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Soprano Oyj hallituksen toimintakertomus 2010 

Tarkastelujakson tiirkeimmiit tapahtumat 

Katsauskautena Soprano-konserni keskittyi entista tiukemmin verkkoliiketoiminnan ohjelmistoihin seka 
verkon ja viestinnan palveluihin. Sopranon kolmanneksen kasvaneesta liikevaihdosta tuli vuonna 2010 jo 
kaksi kolmasosaa verkosta ja sahkOisista palveluista. Edellisena tilikautena 2009 vastaava osuus oli aile 
kolmanneksen. 

Tuloskatsaus 
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Soprano Oyj -konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 4,32 miljoonaa euroa (vuonna 2009 3,29 miljoonaa 
euroa, muutos 31,4 %), liiketulos 0,06 miljoonaa euroa (0,05 miljoonaa euroa, muutos 26,1 %) ja tilikauden 
tulos 0,01 miljoonaa euroa (-0, 13 miljoonaa euroa). Konsernin om a paaoma 31.12.2010 oli 2,19 miljoonaa 
euroa (2,30 miljoonaa euroa) ja varat yhteensa 3,94 miljoonaa euroa (4,05 miljoonaa euroa). 

Liiketoimintakatsaus 

Communications-liiketoiminnan tuote- ja palveluvalikoima kattaa seka tekniset verkkoratkaisut etta 
viestinnallisen sisallontuotannon. Sopranon ohjelmistoilla on toteutettu useita satoja verkkokauppoja seka 
nykyaikaisia viestinnan, markkinoinnin ja myynnin sahkOisia kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle. 

Communications-liiketoiminnan liikevaihto 1-12 2010 oli 4,32 miljoonaa euroa (vuonna 2009 3,29 miljoonaa 
euroa, muutos 31,4 %), liiketulos 0,06 miljoonaa euroa (0,05 miljoonaa euroa, muutos 26,1 %). 
Communications on konsernin ainoa liiketoimintasegmentti, ja sen luvut oval yhtenevaisia konsernin lukujen 
kanssa. 

Communications-liiketoiminta on jaettu kolmeen myyntiyksikkOOn asiakasfokuksen mukaisesti. HenkiiOsto 
liikkuu eri yksikOiden valilla asiakastarpeen mukaan. 

Verkkopalvelut-myyntiyksikkO kehittaa ja yllapitaa dynaamisia verkkopalveluja ja kouluttaa alalle uusia 
asiantuntijoita. Yksikon vetajana toimii Taneli Tikka. 

Verkkokaupparatkaisut-myyntiyksikkO tuottaa verkkokauppaohjelmistot, sisaltOpalvelut, jarjestelmien 
integraatioratkaisut seka yllapitaa jarjestelmia. YksikOn vetajana toimii Tapia Valli. 

Viestintapalvelut-myyntiyksikkO toteuttaa viestinnan ja mainonnan palvelukokonaisuudet, nykyaikaiset 
verkkoratkaisut seka niiden sisallontuotannon. YksikOn vetajana toimii Riitta Auvinen. 

Konsernin markkinointiviestinnasta vastaa markkinointipaallikkO Heidi Tetteh ja hallinnosta talousjohtaja 
Panu Kauppinen. 

YksikOiden vetajat raportoivat toimitusjohtaja Arlo Tenhuselle. 

Soprano Brain Alliance Oy 

Soprano Oyj sopi 12.10.2009 allekirjoitetulla taydennyssopimuksella hankkivansa omistukseensa 67 
prosenttia uusimman sukupolven verkkoratkaisuihin erikoistuneesta Brain Alliance Oy:sta. Sopimuksen 
mukaisesti vastikkeena annettavista osakkeista 400 000 kappaletta laskettiin liikkeeseen 
peruskauppahintana seka enintaan 465 000 euron arvosta uusia osakkeita annetaan lisakauppahintana 
vuosina 2010-2014, mikali Brain Alliance Oy:n tuloksen kehitys tayttaa sovitut kriteerit. Soprano Oyj:n 
hallitus vahvisti kaupan 1.11.2009. 

Soprano oli 17.6.2009 kertonut hankkivansa 51 % osuuden Brain Alliance Oy:sta. MyOhemmin 30.9.2009 
yhtiO kertoi, etta paatos Brain Alliance Oy:n liittamisesta Soprano Oyj-konserniin viivastyi paaasiassa Due 
Diligence -vaiheessa esiin tulleen keskeisen asiakkaan maksuviivastyksesta johtuen. 

Brain Alliance Oy konsolidoitiin osaksi Soprano Oyj -konsernia 1.11.2009 alkaen. Alustavan 
hankintamenolaskelman mukaisessa konsolidoinnissa peruskauppahinnan 0,22 miljoonaa euroa ja Brain 
Alliance Oy:n hankintahetken nettovarojen erotus 0,19 miljoonaa euroa kirjattiin liikearvoksi. 
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Ostetun liiketoiminnan tuloksen kehityttya suotuisasti hankintamenolaskelmaa muutettiin vuoden 2010 
kolmannella kvartaalilla lisakauppahinnan osalta. Lisakauppahinnasta 0,30 miljoonaa euron osuus kirjattiin 
kokonaishankintamenoon. Kokonaishankintameno koostuu 0,20 miljoonan euron peruskauppahinnasta, 
lisakauppahinnasta seka hankinnasta aiheutuneista menoista, yhteensa 0,52 miljoonaa euroa. 
Kokonaishankintamenon ja hankintahetken nettovarojen, 0,03 miljoonaa euroa, erotus 0,49 miljoonaa euroa 
kirjattiin liikearvoksi lopulliseen hankintamenolaskelmaan. Lopullinen hankintamenolaskelma seka 
lisakauppahinnan kirjauksesta johtuvat muutokset vertailulukuihin on esitetty taulukko-osassa. 

Soprano Oyj hankki 11.8.2010 neljan prosentin lisaosuuden Soprano Brain Alliance Oy:sta yhtibn lahipiiriin 
kuuluvan henkiiOn maaraysvallassa olevalta Oy Herttakuutonen Ab:lta. Kauppahintana maksettiin 57 693 
yhtiOn omassa hallussa olevaa osaketta Soprano Oyj omistaa kaupan jalkeen 71 prosenttia Soprano Brain 
Alliance Oy:sta. 

Soprano Brain Alliance Oy:ksi nimensa 22.1.2010 alkaen muuttanut yhtiO kuuluu Communications
segmenttiin. 

Tunnusluvut 

Konsernin jatkuvien toimintojen tulos per osake vuonna 2010 oli 0,00 euroa (vuonna 2009-0,01 euroa). Oma 
paaoma per osake oli 31.12.2010 0,19 euroa (31.12.2009 0,20 euroa) ja sijoitetun pMoman tuotto oli 2,3% 
(-2,4 %). Tunnusluvut ovat tilinpMtOksen liitteessa 29. 

Tutkimus ja tuotekehitys 

Soprano Composer -verkkokauppaohjelmiston kehittaminen aloitettiin vuonna 2005. Tuote saavutti 
myyntivaiheen maaliskuussa 2007. Tuotekehitysaktivointien arvo konsernin taseessa 31.12.2010 on 0,06 
miljoonaa euroa. (31.12.2009 0,13 miljoonaa euroa). 

Soprano ja lsolta Oy sopivat 18.5.2009 allekirjoitetulla sopimuksella Composer-verkkokauppaohjelmiston ja 
taloushallinnon Arkhimedes-ohjelmiston markkinoinnin ja tuotekehityksen yhdistamisesta. Pienyrittajille 
tarkoitetuilla ohjelmistoilla on yli 10 000 rekisteroitynytta kayttajaa. Ohjelmistojen tuoteoikeudet sailyvat 
erillisesti molemmilla yhtioilla. Jarjestelylla haetaan nopeampaa ohjelmistotuotteiden myynnin kasvua, lisM 
tuotekehitysresursseja ja kustannussaastoja. Soprano Composerin tuotekehitys- ja myyntihenkilesto siirtyivat 
I so ita Oy:n palvelukseen. YhtiOt jakavat verkkokauppaohjelmiston tuloksen 50/50-periaatteella. 

Soprano Forte -verkkoliiketoimintaohjelmisto on kehitetty ostetun Asapsoft Netsystems Oy:n 
ohjelmistotuotteen pohjalta ja tuli markkinoille vuoden 2008 ensimmaisella puoliskolla. 

Brain.fi -verkko-ohjelmiston kehittaminen aloitettiin kevaalla 2010. Ohjelmiston avulla verkkokauppiaat voivat 
yhdistaa sahkeiset markkinapaikat omiksi jakelukanavikseen. Tekes on myontanyt kehittamisavustusta 
enintaan 0,10 miljoonaa euroa hankkeelle. Kehittamisavustukselle vahennetyt aktivoinnit per 31.12.2010 
olivat 0,05 miljoonaa euroa. 

Konsernin kokonaispanostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen vuonna 2010 olivat 0,13 miljoonaa euroa. 
(vuonna 2009 0,00 miljoonaa euroa) Kuluksi vuonna 2010 kirjattiin tutkimus- ja tuotekehitysmenoja yhteensa 
0,01 miljoonaa euroa (vuonna 2009 0,00 miljoonaa euroa). 

Henkilosto 

Konsernissa oli henkilostoa vuonna 2010 keskimMrin 47 henkiiM (vuonna 2009 28 henkiiM). Pal kat ja 
palkkiot yhteensa olivat vuonna 2010 2205 tuhatta euroa, vuonna 2009 1165 tuhatta euroa ja vuonna 2008 
1249 tuhatta euroa. 

Yhtion organisaatio, johto ja tilintarkastajat 

Soprano Oyj:n hallitukseen vuonna 2010 oval kuuluneet puheenjohtaja Pekka Vennamo, Jarmo Kalliola, Kai 
Makela, Riitta Auvinen, Arlo Tenhunen seka 6.5.2010 alkaen Taneli Tikkaja lmran Ahmed. Hallituksen 
pysyvana neuvonantajana on toiminut Taneli Tikka ajalla 1.1.-6.5.201 0. 
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Konsernin johtoryhmassa ovatjasenina konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhusen ja talousjohtaja Panu 
Kauppisen lisaksi Soprano Rei Oy:n toimitusjohtaja ja Viestintapalvelut-myyntiyksikon vetaja Riitta Auvinen, 
Soprano Ohjelmistot Oy:n toimitusjohtaja ja verkkokaupparatkaisut-myyntiyksikOn vetaja Tapia Valli seka 
18.1.2011 alkaen Soprano Brain Alliance Oy:n toimitusjohtaja ja verkkopalvelut-myyntiyksikon vetaja Taneli 
Tikka. 

Konsernin johtoryhmassa vuonna 2010 ovat lisaksi olleet jasenina Jukka Hassinen 18.1.2011 saakka seka 
ajalla 3.8.2010-18.1.2011 Miia Eloranta ja Jaakko Rytila. 

Soprano Oyj konsernissa toimii kolme myyntitiimia: Viestintapalvelut, Verkkopalvelut ja 
Verkkokaupparatkaisut seka tukiyksikOina konsernin markkinointi ja hall into. 

Yhtion tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisO paavastuullisena tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT. 

Rahoitus 

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,25 miljoonaa euroa (31.12.2009 0,58 miijoonaa euroa) ja 
konsernin omavaraisuusaste 31.12.2010 55,6% (56,9 %). 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta eli vuonna 2010 0,04 miijoonaa euroa (0,35 miljoonaa euroa), ja koko 
rahavirta eli -0,34 miljoonaa euroa (0,06 miijoonaa euroa). Korollisten velkojen maara eli 31.12.2010 0,69 
miljoonaa euroa (0,83 miljoonaa euroa). 

Soprano Oyj:n hallitus paatti 17.9.2007 osakepohjaisen kannustinjarjestelman luomisesta yhtion hallitukselle 
ja koko henkiiOkunnalle naiden sitouttamiseksi yhtiOOn ja sen tavoitteisiin. Anti in osallistuneille annettiin 965 
000 osakkeen ann in merkintaa varten annettu yhteensa 0,66 miljoonan euron laina. HenkiiOstoantia varten 
annettua lainaa on 31.12.2010 0,47 miljoonaa euroa. (31.12.2009 0,52 miljoonaa euroa) 

Liikearvo 

Viitteita liikearvon arvonalentumiseen ei testauksessa ollut 31.12.2010. Liikearvon kohdistamisesta ja 
arvonalentumistestauksesta on kerrottu tilinpaatoksen liitteessa 14. 

Lahipiirilainat ja - vastuut 

Soprano Oyj myonsi 17.9.2007 henkiiOstOannin merkintaa varten yhtiOn lahipiiriin kuuluville henkiiOille 
yhteensa 0,54 miljoonaa euroa. Soprano Oyj:n hallitus pidensi maaliskuun 2009 kokouksessaan laina-aikaa 
kolmesta vuodesta kuuteen vuoteen. Lainat eraantyy maksettavaksi kokonaisuudessaan 24.9.2013 tai 
osakkeita myytaessa. HenkiiOstoannin osakkeiden luovutuskielto kesti kaksi vuotta ja paattyi syyskuu 2009. 
Lainan korko on peruskorko. HenkiiOstoantiin liittyvat lahipiirilainat ovat 31.12.2010 0,29 miljoonaa euroa 
(31.12.2009 0,27 miljoonaa euroa). Lahipiiritapahtumista on kerrottu tilinpaatoksen liitteessa 28. 

Yhtion osakkeet 

YhtiOn osakkeet ovatjulkisen kaupankaynnin kohteena Nasdaq OMX Helsinki Oy:n Helsingin porssin 
Prelistalla. Tarkat tiedot kaupankaynnista ja kurssikehityksesta ovat saatavilla Nasdaq OMX Pohjoismainen 
POrssi Helsingin tai yhtiOn verkkopalvelusta. 

YhtiOIIa on kaupankaynnin kohteena 31.12.201011.515.000 osaketta (31.12.200911.115.000 kappaletta). 
YhtiOIIa on yksi osakelaji. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtion varoihin. 

Yhtion osakkeen ylin kurssi vuonna 2010 eli 0,76 euroa (vuonna 2009 0,75 euroa), alin 0,45 euroa (0,41 
euroa) ja paatoskurssi 0,51 euroa (0,51 euroa). Keskikurssi oli 0,51 euroa (0,57 euroa). Osakkeita vaihdettiin 
1 423 715 kappaletta (2 192 232 kpl). Osakkeiden vaihdon arvo oli 732 232 euroa (1 250 610 euroa). YhtiOn 
markkina-arvo omat osakkeet vahennettyna 31.12.2010 paatoskurssilla oli 5,82 miljoonaa euroa (5, 79 
miljoonaa euroa). 

YhtiOIIa eli katsauskauden lopussa 378 osakkeenomistajaa (31.12.2009 357 osakkeenomistajaa) ja yhtiolla 
eli hallussaan 96 646 omaa osaketta (31.12.2009 154 339 omaa osaketta), joka on 0,8 (1,3 %) prosenttia 
kaikista osakkeista ja aanista. 
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Soprano Oyj:n osakkeenomistajista 31.12.2010 suoraan ja tied ossa olevista valillisesti yli 10 % omistavat 
Arto Tenhunen seka Kai Makela, Oy Herttakuutonen Ab, Setelium Oy ja Herttaassa Oy yhdessa. 
Osakkeenomistajista on kerrottu tilinpaatoksen liitteessa 30. Osakkeenomistuksen jakauma ja tiedot 
osakkeenomistajista. 

Arvio toiminnan merkittavimmista riskeista ja epavarmuustekijoista 

Yhtion sisaisessa valvonnassa, tarkastuksessa ja riskienhallinnassa noudatetaan yhtiOn hallituksen 
vahvistamaa kirjallista ohjeistoa. 

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano Oyj -konsernin 
palveluksessa olevan henkiiOstOn ammattitaidosta ja pysyvyydesta seka asiakkuudenhallinnan 
onnistumisesta. 

Ohjelmistoliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisaltyy riski siita, etta markkina ei kehity 
odotetulla tavalla. 

Rahoitusriskeista olennaisimmat oval maksuvalmiusriski ja luottoriskit. Konsernin luottotappiot vuonna 2010 
olivat 0,04 miljoonaa euroa (vuonna 2009 0,04 miljoonaa euroa). 

Yleisen taloustilanteen kaannyttya vuoden 2010 toisella puoliskolla parempaan suuntaan myos 
liiketoiminnan ennustettavuus on parantunut, mutta ennustaminen konsernin toimialalla erityisesti puoli 
vuotta pidemmalla aikavalilla on haasteellista. Uusien liiketoimintojen integrointi konserniin aiheuttaa myos 
epavarmuutta ennustamiseen. Luottoriskit ovat pysyneet normaalitasoa korkeampana, maksuvalmiutta on 
parannettu limiittijarjestelyin. Muilta osin riskeissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. 

Yhtiokokouksen 2010 paatokset 

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiOkokous pidettiin 6.5.2010. Soprano Oyj:n yhtiOkokous vahvisti vuoden 2009 
tilinpaatoksen ja myOnsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. YhtiOkokous paatti, etta 
31.12.2009 taseen mukaisista jakokelpoisista varoista jaetaan paaoman palautusta hallituksen esityksen 
mukaisesti kolme senttia (0,03 euroa) osakkeelta. Hallituksen esityksesta poiketen yhtiOkokous paatti jakaa 
paaoman palautuksen kahteen eraan yhtiOn maksuvalmiuden varmistamiseksi. Paaomaa palautetaan 
tasmaytyspaivalla 11.5.201 0, maksupaivalla 19.5.201 o yksi senttia (0,01 euroa)osakkeelta. Lisaksi 
yhtiOkokous valtuutti hallituksen toteuttamaan paaoman palautuksen toisen eran myohemmin, maaraltaan 2 
senttia (0,02 euroa) osakkeelta, mikali yhtion maksuvalmius mahdollistaa paaoman jakamisen. Hallitus paatti 
kokouksessa 16.2.2011, ettei paaoman palautuksen toista eraa toteuteta. 

Yhtiokokous vahvisti hallituksen jasenmaaraksi seitseman. Hallituksessa jatkavat Pekka Vennamo, Jarmo 
Kalliola, Kai Makela, Riitta Auvinen ja Arto Tenhunen. Uusina jasenina hallitukseen valittiin Taneli Tikka ja 
lmran Ahmed. YhtiOn varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT -yhteisO KPMG Oy Ab paavastuullisena 
tilintarkastajana KHT Esa Kailiala. YhtiOkokouksen jalkeen pitamassaan jarjestaytymiskokouksessa hallitus 
valitsi puheenjohtajakseen Pekka Vennamon. 

YhtiOkokous paatti, etta yhtion yhtiOjarjestyksen 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

"8 § Kokouskutsu 
Kutsu yhtiOkokoukseen julkistetaan yhtion internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen 
yhtiOkokouskutsussa maarattya viimeista ilmoittautumispaivaa ja viimeistaan kolme (3) viikkoa ennen 
yhtiOkokousta. Hallitus voi lisaksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiOkokouksesta yhdessa tai 
useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessa tai lahettamalla tiedon yhtiokokouksesta kirjattuna 
kirjeena tai muutoin todennettavissa olevalla tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa rekisterOityyn 
osoitteesee n. 

Ennakkoilmoittautuminen 
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiOkokoukseen ilmoittauduttava yhtiOIIe ennen 
kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan paattymista. llmoittautumisaika voidaan maarata paattyvaksi 
aikaisintaan kymmenen (10) paivaa ennen kokousta." 



Yhtiokokous valtuutti hallituksen paattamaan osakeannista seka optio-oikeuksien 
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 
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Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessa tai useammassa erassa yhteensa 
enintaan 2.000.000 uutta tai yhtiOn hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 17,37 prosenttia yhtiOn 
nykyisista osakkeista. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu paattamaan osakeanneista seka optic 
oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus korvaa 
aikaisemmat valtuutukset ja etta se on voimassa yhden vuoden a jan yhtiOkokouksen paatOksesta lukien. 

