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Soprano Oyj konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018 

 

Toimintaympäristö  
 
Sopranon päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaisesti Suomen 

bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 2,9 prosenttia.  Ruotsissa Konjunkturinstitutet ennakoi talouden 

kasvavan 2,8 prosenttia vuonna 2018. Talouden kasvu heijastuu myös koulutuspalveluiden kysyntään. 

 

Asiakkaat odottavat entistä vaikuttavampaa osaamisen kehittämistä. Oppimistulokset pitää voida mitata 

ja niitä hyödyntää heti omassa työssä työpaikalla. Palveluntarjoajat, jotka parhaiten pystyvät tähän 

haasteeseen vastaamaan, tulevat menestymään. Soprano-konserni tekee yhteistyötä alan asiantuntijoiden 

kanssa kehittääkseen motivoivaa digioppimista. 

 

Liikevaihto 

 

Katsauskauden konsernin liikevaihto oli 8 225 tuhatta euroa (2017 tammi-kesäkuu 8 208). IT Groupin 

liikevaihto nousi 4,9 miljoonasta eurosta 5,6 miljoonaan euroon. Liikevaihdon nousu tuli Suomesta 

lanseerattujen uusien palveluiden ja kasvaneen tietoteknologian koulutuskysynnän ansiosta. MIF:n 

liikevaihto laski 3,3 miljoonasta eurosta 2,6 miljoonaan euroon. Vuoden alussa toteutunut kansallinen 

tutkintouudistus ja työllisyyskoulutusten väheneminen pienensivät MIF:n liikevaihtoa vuoden 2018 

ensimmäisellä vuosipuoliskolla. MIF pyrkii parantamaan liikevaihtoaan panostamalla myynti- ja 

markkinointityöhön sekä erikoistumalla. 

Liikevaihto segmenteittäin (t€) 1-6 2018 1-6 2017 1-12 2017 

IT GROUP 5 612 4 914 9 692 

MIF 2 581 3 312 6 156 

Yhteiset erät* 275 394 633 

Konsernierät* -243 -413 -667 

Soprano Oyj konserni 8 225 8 208 15 813 

* Soprano Oyj:n hallintopalveluiden esittämispaikka muutettu liiketoiminnan muista tuotoista 
liikevaihtoon vuonna 2017, vertailuluvut oikaistu vertailukelpoiseksi.  Konsernin sisäinen liikevaihto 
eliminoitu konsernierät -rivillä   

 
Taloudellinen tulos 
 
Jatkuvien toimintojen tammi-kesäkuun liiketulos pieneni 65 tuhatta euroa 256 (321) tuhanteen euroon ja oli 
3,1 (3,9) prosenttia liikevaihdosta. Katsaus- eikä vertailukaudella ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. 

Henkilöstökulut olivat 3 334 (3 068) tuhatta euroa, jossa kasvua oli 8,7 prosenttia. Muut liiketoiminnan kulut 
olivat 1 388 (1 546) tuhatta euroa, jossa vähennystä oli 10,2 prosenttia. Katsauskauden poistot olivat 166 
(146) tuhatta euroa. Henkilöstökulujen kasvu johtui erityisesti IT Groupin Suomen toimintojen rekrytoitua 
lisää henkilöstöä kasvaneen liiketoiminnan vuoksi. Liiketoiminnan muissa kuluissa merkittävimmät säästöt 
saavutettiin toimitilakuluissa. 
 
