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1. hallituksen toimintakertomus 1.1. – 31.12.2009 (iFrs)

YHTEENVETO 
(suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita)

Loka – joulukuu 2009

Liikevaihto 15,3 (15,9) milj. euroa – lasku 3,8 %•	

Dovren liikevaihto 14,3 (15,0) milj. euroa – lasku 4,2 %•	

Camakon liikevaihto 0,9 (0,9) milj. euroa – kasvu 5,2 %•	

Liiketulos 0,2 (0,4) milj. euroa – lasku 36,8 %•	

Liiketuloksen kertaluontoiset erät -0,4 (0,0) milj. euroa •	

Katsauskauden tulos -0,3 (0,6) milj. euroa•	

Osakekohtainen tulos -0,00 (0,01) euroa•	

Tilikausi 1.1.–31.12.2009

Liikevaihto 60,7 (62,4) milj. euroa – lasku 2,7 %•	

Dovren liikevaihto 57,5 (59,3) milj. euroa – lasku 3,1 %•	

Camakon liikevaihto 3,3 (3,0) milj. euroa – kasvu 7,8 %•	

Liiketulos 0,3 (0,4) milj. euroa – lasku 26,9 %•	

Liiketuloksen kertaluontoiset erät yhteensä -0,8 milj. euroa •	

Tilikauden tulos -0,7 (-0,1) milj. euroa•	

Osakekohtainen tulos -0,01 (-0,00) euroa•	

Prohan Q4 tulos miinuksella, operatiivinen tulos positiivinen

1. Hallituksen toimintakertomus   
1.1. – 31.12.2009 (IFRS)

KESKEISET TUNNUSLUVUT loka – joulukuu 2009

10-12 10-12

(milj. euroa) 2009 2008 Muutos %

liikevaihto 15,3 15,9 -3,8 %

liiketulos 0,2 0,4 -36,8 %

% liikevaihdosta 1,5 % 2,6 %  

tulos ennen veroja 0,2 0,8 -77,3 %

katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille -0,3 0,6 -148,7 %

oman pääoman tuotto, % -8,1 % 17,6 %

sijoitetun pääoman tuotto, % 15,4 % 28,9 %

rahavarat 3,8 3,1 20,5 %

liiketoiminnan rahavirta 0,1 2,0 -92,6 %

nettovelkaantumisaste, % -2,0 % -11,2 %

omavaraisuusaste, % 46,5 % 49,0 %

tulos / osake, euroa

laimentamaton -0,00 0,01 -148,7 %

laimennettu -0,00 0,01 -148,7 %

oma pääoma/osake, euroa 0,22 0,21 4,8 %
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1. hallituksen toimintakertomus 1.1. – 31.12.2009 (iFrs)

ToiMiTusjohTaja ilKKa Toivola
Proha-konsernin liiketulos neljännellä neljänneksellä oli lievästi voitolli-

nen 0,2 milj. euroa kertaerin jälkeen. Ilman kertaluontoisia eriä Prohan 

liiketulos oli positiivinen 0,6 milj. euroa. 

Palvelujemme kysyntä kehittyi hyvin loka-joulukuussa erityisesti 

Dovren Pohjois-Amerikassa ja kansainvälisillä markkinoilla.  Dovren pal-

veluiden markkina Norjassa oli haastava, ja jouduimme mukautumaan 

markkinatilanteeseen. Tämä johti liikevaihdon ja tuloksen laskuun Nor-

jassa. Safran oli vuonna 2009 osa Dovre-liiketoimintaryhmää.

Camakon operatiivinen liiketulos oli positiivinen 0,1 milj. euroa nel-

jännellä neljänneksellä.  Tuotekehitysaktivointien arvonalennusten jäl-

keen liiketulos oli 0,0 milj. euroa. Fuusioimme Datamar Oy:n ja Camako 

Finland Oy:n Camako Oy:öön.

Tilikaudella 2009 tehdyt tehostustoimet ovat osoittautuneet oikeik-

si ja liiketulos on kääntynyt nousuun. Kaikki Prohan yksiköt olivat ope-

ratiivisesti positiivisia vuoden neljännellä neljänneksellä.  Konsernilla on 

kuitenkin ollut merkittäviä  kertaluonteisia tulosta heikentäviä kuluja 

viimeisen neljänneksen ja vuoden aikana tehdyistä tehostustoimista 

johtuen.

Dovre- ja Camako-liiketoimintaryhmien uudet strategiat on hyväk-

sytty. Strategian avainasiat ovat keskittyminen omaan ydinosaamiseen 

ja kannattavan kasvun hakeminen. Olemme ottaneet ensimmäiset kas-

vustrategian mukaiset askeleet perustamalla uudet yritykset Australian 

Brisbaneen ja Venäjän Yoshnoz:iin, Sahalinin saarelle. 

Tulevaisuuden näKyMäT
Kansainväliset markkinat ovat alkaneet vakiintua vuoden 2009 lopulla. 

Prohan liiketoimintojen avainalueet, kuten Kanada, Norja, Suomi, Ruotsi 

ja Australia odottavat kaikki bruttokansantuotteensa kasvavan vuonna 

2010. Myös Camakon ja Safranin kannalta merkittävän IT-alan uskotaan 

lähtevän hienoiseen kasvuun useimmissa Pohjois-Euroopan maissa.

Dovren alan palveluiden kysyntä on ollut vakaata kansainvälisesti. 

Suuret öljy- ja kaasuyritykset ovat ottaneet pitkän tähtäimen näkö-

kulman investointeihin, eivätkä ole leikanneet niitä yhtä paljon kuin 

monet muut alat. Öljyn tynnyrihinta on pysynyt 70-80 US dollarin vä-

lillä jo jonkin aikaa antaen hyvän perustan jatkuville investoinneille. Eri 

markkina-alueilla ja asiakkailla on kuitenkin suuria eroja, joten yksittäiset 

markkina-alueet ja asiakkaat ovat edelleen riski Dovren toiminnoille 

vuonna 2010. 

Uusi ja kasvava investointialue öljy- ja kaasuteollisuudessa on nes-

teytetyn maakaasun (LNG) projektit, joissa maakaasu nesteytetään 

alhaisissa lämpötiloissa ja siirretään nestemäisenä tankkereihin.  Tämä 

mahdollistaa maakaasun viemisen laajoille markkinoille - kuten Kiinaan 

ja Japaniin - suuria kaasuputkia rakentamatta. Dovre on ollut mukana 

näissä nesteytetyn maakaasun projekteissa ja tulee jatkossakin tarjoa-

maan asiakkaille maailman luokan osaamista tällä uudella teknologia-

alueella.

Markkinaennusteisiin perustuen odotamme Dovren palveluliike-

toiminnan kasvavan 2010.

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa IT-sektorin investoinnit ovat palaa-

massa normaalimmalle tasolle. Näillä Camakon ja Safranin avainmarkki-

noilla ohjelmistojen ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän odotetaan 

kasvavan maltillisesti. Camakon ja Safranin odotetaan tämän vuoksi 

kasvattavan liikevaihtoaan hieman 2010.

Proha ennakoi parempaa liiketulosta ja positiivista tilikauden tulosta 

vuonna 2010. 

Arvio tulevaisuuden näkymistä perustuu Prohan hallituksen hyväk-

symiin ennusteisiin.

KESKEISET TUNNUSLUVUT TILIKAUSI 1.1.–31.12.2009

1-12 1-12

(milj. euroa) 2009 2008 Muutos %

liikevaihto 60,7 62,4 -2,7 %

liiketulos 0,3 0,4 -26,9 %

% liikevaihdosta 0,4 % 0,6 %  

tulos ennen veroja -0,1 0,6 -114,3 %

tilikauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille -0,9 -0,2 -299,2 %

oman pääoman tuotto, % -5,6 % -0,8 %

sijoitetun pääoman tuotto, % 6,7 % 7,7 %  

rahavarat 3,8 3,1 20,5 %

liiketoiminnan rahavirta -1,3 1,2 -204,1 %

nettovelkaantumisaste, % -2,0 % -11,2 %

omavaraisuusaste, % 46,5 % 49,0 %

tulos / osake, euroa

laimentamaton -0,01 0,00 -298,5 %

laimennettu -0,01 0,00 -298,5 %

oma pääoma/osake, euroa 0,22 0,21 4,8 %
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1. hallituksen toimintakertomus 1.1. – 31.12.2009 (iFrs)

liiKevaihTo

Loka – joulukuu 2009

Konsernin liikevaihto laski neljännellä vuosineljänneksellä 3,8 % ja oli 

15,3 (15,9) milj. euroa. Liikevaihdosta Dovre-liiketoimintaryhmän osuus 

oli 93,8 (94,2) % ja Camako-liiketoimintaryhmän osuus oli 6,2 (5,6) %. 

Dovren liikevaihto laski 4,2 % ja oli 14,3 (15,0) milj. euroa. Camakon 

liikevaihto kasvoi 5,2 % ja oli 0,9 (0,9) milj. euroa.

Tilikausi 1.1.– 31.12.2009

Konsernin liikevaihto laski tilikaudella 2,7 % ja oli 60,7 (62,4) milj. euroa. 

Liikevaihdosta Dovre-liiketoimintaryhmän osuus oli 94,7 (95,1) % ja 

Camako- liiketoimintaryhmän osuus oli 5,3 (4,8) %. Dovren liikevaihto 

laski 3,1 % ja oli 57,5 (59,3) milj. euroa.  Camakon liikevaihto kasvoi 7,8 

% ja oli 3,3 (3,0) milj. euroa.

10-12 10-12 1-12 1-12

(milj. euroa) 2009 2008 Muutos % 2009 2008 Muutos %

dovre 14,3 15,0 -4,2 57,5 59,3 -3,1

Camako 0,9 0,9 5,2 3,3 3,0 7,8

muut toiminnot -0,1 0,2 -153,3 0,1 0,4 -80,9

segm. välinen liikevaihto 0,1 -0,2 165,0 -0,1 -0,3 72,5

Konserni yhteensä 15,3 15,9 -3,8 60,7 62,4 -2,7

Konsernin liikevaihdon liiketoiminnallinen segmenttijakauma (milj. euroa):

Konsernin liikevaihdon maantieteellinen segmenttijakauma (milj. euroa): 

10-12 10-12 1-12 1-12

(milj. euroa) 2009 2008 2009 2008

emea 9,0 9,6 35,1 39,8

ameriCas 6,5 6,6 26,5 23,2

aPaC 0,1 0,1 0,4 0,8

segm. välinen liikevaihto -0,4 -0,5 -1,3 -1,3

Konserni yhteensä 15,3 15,9 60,7 62,4

10-12 10-12 1-12 1-12

(% liikevaihdosta) 2009 2008 2009 2008

emea 59,2 % 60,5 % 57,8 % 63,8 %

ameriCas 42,9 % 41,5 % 43,7 % 37,1 %

aPaC 0,4 % 0,8 % 0,7 % 1,2 %

segm. välinen liikevaihto -2,5 % -2,8 % -2,2 % -2,1 %

Konserni yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

10-12 % 10-12 % 1-12 % 1-12 %

2009 2008 2009 2008

Palvelut 15,0 98,0 15,5 97,5 59,5 98,0 61,0 97,8

kertal. lisenssit 0,1 0,7 0,1 0,6 0,3 0,5 0,5 0,8

jatkuvat lisenssit 0,2 1,3 0,3 1,9 0,9 1,5 0,9 1,4

Yhteensä 15,3 100,0 15,9 100,0 60,7 100,0 62,4 100,0

Konsernin liikevaihdon jakautuminen tuottotyypeittäin (milj. euroa, % liikevaihdosta):
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1. hallituksen toimintakertomus 1.1. – 31.12.2009 (iFrs)

Liiketulos loka – joulukuu 2009

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 0,6 (0,4) milj. euroa ja kerta-

luonteisten erien jälkeen 0,2 (0,4) milj. euroa. Dovren liiketulos oli 0,6 

(0,6) milj. euroa. Camakon liiketulos oli 0,0 (0,0) milj. euroa. Muiden 

toimintojen liiketulos oli -0,3 (-0,2) milj. euroa. 

Liiketulos tilikausi 1.1.–31.12.2009

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 1,0 (1,6) milj. euroa ja kerta-

luonteisten erien jälkeen 0,3 (0,6) milj. euroa. Dovren liiketulos oli 1,4 

(2,9) milj. euroa. Camakon liiketulos oli -0,3(-0,4) milj. euroa. Muiden 

toimintojen liiketulos oli -0,9 (-1,8) milj. euroa.

KannaTTavuus

10-12 10-12 1-12 1-12

(milj. euroa) 2009 2008 Muutos % 2009 2008 Muutos %

dovre 0,7 0,6 26,7 2,0 2,7 -26,7

Camako 0,1 0,0 492,2 -0,2 -0,4 47,6

muut toiminnot -0,2 -0,2 -29,2 -0,8 -0,9 19,4

Konserni yhteensä 0,6 0,4 59,2 1,0 1,4 -25,8

Liiketuloksen jakauma segmenteittäin (ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa)

Liiketuloksen jakauma segmenteittäin (sisältäen kertaluonteiset erät, milj. euroa)

10-12 10-12 1-12 1-12

(milj. euroa) 2009 2008 Muutos % 2009 2008 Muutos %

dovre 0,6 0,6 2,9 1,4 2,6 -45,6

Camako 0,0 0,0 -2,7 -0,3 -0,4 27,9

muut toiminnot -0,3 -0,2 -86,6 -0,9 -1,8 53,5

Konserni yhteensä 0,2 0,4 -36,8 0,3 0,4 -26,9

KerTaluonTeiseT KulueräT
Tilikauden tulokseen sisältyy noin 0,8 milj. euroa kertaluonteisia ku-

lueriä. Dovren tulokseen sisältyy noin 0,5 milj. euroa ja Camakon tulok-

seen sisältyy noin 0,1 milj. euroa kertaluonteisia kulueriä. Muiden toi-

mintojen tulokseen sisältyy noin 0,1 milj. euroa kertaluonteisia kulueriä. 

Kertaluonteiset kulut aiheutuivat liiketoimintojen uudelleenjärjestelyis-

tä ja työsuhteiden päättymisistä. Edellisen tilikauden tulokseen sisältyi 

noin 1,0 milj. euroa kertaluonteisia kulueriä, joista kohdistui Dovrelle 

50 tuhatta euroa, Camakolle 60 tuhatta euroa ja muille toiminnoille 

0,9 milj. euroa.

Neljännen neljänneksen tulokseen sisältyy noin 0,4 milj. euroa 

kertaluonteisia kulueriä. Dovren tulokseen sisältyy noin 0,1 milj. eu-

roa ja Camakon tulokseen sisältyy noin 0,1 milj. euroa kertaluonteisia 

kulueriä. Muiden toimintojen tulokseen sisältyy noin 0,1 milj. euroa 

kertaluonteisia kulueriä. Vertailukauden neljännellä neljänneksellä ei 

ollut kertaluonteisia eriä.

Tulos loka – joulukuu 2009

Konsernin neljännen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 0,2 (0,8) 

milj. euroa ja verojen jälkeen -0,3 (0,6) milj. euroa. 

Konsernin neljännen vuosineljänneksen tulos osaketta kohden oli -0,00 

(0,01)euroa.

Tulos tilikausi 1.1.-31.12.2009

Konsernin tilikauden tulos ennen veroja oli -0,1 (0,6) milj. euroa ja ve-

rojen jälkeen -0,7 (-0,1) milj. euroa. 

Tilikauden tulos ennen kertaluonteisia eriä oli 0,1 (0,8) milj. euroa ja 

kertaluonteisten erien jälkeen -0,7 (-0,1) milj. euroa.

Konsernin tilikauden tulos osaketta kohden oli -0,01 (-0,00) euroa.

Konsernin tilikauden sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 6,7 (7,7) %. 
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1. hallituksen toimintakertomus 1.1. – 31.12.2009 (iFrs)

rahavirTa, rahoiTus ja invesToinniT
Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 29,9 (26,6) 

milj. euroa.

Konsernin likvidien varojen määrä oli 3,8 (3,1) milj. euroa tilikauden 

päättyessä. Konsernin emoyhtiöllä sekä tytäryhtiöillä on lisäksi käyttä-

mättömiä shekkitililimiittejä.

Liiketoiminnan rahavirta oli -1,3 (1,2) milj. euroa tilikaudella. Ly-

hytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys 1,8 milj. euroa pienensi 

liiketoiminnan rahavirtaa ja lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys 

0,2 milj. euroa lisäsi liiketoiminnan rahavirtaa. Maksetut verot olivat 1,0 

milj. euroa.

Investointien rahavirta oli -0,2 (-1,6) milj. euroa. Investointien raha-

virtaan sisältyvät tytäryritysten hankinnat 0,2 milj. euroa, investoinnit 

aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 0,1 milj. euroa sekä pitkäai-

kaisten lainasaamisten vähennys 0,2 milj. euroa.

Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,5 (1,6) milj. euroa. 

Rahoituksen rahavirta oli 2,1 (-1,8) milj. euroa tilikaudella. Uusia 

lainoja nostettiin 2,5 milj. euroa ja lainoja maksettiin takaisin 0,3 milj. 

euroa.

Taseen liikearvo oli yhteensä 7,0 (5,9) milj. euroa tilikauden päätty-

essä. Proha-konsernissa liikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti, vaan 

poistojen sijaan suoritetaan liikearvon arvonalentumistesti IAS 36:n 

mukaisesti. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumista ei ole todettu.

Omavaraisuusaste oli 46,5 (49,0) %. Nettovelat suhteessa omaan 

pääomaan (gearing) oli -2,0 (-11,2) %. Korollista vierasta pääomaa oli 

tilikauden päättyessä 3,5 (1,7) milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan 

pääoman yhteissummasta oli 11,7 (6,3) %. Korollisesta vieraasta pää-

omasta oli pitkäaikaista 0,6 (1,1) milj. euroa ja lyhytaikaista 2,9 (0,6) milj. 

euroa. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,5 (1,5).

TuTKiMus ja TuoTeKehiTys
Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 0,8 (1,5) milj. euroa eli 

1 (2) % konsernin liikevaihdosta tilikaudella.

Tilikaudella aktivoitiin tuotekehitysmenoja 0,1 (0,2) milj. euroa. Ak-

tivoiduista tuotekehitysmenoista kirjattiin poistoja 0,2 milj. euroa sekä 

arvonalentumista 0,1 milj. euroa tilikaudella. Konsernilla oli aktivoituja 

tuotekehitysmenoja 0,2 milj. euroa tilikauden päättyessä. 

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot koostuvat Dovre-liiketoi-

mintaryhmään kuuluvan Safranin sekä Camako-liiketoimintaryhmään 

kuuluvien yksiköiden tuotekehityksestä.

Camako EPM:n alkuvuonna 2009 julkistetussa versiossa 4.1 on suo-

raviivaistettu ohjelmiston asennusta ja ylläpitoa. Vuoden 2010 alus-

sa julkistetussa seuraavassa versiossa 4.2 on parannettu ohjelmiston 

suorituskykyä ja raportointia merkittävästi. Pelastustoimen resurssien 

suunnitteluun ja hallintaan liittyvän RescuePlanner tuotteen jatkoke-

hitystä on tehty yhdessä asiakkaiden kanssa.

Safran julkaisi uuden version 3.6 Safran Project -ohjelmistosta kol-

mannella vuosineljänneksellä. Safran Planner ja Safran Planner SQL 

–ohjelmista julkaistiin myös uudet versiot (v. 4) viimeisellä neljännek-

sellä. Päivitetyllä ohjelmistolla on uusia mahdollisuuksia pienten ja 

keskisuurien projektien suunnitteluun ja aikataulutukseen.

Meneillään olevassa kehitystyössä panostetaan Safran Web Access 

–ohjelman ensimmäisen version julkaisuun sekä uusien toiminnalli-

suuksien kehittämiseen Safran Project –ohjelman seuraavassa versiossa 

3.7.  

MuuToKseT johdossa
Prohan hallitus muutti johtoryhmän kokoonpanoa 27.4.2009. Johtoryh-

män jäsenet olivat Ilari Koskelo, Sirpa Haavisto ja Otto Søberg. Samassa 

kokouksessa hallitus päätti, että Prohan nykykoossa toimitusjohtajan 

sijainen ei ole tarpeellinen. Näin ollen Janne Rainvuori ei enää toiminut 

toimitusjohtajan sijaisena eikä ollut johtoryhmän jäsen. 

Proha Oyj:n hallitus nimitti 18.9.2009 konsernin toimitusjohtajak-

si DI Ilkka Toivolan ja hän aloitti tehtävässään 16.11.2009. Hän siirtyi 

tehtäväänsä Nokia Siemens Networks Oy:stä, jossa hän on toiminut 

erilaisissa kansainvälisissä johtotehtävissä vuodesta 2000. 

Proha Oyj:n aikaisempi toimitusjohtaja Ilari Koskelo jatkaa Prohan 

hallituksessa varapuheenjohtajana.

Proha Oyj:n ja Dovre-liiketoimintaryhmän konsernihallinnot yhdis-

tettiin marraskuussa 2009. Prohan toimitusjohtaja Ilkka Toivola toimii 

myös konsernijohtajana Dovre Group AS:ssa. Lisäksi Dovren ulkoinen 

hallitus korvattiin lokakuussa konsernin sisäisellä hallituksella. 

Dovre Group AS:n toimitusjohtajan Otto Søbergin määräaikainen 

18 kuukauden vuokrajohtajasopimus päättyi 9.10.2009 ja hän lopetti 

tällöin tehtävässään. 

Dovre Groupin Norjan liiketoimintojen johtajaksi nimettiin Arve 

Jensen. Dovre Groupin talousjohtaja Are Njåstein jatkaa tehtävässään. 

Toimitusjohtaja Ilkka Toivolalle raportoivat Jensen ja Njåstein Norjasta 

sekä Dovren Pohjois-Amerikan yksikön johtaja Mike Critch. Lisäksi hä-

nelle raportoivat Sirpa Haavisto, Prohan talousjohtaja sekä ohjelmisto- 

ja palveluyhtiöiden Safran Software Solutions AS:n ja Camako Oy:n 

toimitusjohtajat. 

Camako-liiketoimintaryhmässä Camako Oy:n (aikaisemmin Cama-

ko Nordic Oy) toimitusjohtaja ja Prohan johtoryhmän jäsen Timo Saros 

siirtyi uusiin tehtäviin konsernin ulkopuolelle 30.6.2009. Ilari Koskelo 

toimi Camakon toimitusjohtajana, kunnes Petri Karlsson nimitettiin 

Camako Oy:n toimitusjohtajaksi 17.8.2009 alkaen. 
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1. hallituksen toimintakertomus 1.1. – 31.12.2009 (iFrs)

10-12 10-12 1-12 1-12

2009 2008 Muutos % 2009 2008 Muutos %

dovre 367 353 4,0 361 351 2,8

Camako 36 37 -2,7 38 36 5,6

muut toiminnot 4 5 -20,0 5 6 -16,7

Yhteensä 407 395 3,0 404 393 2,8

Henkilöstön jakautuminen segmenteittäin (keskimäärin)

henKilösTö
Konsernin henkilöstökulut olivat 55,7 (56,9) milj. euroa tilikaudella. 

Tilikauden henkilöstökuluihin sisältyy noin 0,3 (0,9) milj. euroa kerta-

luonteisia kulueriä.

 

Dovre-liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 52,8 (53,0) milj. eu-

roa. Camako-liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 2,4 (2,5) milj. 

euroa. Muiden toimintojen henkilöstökulut olivat 0,5 (1,5) milj. euroa. 

Tilikauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli 404 (395).

liiKeToiMinnan KehiTys
Dovre- ja Camako-yksiköiden uudet strategiat on hyväksytty. Strategian 

avainasiat ovat keskittyminen omaan ydinosaamiseen ja kannattavan 

kasvun hakeminen. Olemme ottaneet ensimmäiset kasvustrategian 

mukaiset askeleet perustamalla uudet tytäryritykset Australian Brisba-

neen ja Venäjän Yoshnoz:iin, Sahalinin saarelle. Molemmissa tapauksissa 

olemme seuranneet suurasiakkaiden kysyntää ja asiakasprojektit ovat jo 

käynnistyneet ensimmäisten Dovrelaisten osalta. Erityisesti Australiassa 

kysyntä projektinjohtamispalveluille on vahva. Lisäksi asiakkaamme ha-

luaa käynnistää Papua New Guinean kaasuprojektin Bribane:sta käsin.

Dovren alan palveluiden kysyntä on ollut vakaata kansainvälisesti. 

Erityisesti toiminnot Pohjois-Amerikassa ja kansainvälisillä markkinoilla 

kasvoivat 22 % vuonna 2009. Taantuma asetti haasteita Dovren toimin-

nalle Norjassa, ja sen liikevaihto pieneni neljännellä neljänneksellä. 

Camakon liikevaihto ja liiketulos kehittyivät positiivisesti neljännel-

lä neljänneksellä. Myynti kasvoi 5 % ja operatiivinen tulos oli 0,1 milj. 

euroa positiivinen. Tuotekehityksen arvonalennuksella 0,1 milj. euroa 

poistettiin vanhoihin ohjelmistoversioihin tehty kehitys.

Camako sai neljänneksen lopussa uusina asiakkaina mm. Kone Osa-

keyhtiön, Tuko Logistiikan ja Tukholman kaupungin. Lisäksi Camakon 

organisaatiota uudistettiin strategian mukaisesti ja uusi johtoryhmä 

julkistettiin joulukuussa. 

Safranin operatiivinen tulos oli hieman positiivinen neljännellä 

neljänneksellä. Safranin ohjelmistojen asiakastyytyväisyys ja -palaute 

on ollut erittäin positiivista, mikä luo vakaan pohjan tulevaisuuden 

kannattavuus- ja kasvuodotuksille. Lisäksi jälleenmyyjämme Pohjois-

Amerikassa sai ensimmäisen suuren asiakkaan.

Proha on päättänyt vuoden 2010 aikana virtaviivaistaa yhtiöra-

kennetta. Yhtiön sisäistä rahoitusta ja talousohjausta kehitetään myös 

globaalin konsernin suuntaan erillisten yhtiöiden sijaan. Konsernin 

talousohjauksessa on siirrytty puolen vuoden suunnittelujaksoihin 

entisen vuoden sijaan. Tämä tekee yhtiöstä nopeamman reagoimaan 

markkinoiden muutoksiin.

osaKKeeT, osaKePääoMa ja anTivalTuudeT
Osakkeet ja osakepääoma
Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa yhteen 

ääneen. Proha Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki 

Oy:ssä. 

