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PROHA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2004

- Proha-konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1. - 31.3.2004 oli
  16,9 milj. euroa (22,1 milj. euroa 1.1. - 31.3.2003).
- Myynnin volyymin lasku vertailukauteen nähden johtui eräiden
  konsultointisopimusten päättymisestä vertailukauden jälkeen sekä
  suurten ohjelmistosopimusten tuloutumisen ajoittumisesta alkuvuoteen
  2003. Lisäksi euron vahvistuminen vähensi liikevaihtoa.
- Tulos ennen liikearvon poistoja (EBITA) oli -2,1 (0,6) milj. euroa.
- Konsernin tulosta heikensi Artemis-alakonsernin saneeraustoimien
  ajoittuminen pääosin vuoden ensimmäiselle neljännekselle.
- Tulokseen sisältyy kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja
  n. 1,0 milj. euroa.
- Artemiksen uusi johto aloitti työnsä tammikuun lopussa.
- Prohan Norjan toimintojen kehitys oli ennakoidun mukaista.
- Katsauskauden jälkeen Proha Oyj päätti hankkia norjalaisen tytär-
  yhtiönsä Dovre International AS:n kokonaan konsernin omistukseen.
- Artemiksen kulutaso on sopeutettu tasolle, joka mahdollistaa Proha-
  konsernin kannattavuuden palauttamisen vuoden toisella neljän-
  neksellä.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Strategiansa mukaisesti Proha keskittyy kansainväliseen portfolio- ja
projektijohtamisen ohjelmisto- ja palveluliiketoimintaan. Proha-
konserniin kuuluvat alakonserni Artemis, joka edustaa 68 % koko
konsernin liikevaihdosta sekä öljy- ja kaasusektorille painottuva
Norjan projektijohtamisen liiketoiminta, jonka osuus on 32 % konsernin
liikevaihdosta. Proha on maailmanmarkkinajohtaja yritystason projekti-
ja portfoliojohtamisen ohjelmistomarkkinoilla.

Prohan johto arvioi markkina-aseman säilyneen vahvana katsauskaudella.

Artemis-alakonsernin liikevaihdon kehittyminen on ollut epätasaista
eri maissa. Vuoden 2003 toisen neljänneksen pudotuksen jälkeen
liiketoiminnan volyymi on noudattanut normaalia kausivaihtelua.
Ohjelmistojen myynti ei ole edennyt odotetusti Englannissa ja
Yhdysvalloissa. Raportointikautena uusia Artemis-lisenssejä myytiin
yhteensä noin 16.000 kappaletta (20.000).

Artemis-alakonsernin uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Patrick
Ternier 23.1.2004 alkaen. Artemiksen kulurakenteen sopeuttamistoimet
ovat painottuneet vuoden 2004 ensimmäiselle neljännekselle.

Artemis julkisti katsauskaudella kaksi uutta toimialakohtaista
ratkaisua, jotka on suunnattu energiayhtiöille ja julkiselle
sektorille. Euroopassa julkisen sektorin portfolio-, ohjelma- ja
hankejohtamisen ratkaisu on otettu hyvin vastaan.

Uudistettu tuki Kauko-idän kirjoitusjärjestelmille on avannut
markkinoita Artemiksen tuotteille erityisesti Japanin
lääketeollisuudessa. Artemiksen  johto uskoo positiivisen kehityksen
jatkuvan alueella.

Norjan liiketoiminta on kehittynyt ennusteiden mukaisesti.
Liikevaihdon lievä laskeminen vuoden 2003 ensimmäiseen vuosineljän-
nekseen verrattuna johtui euron noin 10 %:n vahvistumisesta Norjan
kruunuun nähden.



LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto 1.1. - 31.3.2004 oli 16,9 (22,1) milj. euroa,
mikä oli 5,2 milj. euroa vähemmän kuin vastaavan jakson liikevaihto
vuonna 2003.

Myynnin volyymin lasku vertailukauteen nähden johtui eräiden
konsultointisopimusten päättymisestä vertailukauden jälkeen sekä
suurten ohjelmistosopimusten tuloutumisen ajoittumisesta alkuvuoteen
2003. Lisäksi euron vahvistuminen vähensi liikevaihtoa. Yhdysvaltain
palvelumyynnin volyymi aleni vuoden 2003 toisella neljänneksellä ja
pysyi alentuneella tasolla vuoden 2004 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä.