YhtiOkokous valtuutti hallituksen paattamaan omien osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessa tai useammassa erassa yhteensa enintaan 400.000 
osaketta, joka vastaa noin 3,47 prosenttia yhtiOn nykyisista osakkeista. Hankittavista osakkeista 
maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen paattamaan 
hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) 
laissa maaratyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiOkokouksen paatoksesta lukien. 

Yhtiokokous 2011 

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiokokous pidetaan 5.5.2011. 

Tilikauden jalkeiset tapahtumat 

Soprano yhtiOitti viestintapalvelunsa vuoden 2011 alusta alkaen Soprano Rei Oy:ksi Toimitusjohtajaksi ja 
viestintapalvelut-myyntiyksikon vetajaksi nimitettiin Riitta Auvinen. Taneli Tikka nimitettiin Soprano Brain 
Alliance Oy:n toimitusjohtajaksi, verkkopalvelut-myyntiyksikon vetajaksi ja Soprano Oyj:n konsernin 
johtoryhman jaseneksi 18.1.2011 alkaen. Soprano Oyj:n hallitus paatti 16.2.2011 kokouksessa, ettei se 
tote uta vuoden 2010 varsinaisessa yhtiOkokouksessa saamaansa valtuutusta jakaa paaoman palautuksen 
toista eraa maaraltaan 0,02 euroa osakkeelta. 

Tulevaisuuden nakymat tilikaudelle 2011 

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, etta Sopranon liikevaihto vuonna 2011 tulee kasvamaan vuodesta 2010 ja 
liiketulos vuonna 2011 tulee olemaan parempi kuin vuonna 2010. 

Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi seka esitys mahdollisesta 
jakokelpoisten varojen jakamisesta osakkeenomistajille 

Emoyhtion jakokelpoiset varat oval 1 600 787,52 euroa, josta tilikauden tappio on -61 991,04 euroa. 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiokokoukselle, etta yhtiOkokous paattaa ella jakamatta osinkoa 
osakkeenomistajille tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 ja etta tilikauden tappio siirretaan edellisten tilikausien 
voittovarojen tilille. 

Lisaksi hallitus ehdottaa, etta yhtiOkokous kuitenkin valtuuttaa hallituksen paattamaan harkintansa mukaan 
mahdollisesta varojenjakamisesta osakkeenomistajille yhtion taloudellisen lilanteen sita puoltaessa joke 
osinkona voittovaroista tai varojenjakona sijoitetun vapaan oman paaoman rahastosta. Varojenjaon 
enimmaismaara on yhteensa enintaan 0,03 euroa osakkeelta. Valtuutuksen ehdotetaan sisaltavan 
hallituksen oikeuden paattaa kaikista muista edella mainittuun varojen jakoon liittyvista ehdoista. 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiOkokoukseen saakka. 

Soprano Oyj 

Hallitus 



Soprano Oyj konserni 

ti 1 in paatos 
1.1.- 31.12.2010 



Soprano Oyj konserni 

TilinpiUitos 
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Soprano Oyj konsernin tilinpiiatos (I FRS) 
Sisallysluettelo 
Konsernin tuloslaskelma 1 
Konsernitase 2 
Konsernin rahavirtalaskelma 3 
Laskelma konsernin oman paaoman muutoksista 4 
Liitetiedot 
YhteisOn perustiedot 5 
Tilinpaatoksen laatimisperiaatteet 5-15 
1. Segmentti-informaatio 16-17 
2. Hankitut liiketoiminnot 18-19 
3. Liiketoiminnon muut tuotot 20 
4. Liiketoiminnon muut kulut 20 
5. Poistot ja arvonalentumiset 20 
6. Tyosuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 21 
7. Tilintarkastajien palkkiot ja liiketoimet johon ei liity maksutapahtumaa 21 
8. Tutkimus- ja kehittamismenot 22 
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Soprano Oyj konserni 

Konsernin laaja tuloslaskelma 
tuhatta euroa 

Jatkuvat toiminnot 

Lllkevaihto 

Liiketoiminnan muut tuotot 

Aineiden ja tarvikkeiden k~ytto 

Tyosuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 

Poistot 

Liiketoiminnan muut kulut 

Liikevoitto_(ta_p_plo) .. 

Rahoitustuotot 

Rahoituskulut 

Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 

Liite· 

tie to 

3 

6 

5 

4 

9 

10 

15 

1.1.-31.12.2010 

4324 

50 

-512 

-2 694 

-138 

-972 
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1.1.-31.12.2009 

3 292 

50 

-858 

-1 426 

-111 

-901 

58 46 

11 

-40 

0 

29 

26 

-161 

-8 

-97 Voitto (tappio} e.nnen vero1a 

Tuloverot 11 -21 -31 

-~Jik_a_lJ!fen _'l()itto_L~Pp!o)JIIIkl.JVis_!a tollllirJIH>istll 

Lopetetut toiminnot 

Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista 

TilikaiJclen voittE(ta!lPI()}___ _ _ _____ _ _ _ __ _ __ .. 

Muut laajan tuloksen er~t 

!ilij(audenl.a_aja tulos yhteenslj . _ _ _ ______ _ ______ _ 

Tillkauden voiton jakautuminen 

Emoyhtion omistajille 

MMr~ysvallattomille omistajille 

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos (lalmennettu ja laimentamaton): 

osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot 

osakekohtainen tulos (euroa), lopetetut toiminnot 

os_ak_e_kohtainentiJIQO;_(e_uroa),yhteens~ 

12 

12 

12 
-- ---------

8 

Q 

8 

0 

8 

7 

1 
8 

0,00 

0,00 

_Q,_Q_Q __ 

-128 

Q 

-128 

0 

-128 

-146 

1.!! 
-128 

-0,01 

0,00 

~0,01_ 



Soprano Oyj konserni 

Konsernitase, {tuhatta euroa) 

Varat 
PitkAaikaiset varat 
Aineelliset kayttOomaisuushyOdykkeet 
Liikearvo 
Muut aineettomat hyOdykkeet 
Osuudet osakkuusyrityksissa 
Muut osakkeet ja osuudet 
Pitkaaikaiset saamiset 
Laskennalliset verosaamiset 

Lyhytaikaiset varat 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 
Rahavarat 

l(arat )lhte~nsA ___ _ 

Oma piiiioma ja velat 
Emoyrltyksen omlstajille kuuluva oma pAAoma 
Osakepaaoma 
Omat osakkeet 
Sijoitetun vapaan oman pMoman rahasto 
Kertyneet voittovarat 

MMraysvallattomien omistajien osuus 
_Oilllll'liAorna yhteensa _ 

PitkAaikaiset velat 
Laskennalliset verovelat 
Rahoitusvelat 
Muut velat 

Lyhytaikaiset velat 
Ostovelat ja muut velat 
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 

Oma pAAomaj_a ve~atyh!e_en_o~A__ 

Liite

tieto 

13 
14,31 

14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 

------------------------

31.12.2010 

80 
1 245 

176 
134 
454 
471 
179 

2 740 

960 
245 

1 205 

31 3 945 

Liite

tieto 

21 
21 
21 

18 
23 
31 

24,31 
23 

31 

31.12.2010 

96 
-95 

2 046 
121 

2 168 

27 
2 195 

10 
248 
240 
498 

809 
443 

1 252 

1 750 

3945 
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31.12.2009 

49 
1 245 

194 
113 
459 
520 
205 

2 784 
- ----------

685 
580 

1 265 
--- --------------

4049 

31.12.2009 

96 
-125 

2 181 
114 

2 266 

37 
2303 

18 
673 
240 
931 

654 
160 
814 

1 745 

4049 
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liite-

Konsernin rahavirtalaskelma (tuhatta euroa) tie to 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 
Liiketoiminnan rahavirrat 
Tilikauden voitto 8 -128 
Oikaisut: 

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 7 138 300 
Korkokulut ja muut rahoituskulut 40 19 
Korko ja osinkotuotot -11 -26 
Verot 21 31 

Kayttopaaoman muutokset: 
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -249 -22 
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 141 178 

Maksetut korot -26 -15 
Saadut korot 10 17 
Maksetut verot -29 0 

Liiketoiminnan nettorahavirta 43 354 

lnvestointien rahavirrat 
Tytaryritysten myynti vahennettyna myyntihetken rahavaroilla -1 0 
Tytaryrityksen han kinta vahennettyna hankintahetken rahavaroilla 2 0 -65 
Osakkuusyritysten hankinta -22 0 
lnvestoinnit aineellisiin kaytt6omaisuushy6dykkeisiin -58 0 
lnvestoinnit aineettomiin hyMykkeisiin -93 0 
Aineellisten kaytt6omaisuushyMykkeiden myynti 5 0 
Saadut osingot 0 2 

lnvestointien nettorahavirta -169 -63 

Rahoituksen rahavirrat 
Osakeannista saadut maksut 
Pitkaaikaisten saamisten muutos 50 68 
Lainojen nostot 0 0 
Lainojen takaisinmaksu -142 
Omien osakkeiden myynnit ja ostot 30 26 
Maaraysvallattomien omistajien osuuksien han kinta -33 
Maksetut osingoUmaksettu paaoman palautus -114 -328 

Rahoituksen nettorahavirta -209 -234 

Rahavarojen muutos -335 57 

Rahavarat tilikauden alussa 580 523 
Rahavarat tilikauden lopussa 20 245 580 
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Laskelma konsernin oman paaoman muutoksista 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma paaoma VBhemmistOn Oma 
osuus loMoma yht. 

Osake- Sijoitetun vapaan Om at Kertyneet yht. 
tuhatta euroa I oaaoma p8Soman rahasto osakkeet voittovarat 
Oma pUoma 1.1.2009 96 2159 ·147 358 2 466 6 2 472 
Laatimisperiaatteen muutos 0 0 
Tilikauden laaja tulos -146 -146 18 ·128 
Osakeanti 204 204 204 
PMomalainan erotus 0 0 
Osingonjako/paaoman palautus ·182 -146 -328 ·328 
VahemmistOosuus hankintamenolaskelmasta 0 13 13 
Omien osakkeiden ostot ja myynnit 22 22 22 
Omaan p~Ui.omaan kirjatut henkiiOstOannin kulut 0 0 
ansaintakaudella 48 48 48 
Oma piUioma 31.12.2009 96 2181 -125 114 2 266 37 2 303 
Tilikauden laaja tulos 7 7 1 8 
Osakeanti 0 0 
Osingonjako/paaoman palautus -114 0 ·114 -114 
VahemmistOosuuden hankinta ·22 -22 -11 -33 
Omien osakkeiden ostot ia mvvnnit 30 30 30 
Oma oll~oma 31.12.2010 96 2 046 ·95 121 2168 27 2195 



Soprano Oyj konserni 

Konsernitilinpiiiitoksen liitetiedot 

Konsernin perustiedot 

Soprano Oyj konserni on erikoistunut viestintaan ja verkkopalveluihin. Konsernin tuotevalikoima kattaa 
markkinoinnin ja viestinnan kokonaispalvelut, dynaamiset verkkoratkaisut seka verkkopalveluiden 
sisallontuotannon. 

Konsernin emoyritys on Soprano Oyj. Emoyrityksen kotipaikka on Helsinki ja sen rekisterOity osoite on 
Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. 
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Jaljennos konsernitilinpaatoksesta on saatavissa lnternet-osoitteesta www.soprano.fi tai konsernin emoyrityksen 
pMkonttorista osoitteesta Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. 

Soprano Oyj:n hallitus on hyvaksynyt kokouksessaan 16.2.2011 taman tilinpaatoksen julkistettavaksi. 

Tilinplil!ttiksen laatimisperiaatteet 

Laatimisperusta 

Konsernitilinpaatos on laadittu kansainvalisten tilinpaatosstandardien (International Financial Reporting 
Standards, I FRS) mukaisesti ja sita laadittaessa on noudatettu 31.12.2010 voimassa olevia lAS- ja IFRS
standardeja seka SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvalisilla tilinpaatosstandardeilla tarkoitetaan Suomen 
kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa saannoksissa EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 saadetyn 
menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyvaksyttyja standardeja ja niista annettuja tulkintoja. 
Konsernitilinpaatoksen liitetiedot oval myos suomalaisten, IFRS-saannoksia taydentavien kirjanpito- ja 
yhteisolainsaadannon vaatimusten mukaiset. 

Konsernitilinpaatos on laadittu alkuperaisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytavissa olevia 
rahoitusvaroja, kaypaan arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja ja johdannaissopimuksia, 
jotka on arvostettu kaypaan arvoon. Tilinpaatostiedot esitetaan tuhansina euroina. 

Konserni on soveltanut 1.1.2010 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja: 

• Uudistettu I FRS 3 Liiketoimintojen yhdistaminen (voimassa 1. 7.2009 tai sen jalkeen alkavilla tilikausilla). 
Uudistettu standardi sisaltaa useita konsernin kannalta merkittavia muutoksia. Liiketoimintojen yhdistamiseen 
sovelletaan uudistetun standard in mukaan edelleen hankintamenetelmaa, johon on kuitenkin tehty joitakin 
merkittavia muutoksia aiempaan I FRS 3 -standardiin verrattuna. Esimerkiksi kaikki hankinnan toteuttamiseksi 
suoritetut maksut kirjataan hankinta-ajankohdan kaypiin arvoihin, ja jotkin veloiksi luokitellut ehdolliset maksut 
arvostetaan myohemmin kaypaan arvoon laajan tuloslaskelman kautta. Jokaisen hankinnan kohdalla saadaan 
valita, perustuuko maaraysvallattomien omistajien osuuden arvostus kaypaan arvoon vai naiden suhteelliseen 
osuuteen hankinnan kohteen nettovarallisuudesta. Kaikki hankintaan liittyvat menot kirjataan kuluiksi. 
Standardimuutokset vaikuttavat nain ellen hankinnoista kirjattavan liikearvon maaraan seka liiketoimintojen 
myyntituloksiin. Standardimuutoksilla on vaikutusta myos tulosvaikutteisesti kirjattaviin eriin seka 
hankintatilikaudella etta niilla tilikausilla, joilla maksetaan lisakauppahintaa tai toteutetaan lisahankintoja. 
Standard in siirtymasaantojen mukaisesti liiketoimintojen yhdistamisia, joissa hankinta-ajankohta on ennen 
standardin pakollista kayttoonottoa, ei oikaista. 
• Muutettu lAS 27 Konsernitilinpaatos ja erillistilinpaatos (voimassa 1. 7.2009 tai sen 
jalkeen alkavilla tilikausilla). Muutettu standardi edellyttaa tytaryrityksen omistusmuutoksista 
syntyvien vaikutusten kirjaamista suoraan konsernin omaan paaomaan silloin, kun emoyrityksen maaraysvalta 
sailyy. Mikali maaraysvalta tytaryrityksessa menetetaan, mahdollinen jaljella eleva sijoitus arvostetaan kaypaan 
arvoon tulosvaikutteisesti. Vastaavaa kirjanpidollista kasittelytapaa sovelletaan jatkossa myos 



osakkuusyrityssijoituksiin (lAS 28) ja yhteisyritysosuuksiin (lAS 31). Standardimuutoksen seurauksena 
tytaryrityksen tappioita voidaan kohdistaa maaraysvallattomille omistajille silloinkin. kun ne ylittavat 
maaraysvallattomien omistajien sijoituksen maaran. 
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• Muutos lAS 39:aan Rahoitusinstrumentit: ki~aaminen ja arvostaminen- Suojauskohteiksi hyvaksyttavat erat 
(voimaan 1. 7.2009 tai sen jalkeen alkavilla tilikausilla). Muutokset koskevat suojauslaskentaa. Niilla 
tarkennetaan lAS 39:n ohjeistusta suojauskohteen yksisuuntainen riskin suojaamisesta seka inflaatioriskin 
suojaamisesta, kun kyseessa on rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuuluva era. Tulkinnalla ei ole ollut vaikutusta 
konsernin tilinpMt6kseen. 
• IFRIC 17 Muiden kuin kateisvarojen jakaminen omistajille (voimaan 1. 7.2009 tai sen jalkeen alkavilla 
tilikausilla). Tulkinta antaa ohjeistusta siihen, miten yhteis6n tulisi kasitella kirjanpidossaan sellainen omistajille 
jaettava osinko, joka jaetaan muina varoina kuin kateisvaroina, tai osinko jonka osalta omistajilla on 
mahdollisuus valita, ottavatko nama vastaan muita kuin kateisvaroja vai vaihtoehtoisesti kateisvaroja. Tulkinnalla 
ei ole ollut vaikutusta konsernin tilinpMtokseen. 
• IFRIC 18 Varojen siirrot asiakkailta (voimaan 1.7.2009 tai sen jalkeen alkavilla tilikausilla). Tulkinnassa 
selvennetaan IFRS-standardien vaatimuksia sellaisten sopimusten osalta, joiden mukaan yritys saa asiakkaalta 
aineellisen kayttoomaisuushyOdykkeen tai rahaa sijoitettavaksi tallaiseen hyOdykkeeseen ja yrityksen taytyy 
kayttM kyseista hyodyketta siten, etta asiakas liitetaan jakeluverkkoon tai talle annetaan jatkuva oikeus 
tavaroiden tai palvelujen saamiseen tai molempiin naihin tarkoituksiin. Tulkinnalla ei ole ollut vaikutusta 
konsernin tilinpaatokseen. 
• IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to IFRSs -muutokset. huhtikuu 2009) (voimaan 
paasaantoisesti 1.1.2010 tai sen jalkeen alkavilla tilikausilla). Annual Improvements -menettelyn kautta 
standardeihin tehtavat pienet ja vahemman kiireelliset muutokset kerataan yhdeksi kokonaisuudeksi ja 
toteutetaan kerran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat yhteensa 12 standardia. Muutosten 
vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta muutoksilla ei ole ollut merkittavia vaikutuksia konsernin 
tilinpaatokseen. 
• Muutokset I FRS 2:een Osakeperusteiset maksut- Kateisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet 
konsernissa (voimaan 1.1.2010 tai sen jalkeen alkavilla tilikausilla). Muutosten tarkoituksena on selventaa. etta 
tavarantoimittajilta tai palveluntarjoajilta tavaroita tai palveluja vastaanottavan yrityksen taytyy soveltaa I FRS 
2:ta, vaikkei silla olisi velvollisuutta suorittaa vaadittavia osakeperusteisia kateismaksuja. Tulkinnalla ei ole ollut 
vaikutusta konsernin tilinpaatokseen. 

Tilinpaatoksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttaa konsernin johdolta tiettyjen arvioiden 
tekemista ja harkintaan perustuvia ratkaisuja. Tietoa harkintaan perustuvista ratkaisuista, joita johto on kayttanyt 
konsernin noudattamia tilinpaatoksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja joilla on eniten vaikutusta 
tilinpaatoksessa esitettaviin lukuihin, on esitetty laatimisperiaatteiden kohdassa "Johdon harkintaa edellyttavat 
laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvat keskeiset epavarmuustekijat". 

Konsernitilinplilitoksen laatimisperiaatteet 

Tytaryritykset 

Konsernitilinpaatokseen sisaltyvat emoyritys Soprano Oyj ja kaikki sen tytaryritykset. Tytaryritykset 
oval yrityksia, joissa konsernilla on maaraysvalta. MMraysvalta syntyy, kun konserni omistaa yli puolet 
Mnivallasta tai silla on muutoin maaraysvalta. Myos potentiaalisen aanivallan olemassaolo on otettu huomioon 
maaraysvallan syntymisen ehtoja arvioitaessa silloin, kun potentiaaliseen aanivaltaan oikeuttavat instrumentit 
oval tarkasteluhetkella toteutettavissa. MMraysvallalla tarkoitetaan oikeutta maarata yrityksen talouden ja 
liiketoiminnan periaatteista hyOdyn saamiseksi sen toiminnasta. 

