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PROHA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2003

- Proha-konsernin vuoden 2003 liikevaihto oli 76,8 (100,8 vuonna 2002)
  milj. euroa.
- Liikevaihdon lasku edelliseen vuoteen verrattuna johtui pääasiassa
  Yhdysvaltain liikevaihdon pienentymisestä, euron vahvistumisesta
  sekä ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen  myynnistä
  vuonna 2002.
- Tulos ennen konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli -4,0 (2,6)
  milj. euroa.
- Konsernin tulosta painoivat odotettua heikompi myynnin kehitys
  ja liiketoiminnan tulos Yhdysvalloissa. Tulokseen sisältyy
  kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja 1,0 (0,0) milj. euroa
  sekä osakkeiden ja liiketoimintojen myyntivoittoja 0,5 (3,7)
  milj. euroa.
- Artemis 7 ja Artemis Views 7 tuotejulkistukset ovat toteutuneet
  suunnitellusti.
- Patrick Ternier valittiin Artemis-alakonsernin uudeksi toimitus-
  johtajaksi tammikuussa 2004.
- Artemis alakonsernin kulurakenteen sopeuttamistoimet painottuvat
  vuoden 2004 ensimmäiselle neljännekselle.
- Prohan johto ennakoi konsernin kannattavuuden vuonna 2004
  paranevan erityisesti konsernin yleiskuluihin kohdistuvien
  säästötoimien seurauksena.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Strategiansa mukaisesti Proha keskittyy liiketoiminnassaan portfolio-
ja projektijohtamisen ohjelmistoihin. Proha-konserniin kuuluvat ala-
konserni Artemis, joka edustaa 69,5 % koko konsernin liikevaihdosta
sekä öljy- ja kaasusektorille keskittyvä Norjan projektijohtamisen
liiketoiminta, jonka osuus on 30,5 % konsernin liikevaihdosta. Proha
on maailmanmarkkinajohtaja yritystason projekti- ja portfoliojohta-
misen ohjelmistomarkkinoilla.

Ohjelmistomarkkinoiden tilanne pysyi haasteellisena koko tilikauden
ajan. Prohan johto arvioi kuitenkin konsernin markkina-aseman
säilyneen tilikaudella vahvana. Proha-konsernin liiketoiminta
kehittyi epätasaisesti eri markkina-alueilla. Konsernin tulosta
painoivat odotettua heikompi myynnin kehitys ja liiketoiminnan tulos
Yhdysvalloissa. Vaikka kulutaso oli edellistä tilikautta alhaisempi,
ei asetettuja liikevaihto- ja kannattavuustavoitteita saavutettu
Yhdysvalloissa. Muilla alueilla sekä liiketoiminnan volyymi että
kannattavuus olivat pääosin odotusten mukaisia.

Artemiksen projekti- ja portfoliojohtamisen ratkaisuja kehitettiin
intensiivisesti tilikaudella. Elokuussa 2003 julkistettiin uusi
toiminnoiltaan monipuolinen Artemis 7 -ohjelmisto, joka korvaa
Portfolio Director-ohjelmiston. Artemis 7 koostuu moduuleista,
joista voidaan koota sekä portfolio-, projekti-, että resurssi-
johtamista palvelevat ratkaisut. Ohjelmiston moduuleja ovat
Investment Management, Program Management, Project Management, Time
Reporting ja Resource Management.

Artemis 7 täyttää myös julkisen sektorin ohjelma- ja hankejohtamisen
sekä vaikuttavuuden seurannan tarpeet. Julkisella sektorilla uusista
Artemis 7 -käyttäjistä esimerkkeinä ovat Bordeaux'n kaupunki Ranskassa
sekä Ranskan postilaitoksen rahoituspalveluosasto. Rahoitussektorilla
esimerkiksi Itävaltalainen vakuutus- ja finanssikonserni Generali



Vienna hankki Artemis 7 -ohjelmiston. Oy VR-Rata Ab:stä tuli
Artemis 7:n resurssihallintajärjestelmämoduulin ensimmäinen käyttäjä
maailmassa.