Ensimmäisellä neljänneksellä 64 % konsernin liikevaihdosta tuli
euroalueen ulkopuolelta. Euron kurssin vahvistuminen konsernin
keskeisiin laskutusvaluuttoihin (Yhdysvaltain dollariin, Englannin
puntaan, Japanin jeniin ja Norjan kruunuun) nähden pienensi
katsauskauden euromääräistä liikevaihtoa 7 % tai 1,5 milj. euroa
verrattuna vuoden 2003 ensimmäiseen neljännekseen.

Liikevaihto jakautui tuotetyypeittäin seuraavasti:

Liikevaihto      Milj.       Osuus        Milj.       Osuus
tuote-           euroa       liike-       euroa       liike-
tyypeittäin      1-3/2004    vaihdosta    1-3/2003    vaihdosta

Kertaluonteiset
lisenssituotot       2,6        15,4 %        4,4        19,9 %
Jatkuvat
lisenssituotot       3,8        22,5 %        4,2        19,0 %
Palvelutuotot       10,5        62,1 %       13,5        61,1 %
Yhteensä            16,9       100,0 %       22,1       100,0 %

Liikevaihto painottui edelleen palveluihin, joiden osuus
katsauskaudella oli 10,5 (13,5) milj. euroa eli 62,1 (61,1) %
liikevaihdosta. Palvelut muodostuvat Dovren harjoittamasta
projektijohtamisen konsultoinnista sekä Artemiksen ohjelmistojen
konsultointi-, koulutus-, käyttöönotto- ja tukipalveluista.

Lisenssituotot olivat 6,4 (8,6) milj. euroa eli 37,9 % (38,9 %)
liikevaihdosta. Kertaluonteiset lisensseistä kertyneet tuotot olivat
2,6 (4,4) milj. euroa ja jatkuvat lisenssituotot olivat
3,8 (4,2) milj. euroa.

Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä konsernin asiakkaat ostivat
16.000 (20.000) uutta Artemis-loppukäyttäjälisenssiä. Artemis-
lisenssejä on myyty kaikkiaan yli 570.000 kappaletta maailman-
laajuisesti. Katsauskauden lisenssimäärät eivät ole täysin
vertailukelpoisia vuoden 2003 vastaavaan kauteen nähden, sillä
katsauskaudella lisenssien myynti painottui aikaisempaa enemmän
toiminnoiltaan laajempiin tuotteisiin.

Liikevaihdon jakauma maittain:

                1-3/2004               1-3/2003
                Milj.     Osuus        Milj.       Osuus
                euroa     liike-       euroa       liike-
                          vaihdosta              vaihdosta

Iso-Britannia   1,7       10 %         3,2        14 %



Italia          1,6       10 %         1,6         7 %
Japani          1,1        6 %         1,5         7 %
Norja           5,4       32 %         6,4        29 %
Ranska          1,4        9 %         2,0         9 %
Saksa           0,8        5 %         0,8         4 %
Singapore       0,4        2 %         0,4         2 %
Suomi           2,1       13 %         2,4        11 %
Yhdysvallat     2,4       14 %         3,8        17 %
Yhteensä       16,9      100 %        22,1       100 %

KANNATTAVUUS

Tulos ennen liikearvon poistoja (EBITA) oli -2,1 (0,6) milj. euroa.

Liiketulos (EBIT) oli -2,5 (0,1) milj. euroa eli -15,1 % (0,3 %)
liikevaihdosta.

Konsernin tulosta painoi Artemis-alakonsernin heikko myynnin kehitys
ja liiketoiminnan tulos. Katsauskauden tulosta rasittivat edelleen
myös merkittävät juridiset ja tilintarkastuskulut, jotka aiheutuivat
Artemiksen toimimisesta julkisena yhtiönä Yhdysvalloissa.

Liiketulokseen sisältyi kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja
1,0 (0,0) milj. euroa. Ne muodostuivat henkilöstön irtisanomiskuluista
0,8 milj. euroa sekä liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyneestä
0,2 milj. eurosta.

