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ti

Proha-konserni (OMX: ART�V) on portfolio- ja 
projektijohtamisen ohjelmistoratkaisujen toimit-
taja ja palveluntarjoaja. Konserniin kuuluvat Arte-
mis-alakonserni, joka edusti vuonna 2005 noin 59 
% konsernin liikevaihdosta sekä öljy- ja kaasusek-
torille painottunut Norjan projektijohtamisen lii-
ketoiminta, jonka liikevaihto-osuus oli noin 40 %. 
Proha-konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 64,5 
milj. euroa. Liikevaihdosta noin 90 % tuli Suomen 
ulkopuolelta. Prohan palveluksessa työskentelee 
yli 500 henkeä.

Proha-konsernin rakenne muuttuu merkittäväs-
ti �3.3.2006 julkistetun Artemiksen myynnin sekä 
4.4.2006 julkistetun norjalaisen Fabcon Manage-
ment AS:n liiketoiminnan oston myötä. Yritysosto 
tukee Prohan kasvustrategiaa öljy- ja kaasuteolli-
suuden nopeasti kehittyvillä markkinoilla. 

Proha-konserni lyhyesti

Prohan vuosikertomus julkaistaan suomen- ja eng-
lanninkielisenä Internetissä. Suomenkielinen vuo-
sikertomus löytyy osoitteessa www.proha.fi ja eng-
lanninkielinen osoitteessa www.proha.com. 

Proha raportoi taloudellisesta kehityksestään 
vuosineljänneksittäin kansainvälisten tilinpäätös-
standardien (International Financial Reporting 
Standards, IFRS) mukaisesti. 

Osavuosikatsaukset julkaistaan vuonna 2006 

seuraavasti:
�-3/2006 torstaina ��. toukokuuta
�-6/2006 torstaina �0. elokuuta
�-9/2006 torstaina 9. marraskuuta

Yhtiö ei paina osavuosikatsauksia. Ne ovat saata-
vissa suomenkielisenä osoitteessa www.proha.fi ja 
englanninkielisenä osoitteessa www.proha.com.

Vuosikertomuksen ja osavuosikatsaukset voi tila-
ta myös puhelimitse numerosta +358 (0) 20 4362 
000, telefaxilla numerosta +358 (0) 20 4362 500 tai 
sähköpostilla osoitteesta info@proha.com

tietoja sijoittajille
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TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET 
TAPAHTUMAT

Proha Oyj:n ja sen alakonsernin Artemis International 
Solutions Corporationin (Artemis) hallitukset hyväk-
syivät maaliskuussa 2006 yhdysvaltalaisen ohjelmis-
toyhtiö Trilogy, Inc:n tytäryhtiön tekemän ostotarjo-
uksen Artemiksen koko osakekannasta. Trilogy tuli 
Artemiksen osakkeenomistajaksi vuoden 2004 rahoi-
tusjärjestelyn yhteydessä.

Kauppa toteutetaan teknisesti sulautumisena, 
jossa ostaja maksaa Artemiksen osakkeenomistajil-
le sulautumisvastikkeena �,60 Yhdysvaltain dollaria 
kantaosakkeelta ja etuoikeutetuista osakkeista 2,20 
dollaria osakkeelta. Kaupan kokonaishinta on noin 
27 miljoonaa dollaria. Proha omistaa 7.977.062 AISC:
n kantaosaketta, mikä vastaa noin 53,3 % omistus-
osuutta Artemiksesta. Kaupan toteutuessa Proha saa 
omistuksestaan Artemiksessa noin �2,7 miljoonaa 
dollaria.

Kauppa vaatii Artemiksen yhtiökokouksen hy-
väksymisen. Hyväksymiseen vaadittava enemmistö 
Artemiksen osakkeenomistajista on sitoutunut pää-
tökseen, ellei osakkeista tehdä ennen yhtiökokousta 
ehdoiltaan parempaa tarjousta. Sopimuksen mukaan 
Prohalla on oikeus tehdä muiden tahojen kanssa 
ehdoiltaan parempi sopimus 3�.3.2006 mennessä. 
Tällaisia neuvotteluja on meneillään ja Proha kes-
kustelee myös vaihtoehdoista, joissa Prohan omistus 
Artemiksessa jatkuisi vähemmistöosakkuutena. Mai-
nitut järjestelyt tähtäävät myös Artemiksen yksityis-
tämiseen. Lisäksi kilpailevia tarjouksia voi muutoin 
tulla aina Artemiksen yhtiökokoukseen saakka. Arte-
miksen johdon arvion mukaan yhtiökokous pidetään 
toukokuussa 2006.

Proha-konsernin vuoden 2005 liikevaihdosta 64,5 
milj. euroa Artemiksen osuus oli 38,� miljoonaa euroa 
eli 59,� %. Proha-konsernin vuoden 2005 liiketulok-
sesta -3,6 milj. euroa Artemiksen osuus oli -2,6 milj. 
euroa. 

Seuraavassa esitetyt arviot kaupan vaikutuksista 
perustuvat olettamukseen, että kauppa toteutuu nyt 
Trilogyn kanssa sovituin ehdoin. 

Kauppa lisää toteutuessaan emoyhtiön kassavaroja 
n. �2,7 milj. dollaria eli noin �0,7 milj. euroa ostotarjo-
uksen hyväksymishetken kurssilla laskettuna. Emoyh-
tiön vuoden 2006 tulokseen ja omaan pääomaan kau-
palla ennakoidaan olevan positiivinen vaikutus, joka 
ei kuitenkaan ole olennainen. Kaupalla ennakoidaan 
olevan merkittävä positiivinen vaikutus Proha-konser-
nin vuoden 2006 tulokseen ja omaan pääomaan. 

Konsernin myyntitulos määräytyy kauppahinnan 
noin �2,7 milj. dollaria ja kaupan toteutumishetken 
nettovarojen erotuksena. Kaupan ennakoidaan to-
teutuvan toisen vuosineljänneksen aikana. Prohan 
konsernitilinpäätöksessä 3�.�2.2005 Artemis-alakon-
sernin varat mukaan lukien liikearvo noin 7,8 milj. oli-
vat yhteensä noin 26,3 milj. euroa ja velat olivat noin 
27,2 milj. euroa. Nettovarat 3�.�2.2005 olivat siten 
noin 0,9 milj. euroa negatiiviset. Myynnin tulosvai-
kutus määräytyy kuitenkin kaupan toteutumishetken 
nettovarojen perusteella. Artemis-alakonsernin tu-
loslaskelman erät yhdistellään Prohan konsernitilin-
päätökseen kaupan toteutumishetkeen saakka. 

Proha jatkaa öljy- ja kaasusektorilla toimivan pro-
jektinjohtamiseen keskittyvän liiketoiminnan kan-
sainvälistämistä ja laajentamista sekä Prohan muiden 
projektinjohtamisen ohjelmistojen kehittämistä ja 
myyntiä. Kaupan toteutuessa Prohan liiketoiminnas-
ta öljy- ja kaasusektorin osuus on noin 75 % ja muun 
projektitoiminnan osuus on noin 25 % vuoden 2005 
liikevaihtojakaumasta laskien.

KONSERNIRAKENNE

Proha-konsernin liiketoiminnan keskeiset osat ovat 
Artemis-alakonserni sekä Prohan kokonaan omista-
mat Norjan tytäryhtiöt, Dovre International AS ja Saf-
ran Software Solutions AS. 

Proha omisti Artemiksesta 53,3 % vuoden 2005 
päättyessä. Omistus Artemiksesta oli 3�.�2.2004 
56,7 %. Omistusosuuden muutos johtui pääasiassa 
Artemiksen rahoitusjärjestelyn yhteydessä Emanci-
pation Capitalin johtamalle sijoittajaryhmälle annet-
tujen 456.853 osakkeeseen oikeuttavien warranttien 
käyttämisestä sekä Laurus Master Fund, Ltd:n vaih-

TILIKAUDEN 2005 YHTEENVETO

– Konsernin liikevaihto oli 64,5 milj. euroa (65,7 milj. euroa 2004). 
– Artemis-alakonsernin liikevaihto oli 38,� milj. euroa (4�,9 milj. euroa).
– Norjan tytäryhtiöiden liikevaihto oli 25,8 milj. euroa (22,4 milj. euroa).
– Konsernin liiketulos oli -3,6 milj. euroa (-2,0 milj. euroa).
– Artemis-alakonsernin liiketulos oli -2,6 milj. euroa (-�,6 milj. euroa). 
– Artemis-alakonsernin liiketulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä 0,6 milj. euroa (2,2 milj. euroa). 
– Norjan tytäryhtiöiden liiketulos oli �,0 milj. euroa (�,� milj. euroa).
– Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 0,2 milj. euroa (-8,7 milj. euroa).

PROHA OYj:N HALLITuKSEN TOIMINTAKERTOMuS �.�. – 3�.�2.2005
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tovelkakirjan osittaisesta konvertoinnista Artemiksen 
osakkeiksi.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Laurus konver-
toi �,5 milj. dollarin lainasta 242.000 dollarin osuuden 
�66.700 Artemiksen osakkeeseen. Toisella vuosinel-
jänneksellä Laurus konvertoi edelleen lainasaamis-
taan 393.000 dollarilla 2�9.278 osakkeeseen. jäljellä 
olevan velkakirjan osuuden Laurus voi konvertoida 
enintään 336.576 Artemiksen osakkeeseen, joka on 
2,2 % Artemiksen kokonaisosakemäärästä. Lisäksi 
Artemis on antanut rahoitusjärjestelyjen yhteydessä 
Emancipation Capitalin johtamalle sijoittajaryhmälle 
409.092 osakkeeseen oikeuttavat warrantit. Artemik-
sella on johdon ja henkilöstön kannustusjärjestelmä, 
jossa johdolle ja henkilöstölle on annettu osakkeisiin 
oikeuttavia optioita. Näillä optio-oikeuksilla merkityt 
osakkeet ovat osaltaan alentaneet Prohan omistus-
osuutta Artemiksesta.

Vuoden 2005 varsinainen yhtiökokous kumosi Proha 
Oyj:n ylimääräinen yhtiökokouksen aiemmin tekemän 
päätöksen, jonka mukaan Proha omistaa edelleen Ar-
temis International Solutions Corporationin osakkeet 
ja samalla yhtiö luopuu muiden rakenteellisten uu-
distusten valmistelusta. Proha Oyj voi muuttuneessa 
tilanteessa harkita ja toteuttaa kaikkia strategisia vaih-
toehtoja, joiden hallitus katsoo olevan osakkeenomis-
tajien etujen mukaisia. Proha on jatkanut strategisten 
vaihtoehtojen valmistelua.

Tilikauden jälkeen Proha Oyj:n ja sen alakonsernin 
Artemis International Solutions Corporationin (Arte-
mis) hallitukset hyväksyivät yhdysvaltalaisen Trilogy, 
Inc:n tekemän ostotarjouksen Artemiksen koko osa-
kekannasta. Kaupan toteutuessa Proha myy Artemis-
omistuksensa kokonaan. Sopimuksen mukaan Prohal-
la on oikeus tehdä muiden tahojen kanssa ehdoiltaan 
parempi sopimus 3�.3.2006 mennessä. Tällaisia neu-
votteluja on meneillään ja Proha keskustelee myös 
vaihtoehdoista, joissa Prohan omistus Artemiksessa 
jatkuisi vähemmistöosakkuutena. Mainitut järjestelyt 
tähtäävät myös Artemiksen yksityistämiseen. 

IFRS-RAPORTOINTI

Proha-konserni siirtyi vuoden 2005 alussa kansainvä-
listen tilinpäätösstandardien (International Financial 
Reporting Standards, IFRS) mukaiseen raportointiin. 
Siirtymispäivä oli �.�.2004. Aiemmin konserni noudatti 
suomalaista tilinpäätösnormistoa (Finnish Accounting 
Standards, FAS). Kaikki vuoden 2004 vertailutiedot on 
muutettu IFRS-standardien mukaisiksi.

Proha-konsernin kannalta merkittävimmät IFRS-ti-
linpäätösnormistoon siirtymisen vaikutukset liittyivät 
liikearvojen ja yritysjärjestelyiden käsittelyyn (IFRS 3, 
IAS 27 ja IAS 36), osakeperusteisiin maksuihin (IFRS 
2) sekä etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin (IAS �9). 
IFRS-laskentaperiaatteet eroavat merkittävästi Pro-
han vuoden 2004 FAS-muotoisessa tilinpäätöksessä 
ja vuoden 2004 FAS-muotoisissa osavuosikatsauksis-
sa soveltamista laskentaperiaatteista. IFRS-vertailutie-
dot on esitetty yhtiön 3.3.2005, ��.8.2005 ja �6.2.2006 
julkistamissa pörssitiedotteissa. Tämän tiedotteen 

taulukko-osassa esitetään konsernin oman pääoman 
täsmäytyslaskelmat �.�.2004 ja 3�.�2.2004 sekä kon-
sernin tilikauden tuloksen täsmäytyslaskelma �.�. 
– 3�.�2.2004.

Proha Oyj:n hallitus päätti �6.2.2006 muuttaa aiem-
paa tulkintaansa Artemis-alakonsernin tuotekehitys-
menojen kirjanpitokäsittelystä. 

Proha-konsernin tuotekehitys tapahtuu pääasialli-
sesti Artemis-alakonsernissa. Artemis-alakonsernin 
tuotekehitysmenojen seurantajärjestelmää ei ole 
toteutettu siten, että se seuraisi tarkkaa ajankohtaa, 
milloin ohjelmiston tekninen toteutuskelpoisuus on 
saavutettu, mikä on IAS 38 -standardin vaatimus. Täs-
tä syystä myöskään Artemiksen kustannustenlasken-
tajärjestelmä ei riittävästi erottele niitä menoja, jotka 
syntyvät teknisen toteutettavuuden alkamishetken ja 
ohjelmiston valmiiksi saattamisen välillä. Artemis-ala-
konsernin tuotekehitysmenot on siten kirjattu suoraan 
kuluksi vuosina 2005 ja 2004. Tuotekehitysmenoja ei 
ole myöskään aktivoitu takautuvasti ennen siirtymis-
ajankohtaa. 

Artemiksen tuotekehitysmenojen kirjanpitokäsit-
telyn muuttaminen vaikutti merkittävästi tilikausien 
2005 ja 2004 sekä vuosien 2005 ja 2004 osavuosikat-
sausjaksojen tulosta, aineettomia hyödykkeitä sekä 
omaa pääomaa vähentävästi. Oikaisuilla oli vaikutuk-
sia myös oman pääoman muutoslaskelmiin, rahavirta-
laskelmiin sekä tunnuslukuihin. Muutoksesta annettiin 
erillinen pörssitiedote �6.2.2006.

Segmentti-informaatio esitetään ensisijaisesti liike-
toimintakohtaisesti perustuen konsernin johtamis- ja 
sisäiseen raportointirakenteeseen. Raportoivat liike-
toimintasegmentit ovat Artemis-alakonserni ja Nor-
jan tytäryhtiöt. Segmenteille kohdistamattomat erät 
muodostuvat pääasiassa konsernihallinnon kuluista. 
Artemis-alakonserni on luokiteltu IFRS 5-standardin 
mukaisesti lopetetuksi toiminnoksi.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Artemis-alakonsernin osuus koko Proha-konsernin lii-
kevaihdosta vuonna 2005 oli 59,� % (63,7 %). Öljy- ja 
kaasusektorille painottuva Norjan projektijohtamisen 
liiketoiminta oli noin 39,9 % (34,0 %) koko konsernin 
liikevaihdosta.

Artemis-alakonserni
uuden sukupolven Artemis 7 -ratkaisut kattavat laa-
jasti koko portfoliojohtamisen kentän. Artemis-ratkai-
sut kattavat mm. seuraavat sovellusalueet: tuotekehi-
tyksen ohjauksen (New Product Development, NPD), 
tietotekniikkahankkeiden hallinnan (IT Management 
and Governance, ITM), julkisten investointien ohjauk-
sen (Public Investment Management, PIM), teollisuus-
investointien ja kunnossapidon ohjauksen (Strategic 
Asset Optimization, SAO) sekä ilmailu- ja puolus-
tusteollisuuden ohjelmien hallinnan (Aerospace and 
Defense Program Management, ADPM). Paikallisesti 
Artemis tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja myös muiden 
liiketoiminta-alueiden, kuten rakentamisen, projektin-
johtamiseen.
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uusia Artemis-ohjelmistojen lisenssejä myytiin vuo-
den aikana 4�.0�7 kappaletta (50.23� kpl), joista noin 
puolet oli Artemis 7 -lisenssejä. Kaikkiaan Artemis-li-
senssejä on myyty yli 646.935 kappaletta maailman-
laajuisesti. 

Strategisesti merkittävien Artemis 7 -ratkaisujen 
kappalemääräinen myynti kasvoi vuonna 2005 40,9 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2005 Artemis-
alakonserni sai merkittäviä uusia Artemis 7 –asiakkai-
ta. Vanhat asiakkaat laajensivat järjestelmien käyttöä 
sekä ottivat käyttöön kokonaan uusia järjestelmiä. 
Asiakkaiden toimialojen ja toimitettujen ohjelmisto-
jen sovellusalueiden moninaisuus sekä vähentää lii-
ketoiminnan riskejä että osoittaa Artemis 7 -ratkaisu-
jen monipuolisuuden ja toimivuuden kansainvälisillä 
markkinoilla. Ratkaisuja on otettu käyttöön esimerkik-
si lääke- elektroniikka-, kuljetus- sekä valmistavassa 
teollisuudessa, vakuutus-, sijoitus ja pankkisektoreilla, 
konsultointitoiminnassa, vähittäiskaupassa sekä tele-
kommunikaatiosektorilla.

Artemis 7:n myynnin kasvusta huolimatta Artemis-
alakonserni jäi sille asetetuista myynti- ja tulostavoit-
teista. 

Norjan tytäryhtiöt
Norjan tytäryhtiöt Dovre International AS ja Safran 
Software Solutions AS muodostavat raportoitavan 
liiketoiminnallisen segmentin. Norjan yhtiöiden lii-
ketoiminta koostuu projektijohtamisen palveluista ja 
ohjelmistoista, joita tarjotaan ja myydään asiakkaille 
maailmanlaajuisesti. Norjan tytäryhtiöiden liiketoi-
minnasta öljy- ja kaasusektorin osuus oli noin 75 % ja 
muun projektitoiminnan osuus oli noin 25 %. Dovren 
osuus oli n. 94,3 % (94,� %) ja Safranin n. 5,7 % (5,9 %) 
Norjan tytäryhtiöiden liikevaihdosta. 

Kysyntä öljy- ja kaasusektorilla on ollut edelleen 
vahvaa. Öljyn korkean hinnan aiheuttama optimisti-
nen investointi-ilmapiiri öljy- ja kaasuteollisuudessa 
on edelleen jatkunut. Investointitaso Norjan öljy- ja 
kaasuteollisuudessa on korkeampi kuin koskaan ai-
kaisemmin. 

Dovren liikevaihto oli vuonna 2005 ennätystasolla. 
Pitkäkestoiset puitesopimukset turvaavat Dovren lii-
ketoiminnan vakauden, mutta ne hidastivat kysynnän 
siirtymistä hintoihin. Sen vuoksi Dovren kannattavuu-
den kehitys jäi tavoitteista. Pitkäkestoisten sopimus-
ten osuus oli noin 80 % Dovren tilikauden liikevaih-
dosta.

Dovren yhdysvaltalaisen tytäryhtiön toiminta laajen-
tui. Sen osuus Dovren liikevaihdosta oli vuonna 2005 
noin ��,5 %. Tytäryhtiön liikevaihto on enemmän kuin 
kaksinkertaistunut edellisvuodesta, jolloin sen osuus 
oli noin 6,� % koko Dovren liikevaihdosta.

Norjan valtiovarainministeriö valitsi kesäkuussa 
2005 Dovren arvioimaan julkisin varoin rahoitettavia 
projekteja yhtenä viidestä puolueettomasta konsul-
tista. Solmittu puitesopimus on voimassa vuoden 
2006 loppuun ja se voidaan uusia kahdesti kestä-
mään aina vuoden 20�0 loppuun. Sopimus on Dov-
relle strategisesti merkittävä ja se vahvistaa Dovren 

vankkaa asemaa Norjan projektijohtamisen konsul-
toinnin markkinoilla.

Liiketoimintojen kehittämisen painopisteinä ovat 
Dovren johtavan aseman säilyttäminen Norjan mark-
kinoilla, kannattavuuden parantaminen sekä jatkuva 
kasvu uSA:ssa ja muilla kansainvälisillä markkinoilla. 
Dovre aikoo lisätä henkilöstöään erityisesti öljyteolli-
suudessa kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi. 

Safran Software Solutions keskittyi markkinoinnis-
saan öljyalan yhtiöihin tiiviissä yhteistyössä partnerei-
densa kanssa.

Vuoden 2005 syyskuussa käynnistettiin Proha-kon-
sernissa uusi Mobile Business -liiketoimintayksikkö, 
joka kehittää ja myy ohjelmistoja automaattiseen ja 
mobiiliin työnkulunohjaukseen sekä huolehtii ohjel-
mistojen integroinnista asiakasyrityksen järjestelmiin. 
Yksikön kehittämillä ratkaisuilla välitetään yritysten 
toiminnanohjauksessa, projektinohjauksessa ja/tai 
asiakasprosesseissa syntyvät tiedot ja viestit järjestel-
män ja sen käyttäjien välillä automaattisesti ja turval-
lisesti.

Mobile Business -yksikkö vahvistaa Prohan toimin-
takykyä laajenevilla projektinjohtamisen ja toiminnan-
ohjauksen markkinoilla. Ensimmäinen tuote, Mobile 
Workflow Manager ja siihen liittyvä palvelukokonai-
suus saatiin valmiiksi syyskuussa ja pilottihankkeet 
aloitettiin 2005 vuoden viimeisellä neljänneksellä.

uudella liiketoiminnalla ei ole olennaista vaikutusta 
konsernin liikevaihtoon tai tulokseen eikä yksikön toi-
mintaa raportoida toistaiseksi erikseen. Ensimmäis-
ten kauppojen odotetaan toteutuvan kuluvan vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla. Mobile Business -yksiköstä 
odotetaan tulevaisuudessa merkittävää lisää konser-
nin olemassa olevien tuotteiden toiminnallisuuden 
laajentamiseen ja näin luodaan uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia.

LIIKEVAIHTO

Proha-konsernin liikevaihto tilikaudella oli 64,5 milj. 
euroa (65,7 milj. euroa), mikä oli �,8 % pienempi kuin 
vertailukaudella. Neljännellä vuosineljänneksellä liike-
vaihto oli �7,9 milj. euroa (�7,3 milj. euroa), mikä oli 
3,4 % suurempi kuin vertailukaudella.

Liikevaihto painottui edelleen palveluihin, joiden 
osuus tilikaudella oli 40,5 milj. euroa (39,7 milj. euroa) 
eli 62,8 % liikevaihdosta (60,4 %). Palvelutuotot olivat 
neljännellä vuosineljänneksellä ��,2 milj. euroa (�0,� 
milj. euroa) eli 62,5 % (58,4 %) liikevaihdosta. Palvelut 
muodostuivat Dovren harjoittamasta projektijohta-
misen konsultoinnista sekä Artemiksen ohjelmistojen 
konsultointi-, koulutus-, käyttöönotto- ja tukipalve-
luista.
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Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin (milj. euroa):

10-12 % 10-12 % 1-12 % 1-12 %
2005 2004 2005 2004

Kertaluontoiset
lisenssituotot 3,� �7,4 3,5 20,3 9,7 �5,0 ��,� �6,9
jatkuvat lisenssituotot 3,6 20,� 3,7 2�,4 �4,3 22,2 �4,9 22,6
Palvelutuotot ��,2 62,5 �0,� 58,4 40,5 62,8 39,7 60,4
Yhteensä 17,9 100,0 17,3 100,0 64,5 100,0 65,7 100,0

Liikevaihdon jakautuminen tuottotyypeittäin (milj. euroa, % liikevaihdosta):

10-12 10-12 1-12 1-12
Liikevaihto 2005 2004 2005 2004
Iso-Britannia �,7 �,2 5,9 5,8
Italia �,4 �,7 5,8 6,0
japani �,4 �,� 4,9 4,�
Norja *) 6,9 6,0 25,8 22,4
Ranska 2,� 2,0 6,7 6,6
Saksa 0,6 0,5 �,8 2,8
Suomi �,5 �,6 5,2 7,2
Yhdysvallat 2,3 2,9 7,4 9,7
Muut 0,� 0,2 0,9 �,2
Segm. välinen
liikevaihto 0,0 0,0 -0,� -0,�
Yhteensä 17,9 17,3 64,5 65,7

Liikevaihdon jakauma maittain (milj. euroa):

10-12 10-12 1-12 1-12
Liikevaihto 2005 2004 2005 2004
Iso-Britannia 9,5 % 7,� % 9,� % 8,8 %
Italia 7,7 % �0,0 % 9,0 % 9,� %
japani 7,7 % 6,6 % 7,6 % 6,3 %
Norja *) 38,4 % 34,6 % 39,9 % 34,0 %
Ranska ��,9 % ��,4 % �0,5 % �0,0 %
Saksa 3,4 % 3,� % 2,9 % 4,3 %
Suomi 8,3 % 9,5 % 8,� % ��,0 %
Yhdysvallat �2,8 % �6,5 % ��,5 % �4,7 %
Muut 0,7 % �,4 % �,5 % �,8 %
Segm. välinen
liikevaihto -0,2 % -0,3 % -0,� % -0,� %
Yhteensä �00,0 % �00,0 % �00,0 % �00,0 %

Liikevaihdon jakauma maittain (% liikevaihdosta):

*) Sisältää myös Dovren kansainvälisen, Norjan ulkopuolelta tulevan liikevaihdon.

10-12 10-12 Muutos 1-12 1-12 Muutos
Liikevaihto 2005 2004 % 2005 2004 %
Artemis- 
alakonserni �0,8 ��,� -2,� 38,� 4�,9 -9,0
Norjan 
tytäryhtiöt 6,9 6,0 �4,7 25,8 22,4 �5,2
Kaikki muut 0,3 0,3 -24,7 0,9 �,8 -5�,�
Segmenttien
välinen liikev. 0,0 -0,� 44,6 -0,2 -0,3 29,8
Konserni yhteensä 17,9 17,3 3,4 64,5 65,7 -1,8

*) Sisältää myös Dovren kansainvälisen, Norjan 

ulkopuolelta tulevan liikevaihdon
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Lisenssituotot olivat tilikaudella 24,0 milj. euroa 
(26,0 milj. euroa) eli 37,2 % liikevaihdosta (39,6 %). 
Kertaluonteiset lisensseistä kertyneet tuotot olivat ti-
likaudella 9,7 milj. euroa (��,� milj. euroa) ja jatkuvat 
lisenssituotot olivat �4,3 milj. euroa (�4,9 milj. euroa).

Lisenssituotot olivat neljännellä vuosineljänneksellä 
6,7 milj. euroa (7,2 milj. euroa) eli 37,5 % liikevaihdosta 
(4�,6 %). Kertaluonteiset lisensseistä kertyneet tuotot 
olivat neljännellä vuosineljänneksellä 3,� milj. euroa 
(3,5 milj. euroa) ja jatkuvat lisenssituotot olivat 3,6 milj. 
euroa (3,7 milj. euroa).

Artemis-alakonserni
Artemis-alakonsernin liikevaihto tilikaudella oli 38,� 
milj. euroa (4�,9 milj. euroa) eli 59,� % konsernin lii-
kevaihdosta (63,7 %). Artemis-alakonsernin liikevaihto 
laski 9,0 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Artemis-alakonsernin liikevaihto neljännellä vuosi-
neljänneksellä oli �0,8 milj. euroa (��,� milj. euroa) eli 
60,5 % konsernin liikevaihdosta (63,9 %). Artemis-ala-
konsernin liikevaihto laski 2,� % viime vuoden vastaa-
vaan ajankohtaan nähden.

