen keskikurssi ajalta, johon palkkio perustuu.

Avainhenkilöiden palkat sisältävät sekä kiinteitä että 
muuttuvia osia. Muuttuvien osien palkkojen maksamisen 
edellytyksenä on saavutettu tulostavoite ja se määräytyy 
prosenttina tulosyksikölle asetetusta mittarista. Muuttuvat 
osien tarkastelujakso on kuukausi, kvartaali tai kalenterivuosi ja 
palkkio voidaan maksaa myös yhtiön omina osakkeina.

Soprano Oyj:n hallitus päätti 11.4.2013 yhtiökokouksen 
antamaan valtuutukseen perustuen, että se luovuttaa 
yhteensä 80 192 yhtiön omassa hallussa olevaa osaketta 
julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Yhtiön avainhenkilöillä 
oli vuoden 2012 tulokseen sidotut bonusjärjestelyt, joiden 
perusteella heille maksettiin kannustepalkkio kuittaamalla 
bonuspalkkiosaatava merkintähinnan maksuna Soprano Oyj:n 
omilla osakkeilla luovuttamalla heille yhteensä 80 192 omaa 
osaketta. Osakkeiden hinta perustui yhtiön osakkeen vaihdolla 
painotettuun keskikurssiin ajalla 1.1. – 31.3.2013. 

Konsernilla ei ole optio-ohjelmia.
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24. RAHOITUSVELAT
Pitkäaikaiseen jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat
tuhatta euroa 2013 2012
Pankkilainat 2 344 647
Vaihtovelkakirjalainat 500 0
Rahoitusleasingvelat 116 0
Yhteensä 2 961 647

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat
tuhatta euroa 2013 2012
Shekkiluottotilit 0 28
Rahoitusleasingvelat 120 0
Factoring-velka 903 0
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, 
pankkilainat 780 188
Yhteensä 1 803 216

Konsernin pankkilainat ovat  vaihtuvakorkoisia. Konsernin keskimääräinen korkoprosentti vuonna 2013 oli 
4,5 % (vuonna 2012 3,5%). Velkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 26 Rahoitusriskien hallinta. Konsernin 
vaihtuvakorkoisten velkojen määrät ja niiden sopimusten ja niiden sopimusten mukaiset uudelleenhinnoittelujaksot 
ovat seuraavat:
Pitkäaikaisten velkojen erääntymisajat
tuhatta euroa 2013 2012
0-12 kk 780 195
1-2 vuotta 779 195
2-3 vuotta 742 195
yli kolme vuotta 822 250
Yhteensä 3 124 835

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät lainat
Konserni on luokitellut Hämeentie 155, Helsinki -osoitteessa 
olevan toimitilansa myytävänä olevaksi. Toimitilaan liittyvä 
velka 31.12.2013 on yhteensä 67 200 euroa. Laina on sidottu 
Nordea Primeen ja sitä lyhennetään kuukausittain. Myytävänä 
olevien pitkäaikaisten omaisuuserien laina on eroteltu 
rahoitusveloista myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin 
liittyväksi velaksi ja siitä on kerrottu liitetiedon kohdassa 2. 

Vaihtovelkakirjalainat
Konserni laski 11.4.2013 liikkeeseen kaksi nimellisarvoltaan 
yhteensä 1 500 000 euron vaihtovelkakirjalainaa.

Soprano Oyj:n hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen 
15.1.2013 antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen 
pääomaltaan 500 000 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan 
Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle. 
Vaihtovelkakirjalaina liittyi 14.1.2013 tiedotettuun Tieturi Oy 
-konsernin hankinnan rahoitukseen. Lainan emissiokurssi oli 
100 % ja lainan pääomalle maksetaan 8 % kiinteää vuotuista 
korkoa. Merkittyihin lainaosuuksiin liittyy oikeus vaihtaa 
ne yhteensä enintään 769.230 kappaleeseen yhtiön uusia 
osakkeita tai hallussa olevia osakkeita. Vaihtovelkakirjalainalla 
merkittävien osakkeiden vaihtohinta on 0,65 euroa osakkeelta. 
Lainaosuuksien vaihtoaika alkoi 7.5.2013 ja päättyy 
11.12.2018. Vaihtovelkakirjalainaa lyhennetään 11.6.2015 
lähtien vuosittain 110 000 erin vuosittain, viimeinen erä 60 000 
euroa lyhennetään 11.12.2018. Vaihtovelkakirjalaina on 
kirjattu vieraaseen pääomaan.

Soprano Oyj:n hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen 
15.1.2013 antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen 
pääomaltaan 1 000 000 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan 
Suomen Kulttuurirahastolle. Vaihtovelkakirjalaina liittyy 
14.1.2013 tiedotettuun Tieturi Oy -konsernin hankinnan 
rahoitukseen. Lainan emissiokurssi oli 100 % ja lainan 
pääomalle maksetaan 8,5 % kiinteää vuotuista korkoa 
11.4.2020 saakka, jonka jälkeen pääomalle kertyy kiinteää 
vuotuista korkoa 12 %. Merkittyihin lainaosuuksiin liittyy 
oikeus vaihtaa ne yhteensä enintään 1 538 461 kappaleeseen 
yhtiön uusia osakkeita tai hallussa olevia osakkeita. 
Vaihtovelkakirjalainalla merkittävien osakkeiden vaihtohinta 
on 0,65 euroa osakkeelta. Lainaosuuksien vaihtoaika alkoi 
7.5.2013 ja on voimassa koko laina-ajan. Vaihtovelkakirjalainaa 
ei lyhennetä ja se on kirjattu omaan pääomaan oman 
pääoman ehtoiseksi lainaksi.

Velkoihin liittyvät sopimusehdot 
Joihinkin lainasopimuksiin liittyy kovenanttiehtoja, joiden 
mukaan konsernin on saavutettava tietyt keskeiset 
toimintaan liittyvät tavoitteet. Raportointikauden lopussa 
konserni täytti nettovelkojen ja käyttökatteen suhdetta sekä 
omavaraisuusastetta koskevat kovenanttivaatimukset, jotka 
liittyvät 3,0 miljoonan euron pankkilainaan ja 0,5 miljoonana 
euron vaihtovelkakirjalainaan.
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24. RAHOITUSVELAT
Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat
Rahoitusleasingvelkojen bruttomäärä
vähimmäisvuokrat erääntymisajoittain 2013 2012
Yhden vuoden kuluessa 127 0
Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden 
vuoden kuluttua 121 0
Yhteensä 247 0
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut -12 0
Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo 236 0

Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo erääntyy 
seuraavasti
Yhden vuoden kuluessa 120 0
Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden 
vuoden kuluttua 116 0
Yhteensä 236 0

25. OSTOVELAT JA MUUT VELAT
tuhatta euroa 2013 2012
Ostovelat 2 174 207
Saadut ennakot 625 4
Muut velat 836 1 546
Siirtovelat 1 549 624
Yhteensä 5 183 2 380
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26. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan 
useille rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallinnan 
tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden 
muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulok-
seen. Pääasialliset rahoitusriskit ovat maksuvalmius-, 
luotto- ja valuuttariski. Konsernin riskienhallinnan 
yleiset periaatteet hyväksyy hallitus, ja niiden käytän-
nön toteutuksesta vastaa yhtiön johto.