Konsernin keskinainen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmalla. Hankitut tytaryritykset 
yhdisteiiMn konsernitilinpaatokseen siita hetkesta lahtien. kun konserni on saanut maaraysvallan ja luovutetut 
tytaryritykset siihen saakka. jolloin maaraysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisaiset liiketapahtumat, saamiset, 
vela! ja realisoitumattomat voitot. seka sisainen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpaatosta laadittaessa. 
Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida siina tapauksessa, etta tappio johtuu arvonalentumisesta. Tilikauden 
voiton jakautuminen emoyrityksen omistajille ja vahemmistolle esitetaan tuloslaskelman yhteydessa ja 
maaraysvallattomille omistajille kuuluva osuus omista paaomista esitetaan amana eranaan taseessa oman 
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paaoman osana. Tylaryrilyksen lappiola voidaan kohdislaa maiiraysvallallomille omislajille silloinkin, kun ne 
ylittaval maaraysvallattomien omislajien sijoiluksen maaran. 

Osakkuusyritykset 

Osakkuusyrilyksel oval yrilyksia, joissa konsernilla on huomallava vaikulusvalla. Huomattava vaikulusvalla 
synlyy paasaiiniOisesli silloin, kun konserni omislaa yli 20 % yrilyksen Mnivallasla lai kun konsernilla on 
muuloin huomallava vaikulusvalla muttei maaraysvallaa. Osakkuusyrilyksel on yhdislelly 
konsernililinpaiilokseen paaomaosuusmenelelmaa kayllaen. Jos konsernin osuus osakkuusyrityksen lappioisla 
ylittaa sijoiluksen kirjanpiloarvon, sijoilus merkilaan laseeseen nolla-arvoon eikii kirjanpiloarvon ylillavia lappioita 
yhdislellii, ellei konserni ole siloulunul osakkuusyrilyksen velvoitteiden lllytlamiseen. Osakkuusyrilyssijoilus 
sisiiiiM sen hankinnasla syntyneen liikearvon. Realisoilumattomal voilot konsernin ja osakkuusyrilyksen valilla 
on eliminoilu konsernin omislusosuuden mukaisesli. Konsernin omislusosuuden mukainen osuus 
osakkuusyrilyksen luloksisla on esilelly omana eranaan liikevoilon jalkeen. Vaslaavasti konsernin osuus 
osakkuusyrilyksen muihin laajan luloksen eriin kirjaluisla muuloksisla on kirjattu konsernin muihin laajan 
luloksen eriin. Konsernin osakkuusyrilyksilla ei ole ollul lallaisia eria lilikausilla 2008-2010. 

Ulkomaan rahan maaraisten erien muuttaminen 

Konsernin yksikoiden lulosla ja laloudellisla asemaa koskeval luvul milalaan siina valuulassa, joka on kunkin 
yksikon paaasiallisen loiminlaymparislon valuutta ("toiminlavaluutta"). KonsernililinpMIOs on esiletty euroina, 
joka on konsernin emoyrilyksen loiminla- ja esittiimisvaluutta. 

Ulkomaan rahan mlillrliiset liiketapahtumat 

Ulkomaan rahan maaraisel liikelapahlumal on ki~allu loiminlavaluulan maaraisina kiiylliien lapahlumapaivana 
vallilsevaa kurssia. Kaylannossa kaylelaiin kurssia, joka likimain vaslaa lapahlumapaivan kurssia. Ulkomaan 
rahan maaraisel monelaarisel eral on muulettu toiminlavaluulan maaraisiksi lilinpaalospaivan kursseja kiiytlaen. 

Ulkomaan rahan maaraisisla liikelapahlumisla ja monelaarislen erien muuttamisesla synlyneet voilot ja lappiol 
on merkilly luloslaskelmaan. Liikeloiminnan kurssivoilol ja -lappiol sisallyval vaslaaviin eriin liikevoilon 
ylapuolelle. 

Aineelliset kllyttOomaisuushylldykkeet 

Aineellisel kaytiOOmaisuushyOdykkeel on arvoslettu kertyneilla poisloilla ja arvonalentumisilla vahenneltyyn 
alkuperaiseen hankinlamenoon. 

Mikali kaytloomaisuushyodyke koosluu useammasla osasla, joiden laloudelliset vaikulusajal oval eripiluisel, 
kukin osa kiisilellaan erillisena hyodykkeenii. Talloin osan uusimiseen liiltyval menol aklivoidaan. Muussa 
tapauksessa myOhemmin synlyval menol sisallylelaan aineellisen kayttOOmaisuushyOdykkeen kirjanpiloarvoon 
vain, mikiili on lodennakaislii, etta hyOdykkeeseen liittyva vaslainen taloudellinen hyOiy koiluu konsernin hyvaksi 
ja hyOdykkeen hankinlameno on luolettavasli maarilettavissa. Muul ko~aus- ja yllapilomenol kirjataan 
lulosvaikutteisesli, kun ne oval loteuluneet. 

HyOdykkeislii lehdaan lasapoislol arvioidun laloudellisen vaikulusajan kuluessa. Arvioidut laloudellisel 
vaikulusajal oval seuraavat: 

Koneisiin ja kalusloon lehdaan 25 % menojaannospoislo. 

HyOdykkeiden jaannosarvo ja laloudellinen vaikulusaika larkislelaan jokaisessa lilinpaaloksessa ja tarvittaessa 
oikaislaan kuvaslamaan laloudellisen hyodyn odoluksissa lapahluneila muutoksia. 

Kun aineellinen kayttoomaisuushyOdyke luokilellaan myyliivana olevaksi I FRS 5 Myytavana o/evat pitkaaikaiset 
omaisuuserat ja lopetetut toiminnot -slandardin mukaisesli, poislojen kirjaaminen lopelelaan. 
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Aineellislen kayttoomaisuushyodykkeiden kaylosla poislamisesla ja luovuluksisla synlyval myynlivoilol ja -
lappiol sisallyval joko liikeloiminnan muihin luottoihin lai kuluihin. 

Vieraan piiiioman menot 

Vieraan paaoman menol ki~alaan kuluksi silla lilikaudella, jonka aikana ne oval synlyneet. 

Julkiset avustukset 

Julkiset avustuksel, esimerkiksi valliolla saadut aineellislen kayttoomaisuushyodykkeiden hankinloihin liitlyval 
avusluksel, on kirjattu aineellisten kaytloomaisuushyOdykkeiden kirjanpiloarvojen vahennyksiksi silloin, kun on 
kohluullisen varmaa, etta ne lullaan saamaan ja elli!i konserni tayttaa avusluksen saamisen edellytykset. 
Avustukset lulouluval pienempien poistojen muodossa hyOdykkeen laloudellisen vaikulusajan kuluessa. 
Sellaisel avusluksel, jolka on saalu synlyneiden menojen korvauksiksi, tuloulelaan luloslaskelmaan samalla kun 
avustuksen kohleeseen liitlyval menot merkitaan kuluksi. Tallaisel avustuksel esilelaan liiketoiminnan muissa 
luoloissa. 

Aineettomat hyodykkeet 

Liikearvo 

Liikearvo vastaa sili!i osaa hankinlamenosla, joka yliltaa konsernin osuuden hankilun yrilyksen yksiloilavissa 
olevien varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen neltomaaraisesla kayvasla arvosla hankinla-ajankohlana. 
Hankintamenoon sisallytetaan lisaksi muul valittOmasli hankinnasla johluvat menol, kuten asianlunlijoiden 
palkkiot. 

Liikearvoista Oa muisla laloudellisella vaikutusajallaan rajoittamattomisla aineettomisla hyodykkeisla) ei kirjala 
poistoja, vaan ne lestalaan vuosittain mahdollisen arvonalenlumisen varalla. Tala larkoilusta varten liikearvo on 
kohdisteltu rahavirtaa luottaville yksikoille, tai jos kyseessa on osakkuusyrilys, liikearvo sisallyy kyseisen 
osakkuusyrityksen hankinlamenoon. Liikearvo arvosletaan alkuperaiseen hankinlamenoon vahennettyni!i 
arvonalentumisilla. 

Tutkimus- ja kehittiimismenot 

Tutkimusmenol kirjalaan luloslaskelmaan kuluksi. Uusien lai kehittyneempien luolteiden suunnittelusla johluval 
kehittamismenol aklivoidaan taseeseen aineettomiksi hyOdykkeiksi siita lahtien, kun luole on leknisesli 
loleutettavissa, se voidaan hyodynlaa kaupallisesli ja luolleesla odolelaan saalavan vaslaisla laloudellisla 
hyolya. Aktivoidul kehittamismenot sisallaval ne maleriaali-, lye- ja teslausmenot, jolka johtuvat valillomasti 
hyOdykkeen saaltamisesla valmiiksi sille aiottuun kayttolarkoilukseen. Aiemmin kuluksi kirjattuja 
kehittamismenoja ei aktivoida enaa myohemmin. 

Hyodykkeesta kirjalaan poistoja siila lahlien, kun se on valmis kaytellavaksi. Hyodyke, joka ei ole viela valmis 
kaylettavaksi, leslalaan vuosiltain arvonalenlumisen varalla. Aklivoidut kehittamismenol arvoslelaan 
alkuperaisen kirjaamisen jalkeen hankinlamenoon kertyneilla poisloilla ja arvonalenlumisilla vahennettyina. 
Aklivoilujen kehittamismenojen laloudellinen vaikulusaika on 3-5 vuotta, jonka kuluessa aklivoidul menol 
kirjalaan lasapoisloina kuluksi. 

Muut aineettomat hytldykkeet 

Aineeton hyodyke merkilaan taseeseen alkuperaiseen hankintamenoon siina lapauksessa, etta hankintameno 
on maaritettavissa luoleltavasli ja on todennakoisla, etta hyOdykkeesla johluva odolettavissa eleva taloudellinen 
hyoly koiluu konsernin hyvaksi. 

Ne aineellomal hyodykkeel, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirjataan lasapoistoina kuluksi 
tuloslaskelmaan niiden tunnelun lai arvioidun laloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomisla hyodykkeisla, 



joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain 
arvonalentumisen varalta. 

Muiden aineettomien hytidykkeiden poistoajat ovat seuraavat: 

Aineettomat oikeudet 3-5 vuotta 
Muut pitkavaikutteiset menot 3-5 vuotta 

Vuokrasopimukset 

Konserni vuokralle ottajana 
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Aineellisia kayttoomaisuushyodykkeita koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa 
omistamiselle ominaisista riskeista ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. 
Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuusera merkitaan taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana 
vuokratun hyOdykkeen kaypaan arvoon tai sita alempaan vahimmaisvuokrien nykyarvoon. 
Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyOdykkeesta tehdaan poistot hyodykkeen taloudellisen vaikutusajan 
tai sita lyhyemman vuokra-ajan kuluessa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan 
vahennykseen vuokra-aikana siten, etta tilikausittain jaljella olevalle velalle muodostuu samansuuruinen 
korkoprosentti. Vuokravelvoitteet sisiiltyvat korollisiin velkoihin. 

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jaavat vuokralle antajalle, kilsitellaan muina 
vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi 
tuloslaskelmaan tasaerina vuokra-ajan kuluessa. Saadut kannustimet on vahennetty maksetuista vuokrista 
hyOdyn ajallisen jakautumisen perusteella. 

Aineellisten ja aineettomien hyadykkeiden arvon alentuminen 

Konserni arvioi jokaisena tilinpaatospaivana, onko viitteita siita, etta jonkin omaisuuseran arvo on alentunut. Jos 
viitteita ilmenee, arvioidaan kyseisesta omaisuuserasta kerrytettavissa eleva rahamaara. Kerrytettavissa eleva 
rahamMra arvioidaan lisiiksi vuosittain seuraavista omaisuuserista riippumatta siita, onko arvonalentumisesta 
viitteita: liikearvo, aineettomat hyOdykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika seka keskeneraiset 
aineettomat hyodykkeet. Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksikkojen tasolla, eli silla 
alimmalla yksikkotasolla, joka on pMosin muista yksikOista riippumaton, ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa 
muista rahavirroista. 

Kerrytettavissa eleva rahamaara on omaisuuseran kaypa arvo vahennettyna myynnista aiheutuvilla menoilla tai 
sitii korkeampi kayttoarvo. Kayttoarvolla tarkoitetaan kyseisesta omaisuuserasta tai rahavirtaa tuottavasta 
yksikosta saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. 
Diskonttauskorkona kaytetiian ennen veroa maaritettya korkoa, joka kuvastaa markkinoiden nakemysta rahan 
aika-arvosta ja omaisuuseraan liittyvista erityisriskeista. Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuseran 
kirjanpitoarvo on suurempi kuin siita kerrytettavissa eleva rahamaara. 

Arvonalentumistappio kirjataan valittomasti tuloslaskelmaan. Mikiili arvonalentumistappio kohdistuu rahavirtaa 
tuottavaan yksikkoon, se kohdistetaan ensin vahentamaan rahavirtaa tuottavalle yksikOIIe kohdistettua liikearvoa 
ja taman jalkeen vahentamaan muita yksikon omaisuuseria tasasuhteisesti. Arvonalentumistappion kirjaamisen 
yhteydessa poistojen kohteena olevan omaisuuseran taloudellinen vaikutusaika arvioidaan uudelleen. Muusta 
omaisuuserasta kuin liikearvosta kirjattu arvonalentumistappio peruutetaan siina tapauksessa, etta on 
tapahtunut muutos niissa arvioissa, joita on kaytetty maaritettaessa omaisuuserasta kerrytettavissa olevaa 
rahamaaraa. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempaa, kuin mika hyodykkeen ki~anpitoarvo olisi 
ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missMn 
tilanteessa. 

Tyasuhde-etuudet 

Eliikevelvoitteet 
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Konsernin elakejarjestelyt ovat maksupohjaisia. 

Maksupohjaisissa jarjestelyissa konserni suorittaa kiinteita maksuja erilliselle yksikolle. Konsernilla ei ole 
oikeudellista eika tosiasiallista velvoitetta lisamaksujen suorittamiseen, mikali maksujen saajataho ei pysty 
suoriutumaan kyseisten elake-etuuksien maksamisesta. Kaikki sellaiset jarjestelyt, jotka eivat tayta naita ehtoja, 
oval etuuspohjaisia elakejarjestelyja. Maksupohjaisiin elakejarjestelyihin tehdyt suoritukset kirjataan 
tuloslaskelmaan silla tilikaudella, jota veloitus koskee. 

Osakeperusteiset maksut 

Konsernilla on kannustej!lrjestelma, jossa henkilostOIIe on myonnetty oikeus merkita yhtion osakkeita 
markkinahintaa edullisemmin. Markkinahinnan ja merkintahinnan erotus kirjataan niiden myontamishetkella 
kuluksi tuloslaskelmaan tasaisesti oikeuden syntymisajanjakson aikana. Jarjestelyjen tulosvaikutus esitetaan 
tuloslaskelmassa tyosuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa. 

Varaukset ja ehdolliset velat 

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen 
velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennakOista ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. 
Varaukset arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon. Nykyarvon laskennassa 
kaytetty diskonttaustekija valitaan siten, etta se kuvastaa markkinoiden nakemysta rahan aika-arvosta 
tarkasteluhetkella ja velvoitteeseen liittyvista riskeista. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus 
joltakin kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuseraksi, mutta vasta siina vaiheessa, kun 
korvauksen saaminen on kaytannossa varmaa. 

Uudelleenjarjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on laatinut yksityiskohtaisen uudelleenj!lrjestelysuunnitelman 
ja aloittanut suunnitelman toimeenpanon tai tiedottanut asiasta. Konsernin jatkuvaan toimintaan liittyvista 
menoista ei kirjata varausta. 

Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoitteiden tayttamiseksi vaadittavat valttamattomat menot 
ylittavat sopimuksesta saatavat hyOdyt. 

Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt ehdollinen velvoite, joka varmistuu kun 
konsernin maaraysvallan ulkopuolella oleva epavarma tapahtuma realisoituu. Ehdolliseksi velaksi katsotaan 
myos sellainen olemassa oleva velvoite, joka ei todennakoisesti edellyta maksuvelvoitteen tayttamista, tai jonka 
suuruutta ei voida maarittaa luotettavasti. Ehdollinen velka esitetaan liitetietona. 

Tuloverot 

Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta 
verosta. Suoraan omaan paaomaan kirjattuihin eriin liittyva verovaikutus kirjataan vastaavasti osaksi omaa 
paaomaa. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta voimassaolevan 
verokannan perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin tilikausiin liittyvilla veroilla. 

Laskennalliset verot lasketaan valiaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon val ilia. Laskennallista 
verovelkaa ei kuitenkaan kirjata, kun kyseessa on alun perin kirjanpitoon merkittava omaisuusera tai velka eika 
kyseessa ole liiketoimintojen yhdistaminen eika tallaisen omaisuus- tai velkaeran kirjaaminen vaikuta kirjanpidon 
tulokseen eika verotettavaan tuloon liiketoimen toteutumisajankohtana. Verotuksessa vahennyskelvottomasta 
liikearvosta ei kirjata laskennallista veroa eika tytaryritysten jakamattomista voittovaroista ki~ata laskennallista 
veroa silta osin, kuin ero ei todennakoisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. 

Merkittavimmat valiaikaiset erot syntyvat aineellisten kayttoomaisuushyOdykkeiden poistoista, kayttamattomista 
verotuksellisista tappioista ja hankintojen yhteydessa tehdyista kaypiin arvoihin arvostuksista. Laskennalliset 
verot lasketaan kayttamalla tilinpaatospaivaan mennessa saadettyja verokantoja. Laskennallinen verosaaminen 
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kirjataan siihen maaraan asti kuin on todennakoista, etta tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan 
valiaikainen ero voidaan hyOdyntaa. 

Tuloutusperiaatteet 

Liikevaihtona esitetaan tuotteiden ja palveluiden myynnista saadut tuotot kaypaan arvoon arvostettuina 
oikaistuna valillisilla veroilla, alennuksilla ja valuuttamaaraisen myynnin kurssieroilla. 

Myydyt tavarat ja palvelut 

Tuotot tavaroiden myynnista kirjataan, kun tavaroiden omistamiseen liittyvat merkittavat risk it, edut ja 
maaraysvalta oval siirtyneet ostajalle. Paasaantoisesti lama tapahtuu tuotteiden sopimusehtojen mukaisen 
luovutuksen yhteydessa. Vuokratuotot tuloutetaan tasaerina vuokrakaudelle. Tuotot palveluista tuloutetaan silla 
tilikaudella, jolla palvelu suoritetaan. 

Lisenssituotot 

Lisenssituottojen tuloutus tapahtuu sopimuksen tosiasiallisen sisallon mukaisesti. 

Korot ja osingot 

Korkotuotot on kirjattu suoriteperusteisesti sille kaudelle, jolla tuotot kertyvat ja osinkotuotot silloin, kun oikeus 
osinkoon on syntynyt. 

MyyUivllnll oleviksi luokitellut pitkllaikaiset omaisuuseriit ja lopetetut toiminnot 

Pitkaaikaiset omaisuuserat (tai luovutettavien erien ryhma) ja lopetettuihin toimintoihin liittyvat omaisuuserat ja 
vela! luokitellaan myytavina oleviksi, mikali niiden kirjanpitoarvoa vastaava maara tulee kertymaan paaasiassa 
omaisuuseran myynnista jatkuvan kayton sijaan. Myytavana olevaksi luokittelun edellytyksien katsotaan 
tayttyvan, kun myynti on erittain todennakOinen ja omaisuusera (tai luovutettavien erien ryhma) on valittomasti 
myytiivissa nykyisessa kunnossaan yleisin ja tavanomaisin ehdoin, kun johto on sitoutunut myyntiin ja myynnin 
odotetaan tapahtuvan vuoden kuluessa luokittelusta. 