Liiketoiminnan muut tuotot 1-6 2018 sisälsivät yrityskauppoihin liittyneiden toteutumattomien 
lisäkauppahintojen tuloutusta 55 tuhatta euroa. Konsernin nettorahoituskulut pienenivät 191 tuhannesta 
eurosta 152 tuhanteen euroon korollisten velkojen pienenemisen vuoksi. Konsernin katsauskauden 
laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,01) euroa 

Liiketulos segmenteittäin (t€) 1-6 2018 1-6 2017 1-12 2017 

IT GROUP 350 47 438 

MIF 157 442 744 

Yhteiset erät -275 -187 -559 

Konsernierät 24 19 40 

Soprano Oyj konserni 256 321 663 
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IT Groupin tammi-kesäkuun liiketulos parani 0,35 (0,05) miljoonaan euroon. Liiketulos parani erityisesti 
Suomen liiketoiminnoissa. MIF-segmentin liiketulos heikentyi 0,16 (0,44) miljoonaan euroon. Tuloksen 
heikentyminen johtuu erityisesti ammattikoulutuksen rahoituslain muuttumisesta, joka on pienentänyt 
julkisrahoitteisen liiketoiminnan tilauskantaa vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 
 
Tase 
 
Konsernin tase 30.6.2018 oli 11 677 (11 757) tuhatta euroa. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma 
pääoma oli 6 013 (5 497) tuhatta euroa eli 0,33 (0,31) euroa osaketta kohden. 

Kesäkuun lopussa konsernin lyhytaikaiset varat olivat 2 670 (3 127) ja lyhytaikaiset velat 5 370 (5 745) 

tuhatta euroa. 

 
Rahavirta ja rahoitus 
 
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1-6 2018 563 (401) tuhatta euroa ja korolliset velat olivat 1 760 
(1841) tuhatta euroa. Konsernin rahavarat olivat 256 (311) tuhatta euroa. 
 
Konsernin omavaraisuusaste nousi 53,5 (48,6) prosenttiin ja nettovelkaantumisaste (gearing) laski 25,0 (33,5) 
prosenttiin.  
 
Konsernin maksuvalmius on kesäkaudella tiukka mutta paranee vuoden loppua kohden. Korolliset velat 

lyhenivät 1-6 2018 yhteensä 754 tuhannella eurolla.  

 

Konserni nosti katsauskauden jälkeen 0,6 miljoonan euron TYEL-takaisinlainan investointeja varten. 

 

Tuotekehitys ja investoinnit 
 
Yhtiö on investoinut merkittävästi tuotekehitykseen parantaakseen valmiuksiaan pohjoismaisessa ja 
kansainvälisessä kilpailussa. Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 0,7 (0,5) 
miljoonaa euroa.  
 
Joulukuussa 2017 Business Finland Oy myönsi Sopranolle 1,060 miljoonan euron avustuksen 2,1 miljoonan 
euron vientitoiminnan kehityshankkeeseemme. Katsauskauden jälkeen 13.7.2018 Business Finland teki 
ehdollisen päätöksen Sopranolle myönnettävästä edullisesta 1,457 miljoonan euron lainasta, jonka 
saadakseen yhtiön on hankittava 1,0 miljoonan euron omarahoitus ja allekirjoitettava ensimmäinen uuden 
hankkeen mukainen toimitussopimus. 
 
Kansainvälisen kasvun myötä investointien tarve tulee jatkossa edelleen kasvamaan. 
 
Henkilöstö   
 
Tammi-kesäkuussa 2018 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 94 (88) henkilöä. Katsauskauden 

lopussa oli 96 (85) henkilöä, joista 28 (28) työskenteli ulkomailla Ruotsissa ja Venäjällä.  

 

Laadintaperiaatteet 
 
Puolivuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja 

laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2017. Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

 
Hallitus 
 
Yhtiön varsinainen yhtiökokous 26.4.2018 vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksessa 
jatkoivat Harri Koponen, Antti Palola, Pauliina Lautanen-Nissi ja Arto Tenhunen sekä uusina jäseninä Kirsti 
Lonka, Aleksi Randell ja Jorma Turunen. 
 
Kokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Koposen ja 
varapuheenjohtajaksi Antti Palolan. 
 