Maksuvalmiusriski
Yhtiö noudattaa huolellista maksuvalmiusriskin hal-
lintaa. Yhtiön maksuvalmiutta seurataan ja ennuste-
taan kolmen kuukauden periodilla talousraportoin-
nin osana sekä vuositasolla. Rahoituksen saatavuus ja 
joustavuus pyritään takaamaan rahoituslaitosten luot-
toinstrumenttien avulla. 

Seuraava taulukko kuvaa sopimuksiin perustuvaa 
maturiteettianalyysiä. Luvut ovat diskonttaamattomia 
ja ne sisältävät sekä korko- ja takausmaksut että pää-
oman takaisinmaksut.

tuhatta euroa
31.12.2013

tasearvo
 

rahavirta
yhteensä

alle 1
vuosi

1-2 
vuotta

2-5
vuotta

yli 5
vuotta

Pankkilainat 3 191 3 518 971 874 1 674  
Oman pääoman ehtoinen laina* 1 000 1 535 85 85 255 1 110
Vaihtovelkakirjalaina 500 626 41 145 440  
Rahoitusleasingit 236 278 99 93 86  
Factoringluottovelat 903 913     913  
Ostovelat ja muut velat 5 329 5 328 5 186 114 28  
Yhteensä 11 158 12 198 6 382 1 311 2 483 1 110
Luotolliset tilit 120 tuhanteen euroon asti, ei käytössä 31.12.2013
* Taulukossa laina kirjattu maksettavaksi 11.4.2020. Lainan takaisinmaksu on vapaaehtoinen. 

 
 

tuhatta euroa
31.12.2012

tasearvo
 

rahavirta
yhteensä

alle 1
vuosi

1-2 
vuotta

2-5
vuotta

yli 5
vuotta

Pankkilainat 835 914 222 216 475  
Tuotekehityslainat (Tekes) 0 0  
Pääomalaina (Tekes) 0 0  
Ostovelat ja muut velat 2 650 2 650 2 309 240 100  
Luotolliset tilit* 28 28 28  
Yhteensä 3 513 3 592 2 560 457 575 0
* Luotolliset tilit 320 tuhanteen euroon asti, käytössä 28 tuhatta euroa 31.12.2012

 

Luottoriski
Konsernilla ei ole merkittäviä luottoriskikeskitty-
miä. Yhtiöllä on toimintaperiaatteet sen varmista-
miseksi, että tuotteita ja palveluita myydään vain 
asiakkaille, joilla on asianmukainen luottohistoria. 
Jokaisen uuden sopimusasiakkaan luottotiedot sel-
vitetään ennen sopimuksen allekirjoittamista. Saata-
vien perintää ja seurantaa tehdään viikkotasolla. Yhti-
öllä oli vuonna 2013 14 tuhatta euroa luottotappioita 
(vuonna 2012 28 tuhatta euroa luottotappioita). Kon-
sernin luottoriskien enimmäismäärä vastaa rahoitus-
varojen kirjanpitoarvoa tilikauden lopussa. Myynti-
saamisten ikäjakauma on esitetty liitetiedossa 19. 
Myyntisaamiset ja muut saamiset.

Korkoriski
Konsernin korkoriski ei ole merkittävä. Konsernin 
lyhyet rahamarkkinasijoitukset altistavat sen rahavir-
ran korkoriskille, mutta niiden vaikutus ei ole merkit-

tävä kokonaisuudessaan. Konsernin tulot sekä ope-
ratiiviset rahavirrat ovat pääosiltaan riippumattomia 
markkinakorkojen vaihteluista. Konsernin lainat ovat 
muuttuva- ja kiinteäkorkoisia ja ne on sidottu 2–12 
kuukauden euriboreihin 56,3 prosentin, pankkien vii-
tekorkoihin 16,6 prosentin sekä kiinteisiin korkoihin 
29,8 prosentin osuudella. Konsernin lainoista on ker-
rottu liitteessä 24.

Valuuttariski
Konserni toimii kansainvälisesti ja on siten altistunut 
eri valuuttapositioista aiheutuville transaktioriskeille 
ja riskeille, jotka syntyvät kun eri valuutoissa olevat 
sijoitukset muunnetaan emoyrityksen toimintavaluut-
taan. Valuuttakurssiriskit syntyvät kaupallisista tran-
saktioista, taseen monetaarisista eristä ja ulkomaisiin 
tytäryrityksiin tehdyistä nettosijoituksista. Konsernilla 
on tilinpäätöshetkellä yksiköt Ruotsissa ja Virossa. 
Konsernilla kertyy muuntoeroa pääosin Ruotsin kruu-
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nusta, muuntoero ei toistaiseksi ole ollut merkit-
tävä eikä konserni ole suojautunut siltä. Vuoden 2013 
muuntoero -22 tuhatta euroa (vuonna 2012 ei muun-
toeroa) on kirjattu laajan tuloslaskelman eriin. 

Pääoman hallinta
Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on opti-
maalisen pääomarakenteen avulla tukea liiketoimin-
taa varmistamalla normaalit toimintaedellytykset ja 
kasvattaa omistaja-arvoa tavoitteena paras mahdolli-
nen tuotto. Optimaalinen pääomarakenne takaa myös 
pienemmät pääoman kustannukset. Pääomaraken-
teeseen vaikutetaan mm. osingonjaon ja osakeantien 
kautta. Konserni voi vaihdella ja mukauttaa osakkeen-
omistajille maksettujen osinkojen tai näille palau-
tettavan pääoman määrää, tai uusien liikkeeseen 
laskettavien osakkeiden lukumäärää tai päättää omai-
suuserien myynneistä velkojen vähentämiseksi. 

Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan 
jatkuvasti omavaraisuusasteella. Konsernin korolliset 
velat olivat vuoden 2013 lopussa 5 830 tuhatta euroa 
(31.12.2012 864 tuhatta euroa) ja omavaraisuusaste 
oli 33,2 % (31.12.2012 40,9 %). 

Konsernin pankkilainoihin liittyvät kovenantit ovat 
tavanomaisia ehtoja, jotka muun muassa rajoitta-
vat uusien lainojen nostoa ja vakuuksien antoa ilman 
pankin lupaa.

Raportointikauden lopussa konserni täytti nettovel-
kojen ja käyttökatteen suhdetta sekä omavaraisuus-
astetta koskevat kovenanttivaatimukset, jotka liittyvät 
3,0 miljoonan euron pankkilainaan ja 0,5 miljoonan 
euron vaihtovelkakirjalainaan. 