Portfoliojohtamisen käytäntöjen yleistyessä, Artemis 7 -ohjelmiston
kysynnän odotetaan edelleen kasvavan ja ohjelmiston myyntiin  ja
markkinointiin on panostettu maailmanlaajuisesti.

Artemis Views -projekti- ja resurssijohtamisen ohjelmistosta tuotiin
teknisesti uudistettu versio markkinoille syyskuussa 2003.

Artemis eteni uusille markkina-alueille tilikauden aikana. Shanghaissa
avattiin toimisto vastaamaan Kiinan kasvavien projekti- ja portfolio-
johtamisen markkinoiden tarpeisiin. Kiinan toimintaa vahvistettiin
joulukuussa 2003, kun Artemiksen Kiinan edustusto solmi yhteistyö-
sopimukset Artemiksen ohjelmistojen markkinoinnista, jakelusta sekä
konsultoinnista paikallisten yhtiöiden GT. Technologyn ja China
Alliancesin kanssa. Meksikossa Artemis solmi kumppanuussopimuksen
Siproco Asociación Profesionalin kanssa Artemis-ohjelmistojen
tarjoamisesta maan julkisen sektorin yhteisöille ja suuryrityksille.
Lisäksi Artemis laajensi markkinoitaan Baltiaan toimittamalla Artemis
Views projektijohtamisen järjestelmän liettualaiselle Comliet
Groupille. Liettuassa ja Latviassa Artemiksen jälleenmyyjänä toimii
Informacines Technologijos Group. Proha näkee Baltian kehittyvät
projektijohtamisen markkinat strategisesti tärkeänä kohdealueena
itselleen.

Vahvistaakseen portfoliojohtamisen menetelmäkonsultoinnin saatavuutta
asiakkailleen Artemis on solminut kumppanuussuhteita eri maissa
katsauskauden aikana. Kumppaneita ovat muun muassa Unilog, Fujitsu
Consulting, DMR Conseil (Quebec), Robbins-Gioia, True Solutions,
Conseillen ja Agilense.

Norjassa Prohan projektijohtamisen liiketoiminnan kehitys jatkui
vakaana öljy- ja kaasuteollisuuden investointien ansiosta. Asetetut
liikevaihto- ja kannattavuustavoitteet saavutettiin. Prohan kokonaan
omistama Safran (Safran Software Solutions AS) on erikoistunut
projektijohtamisen ohjelmistoratkaisuihin. Dovren (Dovre International
AS) toiminta koostuu projektinjohtamisen konsultoinnista. Proha
omistaa Safranin kautta 40 % Dovresta. Prohalla on lisäksi optio
ostaa loput 60 % Dovren osakekannasta vuosien 2003 ja 2006 välisenä
aikana. Perustuen Prohan määräysvaltaan Dovresta ja osto-optioihin
Dovre on yhdistelty tytäryhtiönä Prohan konsernitilinpäätöksessä.

Dovre toimii maailmanlaajuisesti ja sillä on projekteja käynnissä
kymmenessä eri maassa. Yli 20 % Dovren liikevaihdosta tulee Norjan
ulkopuolelta. Dovren toiminnasta  kaksi kolmannesta muodostuu öljy-
ja kaasuteollisuuden projekteista. Yhtiö perusti tilikaudella toimis-
ton alan tärkeimpään keskukseen Houstoniin. Safran julkaisi syyskuussa
2003 uuden tuotteen Safran for Microsoft Projectin. Tuote on yhteen-
sopiva Microsoft Projectin kanssa ja lisää muun muassa tuloksenarvon
raportoinnin Microsoft Projectiin.

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 76,8 (100,8) milj. euroa, mikä
oli 24,0 milj. euroa vähemmän kuin liikevaihto vuonna 2002.
Seuraavassa taulukossa tilikauden 1.1. - 31.12.2002 liikevaihto on
oikaistu vertailukelpoiseksi tilikauden liikevaihdon kanssa
(milj. euroa):



                                               milj.euroa
Liikevaihto 2003                                     76,8

Liikevaihto 2002                                    100,8
Myytyjen toimintojen vaikutus                        -6,0
---------------------------------------------------------
Proforma liikevaihto 2002                            94,8
Valuuttakurssien muutoksen vaikutus                  -7,9
---------------------------------------------------------
Liiketoiminnan volyymia kuvaava liikevaihto 2002     86,9

Liikevaihdon lasku edelliseen vuoteen verrattuna johtui pääasiassa
Yhdysvaltain liikevaihdon pienentymisestä, euron vahvistumisesta
sekä ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen  myynnistä
vuonna 2002.