Artemis-alakonserni kasvatti kertaluonteisten ja jat-
kuvien lisenssituottojen osuutta liikevaihdostaan. Ti-
likaudella lisenssituottojen osuus oli 60,7 % (57,5 %) 
liikevaihdosta. Palvelutuottojen osuus oli 39,3 % liike-
vaihdosta, kun se edellisenä vuonna oli 42.5 %.

Norjan tytäryhtiöt
Norjan toimintojen liikevaihto tilikaudella oli 25,8 milj. 
euroa (22,4 milj. euroa) eli 39,9 % konsernin liikevaih-
dosta (34,0 %). Norjan tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi 
�5,2 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Norjan tytäryhtiöiden liikevaihto neljännellä vuosi-
neljänneksellä oli 6,9 milj. euroa (6,0 milj. euroa) eli 
38,4 % konsernin liikevaihdosta (34,6 %). Norjan tytär-
yhtiöiden liikevaihto kasvoi �4,7% viime vuoden vas-
taavaan ajankohtaan nähden. Liikevaihdossa on mu-
kana myös yhtiöiden Norjan ulkopuolisen toiminnan 
vaikutus.

KANNATTAVUUS

Konsernin liiketulos tilikaudella oli -3,6 milj. euroa (-
2,0 milj. euroa). Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia 

eriä yhteensä 0,6 milj. euroa (2,2 milj. euroa.) Kerta-
luonteiset tuotot olivat 0,9 milj. euroa (4,0 milj. euroa) 
ja kertaluontoiset kulut olivat 0,3 milj. euroa (�,8 milj. 
euroa). Kertaluonteiset tuotot aiheutuvat Change-
point France -yhtiön myynnistä 0,6 milj. euroa ja Arte-
miksen osittaisluovutuksista 0,3 milj. euroa. Liiketulos 
ennen kertaluonteisia eriä �.�.-3�.�2.2005 oli -4,2 milj. 
euroa (-4,2 milj. euroa).

Konsernin liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä 
oli –0,8 milj. euroa (-0,� milj. euroa). Neljännen vuo-
sineljänneksen liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia 
eriä. 

Konsernin liiketoiminnan kulutaso oli tilikaudella 
noin 3,5 % alempi kuin vuonna 2004. Artemiksen kulu-
taso aleni n. ��,2 % toiminnan tehostamisen seurauk-
sena. Toisaalta Norjan tytäryhtiöiden kulutaso nousi n. 
�6,3 % liiketoiminnan volyymin kasvun seurauksena.

Artemis-alakonserni
Artemis-alakonsernin liiketulos tilikaudella oli -2,6 
milj. euroa (-�,6 milj. euroa). Tilikauden liiketulokseen 
sisältyy 0,6 milj. euron Changepoint France -yhtiön 
järjestelyyn liittyvä tuotto. Vuoden 2004 liiketulokseen 
sisältyy 4,0 milj. euron tuotto Artemiksen osittaisluo-
vutuksesta.

Artemiksen tilikauden liiketulokseen ei sisälly ker-
taluonteisia uudelleenjärjestelykuluja. Vuoden 2004 
uudelleenjärjestelykulut �,8 milj. euroa muodostuivat 
Artemiksen henkilöstön irtisanomiskuluista �,2 milj. 
euroa ja liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyneestä 
0,6 milj. eurosta.

Artemis-alakonsernin liiketulos neljännellä vuosinel-
jänneksellä oli -0,3 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). 

Norjan tytäryhtiöt
Norjan tytäryhtiöiden tilikauden liiketulos oli �,0 milj. 
euroa (�,� milj. euroa). Liiketoiminnan kasvuun tähtää-
vät ylimääräiset kulut kasvattivat Norjan tytäryhtiöiden 
kulutasoa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Norjan 
tytäryhtiöiden operatiivinen toiminta oli kuitenkin 
kannattavaa tilikaudella.

Norjan tytäryhtiöiden liiketulos neljännellä vuosi-
neljänneksellä oli 0,� (0,4) milj. euroa.

Proha-konsernissa liikearvoa ei poisteta säännön-

10-12 10-12 Muutos 1-12 1-12 Muutos
Liiketulos 2005 2004 % 2005 2004 %
Artemis-alakonserni -0,3 -0,2 -��0,7 -2,6 -�,6 -69,2
Norjan tytäryhtiöt 0,� 0,4 -75,8 �,0 �,� -6,0

Segmenteille 
kohdistamattomat -0,5 -0,2 -�89,� -�,8 -�,3 -40,0

Segmenttien 
välinen liiketulos 0,0 -0,2 70,7 -0,2 -0,2 27,7

Konserni yhteensä -0,8 -0,1 -599,5 -3,6 -2,0 -79,5

Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin (milj. euroa):
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mukaisesti, vaan poistojen sijaan suoritetaan liikear-
von arvonalentumistesti IAS 36:n mukaisesti. Viitteitä 
omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu.

Konsernin tuotekehitysmenot olivat yhteensä 7,3 
milj. euroa (6,8 milj. euroa) tilikaudella. Tuotekehitys-
menoja on aktivoitu tilikaudella 0,� (0,�) milj. euroa.

Konsernin tilikauden tulos ennen veroja oli -5,0 (-
2,0) milj. euroa. Tilikauden tulos oli -6,0 (-2,9) milj. eu-
roa. Tulos osaketta kohden oli -0,098 (-0,050) euroa. 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -�3,4 % (-�,9 %) ja 
oman pääoman tuotto (ROE) -86,0 % (-29,3 %)

KASSAVIRTA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 42,8 (43,0) 
milj. euroa. Tilikauden päättyessä likvidien varojen 
määrä oli 7,3 (5,�) milj. euroa. Likvidien varojen määrä 
kasvoi 2,2 milj. euroa 3�.�2.2004 tilanteeseen verrat-
tuna.

Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 0,2 milj. eu-
roa (-8,7 milj. euroa).

Investointeihin käytettiin 0,3 milj. euroa. Investointi-
en kokonaisrahavirta oli kuitenkin �,2 milj. euroa po-
sitiivinen, kun Changepoint Francen myynnistä saatu 
0,6 milj. euroa ja Artemiksen osittaisluovutuksista saa-
tu 0,6 milj. euroa lisäsivät rahavirtaa yhteensä �,2 milj. 
euroa ja lainasaamiset vähenivät 0,2 milj. eurolla.

uusia lainoja nostettiin 5,3 milj. euroa ja lainoja 
maksettiin takaisin 4,5 milj. euroa, joten rahoituksen 
rahavirta oli 0,7 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli ��,0 % (23,4 %) ja nettovelat 
suhteessa omaan pääomaan (gearing) 47,0 % (40,2 
%). Korollista vierasta pääomaa oli tilikauden päätty-
essä 9,4 (8,9) milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan 
pääoman yhteissummasta oli 2�,9 % (20,7 %). Korol-
lisesta vieraasta pääomasta pitkäaikaista oli 4,7 (4,7) 
milj. euroa ja lyhytaikaista 4,7 (4,2) milj. euroa. Konser-
nin maksuvalmius (Quick Ratio) oli �,0 (�,2).

Bruttoinvestoinnit olivat tilikaudella yhteensä 0,3 
(4,4) milj. euroa.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Strategisten tuotteiden tutkimus- ja tuotekehitysme-
not olivat 7,3 (6,8) milj. euroa, eli ��,3 % (�0,4 %) tili-
kauden liikevaihdosta.

Pääosa Proha-konsernin tuotekehityksestä tapahtuu 
Artemis-alakonsernissa. Kesäkuun lopussa Artemis 
julkisti portfoliojohtamisen Artemis 7 -ohjelmistosta 
merkittävästi uudistuneen 6.� -version. uuden version 
myötä Artemis 7 -ohjelmisto sisältää myös projekti- ja 
ohjelmahallinnan moduulin sekä projektialoitteiden 
keräämiseen ja hallinnointiin kehitetyn moduulin. 
Sekä Artemis 7 että Artemis Views -ohjelmistoista jul-
kaistiin joulukuussa ylläpitoversiot.

Pohjoismaiden markkinoille julkistettiin kolman-
nella vuosineljänneksellä uusi versio 4.7 henkilötyö-
valtaisten projektien johtamisen, tuntiraportoinnin 
ja laskutuksen ValuePoint-ohjelmistosta. Niin ikään 
pohjoismaiden markkinoille suunnatusta Planet-pro-
jektinhallintaohjelmistosta julkaistiin kolmannella nel-
jänneksellä uusi versio 6.�.

Safran julkisti tilikaudella uuden version sekä Safran 
Planner että Safran for Microsoft Project -ohjelmis-
toistaan.

Prohan Mobile Business -yksikkö on vuoden jälkim-
mäisen puoliskon aikana kehittänyt Mobile Workflow 
Manager -sovellusta, jolla asiakkaat tehostavat ope-
ratiivista työn- ja toiminnanohjaustaan. Tuote on kehi-
tetty yhteistyössä BookIT Oy:n kanssa ja sen kehityk-
seen on myönnetty Tekes-rahoitusta.

Proha Oyj:n hallitus päätti �6.2.2006 muuttaa aiem-
paa tulkintaansa Artemis-alakonsernin tuotekehitys-
menojen kirjanpitokäsittelystä. Kirjaustavan muutok-
sen vaikutukset on esitetty edellä kohdassa IFRS-ra-
portointi.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA 
EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Teknologiariskit
Nopeat muutokset yleisesti hyväksytyissä tietotek-
niikan työkaluohjelmissa ja arkkitehtuureissa voivat 
luoda riskin Artemis-liiketoiminnalle. Artemiksen jär-
jestelmien laajuus huomioon ottaen erittäin nopeat 
muutokset ovat kuitenkin epätodennäköisiä. Laajojen 
tietojärjestelmien käyttäjät eivät yleensä ole ensim-
mäisenä hyödyntämässä uusia ja vielä kokeilematto-
mia teknologioita.

Kysyntäriskit
useat analyytikot raportoivat portfolio-, projekti- ja 
resurssijohtamisen ohjelmistojen kysynnän kasvavan 
merkittävästi seuraavien vuosien aikana. Analyytikot 
ennustavat myös näiden ohjelmistojen toimittajien 
piirissä alkavan konsolidoitumiskehityksen parin seu-
raavan vuoden aikana. Konsolidointikehityksen kautta 
Prohalle ja sen ala-konserni Artemikselle saattaa syn-
tyä entistä vahvempaa kilpailua.

Norjan liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakas-
suhteisiin ja sopimuksiin, mistä syystä kysynnän muu-
tokset vaikuttavat liiketoimintaan viiveellä.

Riippuvuus asiakastoimialojen kehityksestä
Prohan liiketoiminnassa millään yksittäisellä asiak-
kaalla ei ole vuositasolla yli 5%:n osuutta Proha-kon-
sernin liikevaihdosta. 

Norjan liiketoimintojen riippuvuus öljy-, kaasu- ja 
off-shore -teollisuudesta on merkittävä, ja siten suuret 
ja pitkäaikaiset muutokset energian hinnassa saattavat 
muodostaa riskin Norjassa tapahtuvalle toiminnalle. 
Koska asiakassopimukset ovat Norjan liiketoiminnas-
sa yleensä pitkäaikaisia ja työsopimuksista merkittävä 
osa on asiakasprojekteihin sidottuja, kohdistuu riski 
enemmän liiketoiminnan volyymiin kuin kannattavuu-
teen. 

Hintariski
Merkittävä osa konsernin tuotoista on ylläpitotuotto-
ja, joissa hintariski on pienempi ja hitaammin vaikut-
tava kuin kertaluonteisten lisenssien myyntiin kohdis-
tuva hintariski.

Prohan tytäryhtiö Dovre hallitsee hintariskiä suurim-
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pien asiakkaiden kanssa tehtävillä pitkäaikaisilla pui-
tesopimuksilla. 

Luottoriski
Tyypillisesti Prohan asiakkaat ovat suuria ja vakavarai-
sia yrityksiä, mikä osaltaan pienentää konsernin luot-
toriskiä. Varsinaista asiakasrahoitusta konserni ei tee.
 
Valuuttoihin ja markkina-alueisiin liittyvät riskit
Prohan liiketoiminta kattaa maantieteellisesti laajan 
alueen, mikä on omiaan pienentämään alueelliseen 
taloudelliseen kehitykseen liittyviä riskejä. Suhdanne-
erot markkina-alueiden kehityksen välillä ovat kuiten-
kin pienentyneet maailmanlaajuisen entistä yhtenäi-
semmän talouskehityksen seurauksena.  Valuuttariskiä 
pienentää se, että konsernin tuotot ja kulut ovat hyvin 
pitkälle samoissa valuutoissa. Valuuttariskin hajautu-
misen vuoksi valuuttatermiinejä tai muita vastaavia 
suojausinstrumentteja ei ole käytetty. 

Korkoriski
Konsernin emoyhtiöllä on kiinteäkorkoinen vaihtovel-
kakirjalaina. Lainan määrä on 2,8 milj. euroa ja korko 
on 6 %. Prohan tytäryhtiö Artemiksella on lyhytaikaista 
lainaa euromääräiseltä vasta-arvoltaan noin 2,7 milj. 
euroa, jossa minimikorko on �2 %. Kiinteäkorkoisia 
lainoja ei ole konsernin liiketoiminnan volyymiin näh-
den niin paljon, että käyvän arvon korkoriskin hallinta 
vaatisi erityisiä suojaustoimenpiteitä. Keskipitkän täh-
täimen korkonäkemys on nouseva. Konsernin pitkä-
aikaisista lainoista n. �,5 MEuR on vaihtuvakorkoista. 
Kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten lainojen tasapainoa py-
ritään ylläpitämään.

Maksuvalmiusriski
Noin puolet konsernin lainoista on lyhytaikaista lai-
naa n. 4,7 milj. euroa, joka on lähes kokonaan Prohan 
tytäryhtiöiden ottamaa lainaa. Pitkäaikaisesta korolli-
sesta velasta yhteensä 4,7 milj. euroa erääntyy n. 3,6 
miljoonaa euroa vuonna 2007. Emoyhtiöllä on käyt-
tämättömiä luottolimiittejä n. 0,8 milj. euroa. Prohan 
periaatteena konsernirahoituksen suhteen on olla ta-
kaamatta tytäryhtiölainoja. Konsernin maksuvalmius-
riski koskee lähinnä Artemis-alakonsernia. Artemiksel-
le ollaan hakemassa omistuksellista ja rahoituksellista 
kokonaisratkaisua.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2005 lopussa Proha-konsernin palveluksessa 
oli maailmanlaajuisesti 53� (525) henkilöä.

Artemis-alakonsernissa työskenteli tilikauden lo-
pussa 30� (3�7) henkilöä ja Norjan liiketoiminnoissa 
�97 (�78) henkilöä. Konsernin henkilöstön määrä oli 
tilikauden päättyessä �,� % korkeampi kuin vertailu-
kauden päättyessä. Tilikauden keskimääräinen henki-
löstön määrä oli konsernissa 525 (569).

Proha-konsernin henkilöstökulut olivat tilikaudella 
52,� (5�,8) milj. euroa, mikä oli 80,8 % (78,8 %) liike-
vaihdosta. Henkilöstökulut olivat neljännellä vuosinel-
jänneksellä �4,� (�2,6) milj. euroa, mikä oli 78,6 % (72,7 
%) liikevaihdosta.

Tilikaudella henkilöstökulut Artemis-alakonsernissa 
laskivat 9,4 % vertailukauteen nähden. Henkilöstö-
kulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 7�,2 % 
(7�,5 %). Työvaltaisen Dovren liiketoiminnan volyymin 
kasvu nosti Norjan liiketoimintojen henkilöstökuluja 
tilikaudella �7,0 % vertailukauteen nähden. Henkilös-
tökulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 90,2 % 
(88,8 %).

Optiojärjestelyistä on kirjattu kulua tilikaudella 0,5 
milj. euroa (0,6 milj. euroa). Pääosa optiokulusta ai-
heutuu Artemis-alakonsernin myöntämistä optioista.

YMPÄRISTÖ

Proha-konsernin harjoittamalla liiketoiminnalla ei kat-
sota olevan olennaisia ympäristövaikutuksia.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 22.4.2005 
Prohan hallituksen uudeksi jäseneksi Birger Flaan. 
Hallituksen puheenjohtaja Olof Ödman sekä halli-
tuksen jäsenet Pekka Pere, Alec Gores, Carlo Boldi 
ja Pekka Mäkelä valittiin uudelleen. Hallituksesta ovat 
sittemmin eronneet Carlo Boldi 28.6.2005 ja Alec Go-
res �7.8.2005.

Yhtiökokous päätti, että jokaiselle hallituksen jäse-
nelle, joka ei ole työsuhteessa Proha-konserniin tai 
ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sel-
laisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa 
yhtiössä, joka omistaa yli viisi prosenttia Proha Oyj:n 
osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyös-
kentelystä �8.000 euroa vuodessa per jäsen.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajana valittiin jatka-

Henkilöstön jakautuminen segmenteittäin (keskimäärin):

10-12 10-12 1-12 1-12
Henkilöstö 2005 2004 Muutos % 2005 2004 Muutos %
Artemis 
alakonserni 302 3�9 -5,4 % 308 349 -��,8 %
Norjan
tytäryhtiöt �94 �82 6,3 % �88 �83 3,0 %
Kaikki muut 28 30 -6,7 % 29 37 -2�,� %
Yhteensä 524 532 -1,5 % 525 569 -7,7 %
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maan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena 
tilintarkastajana KHT ulla Nykky.

Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2005 val-
tuutti hallituksen päättämään osakepääoman korotta-
misesta. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voi-
daan korottaa yhteensä enintään 3.�83.324,04 eurolla 
antamalla merkittäväksi enintään �2.243.554 uutta 
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista 
osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin 
hallituksen päättämin ehdoin. Tämä määrä vastasi 20 
prosenttia rekisteröidystä osakepääomasta ja osak-
keiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus on 
voimassa vuoden ajan yhtiökokouksesta lukien.

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdo-
tuksen laskea liikkeeseen enintään 585.000 optio-oi-
keutta, jotka tarjottiin osakkeenomistajien merkintä-
etuoikeudesta poiketen konserniyhtiöiden johdolle. 
Optio-ohjelma ei koske Proha Oyj:n toimitusjohtajaa 
tai yhtiön hallituksen jäseniä.
Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2004 tilinpäätöksen. 
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden toimitusjohta-
jalle ja hallitukselle.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jon-
ka mukaan tilikauden tappio siirretään edellisten tili-
kausien voitto/tappio -tilille eikä osinkoa tilikaudelta 
jaeta.

Varsinainen yhtiökokous kumosi Proha Oyj:n yli-
määräinen yhtiökokouksen 23.�0.2002 tekemän pää-
töksen, jonka mukaan Proha omistaa edelleen Arte-
mis International Solutions Corporationin osakkeet ja 
samalla yhtiö luopuu muiden rakenteellisten uudis-
tusten valmistelusta. Proha Oyj voi nyt muuttunees-
sa tilanteessa harkita ja toteuttaa kaikkia strategisia 
vaihtoehtoja, joiden hallitus katsoo olevan osakkeen-
omistajien etujen mukaisia.

HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Proha Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskaup-
pakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Kes-
kusliiton suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja oh-
jausjärjestelmistä. Suosituksesta Proha tekee kaksi 
poikkeusta: �) Prohan hallituksen neljästä jäsenestä 
ainoastaan yksi on riippumaton yhtiöstä ja sen merkit-
tävistä omistajista. 2) Osakejohdannaista palkitsemis-
järjestelmää voidaan soveltaa myös hallituksen jäse-
niin, joilla ei ole työ- tai toimisuhdetta yhtiöön. Lisäksi 
28.6.2005 ja �7.8.2005 tapahtuneiden hallitusmuu-
tosten myötä Proha ei tällä hetkellä täytä suositusta 
vähintään viisijäsenisestä hallituksesta. Prohan hal-
linnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla 
osoitteessa www.proha.fi.

ARTEMIS INTERNATIONAL SOLUTIONS 
CORPORATION

Prohan tytäryhtiön Artemis International Solutions 
Corporationin 27.7.2005 pidetty varsinainen yhtiöko-
kous valitsi uudelleen hallitukseen erovuorossa olleet 
Pekka Peren, Olof Ödmanin ja Bengt-Åke Älgevikin. 
Lisäksi hallituksessa jatkoivat edelleen Steve Yager, 
Mike Murphy, joseph Liemandt ja David Cairns. Ar-

temiksen hallituksen puheenjohtaja vaihtui 9.8.2005, 
kun Steve Yager jäi pois hallituksesta ja uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin Pekka Pere.

AISC:n tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö 
Squar Milner Reehl & Williamson LLP. AISC:n uS Gaa-
pin mukaisesti laadittavan tilinpäätöksen tilintarkastus 
sekä siihen liittyvä SEC-raportointi ovat 3�.�2.2005 
päättyneeltä tilikaudelta kesken. Proha Oyj:n tilintar-
kastuksesta vastaa Ernst & Young Oy päävastuullisena 
tilintarkastajana KHT ulla Nykky.

OSAKEPÄÄOMA JA ANTIVALTUUDET

Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden kirjanpi-
dollinen vasta-arvo on 0,26 euroa osaketta kohden. 
jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Proha Oyj:n 
osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä NM-listalla.

Prohan osakepääoma �.�.2005 oli �5.9�6.620,20 
euroa ja osakkeiden määrä 6�.2�7.770 kpl. Tilikaudel-
la kaupparekisteriin merkittiin �2.�0.2005 900 uutta 
Proha Oyj:n osaketta, jotka oli merkitty vuoden 200� 
optio-oikeuksilla. Rekisteröinnin jälkeen Prohan osa-
kepääoma on �5.9�6.854,20 euroa ja osakemäärä 
6�.2�8.670 osaketta.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2005 
antama valtuutus päättää osakepääoman korottami-
sesta. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voi-
daan korottaa yhteensä enintään 3.�83.324,04 eurol-
la antamalla merkittäväksi enintään �2.243.554 uutta 
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista 
osaketta. Valtuutus on voimassa 2�.4.2006 asti.

Proha Oyj:n hallitus hyväksyi 26.4.2005 henkilöstön 
optioannin merkinnät, yhteensä 535.080 optio-oike-
utta. Kokouksessaan 9.5.2005 hallitus hyväksyi johdon 
optioannin merkinnät, yhteensä 585.000 optio-oikeut-
ta. Edelleen kokouksessaan 2�.9.2005 hallitus hyväk-
syi merkinnät yhteensä 90.000 optio-oikeudesta, jot-
ka jaettiin johdossa tapahtuneiden henkilövaihdosten 
mukaisesti. Optio-oikeudet oikeuttavat kukin yhteen 
osakkeeseen.

Hallitus vahvisti optio-ohjelman 2005, koskien sekä 
henkilöstön että johdon optio-ohjelmia, nojalla mer-
kittävien osakkeiden merkintähinnaksi 0,50 euroa. 
Vahvistettu merkintähinta on Proha Oyj:n osakkeen 
painotettu keskihinta 4. - 22.4.2005 ja vastaa siten 
käypää markkinahintaa. Merkintähinta koskee myös 
2�.9.2005 annettuja optio-oikeuksia.

Optioantien 2005 ehdot julkistettiin pörssitiedot-
teella 30.3.2005.

Yhteenlaskettuna kaikilla Prohan optio-ohjelmilla 
voitiin tilikauden lopussa merkitä kaikkiaan 4.760.742 
Proha Oyj:n osaketta.

VUODEN 2006 NÄKYMÄT 

Proha-konsernin toimintaan vuonna 2006 vaikuttaa 
merkittävästi Artemis-kaupan toteutuminen ja toteut-
tamistapa. jos kauppa toteutuu Trilogy, Inc:n kanssa 
neuvotelluilla ehdoilla, on kaupalla merkittävä positii-
vinen vaikutus Prohan omaan pääomaan ja kassava-
roihin.

Norjan liiketoiminnan kehitykseen vaikuttavat mer-
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kittävästi öljyn hinnannousun aiheuttamat lisäänty-
neet investoinnit öljy- ja kaasusektorilla. Investointien 
odotetaan pitävän kysynnän vahvana myös vuoden 
2006 aikana. Prohan Norjan liiketoimintojen haastee-
na on vastata kysyntään, mikä vaatii onnistuneita rek-
rytointeja. Muina tavoitteina on kannattavuuden pa-
rantaminen ja kansainvälisen liiketoiminnan osuuden 
kasvattaminen.

HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos 
jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta 
jaeta.
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Konsernitilinpäätös, iFrs
  
Konsernin tuloslasKelma, iFrs (1 000 euroa) 

  2005 2004 2005 2004 2005 2004 
  Jatkuvat Jatkuvat Lopetetut Lopetetut 
 Liitetiedot toiminnot toiminnot toiminnot toiminnot Yhteensä Yhteensä 

LIIKEVAIHTO 3, 5 26 421 23 840 38 106 41 874 64 527 65 714 
  
Liiketoiminnan muut tuotot 6 �60 439 � 396 3 994 � 555 4 433
Materiaalit ja palvelut 7 -97 -39� -3 349 -4 2�6 -3 447 -4 608
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 8 -24 997 -2� 838 -27 ��7 -29 930 -52 ��3 -5� 768
Poistot 9 -346 -285 -325 -4�4 -670 -699
Liiketoiminnan muut kulut 10 -2 529 -2 74� -�0 883 -�2 3�5 -�3 4�2 -�5 056
LIIKEVOITTO/TAPPIO  -1 388 -977 -2 172 -1 007 -3 560 -1 984 
 
Rahoitustuotot 11 253 54 � �46 � 5�3 � 399 � 567
Rahoituskulut 11 -539 -438 -2 303 -� 202 -2 84� -� 640
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  -0 80 0 0 -0 80
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA  -1 674 -1 281 -3 329 -696 -5 003 -1 976 
 
Tuloverot 12 -263 -�75 -759 -502 -� 022 -677
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO  -1 937 -1 456 -4 088 -1 198 -6 025 -2 654 
 
      
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:      
Emoyhtiön osakkeenomistajille  -� 942 -� 674 -4 088 -� �98 -6 029 -2 872
Vähemmistöosakkaille  4 2�8 -0 0 4 2�8
Yhteensä  -1 937 -1 456 -4 088 -1 198 -6 025 -2 654 
 
 
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu  osakekohtainen tulos:     
     
Tulos /osake, laimentamaton (EuR) 13 -0,032 -0,029 -0,067 -0,02� -0,098 -0,050
Tulos /osake, laimennettu (EuR) 13 -0,032 -0,029 -0,067 -0,020 -0,098 -0,049 
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Konsernitase, iFrs (1 000 euroa)

 Liitetiedot  31.12.2005 31.12.2004
VARAT      
  
PITKÄAIKAISET VARAT     
Aineettomat hyödykkeet 14  � 784 � 956
Liikearvo 15  �� 225 �� 645 
Aineelliset hyödykkeet 16  629 8�7 
Osuudet osakkuusyhtiöissä 17  966 967 
Myytävissä olevat sijoitukset 18  8� 76 
Pitkäaikaiset saamiset 19.1  0 52 
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 19.2  205 33� 
Laskennallinen verosaaminen 20  97 �05
PITKÄAIKAISET VARAT   14 987 15 950  
  
LYHYTAIKAISET VARAT     
Myyntisaamiset ja muut saamiset 21  20 439 2� 703 
Tuloverosaaminen 21  ��7 262 
Rahat ja pankkisaamiset 22  7 293 5 069
LYHYTAIKAISET VARAT   27 850 27 035
    
VARAT   42 837 42 984

OMA JA VIERAS PÄÄOMA      
     
OMA PÄÄOMA     
Osakepääoma 23  �5 9�7 �5 9�7 
Ylikurssirahasto 23  4 808 4 807  
uudelleenarvostusrahasto 23  430 467 
Muuntoerot 23  463 -545 
Edellisten tilikausien voitto / tappio   -�7 2�9 -�� �7�
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus  4 400 9 475  
 
Vähemmistöosuus   73 70
    
OMA PÄÄOMA   4 473 9 545
     
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
 
Laskennallinen verovelka 20  4�8 454 
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 25  4 656 4 70� 
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 26  0 ��3 
Eläkevelvoitteet 27  3 405 2 804 
Pitkäaikaiset varaukset 28  77 88
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   8 556 8 160  
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 Liitetiedot  31.12.2005 31.12.2004

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 29  4 738 4 208 
Ostovelat ja muut velat 30  23 534 �9 996 
Tuloverovelka 30  � 5�5 � 076 
Lyhytaikaiset varaukset 31  2� 0
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   29 808 25 280
    
OMA JA VIERAS PÄÄOMA   42 837 42 984

Artemis-alakonsernin varat ja velat on luokiteltu myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja veloiksi. 
Konsernitaseeseen sisältyvien myytävänä oleviksi luokiteltujen omaisuuserien ja velkojen yhteismäärät: 
     
   31.12.2005 31.12.2004

Myytävänä olevat omaisuuserät yhteensä  37  26 29� 25 640  
 
Myytävänä olevat velat yhteensä 37  27 �89 22 743  
     .
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Konsernin rahavirtalasKelma, iFrs (1 000 euroa)  
     
    1-12/2005 1-12/2004
Liiketoiminnan rahavirta    
 Liiketulos  -3 560 -� 984

 Oikaisut liiketulokseen:   
  Liiketoiminnan muu tuotot -� 369 -4 032
  Poistot  670 699
  Työsuhde-etuudet 995 � 389
  Liiketoiminnan muut kulut 253 -376
  Muut oikaisut  3 -�43
 Oikaisut liiketulokseen yhteensä 553 -2 463
    
 Käyttöpääoman muutos   
  Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) �6 � �30
  Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 3 626 -4 542
  Varausten muutos 2� �03
 Käyttöpääoman muutos yhteensä 3 663 -3 309
    
 Maksetut korot liiketoiminnasta -�7� -860
 Saadut korot liiketoiminnasta 434 337
 Muut maksetut rahoituserät liiketoiminnasta -2 50� -280
 Muut saadut rahoituserät liiketoiminnasta 2 �88 � 039
 Maksetut verot liiketoiminnasta -442 -� 203
Liiketoiminnan rahavirta  163 -8 723
    
Investointien rahavirta   
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -279 -252
 Luovutustulot muista sijoituksista 0 236
 Myydyt osakkuusyhtiöt 6�9 0
 Tytäryhtiöiden osittaisluovutukset 629 7 404
 Lainasaamisten lisäys / vähennys �86 292
 Saadut osingot  20 7
Investointien rahavirta  1 173 7 687
    
Rahoituksen rahavirta   
 Maksullinen osakeanti � 0
 Lyhytaikaisten lainojen nostot 3 563 4 847
 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 740 -2 983
 Pitkäaikaisten lainojen nostot � 705 223
 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -782 -�34
 Pitkäaikaisten saamisten lisäys / vähennys 0 -2 500
 Maksetut osingot  -9 -393
Rahoituksen rahavirta  738 -940
    
Rahavarojen muutos  2 075 -1 976
    
Rahavarat kauden alussa  -5 069 -7 058
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -�50 �3
Rahavarat kauden lopussa 7 293 5 069
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Konsernin oman pääoman muutoslasKelma, iFrs (1 000 euroa)
     
        
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     
        
   uudelleen-  Edellisten  Vähem- Oma
 Osake- Ylikurssi- arvostus- Muunto- tilikausien  mistö- pääoma
 pääoma rahasto rahasto ero voitto/tappio Yhteensä osuus yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2005 �5 9�7 4 807 467 -545 -�� �7� 9 475 70 9 545
Muuntoeron muutos   �5 � 009 -575 448 -� 447
Osakeperusteiset maksut     498 498  498
Siirrot erien välillä   -52  52 0  0
Muu muutos     7 7  7
Omaan pääomaan suoraan          
kirjatut nettovoitot ja -tappiot 0 0 -37 � 009 -�9 953 -� 952
Kauden tulos     -6 029 -6 029 4 -6 025
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 0 0 -6 029 -6 029 4 -6 025
uusmerkintä 0 �    �  �
OMA PÄÄOMA 31.12.2005 15 917 4 808 430 463 -17 219 4 400 73 4 473
        

 
       
        
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     
        
   uudelleen-  Edellisten  Vähem- Oma
 Osake- Ylikurssi- arvostus- Muunto- tilikausien  mistön pääoma
 pääoma rahasto rahasto ero voitto/tappio Yhteensä suus yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2004 �3 875 2 964 0 0 -8 945 7 894 682 8 576
Aineettomien hyödykkeiden
uudelleenarvostus   496   496  496
Muuntoeron muutos     -545 �02 -443  -443
Osakeperusteiset maksut     525 525  525
Siirrot erien välillä   -28  28 0  0
Yritysten yhteenliittymät       -83� -83�
Muu muutos  -4�   -8 -49  -49
Omaan pääomaan suoraan          
kirjatut nettovoitot ja -tappiot 0 -4� 467 -545 647 528 -83� -303
Kauden tulos     -2 872 -2 872 2�8 -2 654
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 0 0 -2 872 -2 872 2�8 -2 654
uusmerkintä 2 04� � 884    3 925  3 925
OMA PÄÄOMA 31.12.2004 15 917 4 807 467 -545 -11 171 9 475 70 9 545
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Proha Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan 
perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on 
Espoo. Yhtiön rekisteröity osoite on Maapallonkuja 
1 A, 02210 Espoo. Proha Oyj:n osakkeet noteerataan 
Helsingin Pörssissä NM-listalla.

Proha-konserni keskittyy kansainväliseen projekti- ja 
portfoliojohtamisen ohjelmisto- ja palveluliiketoimin-
taan. Proha-konsernin liiketoiminnan keskeisimmät 
osat ovat Artemis-alakonserni ja Norjan tytäryhtiöt. 
Artemis-alakonserni on kansainvälinen investointien 
suunnittelua ja ohjausta tukevien ohjelmistoratkai-
sujen toimittaja. Norjan tytäryhtiöiden liiketoiminta 
koostuu projektijohtamisen palveluista ja ohjelmis-
toista.

Jäljennös Prohan konsernitilinpäätöksestä on saata-
vissa Internet-osoitteessa www.proha.fi tai konsernin 
emoyhtiön pääkonttorista osoitteesta Maapallonkuja 
1 A, 02210 Espoo.

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Laatimisperusta
Tämä on Prohan ensimmäinen tilinpäätös, joka on laa-
dittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjen kansainvä-
listen tilinpäätösstandardien (International Financial 
Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Tilinpäätöstä 
laadittaessa on noudatettu 31.12.2005 voimassaole-
via standardeja ja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen 
liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhtei-
sölainsäädännön mukaiset. Konsernin tilinpäätöstie-
dot esitetään tuhansina euroina, ellei toisin ole mai-
nittu.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin han-
kintamenoihin perustuen, ellei laatimisperiaatteissa 
ole toisin mainittu.

Proha-konserni siirtyi vuoden 2005 alussa kansain-
välisten tilinpäätösstandardien (International Finan-
cial Reporting Standards, IFRS) mukaiseen rapor-
tointiin. Siirtymispäivä oli 1.1.2004. Aiemmin konserni 
noudatti suomalaista tilinpäätösnormistoa (Finnish 
Accounting Standards, FAS). Kaikki vuoden 2004 ver-
tailutiedot on muutettu IFRS-standardien mukaisik-
si. IFRS-standardien käyttöönotosta johtuvat vaiku-
tukset esitetään liitetietojen kohdassa 2 Siirtyminen 
IFRS-raportointiin.

Konsolidointiperiaatteet
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Proha 
Oyj ja kaikki sen tytäryritykset. Tytäryritykset ovat 
yrityksiä, joissa konsernilla on suoraan tai välillisesti 
määräysvalta. Määräysvalta syntyy kun konserni omis-
taa yli puolet äänivallasta tai sillä muutoin on määrä-
ysvalta. Tytäryritykset esitetään liitetietojen kohdassa 
34 Tytäryritykset.

Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilin-
päätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on 
saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryritykset sii-

hen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. 
Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on elimi-

noitu hankintamenomenetelmällä. Hankintameno on 
kohdistettu hankitun kohteen hankintahetkellä yksi-
löidyille varoille, veloille ja ehdollisille veloille niiden 
käypään arvoon silloin, kun käypä arvo on voitu mää-
rittää luotettavasti. Hankintamenon kohdistuksista on 
kirjattu laskennallinen vero.

Proha-konsernin omistus norjalaisesta Dovre Inter-
national AS:stä nousi 100 %:iin vuoden 2004 toisella 
neljänneksellä, jolloin Proha hankki 60 % Dovren osa-
kekannasta. Dovren hankinnan tiedot esitetään liite-
tietojen kohdassa 4 Hankitut liiketoiminnot.

Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä sisäiset saa-
miset ja velat on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä.

Tilikauden tuloksen jakautuminen emoyhtiön omis-
tajille ja vähemmistölle esitetään tuloslaskelman 
yhteydessä ja vähemmistölle kuuluva osuus omista 
pääomista esitetään omana eränään taseessa oman 
pääoman osana. Omasta pääomasta ei kuitenkaan 
eroteta vähemmistön osuutta, mikäli erottaminen 
johtaisi negatiivisen vähemmistön osuuden esittämi-
seen. Artemis- alakonsernista ei ole erotettu vähem-
mistön osuutta alakonsernin tappiollisuuden vuoksi. 

Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernil-
la on huomattava vaikutusvalta. Huomattava vai-
kutusvalta toteutuu, kun konserni omistaa yli 20 % 
yrityksen äänivallasta tai kun konsernilla on muutoin 
huomattava vaikutusvalta mutta ei määräysvaltaa. 
Osakkuusyritykset on yhdistelty konsernitilinpäätök-
seen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Osakkuus-
yritykset esitetään liitetietojen kohdassa 17 Osuudet 
osakkuusyrityksissä.

Artemis-alakonsernin rahoitusjärjestely
Artemis-alakonsernissa toteutettiin vuoden 2004 toi-
sella vuosineljänneksellä rahoitusjärjestely, jossa Pro-
han tytäryhtiö Artemis International Solutions Corpo-
ration (AISC) hankki uutta oman pääoman ehtoista 
rahoitusta. Annin seurauksena Prohan omistusosuus 
Artemiksesta väheni 80 %:sta 57 %:iin. 

Artemiksen rahoitusjärjestely on kirjattu IAS 27- ja 
IAS 36- standardien mukaisesti, jolloin järjestelystä 
syntyy luovutusvoitto. Luovutusvoittoa vähentäväs-
ti järjestelystä on kirjattu omistusosuuden muutosta 
vastaava liikearvon vähennys. Rahoitusjärjestelyn ku-
lut on esitetty tytäryhtiön konsolidoiduissa luvuissa 
ylikurssirahastoa vähentävästi, jolloin ne vastaavasti 
vaikuttavat Proha-konsernin luovutusvoiton määrään 
vähentävästi. IFRS-standardien mukainen kirjanpi-
tokäsittely eroaa merkittävästi Prohan vuoden 2004 
FAS-muotoisen tilinpäätöksen kirjanpitokäsittelystä, 
jossa rahoitusjärjestely esitettiin ylikurssirahaston li-
säyksenä. Tiedot rahoitusjärjestelyn kirjanpitokäsitte-
lystä on esitetty liitetietojen kohdassa 2 Siirtyminen 
IFRS-raportointiin.

KonsernitilinpäätöKsen liitetiedot, iFrs
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Valuuttamääräiset erät
Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on kon-
sernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. 

ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan li-
kimain tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden lopussa 
ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat arvote-
taan käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. 

Rahoituksesta syntyneet kurssivoitot ja – tappiot 
esitetään tuloslaskelmassa rahoituserissä, muut kurs-
sivoitot ja – tappiot sisällytetään liiketulokseen.

ulkomaisten tytäryritysten tuloslaskelmat on muun-
nettu euroiksi tilikauden painotettuja keskikursseja ja 
taseet tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Tilikauden 
tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa 
ja taseessa aiheuttaa keskikurssieron, joka kirjataan 
kertyneiden tappioiden muuntoeroon. 

Siirtymispäivästä lähtien kurssimuutoksista johtuvat 
oman pääoman muuntoerot on kirjattu omana erä-
nään konsernin oman pääoman muuntoeroihin. En-
nen siirtymispäivää kertyneet oman pääoman muun-
toerot on IFRS �-standardin salliman huojennuksen 
perusteella kirjattu konsernin kertyneisiin tappioihin.

Ennen siirtymispäivää tapahtuneiden hankintojen 
liikearvot on kirjattu euromääräisinä. �.�.2004 lähtien 
ulkomaisten yksikköjen hankinnasta syntyvä liikearvo 
ja kyseisten ulkomaisten yksikköjen varojen ja velko-
jen kirjanpitoarvoihin hankinnan yhteydessä tehtävät 
käyvän arvon oikaisut on käsitelty kyseisten ulkomais-
ten yksikköjen varoina ja velkoina ja muunnettu eu-
roiksi tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen.

Tuloutusperiaatteet
Konsernin myynti koostuu lisenssien myynnistä ja yl-
läpidosta sekä palveluista. Myynnin tuloutus tapah-
tuu IAS �8-standardin mukaisesti. Lisenssimyynnin 
tuloutus tapahtuu vaiheittain liittyen ohjelmiston 
käyttöoikeuden luovutukseen, asennukseen ja toimi-
tuskokonaisuuden hyväksymiseen. Tuotot lisenssien 
myynnistä kirjataan, kun lisenssien omistamiseen liit-
tyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajal-
le. Ylläpitotuotot jaksotetaan sopimusajalle. Tuotot 
palveluista kirjataan silloin kun palvelu on suoritettu.

Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu vuokra-
tuottoja, käyttöomaisuuden luovutusvoittoja sekä jul-
kisia avustuksia. 

Artemiksen osittaisluovutuksista syntynyt luovutus-
voitto on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. 
Artemiksen osittaisluovutuksen kirjanpitokäsittely on 
selostettu edellä.

julkiset avustukset sisältyvät liiketoiminnan muihin 
tuottoihin. julkiset avustukset kirjataan kun on koh-
tuullisen varmaa, että niihin liittyvät ehdot täytetään 
ja avustukset tullaan saamaan. 

Tuloverot
Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden vero-
tettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennal-
lisesta verosta. Tilikauden verotettavaan tuloon pe-
rustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin 
maan voimassaolevan verolainsäädännön perusteel-

la. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin tilikausiin 
liittyvillä veroilla. Laskennalliset verot on laskettu 
käyttämällä tilinpäätöshetkellä voimassa ollutta vero-
kantaa.

Laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikaisista 
eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. 
Taseeseen sisältyvät laskennalliset verovelat koko-
naisuudessaan ja laskennalliset verosaamiset siihen 
määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuu-
dessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliai-
kainen ero voidaan hyödyntää. Konsernin merkittä-
vimmät väliaikaiset erot syntyvät käyttämättömistä 
verotuksellisista tappioista, hankintojen yhteydessä 
tehdyistä käypiin arvoihin arvostuksista sekä etuus-
pohjaisista eläkejärjestelyistä. Tiedot laskennallisista 
verosaamista ja veroveloista esitetään liitetietojen 
kohdassa 20 Laskennalliset verosaamiset ja –velat.

Arvostusperiaatteet
Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen ar-
vonalentumisen varalta liikearvo ja sellaiset aineetto-
mat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen 
vaikutusaika. Lisäksi säännöllisin väliajoin arvioidaan, 
onko viitteitä jonkin omaisuuserän tai rahavirtaa tuot-
tavan yksikön mahdollisesta arvonalentumisesta. jos 
viitteitä havaitaan, omaisuuserän tai rahavirtaa tuot-
tavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä arvi-
oidaan. Mikäli omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan 
yksikön kirjanpitoarvo on suurempi kuin arvioitu ker-
rytettävissä oleva rahamäärä, kirjataan arvonalentu-
mistappio.

Liikearvo 
Liikearvo vasta sitä osaa hankintamenosta, joka ylit-
tää konsernin osuuden hankitun yrityksen nettovaral-
lisuuden käyvästä arvosta. Liikearvoa on kohdistettu 
konsernin rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmille, 
joita ovat Artemis-alakonserni ja Norjan tytäryhtiöt.

Ennen siirtymäajankohtaa �.�.2004 tapahtuneiden 
hankintojen osalta Proha soveltaa IFRS �- standardin 
sallimaa huojennusta, jonka mukaisesti IFRS 3 -stan-
dardia ei sovelleta takautuvasti. Siten ennen �.�.2004 
tapahtuneiden hankintojen osalta liikearvo vastaa 
suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpi-
toarvoa, jota on käytetty IFRS:n mukaisena oletus-
hankintamenona. Näiden hankintojen luokittelua tai 
tilinpäätöskäsittelyä ei ole oikaistu konsernin avaavaa 
IFRS-tasetta laadittaessa.

�.�.2004 jälkeen tapahtuneiden liiketoimintojen 
yhdistämisen osalta liikearvo vastaa sitä osaa hankin-
tamenosta, joka ylittää konsernin osuuden hankitun 
yrityksen nettovarallisuuden käyvästä arvosta hankin-
ta-ajankohtana.

Liikearvoista ei kirjata säännönmukaisia poistoja, 
vaan ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalen-
tumisen varalta. Tätä tarkoitusta varten liikearvo koh-
distetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo 
arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähen-
nettynä mahdollisilla arvonalentumisilla. 

Liikearvoille on tehty arvonalentumistestit siirtymis-
päivänä �.�.2004 sekä tilikausien 2004 ja 2005 päät-
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tyessä. Konsernissa Artemis-alakonserni ja Norjan ty-
täryhtiöt on määritelty sellaisiksi rahavirtaa tuottavien 
yksiköiden ryhmiksi, joille on kohdistettu liikearvoa. 
Artemis-alakonsernin kerrytettävissä oleva rahamää-
rä on tilikauden 2005 testauksessa määritetty käy-
pään arvoon perustuen. Aikaisemmissa testauksissa 
kerrytettävissä oleva rahamäärä on perustunut käyt-
töarvoon. Norjan tytäryhtiöiden kerrytettävissä oleva 
rahamäärä on määritetty käyttöarvoon perustuen. 
Perusteet, jonka mukaan kunkin rahavirtaa tuottavan 
yksikön ryhmän kerrytettävissä oleva rahamäärä on 
määritetty, sisältyvät liitetietojen kohtaan �5 Liikear-
vo.

Muut aineettomat hyödykkeet
Muihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät asiakas-
sopimukset ja asiakassuhteet sekä aineettomat hyö-
dykkeet, jotka koostuvat lähinnä ohjelmistoista. Ai-
neettomat hyödykkeet merkitään taseeseen, kun IAS 
38-standardin mukaiset kirjausedellytykset täyttyvät. 

Proha-konsernin omistus norjalaisesta Dovre Inter-
national AS:stä nousi �00 %:iin vuoden 2004 toisel-
la neljänneksellä, jolloin Proha hankki 60 % Dovres-
ta. Hankintamenoa kohdistettiin IAS 38-standardin 
aineettoman hyödykkeen määritelmää vastaaville 
asiakassopimuksille ja asiakassuhteille. Proha-kon-
serni hankki 40 % Dovresta ennen siirtymäajankoh-
taa �.�.2004. IFRS � -standardin salliman huojennuk-
sen mukaisesti Proha ei sovella siirtymäajankohtaa 
�.�.2004 edeltäviin hankintoihin IFRS 3-standardia 
takautuvasti. Koska hankintaan on sovellettu IFRS 
3-standardin vaiheittaista hankintaa koskevia sään-
nöksiä soveltuvien osin, Prohan aikaisemmin omista-
maan osuuteen liittyviä aineettomien hyödykkeiden 
käypiä arvoja on IFRS 3-standardin mukaisesti tarkis-
tettu asiakassopimusten ja asiakassuhteiden osalta 
vastaamaan loppuosan (60 %) hankinta-ajankohdan 
käypiä arvoja. Käypiä arvoja koskevat oikaisut liitty-
en aiemmin hankittuun osuuteen (40 %) on käsitelty 
IFRS 3-standardin mukaisesti uudelleenarvostuksena. 
Dovren hankintaa koskevat liitetiedot esitetään koh-
dassa 4 Hankitut liiketoiminnot.

Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen talou-
dellinen vaikutusaika, merkitään taseeseen alkupe-
räiseen hankintamenoon ja kirjataan tasapoistoina 
kuluksi niiden arvioidun taloudellisen vaikutusajan 
kuluessa. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoit-
tamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata pois-
toja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen 
varalta.

Asiakassopimusten ja asiakassuhteiden taloudel-
liseksi vaikutusajaksi on arvioitu �0 vuotta. Muiden 
aineettomien hyödykkeiden arvioidut taloudelliset 
vaikutusajat ovat 3 – 5 vuotta.

Tutkimus- ja kehitysmenot
Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi.

Kehittämistoiminnasta syntyvät aineettomat hyö-
dykkeet merkitään taseeseen, kun IAS 38-standardin 
mukaiset kirjausedellytykset täyttyvät. Proha-konser-
nin tuotekehitys tapahtuu pääasiallisesti Artemis-ala-

konsernissa. Artemis-alakonsernin tuotekehitysme-
nojen seurantajärjestelmää ei ole toteutettu siten, 
että se seuraisi tarkkaa ajankohtaa, milloin ohjelmis-
ton tekninen toteutuskelpoisuus on saavutettu, mikä 
on IAS 38 -standardin vaatimus. Tästä syystä myös-
kään Artemiksen kustannustenlaskentajärjestelmä ei 
riittävästi erottele niitä menoja, jotka syntyvät tekni-
sen toteutettavuuden alkamishetken ja ohjelmiston 
valmiiksi saattamisen välillä. Artemis-alakonsernin 
tuotekehitysmenot on siten kirjattu suoraan kuluk-
si vuosina 2005 ja 2004. Tuotekehitysmenoja ei ole 
myöskään aktivoitu takautuvasti ennen siirtymisajan-
kohtaa.

Aineelliset hyödykkeet
Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy koneita ja kalustoa. 
Aineelliset hyödykkeet on arvostettu kertyneillä pois-
toilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla vähennettyyn 
alkuperäiseen hankintamenoon.

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun talou-
dellisen vaikutusajan kuluessa. Arvioidut taloudelliset 
vaikutusajat ovat 3 – 5 vuotta

Myyntisaamiset ja muut saamiset
Myyntisaamiset on merkitty kirjanpitoon alkuperäi-
sen laskutetun määrän mukaisesti vähennettynä epä-
varmoilla saamisilla. 

Sijoitukset
Konserni on soveltanut IAS 39-standardia �.�.2004 
lähtien. Konsernin sijoitukset on luokiteltu IAS 39-
standardin mukaisesti. Konsernilla ei ole muita kuin 
ryhmään myytävissä olevat rahoitusvarat luokiteltavia 
sijoituksia. Myytävissä olevien sijoitusten käyvän ar-
von oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa, koska niiden 
käypiä arvoja ei voida luotettavasti määrittää.

Rahavarat
Rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä 
muut likvidit varat, joiden maturiteetti on alle kolme 
kuukautta.

Osakeperusteiset maksut 
Proha soveltaa IFRS 2-standardia kaikkiin sellaisiin 
optiojärjestelyihin, joissa osakeoptio on myönnetty 
7.��.2002 jälkeen ja joihin ei ole syntynyt oikeutta en-
nen �.�.2005. 

Henkilöstölle myönnetyt optio-oikeudet arvoste-
taan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja 
kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä niiden an-
saintakauden aikana. Käypä arvo määritetään Black-
Scholes-optionhinnoittelumallin perusteella. Tiedot 
osakeperusteisista maksuista esitetään liitetietojen 
kohdassa 24 Osakeperusteiset maksut.

Rahoitusvelat
Konserni on soveltanut IAS 39-standardia �.�.2004 
lähtien. IAS 39-standardin mukaisesti rahoitusvelat 
merkitään alun perin kirjanpitoon saadun vastikkeen 
määräisinä vähennettynä transaktiomenoilla. Seuraa-
vina tilikausina rahoitusvelat esitetään jaksotettuun 
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hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron mene-
telmää. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin 
velkoihin, ja ne voivat olla korollisia tai korottomia. 
Korkokulut kirjataan tuloslaskelmaan suoriteperustei-
sesti.

Eläkejärjestelyt
Konsernin eläkejärjestelyt noudattavat eri maiden 
paikallisia säännöstöjä ja käytäntöjä. Eläkejärjestelyt 
luokitellaan IAS �9-standardin mukaisesti etuuspoh-
jaisiksi ja maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Konsernissa 
on etuuspohjaiset työsuhteen päättymisen jälkeisiä 
etuuksia koskevat järjestelyt Isossa Britanniassa, Itali-
assa ja Norjassa. Konsernin muut eläkejärjestelyt ovat 
maksupohjaisia.

Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suorituk-
set kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jota veloi-
tus koskee. 

Konsernin etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vel-
voitteet lasketaan jokaisesta järjestelystä erikseen 
käyttäen ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustu-
vaa menetelmää. Eläkemenot kirjataan kuluksi hen-
kilöiden palvelusajalle auktorisoitujen vakuutusmate-
maatikkojen laatimien laskelmien perusteella. Eläke-
vastuu saadaan laskemalla arvioitujen kassavirtojen 
nykyarvo käyttämällä diskonttokorkona yritysten liik-
keeseen laskemien korkealaatuisten joukkovelkakir-
jalainojen markkinatuottoa tai pitkien valtion velka-
sitoumusten korkoa. Velkasitoumusten maturiteetti 
vastaa olennaisilta osin laskettavan eläkevastuun ma-
turiteettia. 

Isossa Britanniassa ja Italiassa olevien järjestelyiden 
osalta vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kir-
jataan tuloslaskelmaan kuluksi niiden syntyhetkellä. 
Norjassa olevan järjestelyn osalta sovelletaan putki-
menetelmää, jolloin vakuutusmatemaattiset voitot ja 
tappiot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi henkilöiden 
keskimääräiselle jäljellä olevalle palvelusajalle, jos 
nettomääräiset kertyneet kirjaamattomat vakuutus-
matemaattiset voitot ja tappiot ylittävät edellisen 
tilikauden päättyessä suuremman seuraavasta: �0 % 
eläkevelvoitteesta tai �0 % varojen käyvästä arvosta. 
Tiedot konsernin etuuspohjaisista järjestelyistä sisäl-
tyvät liitetietojen kohtiin 27 Eläkevelvoitteet ja 30 Os-
tovelat ja muut velat. 

Varaukset
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman 
tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasi-
allinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on 
todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa 
luotettavasti. 

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja 
lopetetut toiminnot
IFRS 5-standardin mukaisesti myytävänä olevat pitkä-
aikaiset omaisuuserät sekä lopetettuun toimintoon 
liittyvät omaisuuserät luokitellaan myytävänä oleviksi 
ja ne arvostetaan kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan 
myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käy-
pään arvoon, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava 

määrä tulee kertymään pääasiassa omaisuuserän 
myynnistä jatkuvan käytön sijaan.

Artemis-alakonserni, joka muodostaa erillisen ra-
portoitavan segmentin ja rahavirtaa tuottavien yksi-
köiden ryhmän, luokitellaan lopetetuksi toiminnoksi. 
Lopetettuja toimintoja koskevat tiedot esitetään kon-
sernin tuloslaskelmassa ja taseessa sekä liitetietojen 
kohdissa 37 Lopetetut toiminnot ja 38 Tilikauden 
päättymisen jälkeiset tapahtumat. 

Johdon harkintaa edellyttävät laskentaperiaatteet 
ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät
Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tule-
vaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden toteu-
mat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. 
Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätök-
sen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Proha-kon-
sernissa arviot liittyvät lähinnä omaisuuden arvostuk-
seen. 