Taulukossa on esitetty kunkin rahoitusvarojen ja –
velkojen erän käyvät arvot ja kirjanpitoarvot, jotka 
vastaavat konsernitaseen arvoja. Käyvän arvon mää-
rittämiseen on käytetty alan keskimääräistä vieraan 
pääoman kustannusta 5,64 % (31.12.2012 5,12 %). 
Myyntisaamisten ja muiden saamisten, rahavarojen 
sekä ostovelkojen kirjanpitoarvot vastaavat olennai-
silta osin käypiä arvoja, koska diskonttauksen vaikutus 
ei ole olennainen saatavien ja velkojen maturiteetti 
huomioon ottaen. Muiden rahoitusvelkojen käyvät 
arvot perustuvat merkittäviltä osin tietoihin jotka 
kyseiselle velalle ovat havainnoitavissa joko suoraan 
tai epäsuorasti (hierarkiataso 2).  Näiden instrument-
tien käyvän arvon määrittämisessä konserni käyttää 
yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden syöttö-
tiedot kuitenkin perustuvat merkittäviltä osin havain-
noitavissa oleviin markkinatietoihin. Rahoituslea-
singvelkojen käypä arvo on arvioitu diskonttaamalla 
vastaiset rahavirrat korolla, joka vastaa vastaavien 
vuokrasopimusten korkoa. (hierarkiataso 2)

Rahoitusvarojen ja - velkojen käyvät arvot
 
tuhatta euroa

Kirjanpito-
arvo
2013

Käypä
arvo
2013

Kirjanpito-
arvo
2012

Käypä
arvo
2012

Rahoitusvarat     
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 632 4 632 1 264 1 264
Rahavarat 2 352 2 352 1 058 1 058
Rahoitusvelat     
Pankkilainat 3 191 2 854 835 749
Oman pääoman ehtoinen laina 1 000 1 000  
Vaihtovelkakirjalaina 500 421  
Factoring-lainat 903 903  
Rahoitusleasingit 236 236  
Ostovelat ja muut velat (pitkä- ja lyhytaikaiset) 5 328 5 317 2 650 2 633
Luotolliset tilit* 0 0 28 28

** tililimiitit 31.12.2013 120 tuhatta euroa, ei käytössä per 31.12.2013. 
*   tililimiitit 31.12.2012 320 tuhatta euroa, josta käytössä per 31.12.2012 28 tuhatta euroa.

 

(64) 43 SOPRANO OYJ KONSERNI



28. MUUT VUOKRASOPIMUKSET
Konserni on vuokrannut useat käyttämänsä toimistotilat. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat kolmen kuukauden 
irtisanomisajasta kolmen vuoden ja yhdeksän kuukauden kiinteään vuokrasopimuskauteen asti.  Sopimukset sisältävät 
yleensä indeksiehdon. Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat 
ovat:
Toimitilojen vuokrasopimukset
tuhatta euroa 2013 2012
Yhden vuoden kuluessa 2 512 157
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viisi vuotta 4 608 7
Yhteensä 7 120 164

Konserni on vuokrannut kalusteita ja tietoteknisiä laitteita. Konsernin leasingvastuut ovat:
Konsernin leasingvastuut
tuhatta euroa 2013 2012
Yhden vuoden kuluessa 132 15
Vuotta pidemmän ajan  ja enintään viiden vuoden kuluttua 149 33
Yhteensä 280 48

29. EHDOLLISET VELAT JA VARAT SEKÄ HANKINTASITOUMUKSET

Omasta puolesta annetut vakuudet
tuhatta euroa 2013 2012
Yrityskiinnitykset 3 950 950
Takaukset 175 50
Yhteensä 4 125 1 000

Tieturi Oy:n ja  Promode Oy:n osakekannat ovat pantatut emoyhtiö Soprano Oyj:n rahoituslainojen
vakuudeksi. 

Riita-asiat ja oikeudenkäynnit
Soprano Oyj:n tytäryhtiö Informator Utbildning Svenska Ab:n entinen toimitusjohtaja on esittänyt yhtiölle noin 
215 tuhannen euron korvausvaatimuksen liittyen päättyneeseen toimitusjohtajan sopimukseen. Todennäköisesti 
välimiesmenettelyllä ratkaistavan asian kustannukset ovat lisäksi noin 115 tuhatta euroa sekä osapuolten 
lakimiespalkkiot, jotka hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan.

Yhtiö pitää entisen toimitusjohtajan vaatimuksia perusteettomina eikä ole kirjannut kuluvarausta vaatimuksista.
Konsernin yhtiöitä kohtaan ei ole esitetty muita oikeudenkäynteihin liittyviä korvausvaatimuksia eikä 

tilinpäätökseen sisälly oikeudenkäynteihin liittyviä varauksia.

27. LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTOJEN OIKAISUT

Liiketoimet johon ei liity maksutapahtumaa
tuhatta euroa 2013 2012
Poistot 410 109
Yrityskauppojen toteutumattomat lisäkauppahinnat -560 -60
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -22 2
Kurssierot 22 0
Yhteensä -150 50
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30. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös hallituksen ja 
johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja. Konsernilla ei ole yhteisyrityksiä.

Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet ovat seuraavat:

Yritys Kotimaa
Omistus-

osuus (%)

Osuus
äänivallasta 

(%)
Soprano Oyj, emoyhtiö, Helsinki Suomi
Soprano Communications Oy, Helsinki Suomi 100,00 100,00
Promode Oy, Helsinki Suomi 100,00 100,00
Soprano Digital Oy, Helsinki Suomi 100,00 100,00
Töllö Finland Oy (Soprano Digital Oy:n tytäryhtiö) Suomi 87,73 87,73
Soprano Commerce Oy, Helsinki Suomi 100,00 100,00
Lemonline Oy, Jyväskylä Suomi 100,00 100,00
Pipfrog Oü, Tallinna Viro 100,00 100,00
Aspectum Oy, Helsinki Suomi 100,00 100,00
Aspectum Consulting Oy, Helsinki  
(Aspectum Oy:n tytäryhtiö 96 %, Soprano Oyj 4 %) Suomi 100,00 100,00
Aspectum Tools Oy (Aspectum Oy:n tytäryhtiö) Suomi 80,00 80,00
Aspectum Public Oy (Aspectum Oy:n tytäryhtiö) Suomi 100,00 100,00
Tieturi Oy, Helsinki Suomi 100,00 100,00
Informator Utbildning Svenska AB, Tukholma  
(Tieturi Oy:n tytäryhtiö) Ruotsi 100,00 100,00

Konsernin osakkuusyhtiöt ovat:

Yritys Kotimaa
Omistus-

osuus (%)