Yhdysvaltain myynnin volyymin vähentyminen aiheutui lähinnä
palvelumyynnin supistumisesta sekä eräiden kauppojen siirtymisestä.

Tilikaudella 2003 noin 70 % konsernin liikevaihdosta tuli euroalueen
ulkopuolelta. Euron kurssin vahvistuminen konsernin keskeisiin
laskutusvaluuttoihin (Yhdysvaltain dollariin, Englannin puntaan,
Japanin jeniin ja Norjan kruunuun) nähden pienensi koko tilikauden
euromääräistä liikevaihtoa n. 7,7 %.

Osana strategiansa toteuttamista Proha myi Talousjohtamisen
liiketoiminta-alueeseen kuuluneen Accountor Oy:n marraskuussa 2002.
Accountorin liikevaihto oli 5,1 milj. euroa vuonna 2002.

Koska projektijohtamisen liiketoiminta kerrytti noin 99 % Prohan
liikevaihdosta vuonna 2003, Talousjohtamista ja Internet-teknologiaa
ei ole enää esitetty erillisinä liiketoiminta-alueina vuoden 2003
tulosraportoinnissa.

Liikevaihto jakautui tuotetyypeittäin seuraavasti:

Liikevaihto        Milj.    Osuus liike-  Milj.         Osuus liike-
tuotetyypeittäin   euroa    vaihdosta     euroa 2002    vaihdosta 2002

Kertaluonteiset
lisenssituotot      12,4         16,1 %         16,5        16,4 %
Jatkuvat lisens-
situotot            15,9         20,7 %         17,7        17,6 %
Palvelutuotot       48,5         63,2 %         66,6        66,0 %
Yhteensä     76,8        100,0 %        100,8       100,0 %

Liikevaihto painottui edelleen palveluihin, joiden osuus katsauskau-
della oli 48,5 (66,6) milj. euroa eli 63,2 (66,0) % liikevaihdosta.
Palvelut muodostuvat Dovren harjoittamasta projektijohtamisen
konsultoinnista sekä Artemiksen ohjelmistojen konsultointi-, koulu-
tus-, käyttöönotto- ja tukipalveluista.

Lisenssimyynti oli 28,3 (34,2) milj. euroa eli 36,8 % (34,0 %) liike-
vaihdosta. Kertaluonteisista lisensseistä kertyneet tuotot olivat
12,4 (16,5) milj. euroa ja jatkuvat lisenssituotot olivat
15,9 (17,7) milj. euroa.

Vuonna 2003 konserni myi noin 59.000 (92.000) uutta loppukäyttäjä-
lisenssiä. Artemis-lisenssejä on myyty kaikkiaan noin 560.000 kappa-
letta maailmanlaajuisesti. Tilikauden lisenssimäärät eivät ole täysin



vertailukelpoisia edelliseen tilikauteen, sillä tilikaudella
lisenssien myynti painottui aikaisempaa enemmän toiminnoiltaan
laajempiin tuotteisiin. Lisenssien keskihinta nousi tilikaudella
aikaisempaan verrattuna.

Konsernin liikevaihdon maakohtainen jakauma oli seuraava:
                2003                   2002
                Milj.     Osuus        Milj.       Osuus
                euroa     liike-       euroa       liike-
                          vaihdosta              vaihdosta
Iso-Britannia    8,8       11,5 %       8,9       8,8 %
Italia           6,0        7,8 %       6,0       6,0 %
Japani           5,5        7,1 %       6,7       6,7 %
Norja           23,4       30,5 %      21,7      21,5 %
Ranska           7,3        9,5 %       8,3       8,2 %
Saksa            3,3        4,4 %       3,8       3,8 %
Suomi            7,6        9,9 %      13,9      13,8 %
Yhdysvallat     13,8       18,0 %      29,7      29,5 %
Muut             1,1        1,3 %       1,8       1,7 %
Yhteensä        76,8      100,0 %     100,8     100,0 %