Prohan osakepääoma 1.1.2009 ja 31.12.2009 oli 15.916.854,20 euroa. 

Prohan osakkeiden määrä 1.1.2009 ja 31.12.2009 oli 61.961.751 kpl. 

Optio-oikeudet
Vuosien 2005, 2006 ja 2007 optio-ohjelmista oli 1.1.2009 jäljellä yhteen-

sä 4.333.520 optiota, jotka oikeuttivat yhteensä 4.333.520 osakkeen 

merkitsemiseen.

Proha Oyj:n optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita tilikauden 

aikana. 

Tilikauden aikana on yhtiölle palautunut yhteensä 222.000 vuoden 

2006 sekä 366.000 vuoden 2007 optio-ohjelman optio-oikeutta.

Vuoden 2005 optio-ohjelma raukesi 1.4.2009. Rauenneita optio-

oikeuksia oli yhteensä 1.048.520 kpl. 

Tilikauden päättyessä liikkeessä oli yhteensä 2.697.000 optio-oi-

keutta, jotka jakaantuvat seuraavasti: 1.119.000 vuoden 2006 optio-

oikeutta (0,48 euroa) ja 1.578.000 vuoden 2007 optio-oikeutta (0,37 

euroa). Näistä yhtiön hallussa on 222.000 vuoden 2006 ja 399.000 vuo-

den 2007 optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa yhden osakkeen 

merkitsemiseen. 

Tilikauden lopussa Proha-konsernin palveluksessa työskenteli 408 (391) henkilöä, joista Dovressa 367 (350) henkilöä, Camakossa 38 (36) henkilöä 

sekä konsernihallinnossa 3 (5) henkilöä.
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1. hallituksen toimintakertomus 1.1. – 31.12.2009 (iFrs)

Hallituksen valtuutus
Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 18.4.2007 antama val-

tuutus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten 

oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää 

enintään 12.243.734 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla 

osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä 

oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa 

erässä. Valtuutus koskee sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa ole-

via omia osakkeita ja vastasi 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista 

valtuutuksesta päättäneen yhtiökokouksen ajankohtana. Valtuutus on 

voimassa 17.4.2012 saakka. 

Tilikauden aikana ei laskettu liikkeelle osakkeita valtuutuksen nojal-

la. Valtuutuksesta oli 31.12.2009 käyttämättä 11.500.653 osaketta.

KauPanKäynTi ja MarKKina-arvo
Tilikaudella Prohan osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 

noin 23,4 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 6,5 miljoonan euron 

vaihtoa. 

Tilikaudella 1.1. - 31.12.2009 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,23 euroa 

ja ylin kurssi oli 0,36 euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.12.2009 oli 0,33 

euroa. 

Yhtiön markkina-arvo tilikauden päättyessä oli noin 20,4 miljoonaa 

euroa. 

Proha Oyj:llä oli 31.12.2009 yhteensä 3.227 rekisteröityä 

osakkeenomistajaa. 

yhTiön hallinnoinTi
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2009 päätti hallituksen jäsen-

ten lukumääräksi neljä. Hallitukseen valittiin seuraavat neljä jäsentä: Ilari 

Koskelo, Antti Manninen, Leena Mäkelä ja Hannu Vaajoensuu. Yhtiön 

tilintarkastajana jatkoi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua 

koskevaa pykälää siten, että kokouskutsu on jatkossa toimitettava vii-

meistään 21 päivää ennen kokousta. Lisäksi päätettiin, että kokouskut-

sua ei jatkossa julkaista sanomalehdessä. 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön ylikurssirahastoa alennetaan ylikurs-

sirahaston kokonaismäärällä, eli 4.780.244,32 eurolla, ja että koko määrä 

siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Patentti- ja re-

kisterihallitus myönsi 8.9.2009 Proha Oyj:lle luvan 31.3.2009 pidetyn yh-

tiökokouksen päätöksen mukaisesti alentaa ylikurssirahastoaan. Alenta-

misen jälkeen ylikurssirahaston määrä on nolla ja siitä on luovuttu. 

Varsinaisen yhtiökokouksen muista päätöksistä on annettu erillinen 

pörssitiedote 31.3.2009.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Järjestäytymiskokouksessaan 31.3.2009 Proha Oyj:n hallitus valitsi hal-

lituksen puheenjohtajaksi Antti Mannisen ja varapuheenjohtajaksi Ilari 

Koskelon.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
Proha Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosi-

tuksia. Proha tekee koodin suosituksista yhden poikkeuksen: 

- Suositus 14: Yhtiön hallituksen enemmistö ei ole riippumaton 

yhtiöstä. Yhtiön neljästä hallituksen jäsenestä yhtiöstä ja sen merkit-

tävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat puheenjohtaja Antti 

Manninen sekä Hannu Vaajoensuu.

Yhtiö antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 

2009 (Corporate Governance Statement), joka on laadittu uuden hal-

linnointikoodin suositus 51:n mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjär-

jestelmästä annetaan yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä.

Prohan hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla 

osoitteessa www.proha.fi.

lähiajan risKiT ja ePävarMuusTeKijäT 
Dovre-liiketoimintaryhmän menestykseen vaikuttavat energiasektorin 

markkinat sekä öljy- ja kaasusektorin investointitaso. Dovren toimitus-

ten hinnoitteluun ja palkkoihin kohdistuu edelleen paineita markkinoil-

la, vaikka suurin sopeutumisvaihe lieneekin jo ohi. Asiakkaat jatkavat 

sopimuksia edelleen normaalia lyhyemmissä jaksoissa, mikä tarkoittaa 

kuukausia vuoden sijaan. Kilpailutilanne on vieläkin suuria toimijoita 

suosiva. 

Dovre laajentaa liiketoimintaansa uusille markkinoille ja on perusta-

nut tytäryhtiöitä uusille toiminnallisia alueille. Kasvu uusilla markkinoilla 

vaatii investointeja ja sisältää myös riskejä. 

Dovren liiketoiminnassa muutamat suuret asiakkaat muodostavat 

merkittävän osan liikevaihdosta. Dovrella on kattavat kansainväliset 

toimitussopimukset näiden yhtiöiden kanssa. Dovre on siksi erittäin 

riippuvainen näistä avain asiakkaista ja heidän kanssaan tehdyistä pit-

käaikaisista sopimuksista.

Vaikka markkinat ovat vakiintumassa vuoden 2009 tasolle, ovat 

yritysasiakkaat vielä varovaisia investoinneissaan. Tämä koskee sekä 

Camakoa että Safrania. Ennusteet näyttävät investointitason olevan 

vakaa ja mahdollisesti kasvavan hieman, mutta yksittäisten asiakkaiden 

taloudellinen tilanne vaihtelee ja tämä on riskinä sekä Camakolle että 

Safranille. Asiakkaat näkevät projektitoiminnan kehittämisen erittäin 

tärkeänä yhä kiristyvässä kilpailussa, mutta ovat varovaisia käynnistä-

mään uusia projekteja. 

TiliKauden PääTTyMisen jälKeiseT TaPahTuMaT
Proha Oyj:n varatoimitusjohtaja Janne Rainvuoren työsuhde päättyi 

1.2.2010.

halliTuKsen esiTys TuloKsen KäsiTTelysTä
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos jätetään

omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.

Espoossa, 15. helmikuuta 2010

Proha Oyj

Hallitus
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2. Proha oyj:n konsernitilinpäätös, iFrs

Kansainvälisen lasKenTasäännösTön MuKainen KonserniTilinPääTös (iFrs)

2. Proha Oyj:n konsernitilinpäätös, IFRS

Liitetieto 1.1. – 31.12.2009 1.1. – 31.12.2008

LIIKEVAIHTO 2.5.3, 2.5.5 60 738 62 432

liiketoiminnan muut tuotot 2.5.6 208 399

osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -100 -237

materiaalit ja palvelut 2.5.7 -156 -317

työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 2.5.8 -55 735 -56 915

Poistot 2.5.9 -650 -595

arvonalentumiset 2.5.9 -118 0

liiketoiminnan muut kulut 2.5.10 -3 924 -4 408

LIIKEVOITTO/TAPPIO 263 359

rahoitustuotot 2.5.11 887 1 095

rahoituskulut 2.5.11 -1 240 -823

VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -90 631

tuloverot 2.5.12 -659 -744

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -749 -113

Muut laajan tuloksen erät:

ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 1 593 -1 693 

TILIKAUDEN  LAAJA TULOS YHTEENSÄ 844 -1 806

TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:

emoyhtiön omistajille -871 -218 

Vähemmistölle 121 105 

-749 -113 

TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:

emoyhtiön omistajille 2.4. 721 -1 892 

Vähemmistölle 2.4. 123 86 

844 -1 806 

tulos /osake, laimentamaton (eur) 2.5.13 -0,01 0,00

tulos /osake, laimennettu (eur) 2.5.13 -0,01 0,00

osakkeiden keskimääräinen lukumäärä:    

laimentamaton 2.5.13 61 961 751 61 855 397

laimennettu 2.5.13 61 961 751 61 855 397

2.1 Konsernin laaja TuloslasKelMa, iFrs
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2. Proha oyj:n konsernitilinpäätös, iFrs

Liitetieto 31.12.2009 31.12.2008

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

aineettomat hyödykkeet 2.5.14 1 696 2 127

liikearvo 2.5.15 7 022 5 857

aineelliset hyödykkeet 2.5.16 198 303

osuudet osakkuusyrityksissä 2.5.17 933 1 342

myytävissä olevat rahoitusvarat 2.5.18 211 122

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 2.5.19 260 242

laskennallinen verosaaminen 2.5.20 398 213

PITKÄAIKAISET VARAT 10 718 10 206

LYHYTAIKAISET VARAT

myyntisaamiset ja muut saamiset 2.5.21 15 250 13 269

tuloverosaaminen 2.5.21 185 14

rahavarat 2.5.22 3 758 3 118

LYHYTAIKAISET VARAT 19 193 16 401

VARAT 29 911 26 607

  

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA

osakepääoma 2.5.23 15 917 15 917

ylikurssirahasto 2.5.23 0 4 379

sijoitetun oman pääoman rahasto 2.5.23 4 976 196

uudelleenarvostusrahasto 2.5.23 217 227

muuntoerot 2.5.23 -140 -1 154

kertyneet tappiot -7 449 -6 808

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 13 520 12 756

Vähemmistöosuus 195 72

OMA PÄÄOMA 13 714 12 828

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

laskennallinen verovelka 2.5.20 669 570

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 2.5.25 608 1 139

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 2.5.26 153 150

eläkevelvoitteet 2.5.27 1 290 640

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2 720 2 499

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2.5.28 2 878 547

ostovelat ja muut velat 2.5.29 10 181 10 307

tuloverovelka 2.5.29 317 406

lyhytaikaiset varaukset 2.5.30 100 21

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 13 477 11 280

OMA PÄÄOMA JA VELAT 29 911 26 607

2.2 Konsernin Tase, iFrs
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2. Proha oyj:n konsernitilinpäätös, iFrs

2.3 Konsernin rahavirTalasKelMa, iFrs

Liite 2009 2008

Liiketoiminnan rahavirta

liiketulos 263 359

oikaisut liiketulokseen:   

Poistot 2.5.9 769 595

Henkilöstökulut  507 85

muut liiketapahtumat, joihin ei liity maksutapahtumaa 100 213

oikaisut liiketulokseen yhteensä 1 375 893

käyttöpääoman muutos   

lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -1 750 1 688

lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 219 -719

käyttöpääoman muutos yhteensä -1 531 969

maksetut korot liiketoiminnasta -281 -268

saadut korot liiketoiminnasta 39 231

muut maksetut rahoituserät liiketoiminnasta -267 -47

muut saadut  rahoituserät liiketoiminnasta 55 25

maksetut verot liiketoiminnasta -975 -912

Liiketoiminnan rahavirta -1 322 1 249

Investointien rahavirta

tytäryritysten hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -179 -708

tytäryritysten luovutukset myyntihetken rahavaroilla vähennettynä 0 -4

investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -147 -380

osakkuusyritysten luovutukset 0 19

investoinnit myytävissä oleviin rahoitusvaroihin 2.5.18 -75 0

lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 214 -576

saadut osingot 6 3

Investointien rahavirta -180 -1 646

Rahoituksen rahavirta

lyhytaikaisten lainojen nostot 2 467 879

lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -326 -2 548

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 228

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -352

maksetut osingot 0 -41

Rahoituksen rahavirta 2 142 -1 834

Rahavarojen muutos 640 -2 231

Rahavarat 1.1. 2.5.22 3 118 5 349

rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 50 -434

Rahavarojen muutos

Hankittujen tytäryritysten rahavarat 2.5.4 0 131

myytyjen tytäryritysten rahavarat 2.5.4 0 -49

rahavarojen muutos 590 -1 880

Rahavarojen muutos 640 -2 231

Rahavarat 31.12. 2.5.22 3 758 3 118
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2. Proha oyj:n konsernitilinpäätös, iFrs

2.3 Konsernin rahavirTalasKelMa, iFrs (jatkuu edelliseltä sivulta)

Rahavaroina maksettu osuus tytäryritysten hankintamenosta
vähennettynä hankinta-ajankohdan rahavaroilla:

Liite 2009 2008

Camako data aB 2.5.4 0 -145

Camako Finland oy 2.5.4 -6 -236

datamar oy 2.5.4 0 -30

Fabcon-alakonserni 2.5.4 0 -57

Project resource solutions inc 2.5.4 -172 -239

Rahavirtavaikutus investointien rahavirrassa 1.1 - 31.12. -179 -708

Rahavaroina saatu osuus tytäryritysten luovutushinnasta 
vähennettynä myynti-ajankohdan rahavaroilla:

2009 2008

Futura one oy 2.5.4 0 -4

Rahavirtavaikutus investointien rahavirrassa 1.1 - 31.12. 0 -4

2.4 lasKelMa Konsernin oMan PääoMan MuuToKsisTa, iFrs

Tuhatta euroa Osake-
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Uudelleen-
arvostus-
rahasto

SVOP-
rahasto

Muunto-
erot

Kerty-
neet 

tappiot

Yhteensä Vähem-
mistön 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2008 15 917 4 379 329 0 187 -6 470 14 342 115 14 457

laaja tulos 0  0 -60  0 -1 341 -490 -1 892 86 -1 806

osakeperusteiset maksut  0 0  0  0  0 110 110 0 110

siirrot erien välillä 0 0 -42  0  0 42 0 0 0

yrityshankinnat 0  0  0 0 0  0 0 -37 -37

yritysmyynnit 0 0  0  0 0  0 0 -92 -92

osakeanti 0 0  0 196 0 0 196 0 196

OMA PÄÄOMA 31.12.2008 15 917 4 379 227 196 -1 154 -6 808 12 756 72 12 828

Tuhatta euroa Osake-
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Uudelleen-
arvostus-
rahasto

SVOP-
rahasto

Muunto-
erot

Kerty-
neet 

tappiot

Yhteensä Vähem-
mistön 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2009 15 917 4 379 227 196 -1 154 -6 808 12 756 72 12 828

laaja tulos 0  0 -59  0 1 014 -234 721 123 844

osakeperusteiset maksut 0  0 0  0 0 42 42 0 42

ylikurssirahaston  
alentaminen

 0 -4 780  0 4 780 0  0 0 0 0

siirrot erien välillä  0 401 49 0 0 -450 0 0 0

OMA PÄÄOMA 31.12.2009 15 917 0 217 4 976 -140 -7 449 13 520 195 13 714
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2.5.1 yhTeisön PerusTiedoT
Proha on kansainvälisesti toimiva projektijohtamisen asiantuntijapal-

velujen ja ohjelmistojen toimittaja. 

Prohan liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintaryhmään, jotka 

ovat Dovre-liiketoimintaryhmä ja Camako-liiketoimintaryhmä.

Dovre-liiketoimintaryhmä tarjoaa projektijohtamisen ja toimitusket-

jun hallinnan palveluita sekä Safran Software Solutions AS:n kehittämiä 

projektijohtamisen ohjelmistoratkaisuja. 

Camako- liiketoimintaryhmän ohjelmistoratkaisut ja komponentit 

tehostavat asiakkaan liiketoiminnan prosesseja ja omien järjestelmien 

käyttöä soveltamalla yleisesti hyväksyttyjä projektijohtamisen metode-

ja. Camakon ohjelmistot soveltuvat erityisesti henkilötyöpainotteisiin 

asiantuntijaprojekteihin.

Molemmat liiketoimintaryhmät tarjoavat kattavan valikoiman eri-

laisia asiantuntijapalveluita. 

Proha Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu jul-

kinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Espoo. Yhtiön rekisteröity osoite 

on Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo. Proha Oyj:n osakkeet noteerataan 

NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 

Jäljennös Prohan konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Internet-

osoitteessa www.proha.fi tai konsernin emoyhtiön pääkonttorista 

osoitteesta Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo.

Proha Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 12.2.2010 tämän tilin-

päätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeen-

omistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkis-

tamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on 

myös mahdollisuus muuttaa tilinpäätöstä.

2.5.2 TilinPääTöKsen laaTiMisPeriaaTTeeT
Laatimisperusta
Prohan konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstan-

dardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti 

ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2009 voimassa olleita IAS- ja 

IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja.  Kansainvälisillä tilinpää-

tösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla an-

netuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn 

menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja 

niistä annettuja tulkintoja. Konserni ei ole soveltanut seuraavia vuonna 

2010 tai myöhemmin voimaantulevia, konsernin kannalta merkityksel-

lisiä standardeja: IFRS 3 (uudistettu) Liiketoimintojen yhdistäminen ja 

IAS 27 (uudistettu) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Konsernitilin-

päätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten IFRS-säännöksiä täyden-

tävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. 

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin 

perustuen, ellei laatimisperiaatteissa ole toisin mainittu. Konsernin ti-

linpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, ellei tilinpäätöstiedoissa 

ole toisin mainittu.

Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen tai tilikauden aikana voi-

maan tulleita uusia tai uudistettuja standardeja sekä niiden tulkintoja. 

Uusilla standardeilla tai niiden tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaiku-

tusta konsernin tilinpäätökseen.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää 

konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa laati-

misperiaatteiden soveltamisessa. Tietoa harkinnasta, jota johto on 

käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita 

soveltaessaan ja joilla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettä-

viin lukuihin, on esitetty laatimisperiaatteiden kohdassa ”Johdon har-

kintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset 

epävarmuustekijät”.

Segmenttitiedot
Konsernin ensisijainen segmenttiraportointi perustuu liiketoiminnalli-

siin segmentteihin ja toissijainen segmenttiraportointi perustuu maan-

tieteellisiin segmentteihin. 

Prohan liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintaryhmään, jotka 

ovat Dovre-liiketoimintaryhmä sekä Camako-liiketoimintaryhmä. 

Segmentin varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, joita 

segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat kohdistettavissa 

segmentille. Kohdistamattomia varoja ovat rahat ja pankkisaamiset 

ja verosaamiset. Kohdistamattomia velkoja ovat rahoituslainat ja ve-

rovelat. Segmenteille kohdistamattomat tuotot ja kulut sisältävät ra-

hoituseriä ja tuloveroja. 

Segmenttitiedot esitetään liitetietojen kohdassa 2.5.3 

Segmenttitiedot.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Proha Oyj ja kaikki sen 

tytäryritykset. Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on suoraan 

tai välillisesti määräysvalta. Määräysvalta syntyy kun konserni omistaa 

yli puolet äänivallasta tai sillä muutoin on määräysvalta. Tytäryritykset 

esitetään liitetietojen kohdassa 2.5.34 Tytäryritykset.

Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä 

hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut 

tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. 

Tiedot hankinnoista esitetään liitetietojen kohdassa 2.5.4 Hankitut 

liiketoiminnot.

Konsernin keskinäinen osakkeenomistus eliminoidaan hankinta-

menomenetelmällä. Hankintameno kohdistetaan hankitun kohteen 

hankintahetkellä yksilöidyille varoille, veloille ja ehdollisille veloille nii-

den käypään arvoon silloin, kun käypä arvo on voitu määrittää luotet-

tavasti. Hankintamenon kohdistuksista kirjataan laskennallinen vero.

Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä sisäiset saamiset ja velat 

ja realisoitumattomat voitot sekä sisäinen osingonjako eliminoidaan 

konsernitilinpäätöksessä. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida 

siinä tapauksessa, että tappiot aiheutuvat arvonalentumisista.

2.5 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS
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Tilikauden tuloksen jakautuminen emoyhtiön omistajille ja vähem-

mistölle esitetään tuloslaskelman yhteydessä ja vähemmistölle kuuluva 

osuus omista pääomista esitetään omana eränään taseessa oman pää-

oman osana. Omasta pääomasta ei kuitenkaan eroteta vähemmistön 

osuutta, mikäli erottaminen johtaisi negatiivisen vähemmistön osuu-

den esittämiseen.  

Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomatta-

va vaikutusvalta. Huomattava vaikutusvalta toteutuu, kun konserni 

omistaa vähintään 20 % yrityksen äänivallasta tai kun konsernilla on 

muutoin huomattava vaikutusvalta mutta ei määräysvaltaa. Osakkuus-

yritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetel-

mää käyttäen.  Jos konsernin osuus osakkuusyrityksen tappioista ylittää 

sijoituksen kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoon 

eikä kirjanpitoarvon ylittäviä tappioita yhdistellä, ellei konserni ole si-

toutunut osakkuusyritysten velvoitteiden täyttämiseen. 

Konsernilla on pitkäaikaisia vakuudettomia saamisia osakkuus-

yritykseltä. Saamiset on käsitelty sijoituksena osakkuusyhtiöön. Siten 

pääomamenetelmää sovellettaessa sijoittajayrityksen osuus osakkuus-

yrityksen kantaosakkeiden arvon ylittävistä tappioista on kirjattu tulos-

vaikutteisesti pitkäaikaisten saamisten vähennykseksi.

Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyritysten 

tilikauden tuloksista on esitetty omana eränään liiketuloksen jälkeen. 

Tiedot osakkuusyrityksistä esitetään liitetietojen kohdassa 2.5.17 Osuu-

det osakkuusyrityksissä.

Valuuttamääräiset erät
Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on konsernin emoyhtiön 

toiminta- ja esittämisvaluutta. 

Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan tapahtumapäivän 

kurssiin. Tilikauden lopussa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat 

arvostetaan käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. 

Rahoituksesta syntyneet kurssivoitot ja – tappiot esitetään tuloslas-

kelmassa rahoituserissä, muut kurssivoitot ja – tappiot sisällytetään 

liiketulokseen.

Ulkomaisten tytäryritysten tuloslaskelmat muunnetaan euroiksi ti-

likauden painotettuja keskikursseja ja taseet tilinpäätöspäivän kursseja 

käyttäen. Tilikauden tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskel-

massa ja taseessa aiheuttaa keskikurssieron, joka kirjataan kertyneiden 

tappioiden muuntoeroon. 

IFRS-standardeihin siirtymispäivästä 1.1.2004 lähtien kurssimuutok-

sista johtuvat oman pääoman muuntoerot kirjattiin omana eränään 

konsernin oman pääoman muuntoeroihin. Ennen siirtymispäivää ker-

tyneet oman pääoman muuntoerot kirjattiin IFRS 1-standardin salliman 

huojennuksen perusteella konsernin kertyneisiin tappioihin.

Ennen IFRS-standardeihin siirtymispäivää 1.1.2004 tapahtuneiden 

hankintojen liikearvot kirjattiin euromääräisinä. 1.1.2004 lähtien ulko-

maisten yksikköjen hankinnasta syntyvä liikearvo ja kyseisten ulkomais-

ten yksikköjen varojen ja velkojen kirjanpitoarvoihin hankinnan yhtey-

dessä tehtävät käyvän arvon oikaisut on käsitelty kyseisten ulkomaisten 

yksikköjen varoina ja velkoina ja muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän 

kursseja käyttäen.

Tuloutusperiaatteet
Konsernin myynti koostuu lisenssien myynnistä ja ylläpidosta sekä 

palveluista. Myynnin tuloutus tapahtuu IAS 18-standardin mukaises-

ti. Lisenssimyynnin tuloutus tapahtuu vaiheittain liittyen ohjelmiston 

käyttöoikeuden luovutukseen, asennukseen ja toimituskokonaisuuden 

hyväksymiseen.  Tuotot lisenssien myynnistä kirjataan, kun lisenssien 

omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle. 

Ylläpitotuotot jaksotetaan sopimusajalle. Tuotot palveluista kirjataan 

silloin kun palvelu on suoritettu.

Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu vuokratuottoja, käyttö-

omaisuuden ja sijoitusten luovutusvoittoja sekä julkisia avustuksia. 

Julkiset avustukset sisältyvät liiketoiminnan muihin tuottoihin.  

Julkiset avustukset kirjataan kun on kohtuullisen varmaa, että niihin 

liittyvät ehdot täytetään ja avustukset tullaan saamaan. 

Tuloverot
Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon 

perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Tilikauden verotetta-

vaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin 

maan voimassaolevan verolainsäädännön perusteella. Veroa oikaistaan 

mahdollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla. Laskennalliset verot 

lasketaan käyttämällä tilinpäätöshetkellä voimassa ollutta verokantaa.

Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon 

ja verotuksellisen arvon välillä. Taseeseen sisältyvät laskennalliset vero-

velat kokonaisuudessaan ja laskennalliset verosaamiset siihen määrään 

asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa 

tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.  Verotuksessa 

vähennyskelvottomasta liikearvosta ei kirjata laskennallista veroa eikä 

tytäryritysten jakamattomista voittovaroista kirjata laskennallista veroa 

siltä osin, kuin ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa 

tulevaisuudessa. Konsernin merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät 

käyttämättömistä verotuksellisista tappioista, hankintojen yhteydessä 

tehdyistä käypiin arvoihin arvostuksista sekä etuuspohjaisista eläkejär-

jestelyistä. Tiedot laskennallisista verosaamista ja veroveloista esitetään 

liitetietojen kohdassa 2.5.20 Laskennalliset verosaamiset ja – velat.

Liikearvo 
Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin 

osuuden hankitun yrityksen nettovarallisuuden käyvästä arvosta.  

Hankintamenoon sisällytetään lisäksi muut välittömästi hankinnasta 

johtuvat menot, kuten asiantuntijoiden palkkiot. Liikearvoa on koh-

distettu konsernin rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmille, joita ovat 

Dovre-liiketoimintaryhmä ja Camako- liiketoimintaryhmä.