Konsernissa testataan vuosittain mahdollisten ar-
vonalentumisten varalta liikearvo ja ne aineettomat 
hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vai-
kutusaika sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta 
edellä laatimisperiaatteissa esitetyn mukaisesti. Ra-
havirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat 
rahamäärät on määritetty käyttöarvoon tai käypään 
arvoon perustuvina laskelmina. Näiden laskelmien 
laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä.

Uusien tai muutettujen IFRS-standardien 
soveltaminen
Konserni ottaa käyttöön vuonna 2007 IASB:n vuonna 
2005 julkistaman uuden standardin IFRS 7 Financial 
Instruments: Disclosures. Konsernin arvion mukaan 
uusi standardi vaikuttaa lähinnä konsernitilinpäätök-
sen liitetietoihin.

2. Siirtyminen IFRS-raportointiin

Proha-konserni siirtyi vuoden 2005 alussa kansainvä-
listen tilinpäätösstandardien (International Financial 
Reporting Standards, IFRS) mukaiseen raportointiin.  
Siirtymispäivä oli �.�.2004.  Aiemmin konserni nou-
datti suomalaista tilinpäätösnormistoa (Finnish Ac-
counting Standards, FAS). Kaikki vuoden 2004 vertai-
lutiedot on muutettu IFRS-standardien mukaisiksi.

Proha-konsernin kannalta merkittävimmät IFRS-ti-
linpäätösnormistoon siirtymisen vaikutukset liittyivät 
liikearvojen ja yritysjärjestelyiden käsittelyyn (IFRS 3, 
IAS 27 ja IAS 36), osakeperusteisiin maksuihin (IFRS 2) 
sekä etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin (IAS �9). 

Liikearvo ja yritysjärjestelyt
IFRS 3-standardin mukaisesti liikearvoja ei poiste-
ta säännönmukaisesti vaan niiden mahdollinen ar-
vonalentuminen testataan IAS 36-standardin mukai-
sesti. Näihin eriin liittyvien poistojen peruuttaminen 
paransi Prohan tilikauden 2004 tulosta noin 2,� milj. 
euroa. Arvonalentumistestausta varten liikearvo on 
kohdistettu rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmille, 
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joita ovat Artemis-alakonserni ja Norjan tytäryhtiöt. 
Liikearvoille tehtiin arvonalentumistestit siirtymispäi-
vänä �.�.2004 sekä tilikauden 2004 päättyessä. Testit 
eivät antaneet aihetta arvonalentumiskirjauksiin.

Ennen siirtymäajankohtaa �.�.2004 tapahtuneiden 
liiketoimintojen yhdistämisten osalta Proha soveltaa 
IFRS �-standardin sallimaa huojennusta, jonka mu-
kaisesti IFRS 3 -standardia ei sovelleta takautuvasti. 
Ennen �.�.2004 tapahtuneiden hankintojen osalta 
liikearvo vastaa suomalaisen tilinpäätösnormiston 
mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty IFRS:n mu-
kaisena oletushankintamenona. Näiden hankintojen 
luokittelua tai tilinpäätöskäsittelyä ei ole oikaistu 
konsernin avaavaa IFRS-tasetta laadittaessa. 

�.�.2004 jälkeen tapahtuneiden hankintojen osalta 
liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylit-
tää konsernin osuuden hankitun yrityksen nettova-
rallisuuden käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana.  
Tilikaudella 2004 hankittiin 60 % Dovre International 
AS:n (Dovre) osakekannasta. Dovren hankinnan vai-
kutukset on esitetty jäljempänä.

Artemiksen rahoitusjärjestely
Artemis-alakonsernissa toteutettiin vuoden 2004 
toisella vuosineljänneksellä rahoitusjärjestely, jos-
sa Prohan tytäryhtiö Artemis International Solutions 
Corporation (AISC) hankki uutta oman pääoman eh-
toista rahoitusta yhteensä yhdeksän miljoonaa Yh-
dysvaltain dollaria. Liikkeeseen laskettujen etuoikeu-
tettujen osakkeiden osuus oli järjestelyn jälkeen 29 
% Artemiksen kaikista osakkeista. Annin seurauksena 
Prohan omistusosuus Artemiksesta väheni 80 %:sta 
57 %:iin.

Vuoden 2004 FAS-muotoisessa tilinpäätöksessä ra-
hoitusjärjestely esitettiin ylikurssirahaston lisäyksenä 
9,0 milj. Yhdysvaltain dollaria johtuen suomalaisen 
kirjanpitokäytännön korostetusta varovaisuusperi-
aatteesta, koska Artemis- alakonsernista ei erotettu 
vähemmistöosuutta alakonsernin negatiivisen oman 
pääoman vuoksi. 

Artemiksen osittaisluovutus kirjattiin vuoden 2004 
IFRS-muotoisessa tilinpäätöksessä IAS 27- ja IAS 36- 
standardien mukaisesti. Kirjauskäytäntö erosi merkit-
tävästi Prohan vuoden 2004 FAS-muotoisen tilinpää-
töksen kirjanpitokäsittelystä. Kirjauskäytännön muu-
toksella oli merkittävä vaikutus Prohan vuoden 2004 
tulokseen. Liiketoiminnan muihin tuottoihin järjeste-
lystä kirjattiin luovutusvoittona noin 3,6 milj. euroa. 
IFRS-muotoisessa tilinpäätöksessä järjestelystä kir-
jattiin omistusosuuden muutosta vastaava liikearvon 
vähennys noin 3,4 milj. euroa, joka vaikutti vastaavasti 
Proha-konsernin luovutusvoiton määrää vähentäväs-
ti. Rahoitusjärjestelystä aiheutuneet kulut noin 0,4 
milj. euroa kirjattiin FAS-muotoisessa tilinpäätökses-
sä  liiketulosta vähentävästi. IFRS-oikaistuissa luvuissa 
rahoitusjärjestelyn kulut esitettiin tytäryhtiön konsoli-
doiduissa luvuissa ylikurssirahastoa vähentävästi, jol-
loin ne vastaavasti vaikuttivat Proha-konsernin luovu-
tusvoiton määrään vähentävästi.

Dovren hankinta
Proha-konsernin omistus norjalaisesta Dovre Inter-
national AS:stä nousi �00 %:iin vuoden 2004 toisel-
la neljänneksellä, jolloin Proha hankki 60 % Dovres-
ta. Vuoden 2004 FAS-muotoisessa tilinpäätöksessä 
hankintamenon ylittävä osuus hankinta-ajankohdan 
omasta pääomasta, n. 3,� milj. euroa, merkittiin ta-
seeseen kokonaan liikearvoksi. IFRS-muotoisessa 
tilinpäätöksessä hankintamenon kohdistamisen yhte-
ydessä kirjattiin n. �,7 milj. euroa IAS 38-standardin 
aineettoman hyödykkeen määritelmää vastaaville 
asiakassopimuksille ja asiakassuhteille. Käyvän arvon 
oikaisuista kirjattiin laskennallinen verovelka n. 0,5 
milj. euroa. Kauppahinnan kohdistamisessa synty-
väksi liikearvoksi muodostui n. 2,8 milj. euroa. Käypiä 
arvoja koskevat oikaisut liittyen ennen �.�.2004 han-
kittuun osuuteen (40 %) käsiteltiin IFRS 3-standardin 
mukaisesti uudelleenarvostuksena. uudelleenarvos-
tusrahastoon kirjattu määrä oli n. 0,5 milj. euroa. Yk-
sityiskohtaisemmat tiedot Dovren hankinnasta esite-
tään liitetiedossa 4 Hankitut liiketoiminnot.

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen oikaisu vaikutti 
avaavan IFRS-taseen �.�.2004 eläkevelkaa kasvat-
tavasti ja omaa pääomaa vähentävästi noin 2,0 milj. 
euroa. Etuuspohjaisen eläkevastuun oikaisu heikensi 
vuoden 2004 tulosta noin 0,8 milj. euroa. Konsernin 
etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä koskevat tiedot esite-
tään liitetiedossa 27 Eläkevelvoitteet.

Osakeperusteiset maksut
Proha soveltaa IFRS 2-standardia IFRS �-standardin 
mukaisen huojennuksen perusteella kaikkiin sellaisiin 
optiojärjestelyihin, joissa osakeoptio on myönnet-
ty 7.��.2002 jälkeen ja joihin ei ole syntynyt oikeut-
ta ennen �.�.2005. Optiojärjestelyistä kirjattiin kulua 
vuodelle 2004 n. 0,6 milj. euroa. Osakeperusteisia 
maksuja koskevat tiedot esitetään liitetiedossa 24 
Osakeperusteiset maksut.

Muuntoerot
Ennen siirtymispäivää kertyneet oman pääoman ku-
mulatiiviset muuntoerot kirjattiin IFRS �-standardin 
salliman huojennuksen perusteella  konsernin kerty-
neisiin tappioihin.

Rahavirtalaskelma
IFRS-oikaisuista ei aiheutunut olennaisia muutoksia 
konsernin rahavirtalaskelmaan. 

Täsmäytyslaskemat
Seuraavassa on esitetty konsernin oman pääoman 
täsmäytyslaskelmat �.�.2004 ja 3�.�2.2004, konser-
nin tilikauden tuloksen täsmäytyslaskelma �.�. – 
3�.�2.2004 sekä IFRS-siirtymän vaikutukset konsernin 
tuloslaskelmaan ja taseeseen tilikaudella 2004 (FAS-
IFRS-siltalaskelmat).
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Konsernin oman pääoman täsmäytyslaskelma 1.1.2004 (1 000 euroa)    
   
Oma pääoma, FAS  9 857
Eläkevelka  -� 963
Oma pääoma, IFRS  7 894
     

Konsernin oman pääoman täsmäytyslaskelma 31.12.2004 (1 000 euroa)      
  
Oma pääoma, FAS  13 070
Oikaisut tulokseen  4 592  
Artemiksen osittaisluovutus  -7 396   
Osakeoptiot  573   
Dovren hankinta  972   
Eläkevelka  -2 336   
IFRS-oikaisut yhteensä  -3 596
Oma pääoma, IFRS  9 475
      

Konsernin tilikauden tuloksen täsmäytyslaskelma 1.1. - 31.12.2004 (1 000 euroa)   
      
Tilikauden tulos, FAS  -7 464
Artemiksen osittaisluovutus  4 0�4    
Osakeoptiot  -573    
Liikearvon poistot  2 066    
Dovren hankinta  -7�    
Eläkevelka  -844    
IFRS-oikaisut yhteensä  4 592
Tilkauden tulos, IFRS  -2 872
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Konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2004 (FAS-IFRS-siltalaskelma) (1 000 euroa) 
   
  FAS IFRS- IFRS
  1-12 oik. 1-12
  2004 Yht. 2004
   
LIIKEVAIHTO  65 714 0 65 714
   
Liiketoiminnan muut tuotot  783 3 650 4 433
Materiaalit ja palvelut  -4 608 0 -4 608
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  -50 379 -� 389 -5� 768
Poistot  -2 667 � 968 -699
Liiketoiminnan muut kulut  -�5 432 376 -�5 056
LIIKETULOS  -6 589 4 605 -1 984
   
Rahoitustuotot ja -kulut  -60 -�3 -73
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista *)  80 0 80
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA  -6 569 4 592 -1 976
   
Tuloverot  -684 6 -677
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO  -7 252 4 598 -2 654
   
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:  
Emoyhtiön osakkeenomistajille  -7 464 4 592 -2 872
Vähemmistöosakkaille  2�2 6 2�8
Yhteensä  -7 252 4 598 -2 654
     
*) Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista sisältyi FAS-muotoisessa tilinpäätöksessä liiketulokseen. Taulukossa ryhmittely on oikaistu IFRS-

muotoiseksi.
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Konsernin tase 31.12.2004 (FAS-IFRS-siltalaskelma) (1 000 euroa) 
   
  FAS IFRS- IFRS 
   oikaisut
  31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004
VARAT **)   
   
PITKÄAIKAISET VARAT   
Aineettomat hyödykkeet  336 � 620 � 956
Liikearvo  �3 227 -� 582 �� 645
Aineelliset hyödykkeet  8�7 0 8�7
Osuudet osakkuusyhtiöissä  967 0 967
Pitkäaikaiset saamiset  52 0 52
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset  � 046 -7�4 33�
Muut pitkäaikaiset sijoitukset  76 0 76
Laskennallinen verosaaminen  35 70 �05
PITKÄAIKAISET VARAT  16 556 -606 15 950
   
LYHYTAIKAISET VARAT   
Myyntisaamiset ja muut saamiset  2� 703 0 2� 703
Tuloverosaaminen  262 0 262
Rahat ja pankkisaamiset  5 069 0 5 069
LYHYTAIKAISET VARAT  27 035 0 27 035
     
VARAT  43 591 -606 42 984
   
OMA JA VIERAS PÄÄOMA   
   
OMA PÄÄOMA **)   
Osakepääoma  �5 9�7 0 �5 9�7
Ylikurssirahasto  �� 4�2 -6 605 4 807
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot  0 467 467
Muuntoerot  2 �8� -2 726 -545
Kertyneet voittovarat  -�6 438 5 268 -�� �7�
Emoyhtiön osakkeenomistajien     
oman pääoman osuus  �3 070 -3 596 9 475
Vähemmistöosuus  70 0 70
OMA PÄÄOMA  13 140 -3 596 9 545
   
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA **)   
Laskennallinen verovelka  0 454 454
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma  4 70� 0 4 70�
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma  279 -�66 ��3
Eläkevelvoitteet  �02 2 702 2 804
Pitkäaikaiset varaukset  88 0 88
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA  5 170 2 989 8 160

**)  Taulukossa FAS-muotoisten tase-erien ryhmittely muutettu vastaamaan IFRS-muotoista tilinpäätöstä. 
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  FAS IFRS- IFRS 
   oikaisut
  31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004  
 
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA **)   
Lyhytaikainen korollinen    
vieras pääoma  4 208 0 4 208
Ostovelat ja muut velat  �9 996 0 �9 996
Tuloverovelka  � 076 0 � 076
Lyhytaikaiset varaukset  0 0 0
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA  25 280 0 25 280
   
OMA JA VIERAS PÄÄOMA  43 591 -606 42 984

**)  Taulukossa FAS-muotoisten tase-erien ryhmittely muutettu vastaamaan IFRS-muotoista tilinpäätöstä. 
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Liiketoiminnalliset segmentit (ensisijaiset segmentit) 2005 (1 000 euroa)

 Artemis- Norjan Muut Eliminoinnit Kohdista- Konserni
 alakonserni tytäryhtiöt toiminnot  mattomat yhteensä
TULOSLASKELMATIEDOT      
ulkoinen liikevaihto 38 �06 25 738 683 0  64 527
Sisäinen liikevaihto 0 29 �8� -2�0  0
Liikevaihto 38 �06 25 767 864 -2�0 0 64 527
      
Segmentin liiketulos -2 633 � 0�0 -� 760 -�77  -3 560
Liiketulos      -3 560
      
Rahoitustuotot- ja kulut     -� 442 -� 442
Tuloverot     -� 022 -� 022
Tilikauden tulos -4 554 836 -1 880 -427 0 -6 025
      
TASETIEDOT      
Segmentin varat 22 529 6 695 730 4 205  34 �55
Osuudet osakkuusyhtiöissä 0 0 962 0  966
Kohdistamattomat varat     7 7�5 7 7�5
Varat yhteensä 22 529 6 695 1 692 4 205  42 837
      
Segmentin velat 2� 095 4 76� 635 -448  26 043
Kohdistamattomat velat     �2 32� �2 32�
Velat yhteensä 21 095 4 761 635 -448  38 364
      
MUUT TIEDOT      
Liikevaihto, tavarat 9 372 298 0 0  9 670
Liikevaihto, palvelut 28 734 25 440 683 0  54 857
Investoinnit �54 ��2 2� 0 0 287
Poistot -325 -6� -�08 -�77 0 -670
Muut kulut, joihin ei liity maksua *) -935  -65   -� 000

*) Työsuhde-etuudet     

3. Segmenttitiedot 

Konsernin ensisijainen segmenttiraportointi perus-
tuu liiketoiminnallisiin segmentteihin ja toissijainen 
segmenttiraportointi perustuu maantieteellisiin seg-
mentteihin. 

Ensisijainen segmenttiraportointi
Konsernin ensisijainen segmenttiraportointimuoto 
on liiketoimintasegmenttien mukainen. Liiketoimin-
tasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen johtamis- 
ja raportointirakenteeseen. 

Konsernin raportoivat liiketoimintasegmentit ovat 
Artemis-alakonserni, Norjan tytäryhtiöt ja muut toi-
minnot. Artemis-alakonserni on kansainvälinen inves-
tointien suunnittelua ja ohjausta tukevien ohjelmisto-
ratkaisujen toimittaja. Norjan yhtiöiden liiketoiminta 
koostuu projektijohtamisen palveluista ja ohjelmis-
toista, joita tarjotaan ja myydään lähinnä öljy- ja kaa-

susektorin asiakkaille maailmanlaajuisesti. Muut toi-
minnot koostuvat pääasiassa konsernihallinnosta. 

Segmentin varat ja velat ovat sellaisia liiketoimin-
nan eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan 
tai jotka ovat kohdistettavissa segmentille. Kohdista-
mattomia varoja ovat rahat ja pankkisaamiset ja ve-
rosaamiset. Kohdistamattomia velkoja ovat rahoitus-
lainat ja verovelat. Segmenteille kohdistamattomat 
tuotot ja kulut sisältävät rahoituseriä ja tuloveroja.

 
Toissijainen segmenttiraportointi
Maantieteelliset segmentit ovat: Suomi, Norja, Muu 
Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasia.

Maantieteellisten segmenttien liikevaihto esitetään 
asiakkaiden sijainnin mukaan ja varat esitetään varo-
jen sijainnin mukaan.

Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään 
markkinahintaan.
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Liiketoiminnalliset segmentit (ensisijaiset segmentit) 2004 (1 000 euroa)    
      
 Artemis- Norjan Muut Eliminoinnit Kohdista- Konserni
 alakonserni tytäryhtiöt toiminnot  mattomat yhteensä
TULOSLASKELMATIEDOT      
ulkoinen liikevaihto 4� 874 22 344 � 496 0  65 7�4
Sisäinen liikevaihto 2 26 27� -299  0
Liikevaihto 4� 876 22 370 � 767 -299  65 7�4
      
Segmentin liiketulos -� 556 � 074 -� 257 -244  -� 984
Liiketulos *)     -� 984
      
Rahoitustuotot- ja kulut     -73 -73
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 0 80 0  80
Tuloverot     -677 -677
Tilikauden tulos jatkuvista 
toiminnoista -� 756 75� -� 4�3 -236 0 -2 654
Tilikauden tulos -1 756 751 -1 413 -236 0 -2 654
      
TASETIEDOT      
Segmentin varat 22 086 7 305 � 030 2 674  33 094
Osuudet osakkuusyhtiöissä 5 0 962 0  967
Kohdistamattomat varat     8 924 8 924
Varat yhteensä 22 090 7 305 1 992 2 674  42 984
      
Segmentin velat �9 309 4 523 646 -408  24 070
Kohdistamattomat velat     9 370 9 370
Velat yhteensä 19 309 4 523 646 -408  33 440
      
MUUT TIEDOT      
Liikevaihto, tavarat �0 456 �79 503 0 0 �� �38
Liikevaihto, palvelut 3� 4�8 22 �65 993 0 0 54 576
Investoinnit 22� 9�6 �50 3 �47 0 4 433
Poistot -4�4 �9 -�20 -�84 0 -699
Muut kulut, joihin ei liity maksua **) -� 4�3  -23   -� 436
      
*) Artemis-alakonsernin liiketulokseen sisältyy Artemiksen osittaisluovutuksesta kirjattu tuotto 4,0 milj.  euroa    

   
**) työsuhde-etuudet      
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Maantieteelliset segmentit (toissijaiset segmentit) (1 000 euroa)     

       
Liikevaihto      
  2005 2004
Suomi  5 234 7 246   
Norja  25 767 22 370   
Muu Eurooppa  20 253 2� �60   
Pohjois-Amerikka  7 43� 9 682   
Aasia  5 876 5 32�   
Segmenttien välinen liikevaihto  -33 -64
Yhteensä  64 527 65 714   
    
Varat      
  2005 2004
Suomi  4 099 4 2�9   
Norja  �� �75 �0 3�0   
Muu Eurooppa  �7 388 �5 728   
Pohjois-Amerikka  �0 977 9 55�   
Aasia  3 266 3 �57   
Sisäiset erät  -�� 784 -8 906   
Segmenteille kohdistamattomat varat  7 7�5 8 924
Yhteensä  42 837 42 984   
     
Investoinnit      
  2005 2004
Suomi  46 236   
Norja  ��2 4 063  
Muu Eurooppa  73 47  
Pohjois-Amerikka  3� 74  
Aasia  25 �2
Yhteensä  287 4 433  
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Hankinnan kohteesta kirjattiin seuraavat varat ja velat (1 000 euroa)

  Yhdistämisessä Kirjanpitoarvot
  kirjatut käyvät arvot  ennen yhdistämistä
Hankinta-ajankohta  1.6.2004 1.6.2004
   60 % 60 % 
Pitkäaikaiset varat    
 Aineettomat hyödykkeet  � 008 0
  Aineelliset hyödykkeet  85 85
 Laskennallinen verosaaminen  48 48
Lyhytaikaiset varat    
 Myyntisaamiset ja muut saamiset  2 795 2 795
 Muut rahoitusvarat  48 48
 Rahat ja pankkisaamiset  660 660
Varat yhteensä  4 645 3 637
    
Pitkäaikainen vieras pääoma   
 Laskennallinen verovelka  282 0
 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 49 49
 Eläkevelvoitteet  �57 �57
   
Lyhytaikainen vieras pääoma    
 Ostovelat ja muut velat  2 25� 2 25�
 Tuloverovelka  �30 �30
 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 650 650
Velat yhteensä  3 520 3 238
    
Nettovarat  � �24 399
Hankinnasta syntynyt liikearvo  2 8�2  
Hankintameno yhteensä  3 937 

Taulukon luvut on ilmoitettu hankintahetken valuuttakurssilla

4. Hankitut liiketoiminnot
�.6.2004 Proha Oyj hankki 60 % Dovre International 
AS:n (Dovre) äänivaltaisista osakkeista. Kaupan jäl-
keen Proha-konserni omistaa Dovren kokonaisuu-
dessaan. Dovre International AS on Norjan suurin 
projektijohtamiseen ja toimitusketjujen hallintaan 
erikoistunut konsultointiyritys.

Hankintahinta oli noin 3,9 milj. euroa. Hankintame-
noon sisällytettiin lisäksi asianajajien ja muiden asian-
tuntijoiden palkkioita noin 0,0�2 milj. euroa. Kauppa 
toteutettiin osakevaihtona. Kauppahintana annet-
tiin 7 850 000 kappaletta Proha Oyj:n uusia osakkei-
ta. Vastikkeena annettujen Proha Oyj:n osakkeiden 
määrä perustui 8.5.200� allekirjoitettuun Proha Oyj:
n norjalaisen tytäryrityksen Safran Software Solutions 
AS:n ja Dovren osakkeenomistajien väliseen optioso-
pimukseen. Osakkeiden merkintähinta oli 0,50 euroa 
osakkeelta. Osakkeen merkintähinta perustui Proha 
Oyj:n osakkeen päätöskurssiin Helsingin Pörssissä 
�.6.2004 ja vastaa siten osakkeiden käypää arvoa kau-

pan toteutumisajankohtana.
Hankintamenosta kohdistettiin noin �,0 milj. euroa 

asiakassopimukselle ja asiakassuhteille. Tämän seu-
rauksena kirjattiin laskennallinen verovelka noin 0,3 
milj. euroa. Hankittujen nettovarojen käypä arvo oli 
noin �,� milj. euroa.  Liikearvon noin 2,8 milj. euroa 
syntymiseen vaikuttivat odotettavissa olevat syner-
giaedut sekä hankitun liiketoiminnan kannattavuus.

Ennen �.6.2004 toteutettua kauppaa Proha-konser-
ni omisti kokonaan omistamansa norjalaisen Safran 
Software Solutions AS:n kautta 40 % Dovresta ja käyt-
ti osakassopimuksen perusteella määräysvaltaa yhti-
össä. Määräysvallan perusteella Dovre on yhdistelty 
tytäryhtiönä Prohan konsernitilinpäätökseen vuodes-
ta 2002 lähtien. Siten Dovre on yhdistelty koko tili-
kauden ajalta Prohan vuoden 2004 konsernitilinpää-
tökseen. �.�. – 3�.�2.2004 Dovren vaikutus konsernin 
liikevaihtoon on noin 2�,2 milj. euroa ja tulokseen 
noin 0,6 milj. euroa. �.6. – 3�.�2.2004 Dovren vaikutus 
konsernin tulokseen on noin 0,3 milj. euroa.
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Proha-konserni hankki 40 % Dovresta ennen siirty-
mäajankohtaa �.�.2004. IFRS � -standardin salliman 
huojennuksen mukaisesti Proha ei sovella siirtymä-
ajankohtaa �.�.2004 edeltäviin hankintoihin IFRS 3-
standardia takautuvasti. Koska hankintaan on sovel-
lettu IFRS 3-standardin vaiheittaista hankintaa koske-
via säännöksiä soveltuvin osin, Prohan aikaisemmin 
omistamaan osuuteen liittyviä aineettomien hyödyk-
keiden käypiä arvoja tarkistettiin IFRS 3-standardin 
mukaisesti asiakassopimusten ja asiakassuhteiden 
osalta vastaamaan loppuosan (60 %) hankinta-ajan-

kohdan käypiä arvoja. Käypiä arvoja koskevat oikaisut 
liittyen aiemmin hankittuun osuuteen (40 %) on kä-
sitelty IFRS 3-standardin mukaisesti uudelleenarvos-
tuksena. Kyseisten asiakassopimusten ja asiakassuh-
teiden kirjanpitoarvo uudelleenarvostuksen jälkeen 
oli noin 0,7 milj. euroa. Käyvän arvon oikaisusta on 
kirjattu laskennallinen verovelka noin  0,2 milj. euroa. 
uudelleenarvostusrahastoon kirjattiin noin 0,5 milj. 
euroa. 

Vuonna 2005 ei tehty yrityshankintoja.

5. Liikevaihto     
    
jakauma tuottotyypeittäin: 
   
(� 000 euroa) 2005 % 2004 %
Kertaluonteiset lisenssituotot 9 670 �5,0 % �� �38 �6,9 %
jatkuvat lisenssituotot �4 343 22,2 % �4 875 22,6 %
Palvelutuotot 40 5�4 62,8 % 39 70� 60,4 %
Yhteensä 64 527 100,0 % 65 714 100,0 %

6. Liiketoiminnan muut tuotot     
 
(� 000 euroa)  2005 2004
Vuokrat  30 �3  
julkiset avustukset  37 �7  
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot, 
aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  �3 5  
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot, Artemis 348 3 638  
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot, sijoitukset 623 372  
Liiketoiminnan muut tuotot  505 388
Yhteensä  1 555 4 433   
     

7. Materiaalit ja palvelut
  
(� 000 euroa)  2005 2004
Ostot tilikauden aikana  -282 -�9�
ulkopuoliset palvelut  -3 �65 -4 4�7
Yhteensä  -3 447 -4 608
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8. Henkilöstö    

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 
    
(� 000 euroa)   2005 2004
Palkat ja palkkiot  -40 943 -40 27�  
     
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt  -� �5� -� 404  
Eläkekulut, etuuspohjaiset järjestelyt  -� 583 -� 78�
Eläkekulut yhteensä  -2 734 -3 �85  

Myönnetyt osakeoptiot  -476 -573  
Muut henkilösivukulut yhteensä  -7 96� -7 740
Muut henkilösivukulut yhteensä  -8 437 -8 3�3
   
Yhteensä  -52 113 -51 768  
     
Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella     
  2005 2004
Artemis-alakonserni  308 349  
Norjan tytäryhtiöt  �88 �83  
Muut  29 37
Yhteensä  525 569   
    
Konsernin henkilökunta tilikauden lopussa 531 525   
    
Osakeperusteisia maksuja koskevat liitetiedot esitetään kohdassa 24. Osakeperusteiset maksut.
Etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä koskevat liitetiedot esitetään kohdassa 27. Eläkevelvoitteet.  
 

Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden saamat kompensaatiot (1 000 euroa)
      
johtoon kuuluvien avainhenkilöiden kompensaatioissa on huomioitu konsernin emo- ja tytäryritysten hallitus-
ten jäsenten sekä toimitusjohtajien saamat kompensaatiot.   
     
     
Artemis-alakonserni  2005 2004
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet � 4�0 � 338  
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 77 72  
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet 0 229  
Osakeperusteiset maksut  380 458
Yhteensä  1 867 2 097  
    
Norjan tytäryhtiöt     
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 222 207  
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 4 3  
Osakeperusteiset maksut  9 0
Yhteensä  234 211  
     
Proha Oyj     
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 260 255  
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 52 5�  
Osakeperusteiset maksut  6 9
Yhteensä  318 315  
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Muut toiminnot  2005 2004
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 79 82  
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet �6 �7  
Osakeperusteiset maksut  2 -0
Yhteensä  98 99   
     
Konserni yhteensä     
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet � 970 � 882    
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet �49 �43  
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet 0 229  
Osakeperusteiset maksut  397 467
Yhteensä  2 517 2 721  
    
Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut (1 000 euroa)     
     
johdon palkoissa, palkkioissa ja luontoiseduissa on huomioitu emo- ja tytäryritysten hallitusten jäsenten sekä 
toimitusjohtajien palkat, palkkiot ja luontoisedut.     

  2005 2004
Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat � 648 � 579  
Hallituksen jäsenet  �73 ��2
Yhteensä  1 821 1 691   
     
Artemis-alakonsernin toimitusjohtajien ja hallitusten jäsenten palkat, palkkiot ja luontoisedut:  
     
   2005 2004
Patrick Ternier  207 246  
Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat  93� 840  
Artemis International Solutions 
Corporationin hallituksen jäsenet  �49 89
Yhteensä  1287 1175   
     
Patrick Ternierin irtisanomiskorvaus on vuosipalkka lisättynä mahdollisilla kertyneillä bonuksilla. 
Lisäksi mahdollisessa irtisanomistilanteessa hänelle syntyy välittömästi oikeus optioihin, 
joiden merkintäaika ei ole vielä alkanut.      
   
Norjan tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkat, palkkiot ja luontoisedut:  
      
  2005 2004
Arve jensen 
- Dovre International AS:n toimitusjohtaja �30 �29  
Steinar Dalva 
- Safran Software Solutions AS:n toimitusjohtaja 79 65
Yhteensä  209 194   
    
Proha Oyj:n hallituksen jäsenten palkat, palkkiot ja luontoisedut:   
  2005 2004
Pekka Pere - toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 230 224  
Olof Ödman - hallituksen puheenjohtaja  �8 �8
Yhteensä  248 242   
   
Proha Oyj:n toimitusjohtajilla on yhtiön ottama vapaaehtoinen eläkevakuutus, jonka perusteella maksetaan 
lisäeläkettä 60–65 vuoden iässä.
Proha Oyj:n toimitusjohtajan irtisanomiskorvaus vastaa kahden vuoden palkkaa. 
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Muut toiminnot       
    
Datamar Oy:n toimitusjohtajan ja hallitusten jäsenten palkat, palkkiot ja luontoisedut:  
   
  2005 2004
jouko järvinen - Datamar Oy:n toimitusjohtaja 7� 75  
Pekka Vaara - Datamar Oy:n hallituksen puheenjohtaja 6 5
Yhteensä  77 80   
   

Johdon osakeoptiot

Artemis-alakonserni 
Vuonna 2005 Artemis-alakonsernin hallituksen jäsenille annettiin 99 000 kpl  Artemis International Solutions 
Corporationin (AISC) osakeoptioita (��7 500 kpl vuonna 2004). Artemis-alakonsernin hallituksen jäsenillä oli 
3�.�2.2005 �98 960 kpl  AISC:n optioita, joista �22 460 kpl oli toteutettavissa 3�.�2.2005 (��8 460 kpl vuonna 
2004, joista 23 460 kpl oli toteutettavissa 3�.�2.2004). Vuonna 2004 myönnettyjen optioiden toteutushinta on 
�,65 - 2,05 Yhdysvaltain dollaria. Vuonna 2005 myönnettyjen optioiden toteutushinta on �,45 - 3,87 Yhdysval-
tain dollaria.     

Vuonna 2005 Artemis-alakonsernin toimitusjohtajille ei annettu AISC:n osakeoptioita (5�0 000 kpl vuonna 
2004). Artemis-alakonsernin  toimitusjohtajilla oli 522 000 kpl  AISC:n optioita 3�.�2.2005, joista 252 4�7 kpl oli 
toteutettavissa  3�.�2.2005 (522 000 kpl vuonna 2004, joista �04 083 kpl oli toteutettavissa 3�.�2.2004).  

3�.�2.2005 ulkona olevista optioista oli vuonna 2002 myönnettyjä �2 000 kpl ja vuonna 2004 myönnettyjä 
5�0 000 kpl. Vuonna 2002 myönnettyjen optioiden toteutushinta on �,50 Yhdysvaltain dollaria ja vuonna 2004 
myönnettyjen optioiden toteutushinta on �,35 Yhdysvaltain dollaria. 

Artemis-alakonsernin johdolla oli 3�.�2.2005 ja 3�.�2.2004 vuonna 200� myönnettyjä Proha Oyj:n optioita 39 
500 kpl, jotka kaikki olivat toteutettavissa 3�.�2.2005 ja 3�.�2.2004. Vuoden 200� optio-ohjelma on lakannut 

4.2.2006.          
Norjan tytäryhtiöt     
Norjan tytäryhtiöiden johdolle annettiin vuonna 2005 Proha Oyj:n osakeoptioita �82 970 kpl  (0 kpl vuonna 
2004). Optioiden toteuttamisaika alkaa �.4.2006.

Norjan tytäryhtiöiden johdolla oli 3�.�2.2005 ja 3�.�2.2004 vuosina 200� - 2003 myönnettyjä Proha Oyj:n op-
tioita 28 �05 kpl, joista 2� 595 kpl oli toteutettavissa 3�.�2.2005 ja 3�.�2.2004.

Optioista oli vuonna 200� myönnettyjä 5 400 kpl, vuonna 2002 myönnettyjä �2 700 kpl ja vuonna 2003 myön-
nettyjä �0 005 kpl. Vuoden 200� optio-ohjelma on lakannut 4.2.2006.  Optio-oikeuksien ehdot esitetään koh-
dassa Osake ja osakkeenomistajat.

        
Proha Oyj    
Proha Oyj:n johdolle ei myönnetty optioita vuosina 2005 eikä 2004. 

Proha Oyj:n johdolla oli 3�.�2.2005 ja 3�.�2.2004  vuosina 200� - 2003 myönnettyjä optioita yhteensä 868 000 
kpl. Optioista oli vuonna 200� myönnettyjä 2 600 kpl, vuonna 2002 myönnettyjä 573 400 kpl ja vuonna 2003 
myönnettyjä 252 000 kpl. Optioista oli toteutettavissa  640 650 kpl 3�.�2.2005 ja 3�.�2.2004.  

Vuoden 200� optio-ohjelma on lakannut 4.2.2006. Optio-oikeuksien ehdot ja tiedot Proha Oyj:n johdon 
omistuksesta esitetään kohdassa Osake ja osakkeenomistajat.     

Muut toiminnot     
Vuonna 2005 Datamar Oy:n johdolle annettiin 45 000 kpl Proha Oyj:n osakeoptioita (0 kpl vuonna 2004).Opti-
oiden toteuttamisaika alkaa �.4.2006.    

Datamar Oy:n johdolla oli 3�.�2.2005 ja 3�.�2.2004 vuonna 200� myönnettyjä Proha Oyj:n optioita 9 000 kpl, 
jotka kaikki olivat toteutettavissa 3�.�2.2005 ja 3�.�2.2004. Vuoden 200� optio-ohjelma on lakannut 4.2.2006. 
Optio-oikeuksien ehdot esitetään kohdassa Osake ja osakkeenomistajat. 

Lähipiiritapahtumat
      
Liiketapahtumat ja avoimet saldot osapuolten kanssa, joissa konsernin tai sen emoyrityksen johtoon kuuluva 
avainhenkilö käyttää välittömästi tai välillisesti määräysvaltaa, toisen osapuolen kanssa yhteistä määräysvaltaa 
tai huomattavaa vaikutusvaltaa esitetään liitetietojen kohdassa 35. Lähipiiritapahtumat.

johdolle myönnettyjä lainoja ei ollut 3�.�2.2005, eikä 3�.�2.2004.      
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9. Poistot ja arvonalentumiset    
 
(� 000 euroa)  2005 2004
Suunnitelman mukaiset poistot  -670 -7�3  
Negatiivisen liikearvon tuloutus  -0 �4
Yhteensä  -670 -699  

10. Liiketoiminnan muut kulut  

(� 000 euroa)  2005 2004
Toimitilat  -3 �76 -3 737
Vapaaehtoiset henkilösivukulut  -640 -290
Markkinointikulut  -� 277 -� 475
Matkustuskulut  -2 650 -2 9�0
Käyttöomaisuuden luovutustappiot, sijoitukset -253 0
Hallinto- ja muut kulut  -5 4�7 -6 644
Yhteensä  -13 412 -15 056
  
(� 000 euroa)  2005 2004
Tutkimus- ja kehitysmenot  
Tutkimus- ja kehitysmenot tuloslaskelmassa -7 3�0 -6 834
Aktivoidut kehittämismenot  -�9 0
Yhteensä  -7 329 -6 834
  

Tilintarkastusmenot  2005 2004  
Varsinainen tilintarkastus, emoyhtiön 
päävastuullinen tilintarkastaja  -64 -55
Varsinainen tilintarkastus, muut tilintarkastajat -388 -487
Muut asiantuntijapalvelut, emoyhtiön 
päävastuullinen tilintarkastaja  -24 -9
Muut asiantuntijapalvelut, muut tilintarkastajat -�09 -��4
Yhteensä  -585 -665
  

Artemis-alakonsernin tilintarkastusmenot olivat yhteensä 4�7 tuhatta euroa vuonna 2005 (527 tuhatta euroa 
vuonna 2004).  
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11. Rahoitustuotot ja -kulut   
  
Rahoitustuotot

(� 000 euroa)  2005 2004
Osinkotuotot osakkuusyrityksiltä  0 3
Osinkotuotot muilta  20 7
Muut korko- ja rahoitustuotot muilta  � 379 � 557
Rahoitustuotot yhteensä  1 399 1 567
  
Rahoituskulut

(� 000 euroa)  2005 2004  
Osakkuusyritysos. / saamisten arvonalentumiset 0 -25
Muiden saamisten arvonalentumiset  -332 0
Muut korko- ja rahoituskulut  -2 509 -� 6�5
Rahoituskulut yhteensä  -2 841 -1 640

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä  -1 442 -73
  
Tuloslaskelmaan kirjatut kurssierot

(� 000 euroa)  2005 2004
Liiketulokseen sisältyvät valuuttakurssierot 56 393
  
Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyvät 
valuuttakurssierot:  
Valuuttakurssivoitot  945 � 2�7
Valuuttakurssitappiot  -2 �69 -6�9
Tuloslaskelmaan kirjatut kurssierot yhteensä -1 169 991
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12. Tuloverot  

(� 000 euroa)  2005 2004
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta  -� 000 -776
Aikaisempien tilikausien verot  -60 72
Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos 38 26
Yhteensä  -1 022 -677
  
Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla *) laskettujen verojen välinen 
täsmäytyslaskelma.
  
(� 000 euroa)  2005 2004
Tulos ennen veroja  -5 003 -1 976
  
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla  � 30� 573
ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat 96 �5�
Verovapaat tulot ja vähennyskelvottomat menot -82 609
Tilikauden tappioista kirjaamaton vero  -2 342 -2 28�
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten  
tappioiden käyttö  99 74
Muut erät  -72 99
Aikaisempien tilikausien verot  -60 72
Laskennallinen vero  38 26
Verot tuloslaskelmassa  -1 022 -677
  
*) Emoyhtiön verokanta oli 26 % vuonna 2005 ja 29 % vuonna 2004  
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13. Osakekohtainen tulos     
     
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille  kuuluva tilikauden 
tulos kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.  
   
    
Laimentamaton osakekohtainen tulos  2005 2004
Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden 
tulos (� 000 euroa)  -6 029 -2 872  
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 
tilikauden aikana (� 000 kpl)  6� 2�8 57 3�4  
Laimentamaton osakekohtainen tulos 
(euroa / osake)  -0,098 -0,050   
    
Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa 
keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien osakkeisiin oikeuttavien instrumenttien potentiaalinen osakemäärää 
lisäävä  vaikutus. Konsernilla on kahdenlaisia osakkeiden määrää potentiaalisesti lisääviä instrumentteja:osa-
keoptioita ja vaihtovelkakirjalaina. Instrumenteilla on laimentava vaikutus, kun osakkeiden merkintähinta on 
alempi kuin osakkeen käypä arvo.

 Osakkeiden painotettu lukumäärä ja näihin kohdistuva laimennusvaikutus lasketaan kvartaalikohtaisesti, jol-
loin huomioon otetaan sellaiset instrumentit, joiden toteutushinta alittaa osakkeen painotetun keskihinnan 
kyseisellä kvartaalilla. Laimennusvaikutus on suhteessa toteutushinnan ja osakkeen painotetun keskihinnan 
erotukseen. Koko tilikauden tai useampien kvartaalien yhteenlaskettu laimennusvaikutus lasketaan kvartaali-
kohtaisten lukujen painotettuna keskiarvona. 

    
Laimennusvaikutuksella oikaisu 
osakekohtainen tulos  2005 2004
Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden 
voitto (� 000 euroa)  -6 029 -2 872  
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 
tilikauden aikana (� 000 kpl)  6� 2�8 57 3�4  
Osakeoptioiden vaikutus (� 000 kpl)   724  
Vaihtovelkakirjalainan muunto osakkeiksi (� 000 kpl)  435   
   
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 
laimennusvaikutuksella oikaistun osakekohtaisen 
tuloksen laskemiseksi (� 000 kpl)  6� 2�8 58 473   

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen 
tulos (euroa / osake)  -0,098 -0,049 
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14. Aineettomat hyödykkeet   
    
  Asiakassopi-  Muut 
Aineettomat hyödykkeet 2005  mukset ja Kehittämis- aineettomat 
(� 000 euroa)  -suhteet menot  hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno �.�.  � 72� �26 � 203 3 050
Muuntoerot (+/-)  54 4 -� 57
Lisäykset  0 �9 2� 4�
Hankintameno 31.12  1 775 149 1 224 3 148
     
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset �.�. -�00 -� -992 -� 094
Muuntoerot (+/-)   -4 0 0 -4
Tilikauden poisto  -�77 -7 -83 -266
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 3�.�2 -28� -8 -� 075 -� 364
     
Kirjanpitoarvo 31.12.2005  1 494 141 149 1 784
      
  Asiakassopi-  Muut 
Aineettomat hyödykkeet 2004  mukset ja Kehittämis- aineettomat 
(� 000 euroa)  -suhteet menot  hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno �.�.  0 ��5 � �72 � 287
Muuntoerot (+/-)  0 0 -5 -5
Tytäryritysten hankinta  � 032 0 0 � 032
uudelleenarvostus  688 0 0 688
Lisäykset  0 � 46 47
Tytäryritysten myynti  0 0 -4 -4
Vähennykset  0 0 -�0 -�0
Siirrot erien välillä  0 �0 5 �5
Hankintameno 31.12.  1 720 126 1 204 3 050
     
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset �.�. 0 0 -907 -907
Muuntoerot (+/-)   -2 0 3 �
Yritysmyyntien kertyneet poistot  0 0 2 2
Tilikauden poisto  -99 0 -92 -�90
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 3�.�2 -�00 0 -994 -� 094
     
Kirjanpitoarvo 31.12.2004  1 620 126 210 1 956
     

Asiakassopimukset ja asiakassuhteet    
Dovren International AS:n hankinnan (60 %)  seurauksena hankintamenoa kohdistettiin �,0 milj. euroa asiakas-
sopimuksille ja asiakassuhteille. Asiakassopimusten ja asiakassuhteiden käypiä arvoja Prohan ennen �.�.2004 
hankkiman osuuden (40 %) osalta tarkistettiin vastaamaan loppuosan (60 %) hankinta-ajankohdan �.6.2004 
käypiä arvoja.

Kyseisten asiakassopimusten ja asiakassuhteiden kirjanpitoarvo uudelleenarvostuksen jälkeen oli 0,7 milj. 
euroa. Asiakassopimusten ja asiakassuhteiden käypien arvojen määritys perustuu asiakassopimusten ja asia-
kassuhteiden ennustettuiin diskontattuihin kassavirtoihin tulevalta �0 vuodelta.   
Laskelmissa käytetyt keskeiset muuttujat ovat  liikevaihdon ja kulujen muutosprosentit. Käytetty diskonttaus-
korko on �5 %.     

Asiakassopimusten ja asiakassuhteiden jäljellä oleva poistoaika oli 3�.�2.2005 9,4 vuotta ja 3�.�2.2004 8,4 
vuotta.

Tiedot Dovren hankinnasta on esitetty liitetietojen kohdassa 4. Hankitut liiketoiminnot.
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15. Liikearvo

Liikearvo 2005  Artemis- Norjan Liikearvo
(� 000 euroa)  alakonserni tytäryhtiöt yhteensä
Hankintameno �.�.  8 255 3 390 �� 645
Muuntoerot (+/-)  0 84 84
Tytäryritysten myynti  -505 0 -505
Hankintameno 3�.�2  7 75� 3 474 �� 225
Kirjanpitoarvo 31.12.  7 751 3 474 11 225
      
Liikearvo 2004  Artemis- Norjan Liikearvo
(� 000 euroa)  alakonserni tytäryhtiöt yhteensä
Hankintameno �.�.  �� 637 529 �2 �66
Muuntoerot (+/-)  0 -23 -23
Tytäryritysten hankinta  0 2 885 2 885
Tytäryritysten myynti  -3 382 0 -3 382
Hankintameno 3�.�2  8 255 3 390 �� 645
Kirjanpitoarvo 31.12.  8 255 3 390 11 645

Konsernissa Artemis-alakonserni ja Norjan tytäryhtiöt on määritelty erillisiksi rahavirtaa tuottavien yksiköiden 
ryhmiksi.

Artemis-alakonserni
Artemis-alakonsernille kohdistettu liikearvo oli 7,8 milj. euroa 3�.�2.2005.  Artemis-alakonsernin arvonalentu-
mistestauksessa segmentin kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu käypään arvoon vähennettynä myynnistä 
aiheutuvilla menoilla. Käypä arvo määritettiin perustuen saatuihin ostotarjouksiin. johto ei pidä todennäköi-
senä, että minkään käytetyn keskeisen muuttujan muutos kohtuullisesti arvioituna johtaisi tilanteeseen, jossa 
segmentin kerrytettävissä oleva rahamäärä alittaisi sen kirjanpitoarvon.

�.�.2004 ja 3�.�2.2004 suoritetuissa Artemis-alakonsernin arvonalentumistestauksissa segmentin kerrytet-
tävissä oleva rahamäärä määritettiin käyttöarvoon perustuen. Näissä testauslaskelmissa rahavirtaennusteet 
perustuivat Prohan johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka kattoivat viiden vuoden ajanjakson. Laskelmissa 
käytetyt keskeiset muuttujat olivat liikevaihdon ja kulujen muutosprosentit, jotka perustuivat Artemiksen joh-
don näkemykseen toiminnan tulevasta kehityksestä. Laskelmissa käytettyjen muuttujien poikkeaminen aikai-
semmin toteutuneesta kehityksestä perustui siihen, että Artemiksen johdon näkemyksen mukaan suoritetuilla 
toiminnan uudelleenorganisoinneilla ennakoitiin olevan merkittävä vaikutus myynnin kasvuun ja kulutason ale-
nemiseen.

Kyseisissä arvonalentumistestauslaskelmissa käytetty diskonttauskorko oli ��,6 %.  johdon hyväksymän en-
nustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttämällä kasvutekijänä nollaa.

Norjan tytäryhtiöt
Norjan tytäryhtiöille kohdistettu liikearvo oli 3,5 milj. euroa 3�.�2.2005. Norjan tytäryhtiöiden arvonalentumis-
testauksessa segmentin kerrytettävissä oleva rahamäärä määritettiin käyttöarvoon perustuen. Rahavirtaennus-
teet perustuivat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka kattoivat viiden vuoden ajanjakson. 

Laskelmissa käytetyt keskeiset muuttujat ovat liikevaihdon ja kulujen muutosprosentit, jotka perustuivat to-
teutuneeseen kehitykseen. Käytetty diskonttauskorko oli 7,8 %. Edellisenä vuonna käytetty diskonttauskorko 
oli 6,4 %. johdon hyväksymän ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttämällä kasvutekijänä 
nollaa. johto arvioi, ettei minkään käytetyn keskeisen muuttujan muutos kohtuullisesti arvioituna johtaisi tilan-
teeseen, jossa segmentin kerrytettävissä oleva rahamäärä alittaisi sen kirjanpitoarvon.
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16. Aineelliset hyödykkeet   
   
Aineelliset hyödykkeet 2005     Muut
  Koneet aineelliset 
(� 000 euroa)  ja kalusto hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1.  5 708 699 6 407
Muuntoerot  485 � 486
Lisäykset  237 6 242
Vähennykset  -22� -� -222
Hankintameno 31.12  6 209 705 6 913
    
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -4 959 -63� -5 590
Muuntoerot (+/-)  -442 -0 -442
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot �5� � �52
Tilikauden poisto  -380 -24 -404
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 3�.�2. -5 630 -654 -6 284
Kirjanpitoarvo 31.12.2005  578 51 629
 
  
Aineelliset hyödykkeet 2004     Muut
  Koneet aineelliset 
(� 000 euroa)  ja kalusto hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1.  5 648 � ��9 6 767
Muuntoerot  -249 -5 -254
Lisäykset  478 6 484
Tytäryritysten myynti  -2 0 -2
Vähennykset  -�67 -406 -573
Siirrot erien välillä  0 -�5 -�5
Hankintameno 31.12.  5 708 699 6 407
    
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -4 762 -� 009 -5 77�
Muuntoerot (+/-)  242 3 245
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 5� 406 457
Tilikauden poisto  -490 -3� -522
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 3�.�2. -4 959 -63� -5 590
Kirjanpitoarvo 31.12.2004  749 68 817
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17. Osuudet osakkuusyrityksissä     
 
(� 000 euroa)  2005 2004
Tilikauden alussa  967 � 204 
Osuus tilikauden tuloksesta  -0 4�  
Vähennykset  0 -278
Tilikauden lopussa  966 967   
   
Tiedot konsernin osakkuusyrityksistä sekä niiden yhteenlasketut varat, velat, liikevaihto ja voitto/tappio (� 000 
euroa):       
 Koti-    Voitto / Omistus-
2005 paikka Varat Velat Liikevaihto tappio osuus (%)
DA Management 
Solutions Oy Espoo, Suomi 44 0 0 -0 36,50%
Kiinteistö Oy Kuukoti Espoo, Suomi 5 �58 36 �55 � 43,49%
Tietovaruste Oy Espoo, Suomi 42 0 0 � 49,33% 
  
 Koti-    Voitto / Omistus-
2004 paikka Varat Velat Liikevaihto tappio osuus (%)
Changepoint France SARL Sevres, Ranska 65� 0 0 0 22,70%
DA Management 
Solutions Oy Espoo, Suomi 44 0 0 -0 37,46%
Kiinteistö Oy Kuukoti Espoo, Suomi 5 �62 4� �38 -� 43,49%
Tietovaruste Oy Espoo, Suomi 4� 0 6 7 49,33%
Tesnet Group Oy Savonlinna, Suomi �2� 69 5�4 42 35,00%
    

Osakkuusyrityssaamiset ja -velat         
Velat osakkuusyrityksille on esitetty liitetietojen kohdassa 30 Ostovelat ja muut velat. Saamisia osakkuusyrityk-
siltä ei ollut 3�.�2.2005 eikä 3�.�2.2004.

Liiketapahtumat osakkuusyritysten kanssa    
(� 000 euroa)  2005 2004
Myynti osakkuusyrityksille  4 9  
Osinkotuotot osakkuusyrityksiltä  0 2  
Ostot osakkuusyrityksiltä  93 220   
    

Lähipiiriliiketoimissa toteutuneet ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa nouda-
tettavia ehtoja.
Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon ei sisälly noteerattuja yrityksiä.   
Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoihin 3�.�2.2005 ja 3�.�2.2004 ei sisälly liikearvoa. 
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18. Myytävissä olevat sijoitukset   
   
(� 000 euroa)  3�.�2.2005 3�.�2.2004
Noteeraamattomat osakesijoitukset  8� 76
Yhteensä  81 76 
   

Konsernin sijoitukset on luokiteltu myytävissä oleviksi sijoituksiksi.     
Sijoitukset on arvostettu kirjanpitoarvoon, koska käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä.   
 
Konserni on vuoden 2004 aikana myynyt noteeraamattomia osakesijoituksia. Kyseisten osakesijoitusten kirjan-
pitoarvo myyntihetkellä oli 87 tuhatta euroa ja niistä kirjattu luovutusvoitto oli �49 tuhatta euroa.   

19. Saamiset (pitkäaikaiset)   

�9.� Pitkäaikaiset saamiset  
(� 000 euroa)  3�.�2.2005 3�.�2.2004
   
Muut saamiset (muilta)  0 52
Yhteensä  0 52
  
�9.2. Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset  
(� 000 euroa)  3�.�2.2005 3�.�2.2004
  
Pitkäaikaiset muut saamiset (muilta)  205 33�
Yhteensä  205 331
  
  
Saamisiin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä.  
Saamisten käyvät arvot vastaavat niiden tasearvoja.  
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20. Laskennalliset  verosaamiset ja -velat     

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2005 aikana (� 000 euroa):    
  
     Aineetto- 
     mien hyö- 
   Kirjattu Hankitut dykkeiden 
   tulos- tytär- uudelleen- 
Laskennalliset verosaamiset: �.�.2005 Muuntoero laskelmaan yritykset arvostus 3�.�2.2005
Eläke-etuudet 70 2 -9 0 0 63
Muut väliaikaiset erot 36 � -2 0 0 34 
Yhteensä 105 3 -12 0 0 97 
  
Laskennalliset verovelat:      
Aineettomien hyödykkeiden 
arvostaminen käypään arvoon -454 -�4 50 0 0 -4�8
Yhteensä -454 -14 50 0 0 -418 
 
 Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2004 aikana (� 000 euroa):    
    
    Aineetto- 
     mien hyö- 
   Kirjattu Hankitut dykkeiden 
   tulos- tytär- uudelleen- 
Laskennalliset verosaamiset: �.�.2004 Muuntoero laskelmaan yritykset arvostus 3�.�2.2004
Eläke-etuudet 94 2 -26 0 0 70
Muut väliaikaiset erot 0 �� 25 0 0 36
Yhteensä 94 12 -1 0 0 105 

Laskennalliset verovelat:      
Aineettomien hyödykkeiden      
arvostaminen käypään arvoon 0 -� 28 -289 -�93 -454
Yhteensä 0 -1 28 -289 -193 -454 
   
Konsernilla oli 3�.�2.2005 vahvistettuja tappioita 36,9 milj. euroa (32,0 milj. euroa 3�.�2.2004), joista ei ole 
kirjattu verosaamista, koska kyseisten tappioiden hyödyntäminen on epävarmaa. Kyseiset tappiot vanhenevat 
vuosina 2008–2028.
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21. Myyntisaamiset ja muut saamiset 

(� 000 euroa)  3�.�2.2005 3�.�2.2004
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset:    
Myyntisaamiset  �7 3�4 �5 537  
Lainasaamiset  �27 3 320  
Muut saamiset  966 � 032  
Siirtosaamiset - myynti  ��7 363   
Siirtosaamiset - jaksotetut kulut  � 9�5 � 375  
Muut siirtosaamiset  0 77
Yhteensä  20 439 21 703   
 
Tuloverosaaminen:     
Verosaamiset (tuloverot)  ��7 262
Yhteensä  117 262   
 
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät liittyvät laskuttamattomaan myyntiin ja jaksotettuihin kuluihin	
	 	 	  
Saamisiin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä.    
Saamisten käyvät arvot vastaavat niiden tasearvoja.