Yhdysvalloissa liiketoiminnan volyymin pieneneminen johtui
palveluliiketoiminnan supistumisesta ja siirtyneistä kaupoista.
Suomessa ja Ranskassa liikevaihtoa vähensivät ydinliiketoimintoihin
kuulumattomien toimintojen myynnit. Muilta osin liikevaihdon vähennys
johtui pääasiassa euron vahvistumisesta muihin laskutusvaluuttoihin
nähden. Norjassa vakaana jatkunut öljy- ja kaasuteollisuuden kysyntä
projektijohtamisen ohjelmistoille ja palveluille kompensoi euron
vahvistumisen vaikutukset.

KANNATTAVUUS

Tulos ennen liikearvon poistoja (EBITA) oli -4,0 (2,6) milj. euroa.

Liiketulos (EBIT) oli -6,0 (3,0) milj. euroa eli -7,8 % (3,0 %)
liikevaihdosta.

Konsernin tulosta painoivat odotettua heikompi myynnin kehitys ja
liiketoiminnan tulos Yhdysvalloissa. Konsernin kulutaso vuonna 2003
oli merkittävästi alhaisempi kuin vertailutilikaudella. Vuoden  2003
tulosta rasittivat kuitenkin edelleen merkittävät juridiset ja
tilintarkastuskulut, jotka aiheutuivat Artemiksen toimimisesta
julkisena yhtiönä Yhdysvalloissa. Lisäksi uusien tuotejulkistusten
Artemis 7:n ja Artemis Views 7:n  myynnistä ja markkinoinnista
aiheutuneet kulut ovat vaikuttaneet vuoden 2003 tulosta
vähentävästi.

Liiketulokseen sisältyvät kertaluonteiset erät sisälsivät uudelleen-
järjestelykuluja 1,0 (0,0) milj. euroa sekä osakkeiden ja liike-
toimintojen myyntivoittoja 0,5 (3,7) milj. euroa. Kertaluonteiset
uudelleenjärjestelykulut yht. 1,0 (0,0) milj. euroa muodostuivat
henkilöstökuluista 0,7 milj. euroa ja liiketoiminnan muista
kuluista 0,3 milj. euroa.

Opus360-kaupasta syntyneen konsernireservin tuloutus vaikutti 2,7
milj. euroa vuoden 2002 liiketulosta parantavasti. Konsernireservi
perustui Opus360-kaupasta aiheutuneisiin ylimääräisiin menoihin,
jotka otettiin huomioon kauppahinnassa. Konsernireservi tuloutettiin
loppuun vuoden 2002 aikana.

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -5,8 (3,3) milj. euroa.



Tilikauden tulos oli -6,2 (1,8) milj. euroa.

Tulos osaketta kohden oli -0,12 (0,03) euroa. Sijoitetun pääoman
tuotto (ROI) oli -19,1 % (18,2 %) ja oman pääoman tuotto
(ROE) -48,8% (16,4 %).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tilikauden päättyessä likvidien varojen määrä oli 7,1 (12,7) milj.
euroa, vähennystä 5,6 milj. euroa vertailukauteen 2002 nähden.
Tilikaudella liiketoiminnan rahavirta oli -4,3 milj. euroa, mikä
johtui pääasiassa Artemiksen Yhdysvaltojen toimintojen tappiolli-
suudesta. Kassavaroja vähensivät lisäksi lainojen lyhennykset
yhteensä 7,1 milj. euroa. Lainojen lisäys oli 5,5 milj. euroa,
mikä johtui pääasiassa Laurus Master Fund Ltd:lta saadusta
luottolimiitistä. Tilikaudella toteutettu osakeanti lisäsi
kassavaroja 0,9 milj. euroa.

Proha Oyj:n tytäryhtiö Artemis International Solutions Corporation
(AISC) sopi Laurus Master Fund Ltd:n (Laurus) kanssa yhteensä
5 miljoonan dollarin lainalimiitistä liiketoimintansa rahoittamiseksi
elokuussa 2003. Lainan antajalla on oikeus vaihtaa käytössä olevan
lainan määrää AISC:n osakkeiksi markkinahintaan lisättynä 25 %:lla.
Sopimusehdot rajoittavat Lauruksen omistuksen 2,5 %:iin AISC:n
osakekannasta. Samassa yhteydessä Laurus sai warrantit 125.000
AISC:n osakkeeseen. AISC:lla on oikeus maksaa laina takaisin milloin
tahansa.