Ennen IFRS-standardeihin siirtymäajankohtaa 1.1.2004 tapahtu-

neiden hankintojen osalta Proha sovelsi IFRS 1- standardin sallimaa 

huojennusta, jonka mukaisesti IFRS 3 -standardia ei sovelleta takau-

tuvasti. Siten ennen 1.1.2004 tapahtuneiden hankintojen osalta liike-

arvo vastaa suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoar-

voa, jota käytettiin IFRS:n mukaisena oletushankintamenona. Näiden 

hankintojen luokittelua tai tilinpäätöskäsittelyä ei oikaistu konsernin 

avaavaa IFRS-tasetta 1.1.2004 laadittaessa. 1.1.2004 jälkeen tapahtu-

neiden liiketoimintojen yhdistämisen osalta liikearvo vastaa sitä osaa 
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hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden hankitun yrityksen 

nettovarallisuuden käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana.

Liikearvoista ei kirjata säännönmukaisia poistoja, vaan ne testataan 

vuosittain mahdollisten arvonalentumisten varalta. Tätä tarkoitusta 

varten liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo 

arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä mahdolli-

silla arvonalentumisilla.  

Liikearvoille on tehty arvonalentumistestit tilikausien 2009 ja 2008 

päättyessä.  Konsernissa Dovre-liiketoimintaryhmä ja Camako-liiketoi-

mintaryhmä on määritelty sellaisiksi rahavirtaa tuottavien yksiköiden 

ryhmiksi, joille on kohdistettu liikearvoa.  Kerrytettävissä oleva raha-

määrä on testauksissa määritetty käyttöarvoon perustuen. 

Tiedot arvonalentumistesteistä on esitetty liitetietojen kohdassa 

2.5.15 Liikearvo ja arvonalentumistestaukset.

Tutkimus- ja kehitysmenot
Tutkimusmenot kirjataan kuluksi toteutumishetkellä. Kehittämistoimin-

nasta syntyvät aineettomat hyödykkeet merkitään taseeseen aineetto-

miksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun tuote on teknisesti toteutettavissa, 

se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan 

vastaista taloudellista hyötyä. Aktivoidut kehittämismenot sisältävät 

ne työ- ja testaus- ja materiaalimenot, jotka johtuvat välittömästi tuot-

teen saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Uusi-

en tuotteiden tai merkittäviä parannuksia sisältävien tuoteversioiden 

suunnittelusta johtuvat kehittämismenot aktivoidaan taseeseen ja 

kirjataan kuluksi poistoina niiden taloudellisena käyttöaikana. Poistot 

aloitetaan, kun tuoteversio julkistetaan. Keskeneräiset kehittämishank-

keet testataan arvonalentumisten varalta tilinpäätöspäivänä. Olemassa 

olevien tuotteiden ylläpito ja vähäiset parannukset kirjataan kuluksi 

toteutumishetkellä.

Muut aineettomat hyödykkeet
Muihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät asiakassopimukset ja niihin 

liittyvät asiakassuhteet sekä aineettomat hyödykkeet, jotka koostuvat 

lähinnä ohjelmistoista. Aineettomat hyödykkeet merkitään taseeseen, 

kun IAS 38-standardin mukaiset kirjausedellytykset täyttyvät.  

Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutus-

aika, merkitään taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon ja kirjataan 

tasapoistoina kuluksi niiden arvioidun taloudellisen vaikutusajan kulu-

essa. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen 

vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalen-

tumisen varalta.

Proha-konsernin omistus norjalaisesta Dovre International AS:stä 

nousi 100 %:iin vuonna 2004, jolloin Proha hankki 60 % Dovresta. 

Hankintamenoa kohdistettiin IAS 38-standardin aineettoman hyö-

dykkeen määritelmää vastaaville asiakassopimuksille ja niihin liittyville 

asiakassuhteille.  Proha-konserni hankki 40 % Dovresta ennen IFRS-

standardeihin siirtymäajankohtaa 1.1.2004. IFRS 1 -standardin salliman 

huojennuksen mukaisesti Proha ei soveltanut siirtymäajankohtaa 

1.1.2004 edeltäviin hankintoihin IFRS 3-standardia takautuvasti. Kos-

ka hankintaan oli sovellettu IFRS 3-standardin vaiheittaista hankintaa 

koskevia säännöksiä soveltuvin osin, Prohan aikaisemmin omistamaan 

osuuteen (40 %) liittyviä aineettomien hyödykkeiden käypiä arvoja tar-

kistettiin asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden osalta 

vastaamaan kyseisten aineettomien hyödykkeiden loppuosan (60 %) 

hankinta-ajankohdan käypiä arvoja IFRS 3-standardin mukaisesti. Käy-

piä arvoja koskevat oikaisut liittyen aiemmin hankittuun osuuteen (40 

%) käsiteltiin IFRS 3-standardin mukaisesti uudelleenarvostuksena. 

Asiakassopimusten ja asiakassuhteiden taloudelliseksi vaikutusajak-

si on arvioitu 10 vuotta. Muiden aineettomien hyödykkeiden arvioidut 

taloudelliset vaikutusajat ovat 3 – 5 vuotta. Tiedot asiakassopimuksista 

ja asiakassuhteista esitetään liitetietojen kohdassa 2.5.14 Aineettomat 

hyödykkeet.

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvon 
alentuminen
Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta 

liikearvo, sellaiset aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton ta-

loudellinen vaikutusaika sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet. 

Lisäksi säännöllisin väliajoin arvioidaan, onko viitteitä jonkin omaisuus-

erän tai rahavirtaa tuottavan yksikön mahdollisesta arvonalentumisesta. 

Jos viitteitä havaitaan, omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön 

kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan. Mikäli omaisuuserän tai 

rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo on suurempi kuin arvioitu 

kerrytettävissä oleva rahamäärä, kirjataan arvonalentumistappio.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy koneita ja kalustoa. 

Aineelliset hyödykkeet on arvostettu kertyneillä poistoilla 

ja mahdollisilla arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen 

hankintamenoon.

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutus-

ajan kuluessa. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat 3 – 5 vuotta.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta 

ja luovutuksista syntyneet myyntivoitot ja – tappiot sisältyvät joko lii-

ketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin.

Vieraan pääoman menot
Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana 

ne ovat syntyneet.

Vuokrasopimukset
Vuokrasopimukset luokitellaan IAS 17-standardin mukaisesti rahoitus-

leasingsopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin. Vuokrasopimukset, 

joissa vuokralle ottajalla on olennainen osa omistamiselle ominaisista 

riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Vuokraso-

pimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle 

antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. 

Konsernilla ei ole rahoitusleasingsopimuksia.  Konsernin muilla 

vuokrasopimuksilla on hankittu käyttöoikeudet leasing-autoihin ja 

toimistolaitteisiin.  Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritet-

tavat vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan 

kuluessa. 

Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat luokitellaan IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kir-

jaaminen ja arvostaminen-standardin mukaisesti seuraaviin ryhmiin: 

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, eräpäivään 
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asti pidettävät sijoitukset, lainat ja muut saamiset sekä myytävissä ole-

vat rahoitusvarat. Konsernilla ei ole ollut muita kuin ryhmiin lainat 

ja muut saamiset sekä myytävissä olevat rahoitusvarat luokiteltavia 

rahoitusvaroja. 

Laina- ja muut saamiset on arvostettu jaksotettuun hankintame-

noon. Ne sisältyvät taseessa luonteensa mukaisesti lyhyt- ja pitkäai-

kaisiin varoihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuu-

kauden kuluttua. 

Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat noteeraamattomista 

osakkeista. Ne on arvostettu hankintamenoon, koska niiden käypiä 

arvoja ei voida luotettavasti määrittää.

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko olemassa ob-

jektiivista näyttöä yksittäisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai ra-

hoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta, konserni soveltaa IAS 39 

– standardia mahdollisen arvonalentumistappion määrittämiseen ja 

kirjaamiseen.

Konserni kirjaa myyntisaamisista arvonalentumistappion, kun on 

olemassa objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei saada täysimää-

räisesti perittyä. 

Rahavarat
Rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä muut likvidit varat, 

joiden maturiteetti on enintään kolme kuukautta.

Rahoitusvelat
IAS 39-standardin mukaisesti rahoitusvelat merkitään alun perin kirjan-

pitoon saadun vastikkeen määräisinä vähennettynä transaktiomenoilla. 

Seuraavina tilikausina rahoitusvelat esitetään jaksotettuun hankintame-

noon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Rahoitusvelkoja sisältyy 

pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin, ja ne voivat olla korollisia tai korottomia. 

Korkokulut kirjataan tuloslaskelmaan suoriteperusteisesti.

Osakeperusteiset maksut 
Proha soveltaa IFRS 2-standardia kaikkiin sellaisiin optiojärjestelyihin, 

joissa osakeoptio on myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joihin ei ole syn-

tynyt oikeutta ennen 1.1.2005. 

Henkilöstölle myönnetyt optio-oikeudet arvostetaan käypään ar-

voon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan 

tasaerinä niiden ansaintakauden aikana. Käypä arvo määritetään Black-

Scholes-optionhinnoittelumallin perusteella. 

Kun optio-oikeuksia käytetään, osakemerkintöjen perusteella saa-

dut rahasuoritukset mahdollisilla transaktiomenoilla oikaistuna kirja-

taan omaan pääomaan. Ennen uuden osakeyhtiölain (21.7.2006/624) 

voimaantuloa 1.9.2006 myönnettyihin optioihin perustuvista osake-

merkinnöistä saadut rahasuoritukset kirjataan järjestelyn ehtojen mu-

kaisesti osakepääomaan ja ylikurssirahastoon. Uuden osakeyhtiölain 

voimaantulon jälkeen päätetyissä optiojärjestelyissä osakemerkin-

nöistä saadut varat mahdollisilla transaktiomenoilla oikaistuna kirja-

taan järjestelyn ehtojen mukaisesti sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahastoon.

Tiedot osakeperusteisista maksuista esitetään liitetietojen kohdassa 

2.5.24 Osakeperusteiset maksut.

Eläkevelvoitteet
Konsernin eläkejärjestelyt noudattavat eri maiden paikallisia säännös-

töjä ja käytäntöjä. Eläkejärjestelyt luokitellaan IAS 19-standardin mukai-

sesti maksupohjaisiksi ja etuuspohjaisiksi järjestelyiksi. 

Konsernin maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset 

kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jota veloitus koskee. 

Konsernissa on etuuspohjainen työsuhteen päättymisen jälkeisiä 

etuuksia koskeva järjestely Norjassa. 

Konsernin etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteet lasketaan 

jokaisesta järjestelystä erikseen käyttäen ennakoituun etuusoikeusyk-

sikköön perustuvaa menetelmää. Eläkemenot kirjataan kuluksi henkilöi-

den palvelusajalle auktorisoitujen vakuutusmatemaatikkojen laatimien 

laskelmien perusteella. Eläkevastuu saadaan laskemalla arvioitujen kas-

savirtojen nykyarvo käyttämällä diskonttokorkona yritysten liikkeeseen 

laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen markkinatuottoa 

tai pitkien valtion velkasitoumusten korkoa. Velkasitoumusten maturi-

teetti vastaa olennaisilta osin laskettavan eläkevastuun maturiteettia. 

Norjassa olevan etuuspohjaisen 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 päättyes-

sä suuremman seuraavasta: 10 % eläkevelvoitteesta tai 10 % varojen 

käyvästä arvosta. 

Tiedot konsernin etuuspohjaisista järjestelyistä sisältyvät liitetieto-

jen kohtaan 2.5.27 Eläkevelvoitteet.

Varaukset
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seu-

rauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen 

toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioita-

vissa luotettavasti. 

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja 
arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät
Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia 

arvioita ja oletuksia, joiden toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista 

ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen 

laatimisperiaatteiden soveltamisessa.  Arviot perustuvat johdon par-

haaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä.

Proha-konsernissa arviot liittyvät lähinnä omaisuuden arvostuk-

seen.  Konsernissa testataan vuosittain mahdollisten arvonalentumis-

ten varalta liikearvo, ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton 

taloudellinen vaikutusaika ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet 

sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumisista edellä laatimisperiaatteissa 

esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä 

olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuvina laskelmina. 

Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Lisätie-

toja liikearvon testauksissa käytettyjen kerrytettävissä olevien rahamää-

rien määrittelyperusteista esitetään liitetiedossa 2.5.15 Liikearvo.

Yritysten yhteenliittymissä aineellisten ja aineettomien hyödyk-

keiden käypien arvojen määritys edellyttää arvioiden käyttämistä. 

Aineettomien hyödykkeiden käyvän arvon määritys perustuu arvioi-

hin hyödykkeiden tulevista rahavirroista. Silloin kun yrityshankintaan 
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liittyvässä sopimuksessa määrätään yhdistämisen hankintamenon oi-

kaisusta, jotka riippuvat tulevaisuuden tapahtumista, kyseinen oikaisu 

sisällytetään hankintamenoon hankinta-ajankohtana, jos oikaisu on 

todennäköinen ja luotettavasti määritettävissä. Oikaisun määrittämi-

nen perustuu johdon arvioon tulevasta kehityksestä.

Lisätietoja yritysten yhteenliittymissä hankittujen aineettomien 

hyödykkeiden arvostamisesta sekä yhdistämisen hankintamenon oi-

kaisujen perusteista hankinta-ajankohtana esitetään liitetiedoissa 2.5.4 

Hankitut liiketoiminnot ja 2.5.14 Aineettomat hyödykkeet.

2.5.3 segMenTTiTiedoT
Konsernin ensisijainen segmenttiraportointi perustuu liiketoiminnalli-

siin segmentteihin ja toissijainen segmenttiraportointi perustuu maan-

tieteellisiin segmentteihin. 

Ensisijainen segmenttiraportointi
Konsernin ensisijainen segmenttiraportointimuoto on liiketoiminta-

segmenttien mukainen. Liiketoimintasegmentit perustuvat konsernin 

sisäiseen johtamis- ja raportointirakenteeseen. 

Prohan liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintaryhmään, jotka 

ovat Dovre-liiketoimintaryhmä sekä Camako-liiketoimintaryhmä. 

2009 Dovre  
Division

Camako 
Division

Muut  
toiminnot

Eliminoinnit
Kohdista-
mattomat

Konserni 
yhteensä

TULOSLASKELMATIEDOT

ulkoinen liikevaihto 57 485 3 229 23 0 0 60 738

sisäinen liikevaihto 11 25 47 -82 0 0

Liikevaihto 57 496 3 254 70 -82 0 60 738

0

segmentin liikevoitto 1 573 -376 -788 -146 0 263

kohdistamattomat erät 0 0 0 0 0 0

Liikevoitto 1 573 -376 -788 -146 0 263

rahoitustuotot- ja kulut 0 0 0 0 -353 -353

tuloverot 0 0 0 0 -659 -659

tilikauden tulos 1 573 -376 -788 -146 -1 012 -749

Tilikauden tulos 1 573 -376 -788 -146 -1 012 -749

TASETIEDOT

segmentin varat 18 856 1 909 503 3 141 0 24 410

osuudet osakkuusyhtiöissä 0 0 933 0 0 933

kohdistamattomat varat 0 0 0 0 4 568 4 568

Varat yhteensä 18 856 1 909 1 436 3 141 4 568 29 911

segmentin velat 12 112 810 443 -1 665 0 11 700

kohdistamattomat velat 0 0 0 0 4 497 4 497

Velat yhteensä 12 112 810 443 -1 665 4 497 16 197

MUUT TIEDOT

liikevaihto, tavarat 222 28 0 0 0 250

liikevaihto, palvelut 57 263 3 201 23 0 0 60 487

investoinnit 381 358 0 0 0 739

Poistot -183 -291 -15 -162 0 -650

arvonalentumiset 0 -118 0 0 0 -118

muut kulut, joihin ei liity 
maksutapahtumaa

-6 -37 -42

Liiketoiminnalliset segmentit (ensisijaiset segmentit)
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Dovre-liiketoimintaryhmä tarjoaa projektijohtamisen ja toimitusket-

jun hallinnan palveluita sekä Safran Software Solutions AS:n kehittämiä 

projektijohtamisen ohjelmistoratkaisuja. Camako-liiketoimintaryhmän 

ohjelmistoratkaisut ja komponentit tehostavat asiakkaan liiketoimin-

nan prosesseja ja omien järjestelmien käyttöä soveltamalla yleisesti 

hyväksyttyjä projektijohtamisen metodeja. Molemmat liiketoimintaryh-

mät tarjoavat kattavan valikoiman erilaisia asiantuntijapalveluita. 

Segmentin varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, joita 

segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat kohdistettavissa 

segmentille. Kohdistamattomia varoja ovat rahat ja pankkisaamiset 

ja verosaamiset. Kohdistamattomia velkoja ovat rahoituslainat ja ve-

rovelat. Segmenteille kohdistamattomat tuotot ja kulut sisältävät ra-

hoituseriä ja tuloveroja. 

Toissijainen segmenttiraportointi
Maantieteelliset segmentit ovat: EMEA (Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan 

maat), Americas (Pohjois- Väli- ja Etelä-Amerikan maat) ja APAC (Aasian 

ja Tyynen valtameren alueen maat).

Maantieteellisten segmenttien liikevaihto esitetään asiakkaiden 

sijainnin mukaan ja varat esitetään varojen sijainnin mukaan.

Segmenttien välinen hinnoittelu 
Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.

Liiketoiminnalliset segmentit (ensisijaiset segmentit)

 2008 Dovre  
Division

Camako 
Division

Muut  
toiminnot

Eliminoinnit
Kohdista-
mattomat

Konserni 
yhteensä

TULOSLASKELMATIEDOT

ulkoinen liikevaihto 59 328 3 002 101 0 0 62 432

sisäinen liikevaihto 18 16 266 -300 0 0

Liikevaihto 59 347 3 018 367 -300 62 432

segmentin liikevoitto 2 553 -456 -1 542 -195 0 596

kohdistamattomat erät 0 0 0 0 0

Liikevoitto 2 553 -456 -1 542 -195 0 359

rahoitustuotot- ja kulut 0 0 0 0 272 272

tuloverot 0 0 0 0 -744 -744

tilikauden tulos 2 553 -456 -1 542 -195 -472 -113

Tilikauden tulos 2 553 -456 -1 542 -195 -472 -113

TASETIEDOT

segmentin varat 15 832 1 361 741 3 806 0 21 739

osuudet osakkuusyhtiöissä 410 0 933 0 0 1 342

kohdistamattomat varat 0 0 0 0 3 526 3 526

Varat yhteensä 16 241 1 361 1 674 3 806 26 607

segmentin velat 11 091 1 538 605 -2 180 0 11 053

kohdistamattomat velat 0 0 0 0 2 726 2 726

Velat yhteensä 11 091 1 538 605 -2 180 13 779

MUUT TIEDOT

liikevaihto, tavarat 498 7 0 0 0 505

liikevaihto, palvelut 58 831 2 995 101 0 0 61 927

investoinnit 359 490 51 86 0 986

Poistot -133 -237 -26 -199 0 -595

muut kulut, joihin ei liity 

maksutapahtumaa

0 0 -110 0 0 -110
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Liikevaihto 2009 2008

emea 35 082 39 827

ameriCas 26 506 23 172

aPaC 443 769

sisäiset erät -1 294 -1 337

Yhteensä 60 738 62 432

Varat 2009 2008

emea 18 610 17 957

ameriCas 8 496 7 410

aPaC 70 9

sisäiset erät -1 833 -2 294

segmenteille kohdistamattomat varat 4 568 3 526

Yhteensä 29 911 26 607

Investoinnit *) 2009 2008

emea 456 648

ameriCas 283 338

Yhteensä 739 986

*) investoinnit sisältävät liikearvon.

Maantieteelliset segmentit (toissijaiset segmentit)



22

2.5 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, iFrs

Yhdistämisessä kirjatut 
käyvät arvot 40 %

Kirjanpitoarvot ennen 
yhdistämistä 40 %

Kirjanpitoarvot ennen 
yhdistämistä 100 %

Hankinta-ajankohta 31.3.2008 31.3.2008 31.3.2008

(tuhatta euroa)

Pitkäaikaiset varat    

aineettomat hyödykkeet 36 0 0

 aineelliset hyödykkeet 2 2 6

lyhytaikaiset varat    

myyntisaamiset ja muut saamiset 32 32 80

 rahat ja pankkisaamiset 52 52 131

Varat yhteensä 123 87 216

   

lyhytaikainen vieras pääoma    

laskennallinen verovelka 9

ostovelat ja muut velat 30 30 74

 tuloverovelka 13 13 31

Velat yhteensä 51 42 105

Nettovarat 71 44 111

Hankinnasta syntynyt liikearvo 93   

Hankintameno yhteensä 164   

Hankinnan kohteesta kirjattiin seuraavat varat ja velat 31.3.2008:

2.5.4 hanKiTuT liiKeToiMinnoT

hanKinnaT TiliKaudella 2009

Tilikaudella ei ollut yrityshankintoja. 

hanKinnaT TiliKaudella 2008

Camako Finland Oy 
Maaliskuussa 2008 Proha Oyj hankki 40 %:a Camako Finland Oy:n osa-

kekannasta. Ennen hankintaa Proha omisti 20 %:a yhtiöstä. Camako 

Finland yhdisteltiin Prohan konsernitilinpäätökseen 31.3.2008 alkaen. 

Camako Finlandin osakkeet siirtyivät 1.7.2008 tapahtuneesta liiketoi-

mintasiirrossa Proha Oyj:stä Proha Oyj:n kokonaan omistamaan tytär-

yhtiöön Camako Oy:hyn (aik. Camako Nordic Oy). Syyskuussa 2008 Ca-

mako Oy hankki 40 %:a Camako Finlandin osakekannasta. Hankintojen 

seurauksena Camako Finlandista tuli Camako Oy:n kokonaan omistama 

tytäryhtiö ja siten osa Prohan Camako- liiketoimintaryhmää.

Camako Finland tarjoaa asiakasorganisaatioiden projektijohtamista 

tukevia asiantuntijapalveluita. Camako Finlandin palveluksessa oli han-

kintahetkellä kolme konsulttia. 

Osakkeiden hankintameno oli yhteensä noin 0,4 milj. euroa. Kaup-

pahinnasta maksettiin käteisenä noin 0,3 milj. euroa sekä Proha Oyj:n 

uusilla osakkeilla noin 0,1 milj. euroa.  Myyjien merkittäväksi annettiin 

243.081 Proha Oyj:n uutta osaketta suunnattuna antina. Osakkeiden 

merkintähinta oli Proha Oyj:n osakkeen painotettu keskihinta NASDAQ 

OMX Helsinki Oy:ssä aikavälillä 1.11.2007 - 31.1.2008 eli 0,27 euroa kap-

paleelta, yhteensä 66 tuhatta euroa. Osakkeista maksettava määrä mer-

kittiin kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hankintamenosta kohdistettiin 0,1 milj. euroa asiakassuhteille. Kos-

ka pääosa asiakassopimuksista on irtisanottavissa yhden kuukauden 

irtisanomisajalla, niille ei kohdistettu hankintamenoa. Hankittujen 

nettovarojen käypä arvo oli noin 0,1 milj. euroa 30.9.2008.  Hankin-

noista kirjattiin liikearvoa noin 0,3 milj. euroa, joka perustui siihen, että 

yrityksellä on ydinosaamista Microsoftin projektinhallintaratkaisujen 

suunnittelussa, käyttöönotossa, räätälöinnissä sekä koulutuksessa ja 

ylläpidossa.

Camako Finlandin vaikutus konsernin vuoden 2008 tulokseen oli 

noin 0,1 milj. euroa. Camako Finlandin vaikutus konsernin liikevaihtoon 

vuonna 2008 olisi ollut 0,9 milj. euroa ja voittoon 0,1 milj. euroa, mikäli 

yhtiö olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen 1.1.2008 alkaen.
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Yhdistämisessä kirjatut 
käyvät arvot 40 %

Kirjanpitoarvot ennen 
yhdistämistä 40 %

Kirjanpitoarvot ennen 
yhdistämistä 100 %

Hankinta-ajankohta 30.9.2008 30.9.2008 30.9.2008

(tuhatta euroa)

Pitkäaikaiset varat    

aineettomat hyödykkeet 24 0 0

 aineelliset hyödykkeet 4 4 11

lyhytaikaiset varat    

myyntisaamiset ja muut saamiset 76 76 190

 rahat ja pankkisaamiset 52 52 130

Varat yhteensä 156 132 331

   

lyhytaikainen vieras pääoma    

laskennallinen verovelka 6

ostovelat ja muut velat 40 40 101

 tuloverovelka 11 11 27

Velat yhteensä 57 51 127

Nettovarat 99 81 203

Hankinnasta syntynyt liikearvo 170   

Hankintameno yhteensä 269  

 

rahavaroina maksettu osuus hankintamenosta 367  

Proha oyj:n osakkeina maksettu osuus hankintamenosta 66  

ostoveloista ja muissa veloissa oleva osuus 0    

Hankintameno yhteensä 433  

rahavaroina maksettu osuus hankintamenosta 367

hankinta-ajankohdan rahoitusvarat -131

Rahavirtavaikutus investointien rahavirrassa 1.1. -1.12.2008 236

Hankinnan kohteesta kirjattiin seuraavat varat ja velat 30.9.2008:

Datamar Oy
Datamar Oy:n osakkeet siirtyivät 1.7.2008 tapahtuneesta liiketoiminta-

siirrossa Proha Oyj:stä Proha Oyj:n kokonaan omistamaan tytäryhtiöön 

Camako Oy:hyn. Lokakuussa 2008 Camako Oy hankki 10 %:a Datamarin 

osakekannasta. Hankinnan seurauksena Datamarista tuli Camako Oy:n 

kokonaan omistama tytäryhtiö. Lokakuussa 2008 hankittujen osakkei-

den hankintameno oli yhteensä 30 tuhatta euroa. Hankinnalla ei ollut 

olennaista vaikutusta Prohan tilikauden tulokseen tai taloudelliseen 

asemaan.

HANKINTAMENON OIKAISUT – AIKAISEMPIEN 
TILIKAUSIEN HANKINNAT

Camako Data AB
Proha hankki lokakuussa 2007 ruotsalaisen projektinhallinnan tietotek-

niikan konsulttiyrityksen Camako Data AB:n koko osakekannan. Cama-

ko Data AB:sta tuli hankinnan myötä osa Prohan Camako- liiketoiminta-

ryhmää. Camako Data AB yhdisteltiin Prohan konsernitilinpäätökseen 

1.11.2007 alkaen. Camako Data AB:n osakkeet siirtyivät 1.7.2008 ta-

pahtuneesta liiketoimintasiirrossa Proha Oyj:stä Proha Oyj:n kokonaan 

omistamaan tytäryhtiöön Camako Oy:hyn.