Valittomasti ennen luokittelua myytavana olevaksi kyseiset omaisuuserat tai luovutettavien erien ryhman varat ja 
vela! arvostetaan niihin sovellettavien IFRS-standardien mukaisesti. Luokitteluhetkesta lahtien myytavana olevat 
omaisuuserat (tai luovutettavien erien ryhma) arvostetaan kirjanpitoarvoon tai sita alempaan myynnista 
aiheutuvilla menoilla vahennettyyn kaypaan arvoon. Poistot naista omaisuuserista lopetetaan luokitteluhetkella. 

Luovutettavien erien ryhmaan kuuluvat omaisuuserat, jotka eivat kuulu I FRS 5-standardin arvostussaantojen 
soveltamisalaan, ja vela! arvostetaan niita koskevien IFRS-standardien mukaan myos luokitteluhetken jalkeen. 

Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta on luovuttu tai joka on luokiteltu myytavana 
olevaksi ja joka tayttaa seuraavat edellytykset: 

1. Se on merkittava erillinen liiketoimintayksikkO tai maantieteellista aluetta edustava yksikko 
2. Se on osa yhta koordinoitua suunnitelmaa, joka koskee luopumista erillisesta keskeisesta liiketoiminta
alueesta tai maantieteellisesta toiminta-alueesta; tai 
3. Se on tytaryritys, joka on hankitlu yksinomaan tarkoituksena myyda se edelleen. 

Lopetettujen toimintojen tulos esitetaan omana eranaan konsernin tuloslaskelmassa. Myytavana olevat 
omaisuuserat, luovutettavien erien ryhmat, myytavana oleviin omaisuuseriin liittyvat suoraan omaan paaomaan 
kirjatut era! seka luovutettavien erien ryhmaan sisaltyvat vela! esitetaan taseessa erillaan muista omaisuuserista. 

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat 

Rahoitusvarat 
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Konsernin rahoilusvaral luokilellaan lAS 39 Rahoilusinslrumenlit: kirjaaminen ja arvoslaminen- slandardin 
mukaisesli seuraaviin ryhmiin: kaypaan arvoon lulosvaikutteisesli kirjallaval rahoilusvaral, erapaivMn asli 
pidettaval sijoiluksel, lainal ja muul saamisel ja myylavissa oleval rahoilusvarat. Luokittelu lapahluu 
rahoilusvarojen hankinnan larkoiluksen perusleella, ja ne luokilellaan alkuperaisen hankinnan yhleydessa. 

Konsernilla ei ole lilinpaaloshelkella kaypaan arvoon lulosvaikutteisesli kirjallavia rahoilusvaroja eika erapaivaan 
asli pidellavia sijoiluksia. 

Lainal ja muul saamisel oval johdannaisvaroihin kuulumallomia varoja, joihin liillyval maksul oval kiinleal lai 
maarilettavissa ja joila ei noleerala loimivilla markkinoilla, eika konserni pida niila kaupankaynlilarkoiluksessa. 
Niiden arvoslusperusle on jaksolettu hankinlameno. Ne sisallyval laseessa luonleensa mukaisesli lyhyl- lai 
pilkaaikaisiin varoihin: viimeksi mainittuihin, mikiili ne eraanlyval yli 12 kuukauden kuluttua. 

Myytavissa oleval rahoilusvaral oval johdannaisvaroihin kuulumallomia varoja, jolka on nimenomaisesli 
maarally Ia han ryhmaan lai joila ei ole luokilellu muuhun ryhmaan. Ne sisaltyviil pilkiiaikaisiin varoihin, pailsi jos 
neon larkoilus pilaa aile 12 kuukauden ajan lilinpaalospaivasla lahlien, jolloin ne sisallytelaan lyhytaikaisiin 
varoihin. Myylavissa oleval rahoilusvaral voival kooslua osakkeisla ja korollisisla sijoiluksisla. Ne arvoslelaan 
kaypaan arvoon, lai milloin kaypa arvo ei ole maarilettavissa luolettavasli, hankinlamenoon. 

Rahavaral 

Rahavaral koosluval kaleisesla rahasla, vaadillaessa noslettavissa olevisla pankkilalleluksisla ja muisla 
lyhylaikaisisla, erillain likvideisla sijoiluksisla. Rahavaroihin luokilelluilla erilla on eninlaan kolmen kuukauden 
malurileelli hankinla-ajankohdasla lukien. 

Transakliomenol sisallylelaan rahoilusvarojen alkuperaiseen kirjanpiloarvoon, kun kyseessa on era jola ei 
arvoslela kaypaan arvoon lulosvaikutteisesli. Kaikki rahoilusvarojen oslol ja myynnil kirjalaan 
kaupanlekopaivana. 

Rahoilusvarojen laseesla pois kirjaaminen lapahluu silloin, kun konserni on menelliinyl sopimusperusleisen 
oikeuden rahavirtoihin lai kun se on siirtanyl merkittavilla osin riskil ja luolol konsernin ulkopuolelle. 

Rahoilusvelal 

Rahoilusvelal merkilaan alun perin kirjanpiloon kaypaan arvoon. Transakliomenol on sisallyletty 
rahoilusvelkojen alkuperaiseen kirjanpiloarvoon. Myohemmin kaikki rahoilusvelal arvoslelaan efekliivisen koron 
menelelmalla jaksolettuun hankinlamenoon. Rahoilusvelkoja sisallyy pilka- ja lyhylaikaisiin velkoihin ja ne voival 
ella korollisia lai korottomia. 

Rahoitusvarojen arvonalentuminen 

Konserni arvioi jokaisena lilinpaaiOspaivana, onko olemassa objekliivisla nayttoa yksittaisen rahoilusvaroihin 
kuuluvan eran lai rahoilusvarojen ryhman arvon alenlumisesla. Mikali osakesijoiluslen kaypa arvo on alittanul 
hankinlamenon merkittavissa maarin ja konsernin maarilleleman ajanjakson, lama on osoilus myyliivissa olevan 
osakkeen arvonalenlumisesla. Jos arvonalenlumisesla on nayttoa, kayvan arvon rahasloon kertynyt lappio 
siirrelaan luloslaskelmaan. 

Konserni kirjaa myynlisaamisisla arvonalenlumislappion, kun on olemassa objektiivista naytlaa siila, etta 
saamisla ei saada perilyksi laysimaaraisesli. Velallisen merkillaval laloudellisel vaikeudel, konkurssin 
lodennakOisyys, maksujen laiminlyonli lai maksusuoriluksen viivastyminen yli 90 paivaa oval nayiiOja 
myynlisaamisen arvonalenlumisesla. Tuloslaskelmaan kirjattavan arvonalentumislappion suuruus mMriletaan 
saamisen kirjanpiloarvon ja efekliivisella korolla diskonlattujen arvioitujen vaslaislen rahavirtojen nykyarvon 
eroluksena. Mikali arvonalenlumislappion maara pienenee jollakin myohemmalla lilikaudella ja vahennyksen 
voidaan objekliivisesli kalsoa liittyvan arvonalenlumisen kirjaamisen jiilkeiseen lapahlumaan, kirjattu lappio 
perulaan lulosvaikulleisesli. 
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Oma paaoma 

Ulkona olevat kantaosakkeet esitetaan osakepaaomana. 

Menot, jotka liittyvat omien oman paaoman ehtoisten instrumenttien liikkeeseenlaskuun tai hankintaan, esitetaan 
oman paaoman vahennyserana. Jos Soprano Oyj hankkii takaisin omia oman paaoman ehtoisia 
instrumenttejaan, naiden instrumenttien hankintameno vahennetaan omasta paaomasta. 

Liikevoitto 

lAS 1 Tilinpaatoksen esittaminen -standardi ei maarittele liikevoiton kiisitetta. Konserni on maarittanyt sen 
seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon lisataan liiketoiminnan muut tuotot, 
vahennetaan ostokulut valmiiden ja keskeneraisten tuotteiden varastojen muutoksella seka omaan kayttoon 
valmistuksesta syntyneilla kuluilla oikaistuina, vahennetaan tyosuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja 
mahdolliset arvonalentumistappiot seka liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edella mainitut 
tuloslaskelmaerat esitetaan liikevoiton alapuolella. Kurssierot ja johdannaisten kaypien arvojen muutokset 
sisaltyvat liikevoittoon, mikali ne syntyvat liiketoimintaan liittyvista erista; muuten neon kirjattu rahoituseriin. 

Johdon harkintaa edellyttavat laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvat keskeiset epavarmuustekijat 

Tilinpaatosta laadittaessa joudutaan tekemaan tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat 
voivat poiketa tehdyista arvioista ja oletuksista. Lisaksi joudutaan kayttamaan harkintaa tilinpaatoksen 
laatimisperiaatteiden soveltamisessa. 

Tilinpaatoksen laatimisperiaatteiden valintaan ja soveltamiseen liittyva johdon harkinta 

Konsernin johto kayttaa harkintaa tehdessaan paatoksia tilinpaatoksen laatimisperiaatteiden valinnasta ja naiden 
soveltamisesta. Tama koskee erityisesti niita tapauksia, joissa voimassaolevassa IFRS-normistossa on 
vaihtoehtoisia kirjaamis-, arvostamis- tai esittamistapoja. 

Arvioihin liittyvat epavarmuustekijat 

TilinpaatOksen laadinnan yhteydessa tehdyt arviot pohjautuvat johdon parhaaseen nakemykseen 
tilinpMtOshetkella. Arvioiden taustalla oval aiemmat kokemukset seka tulevaisuutta koskevat, tilinpaatoshetkella 
todennakoisimpina pidetyt oletukset, jotka liittyvat muun muassa konsernin taloudellisen toimintaympariston 
odotettuun kehitykseen myynnin ja kustannustason kannalta. Konsernissa seurataan arvioiden ja olettamusten 
toteutumista seka naiden taustalla olevien tekijOiden muutoksia saannollisesti yhdessa liiketoimintayksikoiden 
kanssa kayttamalla useita, seka sisaisia etta ulkoisia tietolahteita. Mahdolliset arvioiden ja olettamusten 
muutokset merkitaan ki~anpitoon silla tilikaudella, jonka aikana arviota tai olettamusta korjataan, ja kaikilla 
taman jalkeisilla tilikausilla. 

Ne keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja sellaiset tilinpaatospaivan arvioihin liittyvat keskeiset 
epavarmuustekijat, jotka aiheuttavat merkittavan riskin konsernin varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen 
muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden aikana, on esitetty alia. Konsernin johto on katsonut naiden 
tilinpaatoksen osa-alueiden olevan keskeisimmat, silla niita koskevat laatimisperiaatteet ovat konsernin 
nakokulmasta monimutkaisimmat ja niiden soveltaminen edellyttaa eniten merkittavien arvioiden ja oletusten 
kayttamista esimerkiksi omaisuuserien arvostamisessa. Lisiiksi nailla tilinpaatoksen osa-alueilla kaytettyjen 
oletusten ja arvioiden mahdollisten muutosten vaikutukset on arvioitu olevan suurimmat. 

Liiketoimintojen yhdistamisissa hankittujen hyodykkeiden kayvan arvon maarittaminen 

Merkittavissa liiketoimintojen yhdistamisissa konserni kayttaa ulkopuolista neuvonantajaa arvioitaessa 
aineellisten ja aineettomien hyodykkeiden kaypia arvoja. Aineellisten hyOdykkeiden osalta tehdaan vertailuja 
vastaavien hyOdykkeiden markkinahintoihin ja arvioitu hankittujen hyOdykkeiden iasta, kulumisesta ja muista 
vastaavista tekijoista aiheutuva arvon vahentyminen. Aineettomien hyodykkeiden kayvan arvon maaritys 



perustuu arvioihin hyodykkeisiin liittyvista rahavirroista, jos markkinoilta ei ole ollut saatavissa tietoja 
vastaavanlaisten hyodykkeiden kaupoista. 
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Johto uskoo kaytettyjen arvioiden ja oletusten olevan riittavan tarkkoja kilyvan arvon maarityksen pohjaksi. 
Lisaksi konsernissa kaydaan lapi vahintaan jokaisena tilinpaatospaivilna mahdolliset viitteet niin aineellisten kuin 
aineettomienkin hyodykkeiden arvonalentumisesta. 

Arvonalentumistestaus 

Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta liikearvo, keskeneriliset aineettomat 
hyodykkeet ja ne aineettomat hyodykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, seka arvioidaan 
viitteita arvonalentumisesta edella laatimisperiaatteissa esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien yksikOiden 
kerrytettavissa olevat rahamaarat on maaritetty kayttoarvoon perustuvien laskelmien avulla. Naiden laskelmien 
laatiminen edellyttaa arvioiden kayttamista. 

Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen 

Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen maaraan asti kuin on todennakoista, etta tulevaisuudessa syntyy 
verotettavaa tuloa, jota vastaan valiaikainen ero voidaan hyodyntaa. Tulevaisuudessa syntyva verotettava tulo 
edellyttaa ennusteiden kayttamista. 

Uuden ja uudistetun IFRS-normiston soveltaminen 

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole viela soveltanut. 
Konserni ottaa ne kayttoon kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopaivasta lahtien, tai mikali 
voimaantulopaiva on muu kuin tilikauden ensimmainen paiva, voimaantulopaivM seuraavan tilikauden alusta 
lukien. 

• Muutos lAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittamistapa- Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu 
(voimaan 1.2.2010 tai sen jalkeen alkavilla tilikausilla). Muutos koskee muussa kuin liikkeenlaskijan 
toimintavaluutassa olevien osakkeita koskevien optioiden, merkintaoikeuksien tai muiden oikeuksien 
liikkeeseenlaskun kirjanpitokasittelya (luokittelua). Muutokset eivat ole merkittavia tulevan konsernitilinpMtoksen 
kannalta. 
• IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman paaoman ehtoisilla instrumenteilla (voimaan 1.7.2010 tai sen 
ji!lkeen alkavilla tilikausilla). Tulkinta selventaa kirjanpitokasittelya tapauksessa, jossa yritys neuvottelee 
rahoitusvelan ehdot uudelleen ja neuvottelun tuloksena laskee liikkeelle oman paaoman ehtoisia instrumentteja 
velkojalleen kuolettaakseen rahoitusvelan joko osittain tai kokonaan. Tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernin 
tulevaan tilinpaatokseen. 
• Muutokset tulkintaan IFRIC 14 Etukateen suoritetut vahimmaisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut 
(voimaan 1.1.2011 tai sen jalkeen alkavilla tilikausilla). Muutoksella korjataan ei-toivottu vaikutus, joka on 
seurannut tulkinnasta IFRIC 14 lAS 19- Etuuspohjaisesta jarjestelysta johtuvan omaisuuseran ylaraja, 
vahimmaisrahastointivaatimukset ja naiden valinen yhteys. Muutosten jillkeen yritykset saavat merkita varoiksi 
taseeseen joitakin vapaaehtoisesti etukateen suoritettuja vahimmaisrahastointivaatimukseen perustuvia 
maksuja. Johto arvioi muutosten vaikutusta konsernin tulevaan tilinpaatokseen. 
• Uudistettu lAS 24 Ulhipiiria koskevat tiedot tilinpaatoksessa (voimaan 1.1.2011 tai sen jalkeen alkavilla 
tilikausilla). Lahipiirin maaritelmaa tasmennetaan, ja tietyt julkiseen valtaan sidoksissa olevia yhteisoja koskevat 
liitetietovaatimukset muuttuvat. 
• I FRS 9 Rahoitusinstrumentit (voimaan 1.1.2013 tai sen jalkeen alkavilla tilikausilla). I FRS 9 on ensimmainen 
vaihe laajempaa projektia, joka tahtaa lAS 39: n korvaamiseen uudella standardilla. Erilaiset arvostamistavat on 
sililytetty, mutta niita on yksinkertaistettu. Rahoitusvarat jaetaan arvostuksen perusteella kahteen pililryhmaan: 
jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat ja kaypaan arvoon arvostettavat. Luokittelu riippuu yrityksen 
liiketoimintamallista ja sopimukseen perustuvien rahavirtojen ominaispiirteista. lAS 39:aan sisilltyva ohjeistus 
arvonalentumisista ja suojauslaskennasta jaa edelleen voimaan. Aikaisempien kausien lukuja ei tarvitse oikaista, 
jos standardi otetaan kayttoon ennen 1.1.2012 alkavalla tilikaudella. Standardia ei ole viela hyvaksytty 
sovellettavaksi EU:ssa. 
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• IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to IFRSs -muutokset, toukokuu 2010) (voimaan 
pMsMntoisesti 1.7.2010 tai sen jalkeen alkavilla tilikausilla). Annual Improvements -menettelyn kautta 
standardeihin tehtavat pienet ja vahemman kiireelliset muutokset kerataan yhdeksi kokonaisuudeksi ja 
toteutetaan kerran vuodessa. Muutoksia ei ole viela syyskuun 2010 loppuun mennessa hyvaksytty 
sovellettavaksi EU:ssa. 
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1. Segmentti-informaatio 
Segmentti-informaatio esitetaan konsernin liiketoiminnallisen ja maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti. Konsernin 
ensisijainen segmenttiraportointimuoto on liiketoimintasegmenttien mukainen. Liiketoimintasegmentit perustuvat 
konsernin sisaiseen organisaatiorakenteeseen ja konsernin sisaiseen raportointirakenteeseen. 

Toimlntasegmenttl 
Konsernilla on yksi raportoitava segmentti, Communications. Segmentin erityisosaamista on teknologian ja 
kommunikaation yhdistaminen. Tuote- ja palveluvalikoima kattaa seka tekniset verkkoratkaisut etta viestinnallisen 
sisallontuotannon. Konsernin toiminnasta vastaava paattaja seuraa yhtion tulosta Communications-tasolta. Segmentin 
luvut ovat vhtenev~isia konsernin lukulen kanssa. 
Toimintasegmentit 
2010, tuhatta euroa 
Tulos 
Ulkoiset tuotot yhteensa 
Poistot 
Raportoitavan segmentin liiketulos 
Korkotuotot 
Korkokulut 
Osuudet osakkuusyritysten tuloksista 
Raportoitavan segmentin tulos ennen tuloveroja 
Muut merkittavat erat. joihin ei liity maksutapahtumaa 
Arvonalentuminen 
Varat 
Raportoitavan segmentin varat yhteensa 
Raportoitavan segmentin pitkaaikaiset varat 
Osuudet osakkuusyrityksissa 
lnvestoinnit 
Vela! 
Raportoitavan segmentin velat 
Toimintasegmentit 
2009. tuhatta euroa 
Tulos 
Ulkoiset tuotot yhteensa 
Poistot 
Raportoitavan segmentin liiketulos 
Korkotuotot 
Korkokulut 
Osuudet osakkuusyritysten tuloksista 
Raportoitavan segmentin tulos ennen tuloveroja 
Muut merkittavat erat, joihin ei liity maksutapahtumaa 
Arvonalentuminen 
Varat 
Raportoitavan segmentin varat yhteensa 
Raportoitavan segmentin pitkaaikaiset varat 
Osuudet osakkuusyrityksissa 
lnvestoinnit 
Velat 
Raeortoitavan seqmentin velat 

Communications 

4 324 
-149 

47 
20 

-49 

18 

4 643 
2 540 

124 
174 

-2 638 

konsernierat 

Communications konsemierat 

3 292 
-114 

43 
26 

-19 

49 
-142 

3 590 
2 134 

103 
0 

-1 802 

11 
11 
-9 
9 
0 

11 

-698 
199 

10 

888 

3 
3 

-8 
-4 

159 
32 
10 

375 

yhteensa 

yhteensa 

4 324 
-138 

58 
11 

-40 
0 

29 
0 
0 

3 945 
2 740 

134 
174 

-1 750 

3 292 
-111 

46 
26 

-19 
-8 
45 

-142 
0 

3 749 
2 166 

113 
0 

-1 427 
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1. Segmentti-informaatio 

Maantieteellinen segmentti 
Konsernilla on yksi maantieteellinen segmentti: Suomi. 