Osuus
äänivallasta 

(%)
Isolta Oy Suomi 34,00 34,00
Suomen Onlineallekirjoitus Oy (Soprano Digital Oy:n 
osakkuusyhtiö) Suomi 32,00 32,00

Lähipiirin kanssa toteutui seuraavat liiketapahtumat,  
jotka eivät eliminoidu konsernitilinpäätöksessä:
2013, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat
Osakkuusyritykset 57 14 3
Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden määräysvallassa olevat yhtiöt 52 224 21 52

2012, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat
Osakkuusyritykset 89 46 10 3
Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden määräysvallassa olevat yhtiöt 19 9
Konserniyhtiöt ovat myyneet omia palveluitaan konsernin osakkuusyhtiöille sekä  lähipiirin kontrolloimille yhtiöille. 
Osakkuusyhtiöltä ja lähipiirin kontrolloimilta yhtiöltä on ostettu heidän tarjoamiaan palveluita ja tavaroita. Tavaroiden 
ja palvelujen myynnit ja ostot lähipiirille ovat toteutuneet yleisillä markkinaehdoilla ja perustuvat markkinahintoihin.
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Johdon työsuhde-etuudet:
tuhatta euroa 2013 2012
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 554 449
Osakeperusteiset etuudet 90 78
Yhteensä 644 527

Palkat ja palkkiot
tuhatta euroa 2013 2012
Pekka Vennamo, hallituksen puheenjohtaja 12 12
Arto Tenhunen, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen 214 152
Kai Mäkelä, hallituksen jäsen 9 8
Anne Berner, hallituksen jäsen 10 9
Timo Tiihonen, hallituksen jäsen 9 9
Christina Dahlblom, hallituksen jäsen, 8.5.2013 alkaen 8 0
Taneli Tikka, hallituksen jäsen 22.2.2012 saakka,  
Soprano Digital Oy:n toimitusjohtaja 21.5.2012 saakka 0

 
14

Muu johtoryhmä 382 322
yhteensä 644 527
Toimitus- ja varatoimitusjohtajan eläkeiät määräytyvät lain mukaan ja ne maksetaan 
vuosittaisen tyel-maksun muodossa.

Lainat lähipiirille:
tuhatta euroa 2013 2012
Johtoon kuuluville avainhenkilöille myönnetyt lainat
Tilikauden alussa 137 136
Tilikauden aikana myönnetyt lainat
Lainojen takaisinmaksut -23
Veloitetut korot 1 2
Tilikauden aikana saadut korkomaksut -1 -2
Tilikauden lopussa 114 137

Lähipiirin lainaehdot ovat seuraavat:

Nimi
Lainan
määrä

Takaisin-
maksuehdot Korko

Pekka Vennamo 45 333
30.6.14 

mennessä peruskorko

Kai Mäkelä 68 000
30.6.14 

mennessä peruskorko
yhteensä 113 333

Muut henkilökunnan ja ei-lähipiirin lainat yhteensä 171 301
30.6.14 

mennessä peruskorko
Henkilöstöannin lainat yhteensä 31.12.2013 284 634
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Soprano Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 17.9.2007 
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän luomisesta. 
Hallitukselle ja koko  henkilökunnalle tarjottiin 
mahdollisuutta merkitä Soprano Oyj:n osakkeita 
10% alemmalla hinnalla kuin päätöstä edeltäneen 
kuukauden keskikurssi. Merkintähinta oli 0,68 euroa 
osakkeelta. Samassa yhteydessä hallitukselle ja koko 
henkilökunnalle  tarjottiin mahdollisuutta ottaa lainaa 
merkintää vastaan. Laina tulee maksaa 3 vuoden päästä 
kokonaisuudessaan pois tai osakkeita myytäessä. 
Osakkeita voi myydä aikaisintaan kahden vuoden 
päästä. Merkityt osakkeet ovat lainan vakuutena, joiden 
käypä arvo yhteensä 31.12.2013 oli 0,45 miljoonaa 
euroa (31.12.2012 0,28 miljoonaa euroa). Soprano 
Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2009 pidentää 
lainan ehtoja niin, että laina-aika on korkeintaan kuusi 
vuotta ja laina on maksettava viimeistään 24.9.2013 
tai osakkeita myytäessä.  Osakkeiden luovutuskielto 
päättyi syyskuussa 2009. Soprano Oyj:n hallitus päätti 
syyskuussa 2013 jatkaa laina-aikaa 30.6.2014 saakka. 
Lainoja lyhennetään  kolmasosin viimeistään eräpäivinä 
31.12.2013, 31.3.2014 ja 30.6.2014.

Soprano sopi 26.6.2013 hankkivansa johtoryhmän 
jäsen Ilkka Kurjelta 10 000 Aspectum Oy:n tytäryhtiön 
Aspectum Consulting Oy:n osaketta, mikä edustaa kahta 
prosenttia Aspectum Consulting Oy:n osakekannasta.

Soprano antoi vaihdossa Soprano Oyj:n uusia 
osakkeita. Kauppahinta jakautuu peruskauppahintaan 
ja Aspectum-konsernin tuloksen perusteella 
seuraavien neljän tilikauden ajalta maksettavaan 
lisäkauppahintaan, joka muodostaa enimmillään 
puolet kokonaiskauppahinnasta. Osakevaihdossa 
annettavien Sopranon osakkeiden lukumäärä on 
peruskauppahinnan osalta 19 239 Sopranon osaketta 
vastikkeena hankittavista Aspectum Consulting Oy:n 
osakkeista. Lisäkauppahintana annettavien Sopranon 
osakkeiden lukumäärä on enimmillään yhtä suuri kuin 
peruskauppahinta. Yhteensä kaupassa annetaan Ilkka 
Kurjelle enintään 38 478 Sopranon osaketta.

Osakevaihdossa annettavien osakkeiden lukumäärä 
perustuu osapuolten välisissä neuvotteluissa sovitusti 
toisaalta Aspectum-yhtiöiden arvonmääritykseen ja 
toisaalta Sopranon osakkeen kaupankäyntimäärillä 
painotettuun keskikurssiin kaupasta sopimista edeltävien 
kolmenkalenterikuukauden aikana, minkä mukaan 
laskettu keskikurssi on 0,75 euroa. Kaupassa käytetty 
laskennallinen peruskauppahinta on hankittavien 
Aspectum Consulting Oy:n osakkeiden osalta 14 429 
euroa. Mahdollinen lisäkauppahinta on laskennalliselta 
määrältään enintään peruskauppahinnan määrä.
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31. TUNNUSLUVUT liite-
tieto 2013 2012 2011

Liikevaihto, tuhatta euroa 17 004 5 660 5 302
Liiketulos, tuhatta euroa 764 622 545
%-liikevaihdosta 4,5 11,0 10,3
Tulos ennen veroja, tuhatta euroa 487 557 307
%-liikevaihdosta 2,9 9,8 5,8
Tilikauden tulos, tuhatta euroa 524 393 169
Sijoitetun pääoman tuotto, %, konserni 12,3 21,1 11,7
Oman pääoman tuotto, %, konserni 13,6 23,6 13,6
Omavaraisuusaste, % 33,2 40,9 61,6
Henkilöstö keskimäärin 130 56 45