22. Rahat ja pankkisaamiset 

  
(� 000 euroa)  3�.�2.2005 3�.�2.2004
   
Rahat ja pankkisaamiset  7 293 5 069
Yhteensä  7 293 5 069
    
Rahavarat muodostuvat käteisestä rahasta ja pankkitileistä.  
  
Rahavarojen käypä arvo vastaa niiden tasearvoa.  
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23. Oma pääoma       
  

Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,26 euroa / osake. jokainen osake 
oikeuttaa yhteen ääneen. Proha Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä NM-listalla.

Proha Oyj:n osakkeiden enimmäismäärä on �60 miljoonaa kappaletta (�60 miljoonaa kappaletta vuonna 
2004). Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Konsernin enimmäisosakepääoma on 4�,6 milj. euroa (4�,6 milj. euroa 
vuonna 2004). Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti

Alla on esitetty osakkeiden lukumäärien täsmäytyslaskelma:  
      
  Osakkeiden Osake- Ylikurssi-  
(� 000 euroa)  lukumäärä pääoma rahasto Yhteensä
1.1.2004   53 367 270 �3 876 2 964 �6 839 
Osakeanti  7 850 000 2 04� � 884 3 925 
Osakeoptioiden käyttö  500 0,� 0,� 0,2 
Muu muutos    -4�,0 -4�,0
31.12.2004  6� 2�7 770 �5 9�7 4 807 20 724 
Osakeoptioiden käyttö  900 0,2 �,0 �,2
31.12.2005  6� 2�8 670 �5 9�7 4 808 20 725 
     
Uudelleenarvostusrahasto      
uudelleenarvostusrahaston muutokset ovat seuraavat:     
     
1.1.2004   0    
Asiakassopimusten ja -suhteiden uudelleenarvostus *)  496   
Siirto uudelleenarvostusrahastosta kertyneisiin      
tappioihin **)   -28
31.12.2004   467   
Muuntoero   �6   
Siirto uudelleenarvostusrahastosta kertyneisiin      
tappioihin **)   -52   
3�.�2.2005   430

*) uudelleenarvostusrahastoon on kirjattu Dovre International AS:n asiakassopimusten ja asiakassuhteiden käy-
piä arvoja koskevat oikaisut. Ks. liitetietojen kohdat 4 Hankitut liiketoiminnot ja �4 Aineettomat hyödykkeet.

** ) Tilikauden poisto vähennettynä laskennallisen verovelan vähennyksellä on siirretty uudelleenarvostusrahas-
tosta kertyneisiin voittovaroihin IAS 38.87:n sallimalla tavalla.  
     
Muuntoerot      
Muuntoerot-rahasto sisältää oman pääoman muuntoerot siirtymäpäivästä �.�.2004 lähtien.  
Ennen siirtymispäivää kertyneet oman pääoman muuntoerot on kirjattu konsernin kertyneisiin tappioihin.  
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24. Osakeperusteiset maksut  

Sekä Proha Oyj:llä että Artemis International Solutions Corporationilla (Artemis) oli tilikauden aikana useita voi-
massaolevia optiojärjestelyjä. Optiojärjestelyiden piirissä oli lähes koko konsernin henkilöstö sekä hallituksen 
jäsenet. 

Proha Oyj:n ja Artemiksen optiojärjestelyiden keskeiset ehdot sekä osakeoptioiden käyvän arvon määritykses-
sä käytetyt keskeiset muuttujat on esitetty alla olevissa taulukoissa.   

Proha soveltaa IFRS 2-standardia kaikkiin sellaisiin optiojärjestelyihin, joissa osakeoptio on myönnetty 7.��.2002 
jälkeen ja joihin ei ole syntynyt oikeutta ennen �.�.2005. 

  

Järjestelyn nimi Proha Optiot 2001 Proha Optiot 2002

järjestelyn luonne Osakeoptiot Osakeoptiot

Myöntämispäivä 4.2.200� �7.�2.200�

Toteutushinta �,35 euroa 0,43 euroa

Osakehinta myöntämishetkellä �,85 euroa 0,44 euroa

Sopimuksen mukainen voimassaoloaika (vuosina) 5 vuotta  5 vuotta

Oikeuden syntymisehdot �) Optiot...  2) Optiot... 

1) Optiot on jaettu neljään lajiin, joista osakkeiden merkintäaika alkoi A-optioilla 4.2.2002, B-optioilla 4.2.2003, 
C-optioilla 4.2.2004 ja D-optioilla 4.2.2005. *)

2) Optiot on jaettu neljään lajiin, joista osakkeiden merkintäaika alkoi A-optioilla �.4.2003, B-optioilla �.4.2004 
ja C-optioilla �.4.2005, ja alkaa D-optioilla �.4.2006. *)

Toteutus Osakkeina Osakkeina

Järjestelyn nimi Proha Optiot 2003 Proha Optiot 2005  
  avainhenkilöstö

järjestelyn luonne Osakeoptiot Osakeoptiot

Myöntämispäivä 24.4.2003 29.3.2005

Toteutushinta 0,50 euroa 0,50 euroa

Osakehinta myöntämishetkellä 0,48 euroa 0,46 euroa

Sopimuksen mukainen voimassaoloaika (vuosina) 4 4 
 

Oikeuden syntymisehdot 3) Optiot...  4) Optiot...

3) Optiot on jaettu kolmeen lajiin, joista osakkeiden merkintäaika alkoi A-optioilla �.4.2004 ja B-optioilla 
�.4.2005, ja alkaa C-optioilla �.4.2006. *)

4) Optiot on jaettu kolmeen lajiin, joista osakkeiden merkintäaika alkaa A-optioilla �.4.2006, B-optioilla �.4.2007 
ja C-optioilla �.4.2008. *) 

Toteutus Osakkeina Osakkeina

Käytetty option hinnoittelumalli Black & Scholes Black & Scholes

Hinnoittelumallissa käytetyt muuttujat:  

  Osakehinta myöntämishetkellä 0,48 euroa 0,46 euroa

  Toteutushinta 0,50 euroa 0,50 euroa

  Odotettavissa oleva volatiliteetti **) 25% 25%



48

  Odotettu option voimassaoloaika

  (myöntämispäivänä) 4 vuotta 4 vuotta

  Odotettavissa olevat osingot 0 0

  Riskitön korko 2,4 % 2,3 

 

*) Jos merkitsijän  työsuhde Proha-konsernin palveluksessa päättyy muun syyn kuin eläkkeelle siirtymisen tai kuoleman vuoksi, yhtiöllä 

on oikeus saada hallituksenpäätöksellä yhtiölle lunastetuksi vastikkeetta merkitsijän optio-oikeudet niiltä osin kun merkintäaika ei ole 

alkanut.   

**) Odotettavissa oleva volatiliteetti perustuu Prohan osakekurssin historialliseen volatiliteettiin, joka on oikaistu siitä syystä, että 
pienen vaihdon vuoksi Prohan osakkeen historiallinen volatiliteetin ei katsota heijastuvan täysimääräisesti option arvoon, sillä ohuella 
markkinalla myynti painaa helposti osakkeen arvoa alas.   

Järjestelyn nimi Proha Optiot 2005 johto Proha Optiot  2005 

  johto, jatko-ohjelma

järjestelyn luonne Osakeoptiot Osakeoptiot

Myöntämispäivä 22.4.2005 2�.9.2005

Toteutushinta 0,50 euroa 0,50 euroa

Osakehinta myöntämishetkellä 0,50 euroa 0,4� euroa

Voimassaoloaika (vuosina) 4 vuotta 4 vuotta

Oikeuden syntymisehdot 5) Optiot...  6) Optiot... 

5) Optiot on jaettu kolmeen lajiin, joista osakkeiden merkintäaika alkaa A-optioilla �.4.2006, B-optioilla �.4.2007 
ja C-optioilla �.4.2008. *)
6) Optiot on jaettu kolmeen lajiin, joista osakkeiden merkintäaika alkaa A-optioilla �.4.2006, B-optioilla �.4.2007 
ja C-optioilla �.4.2008. *) 

Toteutus Osakkeina Osakkeina 

Käytetty option hinnoittelumalli Black & Scholes Black & Scholes

Hinnoittelumallissa käytetyt muuttujat:  

  Osakehinta myöntämishetkellä 0,50 euroa 0,4� euroa

  Toteutushinta 0,50 euroa 0,50 euroa

  Odotettavissa oleva volatiliteetti **) 25% 25%

  Odotettu option voimassaoloaika 

  (myöntämispäivänä) 4 vuotta 4 vuotta

  Odotettavissa olevat osingot 0 0

  Riskitön korko 2,3 % 2,2 % 
  

*) Jos merkitsijän  työsuhde Proha-konsernin palveluksessa päättyy muun syyn kuin eläkkeelle siirtymisen tai kuoleman vuoksi, yhtiöllä on 

oikeus saada hallituksen päätöksellä yhtiölle lunastetuksi vastikkeetta merkitsijän optio-oikeudet niiltä osin kun merkintäaika ei ole alka-

nut.     

**) Odotettavissa oleva volatiliteetti perustuu Prohan osakekurssin historialliseen volatiliteettiin, joka on oikaistu siitä syystä, että pienen 

vaihdon vuoksi Prohan osakkeen historiallinen volatiliteetin ei katsota heijastuvan täysimääräisesti option arvoon, sillä ohuella markkinalla 

myynti painaa helposti osakkeen arvoa alas.      

Tilikauden aikana Proha Oyj:n myöntämistä osakeoptiosta kirjattiin kuluksi 65 tuhatta euroa (23 tuhatta euroa 
vuonna 2004).   
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Järjestelyn nimi Artemis 2000 Incentive  Artemis DIR2 Non-Qualified

 Stock Option Plan Stock Option Plan 

  (Johdon ohjelma)

Kohderyhmä Henkilöstö ja  Ei työsuhteessa olevat

 työsuhteessa olevat hallituksen jäsenet

 hallituksen jäsenet 

 ja neuvonantajat 

järjestelyn luonne Osakeoptiot Osakeoptiot

Myöntämispäivä Optiot myönnetty  Optiot myönnetty

 vuosina 2000 - 2005 vuosina 2004 ja 2005

Toteutushinnan painotettu keskiarvo *) �2,24 usd 2,36 usd

Osakehinnan painotettu keskiarvo *) �2,24 usd 2,36 usd

ulkona olevat osakeoptiot 3�.�2.2005 (kpl) � 475 038 �83 960 

Sopimuksen mukainen voimassaoloaika (vuosina) **) �0 vuotta  ***) �0 vuotta 

*) 31.12.2005 ulkona olevat osakeoptiot
**) 10 vuotta (ohjelman voimassaolo, yksittäisten optioiden voimassaoloaika voi poiketa tästä)
***) 10 vuotta  (ohjelman voimassaolo, yksittäisten optioiden voimassaoloaika voi poiketa tästä)

Oikeuden syntymisehdot 7) Osakkeiden...  8) Osalla... 

7) Osakkeiden merkintäaika alkaa pääsääntöisesti n. vuoden kuluttua optioiden myöntämishetkestä. Tarkat 
ehdot vaihtelevat optiosopimuksittain.
8) Osalla optioista osakkeiden merkintäaika alkaa heti, osan ehtona on, että hallituksen jäsen osallistuu 
vuoden aikana vähintään 60 %:iin kokouksista ja että jatkaa hallituksen jäsenenä vuoden kuluttua optioiden 
annista.

Toteutus Osakkeina Osakkeina

      

Edellä mainittujen ohjelmien lisäksi Artemiksella on kaksi suljettua ohjelmaa: �998 Stock Option Plan ja  0003 
Non-Qualified Stock Option Plan.   
Ohjelmissa oli 3�.�2.2005 ulkona olevia osakkeita 79,794 kappaletta ja niiden toteutushinnat olivat välillä 9,25 
- 250,00 Yhdysvaltain dollaria.   
Artemiksen myöntämistä osakeoptiosta kirjattiin kuluksi 4�0 tuhatta euroa vuonna 2005 (549 tuhatta euroa 
vuonna 2004)   
   

Artemiksen myöntämien optioiden käypä arvo on määritetty seuraavasti: 

Myöntämisvuosi 2005 2004

Arvonmääritysmalli Black & Scholes Black & Scholes

Hinnoittelumallissa käytetyt muuttujat:  

Osakehinnan painotettu keskiarvo 2,79 usd �,4� usd

Toteutushinnan painotettu keskiarvo 2,79 usd �,4� usd

Odotettavissa oleva volatiliteetti *) 99% �06%

Odotettu option voimassaoloaika 

(myöntämispäivänä) 5 vuotta 5 vuotta

Riskitön korkokanta 3,4 % �,4 %

  

*) Odotettavissa oleva volatiliteetti on määritetty perustuen historialliseen volatiliteettiin.
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Optioiden kauden aikaiset muutokset ja toteutushinnan painotetut keskiarvot olivat 
seuraavat: 

      
Proha Oyj 2005  2004 
   Toteutushinta   Toteutushinta
 Luku- painotettuna  Luku- painotettuna
 määrä keskiarvona määrä keskiarvona
 (osakkeina)  (euroa/osake) (osakkeina)  (euroa/osake)
Tilikauden alussa ulkona olleet 3 625 257 0,83  4 659 957 �,24
Myönnetyt uudet optiot � 2�0 080 0,50  - -
Menetetyt optiot -77 095 0,53  -�39 200 0,98
Toteutetut optiot -900 �,35 -500 0,43
Rauenneet optiot 0 -  -895 000 2,94
Tilikauden lopussa 
ulkona olleet 4 757 342 0,75 3 625 257 0,83
    
Tilikauden lopussa 
toteutettavissa olevat 3 027 322 0,90  2 �00 678 0,95
     

Artemis  2005  2004 
   Toteutushinta   Toteutushinta
 Luku- painotettuna  Luku- painotettuna
 määrä keskiarvona määrä keskiarvona
 (osakkeina)  (usd/osake) (osakkeina)  (usd/osake)
Tilikauden alussa ulkona olleet � 8�0 740 �7,9� � 042 3�6 3�,23
Myönnetyt uudet optiot �59 000 2,79  � 038 500 �,4�
Menetetyt optiot -�62 736 �,54  -269 049 5,92
Toteutetut optiot -68 2�2 �,54  -� 027 �,50
Rauenneet optiot 0   0 
Tilikauden lopussa ulkona olleet 1 738 792 18,70 1 810 740 17,91
     
Tilikauden lopussa 
toteutettavissa olevat � �95 50� 27,20  987 49� 32,84
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Kaudella toteutettujen osakeoptioiden toteuttamispäivän osakekurssin painotettu 
keskiarvo  

   
2005   Toteuttamispäivän 
   osakehinnan 
  Lukumäärä painotettu 
  (osakkeina) keskiarvo
Proha Oyj  
 �2.�0.2005 900 0,40 euroa
 Yhteensä 900 0,40 euroa
Artemis  
 3�.�.2005 704 3,�0 usd
 �8.2.2005 7 500 2,85 usd
 25.5.2005 7 500 2,50 usd
 9.6.2005 528 3,20 usd
 9.6.2005 330 3,20 usd
 2.8.2005 330 2,80 usd
 �9.9.2005 � 320 2,�5 usd
 �9.9.2005 2 500 2,�5 usd
 8.��.2005 7 500 �,50 usd
 8.��.2005 40 000 �,50 usd
 Yhteensä 68 212 1,84 usd
  
2004   Toteuttamispäivän 
   osakehinnan 
  Lukumäärä painotettu 
  (osakkeina) keskiarvo
Proha Oyj
 ��.�0.2004 500 0,52 euroa
 Yhteensä 500 0,52 euroa
Artemis  
 29.��.2004 � 027 �,95 usd
 Yhteensä 1 027 1,95 usd
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Kauden lopussa ulkona olevien osakeoptioiden toteuttamishinnan vaihteluväli ja jäljellä olevan 
voimassaoloajan painotettu keskiarvo      

Proha Oyj 2005 2005 2005 2004 2004 2004
    jäljellä    jäljellä
   olevan   olevan
   voimassa-   voimassa-
   oloajan   oloajan
   painotettu    painotettu
 Osakkeiden Toteuttamis- keskiarvo  Osakkeiden Toteuttamis- keskiarvo
 määrä (kpl) hinta (euroa) (vuotta) määrä (kpl) hinta (euroa) (vuotta)
Optiot 200� � 495 227 �,35 0,� � 499 752 �,35 �,�
Optiot 2002 � 294 650 0,43 �,3 � 30� 450 0,43 2,3
Optiot 2003 8�7 385 0,50 �,3 824 055 0,50 2,3
Optiot 2005 � �50 080 0,50 3,3 0 0 0
Tilikauden lopussa 
ulkona olleet 4 757 342 0,75 �,4 3 625 257 0,83 �,8

       
      
Artemis   2005 2005 2004 2004 
Toteuttamishinta (uSD)    jäljellä   jäljellä
   olevan  olevan 
   voimassa-  voimassa- 
   oloajan  oloajan 
   painotettu   painotettu 
  Osakkeiden keskiarvo  Osakkeiden keskiarvo 
  määrä (kpl) (vuotta) määrä (kpl) (vuotta)
�,25 - 27,50  � 596 064 6,9 � 667 828 7,2 
27,50 - 55,00  0  88 0,0 
55,00 - 82,50  4 877 4,7 4 925 5,6 
82,50 - ��0,00  35 45� 4,6 35 499 5,6 
��0,00 - �37,50  2 800 4,4 2 800 5,4 
220,00 - 247,50  6 000 4,2 6 000 5,2 
247,50 - 275,00  93 600 4,� 93 600 5,�
Tilikauden lopussa ulkona olleet  � 738 792 6,6 � 8�0 740 7,�
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25. Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma  
  
(� 000 euroa)  3�.�2.2005 3�.�2.2004
  
Vaihtovelkakirjalainat  2 8�0 2 8�0
Rahalaitoslainat  � 64� � 434
Eläkelainat  86 364
Muut velat  ��9 93
Yhteensä  4 656 4 701
  
Pitkäaikaisten velkojen erääntymisajat:  

2007 3 585 
2008 540 
2009 �72 
20�0 �72 
Myöhemmin �87
Yhteensä 4 656 
  
Lainojen keskikorko oli 4,7 % vuonna 2005.  
  
Korolliset pitkäaikaiset velat jakaantuvat valuutoittain seuraavasti:  
  
(� 000 euroa)  3�.�2.2005 3�.�2.2004
EuR  3 �34 3 �64
uSD  0 � �0�
NOK  594 435
jPY  929 0
Yhteensä  4 656 4 701
  

Valuutta- ja korkoriskejä koskevat tiedot esitetään liitetietojen kohdassa 36 Rahoitusriskien hallinta.  
 
Velkojen käypä arvo vastaa niiden tase-arvoa.  
  
Vaihtovelkakirjalaina  
  
Proha laski liikkeeseen 20.�2.2002 vaihtovelkakirjalainan.  
Lainaa merkittiin 2,8 milj. euroa. Lainalle maksetaan kiinteä 6,00 prosentin vuotuinen korko.  
Laina voidaan vaihtaa enintään 4.496.000 uuteen osakkeeseen. Vaihtoaika alkoi �9.2.2003  
ja päättyy kaksi pankkipäivää ennen lainan erääntymistä takaisin maksettavaksi 30.�2.2007  
    

26. Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 

  
(� 000 euroa)  3�.�2.2005 3�.�2.2004  
Muut velat  0 ��3
Yhteensä  0 113
  
Velkojen käypä arvo vastaa niiden tase-arvoa.  
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27. Eläkevelvoitteet    
     
(� 000 euroa)  3�.�2.2005 3�.�2.2004
       
Artemis-alakonserni  3 258 2 629   
Norjan tytäryhtiöt  �47 �74
Etuuspohjainen eläkevelka yhteensä  3 405 2 804   
     

Konsernissa on etuuspohjaiset työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskevat eläkejärjestelyt Isossa Bri-
tanniassa ja Norjassa.     

Artemis-alakonsernin Isossa Britanniassa olevan  järjestelyn osalta vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 
kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi niiden syntymishetkellä. Norjan tytäryhtiöiden järjestelyn osalta sovelletaan 
putkimenetelmää,jolloin vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi henkilöi-
den keskimääräiselle jäljellä olevalle palvelusajalle, jos nettomääräiset kertyneet kirjaamattomat vakuutusma-
temaattiset voitot ja tappiot ylittävät edellisen tilikauden päättyessä suuremman seuraavasta: �0 % eläkevel-
voitteesta tai �0 % varojen käyvästä arvosta     

     
Taseen etuuspohjainen eläkevelka määräytyy seuraavasti:    
  Artemis- Norjan Artemis- Norjan 
  alakonserni tytäryhtiöt alakonserni tytäryhtiöt 
(� 000 euroa)  3�.�2.2005 3�.�2.2005 3�.�2.2004 3�.�2.2004
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo  �0 846 4 088 8 45� 3 486 
Varojen käypä arvo  -7 588 -3 �90 -5 822 -3 3�2 
Ali- / Ylikate  3 258 898 2 629 �74 
Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset     
voitot (+) ja tappiot (-)  0 -75� 0 0
Eläkevelka taseessa  3 258 �47 2 629 �74 
     
Taseessa esitetyn velan muutokset:     
  Artemis- Norjan Artemis- Norjan
  alakonserni tytäryhtiöt alakonserni tytäryhtiöt 
(� 000 euroa)  2005 2005 2004 2004
Tilikauden alussa  2 629 �74 � 788 283 
Kurssierot  74 8 -50 �4 
Maksetut kannatusmaksut  -336 -630 -4�6 -6�� 
Eläkekulut tuloslaskelmassa  89� 595 � 307 489
Tilikauden lopussa  3 258 �47 2 629 �74 
     
Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu määräytyy seuraavasti:     

  Artemis- Norjan Artemis- Norjan 
  alakonserni tytäryhtiöt alakonserni tytäryhtiöt 
(� 000 euroa)  2005 2005 2004 2004
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 35� 546 336 504 
Korkomenot  469 �75 382 �40 
järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto -424 -�73 -376 -�69  
Hallintomenot  �4  �4 
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot  494 33 805 0 
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot 0 0 �6� 0
Eläkekulu tuloslaskelmassa  89� 595 � 307 489 
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  Artemis- Norjan Artemis- Norjan 
  alakonserni tytäryhtiöt alakonserni tytäryhtiöt 
(� 000 euroa)  2 005 2 005 2 004 2 004
järjestelyyn kuuluvien varojen toteutunut tuotto  � 347 �30 597 �25 
       
Käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset:     
  Artemis- Norjan Artemis- Norjan 
   alakonserni tytäryhtiöt alakonserni tytäryhtiöt 
  2005 2005 2004 2004
Diskonttauskorko  4,7 % 5,0 % 5,3 % 5,0 % 
Palkkatason nousu  3,9 % 2,5 % 4,2 % 2,5 % 
Eläketason nousu  2,9 % 2,5 % 2,7 % 2,5 % 
järjestelyyn kuuluvien varojen 
odotettu tuotto  4,0 - 7,3 % 6,0 % 4,5 - 7,5 % 6,0 % 
 
    

28. Pitkäaikaiset varaukset     
   Varausten 
   tilikauden
    lisäykset 
(� 000 euroa)  �.�.2005 aikana Käytetty 3�.�2.2005
Varausten muutokset, pitkäaikaiset    
Oikeudenkäyntivaraus  79 39 -45 73
Muut varaukset  9 0 -5 4
Pitkäaikaiset varaukset yhteensä  88 39 -50 77
    
Oikeudenkäyntivaraukset liittyvät työsuhteiden päättymiseen. Niiden odotetaan realisoituvan vuoden 2006 
aikana.    
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29. Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   

(� 000 euroa)  3�.�2.2005 3�.�2.2004
Rahalaitoslainat  4 738 4 208
Yhteensä  4 738 4 208   
   
Lainojen keskikorko oli 8,� % vuonna 2005.     
 
Korolliset lyhytaikaiset velat jakaantuivat valuutoittain seuraavasti:    
 
(� 000 euroa)  2005 2004
EuR  3� 2 833  
jPY  562 0  
NOK  � 453 � 375  
uSD  2 693 0
Yhteensä  4 738 4 208   
   

Valuutta- ja korkoriskejä koskevat tiedot esitetään liitetietojen kohdassa 36 Rahoitusriskien hallinta.  
 
Artemiksen Laurus-lainajärjestelyä koskevat tiedot esitetään kohdassa Osakkeet ja osakkeenomistajat.  
 
Velkojen käypä arvo vastaa niiden tase-arvoa.        
     

30. Ostovelat ja muut velat 

(� 000 euroa)  31.12.2005 31.12.2004
Muut lyhytaikaiset velat     
Lyhytaikaiset saadut ennakot, koroton  2 046 2 �68  
Lyhytaikaiset ostovelat, koroton  3 980 3 603  
Lyhytaikaiset velat osakkuusyrityksille  0 �3  
Lyhytaikaiset velat muille, koroton  6 085 4 �30
Yhteensä  12 111 9 915    
   
Lyhytaikaiset siirtovelat, koroton      
  
Lyhytaikaiset korkovelat, koroton  260 8  
jaksotetut henkilöstökulut, koroton  3 959 4 393  
Muut lyhytaikaiset siirtovelat tuotoista, koroton 5 697 3 593  
Muut lyhytaikaiset siirtovelat kuluista, koroton � 507 2 087
Yhteensä  11 423 10 081
   
Ostovelat ja muut velat yhteensä  23 534 19 996   
   
Tuloverovelka     
Lyhytaikaiset verovelat, tuloverot, koroton � 5�5 � 076
Yhteensä  1 515 1 076   
   
    



57

Työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskeva järjestely   

Artemis-alakonsernin italialaisella yrityksellä on etuuspohjainen työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia kos-
keva järjestely. Kyseiset etuudet ovat rahastoimattomia.       

Italian lainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin perustuva järjestely koskee irtisanomisen / irtisanoutumisen 
jälkeen suoritettavia etuuksia. Työntekijä on oikeutettu etuuteen riippumatta siitä että, sanooko työsuhteen irti 
työnantaja tai työntekijä.        

Velvoitteen nykyarvon vuosittainen lisäys perustuu työntekijän vuosiansioon ja vastaa vuosittain noin yhden 
kuukauden bruttopalkkaa korjattuna mahdollisilla inflaatiotarkistuksilla.      

Velka järjestelystä on kirjattu muihin lyhytaikaisiin velkoihin. 

Taseeseen merkityn velan muutokset ovat seuraavat: 
   
(� 000 euroa)  2005 2004
Velka �.�.  948 849   
Maksetut etuudet  -28 -28  
Henkilöstökulut tuloslaskelmassa  ��6 �27
Velka 3�.�2.  � 036 948     
 
Tuloslaskelmaan merkityt erät ovat seuraavat:    
(� 000 euroa)  2005 2004
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot ��6 �27
Eläkekulu tuloslaskelmassa  ��6 �27   
   
Ostovelkojen ja muiden velkojen käypä arvo vastaa niiden tase-arvoa.    
    