2010, tuhatta euroa 

Maantieteelliset segmentit 
Tuotot 
Segmentin pitkaaikaiset varat 
Osuudet osakkuusyrityksissa 
lnvestoinnit 

2009, tuhatta euroa 

Maantieteelliset segmentit 
Tuotot 
Segmentin pitkaaikaiset varat 
Osuudet osakkuusyrityksissa 
lnvestoinnit 

Suomi 

4 324 
2 540 

124 
174 

Suomi 

3 292 
2 134 

103 
0 
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konsernierit Konserni 

4 324 
199 2 740 

10 134 
174 

konsernierat Konserni 

3 292 
32 2 166 
10 113 

0 
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2. Hankitut liiketoiminnot 2009 

Soprano Oyj sopi 12.10.2009 verkkopalveluja tarjoavan Soprano Brain Alliance Oy:n 67 prosentin 
osakekantaosuuden hankkimisesta osakevaihtona. Vastikkeena annetaan peruskauppahintana 
yhteensa 400.000 kappaletta uusia Soprano Oyj:n osakkeita seka enintaan 465 000 euron arvosta 
uusia osakkeita annetaan lisakauppahintana vuosina 2010-2014, mikali Soprano Brain Alliance Oy:n 
tuloksen kehitys tayttaa sovitut kriteerit. Osakevaihdon vahvisti Soprano Oyj:n hallitus 1.11.2009, 
jolloin Soprano Brain Alliance Oy konsolidoitiin Soprano Oyj konserniin. 

Osakkeiden kaypa arvo hankinta-ajankohtana eli 0,51 euroa osakkeelta ja se perustui osakkeiden 
noteerattuun hintaan kaupan toteuttamispaivana 1.11.2009. Kauppahinnaksi on kirjattu 400.000 
osakekappalemaaran peruskauppahinta seka 300.000 euron maara lisakauppahintana. 
Lisakauppahinta kirjattiin lopulliseen hankintamenolaskelmaan liiketoiminnan kehityttya suotuisasti. 
Alustavassa hankintamenolaskelmassa sita ei ollut. Hankintamenoon sisallytettiin asianajajien 
palkkioita, varainsiirtoveroa ja muita hankintaan liittyneita kuluja yhteensa 13 tuhatta euroa. 

Liikkeeseen laskettujen osakkeiden kaypa arvo 
Hankinnasta aiheutuneet menot 
Kokonaishankintameno 

tuhatta euroa 
504 

13 
517 

Hankinnasta syntyi 490 tuhannen euron liikearvo ja muihin aineettomiin hyOdykkeisiin kirjattiin 23 
tuhannen euron tilauskannan arvo. Lisaksi Soprano Brain Alliance Oy:n omistamien toimitilojen ja 
osakkuusyhtion kaypia arvoja korotettiin yhteensa 18 tuhatta euroa. Kirjaukset perustuvat Soprano 
Brain Alliance Oy:n hankinnasta odotettavissa oleviin synergiahyatyihin, ulkopuolisiin arvioihin tai 
muihin arvonmaaritysmenetelmiin. Johdon arvion mukaisesti 85 % perustuu yhteisen myynti- ja 
markkinointiverkoston hyadyntamiseen ja asiakkuuksien laajentamiseen konsernissa seka 15 % 
hal lin non ja logistiikkatoiminnon tehostumiseen. 

Soprano Brain Alliance Oy:n 2 kuukauden tulos ennen veroja, 54 tuhatta euroa, sisaltyy konsernin 
vuoden 2009 tuloslaskelmaan. Konsernin liikevaihto olisi ollut 4 534 tuhatta euroa ja tulos ennen 
veroja -188 tuhatta euroa, jos tilikauden aikana toteutunut liiketoimintojen hankinta olisi yhdistelty 
konsernitilinpaatokseen tilikauden 2009 alusta lahtien. 
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Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojan arvot hankintapaivana olivat seuraavat: 

tuhatta euroa Yhdistamisessa kir- Kirjanpitoarvot 
jatut kayvat arvot ennen yhdistamista 

Aineelliset kayttoomaisuushyodykkeet 38 
Aineettomat oikeudet 23 
Sijoitukset 201 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 274 
Rahavarat 20 
Varat yhteensa 556 
Vahemmistoosuus 13 
Laskennalliset verovelat 11 
Rahoitusvelat 144 
Muut vela! 361 
Velat yhteensa 529 

Nettovarat 27 
Hankintameno 517 
Liikearvo 490 

Rahana maksettu kauppahinta 0 
Hankitun tytaryhtiOn rahavarat 20 
Rahavirtavaikutus 20 

Liiketoiminnon yhdistamisessa hankitut aineelliset hyOdykkeet arvostettiin kaypaan arvoon 
markkinahintojen perusteella ottaen huomioon hankittujen hyOdykkeiden ika, kuluminen ja muut 
vastaavat tekijat. 

38 
0 

184 
274 
20 

515 
0 

144 
361 
505 

10 

Liiketoiminnon yhdistamisessi! hankitut aineettomat hyOdykkeet kirjataan erillaan liikearvosta 
hankinta-ajankohdan ki!ypi!an arvoon, miki!li hyOdykkeen kaypi! arvo on maariteltavissa luotettavasti. 
Toteutuneessa liiketoimintojen yhdistamisessa konserni on hankkinut pi!aasiassa osaamista seka 
tilauskannan. 

19(39) 



Soprano Oyj konserni 20(39) 

3. Liiketoiminnan muut tuotot 
tuhatta euroa 2010 2009 
Vuokratuotot 47 50 
Muut tuottoeriit 3 0 
Yhteensii 50 50 

4. Liiketoiminnan muut kulut 
tuhatta euroa 2010 2009 
Vapaaehtoiset henkiiOsivukulut 81 138 
Toimitilakulut 183 178 
Kone- ja kalustokulut 183 116 
Matkakulut 49 49 
Markkinointikulut 39 75 
Ulkopuoliset palvelut 193 125 
Hallintokulut 244 219 
Yhteensa 972 901 

5. Poistot ja arvonalentumiset 
tuhatta euroa 2010 2009 
Poistot hyOdykeryhmittain 
Aineettomat hyOdykkeet 
Tuotemerkit 10 10 
Tilauskanta 22 1 
Aktivoidut kehittamismenot 67 94 
Muut aineettomat hyOdykkeet 12 0 
Yhteensa 111 105 

Aineelliset kayttOomaisuushyOdykkeet 
Koneet ja kalusto 27 6 
Yhteensa 27 6 
Poistot vhteensa 138 111 
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6. Tyosuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 

tuhatta euroa 
Pal kat 
Juontaisedut 

Elakekulut- maksupohjaiset jarjestelyt 
Muut lakisaateiset henkiiOsivukulut 
Yhteensa 

Konsernin henkiiOkunta keskimaarin tilikaudella (henkiloa) 
Communications 
yhteensa 

2010 
2205 

54 

398 
92 

2694 

2010 
47 
47 

Tiedot iohdon tyOsuhde-etuuksista ja lainoista esitetaan liitetiedossa Lahipiiritapahtumat. 

7. Tilintarkastajien palkkiot ja liiketoimet johon ei liity maksutapahtumaa 

tilintarkastajien palkkiot, tuhatta euroa 

Tilintarkastus 
Muut tilintarkastustoimiston palvelut 
Yhteensa 

liiketoimet johon ei liity maksutapahtumaa, tuhatta euroa 
Poistot 
HenkiiOstoannin kulukirjaus ansaintakaudella 
Vuoden 2007 tytaryhtiOkauppojen lainasaamisten alaskirjaus 
Yhteensa 

2010 
17 
15 
31 

2010 
138 

138 
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2009 
1165 

41 

200 
60 

1426 

2009 
28 
28 

2009 
11 
4 

15 

2009 
111 
48 

142 
300 
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8. Tutkimus- ja kehittiimismenot 

Composer-verkkokauppaohjelmiston tuotekehitysprojektista on aktivoitu kehittamis-
menoja taseeseen vuosina 2005-2006. Tuote valmistui myyntivaiheeseen vuoden 2007 
ensimmaisella kvartaalilla, jonka ji!llkeen kuluja tulee paaasiassa myynnista ja markkinoinnista. 
Kulut on kirjattu tuloslaskelmaan. 

YhtiO on saanut syyskuusta 2005 li!lhtien tuotekehityshankkeeseen TEKES:Ita tuotekehityslainaa 
ja- tukea kumpaakin 159 tuhatta euroa. Tuotekehitystuet on kirjattu vahentamaan aktivoituja 
kehittamismenoja. Lainasta on lisatietoa korollisten velkojen liitteessa 22. 

Aktivoitujen kehittiimismenojen maara 31.12.2010 on 58 tuhatta euroa (31.12.2009 125 tuhatta 
euroa). Aktivoidut kehittamismenot poistetaan 5 vuoden tasapoistoin. 

Soprano Forte -verkkokauppaohjelmiston kehittamiseen on nostettu vuosina 2005-2008 yhteensa 
163 tuhatta euroa tuotekehityslainaa. 

Soprano Brain.fi -verkko-ohjelmiston tuotekehitysprojektista on aktivoitu kehittiimismenoja 

22(39) 

kevMsta 2010 lahtien. Tekes on hankkeelle myontanyt tuotekehitystukea enintaan 98 tuhatta euroa. 
Tuki on kirjattu vahentamaan tuotekehitysaktivointeja. Aktivoitujen kehittamismenojen maara 
31.12.2010 on 45 tuhatta euroa. 

Kuluksi kiriatut tutkimus- ia tuotekehitvsmenot ovat vhteensa 10 tuhatta euroa. (2009 0 tuhatta euroal 

9. Rahoitustuotot 

tuhatta euroa 

Osinkotuotot myytavissa olevista rahoitusvaroista 
Korkotuotot henkiiOstOannin lainoista 
Muut korkotuotot 
Muut rahoitustuotot 
Yhteensii 

1 0. Rahoituskulut 

Rahoituskulut 
tuhatta euroa 

Korkokulut rahoituslainoista 
Tytaryhtiokaupoista jMneiden lainasaamisten alaskirjaus 
Muut rahoituskulut 
Yhteensii 

2010 

0 
6 
2 
3 

11 

23 

17 
40 

2009 

2 
18 
4 
1 

26 

2009 

19 
142 

0 
161 
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11. Tuloverot 

tuhatta euroa 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vera 
Edellisten tilikausien verot 
Laskennalliset verot 
Yhteensa 
Laskennallisista veroista on kerrottu liitteessa 18. 

2010 
4 
0 

17 
21 

23(39) 

2009 
0 
0 

31 
31 

Verokulun ja konsernin kotimaan 26 % verokannalla laskettujen verojen valinen tasmaytyslaskelma: 
tuhatta euroa 201 0 2009 
Tulos ennen veroja 29 -97 

Verot laskettuna kotimaan verokannalla 
Vahennyskelvottomat kulut 
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden kaytto 
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista 
Osuus osakkuusyrityksen kuluista 
Muut erat 
Verot tuloslaskelmassa 

12. Osakekohtainen tulos 

8 
14 
0 

11 
0 

-11 
21 

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen osakkeenomistajille 
kuuluva tilikauden voitto tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumaaran 
painotetulla keskiarvolla. 

Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden voitto (tuhatta euroa), 

jatkuvat toiminnot 
Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden voitto/tappio (tuhatta euroa), 

lopetetut toiminnot 
Osakkeiden lukumaaran painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1000) 
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa/osake), 
jatkuvat toiminnot 
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa/osake), 
lopetetut toiminnot 
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa/osake), 
koko konserni 

Konsernilla ei ole ollut laimennusvaikutusta vuosina 2009-2010 

2010 

7 

0 
11 383 

0,00 

0,00 

0,00 

-25 
81 

-24 
0 
2 

-4 
31 

2009 

-146 

0 
10 969 

-0,01 

0,00 

-0,01 
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13 Aineelliset kayttoomaisuushyodykkeet 
Koneetja Yhteensa 

tuhatta euroa kalusto 
Hankintameno 1.1.2010 89 89 
Lisaykset 58 58 

0 
Hankintameno 31.12.201 0 148 148 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2010 -41 -41 
Poistot -27 -27 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2010 -67 -67 

Kirjanpitoarvo 1.1.2010 49 49 
Kirjanpitoarvo 31.12.2010 80 80 

Koneetja Yhteensa 
tuhatta euroa kalusto 
Hankintameno 1.1.2009 52 52 
Lisaykset 0 0 
Liiketoimintojen yhdistaminen (Soprano Brain Alliance Oy) 38 38 
Hankintameno 31.12.2009 89 89 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2009 -34 -34 
Poistot -6 -6 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2009 -41 -41 

Kirjanpitoarvo 1.1.2009 17 17 
Kirjanpitoarvo 31.12.2009 49 49 
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14. Aineettomat hyl!dykkeet 

Muut 
Liikearvo T uotemerkit, Kehittamis- aineettomat 

tuhatta euroa Tilauskanta menot hvodvkkeet vht. 
Hankintameno 1.1.2010 1 245 72 443 38 1 798 
Lisaykset 45 49 93 

Hankintameno 31.12.2010 1 245 72 487 87 1 891 

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2010 Q -19 -318 -22 -359 
Poistot -32 -67 -12 -111 
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 31.12.2010 Q -52 -385 -34 -470 

Kirjanpitoarvo 1.1.2010 1 245 53 125 17 1 439 
Kirianoitoarvo 31.12.201 0 1 245 20 103 53 1 421 

Muut 
Liikearvo Tuotemerkit, Kehittamis- aineettomat 

tuhatta euroa Tilauskanta me not hyodykkeet yht. 
Hankintameno 1.1.2009 755 49 443 38 1 285 
Lisaykset 0 
Liiketoimintojen yhdistaminen (Soprano Brain Alliance) 490 23 513 

Hankintameno 31.12.2009 1 245 72 443 38 1 798 

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2009 Q ::§! -228 -17 -254 
Poistot -11 -90 -5 -105 
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 31.12.2009 Q -19 -318 -22 -359 

Kirjanpitoarvo 1.1.2009 755 40 214 2.1 1 030 
Kirianoitoarvo 31.12.2009 1 245 53 125 17 1 439 
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Liikearvon kohdistaminen 

Soprano Oyj konsernin liikearvo muodostuu 30.1.2008 konserniin hankitun Soprano Ohjelmistot Oy:n 
(Asapsoft Netsystems Oy 20.4.2008 saakka) seka 1.11.2009 konserniin hankitun Soprano Brain Alliance 
Oy:n (Brain Alliance Oy 21.1.2010 saakka) yhdistamisesta konserniin. Arvonalentumistestausta varten 
liikearvon kirjanpitoarvosta per 31.12.2010 755 tuhatta euroa Soprano Ohjelmistot Oy:n osalta on kohdistettu 
Soprano Ohjelmistot Oy:lle ja Soprano Oyj:lle seka 490 tuhatta euroa Soprano Brain Alliance Oy:n osalta 
Soprano Brain Alliance Oy:lle, jotka muodostavat erilliset rahavirtaa tuottavat yksikOt. Lopulliseen 
hankintamenolaskelmaan kirjattiin Soprano Brain Alliance Oy:n hankinnassa lisakauppahintaa yhteensa 
300.000 euroa muutoksena alustavaan hankintamenolaskelmaan 31.12.2009. Liiketoimintojen 
yhdistamisessa hankittujen tuotemerkkien kirjanpitoarvo 31.12.2010 20 tuhatta euroa kohdistuu Soprano 
Ohjelmistot Oy:lle. Tuotemerkin taloudellinen vaikutusaika on maaritelty viideksi vuodeksi. Soprano Brain 
Alliance Oy:hyn kohdistunut tilauskannan arvo poistettiin vuonna 2010 kokonaan. 

Soprano Oyj konserni liikearvojen kohdistaminen 
31.12.2010 

Yhteensa Soprano Soprano 
tuhatta euroa Oyj Ohjelmistot Oy 

liikearvo 1 245 377 

tuotemerkit 20 

tilauskanta 0 
'yhteensa 1 265 377 

Soprano Oyj konserni liikearvojen kohdistaminen 
31.12.2009 

Yhteensa Soprano 

377 

20 

398 

Soprano 

tuhatta euroa Ovi Ohielmistot Oy 

liikearvo 945 377 377 

tuotemerkit 30 30 

tilauskanta 22 
yhteensa 997 377 407 

Arvonalentumistestaus 

Soprano 
Brain 

Alliance Oy 
490 

0 
490 

Soprano 
Brain 

Alliance Oy 

190 

22 
212 

Arvonalentumistestauksessa kerrytettavissa olevat rahamaarat on maaritelty kayttoarvoon perustuen. 
Rahavirtaennusteet perustuvat johdon hyvaksymaan budjettiin vuodelle 2011 huomioiden toteutunut kehitys 
seka ennustejaksoon vuosina 2012-2015, jossa on kaytetty kasvutekijaa. Johdon hyvaksyman 
ennustejakson jalkeisissa rahavirroissa ei ole maaritelty kasvua. 

Kayttoarvon laskennassa kaytetyt keskeiset muuttujat olivat seuraavat: 

1. Budjetoitu liikevaihto- Maaritetty liikevaihto perustuu vuoden 2011 asiakaskohtaiseen budjetointiin 
huomioiden toteutunut kehitys ja vuosien 2012-2015 ennustettuun liikevaihtoon. 

2. Budjetoidut kulut perustuvat vuoden 2011 budjetointiin ja ennusteeseen vuosille 2012-2015. 
3. Diskonttauskorko- Maaritelty keskimaaraisen painotetun paaomakustannuksen (WACC, weighted 

average cost of capital) avulla, joka kuvaa oman ja vieraan pMoman kokonaiskustannusta ottaen 
huomioon omaisuuseriin liittyvat erityiset riskit. Diskonttauskorko on maaritelty ennen veroja ja 
laskennassa on kaytetty alan keskimaaraista oman ja vieraan paaoman kokonaiskustannusta ja 
paaoman suhdetta. 

4. Kasvuprosentti ennustejaksolla- Perustuu yhMn johdon arvioon kasvusta ennustejaksolla 2012-
2015. Kasvun arviointi perustuu kyseisten toimialojen keskimaaraiseen kasvuun seka yleiseen 
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taloudelliseen tilanteeseen, kassavirtaa tuottavien yksik6iden markkina-asemaan, kasvupotentiaaliin 
seka toteutuneeseen kasvuun. 

Oheisessa taulukossa on kaytetty diskonttausprosentti seka kasvuprosentti ennustejaksolle: 

Soprano Oyj konserni 
31.12.2010 Soprano Soprano Soprano Brain 
% Oyj Ohjelmistot Oy Alliance Oy 
Diskonttausprosentti 8,19 8,19 8,19 
Kasvuprosentti 3,00 5,00 5,00 

Soprano Oyj konserni 
31.12.2009 Soprano Soprano Soprano Brain 
% Oyj Ohjelmistot Oy Alliance Oy 
Diskonttausprosentti 8,88 8,88 8,88 
Kasvuprosentti 3,00 5,00 5,00 

Arvonalentumistestauksen herkkyysanalyysit 

Herkkyysanalyysissa 31.12.2010 ennustejaksolla 2012-2015 Soprano Ohjelmistot Oy:n osalta 22,7 
prosenttia pienempi liikevaihto, Soprano Oyj:n osalta 9,8 prosenttia pienempi liikevaihto ja Soprano Brain 
Alliance Oy:n osalta 13,0 prosenttia pienempi liikevaihto veisi liikearvon testauksen alarajalle eli 
kirjanpitoarvoon. (kuluissa ei kasvutekijM ennustejaksolla 2012-2014). Diskonttauskoron osalta 
herkkyysanalyysissa 19,7 prosenttia Soprano Ohjelmistot Oy:n osalta, 13,0 prosenttia Soprano Oyj:n osalta 
seka 17,9 prosenttia Soprano Brain Alliance Oy:n osalta korkeampi kuin kaytetty diskonttausprosentti veisi 
liikearvon testauksen alarajalle eli kirjanpitoarvoon. 