Norjan liiketoimintojen tulos oli suunnitellulla tasolla.

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -2,4 (-0,3) milj. euroa.
Katsauskauden tulos oli -2,9 (-0,7) milj. euroa.

Tulos osaketta kohden oli -0,054 (-0,013) euroa. Sijoitetun pääoman
tuotto (ROI) oli -47,6 % (1,1 %) ja oman pääoman tuotto
(ROE) -117,1 % (-11,1 %).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Katsauskauden päättyessä likvidien varojen määrä oli 6,5 (12,8) milj.
euroa, vähennystä 6,3 milj. euroa vertailukauteen 2003 nähden ja
0,5 milj. edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Katsauskaudella
liiketoiminnan rahavirta oli -3,8 milj. euroa, mikä johtui pääasiassa
Artemiksen tappiollisesta toiminnasta.

Proha Oyj:n tytäryhtiö Artemis International Solutions Corporation
sopi Laurus Master Fund Ltd:n kanssa yhteensä 5 miljoonan dollarin
lainalimiitistä liiketoimintansa rahoittamiseksi elokuussa 2003.

Korollista vierasta pääomaa oli katsauskauden lopussa 11,1 (8,0) milj.
euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli
25,5 % (15,2 %). Korollisesta vieraasta pääomasta pitkäaikaista oli
4,2 (5,3) milj. euroa ja lyhytaikaista 6,9 (2,7) milj. euroa.

Konsernin maksuvalmius (Quick Ratio) oli 1,0 (1,2).

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,2(0,03) milj. euroa.

Taseen loppusumma 31.3.2004 oli 43,9 (53,6) milj. euroa.
Omavaraisuusaste oli 18,5 % (34,1 %) ja nettovelkaantumisaste
(Gearing) oli 59,4 % (-29,0 %).



KANNANOTTO KONSERNIN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN VAROJEN RIITTÄVYYDESTÄ

Konsernin likvidien varojen määrä 31.3.2004 oli 6,5 (12,8) milj.
euroa. Prohan johdon näkemyksen mukaan konsernin likvidit varat ovat
riittävät konsernin liiketoiminnan harjoittamiseen.

TUTKIMUS JA KEHITYS

Strategisten tuotteiden tuotekehitysmenot olivat 1,9 (2,1) milj.
euroa, eli 11 % (10 %) katsauskauden liikevaihdosta.

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot kirjataan kuluksi niiden syntymis-
vuonna. Myös alueellisesti kehitettyjen taktisten tuotteiden
kehitysmenot kirjataan suoraan kuluksi.

Tuotekehitysmenojen kirjanpitokäsittely tullaan muuttamaan IFRS-
periaatteita vastaavaksi kuluvan tilikauden aikana. Suunnitelman
mukaan laskentaperiaatteen muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran
katsauskaudella 1.1.- 30.6.2004.

Laskentaperiaatteen muutos merkitsee sitä, että osa nykyisin suoraan
kuluksi kirjatuista tuotekehitysmenoista aktivoidaan ja kirjataan
poistoina kuluksi niiden taloudellisena vaikutusaikana.
Laskentaperiaatteen muutoksella arvioidaan olevan positiivinen
vaikutus tilikauden liiketulokseen.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen lopussa Proha-konsernissa
työskenteli 591 (649) henkilöä. Suomessa työskenteli yhteensä 99 (111)
henkilöä ja ulkomailla 492 (538). Katsauskauden keskimääräinen
henkilöstön määrä oli 598 (650).

Henkilöstökulut olivat 13,2 (15,2) milj. euroa, mikä on 78 % (69 %)
liikevaihdosta. Katsauskauden henkilöstökuluihin sisältyi
0,8 (0,0) milj. euroa työsuhteiden päättymisistä aiheutuneita kuluja.

IFRS-SIIRTYMÄSUUNNITELMA

Proha julkaisee ensimmäisen IFRS-säännösten mukaisesti laaditun
tilinpäätöksen  31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta. Myös vuoden 2005
osavuosikatsaukset aiotaan laatia IFRS-säännösten mukaisesti. Yhtiö
tulee noudattamaan Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean
(CESR) suosituksia tiedottamisesta IFRS-standardeihin siirryttäessä.