Muutokset johdossa 
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Kaisa Vikkula jätti 22.1.2018 tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana. Talousjohtaja Panu Kauppinen toimi oman 
toimensa ohella vt. toimitusjohtajana 1.3.2018 saakka, jolloin yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin 
konsernijohtaja Arto Tenhunen. Soprano Oyj:n johtoryhmään kuuluvat 22.1.2018 alkaen Arto Tenhunen ja 
Panu Kauppinen. 
 
Raportointisegmentit 

 

Konserni raportoi 1.1.2017 alkaen erikseen kaksi liiketoimintasegmenttiä sekä yhteiset erät -segmentin, 
johon kuuluu emoyhtiön lisäksi osakkuusyhtiöt.  

Informator Tieturi Group -liiketoimintasegmentti 
 
Sopranon kokonaan omistama Tieturi Oy on Informator Tieturi Groupin emoyhtiö. IT Group on johtava 
yksityinen tietoteknologia-alan koulutusyritys Pohjoismaissa. Myynnistä tulee noin 55 prosenttia Ruotsista ja 
45 prosenttia Suomesta. Uusien pilvipalveluiden, noin 50 koulutusasiantuntijan ja 300 verkostokouluttajan 
avulla asiakkaiden työntekijöitä koulutetaan kymmenissä maissa. Kiinteät koulutuskeskukset sijaitsevat 
Tukholmassa, Göteborgissa, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. 

IT GROUP 1-6 2018 1-6 2017 1-12 2017 

Liikevaihto 5 612 4 914 9 692 

Käyttökate 360 56 456 

Liiketulos 350 47 438 

IT Group -liiketoimintasegmentin tilauskanta kuluvalle vuodelle elokuussa 2018 vastaa noin 73 prosenttia 
(vuonna 2017 samaan aikaan n. 64 prosenttia) liiketoimintasegmentin budjetoidusta liikevaihdosta. 
Tilauskannan tason parantuminen johtuu erityisesti Suomen liiketoimintojen hyvästä kehityksestä. Tasoltaan 
tilauskanta on normaali huomioiden ICT-alan koulutuskysynnän lyhyet tilausajat. 
 
Management Institute of Finland MIF -liiketoimintasegmentti 
 
MIF on Suomen johtava yksityinen työelämän kouluttaja. Sen koulutusyksiköt ovat Johtamistaidon Opisto 
JTO, Infor, MIF tutkinnot ja Fintra. Liikevaihdosta noin puolet tulee pitkistä tutkinnoista ja 
tutkintokoulutuksesta. Uusien pilvipalveluiden, noin 40 koulutusasiantuntijan ja lähes 300 verkostokouluttajan 
ansiosta yhtiö pystyy tarjoamaan koulutuspalveluja ympäri maailman. Koulutuskeskukset ovat Helsingissä, 
Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Pietarissa. 

MIF 1-6 2018 1-6 2017 1-12 2017 

Liikevaihto 2 581 3 312 6 156 

Käyttökate 276 523 935 

Liiketulos 157 442 744 

MIF-liiketoimintasegmentin tilauskanta kuluvalle vuodelle elokuussa 2018 vastaa noin 72 prosenttia (vuonna 
2017 samaan aikaan n. 80 prosenttia) liiketoimintasegmentin budjetoidusta liikevaihdosta. Tilauskannan 
tason pienentyminen johtuu erityisesti ammattikoulutuksen rahoituslain muuttumisesta, joka on pienentänyt 
julkisrahoitteisen liiketoiminnan tilauskantaa. 
 
Yhteiset erät -segmentti 
 
Emoyhtiö Soprano Oyj:n kanssa samassa yhteiset erät -segmentissä raportoidaan osakkuusyhtiöt 

Sopranon 40 prosenttisesti omistama Ambientia E-commerce Oy konserni tarjoaa verkkokaupparatkaisuja ja 
niihin liittyviä muita palveluja. Yhtiön liikevaihto 1-6 2018 oli 1,17 miljoonaa ja liiketulos 0,11 miljoonaa euroa. 