Camako Datan hankintameno on tilikauden 31.12.2009 päättymis-

hetken arvion mukaan noin 0,8 milj. euroa (31.12.2008 arvio oli 1,1 

milj. euroa).  Camako Datan hankintameno muodostuu 0,7 milj. euron 

kiinteästä osasta ja mahdollisesta lisäkauppahinnasta, joka tilinpäätös-

hetken 31.12.2009 arvion mukaan on 0,1 milj. euroa (31.12.2008 arvio 

oli 0,4 milj. euroa).  Tilikaudella 2008 hankintamenon vähennykseksi 

kirjattiin lisäkauppahinnasta noin 0,3 milj. euroa, sillä vuoden 2008 tu-

lokseen sidottu lisäkauppahinta ei toteutunut.  

Tulevan lisäkauppahinnan määrä voi olla enintään 0,1 milj. euroa 

ja se sisältyy lyhytaikaisen vieraan pääoman siirtovelkoihin konserni-

taseessa 31.12.2009.

Lisäkauppahinnasta on maksettu 50 tuhatta euroa helmikuussa 

2010. Lisäkauppahinnasta maksetaan 25 tuhatta euroa viimeistään 

31.12.2010. Loppuosa 25 tuhatta maksetaan kun tietyt myyntitavoit-

teet on saavutettu.
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Jakauma tuottotyypeittäin 2009 % 2008 %

Palvelutuotot 59 541 98,0 % 60 992 97,7 %

kertaluonteiset lisenssituotot 250 0,4 % 505 0,8 %

jatkuvat lisenssituotot 947 1,6 % 935 1,5 %

Yhteensä 60 738 100,0 % 62 432 100,0 %

Jakauma segmenteittäin, konsolidoimaton 2009 % 2008 %

dovre 57 496 94,7 % 59 347 95,1 %

Camako 3 254 5,4 % 3 018 4,8 %

muut toiminnot 70 0,1 % 367 0,6 %

sisäisten erien eliminoinnit -82 -0,1 % -300 -0,5 %

Yhteensä 60 738 100,0 % 62 432 100,0 %

Jakauma segmenteittäin, konsolidoitu 2009 % 2008 %

dovre 57 485 94,6 % 59 328 95,0 %

Camako 3 229 5,3 % 3 002 4,8 %

muut toiminnot 23 0,0 % 101 0,2 %

Yhteensä 60 738 100,0 % 62 432 100,0 %

2.5.5 liiKevaihTo

Project Resource Solutions Inc.
Prohan kanadalainen tytäryhtiö Fabcon Canada Limited hankki marras-

kuussa 2007  Project Resource Solutions Inc:n (PRS) koko osakekannan.  

PRS on projektinhallinnan asiantuntijaresurssien toimittaja ja keskittyy 

Kanadan öljyhiekkaprojekteihin. PRS:stä tuli hankinnan myötä osa Dov-

re – liiketoimintaryhmää. PRS yhdisteltiin Prohan konsernitilinpäätök-

seen 20.11.2007 alkaen.

PRS:n  hankintameno on tilikauden 31.12.2009  päättymishetken ar-

vion mukaan noin 1,6  milj. euroa (31.12.2008 arvio oli 1,2 milj. euroa). 

Kauppahinnan kiinteä osa 1,2 milj. Kanadan dollaria (noin 0,9 mil-

joonaa euroa hankintahetken valuuttakurssilla laskettuna) maksettiin 

käteisellä marraskuussa 2007.  Sopimus sisältää lisäksi lisäkauppahinta-

järjestelmän, jonka perusteella myyjille maksetaan 30 % PRS:n myynti-

katteesta 36 kuukauden ajalta 20.11.2007 – 19.12.2010.  

Hankintamenon oikaisuksi on kirjattu yhteensä noin 0,7 milj. euroa 

(laskettuna tilinpäätöspäivän 31.12.2009 kurssiin). Hankintamenon 

oikaisu sisältää myyntikatteen perusteella maksettavan lisäkauppa-

hinnan ajalta 20.11.2007 – 19.12.2010 perustuen siihen, että oikaisu 

on todennäköinen ja luotettavasti määrittävissä. Myyntikatearvio 

perustuu 20.11. – 31.12.2009 osalta toteutuneen tuloskehitykseen ja 

1.1. – 19.12.2010 osalta Prohan hallituksen hyväksymään budjettiin.  

Hankintamenon oikaisuksi on kirjattu vuonna 2007 noin 0,2 milj. euroa, 

vuonna 2008 noin 0,1 milj. euroa sekä vuonna 2009 noin 0,2 milj. euroa 

sisältäen kurssieron.

Konsernin sisäiseT oMisTusjärjesTelyT 
TiliKaudella 2009

Camako Oy:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Camako Finland Oy and 

Datamar Oy sulautuivat emoyhtiöönsä. Sulautumisen täytäntöönpano 

rekisteröitiin 4.11.2009. Järjestelyn tavoitteena olivat konsernirakenteen 

selkeyttäminen ja kustannussäästöt.

Proha Oyj:n kokonaan omistama norjalainen tytäryhtiö Safran Soft-

ware Solutions AS on omistanut 40 %:a norjalaisen Dovre Group AS:n 

(aikaisemmin Dovre International AS) osakekannasta. Vuonna 2009 to-

teutetussa Safran Software Solutions AS:n jakautumisessa 40 %:a Dovre 

Group AS:n omistuksesta siirrettiin Proha Oyj:n kokonaan omistamal-

le tytäryhtiölle Camako Norge AS:lle (aikaisemmin Proha Norge AS). 

Järjestelyn tavoitteena on selkeyttää konsernirakennetta eriyttämällä 

Safran - ohjelmistoliiketoiminta ja Dovre Group AS:n omistus. Jakautu-

misen täytäntöönpano rekisteröitiin 31.12.2009.
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Materiaalit ja palvelut 2009 2008

ostot tilikauden aikana -29 6

ulkopuoliset palvelut -128 -323

Yhteensä -156 -317

2.5.7 MaTeriaaliT ja PalveluT

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 2009 2008

Palkat ja palkkiot -49 784 -50 675

eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt -356 -374

eläkekulut, etuuspohjaiset järjestelyt *) -1 364 -1 078

eläkekulut yhteensä -1 720 -1 452

myönnetyt osakeoptiot **) -42 -110

muut henkilösivukulut yhteensä -4 188 -4 678

Henkilösivukulut yhteensä -4 230 -4 788

Yhteensä -55 735 -56 915

*)  etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä koskevat liitetiedot esitetään kohdassa 2.5.27 eläkevelvoitteet.

**) osakeperusteisia maksuja koskevat liitetiedot esitetään kohdassa 2.5.24  osakeperusteiset maksu.

johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut sekä avainhenkilöiden  kompensaatiot esitetään liitetiedossa 2.5.35 lähipiiritapahtumat.

Henkilöstö keskimäärin 2009 2008

dovre- liiketoimintaryhmä 361 351

Camako-liiketoimintaryhmä 38 36

muut toiminnot 5 6

Yhteensä 404 393

Konsernin henkilökunta tilikauden lopussa 31.12.2009 31.12.2008

Yhteensä 408 391

2.5.8 Työsuhde-eTuuKsisTa aiheuTuneeT KuluT

Poistot ja arvoalentumiset 2009 2008

suunnitelman mukaiset poistot -650 -595

arvonalentumiset -118 0

Yhteensä -769 -595

arvonalentumiset aiheutuvat tuotekehitysmenojen arvonalentumisista.

2.5.9 PoisToT ja arvonalenTuMiseT

Liiketoiminnan muut tuotot 2009 2008

Vuokrat 62 51

julkiset avustukset 0 217

käyttöomaisuuden luovutusvoitot, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 7 1

käyttöomaisuuden luovutusvoitot, sijoitukset 0 18

liiketoiminnan muut tuotot 139 112

Yhteensä 208 399

2.5.6 liiKeToiMinnan MuuT TuoToT
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Rahoitustuotot 2009 2008

yhtiöveronhyvitys -4 0

osinkotuotot muilta 6 1

muut korko- ja rahoitustuotot osakkuusyrityksiltä 0 56

muut korko- ja rahoitustuotot muilta 885 1 038

Rahoitustuotot yhteensä 887 1 095

Rahoituskulut 2009 2008

muut korko- ja rahoituskulut -1 240 -823

Rahoituskulut yhteensä -1 240 -823

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -353 272

Tuloslaskelmaan kirjatut kurssierot 2009 2008

rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyvät valuuttakurssierot

  Valuuttakurssivoitot 887 846

  Valuuttakurssitappiot -1 240 -555

Tuloslaskelmaan kirjatut kurssierot yhteensä -353 291

2.5.11 rahoiTusTuoToT ja -KuluT

Liiketoiminnan kulut 2009 2008

toimitilat -915 -835

Vapaaehtoiset henkilösivukulut -38 -55

markkinointikulut -187 -275

matkustuskulut -344 -481

käyttöomaisuuden luovutustappiot, sijoitukset 0 -2

Hallinto- ja muut kulut -2 440 -2 760

Yhteensä -3 924 -4 408

 

Tutkimus- ja kehitysmenot 2 009 2 008

tutkimus- ja kehitysmenot tuloslaskelmassa -689 -1 338

aktivoidut kehittämismenot -75 -177

Yhteensä -763 -1 515

Tilintarkastajan palkkiot 2 009 2 008

tilintarkastus -126 -95

Veroneuvonta -55 -30

muut palvelut -42 -26

Yhteensä -223 -151

2.5.10 liiKeToiMinnan MuuT KuluT
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Tuloverot 2009 2008

tuloverot varsinaisesta toiminnasta -613 -785

aikaisempien tilikausien verot -125 0

laskennallisen verosaamisen muutos (liitetieto 2.5.20) 96 49

laskennallisen verovelan muutos (liitetieto 2.5.20) -17 -7

Yhteensä -659 -744

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla *)  
laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma

2009 2008

Tulos ennen veroja -90 631

  

Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla *) 23 -164

ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat -136 -150

Verovapaat tulot ja vähennyskelvottomat menot 69 -51

tilikauden tappioista kirjaamaton vero -503 -510

aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö 0 52

muut erät -67 37

aikaisempien tilikausien verot -125

laskennallisen verosaamisen muutos (liitetieto 2.5.20) 96 49

laskennallisen verovelan muutos (liitetieto 2.5.20) -17 -7

Verot tuloslaskelmassa -659 -744

*) emoyhtiön verokanta oli 26 % vuosina 2009 ja 2008.

2.5.12 TuloveroT

2.5.13 osaKeKohTainen Tulos

2.5.13.1. laiMenTaMaTon osaKeKohTainen Tulos

laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille  
kuuluva tilikauden tulos kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.

Laimentamaton osakekohtainen tulos 2009 2008

emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden tulos (tuhatta euroa) -871 -218

osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1000) 61 962 61 855

Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa / osake) -0,01 0,00

Laimentamaton osakekohtainen laaja tulos 2009 2008

emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden laaja tulos (tuhatta euroa) 721 -1 892

osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1000) 61 962 61 855

Laimentamaton osakekohtainen laaja tulos (euroa / osake) 0,01 -0,03
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Aineettomat hyödykkeet 2009
Asiakassopimukset 

ja -suhteet
Kehittämismenot 

Muut aineettomat 
hyödykkeet

Yhteensä

Hankintameno 1.1. 2 353 678 1 007 4 038

muuntoerot (+/-) 365 17 -3 379

lisäykset 0 75 0 75

Vähennykset 0 -506 -622 -1 127

Hankintameno 31.12 2 718 263 382 3 364

 

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -831 -195 -885 -1 911

muuntoerot (+/-) -153 0 0 -153

Vähennysten kertyneet poistot 0 391 622 1 013

tilikauden poisto -259 -186 -53 -499

arvonalennukset 0 -118 0 -118

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12 -1 243 -107 -317 -1 668

Kirjanpitoarvo 31.12.2009 1 475 156 65 1 696

2.5.14 aineeTToMaT hyödyKKeeT

Laimennusvaikutuksella oikaisu osakekohtainen laaja tulos 2009 2008

emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden laaja tulos (tuhatta euroa) 721 -1 892

osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 61 962 61 855

osakeoptioiden vaikutus (1 000) 0 0

osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella

oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskemiseksi (1 000) 61 962 61 855

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen laaja ulos (euroa / osake) 0,01 -0,03

2.5.13.2. laiMennusvaiKuTuKsella oiKaisTu osaKeKohTainen Tulos

laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon 
kaikkien osakkeisiin oikeuttavien instrumenttien potentiaalinen osakemäärää lisäävä vaikutus. 

konsernilla on  osakkeiden määrää potentiaalisesti lisääviä instrumentteja, osakeoptioita. instrumenteilla on laimentava vaikutus, kun 
osakkeiden merkintähinta on alempi kuin osakkeen käypä arvo. osakkeiden painotettu lukumäärä ja näihin kohdistuva laimennusvaikutus 
lasketaan kvartaalikohtaisesti, jolloin 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 kvartaalikohtaisten lukujen painotettuna keskiarvona.

Laimennusvaikutuksella oikaisu osakekohtainen tulos 2009 2008

emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden voitto (tuhatta euroa) -871 -218

osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 61 962 61 855

osakeoptioiden vaikutus (1 000) 0 0

osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella

oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskemiseksi (1 000) 61 962 61 855

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa / osake) -0,01 0,00
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Camako Finland Oy:n hankinta
Tiedot Camako Finlandin hankinnasta esitetään liitetietojen kohdassa 

2.5.4. Hankitut liiketoiminnot. Hankintamenosta kohdistettiin noin 0,1 

milj. euroa asiakassuhteille. Koska pääosa asiakassopimuksista oli irti-

sanottavissa yhden kuukauden irtisanomisajalla, niille ei kohdistettu 

hankintamenoa. Asiakassuhteiden käypien arvojen määritys perustui 

asiakassuhteiden ennustettuihin diskontattuihin kassavirtoihin tuleval-

ta 10 vuodelta.  Laskelmissa käytetyt keskeiset muuttujat olivat liike-

vaihdon ja kulujen muutosprosentit. Käytetty diskonttauskorko oli 16 

%. Asiakassuhteiden jäljellä oleva poistoaika on 8,3 vuotta 31.12.2009.

Camako Data AB:n hankinta
Tiedot Camakon Datan hankinnasta esitetään liitetietojen kohdassa 

2.5.4. Hankitut liiketoiminnot. Hankintamenosta kohdistettiin noin 0,3 

milj. euroa asiakassuhteille. Koska pääosa asiakassopimuksista oli irti-

sanottavissa yhden kuukauden irtisanomisajalla, niille ei kohdistettu 

hankintamenoa. Asiakassuhteiden käypien arvojen määritys perustui 

asiakassuhteiden ennustettuihin diskontattuihin kassavirtoihin tuleval-

ta 10 vuodelta.  Laskelmissa käytetyt keskeiset muuttujat olivat liike-

vaihdon ja kulujen muutosprosentit. Käytetty diskonttauskorko oli 16 

%. Asiakassuhteiden jäljellä oleva poistoaika on 7,8 vuotta 31.12.2009.

Project Resource Solutions Inc:n hankinta
Tiedot PRS:n hankinnasta esitetään liitetietojen kohdassa 2.5.4. Hanki-

tut liiketoiminnot. Hankintamenosta kohdistettiin noin 0,2 milj. euroa 

asiakassuhteille. Koska pääosa asiakassopimuksista oli irtisanottavissa 

lyhyellä irtisanomisajalla, niille ei kohdistettu hankintamenoa. Asia-

kassuhteiden käypien arvojen määritys perustui asiakassuhteiden 

ennustettuihin diskontattuihin kassavirtoihin tulevalta 10 vuodelta.  

Laskelmissa käytetyt keskeiset muuttujat olivat liikevaihdon ja kulujen 

muutosprosentit. Käytetty diskonttauskorko oli 15 %. Asiakassuhteiden 

jäljellä oleva poistoaika on 7,9 vuotta 31.12.2009.

Fabconin hankinta
Hankintamenosta kohdistettiin noin 0,5 milj. euroa asiakassopimuksille 

ja niihin liittyville asiakassuhteille. Asiakassopimusten ja niihin liittyvien 

asiakassuhteiden käypien arvojen määritys perustui asiakassopimusten 

ja asiakassuhteiden ennustettuihin diskontattuihin kassavirtoihin tule-

valta 10 vuodelta.  Laskelmissa käytetyt muuttujat olivat liikevaihdon ja 

kulujen muutosprosentit. Käytetty diskonttauskorko oli 16 %. Asiakas-

sopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden jäljellä oleva poistoaika 

on 6,3 vuotta 31.12.2009.

31.12.2008 Muuntoerot Kauden poistot 31.12.2009

Camako Finland oy 57 0 -6 51

Camako data aB 208 12 -24 196

Prs inc. 153 18 -18 152

Fabcon 317 53 -48 322

dovre Group as 787 129 -162 754

Yhteensä 1 522 212 -259 1 475

asiaKassoPiMuKseT ja niihin liiTTyväT asiaKassuhTeeT

Aineettomat hyödykkeet 2008
Asiakassopimukset 

ja -suhteet
 Kehittämismenot

Muut aineettomat 
hyödykkeet

Yhteensä

Hankintameno 1.1. 2 784 491 1 108 4 383

muuntoerot (+/-) -491 -22 -8 -521

tytäryritysten hankinta 60 0 0 60

lisäykset 0 221 0 221

tytäryritysten myynti 0 0 -93 -93

Vähennykset 0 -13 0 -13

Hankintameno 31.12 2 353 678 1 007 4 038

 

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -733 -39 -935 -1 707

muuntoerot (+/-) 174 0 5 179

yritysmyyntien kertyneet poistot 0 0 93 93

tilikauden poistot ja arvonalentumiset -272 -155 -48 -476

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12 -831 -195 -885 -1 911

Kirjanpitoarvo 31.12.2008 1 522 483 121 2 127

2.5.14 aineeTToMaT hyödyKKeeT (jatkuu edelliseltä sivulta)
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arvonalenTuMisTesTauKseT
Prohan liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintaryhmään, jotka ovat 

Dovre-liiketoimintaryhmä sekä Camako-liiketoimintaryhmä. 

Arvoalentumistestauksissa Dovre- liiketoimintaryhmä sekä Cama-

ko-liiketoimintaryhmä on määritelty erilliseksi rahavirtaa tuottavien 

yksiköiden ryhmiksi. 

Testaukset on tehty neljännellä vuosineljänneksellä.

vuoden 2009 TesTauKseT

Dovre- liiketoimintaryhmä
Dovre- liiketoimintaryhmälle kohdistettu liikearvo oli noin 6,2 milj. 

euroa 31.12.2009 (5,1 milj. euroa 31.12.2008).  Vuoden 2009 ar-

vonalentumistestauksessa rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmän 

eli Dovre- segmentin kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritelty 

käyttöarvolaskelman perusteella. Laskelmassa käytetty rahavirta pe-

rustuu johdon laatimaan viiden vuoden strategiseen budjettiin, jonka 

Prohan hallitus on hyväksynyt. 

Laskelmassa käytetyt keskeiset muuttujat ovat liikevaihdon ja ku-

lujen muutosprosentit, jotka perustuvat toteutuneeseen kehitykseen, 

tuotevalikoimaan, Dovren markkina-asemaan sekä Dovren suunni-

teltuun laajentumiseen uusille markkinoille. Ennustejakson jälkeiset 

rahavirrat on arvioitu 2 %:n kasvun mukaan, jonka oletetaan vastaavan 

kohtuullista rahan arvon alenemista. 

Liikevaihdon kasvuprosenttina on käytetty viittä prosenttia ja 

liiketulostavoitteena 5,5 prosenttia. Käytetty diskonttokorko on 9,4 %. 

Diskonttauskorko perustuu pääoman tuottovaatimukseen (WACC) ve-

rojen jälkeen, jota on oikaistu testauksen yhteydessä verovaikutuksella. 

Tuottovaatimuksen laskentakomponentit ovat riskitön tuotto, 

Dovren toimintaan liittyvät riskit, markkinariskipreemio, markkina-

perusteinen beta-kerroin, vieraan pääoman kustannus sekä tavoite-

pääomarakenne.  Diskonttauskorko oli vuoden 2008 testauksissa 6,8 

%. Diskonttauskoron nousu johtuu pääsiassa Dovren suunniteltuun 

laajentumiseen liittyvistä riskeistä.

Lisäksi on laadittu skenaariolaskelmat testaamaan peruslaskelman 

herkkyyksiä. Skenaariolaskelmissa herkkyystekijöinä on käytetty perus-

laskelmaa korkeampaa diskonttokorkoa, nollakasvua sekä heikompaa 

tulosta. Johto arvioi, ettei käytettyjen muuttujien muutos kohtuullisesti 

arvioituna johtaisi tilanteeseen, jossa segmentin kerrytettävissä oleva 

rahamäärä alittaisi sen kirjanpitoarvon.

Camako- liiketoimintaryhmä
Camako- liiketoimintaryhmälle kohdistettu liikearvo oli noin 0,8 milj. 

euroa 31.12.2009 (0,8 milj. euroa 31.12.2008).

Vuoden 2009 arvonalentumistestauksessa rahavirtaa tuottavien 

yksiköiden ryhmän eli Camako- segmentin liiketoiminnasta kerrytet-

tävissä oleva rahamäärä on määritelty käyttöarvolaskelman perusteella. 

Laskelmassa käytetty rahavirta perustuu johdon laatimaan viiden vuo-

den strategiseen budjettiin, jonka Prohan hallitus on hyväksynyt. 

Laskelmassa käytetyt keskeiset muuttujat ovat liikevaihdon ja 

2.5.15 liiKearvo

Liikearvo 2009 2008

Hankintameno 1.1. 5 857 6 747

muuntoerot (+/-) 918 -1 158

Camako data aB 0 -237

Camako Finland oy 6 282

dovre Fabcon as 0 -54

Project resource solutions inc. 242 277

Kirjanpitoarvo 31.12. 7 022 5 857

tiedot tytäryritysten hankinnoista esitetään liitetietojen kohdassa 2.5.4 Hankitut liiketoiminnot.

Liikearvo segmenteittäin 2009 2008

dovre- liiketoimintaryhmä 6 197 5 068

Camako- liiketoimintaryhmä 826 789

Yhteensä 7 022 5 857

Dovren hankinta
Dovre Group AS:n (aikaisemmin Dovren International)  vuonna 2004 

tapahtuneen hankinnan (60 %) osalta, hankintamenoa kohdistettiin 

noin 1,0 milj. euroa asiakassopimuksille ja niihin liittyville asiakassuh-

teille. Asiakassopimusten ja asiakassuhteiden käypiä arvoja Prohan 

ennen 1.1.2004 hankkiman osuuden (40 %) osalta tarkistettiin vastaa-

maan loppuosan (60 %) hankinta-ajankohdan 1.6.2004 käypiä arvoja. 

Uudelleenarvostettujen (40 %) asiakassopimusten ja niihin liittyvien 

asiakassuhteiden kirjanpitoarvo uudelleenarvostuksen jälkeen oli 0,7 

milj. euroa Asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden käy-

pien arvojen määritys perustui asiakassopimusten ja asiakassuhteiden 

ennustettuihin diskontattuihin kassavirtoihin tulevalta 10 vuodelta. 

Laskelmissa käytetyt keskeiset muuttuvat olivat liikevaihdon ja kulujen 

muutosprosentit. Käytetty diskonttauskorko oli 15 %. Asiakassopimus-

ten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden jäljellä oleva poistoaika on 4,4 

vuotta 31.12.2009.



31

2.5 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, iFrs

Aineelliset hyödykkeet 2009 Koneet ja kalusto

Hankintameno 1.1. 1 315

muuntoerot (+/-) 79

lisäykset 67

Vähennykset -10

Hankintameno 31.12 1 450

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -1 011

muuntoerot (+/-) -92

Vähennysten kertyneet poistot 4

tilikauden poisto -153

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -1 252

Kirjanpitoarvo 31.12.2009 198

Aineelliset hyödykkeet 2008 Koneet ja kalusto

Hankintameno 1.1. 1 714

muuntoerot (+/-) -146

tytäryritysten hankinta 26

lisäykset 129

Vähennykset -408

Hankintameno 31.12 1 315

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -1 358

muuntoerot (+/-) 112

tytäryritysten hankinnasta kertyneet poistot -9

tilikauden poisto -119

Vähennyksistä kertyneet poistot 362

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -1 011

Kirjanpitoarvo 31.12.2008 303

2.5.16 aineelliseT hyödyKKeeT

kulujen muutosprosentit, jotka perustuvat toteutuneeseen kehitykseen, 

arvioon markkinoiden kehityksestä, tuotevalikoimaan sekä Camakon 

laajentumiseen Skandinavian markkinoilla.  Vuoden 2009 testauksessa 

ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu 2 %:n kasvun mukaan, 

jonka oletetaan vastaavan kohtuullista rahan arvon alenemista. 

Käytetty diskonttokorko on 9,4 %. Diskonttauskorko perustuu pää-

oman tuottovaatimukseen (WACC) verojen jälkeen, jota on oikaistu 

testauksen yhteydessä verovaikutuksella. Tuottovaatimuksen lasken-

takomponentit ovat riskitön tuotto, 

Camakon toimintaan liittyvät riskit, markkinariskipreemio, markkinape-

rusteinen beta-kerroin, vieraan pääoman kustannus sekä tavoitepää-

omarakenne.  Diskonttauskorko oli vuoden 2008 testauksissa 6,8 %.  

Diskonttauskoron nousu johtuu pääsiassa siitä, että Camakon toimin-

taan liittyvien riskien kasvusta.

Lisäksi on laadittu skenaariolaskelmat testaamaan peruslaskelman 

herkkyyksiä. Skenaariolaskelmissa herkkyystekijöinä on käytetty perus-

laskelmaa korkeampaa diskonttokorkoa, nollakasvua sekä heikompaa 

tulosta. 

Mikäli Camakon liikevaihdon vuosittainen kasvu jäisi suunnittelu-

jaksolla sekä testauksessa käytetystä 10 prosentista kahteen prosenttiin 

että vuosittainen liiketulos testauksessa käytetystä 7,8 prosentista nel-

jään prosenttiin, muodostaisi se tilanteen, jossa olisi viitteitä liikearvon 

arvonalentumisesta. Mikäli tällöin tehtävässä arvonalentumislaskelmas-

sa saatu käyttöarvo olisi alempi kuin testattavien omaisuuserien tase-

erien tasearvo, arvonalentuminen kirjattaisiin kuluksi tuloslaskelmaan. 