Herkkyysanalyysissa 31.12.2009 ennustejaksolla 2011-2014 Soprano Ohjelmistot Oy:n osalta 14,9 
prosenttia pienempi liikevaihto, Soprano Oyj:n osalta 11,0 prosenttia pienempi liikevaihto, ja Soprano Brain 
Alliance Oy:n osalta 13,2 prosenttia pienempi liikevaihto olisi vienyt liikearvon testauksen alarajalle eli 
kirjanpitoarvoon. (kuluissa ei kasvutekijaa ennustejaksolla 2011-2014). Diskonttauskoron osalta 
herkkyysanalyysissa 9,8 prosenttia Soprano Ohjelmistot Oy:n osalta, 26,2 prosenttia Soprano Oyj:n osalta 
seka 22,5 prosenttia Soprano Brain Alliance Oy:n osalta korkeampi kuin kaytetty diskonttausprosentti olisi 
vienyt liikearvon testauksen alarajalle eli kirjanpitoarvoon. 



Soprano Oyj konserni 

15. Osuudet osakkuusyrityksissii 

tuhatta euroa 

Tilikauden alussa 
Lis~ykset 
Osuus tilikauden tuloksesta 
V~hennykset 

Muuntoerot 
Tilikauden lopussa 
Osakkuusyrityksell~ ei ole liikearvoa. 

2010 
113 

21 
0 

134 
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2009 
11Q 

11 
-8 

113 

Tiedot konsernin osakkuusyrityksestli sekii sen varat, velat, liikevaihto ja voitto/tappio (tuhatta euroa) 

lsolta Oy 
vuosi2010 
vuosi 2009 

T~ll~ Finland Oy 
vuosi2010 
vuosi2009 

Suomen Onlineallekirjoitus Oy 
vuosi2010 

16. Muut osakkeetja osuudet 

tuhatta euroa 

AS Parnuranna Golf 
Keimola Golf Club ry 
GolfTalma Oy 
Muodonvuoksi Oy 
Boardman Oy 101-125 
Anoia Golf Oy 
Arabian liiketalo Oy, 9541-9997 
13 Holding Oy, 75 kpl 
Support Media Oy 
Muut osakkeet ja osuudet yhteensii 

Kotipaikka 
Helsinki 
Helsinki 

Kotipaikka 
Helsinki 
Helsinki 

Kotipaikka 
Helsinki 

8 
25 

3 
224 
190 

1 
0 

454 

Varat 
184 
132 

Varat 
7 
4 

Varat 
11 

2009 
3 
5 
8 

25 
3 

224 
190 

1 

459 

Tilikauden Omistus-
Velat Liikevaihto voittoltappio osuus (%\ 

104 614 32 34 
90 468 -12 34 

Tilikauden Omistus-
Vela! Liikevaihto voittoltappio osuus (%\ 

14 0 4 42 
14 0 -13 21 

Tilikauden Omistus-
Velat Liikevaihto voittoltappio osuus (%\ 

31 4 -55 32 
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17. PitUaikaiset saamiset 

tuhatta euroa 

Pitkaaikaiset saamiset hallitukselta/henkilostolta 
Yhteensa 

2010 
471 
471 

Saaminen liittyy henkiltisttille ja hallitukselle suunnatun osakeannin lainoihin, 
'oista on kerrottu lisaa liitteessa 22. Osakeperusteiset maksut 

18. Laskennalliset verosaamiset ja -velat 

2009 
520 
520 
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Konsernilla ali 31.12.2010 vahvistettuja tai arvioituja tappioita ennen tilikauden 2010 tulosta 788 tuhatta euroa 
(31.12.2009 918 tuhatta euroa), jotka vanhenevat vuosina 2013-2019. Tilikaudelta 2010 laskennalliset 
verosaamiset vahentyvat nettomaaraisesti 26 tuhannella eurolla. Konserni on kirjannut laskennallisia 
verosaamisia ja verovelkoja seuraavasti: 

Laskennalliset verosaamiset 
tuhatta euroa 

31.12. kirjattu OstetuUmyydyt 
2009 tuloslaskelmaan liiketoiminnot 

Vahvistetut tappiot 205 -26 0 

31.12. kirjattu OstetuUmyydyt 
Laskennalliset verovelat 
Aineettomien ja aineellisten hytidykkeiden arvostaminen 
kaypaan arvoon liiketoimintojen yhdistamisessa 

19. Myyntisaamiset ja muut saamiset 

tuhatta euroa 

Myyntisaamiset 
Lainasaamiset 
Muut saamiset 
Siirtosaamiset 
Yhteensii 

2009 

-18 

2010 
802 

24 
41 
92 

960 

tuloslaskelmaan 

8 

2009 
574 

13 
32 
66 

685 

Kaikki saamiset ovat euromaaraisiii. Konserni on kirjannut luottotappioita 44 tuhatta 
euroa vuonna 2010 (vuonna 2009 34 tuhatta euroa) Myyntisaamisiin ei liity merkittavia 
luottoriskikeskittymiii. Saamisten tasearvot vastaavat parhaiten sita rahamaaraa, joka on 
luottoriskin enimmaismaara siinii tapauksessa, etta sopimusten vastapuolet eivat pysty 
tayttamMn konsernin saamisiin liittyvia velvoitteitaan. Konsernin toimintatapoihin ei kuulu 
vakuuksien hankkiminen myyntisaamisten _la muiden saamisten osalta. 

Myyntisaamisten ikajakauma ja luottotappioksi kirjatut era! 
tuhatta euroa 

ErMntymattomat 
ErMntyneet 
Aile 30 paivaa 
30-60 paivM 
61-90 paivM 
Yli 90 piiivaa 
Yhteensli 

luottotappiot 

20. Rahavarat 

tuhatta euroa 

Kiiteinen raha ja pankkitilit 
Luotolliset tilit 
Yhteensti 

2010 
679 

92 
4 

13 
14 

802 

2010 
44 

2010 
245 

245 

2009 
475 

43 
41 

3 
12 

574 

2009 
34 

2009 
597 
-17 
580 

liiketoiminnot 

31.12. 
2010 

179 

31.12. 
2010 

-10 
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21. Omaa paaomaa koskevat liitetiedot 

Seuraavassa on esitetty osakkeiden lukumaaran muutosten vaikutukset: 

Sijoitetun 
vapaan 

Osakkeiden Osake- Ylikurssi- paaoman Om at 
tuhatta euroa lukumaara (1 000) gaaoma rahasto rahasto osakkeet 
31.12.2008 10 921 96 0 2159 -147 
Osakeanti 400 204 
Paaomalainan erotus -182 
Omien osakkeiden muutokset 40 22 
31.12.2009 11 361 96 0 2 181 -125 
Osakeanti 
paaoman palautus -114 
Viihemmistoosuuden hankinta -22 
Omien osakkeiden muutokset 58 30 
31.12.2010 11 418 96 0 2 046 -95 

Soprano Oyj:llii on yksi osakelaji. Osakkeiden enimmiiismaara ali vuonna 2010 11,5 
miljoonaa kappaletta (11 ,5 miljoonaa kappaletta vuonna 2009). Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. 

Seuraavassa on esitetty oman paaoman rahastojen kuvaukset: 

Sijoitetun vapaan oman paaoman rahasto 
Sijoitetun vapaan oman paaoman (SVOP) rahasto sisiiltaa muut oman paaoman 
luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintiihinnan siltii osin, kun sita ei nimenomaisen 
paatoksen mukaan merkitii osakepaaomaan. 

Omat osakkeet 
Omat osakkeet -rahasto sisaltaa konsernin hallussa olevien omien osakkeiden 
hankintamenon. Konserni omistaa 94465 kappaletta omaa osaketta 31.12.2009, 
hankintahinta on 95 tuhatta euroa, ja se esitetaan oman paaoman viihennyksena. 

Osinko/paaoman palautus 
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Yhteensii 
2108 

204 
-182 

22 
2153 

0 
-114 

-22 
30 

2 047 

Tilinpaatospiiivan jiilkeen hallitus on ehdottanut 5.5.2011 kokoontuvalle yhtiOkokoukselle, ettei osinkoa 
tilikaudelta 1.1.-31.12.201 0 jaettaisi. Lisiiksi hallitus ehdottaa, etta yhtibkokous valtuuttaisi hallituksen 
paattamaan enintaan 0,03 euron suuruisesta osingonjaosta tai paaoman palautuksesta yhtion taloudellisen 
tilanteen sita puoltaessa 
YhtiOkokous 6.5.2010 paatti jakaa paaoman palautusta 0,01 euroa/osake ja valtuutti Soprano Oyj:n 
hallituksen paattamaan enintaan 0,02 euron/osake paaomapalautuksesta seuraavaan yhtiOkokoukseen 
mennessii, mikiili yhtion maksuvalmius mahdollistaa paaoman palautuksen. 
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22. Osakeperustelset maksut 

Osakeperusteisten kannustinjarjestelyjen ehdot 

Soprano Oyj:n hallitus paatti 17.9.2007 osakepohjaisen kannustinji:irjestelman luomisesta hal!itukselle 
ja koko henkil6kunnalle heidi3n sitouttamisekseen yhti66n ja sen tavoitteisiin. MerkintB.hinta ali 0,68 euroa, 
joka ali paatospiiivaa edelti:ineen kuukauden keskikurssi vi\lhennettyna 1 o prosentilla. 

MerkintMn osallistuneille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintaa varten annettu yhteensa 656 200 
euroa lainaa. Laina-aika pidennettiin hallituksen paatoksella maaliskuussa 2009 kolmesta kuuteen vuoteen. 
Laina on maksettava Soprano Oyj:lle viimeistaan 24.9.2013tai osakkeita myytaessc1. Osakkeet oval lainan panttina. 
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Yhden merkintaa.n osallistuneen osakkeet lunastettiin Soprano Oyj:n omiksi osakkeiksi joulukuussa 2008. Yksi merkintaan osallistunut 
maksoi lainan yhtiOIIe takaisin joulukuussa 2009. Osakkeiden luovutuskielto pMttyi syyskuussa 2009. 

Osakepohjainen kannustej8rjestelm8: 
T oteutustapa 
MyOntamispaiva 
Osakkeet kirjautuneet arvo-osuustileille 
MyOnnettyjen instrumenttien 
maara, kappaletta 
Merkintahinta, euroa 
Osakehinta 
myOntamishetkeiiS, euroa 
PMtOskuukautta edeltavan kuukauden 
keskikurssi, euroa 
Lainan ma.ara 
Lainan voimassaoloaika (vuosina) 
Korko 
Oikeuden syntymisehdot 

17.9.2007 

Osakkeina 
17.9.2007 

28.11.2007 

965 000 
0,68 

0,81 

0,75 
656 200 

enintaan 3 vuotta 
Suomen pan kin peruskorko 

2 vuoden luovutuskielto 
TyOsuhteen paattyessa muun kuin 

efBkkeelle siirtymisen tai kuoleman johdosta, 
on merkitsijalla osakkeiden tarjoamisvelvollisuus 

yhtiOIIe merkintShintaan, yhtiOIIS ei ole kuitenkaan 
velvollisuutta lunastaa osakkeita 

tilanne 
31.12.2009 

865 000 

520 200 
enintaan 6 vuotta 

luovutuskielto pMttyi 
syyskuussa 2009 

tilanne 
31.12.2010 

865 000 

470 555 
enintaan 6 vuotta 

luovutuskielto pMttyi 
syyskuussa 2009 

Kuluvaikutus Kuluvaikutus ansaintakaudelle 
on 125 tuhatta euroa. 

Kuluvaikutus ansaintakaudelle Ku!uvaikutus ansaintakaudelle 
on 112 tuhatta euroa. on 112 tuhatta euroa. 

Konsernilla ei ole ootio-oh"elmia 
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23. Korolliset velat 

Pitkaaikaiseen jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 
tuhatta euroa 201 0 2009 
Pankkilainat 96 410 
PMomaehtoinen laina 37 37 
Muut lainat (Tekes-tuotekehityslainat, Osamaksulaina) 115 226 
Yhteensa 248 673 

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 
tuhatta euroa 201 0 2009 
Shekkiluottotilit 0 17 
Pankkilainat 300 0 
Pitkaaikaisten lainojen lyhennykset 125 125 
Pltkaaikaisten lainojen lyhennykset,pMomalaina 18 18 
Yhteensa 443 160 

Konsernin pankkilainat ovat seka kiintea- etta vaihtuvakorkoisia. Konsernin keskimMrainen 
korkoprosentti on 2,7% (2,7% vuonna 2009). Konsernin pankkilainat ovat 300 tuhannen euron 
osalta sidottu 12 kk euriboriin marginaalilla 2,5% ja 110 tuhannen euron osalta Nordean prime-korkoon 
marginaalilla 1,45 %. Tekes-tuotekehityslainojen korko on kolme prosenttia alempi kuin kulloinkin 
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voimassa eleva peruskorko. Korko on kuitenkin vahintMn 1,0 %. Valtiokonttorin pMomaehtoisen lainan 
korko on prosentin aile peruskoron, vahintMn 3 prosenttia .. Konsernilla ei ole valuuttalainoja. Velkojen kayvat 
arvot on esitetty liitetiedossa 25 rahoitusriskien hallinta. 

Pitkaaikaisten velkojen eraantymisajat 
tuhatta euroa 2011 2012 
Pankkilainat, kiinteakorkoiset 314 14 
Paaomaehtoinen laina 18 18 
Muut lainat (Tekes-tuotekehityslainat, Osamaksulaina) 111 111 
Yhteensa 443 144 

Korollisten pitkaaikaisten velkojen korkokantojen painotetut keskiarvot 
% 2010 2009 
Pankkilainat 3,6 3,5 
Muut lainat 1 ,6 1 ,8 

24. Ostovelat ja muut velat 

2010 
151 

2009 
96 

0 

2013 
14 
18 
4 

37 

tuhatta euroa 

Ostovelat 
Saadut ennakot 
Muut vela! 
Siirtovelat 
Yhteens~ 

0 
318 
341 
809 

221 ks. liite31 
338 
654 

Siirtovelkojen olennaiset erat muodostuvat henkilostokulujen jaksotuksista ja 
velkoien korkoiaksotuksista. Korottomat lvhvtaikaiset velat ovat euromaaraisia. 

2014 2016-
14 53 

14 53 
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25. Rahoitusriskien hallinta 

Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoitteena 
on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. PMasialliset 
rahoitusriskit oval maksuvalmiusriski ja luottoriski. Konsernin riskienhallinnan yleiset periaatteet hyvaksyy 
hallitus, ja niiden kaytann6n toteutuksesta vastaa yhtiOn johto. 

Maksuvalmiusriski 

Yhtio noudattaa huolellista maksuvalmiusriskin hallintaa. Yhti6n maksuvalmiutta seurataan ja ennustetaan 
kahden kuukauden periodilla talousraportoinnin osana seka vuositasolla. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus 
pyritaan takaamaan rahoituslaitosten luottoinstrumenttien avulla. 

Seuraava taulukko kuvaa sopimuksiin perustuvaa maturiteettianalyysia. Luvut oval diskonttaamattomia jane 
sisaltavat seka korkomaksut etta paaoman takaisinmaksut. 

tuhatta euroa tasearvo rahavirta aile 1 1-2 2-5 yli 5 
31.12.2010 yhteensa vuosi vuotta vuotta vuotta 
Pankkilainat 410 437 29 318 49 40 
Tuotekehityslainat (Tekes) 214 217 109 108 
Paaomalaina (Tekes) 55 67 29 19 19 
Osamaksulainat 12 13 5 5 4 
Ostovelat ja muut vel at 809 809 781 28 
Luotolliset tilit* 0 0 
Yhteensa 1500 1543 953 478 72 40 
• Luotolliset tilit 220 tuhanteen euroon 
asti 
tuhatta euroa tasearvo rahavirta aile 1 1-2 2-5 yli 5 
31.12.2009 yhteensa vuosi vuotta vuotta vuotta 
Pankkilainat 425 454 18 330 50 56 
Tuotekehityslainat (Tekes) 321 326 110 109 108 0 
Paaomalaina (Tekes) 55 63 26 19 19 0 
Osamaksulainat 15 16 5 5 7 0 
Ostovelat ja muut vel at 594 594 566 28 0 0 
Luotolliset tilit* 17 17 17 0 0 0 
Yhteensa 1427 1455 725 490 184 56 
• Luotollinen tili 20 tuhanteen euroon 
asti 

Luottoriski 

Konsernilla ei ole merkittavia luottoriskikeskittymia, mutta liiketoimintoihin liittyva luottotappioriski pysyi tilivuonna 
2010 normaalia suurempana yleisesta taloudellisesta tilanteesta johtuen. Yhtiolla on toimintaperiaatteet sen 
varmistamiseksi, etta tuotteita ja palveluita myydaan vain asiakkaille, joilla on asianmukainen luottohistoria. 
Jokaisen uuden sopimusasiakkaan luottotiedot selvitetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista. Saatavien 
perintaa ja seurantaa tehdaan viikkotasolla. Yhtiolla oli vuonna 2010 44 tuhatta euroa luottotappioita (vuonna 
2009 34 tuhatta euroa luottotappioita). Konsernin luottoriskien enimmaismaara vastaa rahoitusvarojen 
kirjanpitoarvoa tilikauden lopussa. Myyntisaamisten ikajakauma on esitetty liitetiedossa 19. Myyntisaamiset ja 
muut saamiset. 

Korkoriski 
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Konsernin korkoriski ei ole merkittava. Konsernin lyhyet rahamarkkinasijoitukset altistavat sen rahavirran 
korkoriskille, mutta niiden vaikutus ei ole merkittava kokonaisuudessaan. Konsernin tulot seka operatiiviset 
rahavirrat ovat paaosiltaan riippumattomia markkinakorkojen vaihteluista. Lainojen korkoriskia on pienennetty 
kiinteakorkoisilla lainoilla, joita 31.12.2010 eli 45 % luotoista (31.12.2009 38 %). Konsernin lainoista on kerrottu 
liitteessa 23. 

Valuuttariski 

Konsernin liiketapahtumat ovat paaosin euromaaraisia, merkittavaa valuuttariskia ei ole tilinpaatOshetkella. 

Paaoman hallinta 

Konsernin paaoman hallinnan pyrkimyksena on optimaalisen paaomarakenteen avulla tukea liiketoimintaa 
varmistamalla normaalit toimintaedellytykset ja kasvattaa omistaja-arvoa tavoitteena paras mahdollinen tuotto. 
Optimaalinen paaomarakenne takaa myos pienemmat paaoman kustannukset. Paaomarakenteeseen 
vaikutetaan mm. osingonjaon ja osakeantien kautta. Konserni voi vaihdella ja mukauttaa osakkeenomistajille 
maksettujen osinkojen tai naille palautettavan paaoman maaraa, tai uusien liikkeeseen laskettavien osakkeiden 
lukumaaraa tai paattaa omaisuuserien myynneista velkojen vahentamiseksi. 

Konsernin paaomarakenteen kehitysta seurataan jatkuvasti omavaraisuusasteella. Konsernin korolliset 
nettovelat olivat vuoden 2010 lopussa 691 tuhatta euroa (31.12.2009 833 tuhatta euroa) ja omavaraisuusaste eli 
55,6% (31.12.2009 56,9 %). 

Taulukossa on esitetty kunkin rahoitusvarojen ja -velkojen eran kayvat arvot ja kirjanpitoarvot, jotka vastaavat 
konsernitaseen arvoja. Kayvan arvon maarittamiseen on kaytetty alan keskimaaraista vieraan paaoman 
kustannusta 5,54% (31.12.2009 5,94 %). Myyntisaamisten ja muiden saamisten, rahavarojen, ostovelkojen ja 
muiden velkojen seka luotollisen tilin osalta kirjanpitoarvo vastaa niiden kaypaa arvoa, koska diskonttauksen 
vaikutus ei ole olennainen saatavien ja velkojen maturiteetti huomioon ottaen. 