Valmistelutyö uusien säännösten mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön
siirtymiseksi on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön arvion
mukaan merkittävimmät erot konsernin nykyisiin laskentaperiaatteisiin
tulevat koskemaan tuotekehitysmenojen (IAS 38) käsittelyä. Osa
aikaisemmin suoraan kuluksi kirjatuista tuotekehitysmenoista joudutaan
aktivoimaan ja kirjaamaan poistoina kuluksi niiden taloudellisena
vaikutusaikana. Lisäksi IFRS:n säännösten soveltamisella saattaa olla
merkittäviä vaikutuksia työsuhde-etuuksien (IAS 19), laskennallisten
verojen (IAS 12) ja henkilöstöoptioiden (ED 2) kirjanpidolliseen
käsittelyyn.

Prohan nykyisin soveltaman kirjanpitokäytännön mukaan tutkimus- ja
tuotekehitysmenot kirjataan kuluksi niiden syntymisvuonna.
Tuotekehitysmenojen kirjanpitokäsittely tullaan muuttamaan IFRS-
periaatteita vastaavaksi kuluvan tilikauden aikana. Suunnitelman



mukaan laskentaperiaatteen muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran
katsauskaudella 1.1.- 30.6.2004. Laskentaperiaatteen muutoksella
arvioidaan olevan positiivisen vaikutus tilikauden liiketulokseen.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Katsauskaudella 1.1. -31.3.2004 konsernin rakenteessa ei tapahtunut
muutoksia.

Katsauskauden jälkeen 30.4.2004 Prohan hallitus päätti käyttää
optiotaan ja ostaa loput 60 % norjalaisesta Dovre International
AS:stä. Ennen option toteuttamista Proha-konserni omistaa kokonaan
omistamansa norjalaisen tytäryhtiön Safran Software Solutions AS:n
kautta 40% Dovresta ja käyttää osakassopimukseen perustuen
määräysvaltaa yhtiössä. Kauppa suoritetaan osakevaihtona ja sen
suunniteltu toteutusaika on 1.6.2004. Vastikkeena annettavien Prohan
uusien osakkeiden lopullinen määrä määräytyy optiosopimuksen
perusteella. Uusien osakkeiden määrän arvioidaan olevan 10-14 %
osakevaihdon jälkeisestä osakemäärästä.

ARTEMIS INTERNATIONAL SOLUTIONS CORPORATION

Proha Oyj omistaa 80 % yhdysvaltalaisesta Artemis International
Solutions Corporationinista (AISC).

AISC:n hallituksen jäsenet ovat
Steven Yager (hallituksen puheenjohtaja), Pekka Halonen, Ari Horowitz,
Pekka Mäkelä, Mike Murphy, Olof Ödman, Pekka Pere ja Amos Barzilay.

Katsauskauden jälkeen AISC julkisti lääketeollisuudelle kehitetyn
portfolioratkaisun uusien tuotteiden kehitykseen. Sveitsiläinen
Actelion Pharmaceuticals, joka keskittyy biolääketieteeseen otti
käyttönsä Artemis 7 portfoliojohtamisen ratkaisun.

PROHAN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14.4.2004

Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2004 vahvisti tilivuoden 2003
tilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle
ja hallitukselle.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden
tappio siirretään edellisten tilikausien voitto / tappio -tilille eikä
osinkoa tilikaudelta jaeta.

Proha Oyj:n hallitukseen valittiin seuraavat viisi jäsentä:
Olof Ödman, Pekka Pere, Alec Gores, Carlo Boldi ja Pekka Mäkelä.

Yhtiökokous päätti, että jokaiselle hallituksen jäsenelle, joka ei ole
työsuhteessa Proha-konserniin tai Gores Technology Groupiin maksetaan
korvauksena hallitustyöskentelystä 18.000 euroa vuodessa kullekin.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-yhteisö
Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

Optio-oikeuksien liikkeeseenlasku

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen enintään
850.000 optio-oikeuden liikkeeseenlaskemisesta, mutta valitun
hallituksen jäsenten yhtiökokouksessa esittämän toivomuksen mukaisesti
yhtiökokous ei jakanut optio-oikeuksia hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Järjestäytymiskokouksessaan 14.4.2004 hallitus



päätti myös olla jakamatta optio-oikeuksia Proha-konsernin
avainhenkilöille.