Osakekohtainen tulos, euroa 13 0,04 0,03 0,01
Osakekohtainen oma pääoma 0,31 0,20 0,20
Osakekohtainen osinko/pääoman palautus, euroa 
(maksuvuosi) 0,04 0,02 0,01
P/E-luku 32,1 14,2 37,0

Osakkeen ylin kurssi, euroa 1,10 0,68 0,74
Osakkeen alin kurssi, euroa 0,44 0,42 0,37
Tilikauden keskikurssi, euroa (graafi) 0,77 0,51 0,48
Ulkona olevan osakekannan markkina-arvo, tuhatta 
euroa 16 816 5 373 6 250
Osakkeiden vaihdon kehitys, 1000 kpl 1 608 734 766
Osakkeiden vaihto, % 11,0 6,3 6,6
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän
painotettu keskiarvo tilikauden aikana, 1000 kpl 13 14 660 11 627 11 565
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilikauden
lopussa, 1000 kpl 22 15 473 11 777 11 609

Graafi: Soprano Oyj:n osakekurssin kehitys 1.1.2011-31.12.2013, euroa (lähde: Kauppalehti)
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32. OSAKKEENOMISTUKSEN JAKAUMA JA TIEDOT OSAKKEENOMISTAJISTA

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2013
Omistajat Osakkeet %
1 Tenhunen Arto 4 784 605 30,9
2 Oy Herttakuutonen Ab 2 835 869 18,3
3 Allocation Point Oy Holding And Financing 2 087 500 13,5
4 Kuusisto Teppo 1 049 931 6,8
5 Eläke-Fennia Keskinäinen vakuutusyhtiö 1 000 000 6,5
6 Setelium Oy 400 000 2,6
7 Mäkelä Kai 259 071 1,7
8 Vennamo Pekka 161 463 1,0
9 Sijoitus Oy 145 000 0,9

10 Lill Bruno 141 520 0,9
11 Ylinen Jouni 121 314 0,8
12 Auvinen Riitta 118 698 0,8
13 Hassinen Jukka 100 000 0,6
14 Ljungberg Kari 100 000 0,6
15 Sarvela Vesa 98 967 0,6
16 Kovanen Sami 88 834 0,6
17 A.G.G. Value Oy 73 732 0,5
18 Kalliola Jarmo 69 629 0,5
19 Suvanto Jaakko 60 100 0,4
20 Valli Tapio 59 686 0,4
21 Kansikas Mika 58 843 0,4
22 Rajala Juhani 54 400 0,4
23 Hokkinen Jyri 53 866 0,3
24 Mykkänen Jouni 53 300 0,3
25 Teräslahti Matti 52 775 0,3
26 Terragem Oy 48 000 0,3
27 Vatjus-Anttila Jaana 46 322 0,3
28 Soprano Oyj 45 057 0,3
29 Peltomaa Vesa 44 848 0,3
30 Richter Bernd 41 000 0,3

30 suurinta yhteensä 14 254 330 92,1
Hallintarekisteröidyt 10 500 0,1
Muut 1 207 942 7,8
Yhteensä 15 472 772 100,0
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Lähipiirin osakkeenomistus 31.12.2013 Osakkeet %

Tenhunen Arto 4 784 605 30,9
toimitusjohtaja, hallituksen 

ja johtoryhmän jäsen
Mäkelä Kai, Oy Herttakuutonen Ab, Setelium Oy 3 494 940 22,6 hallituksen jäsen
Vennamo Pekka ja Sijoitus Oy 306 463 2,0 hallituksen puheenjohtaja
Kauppinen Panu 15 000 0,1 johtoryhmän jäsen
Berner Anne 13 333 0,1 hallituksen jäsen
Kurki Ilkka 339 0,0 johtoryhmän jäsen
Sorainen Samuel 100 0,0 johtoryhmän jäsen
yhteensä 8 614 780 55,7

Osakkeiden omistuksen jakautuminen 31.12.2013 

Osakkeita
omistajia

kpl
omistajia

%

arvo-osuus 
ja  

äänimäärä
kpl

arvo-osuus 
ja  

äänimäärä
%

1–1 000 312 60,5 128 998 0,8
1 001–10 000 144 27,9 508 395 3,3
10 001–100 000 48 9,3 1 730 408 11,2
Yli 100 000 12 2,3 13 104 971 84,7
yhteensä 516 100,0 15 472 772 100,0

Osakkeiden sektorijakauma 31.12.2013 omistajia
kpl

omistajia
%

arvo-osuus 
ja äänimäärä

kpl

arvo-osuus 
ja äänimäärä

%
Kotitaloudet 481 93,2 8 722 317 56,4
Kotimaiset yritykset 27 5,2 5 701 742 36,9
Ulkomaat 3 0,6 27 713 0,2
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 4 0,8 1 020 000 6,6
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 0,2 500 0,0
Yhteensä 516 100,0 15 472 272 100,0
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33. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Kaupankäynti Soprano Oyj:n osakkeilla Nasdaq 
OMX Helsingin pörssilistalla alkoi 7.1.2014 klo 
10.00. Nasdaq OMX Helsinki Oy:n listauskomitea oli 
18.12.2013 hyväksynyt Soprano Oyj:n listalleottoha-
kemuksen, jossa yhtiö haki listanvaihtoa Nasdaq OMX 
Helsingin prelistalta pörssilistalle. Samalla Soprano 
Oyj:n ICB -toimialaluokitus muuttui Viestintä -ylätoi-
mialaluokasta (5500) Teknologia -ylätoimialaluokkaan 
(9500), yhtiötunnus muuttuu SOP:ksi ja osakkeen kau-
pankäyntitunnus muuttuu SOPRA:ksi NASDAQ OMX 
Helsingin INET- kaupankäyntijärjestelmässä 7.1.2014 
lähtien.

Soprano allekirjoitti 30.1.2014 sopimuksen Mana-
gement Institute of Finland MIF –valmennuskonser-
nin koko osakekannan hankkimisesta Johtamistaidon 
Osuuskunta JTO:lta, Taloudellinen tiedotustoimisto 
TAT:lta ja Kansainvälisen kaupan koulutussäätiö FINT-
RAlta. MIF on Suomen suurin johtamisen, viestinnän 
ja vientikaupan kouluttaja. Yhtiö toimii 5 kaupungissa 
Suomessa sekä Pietarissa, sillä on 60 työntekijää ja 8 
miljoonan euron liikevaihto.