Sopranon 49 prosenttisesti omistama Brain Alliance Oy tarjoaa verkon kehityspalveluita. Yhtiön 
liikevaihto 1-6 2018 oli 0,10 miljoonaa ja liiketulos -0,01 miljoonaa euroa. 
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Soprano Oyj konsernin osuus osakkuusyrityksen tuloksesta kirjataan liiketuloksen alapuolelle osuuteen 
osakkuusyrityksen tuloksesta. 

 

Yhtiön osakkeet 
 
Soprano Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 96 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 

yhteensä 18 123 981 kappaletta. 

 

Yhtiöllä ei ollut hallussaan katsauskauden eikä vertailukauden lopussa yhtään omaa osaketta. 
 
Valtuutukset  
  
Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2018 antoi hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa 

mukaan lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman 

rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai 

pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,02 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pääoman 

palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä 

valtuutusta. Hallituksella on lisäksi oikeus päättää muista lisäosingonjakoon ja/tai 

pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen 

yhtiökokouksen alkuun saakka. 

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea 

liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.000.000 uutta tai yhtiön hallussa 

olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 5,5 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus on 

valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Valtuutus korvasi aikaisemmat 

valtuutukset käyttämättömiltä osin ja se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä 

lukien. 

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. 

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä 

yhteensä enintään 1.000.000 osaketta, joka vastaa noin 5,5 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. 

Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa 

hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistajien osakkeiden 

suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden 

ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

 

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 
 
Konsernin suurimmat riskit liittyvät rahoitukseen, investointivaiheessa erityisesti uuden rahoituksen 
hankintaan ja yhtiön maksuvalmiuteen. Kausivaihtelu heikentää maksuvalmiutta ja rasittaa kouluttajasuhteita. 
Maksuvalmiusriskiä pienennetään factoring-rahoituksella ja luottolimiitillä. Kansainvälisen kehityshankkeensa 
rahoittamiseksi yhtiö on saanut avustuksen Business Finlandilta, jolla katetaan enintään puolet hankkeen 
kustannuksista. Muita rahoituslähteitä kartoitetaan.  
 
Merkittävimmät liiketoimintariskit liittyvät liiketoiminnan digitalisointiin eli epävarmuuteen siitä miten hyvin 
rakenteilla oleva digitaalinen tarjonta vastaa muuttuviin asiakastarpeisiin, kuinka nopeasti 
asiakaskäyttäytyminen muuttuu digitaaliseksi ja miten varmistamme että emme yli- tai ali-investoi 
digitaalisiin hankkeisiin. 
 
Suurimpana liiketoimintaympäristöön liittyvänä riskinä nähtiin ammatillisten tutkintojen 
lainsäädäntömuutokset, joiden seurauksena koulutuksen järjestäjät ovat vähentäneet ostojaan MIF 
Tutkinnoilta. Riskiä pienennetään hyvällä toimialakohtaisella osaamisella ja ns. kovan rahan tarjonnalla. 
Suurimmat toiminnalliset riskit liittyvät riskiin menettää avainhenkilöitä.  
 
Konsernin lähiajan merkittävimmät strategiset riskit liittyvät ICT-koulutusten kysyntään Ruotsin markkinoilla.  
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Kysynnän vaihteluihin vastataan verkostomallilla eli kevyellä omalla organisaatiolla, jota täydentävät 

partnereina toimivat kouluttajat ja konsultit. Konsernin kilpailukykyä parannetaan kehittämällä uusia 

digitaalisia tuotteita ja sisältöjä, kouluttamalla henkilöstöä, johtamalla muutosta ja pienentämällä 

kiinteitä kustannuksia. 

 
Liiketoiminnan kausivaihtelun ja aiempien vuosien tappiollisen liiketoiminnan takia konsernin maksuvalmius 

on heikko erityisesti heinä-syyskuussa. Maksuvalmiustilanne paranee vuoden loppua kohden.  

 

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat.  
 