Korollista vierasta pääomaa oli tilikauden lopussa 7,7 (7,2) milj.
euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli
17,4 % (12,2 %). Korollisesta vieraasta pääomasta pitkäaikaista oli
4,3 (5,2) milj. euroa ja lyhytaikaista 3,4 (2,0) milj. euroa.

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

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,5 (2,5) milj. euroa.

Taseen loppusumma 31.12.2003 oli 44,7 (59,6) milj. euroa.
Omavaraisuusaste oli 26,1 % (31,4 %) ja nettovelkaantumisaste
(Gearing) oli 5,3 % (-31,8 % ).

KANNANOTTO KONSERNIN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN VAROJEN RIITTÄVYYDESTÄ

Konsernin likvidien varojen määrä 31.12.2003 oli 7,1 milj. euroa.
Prohan johdon näkemyksen mukaan konsernin likvidit varat ovat
riittävät konsernin liiketoiminnan harjoittamiseen.

TUTKIMUS JA KEHITYS

Strategisten tuotteiden tuotekehitysmenot olivat 7,9 (8,6) milj.
euroa, eli 10,3 % (8,5 %) tilikauden liikevaihdosta. Tutkimus- ja
tuotekehitysmenot kirjataan kuluksi niiden syntymisvuonna.
Alueellisesti kehitettiin taktisia tuotteita. Myös näiden tuotteiden
kaikki kehitysmenot kirjataan suoraan kuluksi.

Tuotekehitystyön uudelleen organisointi on sekä nopeuttanut
tuotekehityssyklejä että säästänyt kustannuksia. Tilikauden aikana
sekä projekti- että portfoliojohtamisen ratkaisujen kehittämistä
jatkettiin intensiivisesti. Elokuussa julkistettu,  toiminnoiltaan
laajennettu Artemis 7 -ohjelmisto korvasi Portfolio Director -
ohjelmiston. Artemis 7 koostuu moduuleista, joista voidaan koota



sekä portfolio-, projekti-, että resurssijohtamista palvelevat
ratkaisut. Asiakkaiden pitkään käyttämästä Artemis Views -projekti-
ja resurssijohtamisen ohjelmistosta tuotiin markkinoille syyskuussa
teknisesti uudistettu versio. Kehityksen päälinjana on ollut vastata
markkinoiden tekniseen kehitykseen, jossa työasemakohtaisista
(client/server) ratkaisuista siirrytään selainpohjaisiin
ratkaisuihin (Java-arkkitehtuuri, J2EE).

Prohan Norjan tytäryhtiö Safran Software Solutions julkaisi
syyskuussa uuden tuotteen Safran for Microsoft Project. Tuote on
yhteentoimiva Microsoft Projectin kanssa ja lisää muun muassa
tuloksenarvon raportoinnin Microsoft Projectiin.

Myös alueellisia projektijohtamisen ratkaisuja kehitettiin.
Loppuvuoden aikana kaikkien ratkaisujen (Planet ja CMPro)
toiminnallisuutta laajennettiin ja niiden yhteentoimivuutta Safran-
ja Artemis-ohjelmistojen kanssa kehitettiin edelleen.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2003 lopussa Proha-konsernissa työskenteli 619 (643)
henkilöä. Suomessa työskenteli yhteensä  108 (118) henkilöä ja
ulkomailla 511 (525). Vuoden 2003 keskimääräinen henkilöstön määrä
oli 642 (753).

Henkilöstökulut olivat 56,8 (63,2) milj. euroa, joka on
73,9 % (62,7 %) liikevaihdosta. Tilikauden henkilöstökuluihin
sisältyi 0,7 (0,0) milj. euroa työsuhteiden päättymisistä
aiheutuneita kuluja.

Tilikauden 1.1. - 31.12.2002 vertailukelpoiset henkilöstökulut ovat
seuraavat (milj. euroa).