Valtuutus osakepääoman korottamiseksi

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai
ottamalla vaihtovelkakirjalainaa osakkeenomistajille kuuluvasta
merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa
voidaan korottaa yhteensä enintään 2.775.098,04 eurolla antamalla
merkittäväksi enintään 10.673.454 uutta kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään hintaan
ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Tämä määrä vastaa 20 pro-
senttia tällä hetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden ajan
yhtiökokouksesta lukien. Yhtiökokous päätti, että varsinaisen
yhtiökokouksen hallitukselle 24.4.2003 myöntämän antivaltuutuksen
voimassaolo päättyy välittömästi.

OSAKEPÄÄOMA JA ANTIVALTUUDET

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

Prohan osakepääoma 1.1.2003 oli 13.875.490,20 euroa ja osakkeiden
määrä 53.367.270 kappaletta.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2004 antama valtuutus
päättää osakepääoman korottamisesta. Valtuutuksen perusteella
osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 2.775.098,04 eurolla
antamalla merkittäväksi enintään 10.673.454 uutta osaketta, mikä
vastaa 20 prosenttia tällä hetkellä rekisteröidystä osakepääomasta.
Valtuutus on voimassa vuoden ajan yhtiökokouksesta lukien.

Hallitus päätti 30.4.2004 käyttää valtuutusta ja ostaa loput 60 %
Dovre International AS:n osakekannasta osakevaihtona. Osakevaihdossa
vastikkeena annettavien Prohan uusien osakkeiden määrä vahvistuu
kaupan toteutuessa arviolta 1.6.2004. Uusien osakkeiden määrän
arvioidaan olevan 10-14 % osakevaihdon jälkeisestä osakemäärästä.

VAIHTOVELKAKIRJALAINA

Proha laski 20.12.2002 liikkeeseen ammattimaisille sijoittajille
suunnatun vaihtovelkakirjalainan. Lainaa merkittiin 2.810.000 euroa.
Lainalle maksetaan kiinteä 6,00 prosentin vuotuinen korko ja laina
erääntyy maksettavaksi 30.12.2007. Laina voidaan vaihtaa enintään
4.496.000 uuteen osakkeeseen.

KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Proha Oyj:llä oli 31.3.2004 yhteensä 4023 rekisteröityä
osakkeenomistajaa. Katsauskaudella 1.1. - 31.3.2004 kaupankäynnin alin
kurssi oli 0,66 euroa ja ylin kurssi 1,15 euroa. Osakkeen päätöskurssi
31.3.2004 oli 0,67 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden
päättyessä oli noin 35,7 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto
katsauskaudella Helsingin Pörssin NM-listalla oli noin 7,4 milj.
euroa.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT



Dovre International AS kokonaan Prohan omistukseen

Proha Oyj:n hallitus päätti käyttää optiotaan ja ostaa norjalaisen
Dovre International AS:n (Dovre) kokonaan Prohan omistukseen. Ennen
option toteuttamista Proha-konserni omistaa norjalaisen tytäryhtiönsä
Safran Software Solutions AS:n kautta 40% Dovresta ja käyttää
osakassopimukseen perustuen määräysvaltaa yhtiössä.

Määräysvallan perusteella Dovre on konsolidoitu tytäryhtiönä Prohan
konsernitilinpäätökseen ja sen vuoksi järjestelyllä ei ole vaikutusta
Prohan konserniliikevaihtoon eikä olennaista vaikutusta operatiiviseen
tulokseen.

Kauppa toteutetaan osakevaihtona. Vastikkeena annettavien Prohan
uusien osakkeiden lopullinen määrä määräytyy optiosopimuksen
perusteella. Uusien osakkeiden määrän arvioidaan olevan 10-14 %
osakevaihdon jälkeisestä osakemäärästä. Kahteen kolmasosaan
vastikkeena annettavista Prohan osakkeista liittyy myyntirajoitus,
joka päättyy kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluttua. Kaupan
arvioidaan toteutuvan 1.6.2004.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Prohan johto ennakoi konsernin tuloksen vuonna 2004 paranevan
edellisvuoteen verrattuna. Artemiksen kulutaso on sopeutettu
tasolle, joka mahdollistaa Proha-konsernin kannattavuuden
palauttamisen vuoden toisella neljänneksellä.