31. Lyhytaikaiset varaukset  
      
   Varausten
(� 000 euroa)  �.�.2005 lisäykset 3�.�2.2005
Varausten muutokset, lyhytaikaiset     
Muut varaukset  0 2� 2�
Lyhytaikaiset varaukset yhteensä  0 21 21  
 
Varaukset liittyvät työsuhteiden päättymiseen. Niiden odotetaan realisoituvan vuoden 2006 aikana.
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32. Muut vuokrasopimukset    
    
Konserni vuokralle ottajana     
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:  
   
(� 000 euroa)  2005 2004
Yhden vuoden kuluessa   2 558 2 673  
� - 5 vuoden kuluessa  4 867 6 �62
Yhteensä  7 425 8 835  
    

Konserni on vuokrannut käyttöönsä toimisto- ja varastotilaa erityyppisin ei-irtisanottavin vuokrasopimuksin. 
Sopimusten pituudet sekä  indeksi-, uudistamis- ja muut ehdot poikkeavat toisistaan.

Vuoden 2005 tuloslaskelmaan sisältyy muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettuja vuokrakuluja 2 245 
tuhatta euroa (2 790 tuhatta euroa vuonna 2004).    
    
Konserni vuokralle antajana    
    
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella saatavat vähimmäisvuokrat:  
    
(� 000 euroa)  2005 2004 
Yhden vuoden kuluessa   27 27
Yhteensä  27 27  
    
Konserni on antanut vuokralle sille tarpeetonta toimistotilaa. Vuokrasopimukset ovat voimassa kalenterivuo-
den kerrallaan, ellei sopimuksia irtisanota ennen tilikauden päättymistä kuuden kuukauden irtisanomisajalla.
Kaudella tuloutetut muuttuvat vuokrat ovat �� tuhatta euroa vuonna 2005 (�� tuhatta euroa vuonna 2004).  
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33. Vakuudet ja vastuusitoumukset     
     
(� 000 euroa)  2005 2004
Omasta puolesta annetut vakuudet      

Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys    
  Eläkelainat  86 �00  
Lainojen vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset �68 �68   
    
Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys     
  Lainat rahoituslaitoksilta  3 276 � �0�  

Velan vakuutena ovat Artemis International Solutions Corporationin uSA:n ja Iso-Britannian varat lukuun otta-
matta tuoteoikeuksia.      
     
Velat, joiden vakuudeksi annettu varoja     
  Lainat ja käytetyt shekkitililimiitit  � 927 � 8�0  
Vakuudeksi annettujen myyntisaamisten ja    
käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo  6 807 6 035   
 
Velat, joiden vakuudeksi annettu osakkeita    
  Rahoituslainat  48 72  
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo  �52 �52
      

Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet 

Velat, joiden vakuudeksi annettu talletus     
  Lainat rahoituslaitoksilta  0 2 500  
Vakuudeksi annettu talletus  0 2 500   
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34. Tytäryritykset      
    
Yritys      Konsernin  
      omistus- 
   Kotipaikka   Maa  osuus %
Artemis-yhtiöt      
ABC Technologies SARL  Pariisi  Ranska 53,29 
Artemis Business Consulting Ltd  Tokio  japani 42,63 
Artemis Finland Oy  Espoo  Suomi 53,29 
Artemis International Corporation Ltd  Slough  Iso-Britannia 53,29 
Artemis International Corporation Pte Ltd  Singapore  Singapore 53,29 
Artemis International Corporation Ltd  Shanghai  Kiina 53,29 
Artemis International GmbH  Neuss  Saksa 53,29 
Artemis International KK  Tokio  japani 53,29 
Artemis International Ltd  Hongkong  Kiina 53,29 
Artemis International SARL  Pariisi  Ranska 53,29 
Artemis International SPA  Milano  Italia 53,29 
Artemis International Solutions Corporation Delaware  uSA 53,29 
Enterprise Management Systems SRL  Milano  Italia 53,29 
jST Investments Pte Ltd  Singapore  Singapore 53,29 
Metier International Holdings Ltd  Slough  Iso-Britannia 53,29 
PM Soft Asia Pte Ltd  Singapore  Singapore 53,29 
PM Soft International Ltd  Hongkong  Kiina 53,29 
    
Norjan tytäryhtöt      
Dovre International AS  Stavanger  Norja �00,00 
Proha Norge AS, Stavanger  Stavanger  Norja �00,00 
Safran Software Solutions AS  Stavanger  Norja �00,00 
    
Muut      
Datamar Oy  Lahti  Suomi 90,00 
Futura One Oy  Espoo  Suomi 5�,00 
Intellisoft Oy  Espoo  Suomi 90,70 
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35. Lähipiiritapahtumat    
    

Liiketapahtumat osapuolten kanssa, joissa konsernin tai sen emoyrityksen johtoon kuuluva avainhenkilö käyt-
tää välittömästi tai välillisesti määräysvaltaa, toisen osapuolen kanssa yhteistä määräysvaltaa tai huomattavaa 
vaikutusvaltaa:    
    
a) Myynnit    
(� 000 euroa)  2005 2004  
Tilavuokrat ja hallintopalvelut  42 �3
Yhteensä  42 13  
       
b) Ostot    
(� 000 euroa)  2005 2004
Ohjelmistojen kehitystyö  60 0  
Taloushallinnon palvelut  �7 3  
Tietojärjestelmät  203 528
Yhteensä  280 531  
    
(� 000 euroa)  3�.�2.2005 3�.�2.2004
c) Myyntisaamiset  � 25  
d) Ostovelat  84 �7  
     
Vaihtovelkakirjalaina    
Hallituksen jäsenen omistaman sijoitusyhtiön merkitsemä vaihtovelkakirjalainan kirjanpitoarvo oli 3�.�2.2005 
ja 3�.�2.2004 �,405 tuhatta euroa. Vaihtovelkakirjalainasta kertynyt maksamaton korko oli 84 tuhatta euroa 
3�.�2.2005. Tuloslaskelmaan kirjattu korkokulu vaihtovelkakirjalainasta oli 84 tuhatta euroa vuonna 2005 (84 
tuhatta euroa vuonna 2004).Vaihtovelkakirjalainan ehdot on esitetty kohdassa Osake ja osakkeenomistajat. 
   

Johdon työsuhde-etuudet    
johdon työsuhde-etuuksia koskevat liitetiedot esitetään kohdassa 8 Henkilöstö.

Osakkuusyritykset 
Osakkuusyritysten kanssa toteutuneet liiketapahtumat on esitetty liitetietojen kohdassa �7. 
Osakkuusyritykset. Lähipiiriliiketoimissa toteutuneet ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä 
liiketoimissa noudatettavia ehtoja.
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36. Rahoitusriskien hallinta

Proha hallitsee riskejään olemalla tietoinen liiketoiminnan ja rahoituksen keskeisistä riskitekijöistä sekä liittä-
mällä riskienhallinnan osaksi yhtiön liiketoiminnan prosesseja. Riskien hallintaan sovelletaan riskien hajautta-
misen periaatetta. Pääasialliset rahoitusriskit ovat valuuttariski, korkoriski ja maksuvalmiusriski. Prohan hallitus 
johtaa yhtiön riskienhallinnan toteuttamista. 

Valuuttariski
Prohan toiminta on kansainvälistä. Euron ohella konsernin tuottojen ja kulujen päävaluuttoja ovat Norjan kruu-
nu, Yhdysvaltain dollari, Englannin punta ja japanin jeni. Artemis-alakonserni ja Norjan tytäryhtiöt vastaavat 
itsenäisesti riskienhallinnastaan. Valuuttariski on siten hajautunut, että eri valuutoissa olevia kuluja vastaavat 
tuotot samoissa valuutoissa. Siten valuuttakurssien muutokset vaikuttavat enemmän konsernin liikevaihdon 
määrään kuin tulokseen. Tuotekehityksen kuluista suhteellisen suuri osuus on kuitenkin Englannin punnissa ja 
Yhdysvaltain dollareissa. Konsernin tytäryhtiöillä on velkaa Yhdysvaltain dollareissa, japanin jeneissä ja Norjan 
kruunuissa. Valuuttariskin hajautumisen vuoksi valuuttatermiinejä tai muita vastaavia suojausinstrumentteja ei 
ole käytetty.  

Prohan tytäryhtiön Artemiksen osakkeet noteerataan julkisesti NASDAQin ylläpitämällä OTCBB-listalla ja 
noteerausvaluutta on Yhdysvaltain dollari.

Korkoriski
Konsernin emoyhtiöllä on kiinteäkorkoinen vaihtovelkakirjalaina. Lainan määrä on 2,8 milj. euroa ja korko on 6 
%. Prohan tytäryhtiö Artemiksella on lyhytaikaista lainaa euromääräiseltä vasta-arvoltaan noin 2,7 milj. euroa, 
jossa  minimikorko on �2 %. Kiinteäkorkoisia lainoja ei ole konsernin liiketoiminnan volyymiin niin paljon, että 
käyvän arvon korkoriskin hallinta vaatisi erityisiä suojaustoimenpiteitä. Keskipitkän tähtäimen korkonäkemys on 
nouseva. Konsernin pitkäaikaisista lainoista n. �,5 milj. euroa on vaihtuvakorkoista. Kiinteä- ja vaihtuvakorkois-
ten lainojen tasapainoa pyritään ylläpitämään.

Maksuvalmiusriski
Noin puolet konsernin lainoista on lyhytaikaista lainaa n. 4,7 milj. euroa, joka on lähes kokonaan Prohan tytär-
yhtiöiden ottamaa lainaa. Pitkäaikaisesta korollisesta velasta yhteensä 4,7 milj. euroa erääntyy n. 3,6 miljoonaa 
euroa vuonna 2007. Emoyhtiöllä on käyttämättömiä luottolimiittejä n. 0,8 milj. euroa. Prohan periaatteena 
konsernirahoituksen suhteen on olla takaamatta tytäryhtiölainoja. Konsernin maksuvalmiusriski koskee lähinnä 
Artemis-alakonsernia. Artemikselle ollaan hakemassa omistuksellista ja rahoituksellista kokonaisratkaisua.

Luottoriski
Tyypillisesti Prohan asiakkaat ovat suuria ja vakavaraisia yrityksiä, mikä osaltaan pienentää konsernin luottoris-
kiä. Varsinaista asiakasrahoitusta konserni ei tee. 

Hintariski
Merkittävä osa konsernin tuotoista on ylläpitotuottoja, joissa hintariski on pienempi ja hitaammin vaikuttava 
kuin kertaluonteisten lisenssien myyntiin kohdistuva hintariski.

Prohan tytäryhtiö Dovre hallitsee hintariskiä suurimpien asiakkaiden kanssa tehtävillä pitkäaikaisilla puiteso-
pimuksilla. 
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37. Lopetetut toiminnot    

Artemis-alakonserni on muodostanut Proha-konsernissa rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmän. Konserni on 
maaliskuussa 2006 solminut sopimuksen Artemis-alakonsernin myynnistä. Tiedot myynnistä esitetään liitetie-
tojen kohdassa 38 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat. Artemis-alakonserni esitetään siten tässä tilinpää-
töksessä lopetettuna toimintona.
     
Artemis-alakonsernin myytävänä oleviksi luokitellut varat:    
 
(� 000 euroa)  31.12.2005 31.12.2004
PITKÄAIKAISET VARAT      

Aineettomat hyödykkeet  76 73  
Liikearvo  7 75� 8 255  
Aineelliset hyödykkeet  352 5��  
Osuudet osakkuusyhtiöissä  5 5   
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset  205 255  
Muut pitkäaikaiset sijoitukset  54 53
PITKÄAIKAISET VARAT  8 442 9 151   
 
LYHYTAIKAISET VARAT      

Myyntisaamiset ja muut saamiset  �4 268 �3 729  
Tuloverosaaminen  ��7 0  
Rahat ja pankkisaamiset  3 464 2 760
LYHYTAIKAISET VARAT  17 849 16 489   
 
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT OMAISUUSERÄT 
YHTEENSÄ  26 291 25 640   
     
Artemis-alakonsernin myytävänä oleviksi luokitellut velat:    
  
(� 000 euroa)  3�.�2.2005 3�.�2.2004

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma  � 228 � 408  
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma  0 -2  
Eläkevelvoitteet  3 258 2 629  
Pitkäaikaiset varaukset  77 87
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA  4 564 4 122   
 
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma  3 26� 2 42�  
Ostovelat ja muut velat  �8 �34 �5 36�  
Tuloverovelka  � 230 840
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA  22 625 18 622   
 
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT VELAT YHTEENSÄ 27 189 22 743   
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Artemis-alakonsernin rahavirrat:  2005 2004
Liiketoiminnan rahavirrat  -� 09� -7 766  
Investointien rahavirrat  � �5� 7 �60  
Rahoituksen rahavirrat  644 � 300
Yhteensä  704 694   
 

38. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

PROHA HYVÄKSYI ��.3.2006 VERSATAN OSTOTARjOuKSEN TYTÄRYHTIÖNSÄ ARTEMIKSEN OSAKKEISTA

Proha Oyj:n ja sen alakonsernin Artemis International Solutions Corporationin (Artemis) hallitukset hyväksyivät 
��. maaliskuuta 2006 yhdysvaltalaisen ohjelmistoyhtiö Trilogy, Inc:n tytäryhtiön Versatan tekemän ostotarjouk-
sen Artemiksen koko osakekannasta. 

Sopimuksen mukaan Trilogy maksaa Artemiksen osakkeista �,60 Yhdysvaltain dollaria osakkeelta ja etuoi-
keutetuista osakkeista 2,20 dollaria osakkeelta. Kaupan kokonaishinta on 26,4 miljoonaa dollaria. Proha omis-
taa 7.977.062 AISC:n osaketta, mikä vastaa 53.3 % omistusosuutta Artemiksesta. Kaupan toteutuessa Proha 
saa omistuksestaan Artemiksessa noin �2,7 miljoonaa dollaria eli ��.3.2006 kurssilla noin �0,7 miljoonaa euroa. 
Kaupan toteutuessa Artemiksesta tulee osa Versata-konsernia.

Kauppa vaatii Artemiksen yhtiökokouksen hyväksymisen. Hyväksymiseen vaadittava enemmistö Artemiksen 
osakkeenomistajista on sitoutunut päätökseen, ellei osakkeista tehdä ennen yhtiökokousta ehdoiltaan pa-
rempaa tarjousta. Sopimuksen mukaan Prohalla on oikeus tehdä muiden tahojen kanssa ehdoiltaan parempi 
tarjous 3�.3.2006 mennessä. Tällaisia neuvotteluja on meneillään ja Proha keskustelee myös vaihtoehdoista, 
jossa Prohan omistus Artemiksessa jatkuisi vähemmistöosakkuutena. järjestelyt tähtäävät myös Artemiksen 
yksityistämiseen. Lisäksi kilpailevia tarjouksia voi tulla aina Artemiksen yhtiökokoukseen saakka.
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emoyhtiön tuloslasKelma, Fas (1 000 euroa)    
     
    
 Liitetiedot  �.�.-3�.�2. �.�.-3�.�2.
   2005 2004
LIIKEVAIHTO 2  �00 �62 
    
Liiketoiminnan muut tuotot 3  296 5�2 
    
Materiaalit ja palvelut   -305 -20 
    
Henkilöstökulut 4  -995 -� 006 
    
Poistot ja arvonalentumiset 5  -97 -�08 
    
Liiketoiminnan muut kulut   -788 -� 022
     
LIIKETULOS    -1 789 -1 482 
    
Rahoitustuotot ja -kulut 6  -�55 -�97
    
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ   -1 944 -1 679 
    
Satunnaiset erät/konserniavustus   65 0
    
TULOS ENNEN VEROJA   -1 879 -1 679

TILIKAUDEN TULOS   -1 879 -1 679
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emoyhtiön tase, Fas (1 000 euroa)   
   
 Liitetiedot 3�.�2.2005 3�.�2.2004

VASTAAVAA   
PYSYVÄT VASTAAVAT   
Aineettomat hyödykkeet 7 95 �98
Aineelliset hyödykkeet 8 60 �24
Sijoitukset   
  Osuudet saman konsernin yrityksissä 9.1 �5 223 �5 265
  Osuudet osakkuusyrityksissä 9.2 � 008 � 0�6
  Muut sijoitukset 9.3 25 2�
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  16 411 16 624
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Pitkäaikaiset saamiset 10 �87 �7�
Lyhytaikaiset saamiset 11 405 3 300
Rahat ja pankkisaamiset  � �72 95
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  1 765 3 566
   
VASTAAVAA  18 177 20 190
   
   
VASTATTAVAA   
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 12.1 �5 9�7 �5 9�6
Ylikurssirahasto 12.2 4 780 4 779
Edellisten tilikausien voitto / tappio 12.3 -4 �8� -2 50�
Tilikauden tulos 12.4 -� 879 -� 679
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  14 638 16 515
   
PAKOLLISET VARAUKSET 13 21 2
   
VIERAS PÄÄOMA   
Pitkäaikainen vieras pääoma 14 2 834 2 858
Lyhytaikainen vieras pääoma 15 684 8�5
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  3 518 3 673
   
VASTATTAVAA  18 177 20 190
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emoyhtiön rahavirtalasKelma, Fas (1 000 euroa)   

  
   1.1.-31.12.2005      1.1.-31.12.2004
Liiketoiminnan rahavirta  
  Liikevoitto (+) / -tappio (-)   -� 789 -� 483
  Oikaisut liikevoittoon   49 -298
  Nettokäyttöpääoman muutos   �87 �
  Liiketoiminnan rahoituserät, netto   32 0
Liiketoiminnan rahavirta   -1 521 -1 780
  
Investointien rahavirta  
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  -�� -80
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot  26 0
  Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet   48 0
  Luovutustulot muista sijoituksista   0 236
  Lainasaamisten lisäys/vähennys   -�2 29�
  Saadut osingot investoinneista   327 0
Investointien rahavirta   379 447
  
Rahoituksen rahavirta  
  Maksullinen osakeanti   � 0
  Lyhytaikaisten lainojen nostot   0 374
  Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -4�� 0
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   0 -24
  Saadut ja maksetut konserniavustukset   65 0
  Pitkäaikaisten saamisten lisäys/ vähennys  2 500 -2 500
Rahoituksen rahavirta    2 155 -2 150
  
Rahavarojen muutos   1 013 -3 483
  
Rahavarat �.�.   -94 -3 577
Rahavarat 3�.�2.   � �72 94
Rahavarojen muutos   1 078 -3 483
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emoyhtiön tilinpäätöKsen liitetiedot, Fas

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Proha Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 2005 on laadittu suomalaisen kirjanpitolain- ja yhteisölainsäädännön mu-
kaisesti. Proha-konserni siirtyi vuoden 2005 alussa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen ra-
portointiin. 

Valuuttamääräiset erät

ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan likimain tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden lopussa ulko-
maanrahan määräiset saamiset ja velat arvostetaan käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. 

Rahoituksesta syntyneet kurssivoitot ja – tappiot esitetään tuloslaskelmassa rahoituserissä, muut kurssivoitot 
ja – tappiot sisällytetään liiketulokseen.

Myynnin tuloutus

Tuote- ja palvelumyynti tuloutetaan, kun tuote tai palvelu on toimitettu asiakkaalle. Lisenssimyynti tuloutetaan 
suorituksen luovutuksen mukaan. Ylläpitomaksut tuloutetaan sopimusajalle jaksotettuina.

Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy vuokratuottoja, julkisia avustuksia sekä käyttöomaisuuden luovutus-
voittoja. 

Eläkkeet
Eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiössä. Lakisääteiset eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

Tutkimus- ja kehitysmenot
Tuotekehitysmenot on kirjattu suoraan kuluksi niiden syntymisvuotena.

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Käyttöomaisuus merkitään taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suun-
nitelman mukaiset poistot lasketaan tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeen arvioidun taloudellisen vaiku-
tusajan perusteella. Taloudelliset vaikutusajat ovat:

Aineettomat hyödykkeet (ohjelmistot)  3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot   3 – 5 vuotta
Koneet ja kalusto    4 vuotta

Myyntisaamiset
Myyntisaamiset merkitään taseeseen alkuperäisen laskutetun määrän mukaisesti vähennettyinä epävarmoilla 
saamilla.

Verot
Tuloverot on kirjattu Suomen verolainsäädännön mukaisesti.
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2. Liikevaihto   
 
Maantieteellinen jakauma  
 (� 000 euroa)  2005 2004
Suomi  �00 �62
Yhteensä  100 162
  

3. Liiketoiminnan muut tuotot  

(� 000 euroa)  2005 2004
Vuokrat  �93 �85
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot, 
aineelliset hyödykkeet  26 2
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot, sijoitukset 44 �49
Purkuvoitot  0 50
Liiketoiminnan muut tuotot  34 �26
Yhteensä  296 512
  

4. Henkilöstökulut  

(� 000 euroa)  2005 2004
Palkat ja palkkiot  -76� -798
Eläkekulut  -�53 -�29
Muut henkilösivukulut  -8� -79
Yhteensä  -995 -1 006
  
Johdon palkat ja palkkiot  
  2005 2004
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja  248 242
Yhteensä  248 242
  
Hallituksen ja toimitusjohtajan eläkesitoumukset  

Emoyhtiön toimitusjohtajalla  on yhtiön ottama vapaaehtoinen eläkevakuutus,  
jonka perusteella maksetaan lisäeläkettä 6� vuoden iässä.  
   
Henkilöstön lukumäärä  2005 2004
Keskimäärin  �� �4
Tilikauden lopussa  �� �3

5. Poistot ja arvonalentumiset    

(� 000 euroa)  2005 2004
Suunnitelman mukaiset poistot   -97 -�08
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6. Rahoitustuotot ja -kulut  

(� 000 euroa)  2005 2004
6.1. Osinkotuotot    
  
Saman konsernin yrityksiltä  308 9
Omistusyhteysyrityksiltä  0 3
Muilta  �9 0
Yhteensä  327 12
  
6.2. Muut korko- ja rahoitustuotot  
  
Saman konsernin yrityksiltä  6 0
Muilta  59 27
Yhteensä  65 27
  
6.3. Korkokulut ja muu rahoituskulut  
  
Saman konsernin yrityksiltä  -�32 -24
Muille  -4�5 -2�2
Yhteensä  -547 -236

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä  -155 -197
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7. Aineettomat hyödykkeet   
	 	
7.1. Atk-ohjelmat ja lisenssit	 	
(1	000	euroa)	 	 2005	 2004
Hankintameno	1.1.	 	 569	 533
Lisäykset	 	 0	 39
Vähennykset	 	 0	 -3
Hankintameno	31.12.	 	 569	 569
Kertyneet	poistot	ja	arvonalentumiset	1.1.	 -542	 -533
Tilikauden	poisto	 	 -12	 -9
Kertyneet	poistot	ja	arvonalentumiset	31.12.	 -554	 -542
	 	
Kirjanpitoarvo 31.12  15 27
		 		 	
7.2. Muut pitkävaikutteiset menot	 	
(1	000	euroa)	 	 2005	 2004
Hankintameno	1.1.	 	 231	 231
Oikaisut	hankintamenoon	1.1.	 	 -1	 0
Hankintameno	31.12.	 	 230	 231
Kertyneet	poistot	ja	arvonalentumiset	1.1.	 -111	 -72
Oikaisut	kertyneisiin	poistoihin	ja	 	
arvonalennuksiin	1.1.	 	 1	 0
Tilikauden	poisto	 	 -39	 -39
Kertyneet	poistot	ja	arvonalentumiset	31.12.	 -150	 -111
	 	
Kirjanpitoarvo 31.12.  80 120
	 	 	 	
7.3. Ennakkomaksut	 	
(1	000	euroa)	 	 2005	 2004
Hankintameno	1.1.	 	 51	 85
Siirrot	 	 -51	 -34
Hankintameno	31.12.	 	 0	 51
	 	
Yhteensä aineettomat hyödykkeet	 	
(1	000	euroa)	 	 2005	 2004
Hankintameno	1.1.	 	 851	 849
Oikaisut	hankintamenoon	1.1.	 	 -1	 0
Lisäykset	 	 0	 39
Vähennykset	 	 -51	 -37
Hankintameno	31.12.	 	 799	 851
Kertyneet	poistot	ja	arvonalentumiset	1.1.	 -653	 -605
Oikaisut	kertyneisiin	poistoihin	ja	 	
arvonalennuksiin	1.1.	 	 1	 0
Tilikauden	poisto		 	 -52	 -48
Kertyneet	poistot	ja	arvonalentumiset	31.12.	 -704	 -653

Kirjanpitoarvo 31.12.  95 198
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8. Aineelliset hyödykkeet 

Koneet ja kalusto  
(� 000 euroa)  2005 2004
Hankintameno �.�.  380 322
Oikaisut hankintamenoon �.�.  -� 0
Lisäykset  �� ��6
Vähennykset  -47 -58
Hankintameno 3�.�2.  343 380
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset �.�. -256 -200
Oikaisut kertyneisiin poistoihin ja   
arvonalennuksiin �.�.  � 0
Vähennysten kertyneet poistot  �7 0
Tilikauden poisto  -45 -56
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 3�.�2. -283 -256
  
Kirjanpitoarvo 31.12.  60 124

9. Sijoitukset   
   
9.1. Osuudet saman konsernin yrityksissä   
(� 000 euroa)  2005 2004
Hankintameno �.�.  �5 265 �� 522 
Lisäykset  0 3 963 
Vähennykset  -23 -207 
Siirrot erien välillä  -�3 
Hankintameno 3�.�2.  �5 242 �5 265 
Kertyneet arvonalennukset �.�.  0 0 
Arvonalennukset  -�9 0
Kertyneet arvonalennukset 3�.�2.  -�9 0 
   
Kirjanpitoarvo 31.12.  15 223 15 265 
     
9.2. Osuudet osakkuusyrityksissä   
(� 000 euroa)  2005 2004
Hankintameno �.�.  � 046 � 293 
Vähennykset  -4 -247 
Siirrot erien välillä  -3 0 
Hankintameno 3�.�2.  � 038 � 046 
Kertyneet arvonalennukset �.�.  -30 -30
Kertyneet arvonalennukset 3�.�2.  -30 -30 
   
Kirjanpitoarvo 31.12.  1 008 1 016 
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9.3. Muut sijoitukset   
   
Muut osakkeet   
(� 000 euroa)  2005 2004
Hankintameno �.�.  2� 95 
Lisäykset  0 0 
Vähennykset  0 -88 
Siirrot erien välillä  3 �3
Hankintameno 3�.�2.  25 20 
Kertyneet arvonalennukset �.�.  0 0
Kertyneet arvonalennukset 3�.�2.  0 0 
    
Kirjanpitoarvo 31.12.  25 21 
   
   
Osuudet saman konsernin yrityksissä 31.12.2005   
   
Yritys    Emoyhtiön
    omistus-
   Kotipaikka Maa osuus %
Artemis International Solutions Corporation Delaware uSA 53,29
Datamar Oy  Lahti Suomi 90,00
Dovre International AS  Stavanger Norja 60,00
Futura One Oy  Espoo Suomi 5�,00
Intellisoft Oy  Espoo Suomi 80,�0
Safran Software Solutions AS  Stavanger Norja �00,00 
   
Osuudet osakkuusyrityksissä 31.12.2005   

Yritys    Emoyhtiön
    omistus-
   Kotipaikka Maa osuus %
DA Management Solutions Oy  Espoo Suomi 2�,00
Kiinteistö Oy Kuukoti  Espoo Suomi 43,49
Tietovaruste Oy  Espoo Suomi 49,33  
   
Muut sijoitukset 31.12.2005   
   
Yritys    Emoyhtiön
    omistus-
   Kotipaikka Maa osuus %
Global Teleworking S.L.  Madrid Espanja �5,00
Procountor International Oy  Savonlinna Suomi �9,95
Tesnet Group Oy  Savonlinna Suomi 35,00
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10. Pitkäaikaiset saamiset  