Katsauskauden jälkeen 1.8.2018 Soprano avasi Suomen ensimmäisen yksityisen tulevaisuuden 
koulutuskampuksen Helsingin keskustassa. Töölönlahden koulutuskampus sijaitsee puistossa Oopperatalon 
ja Finlandiatalon välissä. Kampukseen sijoittuvat konsernin ja sen kaikkien businesskoulujen 
pääkaupunkiseudun koulutus- ja hallintotoiminnot. 
 
Katsauskauden jälkeen 13.7.2018 Business Finland Oy teki ehdollisen päätöksen Sopranolle 
myönnettävästä edullisesta 1,457 miljoonan euron lainasta, jonka saadakseen yhtiön on hankittava 1,0 
miljoonan euron omarahoitus ja allekirjoitettava ensimmäinen uuden hankkeen mukainen toimitussopimus. 
Lisäksi yhtiö on nostanut katsauskauden jälkeen 0,6 miljoonan euron TYEL-takaisinlainan.  
 
Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018 

 

Soprano-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan maltillisesti ja liiketuloksen olevan selvästi 

positiivinen vuonna 2018. Tuleville vuosille 2019-2022 odotetaan merkittävää liikevaihdon ja kannattavuuden 

kasvua, mikäli solmitut aiesopimukset toteutuvat.  

Pidemmän aikavälin tulosohjaus liittyy yhtiön kansainvälistymisstrategiaan ja sen toteutumisesta tiedotetaan 

pääsääntöisesti puolivuosittain talouskatsauksissa.  

Helsingissä, 23. elokuuta 2018 
 
SOPRANO OYJ 
Hallitus 
 

Liitteenä taulukko-osa: 

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 

Lyhennetty konsernitase 

Konsernin oman pääoman muutokset 

Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma 

Konsernin vastuusitoumukset 

Konsernin tunnusluvut 

Liiketoimintasegmentit 

Käyvän arvon arvioiminen  

Liiketoimet lähipiirin kanssa  

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen erittelyt 

Käytetyt valuuttakurssit  

Tunnuslukujen laskentakaavat 
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Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2018 2017 2017 

tuhatta euroa 1-6 1-6 1-12 

LIIKEVAIHTO 8 225 8 208 15 813 

liiketoiminnan muut tuotot 293 14 59 

valmistus omaan käyttöön 184 240 457 

aineiden ja tarvikkeiden käyttö -3 559 -3 381 -6 446 

työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3 334 -3 068 -5 947 

poistot ja arvonalentumiset -166 -146 -377 

liiketoiminnan muut kulut -1 388 -1 546 -2 897 

LIIKEVOITTO (TAPPIO) 256 321 663 

rahoitustuotot ja -kulut -152 -191 -381 

osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 28 24 5 

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 131 154 287 

verot 12 11 215 

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) JATKUVISTA TOIMINNOISTA 143 165 502 

lopetetut toiminnot       

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) LOPETETUISTA 
TOIMINNOISTA 0 0 0 

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 143 165 502 

Muut laajan tuloslaskelman erät       

Erät,jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi       

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna 1 -2 2 

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot -46 47 61 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 99 210 564 

        

Tilikauden voiton jakautuminen       

emoyrityksen omistajille 143 165 502 

määräysvallattomille omistajille 0 0 0 

        

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen       

emoyrityksen omistajille, jatkuvat toiminnot 99 210 564 

emoyrityksen omistajille, lopetetut toiminnot 0 0 0 

määräysvallattomille omistajille 0 0 0 

  99 210 564 

        