ARTEMIKSEN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOSJULKISTUS

Artemis-alakonserni julkisti osavuosikatsauksensa 12.5.2004.
Artemiksen osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan (FORM 8-K)
nähtävillä SEC:n internet-sivuilla osoitteessa
www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
nimellä Artemis International.

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotusvälineiden
edustajille ja analyytikoille 13.5.2004 klo 12.00 World Trade
Centerissä, Marskin salissa, osoitteessa
Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Lisätiedot:
PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000
pekka.pere@proha.com
www.proha.fi

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia
PROHA-KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE 1.1.- 31.3.2004

TULOSLASKELMA                         1/04-3/04  1/03-3/03  1/03-12/03
                                         (1 000    ( 1 000      (1 000



                                           eur)       eur)        eur)

Liikevaihto                              16 887      22 135     76 792
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista           28           3          5
Liiketoiminnan muut tuotot                   23         277      1 031
Materiaalit ja palvelut                  -1 401      -2 037     -6 188
Henkilöstökulut                         -13 262     -15 237    -56 782
Poistot ja arvonalentumiset
  Suunnitelman mukaiset poistot            -155        -266     -1 133
  Konserniliikearvon poisto                -469        -495     -1 982
  Konsernireservin vähennys                  22           9         36
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä       -601        -752     -3 079
Liiketoiminnan muut kulut                -4 216      -4 321    -17 766

Liikevoitto / -tappio                    -2 543          67     -5 988

Rahoitustuotot ja -kulut                    161        -379        141

Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä,
tilinpäätössiirtoja ja veroja            -2 382        -313     -5 847

Tuloverot                                  -337        -146       -978
Laskennallisen verovelan muutos               0         -13        -78

Voitto (tappio) ennen vähemmistöosuutta  -2 718        -472     -6 902

Vähemmistöosuus                            -181        -216        715

Katsauskauden tappio(voitto)             -2 899        -688     -6 187

TASE
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet                    451         616        463
  Konserniliikearvo                      11 951      13 902     12 420
  Aineelliset hyödykkeet                  1 028       1 414        997
  Sijoitukset                             2 133       2 265      2 114
Pysyvät vastaavat yhteensä               15 563      18 197     15 995

Vaihtuvat vastaavat
  Pitkäaikaiset saamiset                    427         416        448
  Lyhytaikaiset saamiset                 21 327      22 119     21 120
  Rahoitusarvopaperit                        80          88         80
  Rahat ja pankkisaamiset                 6 505      12 804      7 058
Vaihtuvat vastaavat yhteensä             28 339      35 427     28 706

VASTAAVAA YHTEENSÄ                       43 902      53 624     44 701

VASTATTAVAA
Oma pääoma
  Osakepääoma                            13 875      13 485     13 875
  Ylikurssirahasto                        2 964       3 906      2 964
  Edellisten tilikausien voitto (tappio) -7 529      -2 415       -796
  Katsauskauden voitto (tappio)          -2 899        -688     -6 187
  Pääomalaina                                 0         187          0
Oma pääoma yhteensä                       6 411      14 475      9 857

Vähemmistöosuus                           1 231       2 608      1 081



Konsernireservi                             245         281        254

Pakolliset varaukset                        212         430         88

Vieras pääoma
  Pitkäaikainen vieras pääoma             4 400       5 389      4 317
  Lyhytaikainen vieras pääoma            31 402      30 440     29 104
Vieras pääoma yhteensä                   35 802      35 829     33 421

VASTATTAVAA YHTEENSÄ                     43 902      53 624     44 701

PROHA-KONSERNIN TUNNUSLUVUT
                               1/04-3/04    1/03-3/03       1/03-12/03

Liikevaihto (1000 eur)            16 887       22 135           76 792

EBITDA*                           -1 941          819           -2 909
  % liikevaihdosta               -11,5 %        3,7 %           -3,8 %