Muilta osin johto arvioi, ettei käytettyjen muuttujien muutos kohtuul-

lisesti arvioituna johtaisi tilanteeseen, jossa segmentin kerrytettävissä 

oleva rahamäärä alittaisi sen kirjanpitoarvon.
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Osuudet osakkuusyrityksissä 2009 2008

tilikauden alussa 1 342 1 277

lisäykset 0 470

Vähennykset -310 -72

osuus tilikauden tuloksesta -100 -237

muuntoerot 0 -95

Tilikauden lopussa 933 1 342

Osuudet osakkuusyrityksissä 31.12.2009 31.12.2008

kiinteistö oy kuukoti 933 933

safran north america llC 0 410

Tilikauden lopussa 933 1 342

Prohan kokonaan omistama tytäryhtiö safran software solutions as myönsi vuosina 2007 – 2008 lainoja silloiselle osakkuusyhtiölleen 
safran north america llC:lle.  lainasaamiset käsiteltiin nettosijoituksena osakkuusyritykseen, sillä ne olivat vakuudettomia. 
Pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa sijoittajan tappio-osuus ylitti safran north america llC:n kantaosakkeisiin sijoitetun määrän. 
kantaosakkeisiin sijoitetun määrän ylittävä tappio-osuus kirjattiin lainasaamisten vähennykseksi. saamiset osakkuusyhtiöltä tappio-osuuden 
vähentämisen jälkeen olivat 0 tuhatta euroa 31.12.2009 (410 tuhatta euroa 31.12.2008). safran software solutions as myi osuutensa  
(49 %) amerikkalaisesta safran north america llC – yhtiöstä norjalaiselle sijoittajaryhmälle sna Holding as:lle toukokuussa 2009.  kaupan 
yhteydessä siirtyivät ostajalle safran software solutions as:n lainasaamiset safran north america llC:lta.  kaupassa siirtyneiden saamisten 
kirjanpitoarvo on Proha-konsernissa 135 tuhatta euroa 31.12.2009. saamiset on kirjattu pitkäaikaisiin muihin saamisiin (ks. liitetieto 2.5.19 
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset). 

osakkuusyritysten kirjanpitoarvoihin 31.12.2009 ja 31.12.2008 ei sisälly liikearvoa.

osakkuusyritysten kirjanpitoarvoihin 31.12.2009 ja 31.12.2008 ei sisälly noteerattuja yrityksiä.

2.5.17 osuudeT osaKKuusyriTyKsissä

Osakkuusyritykset 2009 Kotipaikka Varat Velat
Liike-
vaihto

Voitto /
tappio Omistus-osuus (%)

kiinteistö oy kuukoti espoo, suomi 5 150 28 172 0 43,5 %

Osakkuusyritykset 2008 Kotipaikka Varat Velat
Liike-
vaihto

Voitto /
tappio Omistus-osuus (%)

kiinteistö oy kuukoti espoo, suomi 5 143 22 167 0 43,5 %

safran north america llC albuquerque, new mexico 60 703 86 -386 49,0 %

Avoimet saldot  osakkuusyritysten kanssa

osakkuusyritysten kanssa ei ollut avoimia saldoja 31.12.2009 ja 31.12.2008.

Liiketapahtumat osakkuusyritysten kanssa 2009 2008

korkotuotot osakkuusyrityksiltä 0 46

Vastikkeet osakkuusyrityksille 69 72

lähipiiritapahtumissa toteutuneet ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja.
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konsernin myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat noteeraamattomistaosakesijoituksista.

Myytävissä olevat sijoitukset 2009 2008

Hankintameno 1.1. 122 48

muuntoerot 15 -2

lisäykset 75 76

Vähennykset -1 0

Kirjanpitoarvo 31.12. 211 122

konsernin sijoitukset on luokiteltu myytävissä oleviksi sijoituksiksi.

sijoitukset on arvostettu kirjanpitoarvoon, koska käypä arvo ei ole luotettavasti määriteltävissä.

myytävissä olevista sijoituksista on 110 tuhatta euroa euroissa  ja 101 tuhatta euroa norjan kruunuissa.

Vuosien 2009 ja 2008 aikana ei ole myyty olennaisia noteeraamattomia osakesijoituksia.

2.5.18 MyyTävissä olevaT rahoiTusvaraT

Pitkäaikaiset muut saamiset 31.12.2009 31.12.2008

Pitkäaikaiset myyntisaamiset (muilta) 4 5

Pitkäaikaiset muut saamiset (muilta) 257 237

Yhteensä 260 242

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset jakautuvat valuutoittain seuraavasti: 31.12.2009 31.12.2008

euro 4 6

nok 31 46

Cad 0 71

usd 226 120

Yhteensä 260 242

saamiset on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon.

saamisten käyvät arvot vastaavat niiden tasearvoja.

2.5.19 PiTKäaiKaiseT MyynTi- ja MuuT saaMiseT
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Laskennallisten verosaamisten muutokset 2009 1.1.2009 Muuntoero

Kirjattu tulos-
laskelmaan

Hankitut
tytäryritykset 31.12.2009

eläke-etuudet 179 55 127 0 361

Vahvistetut tappiot 30 0 -30 0 0

muut väliaikaiset erot 4 33 0 0 36

Yhteensä 213 88 96 0 398

Liitetieto 
2.5.12

Laskennallisten verovelkojen muutokset 2009 1.1.2009 Muuntoero
Kirjattu tulos-

laskelmaan
Hankitut 

tytäryritykset 31.12.2009

Hankintojen käyvän arvon kohdistuksista -439 -61 74 0 -426

tuotekehitysmenojen aktivoinnit ja poistot -20 0 10 0 -10

muut väliaikaiset erot -112 -20 -102 0 -234

Yhteensä -570 -81 -17 0 -669

Liitetieto
2.5.12

Laskennallisten verosaamisten muutokset 2008 1.1.2008 Muuntoero
Kirjattu tulos-

laskelmaan
Hankitut 

tytäryritykset 31.12.2008

eläke-etuudet 137 -38 80 0 179

Vahvistetut tappiot 30 0 0 0 30

muut väliaikaiset erot 37 -2 -31 0 4

Yhteensä 204 -40 49 0 213

Liitetieto
2.5.12

Laskennallisten verovelkojen muutokset 2008 1.1.2008 Muuntoero
Kirjattu tulos-

laskelmaan
Hankitut 

tytäryritykset 31.12.2008

Hankintojen käyvän arvon kohdistuksista -592 91 78 -16 -439

tuotekehitysmenojen aktivoinnit ja poistot -30 0 10 0 -20

muut väliaikaiset erot -31 14 -95 0 -112

Yhteensä -653 106 -7 -16 -570

Konsernin vahvistetut tappiot
Liitetieto 

2.5.12

Konsernin vahvistetut tappiot

konsernilla oli  31.12.2009 vahvistettuja tappioita 18,7 milj. euroa (16,8 milj. euroa 31.12.2008), joista ei ole kirjattu verosaamista, koska kyseis-
ten tappioiden hyödyntäminen on epävarmaa. kyseiset tappiot vanhenevat vuosina 2011 - 2018.

2.5.20 lasKennalliseT  verosaaMiseT ja -velaT
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Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset 31.12.2009 31.12.2008

myyntisaamiset   13 819 10 692

lainasaamiset 17 59

muut saamiset 49 477

jaksotetut henkilöstökulut, lyhytaikaiset saamiset 4 196

muut siirtosaamiset myynneistä (muilta) 637 1 280

muut siirtosaamiset kuluista (muilta) 725 566

Yhteensä 15 250 13 269

 

saamisiin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä.

saamisten käyvät arvot vastaavat niiden tasearvoja.

konserni kirjasi luottotappioita 309 tuhatta euroa vuonna 2009 ja 4 tuhatta euroa vuonna 2008.

siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät liittyvät laskuttamattomaan myyntiin ja jaksotettuihin kuluihin.

Lyhytaikaisten saamisten valuuttajakauma 31.12.2009 31.12.2008

euro 443 837

nok 8 113 6 876

Cad 3 633 2 308

usd 2 734 2 920

sek 238 266

GBP 90 61

Yhteensä 15 250 13 269

Myyntisaamisten ikäjakauma 31.12.2009 31.12.2008

erääntymättömät 7 843 4 916

erääntyneet

  alle 30 päivää 3 202 2 749

  30 - 60 päivää 1 715 1 590

  61 - 90 päivää 256 609

  yli 90 päivää 803 829

Yhteensä 13 819 10 692

2.5.21.1 MyynTisaaMiseT ja MuuT saaMiseT

31.12.2009 31.12.2008

Verosaamiset (tuloverot) 185 14

Yhteensä 185 14

saamisten käyvät arvot vastaavat niiden tasearvoja.

tuloverosaamisista on norjan kruunuissa 152 tuhatta euroa ja ruotsin kruunuissa 33 tuhatta euroa.

2.5.21.2 TuloverosaaMiseT
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Rahavarat 31.12.2009 31.12.2008

rahat ja pankkisaamiset 3 758 3 118

Yhteensä 3 758 3 118

rahavarat muodostuvat käteisestä rahasta ja pankkitileistä.
rahavarojen käypä arvo vastaa niiden tasearvoa.
rahavaroihin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä.

2.5.22 rahavaraT

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 nasdaQ omX Helsinki oy:ssä.

Proha oyj:n osakkeiden enimmäismäärä on 160 miljoonaa kappaletta (160 miljoonaa kappaletta vuonna 2008).  
osakkeella ei ole nimellisarvoa. konsernin enimmäisosakepääoma on 41,6 milj. euroa (41,6 milj. euroa vuonna 2008).  
kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

Osakkeiden lukumäärien
täsmäytyslaskelma

Osakkeiden
lukumäärä

(kpl)

Osake-
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

SVOP-
rahasto

Uudelleen-
arvostus-
rahasto

Yhteensä

31.12.2007 61 218 670 15 917 4 379 0 329 20 625

muuntoero 0 0 0 0 -60 -60

siirto kertyneisiin voittovaroihin 0 0 0 0 -42 -42

osakeanti **) 500 000 0 0 130 0 130

osakeanti ***) 243 081 0 0 66 0 66

31.12.2008 61 961 751 15 917 4 379 196 227 20 718

muuntoero 0 0 0 0 40 40

siirto kertyneisiin voittovaroihin 0 0 401 0 -49 352

ylikurssirahaston alentaminen *) 0 0 -4 780 4 780 0 0

31.12.2009 61 961 751 15 917 0 4 976 217 21 110

SVOP-rahasto
*) Patentti- ja rekisterihallitus myönsi Proha oyj:lle luvan 31.3.2009 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti alentaa ylikurssirahastoaan.
ylikurssirahastoa alennettiin koko määrällään eli 4.780.244,32 eurolla. Varat siirrettiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. 
**) Camako data aB:n hankinta
***) Camako Finland oy:n hankinta
tiedot hankinnoista esitetään liitetiedossa 2.5.4. Hankitut liiketoiminnot.

Uudelleenarvostusrahasto 
uudelleenarvostusrahastoon on kirjattu dovre Group as:n n asiakassopimusten ja asiakassuhteiden 
käypiä arvoja koskevat oikaisut. ks. liitetietojen kohta 2.5.14 aineettomat hyödykkeet.

Muuntoerot
muuntoerot-rahasto sisältää oman pääoman muuntoerot iFrs-standardeihin siirtymispäivästä 1.1.2004 lähtien. ennen siirtymispäivää kerty-
neet oman pääoman muuntoerot on kirjattu konsernin kertyneisiin tappioihin.

2.5.23 oMa PääoMa
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Proha oyj:llä oli tilikauden aikana useita voimassaolevia optiojärjestelyjä.
Proha oyj:n optiojärjestelyjen keskeiset ehdot sekä osakeoptioiden käyvän arvon määrityksessä käytetyt keskeiset muuttuvat on esitetty alla 
olevissa taulukoissa. osakkeiden käypä arvo optiojärjestelyissä, joiden perusteella myönnetään osakkeita, perustuu osakkeen noteerattuun 
osakehintaan. 

Proha oyj:n vuoden 2005 optio-ohjelman osakkeiden merkintäaika kaikilla optio-oikeuksilla päättyi 1.4.2009.  
optio-ohjelmalla ei merkitty osakkeita. jäljellä olleet 1.048.520 optio-oikeutta mitätöityivät.

Voimassa olevat optiojärjestelyt:

Järjestelyn nimi Proha Optiot 2006 Proha Optiot 2007

järjestelyn luonne osakeoptiot osakeoptiot

myöntämispäivä 30.5.2006 28.6.2007

toteutushinta 0,48 euroa 0,37 euroa

osakehinta myöntämishetkellä 0,39 euroa 0,39 euroa

Voimassaoloaika (vuosina) 4 vuotta 4 vuotta

oikeuden syntymisehdot ks. 1) ja 3) ks. 2) ja 3)

toteutus osakkeina osakkeina

käytetty option hinnoittelumalli Black & scholes Black & scholes

Hinnoittelumallissa käytetyt muuttujat:

  osakehinta myöntämishetkellä 0,39 euroa 0,39 euroa

  toteutushinta 0,48 euroa 0,37 euroa

  odotettavissa oleva volatiliteetti, ks. 4) 25 % 25 %

  odotettu option voimassaoloaika (myöntämispäivänä) 4 vuotta 4 vuotta

  odotettavissa olevat osingot 0 0

  riskitön korko 3,9 % 4,5 %

odotetut henkilöstövähennykset % 15,0 % 15,0 %

option käypä arvo myöntämispäivänä 0,06 0,11

myönnetyt optiot (kpl) 1 341 000 2 109 999

optiojärjestelyn käypä arvo myöntämispäivänä (tuhatta euroa) 78 191

1) Proha optiot 2006 on jaettu kolmeen lajiin, joista osakkeiden merkintäaika alkoi a-optioilla 1.5.2007, B-optioilla 1.5.2008 ja C-optioilla 
1.5.2009. kaikkien optiolajien merkintäaika päättyy 25.5.2010.

2) Proha optiot 2007 on jaettu kolmeen lajiin, joista osakkeiden merkintäaika alkoi a-optioilla 1.5.2008 ja B-optioilla 1.5.2009 sekä alkaa  
C-optioilla 1.5.2010.  kaikkien optiolajien merkintäaika päättyy 31.3.2011.

3) jos merkitsijän työsuhde Proha-konsernin palvelukseen 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 
päättynyt.

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

2.5.24  osaKePerusTeiseT MaKsuT

Optiokulu tuloslaskelmassa 2009 2008

työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut, liitetieto 2.5.8 42 110

Yhteensä 42 110

johdon optioiden kuluvaikutus esitetään liitetiedossa 2.5.35.5.  
lähipiiritapahtumat / johtoon kuuluvien avainhenkilöiden saamat kompensaatiot.



38

2.5 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, iFrs

Optioiden muutokset ja toteutushinnan  
painotetut keskiarvot vuonna 2008

Lukumäärä (osakkeina)
Toteutushinta painotettuna 
keskiarvona (euroa / osake)

tilikauden alussa ulkona olleet 4 123 250 0,44

myönnetyt uudet optiot 360 000 0,37

menetetyt optiot -149 730 0,00

31.12.2008 ulkona olleet 4 333 520 0,44

31.12.2008 toteutettavissa olleet 2 590 520 0,46

Optioiden muutokset ja toteutushinnan  
painotetut keskiarvot vuonna 2009

Lukumäärä (osakkeina)
Toteutushinta painotettuna 
keskiarvona (euroa / osake)

tilikauden alussa ulkona olleet 4 333 520 0,44

myönnetyt uudet optiot 0 0,00

menetetyt optiot -588 000 0,41

rauenneet optiot -1 048 520 0,50

31.12.2009 ulkona olleet 2 697 000 0,42

31.12.2009 toteutettavissa olleet 2 202 000 0,43

31.12.2009 ulkona olleiden osakeoptioiden 
toteuttamishinta ja voimassaoloajan 
painotettu keskiarvo

Osakkeiden määrä 
(kpl)

Toteuttamishinta  
(euroa)

Jäljellä olevan voimassaoloajan 
painotettu keskiarvo (vuotta)

optiot 2006 1 119 000 0,48 0,4

optiot 2007 1 578 000 0,37 1,4

31.12.2009 ulkona olleet 2 697 000 0,41 1,1

31.12.2008 ulkona olleiden osakeoptioiden  
toteuttamishinta ja voimassaoloajan  
painotettu keskiarvo

Osakkeiden määrä 
(kpl)

Toteuttamishinta 
(euroa)

Jäljellä olevan voimassaoloajan 
painotettu keskiarvo (vuotta)

optiot 2005 1 048 520 0,50 0,3

optiot 2006 1 341 000 0,48 1,4

optiot 2007 1 944 000 0,37 2,4

31.12.2008 ulkona olleet 4 333 520 0,44 1,6

voiMassa olevaT oPTiojärjesTelyT: (jatkuu edelliseltä sivulta)
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Konserni 31.12.2009 31.12.2008

rahalaitoslainat 588 903

muut velat 20 235

Yhteensä 608 1 139

 

Pitkäaikaisten velkojen erääntymisajat 2009 2008

2009 0 0

2010 190 441

2011 190 441

2012 57 132

2013 0 0

myöhemmin 171 125

Yhteensä 608 1 139

  

lainojen keskikorko oli 3,8 % (6,7 % vuonna 2008).

Pitkäaikaisten velkojen valuuttajakauma 31.12.2009 31.12.2008

nok 588 973

Cad 8 166

muut valuutat 12 0

Yhteensä 608 1 139

Valuutta- ja korkoriskejä koskevat tiedot esitetään liitetietojen kohdassa 2.5.31 rahoitusriskien ja pääoman hallinta.

Velkojen käypä arvo vastaa niiden tase-arvoa.

2.5.25 PiTKäaiKainen Korollinen vieras PääoMa

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 31.12.2009 31.12.2008

Pitkäaikaiset velat muille, koroton 128 130

Pitkäaikaiset verovelat, tuloverot, koroton 25 20

Yhteensä 153 150

Pitkäaikaisten velkojen erääntymisajat 2009 2008

2011 153 150

Yhteensä 153 150

 

Pitkäaikaisten velkojen valuuttajakauma 31.12.2009 31.12.2008

euro 0 45

usd 128 85

nok 25 20

Yhteensä 153 150

Velkojen käypä arvo vastaa niiden tase-arvoa.

2.5.26 PiTKäaiKainen KoroTon  vieras PääoMa
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2.5.27 eläKevelvoiTTeeT

Etuuspohjainen eläkevelka yhteensä 31.12.2009 31.12.2008

eläkevelvoitteet 1 290 640

Yhteensä 1 290 640

konsernin norjalaisella tytäryhtiöllä on etuuspohjainen työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskeva eläkejärjestely.  
järjestelyssä sovelletaan ns. putkimenetelmää, jolloin vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi henkilöiden 
keskimääräiselle jäljellä olevalle palvelusajalle, jos nettomääräiset kertyneet kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot ylittävät 
edellisen tilikauden päättyessä suuremman seuraavasta: 10 % eläkevelvoitteesta tai  10 % varojen käyvästä arvosta.

Taseeseen merkityt erät 31.12.2009 31.12.2008

rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 6 205 6 381

järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -5 162 -3 447

ali- / ylikate 1 043 2 934

kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-) 247 -2 294

työnantajamaksu 0 0

Eläkevelka taseessa 1 290 640

Tuloslaskelmaan merkityt erät 2009 2008

tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 1 279 1 014

Velvoitteen korko 311 256

järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto -237 -268

Hallintomenot 0 24

nettomääräiset tilikaudella kirjatut 

vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 138 28

Yhteensä, sisältyy työsuhde-etuuksista aiheutuviin kuluihin 1 491 1 055 *)

*) ryhmittelyä on muutettu vuoden 2008 tilinpäätökseen verrattuna.
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2.5.27 eläKevelvoiTTeeT (jatkuu edelliseltä sivulta)

Velvoitteen nykyarvon muutokset 2009 2008

Velvoite 1.1. 6 381 5 656

työsuorituksesta johtuvat menot 1 279 1 014

korkomenot 311 256

Vakuutusmatemaattiset tappiot (+) ja voitot (-) -2 665 423

Palkkavero -121 -1 304

kurssierot 1 053 363

maksetut etuudet -33 -27

Velvoite 31.12. 6 205 6 381 *)

*) ryhmittelyä on muutettu vuoden 2008 tilinpäätökseen verrattuna.

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen muutokset 2009 2008

järjestelyyn kuuluvien varojen käyvät arvot 1.1 3 447 4 439

Varojen odotettu tuotto 237 268

Vakuutusmatemaattiset tappiot (+) ja voitot (-) -6 -1 030

työnantajan suorittamat maksut järjestelyyn 903 675

kurssierot 614 -854

Hallintomenot 0 -24

maksetut etuudet -33 -27

Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvät arvot 31.12. 5 162 3 447

  

Järjestelyyn kuuluvien varojen toteutunut tuotto 2009 2008

 (tuhatta euroa) 231 -953

 

Järjestelyyn kuuluvien varojen jakautuminen omistusryhmittäin, % järjestelyyn 
kuuluvien varojen käyvistä arvoista

 2009   2008

osakkeet 6,0 %

joukkovelkakirjat 61,1 %

kiinteistöt 17,1 %

rahamarkkinasijoitukset 11,5 %

muut varat 4,3 %

Yhteensä *) 100,0 %

*) Vuoden 2009 tietoa ei ollut tilinpäätöksen laatimishetkellä vielä saatavissa.

Keskeiset vakuutusmatemaattiset olettamukset tilinpäätöspäivänä  2009  2008

diskonttauskorko 4,5 % 4,7 %

tulevat palkankorotukset 4,5 % 4,5 %

tuleva sosiaaliturvamaksun perusosan lisäys 4,3 % 4,3 %

tulevat eläkkeiden korotukset 1,4 % 2,0 %

järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto 5,7 % 5,8 %

Varojen kokonaistuoton määrittelyssä on oletettu, että järjestelyyn kuuluvien varojen tärkeimpien  
ryhmien odotettu tuotto on 1 % - 1,1 %  korkeampi kuin diskonttauskorko. 

olettamus perustuu aikaisempaan kokemukseen.

konserni ennakoi maksavansa etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin 0,9 milj. euroa vuonna 2010.
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Konserni 31.12.2009 31.12.2008

lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, korollinen *) 2878 461

lyhytaikaiset velat muille, korollinen 0 86

Yhteensä 2 878 547

*) sisältää käytössä olevat shekkitililimiitit

lainojen keskikorko oli 3,8 % vuonna 2009 (6,5 % vuonna 2008).

Lyhytaikaisten velkojen  valuuttajakauma 2009 2008

eur 515 0

nok 2363 483

sek 0 64

Yhteensä 2 878 547

Valuutta- ja korkoriskejä koskevat tiedot esitetään liitetietojen kohdassa 2.5.31 rahoitusriskien ja pääoman hallinta.

Velkojen käypä arvo vastaa niiden tase-arvoa.

2.5.28 lyhyTaiKainen Korollinen vieras PääoMa
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2.5.29 osTovelaT ja MuuT velaT

Muut lyhytaikaiset velat, koroton 31.12.2009 31.12.2008

lyhytaikaiset saadut ennakot, koroton 441 427

lyhytaikaiset ostovelat, koroton 2 439 2 439

lyhytaikaiset velat investoinneista, koroton *) 277 257

lyhytaikaiset velat muille, koroton 5 406 5 342

Yhteensä 8 564 8 465

Lyhytaikaiset siirtovelat, koroton 31.12.2009 31.12.2008

lyhytaikaiset siirtovelat investoinneista, koroton **) 100 100

jaksotetut henkilöstökulut, koroton 1 006 1 168

muut lyhytaikaiset siirtovelat tuloista ja kuluista, koroton 511 574

Yhteensä 1 617 1 842

Ostovelat ja muut velat yhteensä 10 181 10 307

  

Tuloverovelka, koroton 31.12.2009 31.12.2008

lyhytaikaiset verovelat, tuloverot, koroton 317 406

Yhteensä 317 406

*) Project resource solutions inc:n  hankinta

**) Camako data aB:n hankinta 

tiedot hankinnoista esitetään liitetiedossa 2.5.4 Hankitut liiketoiminnot.

Korottomien lyhytaikaisten velkojen valuuttajakauma 31.12.2009 31.12.2008

euro 703 993

nok 6 924 6 342

Cad 1 772 1 426

usd 773 1 705

sek 233 164

GBP 93 83

Yhteensä 10 499 10 712

Velkojen käyvät arvot vastaavat niiden tasearvoja.

siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät liittyvät pääosin henkilöstökuluihin sekä

muihin jaksotettuihin tuottoihin ja kuluihin.
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Varausten muutokset, 2009 1.1.2009
Varausten  

lisäys
Käytetyt  

varaukset
31.12.2009

muut varaukset 21 100 -21 100

Yhteensä 21 100 -21 100

100 tuhannen euron varauksen lisäys  liittyy työsuhteen päättymiseen konsernihallinnossa.  
Varaus on realisoitunut tilikauden päättymisen jälkeen.

2.5.30 lyhyTaiKaiseT varauKseT

2.5.31 rahoiTusrisKien ja PääoMan hallinTa

2.5.31.1 rahoiTusrisKien hallinTa

Prohan riskien hallinta
Proha altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. 

Yhtiön riskienhallinta tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja 

varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Proha ottaa riskejä, jotka luon-

taisesti kuuluvat strategiaan ja tavoitteisiin. Yhtiö ei ole valmis ottamaan 

riskejä, jotka ovat toiminnan jatkuvuuden vaarantavia tai hallitsematto-

mia ja jotka voivat oleellisesti vahingoittaa yhtiön toimintaa.

Prohan riskienhallintaprosessin mukaan yhtiön hallitukselle ra-

portoidaan kerran vuodessa riskikartoituksen perusteella havaitut 

keskeisimmät riskit. Hallitus analysoi yhtiön riskit omistaja-arvon nä-

kökulmasta. Vuonna 2009 riskienhallintaprosessin mukaisen raportoin-

nin mukaan hallituksen tietoon tulleet olennaisimmat riskit liittyvät 

rahoitukseen, tuotejohtajuuden saavuttamiseen ja yhtiön kilpailuky-

vyn ylläpitämiseen muuttuvassa kilpailutilanteessa, Kanadan yksikön 

kasvuun ja myös sen tuomien mahdollisuuksien täysimittaiseen hyö-

dyntämiseen. Pääasialliset rahoitusriskit ovat valuuttariski, korkoriski ja 

maksuvalmiusriski. Muita riskejä ovat luottoriski ja hintariski.