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen 
tulos: 2018 2017 2017 

  1-6 1-6 1-12 

laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot 0,01 0,01 0,02 

laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), 
jatkuvat toiminnot 0,01 0,01 0,02 

laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), lopetetut  toiminnot 0,00 0,00 0,00 

laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), 
lopetetut toiminnot 0,00 0,00 0,00 

laimentamaton osakekohtainen tulos(euroa), tilikauden voitto 0,01 0,01 0,02 

laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), 
tilikauden voitto 0,01 0,01 0,02 
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Lyhennetty konsernitase 2018 2017 2017 

tuhatta euroa 30.6. 30.6. 31.12 

VARAT       

pitkäaikaiset varat       

liikearvo 5 405 5 405 5 405 

muut aineettomat hyödykkeet 850 520 697 

aineelliset hyödykkeet 242 289 312 

Osuudet osakkuusyrityksissä 1 238 1 254 1 210 

muut osakkeet ja osuudet 13 39 39 

pitkäaikaiset saatavat 483 520 520 

laskennalliset verosaamiset 775 602 789 

PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 9 007 8 630 8 972 

lyhytaikaiset varat       

myyntisaamiset ja muut saamiset 2 414 2 816 3 164 

rahavarat 256 311 579 

LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 2 670 3 127 3 743 

VARAT YHT. 11 677 11 757 12 715 

        

OMA PÄÄOMA JA VELAT       

emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 6 013 5 497 5 875 

määräysvallattomien omistajien osuus 0 0   

OMA PÄÄOMA YHT. 6 013 5 497 5 875 

pitkäaikaiset velat 294 515 324 

lyhytaikaiset velat 5 370 5 745 6 517 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 11 677 11 757 12 715 
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Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma muutokset oma pääoma 

tuhatta euroa 31.12.2017 1.1-30.6.2018 30.6.2018 

osakepääoma 96   96 

sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 091 40 5 131 

omat osakkeet 0   0 

muuntoerot -64 -46 -110 

rahavirran suojaus -1 1 0 

edellisten tilikausien voittovarat -747   -747 

tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   143 143 

Oman pääoman ehtoinen laina 1 500   1 500 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma 
pääoma 5 875 139 6 013 

määräysvallattomien omistajien osuus 0   0 

Oma pääoma yhteensä 5 875 139 6 013 

        

Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma muutokset oma pääoma 

tuhatta euroa 31.12.2016 1.1.-30.6.2017 30.6.2017 

osakepääoma 96   96 

sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 027 40 5067 

omat osakkeet 0   0 

muuntoerot -125 47 -78 

rahavirran suojaus -3 -2 -5 

edellisten tilikausien voittovarat -1 161 -88 -1248 

tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   165 165 

Oman pääoman ehtoinen laina 1 000 500 1500 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma 
pääoma 4 834 662 5 497 

määräysvallattomien omistajien osuus 0   0 

Oma pääoma yhteensä 4 834 662 5497 
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Konsernin lyhennetty 
rahavirtalaskelma 2018 2017 2017 

tuhatta euroa 1-6 1-6 1-12 

tilikauden tulos 143 165 502 

liiketoimet, johon ei liity 
maksutapahtumaa 78 211 366 

käyttöpääoman muutos, verot ja korot 342 25 -41 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 563 401 827 

bruttoinvestoinnit -250 -375 -650 

käyttöomaisuuden myynnit 26 0 35 

saadut osingot       

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -224 -375 -615 

pitkäaikaisten saamisten muutos 37 30 30 

Oman pääoman ehtoisten lainojen 
nostot   500 500 

lainojen nostot 18 0 606 

lainojen takaisinmaksu -675 -1 062 -1 345 

omien osakkeiden myynnit ja ostot 0 0   

rahoitusleasingvelkojen maksut -42 -17 -170 

oman pääoman ehtoisten lainojen korot     -88 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -662 -549 -467 

RAHAVIRTA YHTEENSÄ -323 -523 -255 

rahavarat kauden alussa 579 834 834 

rahavarat kauden lopussa 256 311 579 

 

Konsernin vastuusitoumukset 2018 2017 2017 

tuhatta euroa 30.6. 30.6. 31.12. 