(� 000 euroa)  2005 2004
Saamiset saman konsernin yrityksiltä  �87 0
Lainasaamiset  0 �7�
Yhteensä  187 171
  

11. Lyhytaikaiset saamiset  

(� 000 euroa)  2005 2004
Myyntisaamiset konserniyrityksiltä  224 227
Myyntisaamiset  0 �2
Lainasaamiset konserniyrityksiltä  �5 90
Lainasaamiset  0 2 500
Muut saamiset konserniyrityksiltä  66 0
Muut saamiset  56 46
Siirtosaamiset konserniyrityksiltä  0 70
Siirtosaamiset  44 355
Yhteensä  405 3 300

Siirtosaamisten olennaiset erät  
(� 000 euroa)  2005 2004  
  jaksotetut kulut  29 25
  Verosaamiset  0 262
  Muut  �5 68
Yhteensä  44 355

12. Oma pääoma  

(� 000 euroa)  2005 2004
12.1. Osakepääoma  
Osakepääoma �.�.  �5 9�6 �3 875
uusmerkinnät  0 2 04�
Osakepääoma 3�.�2.  �5 9�7 �5 9�6
  
12.2. Ylikurssirahasto  
Ylikurssirahasto �.�.  4 779 2 896
Emissiovoitto  � � 883
Ylikurssirahasto 3�.�2.  4 780 4 779
  
12.3. Edellisten tilikausien voitto/tappio  
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta �.�.  -4 �8� -2 50�
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12. -4 181 -2 501
  
12.4. Tilikauden tulos  -� 879 -� 679
  
Oma pääoma yhteensä  14 638 16 515
  
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista  
  
Kertyneet tappiot  edellisiltä tilikausilta  -4 �8� -2 50�
Tilikauden tappio  -� 879 -� 679
Yhteensä  -6 060 -4 180
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13. Pakolliset varaukset  

(� 000 euroa)  2005 2004
Optioiden sosiaalikuluvaraus  0 2
Muut pakolliset varaukset  2� 0
Yhteensä  21 2
  

14. Pitkäaikainen vieras pääoma  

(� 000 euroa)  2005 2004
Vaihtovelkakirjalainat  2 8�0 2 8�0
Lainat rahoituslaitoksilta  24 48
Yhteensä  2 834 2 858
  

15. Lyhytaikainen vieras pääoma  
 
(� 000 euroa)  2005 2004
Lainat rahoituslaitoksilta  24 4��
Ostovelat konserniyrityksille  23� 54
Ostovelat  23 57
Muut velat  30 43
Siirtovelat  376 249
Yhteensä  684 815
  
  
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät  
(� 000 euroa)  2005 2004
Korkojaksotukset  �69 2
Henkilöstökulujaksotukset  94 �0�
Muut kuluvaraukset  ��3 �46
Yhteensä  376 249

Vastuusitoumukset  

(� 000 euroa)  2005 2004
Omasta puolesta annetut vakuudet  

Velat, joiden vakuudeksi annettu osakkeita  
Rahoituslainat  48 72
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo  �52 �52
  
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:  
Yhden vuoden kuluessa  58 �7
� - 5 vuoden kuluessa  77 23
Yhteensä  �36 40
  
Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet
  
Velat, joiden vakuudeksi annettu talletus  
Vakuudeksi annettu talletus  0 2500
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taloudellista Kehitystä Kuvaavat tunnusluvut  
2001–2005    

  IFRS IFRS FAS FAS FAS
(� 000 euroa) 2005 2004 2003 2002 2001
Liikevaihto 64 527 65 7�4 76 792 �00 824 82 845
Liikevaihdon muutos, % -�,8 % -�4,4 % -23,8 % 2�,7 % �29,2 %
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 26 42� 23 840   
Liikevaihto, lopetetut toiminnot 38 �06 4� 874   
Liiketulos -3 560 -� 984 -5 987 3 052 -6 098
% liikevaihdosta -5,5 % -3,0 % -7,8 % 3,0 % -7,4 %
Liiketulos, jatkuvat toiminnot -� 388 -977   
Liiketulos, lopetetut toiminnot -2 �72 -� 007   
Tulos ennen veroja -5 003 -� 976 -5 845 3 287 -7 246
% liikevaihdosta -7,8 % -3,0 % -7,6 % 3,3 % -8,8 %
Tilikauden tulos -6 029 -2 872 -6 �87 � 765 -�0 085
% liikevaihdosta -9,3 % -4,4 % -8,� % �,8 % -�2,2 %
Oman pääoman tuotto, % -86,0 % -29,3 % -48,8 % �6,4 % -63,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % -�3,4 % -�,9 % -�9,� % �8,2 % -25,4 %
Omavaraisuusaste, % ��,0 % 23,4 % 26,� % 3�,4 % 34,6 %
Nettovelkaantumisaste, % 47,0 % 40,2 % 5,3 % -3�,8 % -��,9 %
Taseen loppusumma 42 837 42 984 44 70� 59 6�4 54 357
Bruttoinvestoinnit  279 4 433 538 2 52� 3 3�4
% liikevaihdosta 0,4 % 6,7 % 0,7 % 2,5 % 4,0 %
Tutkimus- ja kehitysmenot, MEuR 7 3�0 6 834 7 9�0 8 570 �� 598
% liikevaihdosta ��,3 % �0,4 % �0,3 % 8,5 % �4,0 %
Henkilöstö keskimäärin      
tilikauden aikana 525 569 642 753 690
Henkilöstö tilikauden lopussa 53� 525 6�9 643 638
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osaKeKohtaiset tunnusluvut      
(osakeantioikaistu)     
     
 IFRS IFRS FAS FAS FAS
 2005 2004 2003 2002 200�
Laimentamaton osakekohtainen     
tulos, EuR, konserni -0,098 -0,050 -0,��8 0,034 -0,�98
Laimennusvaikutuksella oikaistu     
osakekohtainen      
tulos, EuR, konserni -0,098 -0,049 *) 0,034 *)

Laimentamaton osakekohtainen     
tulos, EuR, jatkuvat toiminnot -0,032 -0,029      
Laimennusvaikutuksella oikaistu     
osakekohtainen      
tulos, EuR, jatkuvat toiminnot -0,032 -0,029    
Laimentamaton osakekohtainen     
tulos, EuR, lopetetut toiminnot -0,067 -0,02�      
Laimennusvaikutuksella oikaistu     
osakekohtainen      
tulos, EuR, lopetetut toiminnot -0,067 -0,020      
Osakekohtainen 
oma pääoma, EuR 0,07 0,�5 0,�8 0,29 0,24
Osingot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Osakekohtainen osinko, EuR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Osinko tuloksesta, % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Hinta/tulos, EuR -3,66 -9,�6 -6,70 �5,30 -�,97
Osakkeen ylin kurssi, EuR 0,56 �,�5 0,84 0,7� 3,�5
Osakkeen alin kurssi, EuR 0,33 0,44 0,43 0,30 0,27
Tilikauden keskikurssi, EuR 0,43 0,69 0,6� 0,58 0,90
Osakekannan markkina-arvo, 
milj. EuR 22,0 27,5 4�,6 27,0 �9,9
Osakkeiden vaihto, milj. EuR 9,8 �2,� �5,0 �7,7 �8,2
Osakkeiden vaihto, % 37,� % 30,4 % 46,4 % 59,2 % 39,7 %
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä:     
  - laimentamaton (� 000) 6� 2�8 57 3�4 52 6�5 5� 798 5� 050
  - laimennettu (� 000) 6� 2�8 58 473 53 �29 5� 938 5� 050
Osakkeiden lukumäärä kauden     
lopussa (� 000) 6� 2�9 6� 2�8 53 367 5� 867 5� 054
     
*) Laimennusvaikutuksella oikaistua tulos/osake-tunnuslukua ei ole esitetty, koska se muodostuisi paremmaksi kuin laimentamaton 
tunnusluku.     
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tunnusluKujan lasKentaperiaatteet      
 
 
Oman pääoman tuotto (ROE), % *) Tilikauden tulos x �00 
 Oma pääoma (keskimäärin) 
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % *) Tulos ennen veroja  + korko- ja muut rahoituskulut x �00 
 Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin) 
 
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x �00 
 Taseen loppusumma - saadut ennakot 
 
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % Korollinen vieras pääoma - rahavarat x �00 
 Oma pääoma 
 
Osakekohtainen tulos (EPS), EuR Tilikauden tulos 
 Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä 
 
Osakekohtainen oma pääoma, EuR Oma pääoma 
 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa 
  

Osakekohtainen osinko, EuR Tilikaudelta jaettava osinko 
 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa 
  

Osinko tuloksesta, % Osakeantioikaistu osinko/osake x �00 
 Osakekohtainen tulos 
 
Efektiivinen osinkotuotto, % Osakeantioikaistu osinko/osake x �00 
 Osakeantioikaistu pörssikurssi tilikauden lopussa 
 
Hinta/ tulos (P/E), EuR Osakeantioikaistu pörssikurssi tilikauden lopussa 
 Osakekohtainen tulos 
 
*) Tunnusluvun jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten taseen mukaisten arvojen keskiarvona.
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osaKe ja osaKKeenomistajat

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,26 euroa/osake. jokainen osake 
oikeuttaa yhteen ääneen. Proha Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä NM-listalla. Prohan osakepää-
oma �.�.2005 oli �5.9�6.620,20 euroa ja osakkeiden määrä oli 6�.2�7.770 kpl.

Proha Oyj:n optio-oikeuksilla merkittiin tilikauden aikana yhteensä 900 uutta osaketta. Osakkeet merkittiin 
vuoden 200� optioilla siten, että optio-ohjelman A, B, C ja D-optioilla merkittiin 225 osaketta kullakin. Optio-
ohjelma perustuu hallituksen 4.2.200� tekemään päätökseen. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekis-
teriin �2.�0.2005.

Proha Oyj:n osakepääoma 3�.�2.2005 oli �5.9�6.854,20 euroa ja osakkeiden määrä  oli 6�.2�8.670 kpl.

OPTIO-OIKEUDET

Proha Oyj:n vuoden 2005 optio-ohjelma laskettiin liikkeeseen kolmessa osassa. 
Hallitus päätti kokouksessaan 29.3.2005 laskea liikkeeseen enintään 644.970 kappaletta optio-oikeuksia jaet-

tavaksi Proha Oyj:n ja eräiden Proha-konsernin tytäryhtiöiden avainhenkilöstölle lukuun ottamatta Proha Oyj:n 
hallitusta, toimitusjohtajaa ja konsernin johtohenkilöitä. Proha Oyj:n hallitus hyväksyi optioannin merkinnät ko-
kouksessaan 26.4.2005. Optioannissa merkittiin yhteensä 535.080 Proha Oyj:n optio-oikeutta, jotka oikeuttavat 
yhteensä 535.080 osakkeen merkitsemiseen. Hallitus vahvisti optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen 
merkintähinnaksi 0,50 euroa, joka on Proha Oyj:n osakkeen painotettu keskihinta 4.-22.4.2005.

22.4.2005 kokoontunut varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen laskea liikkeeseen enintään 
585.000 optio-oikeutta, jotka tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen konserniyhtiöiden 
johdolle. Optio-ohjelma ei koskenut Proha Oyj:n toimitusjohtajaa tai yhtiön hallituksen jäseniä. Proha Oyj:n 
hallitus hyväksyi optioannin merkinnät kokouksessaan 9.5.2005. Optioanti merkittiin täyteen. Kullakin optiolla 
voi merkitä yhden osakkeen. Optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,50 euroa. 

Prohan hallitus päätti 2�.9.2005 laajentaa johdon optio-ohjelmaa laskemalla liikkeeseen 90.000 kappaletta 
optio-oikeuksia. Optio-oikeudet tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen konserniyhti-
öiden johdolle tapahtuneiden henkilövaihdosten mukaisesti. Optio-oikeudet merkittiin välittömästi. Optio-
oikeuksia ei tarjottu Proha Oyj:n toimitusjohtajalle tai hallituksen jäsenille. Optio-ohjelman ehdot ovat samat 
kuin 22.4.2005 hyväksytyssä johdon optio-ohjelmassa. 

Vuosina 200�–2005 annetut optio-oikeudet ovat seuraavat:

          Osakkeiden
  Merkintähinta Optioita Osakkeita  kirjanpitoarvo
Merkintäaika  euroa kpl kpl  1 000 euroa
Vuosi 2001
A 4.2.2002 - 4.2.2006   �,35 4 860 250  486 025   �26,37
B 4.2.2003 - 4.2.2006   �,35  4 860 250  486 025   �26,37
C 4.2.2004 - 4.2.2006   �,35  4 860 250  486 025   �26,37
D 4.2.2005 - 4.2.2006   �,35  4 860 250  486 025   �26,37
Yhteensä    19 441 000  1 944 100   505,47
Osakemerkinnät    -9 000  -900   -0,23
Mitätöity    -4 479 730  -447 973   -��6,47
Jäljellä 31.12.2005    14 952 270  1 495 227   388,76

Vuoden 200� optio-ohjelma on lakannut katsauskauden päättymisen jälkeen 4.2.2006.
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Merkintäaika         Osakkeiden
   Merkintähinta  Optioita Osakkeita   kirjanpitoarvo
  euroa kpl kpl  1 000 euroa
Vuosi 2002
A �.4.2003 - �.4.2007   0,43 364 500  364 500   94,77
B �.4.2004 - �.4.2007   0,43 364 500  364 500   94,77
C �.4.2005 - �.4.2007   0,43  364 500  364 500   94,77
D �.4.2006 - �.4.2007   0,43  364 500  364 500   94,77
Yhteensä    1 458 000  1 458 000   379,08
Osakemerkinnät   -500  -500   -0,�3
Mitätöity    -�62 850  -�62 850   -42,34
Jäljellä 31.12.2005    1 294 650  1 294 650   336,61

Vuosi 2003
A �.4.2004 - �.4.2007   0,50 274 685  274 685   7�,42
B �.4.2005 - �.4.2007   0,50  274 685  274 685   7�,42
C �.4.2006 - �.4.2007   0,50  274 685  274 685   7�,42
Yhteensä    824 055  824 055   214,25
Mitätöity    -6 670  -6 670    �,73
Jäljellä 31.12.2005    817 385  817 385   212,52

Vuosi 2005
A �.4.2006 - �.4.2009   0,50  403 360  403 360   �04,87
B �.4.2007 - �.4.2009   0,50  403 360  403 360   �04,87
C �.4.2008 - �.4.2009   0,50  403 360  403 360   �04,87
Yhteensä    1 210 080 1 210 080   314,62
Mitätöity    -60 000  -60 000    �5,60
Jäljellä 31.12.2005    1 150 080  1 150 080   299,02

Annettu yhteensä    22 933 �35  5 436 235   � 4�3,42
Osakemerkinnät    -9 500  -� 400    -0,36
Mitätöity    -4 709 250  -677 493   -�76,�5
Jäljellä 31.12.2005    18 214 385  4 757 342   1 236,91

VAIHTOVELKAKIRJALAINA

Proha laski 20.�2.2002 liikkeeseen ammattimaisille sijoittajille suunnatun vaihtovelkakirjalainan. Lainaa mer-
kittiin 2,8 milj. euroa. Lainalle maksetaan kiinteä 6,00 prosentin vuotuinen korko. Laina voidaan vaihtaa enin-
tään 4.496.000 uuteen osakkeeseen. Vaihtosuhdetta määriteltäessä osakkeen hintana käytetään 0,625 euroa. 
Vaihtoaika alkoi �9.2.2003 ja päättyy kaksi pankkipäivää ennen lainan erääntymistä takaisin maksettavaksi 
30.�2.2007.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2005 antama valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta 
uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa osakkeenomistajille kuuluvas-
ta merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enin-
tään 3.�83.324,04 eurolla antamalla merkittäväksi enintään �2.243.554 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 
0,26 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Määrä 
vastaa noin 20 prosenttia päätöksentekohetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlaske-
tusta äänimäärästä.

Valtuutus on voimassa 22.4.2006 asti. Valtuutusta ei ole toistaiseksi käytetty.
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SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2005

  Osakkeita  Koko osake- ja
Nimi  kpl  äänimäärästä %
Dovregruppen AS  6 56� 646  �0,7
Alec E. Gores Trust  6 357 655  �0,4
Etra-Invest Oy  6 �00 000  9,9
Pekka Pere  4 24� �05  6,9
Pekka Mäkelä  2 923 775  4,8
Lars Nyqvist  � 935 055  3,2
Thominvest Oy  � 043 500  �,7
FIM Pankkiiriliike Oy  � 036 300  �,7
Eero Ruokostenpohja  694 �50  �,�
Risto Saikko  62� 390  �,0
Patrick Ternier  550 087  0,9
Trivian Oy  505 000  0,8
Alexa Marie Gores  474 720  0,8
Eric B. Gores  474 720  0,8
Lauren C. Gores  474 720  0,8
Rochelle Francis Gores  474 720  0,8

OSAKEOMISTUKSEN JAKAUMA 31.12.2005

Omistettujen osakkeiden mukaan
   Osuus  Osake- Osuus 
 Omistajien   kaikista  määrä  osake- 
Osakkeita lukumäärä  omistajista % yhteensä kannasta%
�-�00 �92  5,3 �3 808 0,02
�0�-500 7�4  �9,7 280 �89 0,46
50�-� 000 620  �7,�0 570 �73 0,93
� 00�-5 000 � 296  35,7 3 580 033 5,85
5 00�-�0 000 378  �0,42 3 008 409 4,9�
�0 00�-50 000 336  9,3 7 527 966 �2,30
50 00�-�00 000 25  0,69 � 803 046 2,95
�00.00�-500 000 53  �,46 �� 866 383 �9,38
500 00�- �2  0,33 32 568 663 53,20
Yhteensä 3 626  100.00 61 218 670 100.00

Omistajaryhmittäin
   Osuus  Osake- Osuus 
 Omistajien   kaikista  määrä  osake- 
 lukumäärä  omistajista % yhteensä kannasta%
Yksityiset yritykset 233  6,4 �2 �86 063 �9,9
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 4  0,2 6 785 646 ��,�
julkisyhteisöt �  0,0 800 0,0
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 3  0,� 4 550 0,0
Kotitaloudet 3 303  9�,� 28 060 249 45,8
ulkomaat 77  2,� �3 822 420 22,6
Hallintarekisteröidyt 5  0,� 358 942 0,6
Yhteensä 3 626  100,0 61 218 670 100,0
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JOHDON OMISTUS

Hallituksen jäsenet omistivat 3�.�2.2005 yhteensä 7.�66.�30 osaketta, mikä vastaa 3�.�2.2005 noin ��,7� % 
koko osake- ja äänimäärästä. 

Hallituksen jäsenten omistamat optio-oikeudet vastaavat noin 26,6� % Proha Oyj:n liikkeelle laskemien op-
tio-oikeuksien nojalla merkittävissä olevien osakkeiden kokonaismäärästä. Näiden optio-oikeuksien perusteel-
la voidaan merkitä 868.000 osaketta, joka olisi 3�.�2.2005 vastannut noin �,40 % koko osake- ja äänimäärästä 
optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet huomioon ottaen.

Lisäksi hallituksen jäsenen omistaman sijoitusyhtiön merkitsemä �.405.000 euron vaihtovelkakirjalaina voi-
daan vaihtaa yhteensä 2.248.000 Proha Oyj:n uuteen osakkeeseen, joka olisi 3�.�2.2005 vastannut noin 3,54 % 
Proha Oyj:n uudesta osakepääomasta vaihtovelkakirjalainalla merkittävät osakkeet huomioon ottaen.

 Osakkeita   Osuus Optioita   Osakkeita
Nimi kpl  osakkeista % kpl 1)   vvk-lainalla 2)

Olof Ödman (pj)  � 250 0,002   �30 700  -
Birger Flaa 0 0  0  -
Pekka Mäkelä  2 923 775  4,78   69 600   -
Pekka Pere  4 24� �05  6,93  667 700   2 248 000
Yhteensä  7 166 130  11,09  868 000   2 248 000

1) Optioiden määrä on sen mukainen, montako osaketta ko. henkilön omistamilla optioilla voi merkitä.
2) Kukin 1.000 euron nimellisarvoinen vaihtovelkakirja voidaan vaihtaa 1.600 yhtiön osakkeeseen.

KURSSIKEHITYS JA VAIHTO

Proha Oyj:llä oli 3�.�2.2005 yhteensä 3626 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Tilikaudella �.�. - 3�.�2.2005 kau-
pankäynnin alin kurssi oli 0,33 euroa ja ylin kurssi oli 0,56 euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.�2.2005 oli 0,36 
euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli noin 22 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto katsaus-
kaudella Helsingin Pörssin NM-listalla oli noin 9,8 milj. euroa.

ARTEMIS INTERNATIONAL SOLUTIONS CORPORATION LAINASOPIMUS 
LAURUS MASTER FUND LTD:N KANSSA

AISC sopi �5.8.2003 Laurus Master Fund Ltd:n (Laurus) kanssa yhteensä 5 miljoonan dollarin lainalimiitistä 
vakuudellisen vaihtovelkakirjalainan muodossa, jossa yhteydessä Laurus sai myös �0 vuoden siirtokelpoiset 
warrantit �25.000 AISC:n osakkeeseen. AISC on neuvotellut lainalimiitin ehdot uudelleen kesäkuussa 2004 ja 
maaliskuussa 2005. uusien ehtojen mukaan lainan antajalla on oikeus konvertoida lainan pääoma käytössä ole-
van limiitin ensimmäisen �,5 miljoonan dollarin osalta yhteensä 722.646 AISC:n osakkeeksi siten, että �90.000 
osaketta on merkittävissä hintaan �,45 dollaria osakkeelta, �90.000 osaketta hintaan �,8� dollaria osakkeelta ja 
342.646 osaketta hintaan 2,57 dollaria osakkeelta. Lainan 3�.5.2005 muutettujen ehtojen mukaan, mikäli limiitin 
saldo ylittää �,5 miljoonaa dollaria, seuraavan �,5 miljoonan dollarin erän osalta konvertointihinta on alempi 
seuraavista, 2,92 dollaria osakkeelta tai yhtiön osakkeen markkinahinta ajanjaksolla, joka on viisi kaupankäynti-
päivää ennen uuden lainaerän avaamista, lisättynä 5 %:lla. Sopimusehdot rajoittavat Lauruksen omistuksen 2,5 
%:iin AISC:n osakekannasta. Korvaus ennenaikaisesta takaisinmaksusta on 30 %. AISC nosti 3�.3.2005 uuden 
3,0 miljoonan dollarin suuruisen lainaerän. Limiitistä oli 3�.�2.2005 käytössä n. 3,9 miljoonaa dollaria, josta n. 3,0 
miljoonaa dollaria erääntyy maksettavaksi 30.4.2006 ja n. 0,9 milj. dollaria erääntyy maksettavaksi 26.8.2006.
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tilinpäätöKsen alleKirjoituKset

Espoossa, maaliskuun �6. päivänä 2006

Olof Ödman Pekka Mäkelä
hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen

Birger Flaa Pekka Pere
hallituksen jäsen toimitusjohtaja, hallituksen jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Edellä oleva tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkas-
tuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Espoossa, �2. huhtikuuta 2006

ERNST & YOuNG OY
KHT-yhteisö

ulla Nykky
KHT
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yhteystiedot

SUOMI

Proha Oyj
www.proha.fi

Maapallonkuja � A

022�0 Espoo

Puh. 020 4362 000

Fax 020 4362 500

Artemis Finland Oy
Maapallonkuja � A

022�0 Espoo

Puh.  020 4362 000

Fax  020 4362 500

Takojankatu �5 B

33540 Tampere

Puh.  020 4362 700

Fax  020 4362 777

Datamar Oy
Hämeenkatu 20 B

�5��0 Lahti

Puh.  020 4362 004

Fax  020 4362 504

HONg KONg
Artemis International Ltd.
2/F Shui on Centre

6-8 Harbor Road

Hong Kong

Puh.  +852 2836 32�8

Fax  +852 259� 047�

ISO-BRITANNIA
Artemis International 
Corporation Ltd.
Regus House, 

268 Bath Road, 

Slough, Berks, SL� 4DX 

united Kingdom

Puh.  +44 �753 727 �00

Fax  +44 �753 727 099

Safran Software Solutions AS
Aberdeen Science and 

Technology Park,

Balgownie Road,

Bridge of Don Aberdeen,

AB22 8GT

united Kingdom

Puh.  +44 �224 357 248

ITALIA
Artemis International SPA
viale Monza, 259

20�26 Milan, Italy

Puh.  +39 02 2700 4779

Fax  +39 02 2700 4852

via Cristoforo Colombo, 440

00�45 Rome, Italy

Puh.  +39 06 54� 62�6

Fax  +39 06 54� 6243

JAPANI
Artemis International Ltd.
Kojimachi Tsuruya 

Hachiman bldg 5F

2-4 Kojimachi Chiyoda-ku

Tokyo �02-0083, japan

Puh.  +8� 33 262 8�6�

Fax  +8� 33 262 8550

KIINA
Artemis International 
Corporation Pte Ltd. 
Room �425, 

Suncome Cimic Tower, 

800 Shang Cheng Road, 

Pu Dong New Area 200�20, 

Shanghai, China

Puh.  +86 2� 5835 2232

Fax  +86 2� 5835 2998

NORJA
Safran Software Solutions AS
Rogaland Science Park

P.O box 8034

N-4003 Stavanger, Norway

Puh.  +47 5�87 4560

Fax  +47 5�87 456�

Drammensveien �34

Bygg 4 

N-0277 Oslo, Norway 

Puh. +47 24�� 4530

Fax +47 24�� 450�

Dovre International AS
Niels juels gate 20

Postboks 77

N-400� Stavanger, Norway

Puh. +47 5�50 0�00

Fax +47 5�50 0�0�

Drammensveien �34

Bygg 4

N-0277 Oslo, Norway

Puh. +47 24�� 4500

Fax +47 24�� 450�

RANSKA
Artemis International SARL
5 Place du Marivel

923�6 Sèvres Cedex, France

Puh.  +33 � 4690 �5�5

Fax  +33 � 4507 2364

SAKSA
Artemis International gmbH
Ridlerstr. 3� a

80339 Munich, Germany

Puh.  +49 89 960 7090

Fax  +49 89 960 709��

SINgAPORE
Artemis International 
Corporation Pte Ltd
89 Science Park Drive

04-06/07 The Rutherford

Singapore Science Park

Singapore ��826�

Puh.  +65 6778 �678

Fax  +65 6778 6884

YHDYSVALLAT
Artemis International 
Solutions Corporation
Pääkonttori: Kalifornia

404� MacArthur Boulevard, 

Suite 40�

Newport Beach, 

CA 92660, uSA

Puh.  +� 800 477 6648

Fax  +� 949 660 650�

Colorado
�8�� Pike Road

Longmont, CO 8050�, uSA

Puh. +� 800 477 6648

Fax +� 303 682 4990

Florida
�00 Second Ave. South, 

Ste. 200 St. Petersburg, 

FL 3370�, uSA

Puh. +� 800 477 6648

Fax  +� 727 823 38�5

Illinois
One Northfield Plaza, Suite 

300,

Northfield, 

IL 60093, uSA

Puh. +� 847 44� �802

Fax  +� 847 44� 26�2 

Michigan
7 W. Square Lake Rd.

Bloomfield Hills, 

MI 48302, uSA

Puh.  +� 800 477 6648

Fax  +� 248 452 5698 

New York
509 Madison Avenue, Suite 

702

New York, NY �0022, uSA

Puh.  +� 2�2 3�9 278�

Fax  +� 2�2 3�9 2776

Dovre International AS
��50 Lakeway Drive, 

Suite 2�9, 

Lakeway, TX 78738, uSA

Tel.  +� 5�2 26� �300

Fax  +� 5�2 26� �30�
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Proha Oyj

Maapallonkuja � A

022�0 Espoo

puh. 020 4362 000

fax 020 4362 500

www.proha.fi
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