Sisäinen valvonta on prosessi, jota suorittaa organisaation hallitus, 

toimiva johto ja muu henkilöstö saadakseen kohtuullisen varmuuden 

tavoitteiden saavuttamisesta. Prohan sisäisen valvonnan viitekehyk-

senä toimii hallituksen hyväksymä Proha Authorization Matrix, joka 

määrittelee johdon vastuut ja valtuudet. Ylin valvova elin on Prohan 

hallitus. Toimeenpanoa valvoo ensisijaisesti toimitusjohtaja ja talous-

johtaja, jotka raportoivat asiasta hallitukselle.

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuus ja luotettavuus varmistetaan 

noudattamalla konsernin menettelyohjeita.  Konsernin luottotappio-

varauksen määrä tarkistetaan kvartaaleittain. Laskennan perustana on 

myyntisaamisten ikääntymisjakauma myyntiyhtiöittäin. 

Valuuttariski
Prohan toiminta on kansainvälistä. Emoyhtiön toimintavaluutta 

on Euro. Konsernin kannalta merkittävimmät valuutat ovat Norjan 

kruunu (NOK), Euro (EUR), Yhdysvaltain dollari (USD) sekä Kanadan 

dollari (CAD). Valuuttakurssiriskit syntyvät kaupallisista transaktioista, 

taseen monetaarisista eristä sekä ulkomaisiin tytäryrityksiin tehdyistä 

nettosijoituksista. 

Valuuttariskin hajautumisen vuoksi valuuttatermiinejä tai muita 

vastaavia suojausinstrumentteja ei ole käytetty.  Eri valuutoissa olevia 

tuottoja vastaavat kulut ovat samoissa valuutoissa. Siten valuuttakurs-

sien muutokset vaikuttavat enemmän konsernin liikevaihdon määrään 

kuin tulokseen.  

Konsernin kassavaroista suurin osa on Norjan Kruunuissa, Kanadan 

Dollareissa ja Yhdysvaltain dollareissa sekä euroissa. Konsernin tytäryh-

tiöillä on vastaavasti velkaa Norjan kruunuissa, Yhdysvaltain dollareissa 

sekä  Kanadan dollareissa. 

Konsernilla on ulkomaisia pääasiassa NOK-määräisiä nettosijoituksia 

ja se on siten altistunut riskeille, jotka syntyvät kun NOK-määräiset sekä 

CAD-määräiset sijoitukset muunnetaan emoyrityksen toimintavaluut-

taan. Konsernin periaatteena on suojata ulkomaisiin yksikköihin tehdyt 

nettosijoitukset käyttäen vastaavan valuutan määräisiä lainoja. 

Varausten muutokset, 2008 1.1.2008
Varausten  

lisäys
Käytetyt  

varaukset
31.12.2008

muut varaukset 0 21 0 21

Yhteensä 0 21 0 21

Varaukset liittyivät työsuhteiden päättymiseen. ne realisoituivat vuoden 2008 aikana.
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Milj. Eur EUR NOK CAD USD Muut Yhteensä

Pitkäaikaiset varat 1,6 6,7 1,5 0,2 0,7 10,7

lyhytaikaiset varat 0,8 10,5 3,7 3,6 0,3 18,9

Varat yhteensä 2,3 17,2 5,2 3,8 1,1 29,6

Pitkäaikaiset velat 0,0 2,3 0,2 0,1 0,1 2,7

lyhytaikaiset velat 1,3 9,4 1,8 0,7 0,2 13,4

Velat yhteensä 1,3 11,7 2,0 0,8 0,3 16,1

Milj. Eur EUR/NOK EUR/CAD EUR/USD Yhteensä

muutosprosentti (+/-) 8,3 % 7,7 % 8,5 %  

Vaikutus verojen jälkeiseen voitton (+/-) 0,5 0,2 0,3 1,0

Vaikutus omaan pääomaan (+/-) 0,5 0,2 0,3 1,0

Ulkomaan rahanmääräiset ja euromääräiset varat ja velat 31.12.2009 muutettuna euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin ovat seuraavat:

Ulkomaan rahanmääräiset ja euromääräiset varat ja velat 31.12.2008 muutettuna euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin ovat seuraavat: 

Milj. Eur EUR NOK CAD USD Muut Yhteensä

Pitkäaikaiset varat 1,8 5,7 1,3 0,7 0,8  10,2

lyhytaikaiset varat 1,2 8,6 2,7 3,4 0,4 16,4

Varat yhteensä 3,0 14,4 3,9 4,1 1,2 26,6

Pitkäaikaiset velat 0,1 2,0 0,4 0,0 0,1 2,5

lyhytaikaiset velat 1,0 6,8 1,5 1,7 0,3 11,3

Velat yhteensä 1,1 8,8 1,9 1,7 0,4 13,8

Alla olevassa taulukossa on esitetty euron vahvistuminen tai heikkeneminen Norjan Kruunuun, Yhdysvaltain dollariin sekä Kanadan dollariin verrattuna 
kaikkien muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina. Muutosprosentit perustuvat vuoden 2009 vuosivolatiliteetteihin. Herkkyysanalyysi perustuu 
ulkomaan rahan määräisiin varoihin ja velkoihin 31.12.2009.

Korkoriski
Konserni on altistunut käyvän arvon korkoriskille ja sen katsotaan liit-

tyvän lähinnä lainoihin.  Korkoriskiä on vähennetty maksamalla lainoja 

takaisin. 

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 3,5  milj. euroa 31.12.2009  ja 

1,6 milj. euroa 31.12.2008. Vieraasta pääomasta oli pitkäaikaista 0,6 milj. 

(1,1 milj.) euroa ja lyhytaikaista 2,9 milj. (0,5 milj. euroa). 

Pääosa konsernin lainoista 31.12.2009 oli vaihtuvakorkoisia ja ne 

olivat sidotut NIBORiin.  Herkkyysanalyysin laskennassa on käytetty 

vaihtuvakorkoisten lainojen tilikauden 2009 aikana toteutuneita keski-

määräisiä saldoja. Tilinpäätöstilanteessa 31.12.2009 vaihtuvakorkoisten 

korollisten velkojen vaikutus tulokseen ennen veroja olisi ollut  -20 tu-

hatta euroa, jos korkotaso olisi noussut 2 %-yksikköä. Vastaavasti vaihtu-

vakorkoisten korollisten velkojen vaikutus tulokseen ennen veroja olisi 

ollut +20 tuhatta euroa, jos korkotaso olisi laskenut 2 %-yksikköä.

Tiedot konsernin lainoista esitetään liitetiedoissa 2.5.25  Pitkäaikai-

nen korollinen vieras pääoma ja 2.5.28 Lyhytaikainen vieras pääoma.

Maksuvalmiusriski
Konsernin likviditeettiä hallitaan kassanhallinnan ja likviditeettiseu-

rannan avulla. Johdon raportointiin sisältyy säännöllisesti laadittavat 

kassavirtaennusteet.

Konsernin kassavarat olivat 3,8 milj. euroa 31.12.2009 ja 3,1 milj. 

euroa 31.12.2008. Konsernin emoyhtiöllä sekä tytäryhtiöillä on lisäksi 

käyttämättömiä shekkitililimiittejä. 

Luottoriski
Konsernilla ei ole merkittäviä saamisten luottoriskikertymiä, koska 

pääosa sen asiakkaista on suuria ja vakavaraisia yrityksiä. Asiakkaiden 

luottokelpoisuus varmistetaan luottotietojen avulla. Varsinaista asia-

kasrahoitusta konserni ei tee. Konsernin luottoriskin enimmäismäärä 

vastaa rahoitusvarojen kirjanpitoarvoa tilikauden lopussa. Myyntisaa-

misten ikäjakauma on esitetty liitetiedossa 2.5.21 Myyntisaamiset ja 

muut saamiset.

Hintariski
Prohan tytäryhtiöt Dovre ja Fabcon hallitsevat hintariskiä suurimpien 

asiakkaiden kanssa tehtävillä pitkäaikaisilla puitesopimuksilla. 
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Nettovelkaantumisaste 2009 2008

korolliset velat 3,5 1,6

rahavarat 3,8 3,1

Nettovelat -0,3 -1,5

Oma pääoma ja vähemmistöosuus 13,7 12,8

Nettovelkaantumisaste -2,0 % -11,5 %

2.5.31.2 PääoMan hallinTa

Prohan pääomarakenteen kehitystä seurataan jatkuvasti nettovelkaan-

tumisasteella (gearing). 

Korolliset nettovelat olivat vuoden 2009 lopussa –0,3 milj. euroa 

(31.12.2008 -1,5  milj. euroa). Nettovelkaantumisastetta laskettaessa 

korollinen nettovelka on jaettu oman pääoman määrällä. Nettovel-

koihin sisältyvät korollinen vieras pääoma vähennettyinä rahavaroilla. 

Nettovelkaantumisasteet olivat seuraavat: 

2.5.32.1 Konserni vuoKralleoTTajana

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella
maksettavat vähimmäisvuokrat

2009 2008

yhden vuoden kuluessa 316 218

Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 1 096 557

Yhteensä 1 412 776

konserni on vuokrannut käyttöönsä toimisto- ja varastotilaa erityyppisin ei-irtisanottavin vuokra-
sopimuksin. sopimusten pituudet sekä  indeksi-, uudistamis- ja muut ehdot poikkeavat toisistaan.

Vuoden 2009 tuloslaskelmaan sisältyy muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettuja
vuokrakuluja 843 tuhatta euroa (772 tuhatta euroa vuonna 2008).

2.5.32.2 Konserni vuoKralleanTajana

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella 
saatavat vähimmäisvuokrat

2009 2008

yhden vuoden kuluessa 52 65

Yhteensä 52 65

konserni on antanut vuokralle sille tarpeetonta toimistotilaa. 

Vuokrasopimukset ovat voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

tilikaudella ei ole tuloutettu olennaisia muuttuvia vuokria.

Vuonna 2008 tuloutetut muuttuvat vuokrat olivat 10 tuhatta euroa.

2.5.32 MuuT vuoKrasoPiMuKseT
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Omasta puolesta annetut vakuudet 31.12.2009 31.12.2008

Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys

lainat rahoituslaitoksilta 2 951 1 170

Vakuudeksi annettujen dovre Group as:n ja dovre Fabcon as:n osakkeiden sekä dovre 

Fabcon as:n lyhytaikaisten varojen kirjanpitoarvo
7 186 4 704

Velat, joiden vakuudeksi annettu varoja

lainat ja shekkitililimiitit 0 269

Vakuudeksi annettujen myyntisaamisten ja käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo 650 542

Velat joiden vakuudeksi annettu osakkeita

lainat ja shekkitililimiitit 515 0

Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 933 511

Vuokravastuut esitetään liitetiedossa 2.5.32 muut vuokrasopimukset.

Riita-asiat ja oikeudenkäynnit 
 
yhtiöllä ei ole vireillä olevia riitoja tai oikeudenkäyntejä.

2.5.33 vaKuudeT ja vasTuusiTouMuKseT



48

2.5 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, iFrs

Yritys Kotipaikka Maa 
Emoyhtiön

omistusosuus %
Konsernin 

omistusosuus %

Dovre-liiketoimintaryhmä

dovre Fabcon as stavanger norja 0,00 100,00

dovre Fabcon Pty, ltd. Brisbane australia 0,00 100,00

dovre Group inc. Houston yhdysvallat 0,00 100,00

dovre Group as  (aik. dovre international as) stavanger norja 60,00 100,00

dovre uk limited lontoo iso-Britannia 0,00 100,00

dovre asia Pte, ltd. (aik. Fabcon asia Pte, ltd.) singapore singapore 0,00 100,00

Fabcon Canada limited st. john's kanada 0,00 100,00

Fabcon management inc. Houston yhdysvallat 0,00 100,00

dovre uk ltd (aik. Fabcon uk, ltd) Hampshire iso-Britannia 0,00 48,00

Camako norge as (aik. Proha norge as) stavanger norja 100,00 100,00

Project Completion management inc. Houston yhdysvallat 0,00 48,00

Project resource solutions inc. Calgary kanada 0,00 100,00

safran software solutions as stavanger norja 100,00 100,00

sas Fabcon France argeles sur mer ranska 0,00 100,00

Camako-liiketoimintaryhmä

Camako data aB tukholma ruotsi 0,00 100,00

Camako oy (aik. Camako nordic oy) espoo suomi 100,00 100,00

Muut toiminnot

intellisoft oy espoo suomi 100,00 100,00

safran oy espoo suomi 0,00 100,00

2.5.34 TyTäryriTyKseT

2.5.35.1 liiKeTaPahTuMaT lähiPiirin Kanssa

lähipiirillä tarkoitetaan osapuolta, jossa konsernin tai sen emoyrityksen johtoon kuuluva avainhenkilö käyttää välittömästi tai välillisesti 
määräysvaltaa, osapuolen kanssa yhteistä määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa.

osakkuusyritysten kanssa toteutuneet liiketapahtumat on esitetty liitetietojen kohdassa 2.5.17 osuudet osakkuusyrityksissä.

Myynnit 2009 2008

tilavuokrat ja hallintopalvelut 0 14

Yhteensä 0 14

Ostot 2009 2008

konsultointipalkkiot ja tilavuokrat *) 149 432

konsultointipalkkiot ja kulukorvaukset  **) 335 152

konsultointipalkkiot  ja kulukorvaukset ***) 20 0

muut 0 3

Yhteensä 504 587

*) Konsultointipalkkiot ja tilavuokrat on maksettu Dovre Group AS:n  hallituksen jäsenen Birger Flaan määräysvallassa oleville yrityksille. Birger Flaa erosi  
Dovren hallituksen jäsenyydestä 16.6.2009.
**) Konsultointipalkkiot on maksettu Dovre Group AS:n entisen  toimitusjohtajan Otto Søbergin määräysvallassa olevalle yritykselle.  Otto Søberg lopetti 
tehtävässään 9.10.2009.
***) Konsultointipalkkiot on maksettu Proha Oyj:n hallituksen jäsenen Hannu Vaajoensuun määräysvallassa olevalle yritykselle Havacment Oy:lle.

2.5.35 lähiPiiriTaPahTuMaT
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2.5.35.1 liiKeTaPahTuMaT lähiPiirin Kanssa (jatkuu edelliseltä sivulta)

2.5.35.2 lähiPiiriToiMien ehdoT
lähipiiriliiketoimissa toteutuneet ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja.

2.5.35.3 johdon lainaT
johdolle myönnettyjä lainoja ei ollut 31.12.2009, eikä 31.12.2008.

2.5.35.4 ToiMiTusjohTajien ja halliTusTen jäsenTen PalKaT, PalKKioT ja luonToiseduT
johdon palkoissa, palkkioissa ja luontoiseduissa on huomioitu emoyhtiön sekä tytäryritysten dovre Group as:n ja Camako oy:n toimitusjoh-
tajien kompensaatiot sekä Proha oyj:n hallitutuksen jäsenten kompensaatiot.

 

Toimitusjohtajat ja hallitusten jäsenet 2009 2008

emoyhtiön toimitusjohtajat ja varatoimitusjohtaja 104 946

emoyhtiön hallituksen jäsenet 66 78

tytäryhtiöiden toimitusjohtajat 85 143

Yhteensä 254 1 167

Proha Oyj 2009 2008

antti manninen  - hallituksen puheenjohtaja 31.3.2009 alkaen,  
hallituksen jäsen 26.2.2008 - 31.3.2009 1)

23 17

leena mäkelä - hallituksen jäsen 31.3.2009 alkaen 5

Hannu Vaajoensuu - hallituksen jäsen 31.3.2009 alkaen 20

ilkka toivola - toimitusjohtaja 6.11.2009 alkaen 20

ernst jilderda - hallituksen puheenjohtaja 26.2.2008 - 31.3.2009 8 27

svein stavelin - hallituksen jäsen 31.3.2009 asti 4 15

jon erling tenvik - hallituksen jäsen 31.3.2009 asti. 4 15

Gjalt de Vries - hallituksen jäsen 31.3.2009 asti 4 2

olof ödman - hallituksen puheenjohtaja 26.2.2008 asti  3

Pekka Pere - toimitusjohtaja 19.3.2008 asti  782

ilari koskelo - toimitusjohtaja 19.3.2008 - 16.11.2009  2) 25 50

janne rainvuori - varatoimitusjohtaja 27.4.2009 asti  59 114

Yhteensä 170 1024

Dovre Group AS 2009 2008

arve jensen - dovre Group as:n toimitusjohtaja 3.6.2008 asti 0 77

Yhteensä 0 77

Camako Oy 2009 2008

timo saros - Camako oy:n toimitusjohtaja 7.8.2008 - 30.6.2009 61 66

Petri karlsson - Camako oy:n toimitusjohtaja 17.8.2009 alkaen 24 0

Yhteensä 85 66

Kaikki yhteensä 254 1167

1) antti manniselle on maksettu palkkioina 22,5 tuhatta euroa ja hänen määräysvaltayhtiölleen amlax oy:lle 7,5  tuhatta euroa.

2) ilari koskelo on toiminut Proha oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana 31.3.2009 alkaen. Hän on luopunut hallituspalkkiostaan.

Avoimet saldot lähipiirin kanssa 31.12.2009 31.12.2008

ostovelat ja muut velat 9 58
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2.5 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, iFrs

2.5.35.5 johToon Kuuluvien avainhenKilöiden saaMaT KoMPensaaTioT

johdon palkoissa, palkkioissa ja luontoiseduissa on huomioitu emoyhtiön sekä  tytäryritysten dovre Group as:n ja Camako oy:n 
toimitusjohtajien  ja emoyhtiön hallitusten jäsenten  kompensaatiot.  

Konserni yhteensä 2009 2008

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 254 521

työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 46 59

irtisanomiset yhteydessä suoritettavat etuudet 100 689

osakeperusteiset maksut 6 49

Yhteensä 406 1 317

Dovre-liiketoimintaryhmä 1) 2009 2008

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 0 91

työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 0 5

osakeperusteiset maksut 0 6

Yhteensä 0 102

Camako-liiketoimintaryhmä 2009 2008

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 85 68

työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 15 13

osakeperusteiset maksut 3 7

Yhteensä 103 87

Muut toiminnot 2009 2008

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 169 362

työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 31 41

irtisanomiset yhteydessä suoritettavat etuudet 100 689

osakeperusteiset maksut 3 37

Yhteensä 303 1 129

1) otto søberg on laskuttanut palkkiot määräysvaltayhtiönsä kautta.  
tiedot konsultointipalkkioista esitetään edellä kohdassa 2.5.35.1
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2.5 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, iFrs

2.5.35.6 johdon osaKeoPTioT

VUODEN 2009 TIEDOT

Vuoden 2009 tietoihin on sisällytetty Proha oyj:n, dovre Group as:n sekä Camako oy:n  
hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajien optiot tilikauden päättyessä.

Dovre- liiketoimintaryhmä
Proha  Optiot

2006
Proha  Optiot

2007
Toteutettavissa

31.12.2009

sirpa Haavisto, dovre Group as:n hallituksen jäsen *) 90 000 90 000 180 000

Yhteensä 90 000 90 000 180 000

*) myös Camako oy:n hallituksen jäsen.

VUODEN 2008 TIEDOT

Vuoden 2008 tietoihin on sisällytetty Proha oyj:n, dovre Group as:n sekä Camako oy:n  
hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajien optiot tilikauden päättyessä.

Proha Oyj
Proha  

Optiot johto
2005

Proha  Optiot
2006

Proha  Optiot
2007

Toteutettavissa
31.12.2008

Birger Flaa, Proha oyj:n hallituksen  jäsen *) 0 90 000 90 000 90 000

ernst jilderda, Proha oyj:n hallituksen jäsen *) 0 30 000 90 000 50 000

janne rainvuori, Proha oyj:n varatoimitusjohtaja 60 000 90 000 90 000 150 000

Yhteensä 60 000 210 000 270 000 290 000

*) myös dovre Group as:n hallituksen jäsen

Camako-liiketoimintaryhmä
Proha 

Optiot johto
2005

Proha  Optiot
2006

Proha  Optiot
2007

Toteutettavissa
31.12.2008

timo saros, Camako oy:n toimitusjohtaja 0 0 90 000 30 000

sirpa Haavisto, Camako oy:n hallituksen jäsen 90 000 90 000 90 000 180 000

Yhteensä 90 000 90 000 180 000 210 000

Kaikki yhteensä 150 000 300 000 450 000 500 000

optio-ohjelmien ehdot esitetään liitetiedossa 2.5.24 osakeperusteiset maksut.
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3. emoyhtiön tilinpäätös, Fas

3. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS

 Liitetiedot 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008

LIIKEVAIHTO 3.4.2 70 746

liiketoiminnan muut tuotot 3.4.3 114 352

materiaalit ja palvelut 0 -521

Henkilöstökulut 3.4.4 -386 -1 836

Poistot ja arvonalentumiset 3.4.5 -15 -25

liiketoiminnan muut kulut -434 -675

LIIKETULOS  -651 -1 958

rahoitustuotot ja -kulut 3.4.6 283 223

TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -368 -1 735

TULOS ENNEN VEROJA -368 -1 735

 

TILIKAUDEN TULOS -368 -1 735

3.1 Proha oyj:n TuloslasKelMa, Fas
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3. emoyhtiön tilinpäätös, Fas

 Liitetiedot 31.12.2009 31.12.2008

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

aineettomat hyödykkeet 3.4.7 0 7

aineelliset hyödykkeet 3.4.8 8 22

sijoitukset 3.4.9

  osuudet saman konsernin yrityksissä 3.4.9.1 5 537 5 523

  osuudet osakkuusyrityksissä 3.4.9.2 933 933

  muut sijoitukset 3.4.9.3 109 34

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 587 6 518

VaiHtuVat VastaaVat

Pitkäaikaiset saamiset 3.4.10 337 405

lyhytaikaiset saamiset 3.4.11 2 974 2 874

rahat ja pankkisaamiset 15 233

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 326 3 512

VASTAAVAA 9 913 10 029

  

  

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 3.4.12

osakepääoma 3.4.12.1 15 917 15 917

ylikurssirahasto 3.4.12.2 0 4 780

muut rahastot

  sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3.4.12.3 4 976 196

edellisten tilikausien voitto / tappio 3.4.12.4 -11 469 -9 734

tilikauden tulos 3.4.12.5 -368 -1 735

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 056 9 424

PAKOLLISET VARAUKSET 3.4.13 0 21

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma 3.4.14 857 585

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 857 585

VASTATTAVAA 9 913 10 029

3.2 Proha oyj:n Tase, Fas
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 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008

liiketoiminnan rahavirta

  liikevoitto (+) / -tappio (-) -651 -1 958

  oikaisut liiketulokseen 10 57

  käyttöpääoman muutos -94 12

  maksetut korot ja maksut -36 -8

  saadut korot ja maksut 85 196

  Pakollisten varausten muutos -21 0

Liiketoiminnan rahavirta -706 -1 700

investointien rahavirta

  investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 0 -49

  aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 10 48

  Hankitut tytäryritykset 0 -213

  investoinnit muihin sijoituksiin -90 0

  tytäryritysten luovutukset 0 45

  tytäryritysten purut 0 19

  lainasaamisten lisäys (-) /vähennys (+) 47 -1 310

  saadut osingot investoinneista 5 30

Investointien rahavirta -27 -1 430

rahoituksen rahavirta

  lyhytaikaisten lainojen nosto 515 0

Rahoituksen rahavirta 515 0

Rahavarojen muutos -218 -3 130

rahavarat 1.1. -233 -3 366

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0 3

rahavarat 31.12. 15 233

Rahavarojen muutos -218 -3 130

3.3 Proha oyj:n rahavirTalasKelMa, Fas

3. emoyhtiön tilinpäätös, Fas



55

3.4 Proha oyj:n TilinPääTöKsen liiTeTiedoT, Fas

3.4.1 TilinPääTöKsen laadinTaPeriaaTTeeT

Proha Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 2009 on laadittu suomalaisen kir-

janpitolain- ja yhteisölainsäädännön mukaisesti. Proha-konserni siirtyi 

vuoden 2005 alussa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mu-

kaiseen raportointiin. 

Valuuttamääräiset erät
Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan tapahtumapäivän 

kurssiin. Tilikauden lopussa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat 

arvostetaan käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. 

Rahoituksesta syntyneet kurssivoitot ja – tappiot esitetään tuloslas-

kelmassa rahoituserissä, muut kurssivoitot ja – tappiot sisällytetään 

liiketulokseen.

 

Myynnin tuloutus
Tuote- ja palvelumyynti tuloutetaan, kun tuote tai palvelu on toimitettu 

asiakkaalle. Lisenssimyynti tuloutetaan suorituksen luovutuksen mu-

kaan. Ylläpitomaksut tuloutetaan sopimusajalle jaksotettuina.

Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy vuokratuottoja, julkisia avus-

tuksia sekä käyttöomaisuuden luovutusvoittoja. 

Eläkkeet
Eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiössä. Lakisääteiset eläkeme-

not kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

Tutkimus- ja kehitysmenot
Tuotekehitysmenot on kirjattu suoraan kuluksi niiden syntymis-

vuotena.

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Käyttöomaisuus merkitään taseeseen hankintamenoon vähennettynä 

suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot las-

ketaan tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeen arvioidun taloudelli-

sen vaikutusajan 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.

Ylikurssirahaston alentaminen
Patentti- ja rekisterihallitus myönsi Proha Oyj:lle luvan 31.3.2009 pide-

tyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti alentaa ylikurssirahastoaan. 

Ylikurssirahastoa alennettiin koko määrällään eli 4.780.244,32 eurolla. 

Varat siirrettiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahastoon. 

Verot
Tuloverot on kirjattu Suomen verolainsäädännön mukaisesti.