yrityskiinnitykset omasta puolesta 3 800 3 900 3 800 

leasingvastuut 51 168 83 

Toimitilojen vuokravastuut 3 564 1 861 1 723 

yhteensä 7 415 5 928 5 606 

 

Konsernin tunnusluvut 2018 2017 2017 

  1-6 1-6 1-12 

sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk) 7,1 8,9 7,9 

oman pääoman tuotto,% (12 kk) 4,4 6,0 5,4 

omavaraisuusaste,% 53,5 48,6 48,1 

tulos/osake, laimentamaton,e 0,01 0,01 0,02 

tulos/osake, laimennettu,e 0,01 0,01 0,02 

oma pääoma per osake, e 0,33 0,31 0,32 

henkilöstö keskimäärin 94 88 88 
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Liiketoimintasegmentit (tuhatta euroa) 

IT GROUP 1-6 2018 1-6 2017 1-12 2017 

Liikevaihto 5 612 4 914 9 692 

Käyttökate 360 56 456 

Liiketulos 350 47 438 

        

MIF 1-6 2018 1-6 2017 1-12 2017 

Liikevaihto 2 581 3 312 6 156 

Käyttökate 276 523 935 

Liiketulos 157 442 744 

        

Yhteiset erät 1-6 2018 1-6 2017 1-12 2017 

Liikevaihto* 275 394 633 

Käyttökate -273 -185 -555 

Liiketulos -275 -187 -559 

        

Konsernierät 1-6 2018 1-6 2017 1-12 2017 

Liikevaihto* -243 -413 -667 

Käyttökate 60 73 204 

Liiketulos 24 19 40 

        

Soprano Oyj konserni 1-6 2018 1-6 2017 1-12 2017 

Liikevaihto 8 225 8 208 15 813 

Käyttökate 422 467 1 040 

Liiketulos 256 321 663 

* Soprano Oyj:n hallintopalveluiden esittämispaikka muutettu liiketoiminnan muista tuotoista liikevaihtoon 
vuonna 2017, vertailuluvut oikaistu vertailukelpoiseksi. Konsernin sisäinen liikevaihto eliminoitu 
konsernierät -rivillä 
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Käyvän arvon arvioiminen 

 

Muiden rahoitusvarojen ja -velkojen kuin tässä käyvän arvon hierarkiataulukossa esitettyjen 

osalta kirjanpitoarvot eivät oleellisesti eroa käyvistä arvoista. Velkojen käyvät arvot edustavat 

lainojen nykyarvoja. Taseessa käypään arvoon kirjatut rahoitusinstrumentit on luokiteltu käyvän 

arvon määrittämiseen perustuvien hierarkiatasojen mukaan seuraavasti: 
 
Taso1 Toimivilta markkinoilta saatavissa olevat markkinahintanoteeraukset. 

Markkinahinnat ovat helposti ja säännöllisesti saatavissa pörssistä, välittäjältä, 

markkinainformaation välityspalvelusta, markkinahinnoittelun palveluntuottajalta 

tai valvontaviranomaiselta. Rahoitusvarojen noteerattuna markkinahintana 

käytetään sen hetkistä ostonoteerausta. Tason 1 rahoitusinstrumentit ovat 

korkoarvopapereita ja osakkeita, jotka on luokiteltu myytävissä oleviksi tai 

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi. 
  
Taso 2 Tason 2 rahoitusinstrumenttien käypä arvo määritellään arvostusmenetelmien 

avulla. Näissä menetelmissä käytetään syöttötietona markkinahintanoteerauksia, 

jotka ovat helposti ja säännöllisesti saatavissa pörssistä, välittäjältä, 

markkinainformaation välityspalvelusta, markkinahinnoittelun palveluntuottajalta tai 

valvontaviranomaiselta. Tason 2 rahoitusinstrumentit ovat: 

• Ei-pörssinoteerattuja (OTC) johdannaisia, jotka on luokiteltu joko 

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi tai suojauslaskettaviksi.. 