                                 2003            Pro forma 2002
Henkilöstökulut                  56,8            63,2 (raportoitu)
Myytyjen toimintojen vaikutus                    -3,5
Henkilöstökulut                                  59,7
Liikevaihto                      76,8            94,8
% liikevaihdosta                 73,9 %          63,0 %

Henkilöstökulujen suhteellisen osuuden kasvu johtui Yhdysvaltain
liikevaihdon pienentymisestä.

Prohan lomautukset Suomessa

Syksyllä 2003 Proha kävi yt-neuvottelut Suomen henkilökuntansa
kanssa. Toteutuneiden lomautusten määrä oli yhteensä 25
henkilötyökuukautta, ja ne ajoittuvat syyskuun 2003 ja maaliskuun
2004 väliselle ajalle.

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.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Proha myi vähemmistöosuutensa Tietokate Oy:stä

Proha myi 20 % osuutensa joensuulaisesta tilitoimistosta Tietokate
Oy:stä kesäkuussa 2003. Kaupalla ei ollut olennaista vaikutusta
Proha-konsernin liikevaihtoon tai operatiiviseen tulokseen.

TILIKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Proha ulkoisti Intellisoftin sovellusvuokrauspalvelut Xenetic Oy:lle

Proha jatkoi keskittymistä ydinliiketoimintaansa portfolio- ja
projektijohtamisen ohjelmistotuotteisiin ja ulkoisti tytäryhtiönsä
Intellisoft Oy:n sovellusvuokrauspalvelut Xenetic Oy:lle.
Sopimuksella ei ole olennaista vaikutusta Prohan liikevaihtoon tai
tulokseen.

ARTEMIS INTERNATIONAL SOLUTIONS CORPORATION

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

Steven Yager hallituksen puheenjohtajaksi

AISC:n uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Gores
Technology Group, Inc. -konsernin johtaja Steven Yager huhtikuussa
2003. Hän on aiemmin toiminut AISC:n hallituksen varapuheenjohtajana
ja 25.1.2002 saakka toimitusjohtajana. Aiemmin hallituksen
puheenjohtajana toiminut James Cannavino jatkoi hallituksen
jäsenenä.

AISC:n tilintarkastus

AISC vaihtoi tilintarkastusyhteisöä tammikuussa 2003. Uudeksi
tilintarkastajaksi valittiin Squar Milner Reehl & Williamson LLP.
AISC:n US Gaapin mukaisesti laadittavan tilinpäätöksen
tilintarkastus sekä siihen liittyvä SEC-raportointi ovat 31.12.2003
päättyneeltä tilikaudelta kesken. Proha Oyj:n tilitarkastuksesta
vastaa Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla
Nykky.

AISC sopuun vanhasta joukkokanteesta

AISC solmi kesäkuussa 2003 sopimuksen, jonka mukaan AISC vapautui
Opus360 Corporationia vastaan huhtikuussa 2001 nostetusta
joukkokanteesta. AISC:n vakuutus kattoi lähes kokonaan sopimuksesta
aiheutuneet kulut. Vuonna 2001 Proha osti Nasdaq-listatun Opus360
Corporationin ja se liitettiin Prohan tytäryhtiöön Artemikseen.
Joukkokanne koski Opus360 Corporationin listautumisantia vuonna
2000.



AISC:n osakkeet yhdistetty 1:25

AISC suoritti 7.2.2003 osakkeidensa yhdistämisen (reverse split).
25 AISC:n osaketta yhdistettiin yhdeksi osakkeeksi AISC:n ylimääräisen
yhtiökokouksen 21.10.2002 päätökseen perustuen. Ennen yhdistämisestä
AISC:lla oli noin 250.000.000 osaketta ja yhdistämisen jälkeen noin
10.000.000 osaketta. Kaupankäynti yhdistetyllä osakkeella
aloitettiin 7.2.2003 OTCBB-listalla. Osakkeen uusi kaupankäyntitunnus
on AMSI. Osakkeiden yhdistäminen on tekninen järjestely, jolla ei ole
vaikutusta Prohan omistukseen AISC:ssa eikä Proha Oyj:n omiin
osakkeisiin tai niillä käytävään kauppaan.