3. emoyhtiön tilinpäätös, Fas

Maantieteellinen jakauma 2009 2008

suomi 23 462

norja 47 249

muut maat 0 35

Yhteensä 70 746

2009 2008

Vuokrat 106 79

käyttöomaisuuden luovutusvoitot, aineelliset hyödykkeet 4 1

käyttöomaisuuden luovutusvoitot, sijoitukset 0 42

tuotekehitysavustukset 0 229

liiketoiminnan muut tuotot 4 0

Yhteensä 114 352

3.4.2  liiKevaihTo

3.4.3  liiKeToiMinnan MuuT TuoToT



56

3. emoyhtiön tilinpäätös, Fas

2009 2008

Palkat ja palkkiot -333 -1 627

eläkekulut -49 -153

muut henkilösivukulut -5 -55

Yhteensä -386 -1 836

Johdon palkat ja palkkiot 2009 2008

toimitusjohtaja 19.3.2008 asti *) 0 782

toimitusjohtaja 16.11.2009 asti 25 50

toimitusjohtaja 16.11.2009 alkaen 20 0

Varatoimitusjohtaja ***) 59 114

Hallituksen jäsenet **) 66 78

Yhteensä 170 1 024

*) Vuoden 2008 toimitusjohtajan palkkoihin ja palkkioihin sisältyy 670 tuhannen euron eroraha.

**) Hallituksen puheenjohtajalle antti manniselle on maksettu palkkoina 22.500 euroa ja hänen  

määräysvallassaan olevan amlax oy:lle 7.500 euroa.

***) janne rainvuori toimi varatoimitusjohtajana 27.4.2009 asti.

Hallituksen ja toimitusjohtajan eläkesitoumukset

sopimukset eivät sisällä erityisiä määräyksiä eläkeiästä tai eläkkeestä.

Henkilöstön lukumäärä 2009 2008

keskimäärin 5 12

Tilikauden lopussa 3 5

2009 2008

Suunnitelman mukaiset poistot -15 -25

Tilintarkastajan palkkiot 2009 2008

tilintarkastuspalkkiot 38 55

todistukset ja lausunnot 0 2

Veroneuvonta 0 4

iFrs-neuvonta 0 2

Yhteensä 38 62

3.4.4 henKilösTöKuluT

3.4.5 PoisToT ja arvonalenTuMiseT
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3. emoyhtiön tilinpäätös, Fas

3.4.6 rahoiTusTuoToT ja -KuluT

3.4.6.1 Osinkotuotot 2009 2008

saman konsernin yrityksiltä 5 30

Yhteensä 5 30

3.4.6.2 Muut korko- ja rahoitustuotot 2009 2008

saman konsernin yrityksiltä 222 149

muilta 80 57

Yhteensä 302 207

3.4.6.3 Korkokulut ja muu rahoituskulut 2009 2008

saman konsernin yrityksille -16 -4

muille -9 -9

Yhteensä -25 -13

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 283 223

Muut pitkävaikutteiset menot 2009 2008

Hankintameno 1.1. 230 230

Hankintameno 31.12. 230 230

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -223 -216

tilikauden poisto -7 -7

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -230 -223

Kirjanpitoarvo 31.12. 0 7

Koneet ja kalusto 2009 2008

Hankintameno 1.1. 34 439

lisäykset 0 49

Vähennykset -10 -403

Vähennykset / liiketoimintasiirto 1.7.2008 0 -51

Hankintameno 31.12. 24 34

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -13 -356

Vähennysten kertyneet poistot 4 349

Vähennysten kertyneet poistot / liiketoimintasiirto 1.7.2008 0 12

tilikauden poisto -8 -17

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -16 -13

Kirjanpitoarvo 31.12. 8 22

3.4.7 aineeTToMaT hyödyKKeeT

3.4.8 aineelliseT hyödyKKeeT
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3.4.9.1 Osuudet saman konsernin yrityksissä 2009 2008

Hankintameno 1.1. 5 541 5 462

lisäykset 15 134

lisäykset / liiketoimintasiirto 1.7.2008 0 992

Vähennykset / liiketoimintasiirto 1.7.2008 0 -1 070

siirrot erien välillä 0 23

Hankintameno 31.12. 5 556 5 541

kertyneet arvonalennukset 1.1. -19 -19

kertyneet arvonalennukset 31.12. -19 -19

Kirjanpitoarvo 31.12. 5 537 5 523

  

  

3.4.9.2 Osuudet osakkuusyrityksissä 2009 2008

Hankintameno 1.1. 933 1 061

Vähennykset 0 -106

siirrot erien välillä 0 -23

Hankintameno 31.12. 933 933

kertyneet arvonalennukset 1.1. 0 0

kertyneet arvonalennukset 31.12. 0 0

Kirjanpitoarvo 31.12. 933 933

3.4.9.3 Muut sijoitukset 2009 2008

Hankintameno 1.1. 34 34

lisäykset 75 0

Hankintameno 31.12. 109 34

Kirjanpitoarvo 31.12. 109 34

3. emoyhtiön tilinpäätös, Fas

Osuudet saman konsernin yrityksissä 31.12.2009 Kotipaikka Maa
Emoyhtiön

omistusosuus %

Camako norge as (entinen Proha norge as) stavanger norja 100,00

Camako oy (entinen Camako nordic oy) espoo suomi 100,00

dovre Group as (entinen dovre international as) stavanger norja 60,00

intellisoft oy espoo suomi 100,00

safran software solutions as stavanger norja 100,00

 

Osuudet osakkuusyrityksissä 31.12.2009 Kotipaikka Maa
Emoyhtiön

omistusosuus %

kiinteistö oy kuukoti espoo suomi 43,49

3.4.9 sijoiTuKseT
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3. emoyhtiön tilinpäätös, Fas

2009 2008

saamiset saman konsernin yrityksiltä 337 405

Yhteensä 337 405

3.4.10 PiTKäaiKaiseT saaMiseT

3.4.11 lyhyTaiKaiseT saaMiseT

2009 2008

myyntisaamiset konserniyrityksiltä 518 454

myyntisaamiset 9 4

lainasaamiset konserniyrityksiltä 2 209 2 110

muut saamiset konserniyrityksiltä 216 70

muut saamiset 17 38

siirtosaamiset 5 197

Yhteensä 2 974 2 874

  

Siirtosaamisten olennaiset erät 2009 2008

korkosaamiset 0 0

jaksotetut kulut 5 197

Yhteensä 5 197
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Sidottu oma pääoma

3.4.12.1 Osakepääoma 2009 2008

osakepääoma 1.1. 15 917 15 917

osakepääoma 31.12. 15 917 15 917

3.4.12.2 Ylikurssirahasto 2009 2008

ylikurssirahasto 1.1. 4 780 4 780

ylikurssirahaston alentaminen -4 780 0

Ylikurssirahasto 31.12. 0 4 780

Vapaa oma pääoma

3.4.12.3 Muut rahastot 2009 2008

sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 196 0

siirto ylikurssirahastosta 4 780 0

osakeanti 0 196

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 4 976 196

3.4.12.4 Edellisten tilikausien voitto/tappio 2009 2008

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1. -11 469 -9 734

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12. -11 469 -9 734

3.4.12.5 Tilikauden tulos

tilikauden tulos -368 -1 735

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 056 9 424

  

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 2009 2008

kertyneet tappiot edellisiltä tilikausilta -11 469 -9 734

tilikauden tappio -368 -1 735

Yhteensä -11 837 -11 469

yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja.

3. emoyhtiön tilinpäätös, Fas

3.4.12 oMa PääoMa
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3. emoyhtiön tilinpäätös, Fas

2009 2008

Varaus irtisanomiskuluja varten 0 21

Yhteensä 0 21

Omasta puolesta annetut vakuudet 2009 2008

Shekkitililimiitit, joiden vakuudeksi annettu osakkeita

käytössä olevat limiitit 515 0

Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 933 511

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella  

maksettavat vähimmäisvuokrat
2009 2008

yhden vuoden kuluessa 23 16

Vuotta pitemmän ajan ja enintään  viiden vuoden kuluttua 62 52

Yhteensä 85 68

3.4.13 PaKolliseT varauKseT

3.4.14 lyhyTaiKainen vieras PääoMa

2009 2008

lainat rahoituslaitoksilta 515 0

ostovelat konserniyrityksille 3 2

ostovelat 23 34

muut velat konserniyrityksille 201 254

muut velat 54 24

siirtovelat 61 271

Yhteensä 857 585

  

  

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 2009 2008

Henkilöstökulujaksotukset 52 256

korkojaksotukset 0 0

muut kuluvaraukset 9 15

Yhteensä 61 271

3.4.15 vasTuusiTouMuKseT
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4. viiden vuoden lukusarjat 2005–2009

4. Viiden vuoden lukusarjat 2005–2009

 
1000 EUR

IFRS
2009

IFRS
2008

IFRS
2007

IFRS
2006

IFRS
2005

liikevaihto, konserni 60 738 62 432 51 004 58 215 64 527

liikevaihdon muutos, % -2,7 % 22,4 % -12,4 % -9,8 % -1,8 %

liikevaihto, jatkuvat toiminnot 60 738 62 432 51 004 41 021 26 421

liikevaihto, lopetetut toiminnot n/a n/a n/a 17 195 38 106

liiketulos, konserni 263 359 -156 11 635 -3 560

% liikevaihdosta 0,4 % 0,6 % -0,3 % 20,0 % -5,5 %

liiketulos, jatkuvat toiminnot 263 359 -156 -326 -1 388

liiketulos, lopetetut toiminnot n/a n/a n/a 11 961 -2 172

tulos ennen veroja -90 631 -607 11 951 -5 003

% liikevaihdosta -0,1 % 1,0 % -1,2 % 20,5 % -7,8 %

tilikauden tulos -871 -218 -1 191 10 962 -6 029

% liikevaihdosta -1,4 % -0,3 % -2,3 % 18,8 % -9,3 %

oman pääoman tuotto, % -5,6 % -0,8 % -7,9 % 111,2 % -86,0 %

sijoitetun pääoman tuotto, % 6,7 % 7,7 % 1,6 % 72,8 % -13,4 %

omavaraisuusaste, % 46,5 % 49,0 % 45,5 % 47,3 % 11,0 %

nettovelkaantumisaste, % -2,0 % -11,2 % -7,3 % -38,2 % 47,0 %

taseen loppusumma 29 911 26 607 32 010 32 689 42 837

Bruttoinvestoinnit 522 1 551 3 396 2 216 279

% liikevaihdosta 0,9 % 2,5 % 6,7 % 3,8 % 0,4 %

tutkimus- ja kehitysmenot 763 1 515 1 734 3 966 7 310

% liikevaihdosta 1,3 % 2,4 % 3,4 % 6,8 % 11,3 %

Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 404 393 333 469 525

Henkilöstö tilikauden lopussa 408 391 381 325 531

4.1 TaloudellisTa KehiTysTä KuvaavaT TunnusluvuT
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4. viiden vuoden lukusarjat 2005–2009

EUR
IFRS
2009

IFRS
2008

IFRS
2007

IFRS
2006

IFRS
2005

laimentamaton osakekohtainen tulos, eur, konserni -0,014 -0,004 -0,019 0,179 -0,098

laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 
eur, konserni

-0,014 -0,004 -0,019 0,179 -0,098

laimentamaton osakekohtainen tulos, eur,  
jatkuvat toiminnot

-0,014 -0,004 -0,019 -0,018 -0,032

laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 
eur, jatkuvat toiminnot

-0,014 -0,004 -0,019 -0,018 -0,032

laimentamaton osakekohtainen tulos, 
eur, lopetetut toiminnot

n/a n/a n/a -0,067 -0,067

laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 
eur, lopetetut toiminnot

n/a n/a n/a -0,067 -0,067

osakekohtainen oma pääoma, eur 0,22 0,21 0,23 0,25 0,07

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 -23,48 -70,90 -12,85 2,23 -3,66

osakkeen ylin kurssi, eur 0,36 0,38 0,45 0,50 0,56

osakkeen alin kurssi, eur 0,23 0,24 0,25 0,34 0,33

tilikauden keskikurssi, eur 0,28 0,30 0,35 0,41 0,43

osakekannan markkina-arvo, milj eur 20,4 17,3 15,3 24,5 22,0

osakkeiden vaihto, milj eur 6,5 4,9 13,5 17,0 9,8

osakkeiden vaihto, % 37,8 % 7,9 % 22,1 % 27,8 % 37,1 %

osakkeiden keskimääräinen lukumäärä:

laimentamaton (1000) 61 962 61 855 61 219 61 219 61 218

laimennettu (1000) 61 962 61 855 61 227 61 237 61 218

osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa (1000) 61 962 61 962 61 219 61 219 61 219

4.2 osaKeKohTaiseT TunnusluvuT
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oman pääoman tuotto (roe), % *) tilikauden tulos x 100

oma pääoma (keskimäärin)

sijoitetun pääoman tuotto (roi), % *) tulos ennen veroja  + korko- ja muut rahoituskulut x 100

taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)

omavaraisuusaste, % oma pääoma x 100

taseen loppusumma - saadut ennakot

nettovelkaantumisaste (Gearing), % korollinen vieras pääoma - rahavarat x 100

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 100

osakekohtainen tulos

 

efektiivinen osinkotuotto, % osakeantioikaistu osinko/osake x 100

osakeantioikaistu pörssikurssi tilikauden lopussa

Hinta/ tulos (P/e), eur osakeantioikaistu pörssikurssi tilikauden lopussa

osakekohtainen tulos

*) tunnusluvun jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten arvojen keskiarvona.

4.3 TunnusluKujen lasKenTaPeriaaTeeT

4. viiden vuoden lukusarjat 2005–2009
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5. osake ja osakkeenomistajat

5. Osake ja osakkeenomistajat

5.1 osaKePääoMa ja osaKKeeT 
Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa yhteen 

ääneen. Proha Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki 

Oy:ssä. 

Prohan osakepääoma 1.1.2009 oli 15.916.854,20 euroa. Osakepää-

omassa ei tapahtunut muutoksia tilikaudella. 

Prohan osakkeiden määrä sekä 1.1.2009 että 31.12.2009 oli 

61.961.751 kpl.

5.2 oPTio-oiKeudeT
Proha Oyj:n optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita katsauskauden aika-

na. Katsauskauden aikana yhtiölle palautui yhteensä 222.000 vuoden 

2006 sekä 366.000 vuoden 2007 optio-ohjelman optio-oikeutta. Vuo-

den 2005 optio-ohjelma päättyi 1.4.2009.

Proha Oyj:n optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita tilikauden 

aikana.

Merkintäaika Merkintähinta euroa Optioita kpl Osakkeita kpl
Osakkeiden

kirjanpitoarvo 1000 euroa

Vuosi 2005

a 1.4.2006 - 1.4.2009  0,50  403 360 403 360  104,87

B 1.4.2007 - 1.4.2009  0,50  403 360 403 360  104,87

C 1.4.2008 - 1.4.2009  0,50  403 360 403 360  104,87

yhteensä  1 210 080 1 210 080  314,62

mitätöity  -133 840 -133 840  -34,80

osakemerkinnät 0 0 0

jäljellä 31.12.2009  1 076 240  1 076 240  279,82

joista yhtiön hallussa 27 720 27 720 7,21

Vuosi 2006

a 1.5.2007 - 25.5.2010  0,48  447 000 447 000 116,22

B 1.5.2008 - 25.5.2010  0,48  447 000 447 000 116,22

C 1.5.2009 - 25.5.2010  0,48  447 000 447 000 116,22

yhteensä  1 341 000 1 341 000  348,66

mitätöity 0 0 0

osakemerkinnät 0 0 0

jäljellä 31.12.2009  1 341 000 1 341 000  348,66

joista yhtiön hallussa 0 0 0

Vuosi 2007

a 1.5.2008 - 31.5.2011  0,37  703 333  703 333 182,87

B 1.5.2009 - 31.5.2011  0,37  703 333  703 333 182,87

C 1.5.2010 - 31.5.2011  0,37  703 333  703 333 182,87

yhteensä  2 109 999  2 109 999  548,60

mitätöity -132 999 -132 999 34,58

osakemerkinnät 0 0 0

jäljellä 31.12.2009  1 977 000 1 977 000  514,02

joista yhtiön hallussa 33 000 33 000 8,58

annettu yhteensä  4 661 079 4 661 079 1 211,88

mitätöity  -266 839  -266 839  -69,38

osakemerkinnät 0 0  0

jäljellä 31.12.2009  4 394 240  4 394 240 1 142,50

joista yhtiön hallussa 60 720 60 720 15,79

Vuosien 2005-2007 optio-ohjelmien nojalla annetut optio-oikeudet ovat seuraavat:
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5. osake ja osakkeenomistajat

Nimi Osakkeita, kpl
Koko osake- ja 

äänimäärästä %

oy etra invest aB *) 13 000 000 20,98

etola erkki olavi *) 3 000 000 4,84

koskelo ilari **) 2 962 590 4,78

mäkelä Pekka 1 982 375 3,20

navdata oy **) 1 300 000 2,10

siik rauni marjut 1 050 000 1,69

thominvest oy 1 043 500 1,68

Hinkka Petri 889 500 1,44

Virkki risto anton 715 000 1,15

ruokostenpohja ismo eero  Voitto 673 950 1,09

siik seppo sakari 661 000 1,07

Hinkka invest oy 583 390 0,94

Paasi kari 550 000 0,89

jokinen reino Väinämö 530 000 0,86

svenska Handelsbanken aB (Publ), Filialverksamheten i Finland 513 000 0,83

Pere Pekka 465 942 0,75

kefura ab 425 000 0,69

eficor oyj 419 350 0,68

olsson Vesa ensio 400 000 0,65

saikko risto olavi 395 065 0,64

*) oy etra invest ab on erkki etolan määräysvaltayhtiö.

**)  navdata oy on ilari koskelon määräysvaltayhtiö.

Hannu Vaajoensuun samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet omistavat suoraan ja  

Hannu Vaajoensuun määräysvaltayhtiön Havacment oy:n kautta yhteensä 710.000 Proha oyj:n osaketta.

antti manninen omistaa suoraan ja määräysvaltayhtiö amlax oy:n kautta yhteensä 500.500 Proha oyj:n osaketta.

5.3 halliTuKsen valTuudeT 
Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 18.4.2007 antama val-

tuutus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten 

oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää 

enintään 12.243.734 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla 

osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä 

oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa 

erässä. Valtuutus on voimassa 17.4.2012 saakka. 

Tilikauden aikana ei laskettu liikkeelle uusia osakkeita.  Valtuutuksesta 

on 31.12.2009 käyttämättä 11.500.653 osaketta.

5.4 suuriMMaT osaKKeenoMisTajaT 31.12.2009
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5. osake ja osakkeenomistajat

Osakkeita
Omistajien 
lukumäärä

Osuus kaikista 
omistajista %

Osakemäärä 
yhteensä

Osuus osakekannasta %

1-100 185 5,73 13 119 0,02

101-500 601 18,62 230 505 0,37

501-1 000 504 15,62 463 519 0,75

1 001-5 000 1 069 33,13 3 043 667 4,91

5 001–10 000 371 11,50 2 998 980 4,84

10 001-50 000 364 11,28 8 730 140 14,09

50 001-100 000 50 1,55 3 455 147 5,58

100.001-500 000 68 2,11 13 572 369 21,90

500 001- 15 0,47 29 454 305 47,54

Yhteensä 3227 100 61 961 751 100,00

5.5 osaKeoMisTuKsen jaKauMa 31.12.2009

Omistettujen osakkeiden mukaan

Omistajien 
lukumäärä

Osuus kaikista 
omistajista %

Osakemäärä 
yhteensä 

Osuus osakekannasta %

yksityiset yritykset 181 5,6 21 044 402 34,0

rahoitus- ja vakuutuslaitokset 11 0,3 1 449 351 2,3

julkisyhteisöt 1 0,0 800 0,0

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 6 0,2 323 754 0,5

kotitaloudet 2 976 92,2 36 655 857 59,2

ulkomaat 52 1,6 2 487 587 4,0

Yhteensä 3 227 100,0 61 961 751 100,0

Hallintarekisteröidyt 6 812 055 1,3
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5.7 KurssiKehiTys ja vaihTo 
Tilikaudella Prohan osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 

noin 23,4 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 6,5 miljoonan euron 

vaihtoa. 

Tilikaudella kaupankäynnin alin kurssi oli 0,23 euroa ja ylin kurssi oli 0,36 

euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.12.2009 oli 0,33 euroa. 

Yhtiön markkina-arvo tilikauden päättyessä oli noin 20,4 miljoonaa 

euroa. 

Proha Oyj:llä oli 31.12.2009 yhteensä 3.227 rekisteröityä 

osakkeenomistajaa. 

5.6 johdon oMisTus 
Proha Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat 31.12.2009 yhteensä 3.271.025 

osaketta, mikä vastaa noin 5,28 %:a koko osake- ja äänimäärästä.  Mää-

räysvaltayhtiöiden kautta tapahtuva omistus huomioituna hallituksen 

jäsenten omistus oli 31.12.2009 yhteensä 4.986.525 osaketta, mikä 

vastaa noin 8,05 %:a koko osake- ja äänimäärästä. Lisäksi hallituksen 

jäsenten samassa taloudessa asuvien perheenjäsenien tai alaikäisten 

vajaavaltaisten omistus oli yhteensä 495.000 osaketta, mikä vastaa noin 

0,80 %:a koko osake- ja äänimäärästä.

Hallituksen jäsenet eivät omista optio-oikeuksia 31.12.2009

Proha Oyj:n toimitusjohtaja omisti 31.12.2009 yhteensä 150.000 osaket-

ta, mikä vastaa noin 0,24 %:a koko osake- ja äänimäärästä. 

Nimi
Osakkeita

kpl
Osuus

osakkeista %
Optioita

kpl 1)

antti manninen  (pj) 2) 300 000 0,48 0

ilari koskelo (vpj) 3) 2 962 590 4,78 0

leena mäkelä 8 435 0,01 0

Hannu Vaajoensuu 4) 0 0 0

Hallitus yhteensä 3 271 025 5,28 0

ilkka toivola (tj) 150 000 0,24 0

1) kullakin optio-oikeudella voi ehtojen mukaan merkitä yhden osakkeen. optioilla merkittävien  

osakkeiden merkintähinta vaihtelee 0,37 euron ja 0,50 euron välillä.

2) antti mannisen määräysvaltayhtiö amlax oy omistaa 200.500 osaketta.

3) ilari koskelon määräysvaltayhtiö navdata oy omistaa 1.300.000 osaketta.

4) Hannu Vaajoensuun määräysvaltayhtiö Havacment oy omistaa 215.000 osaketta.  

Hannu Vaajoensuun kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen sekä vajaavaltaiset alaikäiset omistavat yhteensä 495.000 osaketta.
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Espoossa, helmikuun 12. päivänä 2010

Antti Manninen Ilari Koskelo

hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja

Leena Mäkelä Hannu Vaajoensuu

hallituksen jäsen hallituksen jäsen

Ilkka Toivola

toimitusjohtaja

 

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Espoossa 15.2.2010

ERNST & YOUNG OY

KHT-yhteisö

Ulla Nykky

KHT

6. Tilinpäätöksen allekirjoitukset

6. Tilinpäätöksen allekirjoitukset
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Proha oyj

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009
Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance 

Statement) on laadittu uuden hallinnointikoodin suositus 51:n ja arvo-

paperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjaus-

järjestelmästä annetaan yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä.

Yleiset periaatteet
Proha Oyj on Suomessa rekisteröity ja Espoossa kotipaikkaansa pitävä 

julkinen osakeyhtiö. Proha-konserni (Proha) muodostuu emoyhtiöstä 

Proha Oyj:stä, sen kahdesta suomalaisesta sekä useista ulkomaisesta 

tytäryhtiöstä.

Prohan päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön 

yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa 

lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, 

Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän keskusliiton suosituksia 

listayhtiöiden ohjausjärjestelmistä näissä periaatteissa mainituin poik-

keuksin sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Tytäryhtiöissä 

sovelletaan paikallisia lakeja.

Proha noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 

seuraavalla poikkeuksella:

Suositus 14: Yhtiön hallituksen enemmistö ei ole riippumaton yh-

tiöstä. Yhtiön neljästä hallituksen jäsenestä yhtiöstä ja sen merkittävistä 

osakkeenomistajista riippumattomia ovat puheenjohtaja Antti Manni-

nen sekä Hannu Vaajoensuu. 

Toimielinten tehtävät ja vastuut
Proha-konsernin johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimi-

tusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät Suomen osakeyhtiölain mukai-

sesti. Operatiivisesta toiminnasta konsernitasolla vastaa toimitusjohtaja 

konsernin johtoryhmän avustamana.

Yhtiökokous
Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous jär-

jestetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden 

kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräisiä yhtiökoko-

uksia voidaan tarvittaessa järjestää vuoden aikana. Yhtiökokous pide-

tään yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön kotipaikassa Espoossa, Helsin-

gissä tai Vantaalla. Kutsu yhtiökokoukseen ja kokouksessa käsiteltävät 

asiat julkistetaan pörssitiedotteena ja yhtiön Internet-sivuilla. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään 
vuosittain seuraavista asioista:

tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen •	

vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely •	

vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja •	

toimitusjohtajalle 

hallituksen jäsenten määrä ja nimitys •	

tilintarkastajien valinta •	

hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot  •	

muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitus
Proha Oyj:n hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmu-

kaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo yhtiön toimintaa ja johtamista 

sekä päättää merkittävät yhtiön strategiaa, organisaatiota, rahoitusta ja 

investointeja koskevat asiat. Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät 

ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. 

Hallitus vahvistaa vuosittain työjärjestyksen, johon on kirjattu hallituk-

sen kokouskäytäntö sekä hallituksen tehtävät.

Vuonna 2009 Prohan hallituksessa oli neljä jäsentä: Antti Manninen 

(puheenjohtaja), Ilari Koskelo (varapuheenjohtaja), Leena Mäkelä, ja 

Hannu Vaajoensuu. Hallitus kokoontui 15 kertaa ja osallistumisprosentti 

oli 97,6 %

Hallituksen tehtävänä on työjärjestyksen mukaan
vastata osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä tai muualla yhtiön •	

hallitukselle velvoittavasti säädetyistä tehtävistä 

hyväksyä yhtiön strategia ja päämäärät •	

hyväksyä yhtiön arvot ja eettiset periaatteet •	

hyväksyä yhtiön johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne •	

hyväksyä toimintasuunnitelma ja sen olennaiset muutokset •	

hyväksyä yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt •	

sekä valvoa niiden noudattamista 

hyväksyä osavuosikatsaukset, tilinpäätös ja toimintakertomus •	

vastata rahoitusmarkkinoiden ohjausinformaatioon liittyvästä •	

tiedottamisesta 

hyväksyä yhtiön rahoituspolitiikka •	

vastata yhtiön arvon kehittymisestä ja määritellä yhtiön •	

osinkopolitiikka 

hyväksyä yritys- ja liiketoimintaostot ja -myynnit sekä merkittävät •	

yksittäiset investoinnit ja vastuusitoumukset 

hyväksyä yhtiön kannustejärjestelmä ja -politiikka •	

nimittää ja vapauttaa tehtävistään yhtiön ylin johto sekä päättää •	

heidän työehdoistaan ja palkkioistaan 

päättää toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä •	

päättää tytäryhtiöiden perustamisesta •	

vastata yhtiön hallinnointimenettelyiden (Corporate Governance) •	

kehittämisestä 

arvioida vuosittain hallituksen omaa toimintaa •	

arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja antaa palautetta•	

7. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

7. selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009
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Prohan hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään 

neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet va-

litsee yhtiökokous toimikaudeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa valinnan 

suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa ensiksi seu-

raavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole 

rajoitettu yhtiökokouksen valtaa asettaa jäseniä hallitukseen. Hallitus 

valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja on 

päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan kokouksissa ajan-

kohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudellisesta tilanteesta ja 

riskeistä.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti kerran 

kuukaudessa, minkä lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kaikista ko-

kouksista pidetään pöytäkirjaa.