• Korkoarvopapereita, jotka on luokiteltu myytävissä oleviksi tai käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti kirjattaviksi. 

• Käyvän arvon suojauslaskennassa olevat velat. 
 
Taso 3 Rahoitusinstrumentti on luokiteltu tasolle 3, jos käyvän arvon laskenta ei voi 

perustua todettavissa oleviin markkinahintanoteerauksiin. Sopranolla ei ollut 

tällaisia rahoitusinstrumentteja. 

 
Alla olevassa taulukossa esitetään Sopranon käypään arvoon arvostetut 

rahoitusvarat ja - velat 
 
 

30.6.2018, tuhatta euroa 

 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

Velat    

Suojauslaskennassa olevat 
johdannaiset 

- 0 - 

Velat yhteensä -  0 

 

- 
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Liiketoimet lähipiirin kanssa 

Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet,  

toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja sekä heidän kontrolloimansa yhtiöt. Konsernilla ei ole yhteisyrityksiä. 

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat, jotka eivät eliminoidu konsernitilinpäätöksessä: 

          

1-6 2018, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat 

Osakkuusyritykset 0 5 483 0 

Lähipiiriin kuuluvat henkilöt ja heidän kontrolloimat yhtiöt 0 1 0 200 

          

2017, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat 

Osakkuusyritykset 0 9 520 0 

Lähipiiriin kuuluvat henkilöt ja heidän kontrolloimat yhtiöt 0 5 0 200 

          

Johdon työsuhde-etuudet:         

tuhatta euroa 1-6 2018 1-6 2017 2017   

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 171 248 487   

Osakeperusteiset etuudet 40 35 64   

Yhteensä 211 283 551   
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen erittelyt    

    

Nettovelkaantumisaste 2018 2017 2017 

tuhatta euroa 1-6 1-6 1-12 

Pitkäaikaiset korolliset velat 285 487 313 

Pitkäaikaisten velkojen lyhennyserät 0 567 0 

Lyhytaikaiset korolliset velat 1475 1099 2201 

Rahat- ja pankkisaamiset 256 311 579 

Korolliset nettovelat 1504 1841 1935 

Nettovelkaantumisaste 25,0 % 33,5 % 32,9 % 

    

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 2018 2017 2017 

tuhatta euroa 1-6 1-6 1-12 

Tuotot       

Yritysjärjestelyistä (liikevaihto)       

Yritysjärjestelyistä (muut liiketoiminnan muut tuotot)       

Muista   0   

Yhteensä 0   0 

Kulut       

Yritysjärjestelyistä       

Muista   0   

Yhteensä 0 0 0 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0 0 0 

    

Käytetyt valuuttakurssit 2018 2017 2017 

  1-6 1-6 1-12 

Ruotsin kruunu       

Tuloslaskelmassa käytetty keskikurssi 10,1546 9,5968 9,6365 

Taseessa käytetty kurssi, kauden lopun kurssi 10,4530 9,6398 9,8438 
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Tunnuslukujen laskentakaavat: 

 

Sijoitetun pääoman tuotto: 
 

voitto/tappio+rahoituskulut x100   
oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona) 

 
Oman pääoman tuotto: 

 
voitto/tappio x100   
oma pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvona) 

 
Omavaraisuusaste: 

 
oma pääoma   

taseen loppusumma – saadut ennakot 

 

Nettovelkaantuneisuusaste: 

 

korollinen nettovelka x100____ 

oma pääoma yhteensä 

 

Korolliset nettovelat: 

 

Pitkäaikaiset velat + pitkäaikaisten velkojen lyhennyserät + lyhytaikaiset velat - laina- ja muut korolliset 

saamiset (pitkä- ja lyhytaikaiset) - kaupan kohteena olevat rahoitusinstrumentit - rahat ja pankkisaamiset 

 

  Tulos/osake: 

 
emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos   
ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä 

 
Oma pääoma per osake: 

 
emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa 