AISC myi SPR-liiketoiminnan

AISC myi Software Productivity Research -liiketoiminnan (SPR)
joulukuussa 2003. SPR jatkaa liiketoimintaansa AISC:sta
riippumattomana. Kaupalla ei ollut olennaista vaikutusta Proha-
konsernin liikevaihtoon tai operatiiviseen tulokseen.

PROHAN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 24.4.2003

Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2003 vahvisti tilivuoden
2002 tilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden
toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenistä Pekka Perelle, Olof
Ödmanille, Steven Yagerille, Alec Goresille ja Klaus Cawénille.
Vastuuvapautta ei myönnetty James Cannavinolle, Ari Horowitzille ja
Michael Rusertille.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden
tulos jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.

Proha Oyj:n hallitukseen valittiin seuraavat kuusi jäsentä:
Olof Ödman, Pekka Pere, Klaus Cawén, Alec Gores, Steven Yager ja
Pekka Mäkelä.

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

Osakepääoman korottaminen

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 2.697.098,04 eurolla
antamalla merkittäväksi enintään 10.373.454 uutta kirjanpidolliselta
vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään
hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Määrä vastasi 20 %
päätöshetken rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta
merkintäetuoikeudesta, mikäli tähän on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen,
yritysostojen ja/tai -järjestelyjen rahoittaminen ja/tai konserniin

kuuluvan henkilöstön kannustaminen. Valtuutus sisältää hallituksen
oikeuden määrätä myös määräytymisperusteista, merkintähinnasta sekä
muista ehdoista.

Optio-oikeuksien liikkeeseenlasku



Varsinainen yhtiökokous hyväksyi 24.4.2003 hallituksen ehdotuksen
laskea liikkeeseen enintään 850.000 kappaletta optio-oikeuksia
siten, että optio-oikeudet tarjottiin osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen eräille Proha-konsernin
avainhenkilöille sekä Proha Oyj:n hallituksen jäsenille.

Yhtiökokous päätti jakaa yhtiön hallituksen jäsenille 450.000 optio-
oikeutta seuraavasti: toimitusjohtajalle 120.000 kappaletta ja
muille hallituksen jäsenille 66.000 kappaletta kullekin. Muiden
400.000 optio-oikeuden jakamisesta päätti hallitus.

Proha Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 8.5.2003 optioannin
merkinnät ja vahvisti optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen
merkintähinnaksi 0,50 euroa. Optioannissa merkittiin yhteensä
824.055 Proha Oyj:n optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä
824.055 osakkeen merkitsemiseen. Optiot annettiin vastikkeetta
Proha-konsernin avainhenkilöille siten, että yhteensä 450.000 optio-
oikeudesta hallituksen jäsenille päätti yhtiökokous 24.4.2003 ja
loppujen optio-oikeuksien jakamisesta päätti hallitus. Osakepääoma
voi merkintöjen johdosta nousta enintään 214.254,30 eurolla.

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 13.485.490,20 euroa ja osakkeiden
määrä oli 51.867.270 kpl.

Suunnatussa annissa 27.6.2003 Proha Oyj:n osakepääomaa korotettiin
yhteensä 390.000,00 eurolla antamalla 1.500.000 osaketta kolmelle
suomalaiselle pääomasijoitusrahastolle. Osakepääoman korotus
merkittiin kaupparekisteriin 3.7.2003.

Proha Oyj:n osakepääoma 31.12.2003 oli 13.875.490,20 euroa ja
osakkeiden määrä 53.367.270 kappaletta.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2003 antama
valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta. Valtuutuksesta on
käyttämättä 2.307.098,04 euroa mikä vastaa 8.873.454 osaketta ja
17 % rekisteröidystä osakepääomasta 31.12.2003. Valtuutus on
voimassa 23.4.2004 asti.