Rahoitusvarojen ja - velkojen kayvat 
arvot Kirjanpitoarvo Kaypa arvo Kirjanpitoarvo Kaypa arvo 
tuhatta euroa 2010 2010 2009 2009 
Rahoitusvarat 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 960 960 685 685 
Rahavarat 245 245 580 580 

Rahoitusvelat 
Pankkilainat 410 392 425 333 
Tuotekehityslainat (Tekes) 214 202 321 295 
Paaomalaina (Tekes) 55 49 55 49 
Osamaksulainat 12 11 15 13 

Ostovelat ja muut vela! 809 809 594 594 
Luotolliset tilit* 0 0 17 17 
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26. Muut vuokrasopimukset 

Konserni on osin vuokrannut kayttamansa toimistotilat. Vuokrasopimuksissa on 
3-6 kuukauden irtisanomisajat. Sopimukset sisaltavat indeksiehdon. Ei purettavissa 
olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vahimmaisvuokrat oval 
31.12.2010 40 tuhatta euroa (31.12.2009 49 tuhatta euroa) 

Konserni on liisannut autoja (huoltoleasing) ja tietoteknisia laitteita. Konsernin 
leasingvastuut oval: 
jl\onsernm 1easmgvastuut 
tuhatta euroa 

Yhden vuoden kuluessa 
Vuotta pidemman ajan ja enintaan viiden vuoden kuluttua 
Yhteensa 

27. Ehdolliset velat ja varat seka hankintasitoumukset 

Omasta puolesta annetut vakuudet 
tuhatta euroa 
Yrityskiinnitykset pankkilainan vakuudeksi 
Yhteensa 

Riita-asiat ja oikeudenkaynnit 
Konsernilla ei ole kaynnissa oikeudenkaynteja eika konsernin 
tilinpaatokseen sisally oikeudenkaynteihin liittyvia varauksia. 

Hankintasitoumukset 

2010 
9 

14 
23 

2010 
550 
550 

Konserni on sitoutunut hankkimaan Soprano Brain Alliance Oy:n osakkuusyhtiO 
TOIIO Finland Oy:n osakekannasta 50,1 % osuuden 50 tuhannen eurolla, 
mikali yhteistyOneuvotteluihin liittyvat hankintasitoumuksen ehdot tavttvvat. 

2009 
17 

2 
19 

2009 
350 
350 
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28. Llhlpllrltapahtumat 

Konsemin lilhtpilriin kuuluval emoyntys, tylilryhttOl ja osakkuusyht~t. Lahlpilriin luetaan myOa hallituksen ja 
johtoryhmiln jt!lsenet mukaan lukien toimitusjoh\aja ja varatoimitusjoh\aja. Konsamilla ei ala yhtaisyri\yksiil. 

Konsemin emo-te lvUirvrltvssuhteet oval seuraavat: 

Yritys Kotimaa 
Omistus. 
osuus (%) 

Osuus 
aanivallasta (%) 

Soprano Oyj, emoyhtiO, Helsinki 
Soprano Ohjelmlstot Oy, Helstnki 

Suomi 
Suomi 
Suomi 
Suomi 
Suomi 
Suomi 

100 100 
Soprano Communications Oy, Helsinki, fuusioitui Soprano Ohjelmistol Oy:hyn 31.12.2010 
Soprano Mezzo Oy, Helsinki 

100 100 
100 100 

lnsaider Oy, Helsinki, fuusioilui Soprano Ohjelmistot Oy.hyn 31.12.2010 
Soprano Bratn Alliance Ov, Helsinki elakonsemin emovhb'O 

100 100 
71 71 

Konsemin osakkuusvhtiO\ oval: 

Yritys 
lsolta Oy (Soprano Oyj n osakkuusyhtiO) 
TOIIO Finland Qy (Soprano Brain Alliance Oy:n osakkuusyhUO) 
Suomen Onlineallekirjoitus Oy (Soprano Brain Alliance Oy:n osakkuusyhiiO) 

Lilhi iirin kenssa toteutui seuraavat liiketapahtumat 
2010, luhatta auraa 
Tytilryritykset 
Osakkuusyrityksel 
Ulhtpiiriin kuuluvien henkiiOiden mMraysvallassa 
oleva_!__}'NiOt (tiedossa olevat) 

2009, luhatta eurail 
T ytaryntykset 
Osakkuusyntykset 
L;:lhipiinin kuuluvien henkiiOiden maaraysvallassa 
otevat Vhtio\/iiedossa olev~il-

Johdon I Osuhde-etuudet 
luhatta e~roa 
Palka! JB muutlyhytaikaiset tyOsuhdti-etuudet 

tuhatta euroa 
Pal kat ja pelkkiot 
Toimi\usjohtaja, halliluksen jilisen Arlo Ten hunan 
Varatoimitusjoh\BJS, hallituksen jilsen Rittle Auvinen 

Pekka Vennamo, hallituksen puheenjohtaja 
Jarmo Kalliola, hellituksen j.!isen 
Kai Milkela, hallituksan jilisen 
Taneli Tikka, hallituksen jasen 
lmran Ahmed, hall~uksen ~sen 
Kari Ljungberg, entinen hallituksen jiasen 
Muu JOhtoryhma 
yhteenal 

Toimitus- hta·an elakeiat masra vat lain mukaan 

La1nat lahi iinlle: 
tuhatte euroa 
Johtoon kuuluville avainhenkiiOille myOnnetyt lainat 
T!Ukauden BIUHB 
Tilikauden aiKana myonnetyt lainet 
Latnojen takaisinmaksut 
Liihipiirin muutokset 
Velottetut korot 
Tilikauden aikana saadut korkomaksut 
Tl!lkauden lopuna 

Lilhipiirin lainaehdot oval seuraavat 

Nimi 

Pekka Vennamo 
Arto Tenhunen 
Jarmo Kalliola 
Kai Milikalili 
Riitta Auvinen 
Miia Eloranta 
yhteenal 
Muut henkiiOkunnan lainat yhteensa 
Henkll6at0annln tatnat yhteenall 31.12.2010 

Kotimea 
Suomi 
Suomi 
Suomi 

Lain an 
maara 

M nit 
424 

38 

M nit 
25 
61 

~ 
466 

iill 

7B 
66 

3 
2 
2 
3 
2 
0 

311 

ru 

w..q 

272 
0 

-50 
68 

4 
-3 

ill 

Omistus· 
osuus (%) 

34,0 
41,7 
320 

Ostot 
56 
93 

26 

Ostot 

B6 

21 

2009 
332 

~ 

65 
71 

4 
2 
2 
0 
0 
2 

187 
ill 

lQQ! 

ru 
0 

-66 
-141 

11 
-11 

ill 

Takatsin-
msksuehdot 

6B 000 enintaan B vuotta 
0 maksettu 

68 000 enintaan 6 vuotta 
68 000 enintaan 6 vuotte 
68 000 enintaan 6 vuotta 
18 355 enintilan 6 vuotta 

290 3!5 
180 200 enintUn 6 vuotta 
470 555 

Soprano Oyj:n hallitus pailtti kokouksessaan 17.9.2007 osakepohjaisen kannustinjilrjestelman luomisesta. 
Hallrtukselle ja koko henkiiOkunnalle tal]oltiin mahdollisuutta merkrta Soprano Oyj:n osekke1IB 10% 
alemmalla hlnnella kuin piliii!Ostil edeltaneen kuukauden keskikurssi. Merkintilhinta oli 0,68 euroa osakkeelta. 
Samassa yhleydessa hallitukselle je koko henkiiOkunnalle tarjottiin mahdollisuutta ottaa la1naa merkintila 
vastaan. Leins tulee maksaa 3 vuoden paasta kokona1suudessaan pais tai osakkeita myytaes~- Osakkeita 
voi myyda aikaisintaan kahden vuoden paasta Merkityt osakkeet oval Ieinen vakuutena, jok1en kaypa arvo yhteensa 
31.12.2010 oli 0,44 miljoonaa euroa. (31.12.2009 0,44 miljoonaa euroa.) Soprano Qyj:n hallitus paatti maaliskuussa 
2009 ptdemaa leinan ehloJS ntin, ettc:llsina-aika on korkeintaan kuusi vuotta ja Iaine on maksettava viimeistMn 
24.9. 2013 tai osakkeita mWtaessa Osakkeiden luovutuskie~o oililittvi svvskuussa 2009 

Osuus 
Mnivallesta (%} 

34,0 
41,7 
320 

Saamlset 
469 

10 

Saamiset 
29 
15 

Korko 

peruskorko 
peruskorko 
peruskcrko 
peruskorko 
peruskorko 
peruskorko 

peruskorko 
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Vel at 
43 
17 

4 

Vel at 

a 

3 
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29. Tunnusluvut liite· 

tieto 
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, tuhatta euroa 
Liiketulos, jatkuvat toiminnot, tuhatta euroa 
%-liikevaihdosta 
Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot, tuhatta euroa 
%-liikevaihdosta 
Tilikauden tulos, tuhatta euroa 
Sijoitetun pMoman tuotto, %, konserni 
Oman paaoman tuotto, %, konserni 
Omavaraisuusaste, % 31 
Bruttoinvestoinnit, tuhatta euroa 
HenkiiOsto keskimaarin 

Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, euroa 
Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot, euroa 
Osakekohtainen tulos, koko konserni, euroa 
Osakekohtainen oma pMoma 
Osakekohtainen osinko/pMoman palautus, euroa 
Osinko/paaoman palautus tuloksesta % 
Efektiivinen osinko/pMoman palautustuotto % 
Hinta/voitto-suhde 

Osakkeen ylin kurssi, euroa 
Osakkeen alin kurssi, euroa 
Tilikauden keskikurssi, euroa (graafi) 
Ulkona olevan osakekannan markkina-arvo, tuhatta euroa 
Osakkeiden vaihdon kehitys, 1000 kpl 
Osakkeiden vaihto, % 
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumaaran 
painotettu keskiarvo tilikauden aikana, 1 000 kpl 
Osakkeiden antioikaistu lukumaara tilikauden 
lopussa, 1000 kpl 

Pitkaaikaiset varat, tuhatta euroa 31 
Lyhytaikaiset varat, tuhatta euroa 
Varat yhteensa, tuhatta euroa 31 
Oma paaoma, tuhatta euroa 
Pitkaaikaiset vela!, tuhatta euroa 31 
Lyhytaikaiset vela!, tuhatta euroa 31 
Oma paaoma ja vela! yhteensa, tuhatta euroa 31 

Graafi: Soprano Oyj:n osakekurssin kehitys 1.1.2008-31.12.2010, euroa 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50 

7/08 1/09 7109 Ill 0 
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2010 2009 2008 
4 324 3 292 3185 

58 46 159 
1,3 1,4 5,0 
29 ·97 194 

0,7 -2,9 6,1 
8 -128 286 

2,3 -2,4 8,1 
1,3 -4,0 9,2 

55,6 56,9 69,4 
174 0 324 
47 28 29 

0,00 -0,01 0,03 
0,00 0,00 0,00 
0,00 -0,01 0,03 
0,19 0,20 0,22 
0,01 0,03 0,03 

0,0 -300,0 100,0 
2,0 5,9 4,2 
0,0 neg. 23,7 

0,76 0,75 1,00 
0,45 0,41 0,55 
0,51 0,57 0,81 

5 823 5 794 7 754 
1 424 2 192 720 

12,4 19,6 6,5 

11 515 11 157 11 019 

11 515 11 515 11 115 

2 740 2 784 2 250 
1 205 1 265 1 320 
3 945 4 049 3 570 
2 195 2 303 2472 

498 931 368 
1 252 814 730 
3 945 4 049 3 570 

7110 12/10 
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30. Osakkeenomistuksen jakauma ja tiedot osakkeenomistajlsta 

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2010 
Omistajat 

1 Tenhunen Arto 
2 Oy Herttakuutonen Ab 
3 Kuusisto Teppo 
4 Hassinen Jukka 
5 Setetium Oy 
6 Sijoitus Oy 
7 Auvinen Riitta 
8 Makela Kai 
9 Ylinen Jouni 

10 Vennamo Pekka 
11 Kamala Jarmo 
12 Ljungberg Kari 
13 Sarvela Vesa 
14 Soprano Oyj 
15 Rajala Juhani 
16 Aldata Solution Oyj 
17 Kovanen Sami 
1 a Reiman Kari 
19 Tanskanen Jarmo 
20 Hokkinen Jyri 
21 Kansikas Mika 
22 Mykkanen Jouni 
23 Gimishanov Kirsi-Maria 
24 Lahtela Joe Johannes 
25 Terragem Oy 
26 Tenhunen Eva 
27 Valli Tapio 
28 Simojoki Mika 
29 Haapanala Auvo 
30 Korkkula Kim 

30 suurinta yhteensa 
Hallintarekister6idyt 
Muut 
Yhteensitl 

Uihipiirin osakkeenomistus 31.12.2010 
Sijoitus Oy ja Vennamo Pekka 
Herttakuutonen Oy, Mitlkela Kai, 
Setelium Oy ja Oy Herttaassa Ab 
Kalliola Jarmo 
Tenhunen Arto Ana Tapani 
Auvinen Riitta Hannele 
Valli Tapio 
Hassinen Jukka 
yhteensa 

Osakkeiden omistuksen jakautuminen 31.12.2010 
Osakkeita 
1-1 000 
1 001-10 000 
10 001-100 000 
Yli 100 000 
vhteensa 

Osakkeiden sektorijakauma 31.12.2010 

Kotitaloudet 
Kotimaiset yritykset 
Ulkomaat 
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
Voittoa tavoittelemattomat yhteisOt 
Yhteensa 

Osakkeet 
4 526 282 
2 495 237 

511 934 
400 100 
400 000 
295 105 
227 045 
122 997 
115 415 
106 600 
100 000 
100 000 
98 967 
96 646 
88 000 
87 710 
80 000 
70 000 
64 000 
61 016 
58 843 
53 300 
50 000 
50 000 
50 000 
50 000 
46 586 
38 844 
37 000 
36155 

10517782 
5 500 

991 718 
11 515 000 

Osakkeet 
401 705 

3 010 752 

100 000 
4 526 282 

227 045 
46 586 

400 100 
8 712 470 

omistajia 
kpl 

omistajia 
kpl 

195 
132 

41 
10 

378 

344 
29 

2 
2 
1 

378 

% 
39,3 
21,7 
4,4 
3,5 
3,5 
2,6 
2,0 
1,1 
1,0 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 

91,3 
0,0 
8,6 

100,0 

% 
3,5 hallituksen puheenjohtaja 

26,1 hallituksen jasen 

0,9 hallituksen jasen 
39,3 toimitusjohtaja, hallituksen ja johtoryhm~n j~sen 
2,0 varatoimitusjohtaja, hallituksen ja johtoryhman jasen 
0,4 johtoryhman jasen 
3,5 johtoryhman j~sen 

71,8 

arvo-osuus ja ~animaara omistajia 
% kpl 

51,6 
34,9 
10,8 

arvo-osuus ja aanim~ara 
% 

2,6 
100,0 

94 769 
527 368 

1 692 148 
9 200 715 

11515000 

0,8 
4,6 

14,7 
79,9 

100,0 

omistajia arvo-osuus ja aanimaara arvo-osuus ja a~nimaara 
% kpl % 

91,0 7 998118 
7,7 3 504 882 
0,5 2 500 
0,5 9 000 
0,3 500 

100,0 11 515 000 

69,5 
30,4 
0,0 
0,1 
0,0 

100,0 
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31. Muuttuneet vertailutiedot 

Soprano Brain Alliance Oy konsolidoitiin 1.11.2009 alkaen Soprano Oyj konserniin. 
Alustavan hankintamenolaskelman mukainen kokonaishankintameno ei sisiiltiinyt 
lisiikauppahintaa. 

Ostetun liiketoiminnan tuloksen kehityttyii suotuisasti hankintamenolaskelmaa 
muutettiin vuoden 2010 kolmannella kvartaalilla lisakauppahinnan osalta. 
Lisakauppahinnasta 300 tuhatta euroa kirjattiin kokonaishankintamenoon 
lopulliseen hankintamenolaskelmaan. 

Muutoksen vuoksi vuoden 2009 vertailutietoja muutettiin lisakauppahinnan osalta 
oheisen taulukon mukaisesti: 

2009 2009 
konsernin muuttuneet vertailutiedot 31.12 31.12 
Konsernitase uusi entinen muutos 
liikearvo 1 245 945 300 
PITKAAIKAISET VARAT YHT. 2 784 2 484 300 
VARATYHT. 4 049 3 749 300 

pitkaaikaiset vela! 931 691 240 
lyhytaikaiset vela! 814 754 60 
OMA PAAOMA JA VELAT YHT. 4 049 3 749 300 

2009 2009 
Konsernin tunnusluvut 31.12 31.12 

uusi entinen muutos 
omavaraisuusaste,% 56,9 61,4 -4,5 
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Soprano Oyj 

Tilinpaatos 

1.1.- 31.12.2010 

Sislllto 

Soprano Oyj emoyhtion tilinpiiiitos (FAS) 
Sisallysluettelo 
Tuloslaskelma 
Tase 
Rahoituslaskelma 
Liitetiedot 

Allekirjoitukset ja tilinpaatosmerkinta 

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 

sivu 

1 
2-3 

4 
5-9 

10 

11 



Soprano Oyj 

Tuloslaskelma 

LIIKEVAIHTO 
Liiketoiminnan muut tuotot 
Materiaalit ja palvelut 

Ostot tilikauden aikana 
HenkiiOstOkulut 

Palkat ja palkkiot 
Henkilosivukulut 

Elakekulut 
Muut henkilosivukulut 

Poistot ja arvonalentumiset 
Suunnitelman mukaiset poistot 

Liiketoiminnan muut kulut 

LIIKEVOIITO (-TAPPIO) 

Rahoitustuotot ja -kulut 
Osinkotuotot 
Muut korko- ja rahoitustuotot 
Korkokulut ja muut rahoituskulut 

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIA 

561 490,59 

109 219,96 
24 604,68 

77 971,59 

0,00 
11 260,66 

-36 170,55 

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPAATOSSIIRTOJA JA VEROJA 

Tuloverot 

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 

1.1.-31.12.2010 

1 176182,66 
455 904,80 

269 770,55 

686 752,25 

101 038,16 
695 315,23 20 969,81 

77 971,59 112 383,71 
626111,24 

-37 081,15 

2 276,64 
21 183,44 

-24909,89 -155261,18 

-61 991,04 

-61 991,04 

0,00 

-61 991,04 

1 (11) 

1.1.-31.12.2009 

2 371 479,71 
72 344,58 

834 291,69 

808 760,22 

112383,71 
773 423,84 

-85 035,17 

-131 801,10 

-216 836,27 

-216 836,27 

0,00 

-216 836,27 
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Tase 

31.12.2010 31.12.2009 
Vastaavaa 
PYSYVAT VASTAAVAT 
Aineettomat hyodykkeet 

Aineettomat oikeudet 0,00 2 200,00 
Liikearvo 0,00 886,44 
Muut pitkavaikutteiset menot 127 410,48 141 399,48 

127 410,48 144 485,92 
Aineelliset hyOdykkeet 

Koneet ja kalusto 9 625,38 12 833,82 
9 625,38 12 833,82 

Sijoitukset 
Osuudet saman konsernin yrityksissa 1 244 140,96 911 195,95 
Osuudet omistusyhteysyrityksissa 102 816,00 102 816,00 
Muut osakkeet ja osuudet 263 256,11 1 610 213 07 268 100,50 128211245 