Management Institute of Finland - MIF Oy ja MIF 
koulutus Oy on perustettu kesällä 2012, kun JTO-Pal-
velut Oy, Fintra ja Infor yhdistyivät. MIF Academy tar-
joaa käytännönläheisten valmennuskurssien lisäksi 
ammattitutkintoja ja koulutusohjelmia. Arvostettujen 
kansainvälisten yliopistojen IMD:n ja UC Berkeleyn 
kanssa MIF järjestää EMBA Creative Leadership -tut-
kintoja ja virtuaalista valmennusta yhdessä Ashridge 
Business Schoolin kanssa.

Soprano Oyj arvioi valmennusyhtiöiden yhdistymi-
sestä koituvien synergiahyötyjen olevan 0,5 miljoonan 
euron luokkaa vuositasolla. Kaupasta ja yhdistymi-
sestä aiheutuu merkittävät kertakustannukset tili-
kaudelle 2014. Soprano maksaa MIF-konsernin koko 
osakekannasta 200 000 euron käteisvastikkeen sekä 
300 000 euron arvosta Soprano Oyj:n uusia osakkeita. 
Kauppa vaatii due diligence –tarkastuksen jälkeen 
Soprano Oyj:n hallituksen hyväksynnän 31.3.2014 
mennessä. Yhtiö julkisti 26.2.2014 MIF-konsernin 
tuloksen ja taseen vuodelta 2013:

Tilintarkastettu, FAS 
Konsernin tuloslaskelma 
tuhatta euroa

1.1-
31.12.2013

12.6-
31.12.2012

Liikevaihto 8 134 4 159
Liiketoiminnan muut tuotot 108 133
Materiaalit ja palvelut yht. -2 476 -1 463
Henkilöstökulut -4 079 -3 809
Suunnitelman mukaiset 
poistot -44 -35
Liiketoiminnan muut kulut -2 020 -2 641
Liikevoitto (tappio) -377 -3 655
Rahoitustuotot ja –kulut -80 -2
Voitto ennen veroja -456 -3 657
Verot 0 0
Tilikauden voitto (tappio) -456 -3 657
   
Konsernitase
tuhatta euroa 31.12.2013 31.12.2012
Aineettomat oikeudet 50 71
Koneet ja kalusto 70 139
Muut osakkeet ja osuudet 7 7
Pysyvät vastaavat yhteensä 127 217
   
Myyntisaamiset ja muut 
saamiset 942 1 333
Rahat ja pankkisaamiset 333 175
Vaihtuvat vastaavat 
yhteensä 1 275 1 509
Vastaavaa yhteensä 1 403 1 726
   
Osakepääoma 3 3
Sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto 2 019 400
Voittovarat -4 319 -3 862
Oma pääoma yhteensä -2 298 -3 459
   
Muut pitkäaikaiset velat 0 1 708
Pääomalainat 1 759 0
   
Saadut ennakot 374 144
Ostovelat 236 575
Muut velat 314 987
Siirtovelat 1 017 1 771
Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 941 3 477
Vieras pääoma yhteensä 3 700 5 185
Vastattavaa yhteensä 1 403 1 726
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Management Institute of Finland MIF Oy:n tilintar-
kastuskertomuksessa tilikaudelta 2013 on maininta, 
että toiminnan tappiollisuus on kiristänyt emoyhtiön 
maksuvalmiutta. Toiminnan jatkuvuuden kannalta 
keskeistä on toiminnan kannattavuuden kehitys sekä 
pääoma- ja rahoitusrakenteen riittävyys.

Soprano Oyj julkistit 5.3.2014 vastaanottaneensa 
1 000 000 kappaletta omia osakkeitaan vastik-
keetta Allocation Point Oy:ltä. Osakkeiden vas-
taanottaminen liittyi 10.9.2012 allekirjoitettuun 
Aspectum Oy:n osakkeita koskevan osakevaihtosopi-
mukseen. Osake vaihtosopimusta päädyttiin muutta-

maan, jotta  Aspectum Oy:n liiketoimintojen yhdistä-
minen muuhun Soprano-konserniin voidaan toteuttaa 
liiketaloudellisin perustein. Samalla osakevaihdon 
vastikkeena annettuihin osakkeisiin liittyvät luovutus-
rajoitukset purettiin ja luovutusrajoituksiin liittyvä 
Aspectum-konsernin tuloksen erillisseuranta, josta 
osapuolet sopivat alkuperäisessä osakevaihtosopi-
muksessa, tältä osin päättyi. 

Osakkeiden vastaanottamisen seurauksena  yhtiölle 
palautuu 1 000 000 omaa osaketta. Järjestelyllä ei ole 
tulosvaikutusta. Osakkeiden palautumisen jälkeen 
yhtiöllä on hallussaan 1 045 057 omaa osaketta.
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TASE
euroa 31.12.2013 31.12.2012

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot 4 614,64 53 830,04
Yhteensä 4 614,64 53 830,04

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 37 256,03 9 002,03
Yhteensä 37 256,03 9 002,03

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksistä 5 493 089,70 3 197 148,96
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 102 816,00 102 816,00
Muut osakkeet ja osuudet 160 250,40 160 250,40
Yhteensä 5 756 156,10 3 460 215,36

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 798 026,77 3 523 047,43

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Pitkäaikaiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 439 597,50 0,00
Lainasaamiset 284 633,92 407 280,00
Yhteensä 1 724 231,42 407 280,00

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 6 263,84 66 282,57
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 481 763,33 943 877,51
Lainasaamiset 1 910,51 2 717,91
Muut saamiset 70 751,59 84 779,71
Siirtosaamiset 60 390,69 19 412,51
Yhteensä 1 621 079,96 1 117 070,21

Rahat ja pankkisaamiset 324 233,37 202 902,13

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 669 544,75 1 727 252,34

VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 467 571,52 5 250 299,77
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TASE
euroa 31.12.2013 31.12.2012

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 96 000,00 96 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 590 951,73 1 558 439,92
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 166 411,14 -117 544,64
Tilikauden voitto (-tappio) 825 239,92 272 878,96

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 678 602,79 1 809 774,24

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Vaihtovelkakirjalainat 1 500 000,00 0,00
Lainat 2 337 100,00 559 500,00
Muut velat 146 100,48 260 000,00
Yhteensä 3 983 200,48 819 500,00

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 772 400,00 172 400,00
Ostovelat 226 665,08 87 196,64
Velat saman konsernin yrityksille 468 442,55 1 047 569,49
Muut velat 131 975,68 1 166 940,24
Siirtovelat 206 284,94 146 919,16
Yhteensä 1 805 768,25 2 621 025,53

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 788 968,73 3 440 525,53

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 467 571,52 5 250 299,77
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TULOSLASKELMA
euroa 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012

LIIKEVAIHTO 162 410,66 78 667,93
Liiketoiminnan muut tuotot 1 736 682,31 628 038,89

