
 
Osakkeenomistaja on voinut esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä 
kokouksessa käsiteltävistä asioista torstaihin 13.5.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen 
yhtiokokous@soprano.fi.  Kysymykset 1-3 esitti Sofem Oy. 
 

Kysymys 1: 
Mihin perustuu se, että Soprano Oyj:n osakkuusyhtiö Ambientia E-commerce Oy:n osakkeet 
on arvostettu Sopranon konsernitilinpäätöksessä 2020 korkeampaan arvoon kuin osakkeiden 
alkuperäinen merkintähinta kaupparekisteriin toimitettujen osakeantiehtojen mukaan, joka on 
350teur? Onko kirjaustapa IAS 28 -standardin mukainen? 
 
Vastaus 1: 
Ambientia E-commerce Oy konserni syntyi yritysjärjestelyssä 1.7.2016, kun Soprano Oyj myi 
kolme verkkokauppayhtiötään Ambientia E-commerce Oy:lle 1.225.000 euron kauppahintaan 
osakevaihdolla. Soprano Oyj:n sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Soprano Commerce 
Oy, Lemonline Oy ja virolainen Pipfrog AS yhdistyivät Ambientia Group Oy:n 
verkkokauppaliiketoiminnan, Ambientia E-commerce Oy:n ja virolaisen Ambientia Estonia 
OÜ:n kanssa. Yritysjärjestelyssä Soprano sai 40 prosentin ja Ambientia 60 prosentin 
omistusosuuden Ambientia E-commerce Oy.stä.  Soprano Oyj konsernin tilinpäätös ja siinä 
käytetyt arvostusmenetelmät perustuvat kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (International 
Financial Reporting Standards, IFRS).  
 
Kysymys 2: 
Mihin perustuu se, että Soprano Oyj katsoo konsernitilinpäätöksessään 2020 40% osuuden 
Ambientia E-commerce Oy:stä olevan 827teur arvoinen, josta 716teur on liikearvoa 
(konsernitilinpäätöksen 2020 liitetieto 16), kun Ambientia E-commerce Oy:n nettovarallisuus 
on negatiivinen ja se on tehnyt alaskirjauksia omistamiensa tytäryhtiöiden osakkeista ja kun 
Ambientia E-commerce Oy:n toisen osakkeenomistajan Ambientian Group Oy:n 
viimeisimmässä julkistetussa tilinpäätöksessä 2019 sen kaikkien  konserniyhtiöiden tasearvo 
oli yhteensä 173216,36 euroa sisältäen 60% osuuden Ambientia E-commerce Oy:stä. 
 
Vastaus 2: 
Osakkuusyhtiö Ambientia E-commerce Oy on yhdistelty Soprano Oyj konsernin taseeseen 
pääomaosuusmenetelmällä.  Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyrityksen 
tuloksista on esitetty omana eränään liikevoiton jälkeen. Konserni kirjasi vuonna 2018 
osakkuusyhtiö Ambientia E-commerce Oy:stä arvonalentumistestin perusteella 0,14 
miljoonan euron arvonalennuksen.  Soprano Oyj:n osakkuusyhtiö Ambientia E-Commercen 
kirjanpitoarvo 31.12.2020 oli 827 tuhatta euroa. Osakkuusyrityssijoitus sisältää sen 
hankinnasta syntyneen liikearvon. 

 
Kysymys 3: 
Soprano Oyj:n konsernitilinpäätöksen 2020 liitetiedossa 16 ei ole mainintaa 
arvonalentumistestauksesta tai testausmenetelmästä toisin kuin liitetiedossa 15, vaikka 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa mainitaan, että arvonalentumistestaus tehdään vuosittain 
myös osakkuusyritysten osalta (tilinpäätöksen s.28). Onko Soprano Oyj tehnyt 
osakkuusyritysten arvonalentumistestausta IAS 36 -standardin mukaisesti? 
     

Vastaus 3:               
Osakkuusyritykset testataan konsernissa vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta.  
Osakkuusyhtiön testauksessa tehdään vertailuja verrokkiyritysten markkina-arvoihin ja 
käytetään tarvittaessa myös ulkopuolista neuvonantajaa. Osakkuusyritysten käyvän arvon 
määritys perustuu arvioihin hyödykkeisiin liittyvistä rahavirroista, jos markkinoilta ei ole ollut 
saatavissa tietoja vastaavanlaisten hyödykkeiden kaupoista.  
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