PYSYVAT VASTAAVAT YHTEENSA 1 747 248,93 1 439 432,19 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 
Pitkaaikaiset saamiset 470 555,38 520 200,00 

Lyhytaikaiset saamiset 
Myyntisaamiset 133 352,97 171 173,99 
Saamiset saman konsernin yrityksilta 526 749,54 52 069,16 
Lainasaamiset 17 932,29 6 648,43 
Muut saamiset 34 895,83 25 621,88 
Siirtosaamiset 54 426,83 767 357,46 14 296,05 269 809,51 

Rahat ja pankkisaamiset 79 736,93 351 503,29 
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSA 1 317 649,77 1 141 512,80 
VASTAAVAAYHTEENSA 3 064 898,70 2 580 944,99 
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Tase 

31.12.2010 31.12.2009 
Vastattavaa 

OMAPAAOMA 
Osakepaaoma 96 000,00 96 000,00 
Sijoitetun vapaan paaoman rahasto 1 780 157,04 1 893 763,65 
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -117 378,48 69 579,29 
Tilikauden voitto (tappio) -61 991,04 -216 836,27 

OMA PAAOMA YHTEENSA 1 696 787,52 1 842 506,67 

PITKAAIKAINEN VIERAS PAAOMA 
Lainat rahoituslaitoksilta 52 854,66 405 659,33 
Muut vela! 240 000,00 

PITKAAIKAINEN VIERAS PAAOMA YHT. 292 854,66 405 659,33 

L YHYTAIKAINEN VIERAS PAAOMA 
Lainat rahoituslaitoksilta 352 804,67 52 854,67 
Ostovelat 83 228,44 66 072,08 
Vela! saman konsernin yrityksille 323 784,93 35 482,99 
Muut vela! 209 498,82 43 918,61 
Siirtovelat 105 939,66 134 450,64 
LYHYTAIKAINEN VIERAS PAAOMA YHT. 1 075 256,52 332 778,99 
VIERAS PAAOMA YHTEENSA 1 368111,18 738 438,32 

VASTATIAVAA YHTEENSA 3 064 898,70 2 580 944,99 



Soprano Oyj 

Rahoituslaskelma 

Liiketoiminnan rahavirta 
Tulos ennen satunnaisia eria 
Rahoitustuotot ja -kulut 
Oikaisut liikevoittoon 
Kayttopaaoman muutos 
Maksetut korot ja maksut 
Saadut korot ja osingot 
Maksetut verot 
Liiketoiminnan rahavirta 

lnvestointien rahavirta 
lnvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyOdykkeisiin 
lnvestoinnit muihin sijoituksiin 
TytaryhtiOiden myynnit 
lnvestointien rahavirta 

Rahoituksen rahavirta 
Maksullinen osakeanti 
Omien osakkeiden han kinta 
Omien osakkeiden myynti 
Maksetut osingoUpaaoman palautus 
Pitkaaikaisten lainojen muutokset 
Lyhytaikaisten lainojen muutokset 
Pitkaaikaisten saamisten muutos 
Saadut korot pitkaaikaisista saamisista 
Muut lyhytaikaiset sijoitukset 
Rahoituksen rahavirta 

Rahavarojen muutos 

Rahavarat kauden alussa 
Rahavaratkauden lopussa 

1.1.-31.12.2010 

-61 991,04 
24 909,89 
77 971,59 

-131 898,43 
-17 495,59 

3 378,92 
0,00 

-105 124,66 

-57 687,81 
-332 945,01 

4 844,39 
-385 788,43 

0,00 
0,00 

30 000,00 
-113 728,11 
-112 804,67 
359 950,00 
49 644,62 

6 084,89 

219 146,73 

-271 766,36 

351 503,29 
79 736,93 
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1.1.-31.12.2009 

-216 836,27 
131 801,10 
159 893,84 
278 926,23 

-155 261,18 
5141,15 

0,00 
203 664,87 

0,00 
-219 437,19 

-219 437,19 

204 000,00 
0,00 

22 069,16 
-327 616,05 
247 095,33 

-247 095,33 
68 000,00 
18 318,93 

-15 227,96 

-31 000,28 

382 503,57 
351 503,29 



Soprano Oyj 

Tilinpaatoksen laadintaperiaatteet 

Arvostusperiaatteet ja - menetelmat 

Aineettomat hyodykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, merkitaan taseeseen alkuper~iseen 

hankintamenoonsa ja kirjataan tasapoistoina kuluksi niiden tunnetun tai arvioidun vaikutusaikansa kuluessa. 

Muihin pitk~vaikutteisiin menoihin sisaltyy aktivoituja kehittamismenoja 58 053,24 € liittyen Soprano 
Composer hankkeeseen sek~ 44 703,47 € liittyen brain.fi -hankkeeseen. TEKES on myont~nyt hankkeisiin 
kehitt~mistukea ja/tai -lainaa. KehiMmistuet on kirjattu v~hentamaan aktivoituja kehitt~mismenoja. 

Aineelliset hyOdykkeet merkitaan taseeseen alkuper~iseen hankintamenoon kertyneilla poistoilla vahennettyna. 
Kuluvan kayttoomaisuuden poistojen maarittamiseen on kaytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. 

Ulkomaan rahan ma~raiset liiketoimet muunnetaan euroiksi liiketoimen toteutumispaivan kurssiin. 

Ulkomaan rahan mMr~iset saamiset ja vela! muunnetaan euroiksi tilinpaatosp~ivan kurssiin. Muunnoksessa 
syntyvat kurssierot esitetaan tilinpaatoksessa. 

Vieraan p~aoman menot kirjataan kuluksi silla kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. 

Suunniteiman mukaisten poistojen perusteet 

Aineettomat oikeudet 3-5 vuotta 
Muut pitk~vaikutteiset menot 3-5 vuotta 
Koneet ja kalusto 25% menojaannospoisto 
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Soprano Oyj 

Tuloslaskelman liitetiedot 

Liikevaihdon toimialakohtainen ja maantieteellinen jakauma 

Viestinta ja niita tukevat palvelut 
Liikevaihto yhteensa 

Suomi 
Ulkomaat 

Liiketoiminnan muut tuotot 
Vuokratuotot 
Hallintoveloitukset 
Muut tuotot 
Yhteensa 

Materiaalit ja palvelut 
Ostot tilikauden aikana 
Yhteensa 

Tilintarkastajien palkkiot 
Tilintarkastus 
Muut tilintarkastustoimiston palvelut 

Osinkotuotot 
Muilta 

Muut korko- ja rahoitustuotot 
Saman konsernin yrityksilta 
Muilta 

Korkokulut ja muut rahoituskulut 
Saman konsernin yrityksille 
Muille 

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 

Toimitilakulut 
Kone- ja kalustokulut 
Markkinointikulut 
Hallinnon kulut 
Muut liikekulut 

2010 
1 176 182,66 
1 176 182,66 

1 174 232,72 
1 949,94 

2010 
70 467,00 

380 648,00 
4 789,80 

455 904,80 

2010 
269 770,55 
269 770,55 

2010 
16 745,50 
14 657,48 

2010 
0,00 
0,00 

2010 
2 520,14 
8 740,52 

11 260,66 

2010 
5 363,02 

30 807,53 
36170,55 

2010 

141 825,37 
87 998,29 
36 531,33 

296 259,73 
63 496,52 

626 111,24 

Henkiliiston keskimaarainen lukumaara tilikauden aikana 
2010 
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2009 
2 371 479,71 
2 371 479,71 

2 369 529,77 
1 949,94 

2009 
72 272,05 

72,53 
72 344,58 

2009 
834 291,69 
834 291,69 

2009 
9 556,07 
4 100,43 

2009 
2 276,64 
2 276,64 

2009 
0,00 

21 183,44 
21 183,44 

2009 
0,00 

155 261,18 
155 261,18 

2009 

169 973,74 
81 305,25 
72 980,14 

275 556,57 
173608,14 
773 423,84 

2009 
16 



Soprano Oyj 

Taseen liitetiedot 

Pysyvien vastaavien erittely 

Yhtio 

Hankintameno 1.1. 
Muuntoero 
Lisaykset 
Vahennykset 
Siirrot erien valilla 
Hankintameno 31.12. 

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. 
Muuntoero 
Vahennysten ja siirtojen kertyneet poistot 
Tilikauden poisto 
Arvonalennukset 
Kertyneet poistot 31.12. 

Arvonkorotukset 1.1. 
Lisaykset 
Vahennykset 
Arvonkorotukset 31.12. 

Kirjanpitoarvo 31.12.2010 
Kirjanpitoarvo 31.12.2009 

Aineettomat hyodykkeet 
Muut 

Aineettomat pitkavaik. 
oikeudet liikearvo me not Yhteensa 

48 000,00 91 121,35 481127,18 620 248,53 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 57 687,71 57 687,71 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

48 000,00 91 121,35 538 814,89 677 936,24 

-45 800,00 -90 234,91 -339 727,70 -475 762,61 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

-2 200,00 -886,44 -71 676,71 -74 763,15 
0,00 0,00 0,00 0,00 

-48 000,00 -91 121,35 -411 404,41 -550 525,76 

0,00 0,00 127 410,48 127 410,48 
2 200,00 886,44 141 399,48 144485,92 
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Aineelliset hyodykkeet 

Koneetja Sijoitukset/ Sijoituksetf 
kalusto sama konserni muut Yhteensa 

36 815,38 911195,95 370 916,50 1 318 927,83 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 435 300,09 0,00 435 300,09 
0,00 -102 355,08 -4 844,39 -107 199,47 
0,00 0,00 0,00 0,00 

36 815,38 1 244 140,96 366 072,11 1 647 028,45 

-23 981,56 0,00 0,00 -23 981,56 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

-3 208,44 0,00 0,00 -3 208,44 
0,00 0,00 0,00 0,00 

-27 190,00 0,00 0,00 -27 190,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

9 625,38 1 244140,96 366 072,11 1 619 838,45 
12 833,82 911 195,95 370 916,50 1 294 946,27 



Soprano Oyj 

Taseen liitetiedot 

Oma paaoma 

Osakepaaoma 1.1. 
Osakepiiiioma 31.12. 

Sijoitetun vapaan oman paaoman rahasto 1.1. 
Sijoitus sijoitetun vapaan oman paaoman rahastoon 
Paaoman palautus 
Sijoitetun vapaan oman piiiioman rahasto 31.12. 

Voitto edellisilta tilikausilta 1.1. 
Osingonjako 
Omien osakkeiden hankinnat 
Omien osakkeiden myynnit 
HenkiiOstOannin kuluvaikutuksen oikaisu 
Voitto edellisiiUi tilikausilta 31.12. 

Tilikauden voitto 

Oma pUoma yhteensii 

Laskelma voitonjakokelpoisesta omasta pUomasta 31.12. 

Sijoitetun vapaan paaoman rahasto 
Voitto edellisilta tilikausilta 
Tilikauden voitto 
Yhteensii 

2010 

96 000,00 
96 000,00 

1 893 763,65 
0,00 

-113 606,61 
1 780 157,D4 

-147 256,98 
-121,50 

0,00 
30 000,00 

0,00 
-117 378,48 

-61 991,04 

1 696 787,52 

2010 

1 780 157,04 
-117 378,48 

-61 991,04 
1 600 787,52 
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2009 

96 000,00 
96 000,00 

1 871 349,63 
204 000,00 

-181 585,98 
1 893 763,65 

146 030,07 
-146 030,07 

0,00 
22 069,16 
47510,13 
69 579,29 

-216 836,27 

1 842 506,67 

2009 

1 893 763,65 
69 579,29 

-216 836,27 
1 746 506,67 



Soprano Oyj 

Taseen liitetiedot 

Sijoitukset 
Osuudet sa man konsernin yrityksiss~ 
Osuudet osakkuusyrityksissa 
Muut osakkeetja osuudet 

La ina! 
Pankkilaina 
Lainanantaja 
Lainan ehdot 
Laina·aika 
Korko 

Valtion tuotekehityslaina 
Lainanantaja 
Lainan ehdot 
Laina-aika 

Korko 

Lainat rahoituslaitoksilta yhteensa 

Vakuudet ja vastuusitoumukset 

Muut annetut vakuudet 
Annetut yrityskiinnitykset 
Leasingvastuut 

Omistukset muissa yrityksissa 

Konserniyritykset 

Soprano Communications Oy, Helsinki 
Soprano Mezzo Oy, Helsinki 
lnsaider Oy, Helsinki 
Soprano Ohjelmistot Oy, Helsinki 
Soprano Brain Alliance Oy 

2010 
1 244 140,96 

102 816,00 
263 256,11 

2010 
299 950,00 

Sampo Pankki 
Yrityskiinnitys 

1 kk (31.1.2011 saakka) 
12 kk euribor + 2,5% 

105 709 
TEKES/valtionkonttori 

vakuudeton 
6 vuotta, josta 3 ensimmaista 

on vapaavuosia 
3 %:a alempi kuin peruskorko 

kuitenkin vahintaan 1% 

405 659,33 

2010 

300 000,00 
0,00 

Konsernin ja yhtiOn omistusosuus-% 
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2009 
911195,95 
102 816,00 
268 100,50 

2009 
299 950,00 

Sampo Pankki 
Yrityskiinnitys 

1 vuosi 1 kk (31.12.2011 saakka) 
kiintea 3,37% 

158 564 
TEKES/valtionkonttori 

vakuudeton 
6 vuotta, josta 3 ensimmaista 

on vapaavuosia 
3 %:a alempi kuin peruskorko 

kuitenkin vc'lhintaan 1% 

458 514,00 

2009 

300 000,00 
7 668,00 

100 fuusioitui Soprano Ohjelmistot Oy:oon 31.12.2010 
100 
100 fuusioitui Soprano Ohjelmistot Oy:OOn 31.12.2010 
100 

71 

Kaikki konserniyhtiOt on yhdistelty emoyhtiOn konsernitilinpaatdkseen. 

Osakkuusyhti6t 

lsolta Oy 

Konsernia koskevat liitetiedot 

Soprano Oyj on konsernin emoyhtiO. 

Jaljennos konsernin tilinpaatoksesta on saatavissa yhtiOn toimipisteesta 
osoitteesta Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. 

34 



Soprano Oyj 

Tilinpiliitoksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 

Helsinki 16.2.2011 

/~%:·· 
GPeJ<kaennamo 

Riitta Auvinen 

M'i~ 
1r9nnMmed 
hallituksen jasen 

Tilinpaatosmerkinta 

Jarmo Kalliola 
hallituksen jasen 

-~ 

7iff 
/Arto Tenhunen 

hallituksen jasen, toimitusjohtaja 

Suoritetusta tarkastuksesta on tanaan annettu tilintarkastuskertomus. 

Helsinki IO I ,:l 2011 

KPMG OyAb 

~ 
Esa Kailiala, KHT 

allituksen jasen 

Taneli Tikka 
hallituksen jasen 
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Soprano Oyj 11(11) 

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekii siiilytystavoista 

Tasekirja 
Tase-erittelyt 

Paakirja 
Paivakirja 
Matkalaskut 
Pankkitositteet 
Ostolaskut 
Myyntilaskut 
Muistiotositteet 

Palkkakirjanpito 

Ostoreskontraerittelyt 
Myyntireskontraerittelyt 
Varastokirjanpidon erittelyt 
Kayttoomaisuuskirjanpidon erittelyt 

tositelaji 130000-139999 
tositelaji 170000-179999 
tositelaji 60000-69999 
tositelaji 120001-129999 
tositelaji 80000-89999 

tositelaji 140000-149999 

Erikseen sidottuna 
Paperitulosteina 

Elektroninen arkisto 
Elektroninen arkisto 
Elektroninen arkisto 
Paperitositteina, elektroninen arkisto 
Elektroninen arkisto 
Elektroninen arkisto 
Paperitositteina, elektroninen arkisto 

Pa peritu lostei na 

Elektroninen arkisto 
Elektroninen arkisto 
Elektroninen arkisto 
Elektroninen arkisto 

Si1hki!isessa muodossa KTM:n pi'Jatilksen 4711998 mukaisesti arkistoitava kirjanpitoaineisto on tallennettuna 
yhtii!n kirjanpitoa hoitavan yhti6 Staria Oyj:n palvelimilla. 



KPMG OyAb 
PL 1037 
00101 HELSINKI 

TILINT ARKASTUSKERTOMUS 

Soprano Oyj:n yhtiokokoukselle 

K8yntiosoite· 
Mannerheimmtie 20 B 
00100 HELSINKI 
Puhelin 020 760 3000 
Faksi 020 760 3031 
'NWW.kpmg_fi 

Olemme tilintarkastaneet Soprano Oyj:n kiijanpidon, tilinpiiiiti:iksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tili
kaudeltal.l.-31.12.201 0. Tilinpiiiiti:is sisiiltiiii konsemin taseen, tuloslaskelman, Jaajan tuloslaskelman, 
laskelman oman piiiioman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot seka emoyhtii:in taseen, tulos
Jaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpiiiiti:iksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitii, ettii 
konsemitilinpiiiiti:is antaa oikeat ja riittavat tiedot EU:ssa kaytti:ii:in hyviiksyttyjen kansainvalisten tilin
paati:isstandardien (IFRS) mukaisesti ja etta tilinpiiati:is ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittaviit tiedot 
Suomessa voimassa olevien tilinpaiiti:iksen ja toimintakertomuksen Jaatimista koskevien saanni:isten 
mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta jiirjestiimisesta ja 
toimitusjohtaja siita, etta kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla jiirjestetty. 

Tilintarkastajan velvollisuudet 

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella Jausunto tilinpaiiti:iksesta, 
konsemitilinpaiiti:iksestii ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttiia, ettii noudatamme ammatti
eettisiii periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tilintarkastus
tavan mukaisesti. Hyvii tilintarkastustapa edellyttiiii, etta suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen 
hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siita, onko tilinpiiati:iksessii tai toimintakertomuksessa olennaista 
virheellisyyttii, ja siitii, ovatko emoyhtiiin hallituksen jiisenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai 
laiminlyi:intiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtii:itii kohtaan taikka, rikkoneet osake
yhtii:ilakia tai yhtiiijiirjestysta. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitii tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpiiiiti:ikseen ja toiminta
kertomukseen sisiiltyvistii luvuista ja niissii esitettiivistii muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu 
tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu viiiirinkiiytiiksestii tai virheestii johtuvan olennaisen virheelli
syyden riskien arvioiminen. Niiitii riskeja arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisaisen valvonnan, 
joka on yhtii:issii merkityksellistii oikeat ja riittiiviit tiedot antavan tilinpaiiti:iksen ja toimintakertomuksen 
laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisaistii valvontaa pystyakseen suunnittelemaan olosuhteisiin 
niihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinii tarkoituksessa, etta hiin antaisi Jausunnon 
yhtii:in sisaisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myi:is sovellettujen tilinpaiiti:iksen 
laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kiljanpidollisten arvioiden kohtuulli
suuden sekii tilinpiiati:iksen ja toimintakertomuksen yleisen esittiimistavan arvioiminen. 

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen miiiiran tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii. 

Lausunto konsernitilinpiiiitoksestii 

Lausuntonamme esitamme, etta konsemitilinpiiiiti:is antaa EU:ssa kiiytti:iiin hyviiksyttyjen kansainviilisten 
tilinpaiiti:isstandardien (!FRS) mukaisesti oikeat ja riittiiviit tiedot konsemin taloudellisesta asemasta sekii 
sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista. 



Lausunto tilinpiiii tuksestii ja toimintakertomuksesta 

Soprano OJ'} 
Tilintarkastuskertomus 

10.3.2011 

Lausuntonamme esiHimme, etta tilinpaiitiis ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilin
paatiiksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien saanniisten mukaisesti oikeat ja riittavat tiedot 
konsemin seka emoyhtiiin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja 
tilinpaat6ksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

Helsinki 10.3.2011 

KPMGOY 

Esa Kailiala 
KHT 