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -4 072,42 -1 500,00
Ulkopuoliset palvelut -114 778,54 -47 980,67
Yhteensä -118 850,96 -49 480,67

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -515 957,42 -296 456,29
Henkilösivukulut

Eläkekulut -79 878,54 -37 591,68
Muut henkilösivukulut -15 495,79 -9 125,23

Yhteensä -611 331,75 -343 173,20

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -61 634,03 -60 857,14
Yhteensä -61 634,03 -60 857,14

Liiketoiminnan muut kulut -813 142,60 -333 472,41

LIIKEVOITTO / -TAPPIO 294 133,63 -80 276,60

Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 611 476,00 0,00
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 4 933,13 6 066,52
Muut korko- ja rahoitustuotot 16 426,49 26 309,40
Korkokulut ja muut rahoituskulut -264 494,38 -119 207,89
Yhteensä 368 341,24 -86 831,97

TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 662 474,87 -167 108,57

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot 208 000,00 530 000,00
Yhteensä 208 000,00 530 000,00

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 870 474,87 362 891,43

Tuloverot 1 486,30 -86 012,47

Muut välittömät verot -46 721,25 -4 000,00

TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO 825 239,92 272 878,96
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RAHOITUSLASKELMA
euroa 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen satunnaisia eriä 662 474,87 -167 108,57
Rahoitustuotot ja -kulut -368 341,24 86 831,97
Oikaisut liikevoittoon

Suunnitelman mukaiset poistot 61 634,03 60 857,14
Muut tuotot ja kulut, johon ei liity maksutapahtumaa -560 000,00

Käyttöpääoman muutos 144 480,51 173 870,21
Maksetut korot ja maksut -234 662,35 -86 081,72
Saadut korot ja osingot 12 423,43 26 100,01
Maksetut verot -45 234,95 -62 415,46
Liiketoiminnan rahavirta -327 225,70 32 053,58

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -40 672,63 -2 043,91
Investoinnit muihin sijoituksiin -176,29
Ostetut tytäryhtiöosakkeet -3 735 538,24 -840 784,00
Tytäryhtiöiden myynnit
Saadut osingot investoinneista 4 933,10 6 066,52
Investointien rahavirta -3 771 277,77 -836 937,68

Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 610 588,85
Omien osakkeiden hankinta -42 651,82 -54 474,17
Omien osakkeiden myynti 53 728,64 38 123,00
Maksetut osingot/pääoman palautus -610 077,04 -232 175,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot 4 500 000,00 759 545,34
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -622 400,00 -90 500,00
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
Pitkäaikaisten saamisten muutos 122 646,08 10 920,00
Saadut korot pitkäaikaisista saamisista
Saadut konserniavustukset 208 000,00 530 000,00
Rahoituksen rahavirta 4 219 834,71 961 439,17

Rahavarojen muutos 121 331,24 156 555,07

Rahavarat kauden alussa 202 902,13 46 347,06
Rahavarat kauden lopussa 324 233,37 202 902,13
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa.

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.

Käyttöomaisuushyödyke Pitoaika 
Poisto-menetelmä/ 

-prosentti
Muut pitkävaikutteiset menot 3 - 5 tasapoisto

Koneet ja kalusto 3 - 5
menojäännös-poisto 

25 %

Liiketoiminnan muut tuotot 2013 2012
Vuokratuotot 5 760,00 17 280,00
Hallintoveloitukset 1 170 441,51 545 163,00
Muut tuotot 560 480,85 65 595,89
Yhteensä 1 736 682,36 628 038,89

Tilintarkastajan palkkiot 2013 2012
Tilintarkastus 25 705,00 19 095,25
Todistukset  ja lausunnot 15 587,00 3 125,00
Veroneuvonta 7 746,98 5 970,50
Muut palvelut 11 847,00 29 500,00

60 885,98 57 690,75

Muut korko- ja rahoitustuotot 2013 2012
Saman konsernin  yrityksiltä 14 180,00 10 225,00
Muilta 2 246,49 16 084,40
Yhteensä 16 426,49 26 309,40

Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin  yrityksille 21 710,00 37 989,00
Muille 242 784,38 81 218,89

264 494,38 119 207,89

Satunnaiset tuotot 2013 2012
Konserniavustus Soprano Communications Oy:ltä 40 000,00 0,00
Konserniavustus Soprano Digital Oy:ltä 0,00 530 000,00
Konserniavustus Promode Oy:ltä 168 000,00 0,00
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TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Muut pitkävaikutteiset menot 2013 2012
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 53 830,04 111 686,52
Suunnitelman mukaiset poistot -49 215,40 -57 856,48
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 4 614,64 53 830,04

Koneet ja kalusto 2013 2012
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 9 002,03 9 958,78
Lisäykset 40 672,63 2 043,91
Suunnitelman mukaiset poistot -12 418,63 -3 000,66
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 37 256,03 9 002,03

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oman pääoman erittely 2013 2012
Sidottu oma pääoma

Osakepääoma 
Tilikauden alussa 96 000,00 96 000,00
Tilikauden lopussa 96 000,00 96 000,00

Sidottu oma pääoma yhteensä 96 000,00 96 000,00

Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Tilikauden alussa 1 558 439,92 1 706 498,42
Lisäykset 1 738 635,59 84 116,50
Vähennykset -706 123,78 -232 175,00
Tilikauden lopussa 2 590 951,73 1 558 439,92

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 155 334,32 -101 193,47
Omien osakkeiden lunastusrahasto 11 076,82 -16 351,17
Tilikauden voitto (tappio) 825 239,92 272 878,96
Kertyneet voittovarat 991 651,06 155 334,32

Vapaa oma pääoma yhteensä 3 582 602,79 1 713 774,24

Voitonjakokelpoiset varat 3 582 602,79 1 713 774,24

Oma pääoman laskelma mukaan lukien pääomaehtoinen 
vaihtovelkakirjalaina
Osakepääoma 96 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 590 951,73
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 155 334,32
Omien osakkeiden lunastusrahasto 11 076,82
Tilikauden voitto (tappio) 825 239,92
Oman pääoman ehtoinen vaihtovelkakirjalaina 1 000 000,00
Oma pääoma yhteensä 4 678 602,79
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VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain

Vieraan pääoma erittely Velan määrä Vakuus vakuuden määrä
Lainat rahoituslaitoksilta 3 109 500,00 yrityskiinnitys

Tieturi Oy:n ja 
Promode Oy:n

osakekannat

3 800 000,00

Vaihtovelkakirjalainat 1 500 000,00 vakuudeton

Vuokravastuut 1. vuosi 2.-5. vuosi
25 800,00 0,00

Muut annetut vastuusitoumukset 2013 2012
Maksetut vuokravakuudet 20 358,72 22 786,32

TIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ
2013 2012

Henkilöstön keskim. lukumäärä 5 3

KONSERNIYRITYKSET

Yritys Kotimaa
Omistus-

osuus (%)
Osuus

äänivallasta (%)
Soprano Commerce Oy, Helsinki Suomi 100 100
Soprano Communications Oy, Helsinki Suomi 100 100
Soprano Digital Oy, Helsinki Suomi 100 100
Pipfrog Oü, Viro Viro 100 100
Promode Oy, Helsinki Suomi 100 100
Aspectum Oy, Helsinki Suomi 100 100
Aspectum Consulting Oy, Helsinki Suomi 4 4
Lemonline Oy, Helsinki Suomi 100 100
Tieturi Oy, Helsinki Suomi 100 100

OMISTUKSET OMISTUSYHTEYSYRITYKSISSÄ
Yhtiön nimi ja kotipaikka Omistusosuus-% kpl Kirjanpitoarvo
Isolta Oy, Helsinki 34 % 408 102 816,00

YHTIÖN OSAKKEET
Osakepääoma osakelajeittain ja osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset
Sarja Kpl Euroa
1 sarja 15 472 772 96 000,00

Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta  jakokelpoisten varojen jakamisesta 
osakkeenomistajille
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 3 582 602,79  euroa, josta tilikauden tulos on 825 239,92 euroa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2013 tuloksesta jaetaan osinkoa jakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa 
omistuksessa oleville osakkeille
0,03 euroa osakkeelta    432 831,45 euroa
jätetään omaan pääomaan 3 149 771,34 euroa

Lisäksi yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous myöntäisi hallitukselle valtuuden harkintansa mukaan ja yhtiön 
kassatilanteen salliessa jakaa tilikauden 2014 aikana lisäosinkoa 0,02 euroa osakkeelta.
Yhtiön omille osakkeille ei makseta osinkoa, omien osakkeiden muutokset sekä osakeannit voivat  vaikuttaa 
maksettavan osingon määrään. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu osingonjako hallituksen näkemyksen 
mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.
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TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Helsinki 26.3.2014

Pekka Vennamo Kai Mäkelä Anne Berner
hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen

Timo Tiihonen Arto Tenhunen Christina Dahlbom
hallituksen jäsen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja hallituksen jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsinki 27.3.2014

KPMG Oy Ab
KHT-yhteisö

Esa Kailiala, KHT
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KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT

KIRJANPITOKIRJAT
Tasekirja ja tase-erittelyt sidottu
Tililuettelo cd-rom
Päiväkirja cd-rom
Pääkirja cd-rom
Myyntireskontra cd-rom
Ostoreskontra cd-rom

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA
Laji Nro alkaen Säilyttämistapa
LA Ostolaskut 1 paperitositteina ja cd-rom
MY Myyntilaskut 10000 cd-rom
T1 Pankkitositteet 30000 paperitositteina
T2 Pankkitositteet 40000 paperitositteina
Tiliotteet cd-rom
PA Palkat 50000 paperitositteina
MU Muut 60000 paperitositteina
JA Jaksotukset 70000 paperitositteina
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Soprano Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Soprano Oyj:n kirjanpi-
don, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallin-
non tilikaudelta 1.1.-31.12.2013. Tilinpäätös sisältää 
konsernin taseen, laajan tulos laskelman, laskelman 
oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja 
liite tiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, 
rahoitus laskelman ja liitetiedot.

HALLITUKSEN JA 
TOIMITUSJOHTAJAN VASTUU
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että kon-
semitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa 
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätös-
standardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toi-
mintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suo-
messa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toiminta  
kertomuksen laatimista koskevien säännösten mukai-
sesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon val-
vonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimi-
tusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito luotettavana tavalla järjestetty.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilin-
tarkastuksen perusteella lausunto tilinpää töksestä, 
konsemitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. 
Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme 
ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet 
tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilin-
tarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa 
edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilin-
tarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuu-
den siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakerto-
muksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko 
emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja 
syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa 
seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan 
taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkas-
tusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toi-
mintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esi-
tettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta 
perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu 
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennai-
sen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä 
 arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen 
valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja 
riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi 
sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olo-
suhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimen-
piteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi 
lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 
Tilintarkastukseen kuuluu myös  sovellettujen tilin-
päätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, 
toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden 
kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lau-
suntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoituk-
seen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

LAUSUNTO KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ
Lausuntonamme esitämme , että konsemitilinpäätös 
antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riit-
tävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä 
sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA 
TOIMINTAKERTOMUKSESTA
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimin-
takertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koske-
vien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot 
konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta  ja 
taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 27. maaliskuuta  2014

KPMG OY AB

Esa Kailiala
KHT

TILINTARKASTUSKERTOMUS

(64) 64 SOPRANO OYJ


	Soprano Oyj onserni ja emoyhtiö tasekirja sisällysluettelo
	Hallituksen toimintakertomus
	Konsernin laaja tuloslaskelma
	Konsernitase
	Konsernin rahavirtalaskelma
	Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
	Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
	Soprano Oyj konserni tilinpäätöksen (IFRS) sisällysluettelo
	Konsernin laaja tuloslaskelma
	Konsernitase
	Konsernin rahavirtalaskelma
	Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
	Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
	Yhteisön perustiedot
	Tilinpätöksen laatimisperiaatteet
	1. Liikevaihto ja maantieteellisiä alueita koskevat tiedot
	2. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
	3. Hankitut liiketoiminnot
	4. Liiketoiminnan muut tuotot
	5. Liiketoiminnan muut kulut
	6. Poistot ja arvonalentumiset
	7. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
	8. Tilintarkastajien palkkiot
	9. Tutkimus- ja kehittämismenot
	10. Rahoitustuotot
	11. Rahoituskulut
	12. Tuloverot
	13. Osakekohtainen tulos
	14. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
	15. Aineettomat hyödykkeet
	16. Osuudet osakkuusyrityksissä
	17. Muut osakkeet ja osuudet
	18. Pitkäaikaiset saamiset
	19. Laskennalliset verosaamiset ja -velat
	20. Myyntisaamiset ja muut saamiset
	21. Rahavarat
	22. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot
	23. Osakeperusteiset maksut
	24. Rahoitusvelat
	25. Ostovelat ja muut velat
	26. Rahoitusriskien hallinta
	27. Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut
	28. Muut vuokrasopimukset
	29. Ehdolliset velat ja varat sekä hankintasitoumukset
	30. Lähipiiritapahtumat
	31. Tunnusluvut
	32. Osakkeenomistuksen jakauma ja tiedot osakkeenomistajista
	33. Tilikauden jälkeiset tapahtumat
	Soprano Oyj emoyhtiön tilinpäätös (FAS)
	Tase
	Tuloslaskelma
	Rahoituslaskelma
	Tilinpäätöksen liitetiedot
	Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
	Tilinpäätösmerkintä
	Käytetyt kirjanpitokirjat
	Tilintarkastuskertomus