EBITA**                           -2 096          553           -4 042
  % liikevaihdosta               -12,4 %        2,5 %           -5,3 %

EBIT***                           -2 543           67           -5 988
  % liikevaihdosta               -15,1 %        0,3 %           -7,8 %

Tulos ennen satunnaisia eriä
tilinpäätössiirtoja ja veroja     -2 382         -313           -5 847
  % liikevaihdosta               -14,1 %       -1,4 %           -7,6 %

Katsauskauden tulos               -2 899         -688           -6 187
  % liikevaihdosta               -17,2 %       -3,1 %           -8,1 %

*   Liiketulos ennen poistoja
**  Liiketulos ennen konserniliikearvon poistoja
*** Liiketulos

Tutkimus- ja kehitysmenot,
1000 euroa                         1 862        2 135            7 920
  % liikevaihdosta                11,0 %        9,6 %           10,3 %

Henkilöstö tilikauden lopussa        591          649              619
Henkilöstö keskimäärin               598          650              642

1) Osakkeiden määrä keski-
   määrin                     53 367 270   51 867 270       52 615 215

1) Tulos / osake, eur              -0,05       -0,013            -0,12

2) Optio-oikeuksilla laimen-
   nettu osakkeiden määrä
   keskimäärin                55 649 910   52 072 361       53 128 712

2) Tulos / osake, eur                 *)           *)               *)

*)
Laimennusvaikutuksella oikaistua
tulos/osake-tunnuslukua ei ole
esitetty, koska se muodostuisi
paremmaksi kuin laimentamaton tunnusluku



3) Osakkeiden lukumäärä
   kauden lopussa             53 367 270   51 867 270       53 367 270

3) Oma pääoma / osake, eur          0,12         0,28             0,19

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

                               1/04-3/04    1/03-3/03       1/03-12/03
Yhdysvallat                         14 %         17 %             18 %
Suomi                               13 %         11 %             10 %
Muu Eurooppa                        66 %         63 %             64 %
Aasia                                7 %          9 %              8 %
                                   100 %        100 %            100 %

Liikevaihto tuotetyypeittäin

Kertaluonteiset lisenssituotot      15 %         20 %             16 %
Jatkuvat lisenssituotot             23 %         19 %             21 %
Palvelutuotot                       62 %         61 %             63 %
Yhteensä                           100 %        100 %            100 %

RAHAVIRTALASKELMA                     1.1.-31.3.         1.1.- 31.12.
                                           2004                 2003

Liiketoiminnan rahavirta
 Liiketulos                              -2 543               -5 988
 Oikaisut liiketulokseen
   Poistot ja arvonalentumiset              601                3 079
   Käyttöomaisuuden ja osakkeiden
   myyntivoitot ja -tappiot                   0                 -121
   Muut oikaisut                            110                 -385
 Nettokäyttöpääoman muutos               -1 580                 -363
 Liiketoiminnan rahoituserät, netto         259                  236
 Välittömät verot                          -619                 -748
Liiketoiminnan rahavirta                 -3 772               -4 290

Investointien rahavirta
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin hyödykkeisiin                -172                 -493
 Tytär- ja osakkuusyritysten hankinnasta
 johtuva rahavirta                           -3                    0
 Tytär- ja osakkuusyritysten luovutuk-
 sesta johtuva rahavirta                      0                  150
 Muut suoritetut rahavirrat                  -9                    0
 Muut saadut rahavirrat                       0                   63
Investointien rahavirta                    -184                 -280

Rahoituksen rahavirta
 Maksullinen osakeanti                        0                  938
 Lyhytaikaisten lainojen nostot           3 556                5 379
 Lyhytaikaisten lainojen
 takaisinmaksut                             -19               -5 972
 Pitkäaikaisten lainojen nostot               0                  151
 Pitkäaikaisten lainojen
 takaisinmaksut                            -135               -1 030
 Pääomalainojen takaisin-
 maksut                                       0                 -102
 Maksetut osingot                             0                 -401



Rahoituksen rahavirta                     3 402               -1 037

Rahavarojen muutos                         -553               -5 608

Rahavarat kauden alussa                  -7 058              -12 666
Rahavarat kauden lopussa                  6 505                7 058
Rahavarojen muutos                         -553               -5 608