Toimitusjohtaja
Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtävänä 

on johtaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa yhtiöjärjestyksen, Suo-

men osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaan. Toimitusjohtajan 

tukena konsernin johtamisessa on johtoryhmä. Yhtiön toimitusjoh-

tajana vuonna 2009 toimi Ilari Koskelo 17.11.2009 asti ja sen jälkeen 

Ilkka Toivola. 

Johtoryhmä (Proha Executive Team)
Prohan hallitus nimittää konsernin johtoryhmän. Konsernin johto-

ryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa, 

valmistelee hallituksen ja toimitusjohtajan käsiteltäviä asioita sekä 

suunnittelee ja valvoo liiketoimintayksiköiden toimintaa. Konsernin 

johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa tarkoituksen-

mukaisessa kokoonpanossa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii 

toimitusjohtaja.

Johtoryhmään vuonna 2009 kuuluivat Ilkka Toivola (CEO) 18.11.2009 

alkaen, sitä ennen Ilari Koskelo (CEO) 17.11.2009 asti, Svein Blomsø 

(Managing Director, Safran), Mike Critch (Executive Vice President, 

Dovre), Sirpa Haavisto (CFO), Arve Jensen (Executive Vice President, 

Dovre), Petri Karlsson (Managing Director, Camako) 17.8.2009 alkaen 

ja siihen asti Timo Saros. Janne Rainvuori toimi johtoryhmän jäsenenä 

27.4.2009 asti.

Sisäinen tarkastus
Konsernin sisäinen tarkastus arvioi ja varmistaa konsernin sisäisen val-

vonnan riittävyyttä ja tehokkuutta. Se arvioi myös eri liiketoimintapro-

sessien tehokkuutta, riskienhallinnan riittävyyttä sekä sisäisten ohjeiden 

noudattamista. Sisäisestä tarkastuksesta vastaavat yhtiön toimitusjoh-

taja ja talousjohtaja. Sisäinen tarkastus on organisoitu taloustoiminnon 

vastuualueelle.

Tilintarkastus
Proha Oyj:llä on yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään yksi ja enin-

tään kaksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa, joista 

vähintään toinen on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastus-

yhteisö. Lisäksi yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi varatilintar-

kastajaa. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Hallituksen 

ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa.

Tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on todentaa, että tilin-

päätös antaa oikeat ja riittävät tiedot Proha-konsernin tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta tilikaudelta. Sen lisäksi tilintarkastajat rapor-

toivat hallitukselle hallinnon ja toimintojen juoksevasta tarkastuksesta. 

Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna 2009 KHT-yhteisö Ernst & Young 

Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. 

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskien-

hallinnan järjestelmät

Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Proha 

Oyj:n hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta, ja toimitus-

johtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan 

toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtu-

vat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla. 

Toimitusjohtaja ja talousjohtaja toimittavat hallituksen ja johtoryhmän 

kokouksiin kuukausittaisiin raportteihin perustuvan katsauksen konser-

nin tilanteesta ja kehityksestä. 

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestelmä
Konsernin riskienhallintatoimintaa ohjaavat lain vaatimukset, omistaji-

en liiketoiminnalle asettamat tavoitteet sekä asiakkaiden, henkilöstön 

ja muiden tärkeiden sidosryhmien odotukset. Riskienhallinnan tavoit-

teena on tiedostaa ja tunnistaa systemaattisesti ja kattavasti yhtiön 

toimintaan liittyvät riskit sekä varmistaa, että riskejä hallitaan asianmu-

kaisesti liiketoimintaan liittyviä päätöksiä tehtäessä. 

Yhtiön riskienhallinta tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista 

ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Proha ottaa riskejä, jotka luon-

taisesti kuuluvat strategiaan ja tavoitteisiin. Yhtiö ei ole valmis ottamaan 

riskejä, jotka ovat toiminnan jatkuvuuden vaarantavia tai hallitsematto-

mia ja jotka voivat oleellisesti vahingoittaa yhtiön toimintaa.

Prohan riskienhallintaprosessin mukaan yhtiön hallitukselle rapor-

toidaan kerran vuodessa riskikartoituksen perusteella havaitut keskei-

simmät riskit. Hallitus analysoi yhtiön riskit omistaja-arvon näkökul-

masta. Vuonna 2009 riskienhallintaprosessin mukaisen raportoinnin 

mukaan hallituksen tietoon tulleet olennaisimmat riskit liittyvät tuo-

tejohtajuuden saavuttamiseen ja yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämiseen 

muuttuvassa kilpailutilanteessa, Kanadan yksikön kasvuun ja myös sen 

tuomien mahdollisuuksien täysimittaiseen hyödyntämiseen, sekä olen-

naisten tase-erien arvostamiseen ja arvonalentumistestauksiin.

Sisäinen valvonta on prosessi, jota suorittaa organisaation hallitus, 

toimiva johto ja muu henkilöstö saadakseen kohtuullisen varmuuden 

tavoitteiden saavuttamisesta. Prohan sisäisen valvonnan viitekehyk-

senä toimii hallituksen hyväksymä Proha Authorization Matrix, joka 

määrittelee johdon vastuut ja valtuudet. Ylin valvova elin on Prohan 

hallitus. Toimeenpanoa valvoo ensisijaisesti toimitusjohtaja ja talous-

johtaja, jotka raportoivat asiasta hallitukselle.

Valvontaympäristö
Prohan sisäisen valvonnan järjestelmän tavoitteena on tukea konsernin 

strategian toteuttamista ja varmistaa säännösten noudattaminen. Toi-

mintakulttuuria rakentavat hallituksen suorittama yrityksen toiminnan 

ohjaus ja valvonta, yritysjohdon johtamistapa, yrityksen organisaatiora-

kenne ja johtamisjärjestelmä, tietojärjestelmien tehokas hyödyntämi-

nen sekä henkilöstön osaaminen ja kehittäminen. 
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Riskien arviointi
Taloudellisen raportoinnin tavoitteena on varmistaa, että tilinpäätök-

seen merkityt omaisuuserät ja velat kuuluvat yritykselle, kaikki yrityk-

sen oikeudet ja velvoitteet käyvät ilmi tilinpäätöksestä, tilinpäätöksen 

erät on luokiteltu ja esitetty sekä kuvattu oikein, omaisuuserät, velat, 

tuotot ja kulut on kirjattu tilinpäätökseen oikeansuuruisena, kaikki ra-

portointikauden tapahtumat sisältyvät kirjanpitoon, kirjanpitoon mer-

kityt tapahtumat ovat tosiasiallisia tapahtumia, ja että omaisuuserät 

on turvattu. 

Riskienhallintaprosessiin kuuluu taloudelliseen raportointiin liittyvi-

en riskien tunnistus ja analysointi vuosittain. Lisäksi kaikki uudet riskit 

pyritään analysoimaan ja raportoimaan heti kun ne on tunnistettu. 

Olennaisimmat taloudellisen raportoinnin luotettavuuden riskialueet 

liittyvät konsernin harjoittama liiketoiminnan laatu ja laajuus huomi-

oiden liikevaihdon tuloutukseen, luottotappiovarauksen käsittelyyn, 

tuotekehitysmenojen aktivointiin sekä omaisuuserien testaukseen 

(sisältäen liikearvon sekä aktivoidut tuotekehitysmenot).

Valvontatoiminnot
Taloudellisen raportoinnin oikeellisuus ja luotettavuus varmistetaan 

noudattamalla konsernin menettelyohjeita. Taloudellisen raportoin-

nin oikeellisuuden varmistavia kontrolleja ovat esimerkiksi kirjanpidon 

transaktioihin liittyvät kontrollit, tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 

valintaan ja niiden noudattamiseen liittyvät kontrollit, tietojärjestelmä-

kontrollit sekä väärinkäytöksiin liittyvät kontrollit.

Konsernin liikevaihdon tuloutus tapahtuu konsernin talousvastuul-

lisen valvonnassa. Liikevaihdon tuloutus perustuu vaadittujen myynti- 

ja toimitusasiakirjojen olemassaoloon. 

Konsernin luottotappiovarauksen määrä tarkistetaan kvartaaleit-

tain. Laskennan perustana on myyntisaamisten ikääntymisjakauma 

myyntiyhtiöittäin. 

Konsernin tuotekehitysmenojen aktivointimäärä tarkistetaan kvar-

taaleittain. Laskennan perustana on tuotekehityksen projektikohtai-

sen seurannan dokumentaatio. Konsernilla on Development Board, 

joka päättää tuotekehitysmenojen aktivoinnista ja mahdollisista 

arvonalentumiskirjauksista. 

Liikearvojen alentumistestaus tehdään vuoden viimeisellä neljän-

neksellä. Laskennassa käytetyt keskeiset muuttujat ovat liikevaihdon ja 

kustannusten ennakoidut muutosprosentit. Lisäksi viitteitä arvonalen-

tumisista seurataan säännönmukaisesti. Jos viitteitä arvonalentumisista 

on havaittavissa, niin suoritetaan ylimääräinen testaus. Laskennallisia 

verosaamisia yhtiöittäin määriteltäessä sovelletaan kunkin maan voi-

massa olevaa verokantaa. Konsernin tappioista ei ole kirjattu lasken-

nallista verosaamista, koska on arvioitu, ettei ole varmaa, että tappioita 

voitaisiin hyödyntää lähitulevaisuudessa.

Liiketoiminnan tuloksia ja vuositavoitteiden saavuttamista tarkas-

tellaan kuukausittain johtoryhmän ja hallituksen kokouksissa. Johdon 

ja hallituksen kuukausiraportointi sisältää sekä toteuma- että ennus-

tetiedot verrattuna tavoitteisiin ja aikaisempien kausien toteumiin. 

Liiketoimintajohdon käyttöön tuotetuilla talousraporteilla seurataan 

kuukausittain tiettyjä myynnin ja myyntisaamisten kehitykseen liittyviä 

avainlukuja. 

Proha on strategiansa mukaisesti täydentänyt orgaanista kas-

vuaan yritysostoilla. Yritysostohankkeita toteutettaessa pyritään 

noudattamaan asianmukaista huolellisuutta sekä hyödyntämään yh-

tiön sisäistä ja ulkoista osaamista suunnitteluvaiheessa (esimerkiksi due 

diligence), haltuunottovaiheessa sekä integroitaessa ostettuja toimin-

toja yhtiön muuhun toimintaan.

Viestintä ja tiedotus
Johdon raportoinnin tavoitteena on tuottaa oikea-aikaista ja olennais-

ta tietoa päätöksentekoa varten. Konsernin taloustoiminto ohjeistaa 

koko organisaatiolle kuukausiraportoinnin yleisperiaatteet sekä vastaa 

budjetointiin ja ennustamiseen liittyvistä raportoinnin erityisohjeista. 

Konsernin taloushallinto jakaa sisäisesti säännöllisesti tietoa taloudel-

liseen raportointiin liittyvistä prosesseista ja käytännöistä, joiden avul-

la henkilöstö suorittaa sisäisen valvonnan tehtäväänsä. Taloushallinto 

myös järjestää tarpeen mukaan kohdennettua koulutusta muulle orga-

nisaatiolle taloudelliseen raportointiin liittyvistä käytännöistä ja niiden 

muutoksista. Konsernin sijoittajaviestintä ylläpitää yhdessä taloushal-

linnon kanssa taloudellisen tiedon julkaisemista koskevia ohjeita, johon 

sisältyy mm. pörssiyhtiön tiedottaminen ja tiedottamisvelvollisuudet.

Seuranta
Seurannalla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla Prohan sisäisen val-

vonnan järjestelmää ja sen suorituskykyä arvioidaan pitkällä aikavälillä. 

Omaa toimintaa seurataan Prohassa jatkuvasti myös erillisten arvioin-

tien, kuten sisäisten tarkastusten ja tilintarkastusten sekä asiakkaiden 

suorittamien toimittaja-auditointien avulla. Prohan johto seuraa sisäistä 

valvontaa osana normaalia johtamistyötä. Liiketoimintajohdon vastuul-

la on varmistaa, että toiminta noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä. 

Konsernin taloustoiminnot seuraavat taloudellisen raportoinnin pro-

sessien ja valvonnan noudattamista. Taloustoiminnot seuraavat myös 

ulkoisen ja sisäisen talousraportoinnin oikeellisuutta. Hallitus arvioi ja 

varmentaa Prohan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukai-

suuden ja tehokkuuden. 

Prohan sisäistä valvontaa arvioi myös yhtiön tilintarkastaja. Ulkoinen 

tilintarkastaja tarkastaa ulkoisen vuositalousraportoinnin oikeellisuu-

den. Olennaisimmat tilintarkastussuunnitelman mukaiset tarkastuksen 

havainnot ja toimenpidesuositukset raportoidaan hallitukselle.

PalKiTseMinen

Palkitsemisen hallinnointi
Yhtiökokous päättää hallituksen ja tilintarkastuksen palkkiot. Hallitus 

päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista kirjalli-

sessa sopimuksessa. Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päät-

tää yhtiön hallitus. Hallitus hyväksyy vuosittain yhtiön henkilöstön 

kannustinjärjestelmän.

Hallitus
Yhtiökokous päättää hallituksen ja tilintarkastuksen palkkiot. 

Yhtiökokous 31.3.2009 päätti, että hallituksen puheenjohtajalle makse-

taan 30.000 euroa ja hallituksen jäsenille 20.000 euroa toimikaudelta, 

joka kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2010. Palkkio 

hallitustyöstä maksetaan vuosineljänneksittäin. Yhtiökokous päätti 

hallituksen esityksestä poiketen, että sellaisille hallituksen jäsenille, 

jotka ovat valintahetkellä työ- tai toimisuhteessa Proha- konserniin, 
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maksetaan palkkiona edellisestä poiketen 300 euroa kokoukselta. Pää-

töksen mukaan matkakulut korvataan todellisten kustannusten mu-

kaan. Ilari Koskelo ilmoitti kuitenkin kokouksessa luopuvansa osaltaan 

kokouskohtaisesta palkkiosta.

Toimitusjohtaja
Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista 

kirjallisessa sopimuksessa. Yhtiön nykyisen toimitusjohtajan ehdot ovat 

seuraavat:

 irtisanomisaika ja -palkka ovat yhtiön irtisanoessa 3 kuukautta,  •	

jonka lisäksi henkilö on oikeutettu 6 kuukauden palkkaa  

vastaavaan korvaukseen, 

 irtisanomisaika ja -palkka ovat henkilön itse irtisanoutuessa  •	

3 kuukautta, erillistä korvausta ei makseta, 

 kilpailukiellon pituus on 12 kuukautta työsuhteen päättymisestä, •	

 vuosipalkka on 150 000 euroa. Lisäksi hänellä on auto- ja •	

puhelinetu.

 tulospalkkio on korkeintaan 75 prosenttia vuosittaisesta •	

peruspalkasta, 

 eläkeikä ja -etuudet ovat TyEL:n mukaiset.•	

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduis-

ta, mahdollisesta tuloksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta ja 

osakeoptio-oikeuksista. 

Toimitusjohtaja Ilari Koskelon palkka etuineen oli 12 euroa vuonna 

2009. Tästä säännöllisen rahapalkan osuus oli 12 euroa. Lisäksi Ilari Kos-

kelolla oli puhelinetu. Hänelle maksettiin tulospalkkiota 25 000 euroa. 

Toimitusjohtaja Ilkka Toivola palkka luontoisetuineen vuonna 2009 

oli 20.092,50 euroa. Hänelle ei maksettu tulospalkkioita.

 

Johtoryhmä
Johtoryhmään vuonna 2009 kuuluivat Ilkka Toivola (CEO) 18.11.2009 

alkaen, sitä ennen Ilari Koskelo (CEO) 17.11.2009 asti, Svein Blomsø (Ma-

naging Director, Safran), Mike Critch (Executive Vice President, Dovre), 

Sirpa Haavisto (CFO), Arve Jensen (Executive Vice President, Dovre), 

Petri Karlsson (Managing Director, Camako) 15.8.2009 alkaen ja siihen 

asti Timo Saros.  Janne Rainvuori oli johtoryhmän jäsen 27.4.2009 asti.

Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luon-

toiseduista, mahdollisesta tuloksen mukaan määräytyvästä tulos-

palkkiosta ja osakeoptio-oikeuksista. Palkitsemisperiaatteista päättää 

yhtiön hallitus. Vuosina 2007 - 2009 oli käytössä pitkäaikainen kan-

nustinjärjestelmä, jonka perusteella voitiin myöntää optioita yhtiön 

ylimmän johdon jäsenille, liiketoimintayksiköiden maajohtajille ja 

avainhenkilöstölle. 

Vuonna 2009 johtoryhmän jäsenien, pois lukien Proha Oyj:n toimi-

tusjohtajat, palkka luontoisetuineen oli yhteensä 672 tuhatta euroa. 

Tulospalkkiot olivat yhteensä 17 tuhatta euroa. Lisäksi Dovre Group 

AS:n entisen CEO:n Otto Søbergin määräysvallassa olleelle yhtiölle 

maksettiin konsultointipalkkioita 282 tuhatta euroa ja kulukorvauksia 

35 tuhatta euroa vuonna 2009. Tulospalkkiot olivat 18 tuhatta euroa 

vuonna 2009. Otto Søberg lopetti tehtävässään 9.10.2009.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2009 

toimitusjohtaja Ilkka Toivola omistaa 150 000 Proha Oyj:n osaketta. 

Muilla johtoryhmän jäsenillä ei ole omistuksia Proha Oyj:ssä.

Johtoryhmän jäsenet
Ilkka Toivola, Toimitusjohtaja, Proha Oyj

Svein Blomsø, Managing Director, Safran Software Solutions AS

Mike Critch, Executive Vice President, Dovre International (US), Inc.

Sirpa Haavisto, CFO, Proha Oyj

Arve Jensen, Executive Vice President, Dovre Group AS

Petri Karlsson, Managing Director, Camako Oy

Sisäpiirihallinto 
Prohalla on käytössä sisäpiirisäännöt, jotka vastaavat NASDAQ OMX 

Helsinki Oy:n 1.1.2006 voimaan astunutta sisäpiiriohjetta. Sisäpiirisään-

nöt kieltävät sisäpiiriläisten, heidän holhottavien ja määräysvallassa ole-

vien yhteisöiden kaupankäynnin yhtiön osakkeilla ja optioilla neljän 

viikon ajan ennen tulosjulkistusta (ns. suljettu ikkuna).

Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat lain mukaisesti hallituksen jä-

senet, toimitusjohtaja, tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisön päävas-

tuullinen tilintarkastaja sekä tärkeimpien toimialojen vastuuhenkilöt 

yhtiön johtoryhmästä. Lisäksi yhtiöllä on yrityskohtainen sisäpiirirekis-

teri, joka sisältää ne yhtiön henkilöt, jotka saavat työssään säännöllisesti 

sisäpiiritietoa. Henkilöt, jotka osallistuvat yrityskauppoihin tai muihin 

yhtiön osakkeiden arvonmuodostukseen vaikuttaviin hankkeisiin, 

kuuluvat yhtiön hankekohtaiseen sisäpiiriin ja heitä koskee tilapäinen 

kaupankäyntikielto. 

Yhtiön sisäpiiriasioiden ohjauksesta ja valvonnasta vastaa yhtiön 

hallitus, joka perustaa tarvittaessa hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. 

Yhtiön markkinointipäällikkö hoitaa rekisteriä pysyvästä sisäpiiristä. 

Proha Oyj:n sisäpiirirekisteriä ylläpitää Euroclear Finland Oy (entinen 

Suomen Arvopaperikeskus Oy). Sisäpiiriläisten ajantasaiset omistus-

tiedot ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n yleisöpalvelu-pisteessä 

Helsingissä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C. Yhtiö pitää myös 

Internet-sivuillaan luetteloa sisäpiiriläisistä.

Hallitus
Yhtiökokous päättää hallituksen ja tilintarkastuksen palkkiot. Yhtiöko-

kous päätti 31.3.2009, että jäsenten palkkiot ovat seuraavat:

jäsenille 20.000 euroa vuodessa •	

puheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa•	

Tähän palkkioon eivät kuitenkaan ole oikeutettuja hallituksen jäsenet, 

jotka ovat työsuhteessa Proha-konserniin. Lisäksi kaikille hallituksen 

jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta. 

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2009 

Antti Manninen omistaa 500 500, Ilari Koskelo 4 262 590, Leena Mäkelä 

8 435, ja Hannu Vaajoensuu 710 000 Proha Oyj:n osaketta.
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Hallituksen jäsenet

antti manninen

s. 1961, KTM

Päätoimena sijoitustoiminta ja hallitustyöskentely

Keskeinen työkokemus: 

Rio Group Oy: Hallituksen puheenjohtaja 1998 -, 

Megavision S.A. Ltd.: Sijoitusjohtaja 1993-1998, 

Basware Oy: Tutkija 1991-1992

Keskeiset luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja: Rio Group Oy 

Hallituksen jäsen: Fenno Kvantum Oy 

Hallituksen jäsen: Event Management Group Oy

ilari koskelo

s. 1959, M.Sc., MBA, Luonnontieteiden kandidaatti

Navdata Oy, toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus: 

Navdata Oy: Toimitusjohtaja ja perustaja, 

Javad Positioning Systems Inc. ja Global Satellite Solutions Inc,: 

Perustaja, Geo/Hydro Inc.: 

Projektipäällikkö

Keskeiset luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja: Navdata Oy

leena mäkelä 

s.1973, DI

Konsultti, Camako Oy

Keskeinen työkokemus: 

Artemis Finland Oy / Proha Oyj: tuotepäällikkö, projektipäällikkö, 

konsultti 1997-2008

Hannu Vaajoensuu 

s. 1961, KTM

Basware päätoiminen puheenjohtaja 2005–

Keskeinen työkokemus: 

Basware Oyj: toimitusjohtaja 1999–2004, 

johtaja 1990–1999, yhtiön konsultointitehtävissä 1987–1990

Keskeiset luottamustoimet: 

Hallituksen puheenjohtaja: Basware Oyj, Efecte Oy, Profit Software Oy

Hallituksen varapuheenjohtaja: Comptel Oyj

Hallituksen jäsen: Biocomputing Platforms Ltd Oyj, Inventure Oy, 

Nervogrid Oy

Prohan erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 on 

hyväksytty hallituksen kokouksessa 15.1.2010.
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NORJA

Dovre Group AS
Oslo
Philip Pedersens vei 1
no-1366 lysaker
Puh. +47 40 00 59 00
Fax +47 24 11 45 01
www.dovregroup.com

Stavanger
løkkeveien 99
P.o Box 77
no-4001 stavanger
Puh. +47 40 00 59 00
Fax +47 51 50 01 01

KANADA

Fabcon Canada Limited
St. John’s  
Box 69, atlantic Place, suite 606 
215 Water street
st. john’s, nl, Canada a1C 6C9
Puh. +1 709 754 2145
Fax +1 709 754 2412
www.dovrefabcon.com
 
Calgary
Hanover Building, suite 1205
101 - 6th ave s.W.
Calgary, aB, Canada t2P 3P4 
Puh. +1 403 269 3119
Fax +1 403 269 3135
www.dovrefabcon.com

YHDYSVALLAT

Dovre Group Inc. and  
Project Completion Management Inc.
11000 richmond ave., suite 580
Houston, texas 77042
united states of america 
Puh. +1 713 574 2021 
Fax +1 888 261 4027
www.dovrefabcon.com
www.dovreusa.com

ISO-BRITANNIA

Dovre (UK) Ltd. 
tavistock House 
south tavistock square
london, england WC1H 9lG
Puh. +44 20 7388 2641 
Fax +44 20 7387 8969
www.dovrefabcon.com

AASIA

Dovre Asia Pte. Ltd.
45 Cantonment road 
singapore 0890748 
Puh. +65 6224 1088 
Fax +65 6224 2866
www.dovrefabcon.com

AUSTRALIA 

DovreFabcon Pty Ltd. 
C/o dFk Hackett’s
549 Queen street, level 3
Brisbane, Queensland
australia 4000
Puh. +617 3839 9733
Fax +617 3932 1407 
www.dovrefabcon.com

RANSKA

SAS Fabcon France 
Chemin du roua 
66700 argeles sur mer
France
Puh. +33 4 6895 8585 
Fax +33 4 6895 8350
www.dovrefabcon.com
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Dovre Fabcon AS
sakhincenter, suite 612 
32 kommunistichesky Prospect
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russian Federation 
Puh. +7 4242 726 786 
Fax +7 4242 726 758 
www.dovrefabcon.com
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Camako Oy
Espoo  
maapallonkuja 1 a
Fi-02210 espoo
Puh. +358 (0)20 436 2000   
Fax +358 (0)20 436 2500
www.camakoepm.com
www.camako.fi

Lahti
Patometsänkatu 4
15610 lahti
Puh. +358 (0)20 436 2000
Fax +358 (0)20 436 2504

RUOTSI

Camako Data AB 
klara norra kyrkogata 26
P.o. Box 827
se-101 36 stockholm
Puh. +46 8711 3300
www.camako.se

NORJA

Safran Software Solutions AS
stavanger
løkkeveien 99
P.o Box 77
no-4001 stavanger
Puh. +47 24 11 45 30
Fax +47 24 11 45 01

Oslo 
Philip Pedersens vei 1 
no-1366 lysaker
Puh. +47 24 11 45 30
Fax +47 24 11 45 01
www.safran.no

Proha Oyj
maapallonkuja 1 a
Fi-02210 espoo
Puh. +358 (0)20 436 2000
Fax +358 (0)20 436 2500
www.proha.com
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