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 vuoden 2003 päättyessä yhteensä 3.841
rekisteröityä osakkeenomistajaa. Vuoden 2003 kaupankäynnin alin
kurssi oli 0,43 euroa ja ylin kurssi 0,84 euroa. Osakkeen
päätöskurssi vuoden lopussa oli 0,78 euroa. Yhtiön markkina-arvo
katsauskauden päättyessä oli noin 41,6 miljoonaa euroa. Osakkeen
vaihto tilikaudella Helsingin Pörssin NM-listalla oli noin 15 milj.



euroa.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Patrick Ternier AISC:n uudeksi toimitusjohtajaksi

AISC:n hallitus nimitti yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Patrick
Ternierin 23.1.2004 alkaen. Erotessaan tehtävästään entinen
toimitusjohtaja Michael Rusert jätti samalla paikkansa AISC:n
hallituksen jäsenenä.

Tuotejulkistuksia

AISC julkisti kaksi uutta toimialakohtaista ratkaisua, jotka on
suunnattu energiayhtiöille ja julkiselle sektorille.

VUODEN 2004 NÄKYMÄT

Prohan johto ennakoi konsernin kannattavuuden vuonna 2004 paranevan
erityisesti konsernin yleiskuluihin kohdistuvien säästötoimien
seurauksena. Vuonna 2003 aloitetut tehostamistoimet painottuvat
vuoden 2004 ensimmäiselle neljännekselle. Toimista aiheutuu
kertaluonteisia kuluja ja säästöjen vaikutus näkyy täydellä
painollaan vasta ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Epävarmana
jatkuvan yleisen markkinatilanteen vuoksi kasvuodotukset ovat
varovaiset. Konsernin valmiudet vastata kysynnän mahdolliseen
elpymiseen ovat kuitenkin hyvät.

HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos jätetään
omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.

TIEDOTUSTILAISUUS

Proha Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2003 torstaina
4.3.2004. Tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta järjestetään
tiedotusvälineiden edustajille ja analyytikoille 4.3.2004 klo 14.30
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

PROHA-KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE 1.1.-31.12.2003
Tilinpäätöksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA                           1/03-12/03       1/02-12/02
                                        (EUR 1000)       (EUR 1000)

Liikevaihto                                76 792          100 824
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista              5             -316



Liiketoiminnan muut tuotot                  1 031            4 098
Materiaalit ja palvelut                    -6 188          -13 467
Henkilöstökulut                           -56 782          -63 234
Poistot ja arvonalentumiset
  Suunnitelman mukaiset poistot            -1 133           -2 059
  Arvonalentumiset pysyvien
  vastaavien hyödykkeistä                       0             -703
  Konserniliikearvon poistot               -1 982           -2 243

  Konsernireservin vähennys                    36            2 744
  Poistot ja arvonalentumiset yhteensä     -3 079           -2 261
Liiketoiminnan muut kulut                 -17 766          -22 592

Liikevoitto / -tappio                      -5 988            3 052

Rahoitustuotot ja -kulut                      141              235

Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä,
tilinpäätössiirtoja ja veroja              -5 847            3 287

Tuloverot                                    -978             -786
Laskennallisen verovelan muutos               -78               26

Voitto (tappio) ennen vähemmistöosuutta    -6 902            2 527

Vähemmistöosuus                               715             -762
Tilikauden (voitto) tappio                 -6 187            1 765

TASE                                     31.12.2003      31.12.2002
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet                      463              508
  Konserniliikearvo                        12 420           14 406
  Aineelliset hyödykkeet                      997            1 755
  Sijoitukset                               2 114            2 076
Pysyvät vastaavat yhteensä                 15 995           18 745

Vaihtuvat vastaavat
  Pitkäaikaiset saamiset                      448              429
  Lyhytaikaiset saamiset                   21 120           27 682
  Rahoitusarvopaperit                          80               92
  Rahat ja pankkisaamiset                   7 058           12 666
Vaihtuvat vastaavat yhteensä               28 706           40 869

VASTAAVAA YHTEENSÄ                         44 701           59 614

VASTATTAVAA
Oma pääoma
  Osakepääoma                              13 875           13 485
  Ylikurssirahasto                          2 964            3 906
  Edellisten tilikausien voitto (tappio)     -796           -4 179
  Tilikauden voitto (tappio)               -6 187            1 765
  Pääomalaina                                   0              187
Oma pääoma yhteensä                         9 857           15 164

Vähemmistöosuus                             1 081            2 392

Konsernireservi                               254              290



Pakolliset varaukset                           88              383

Vieras pääoma
  Pitkäaikainen vieras pääoma               4 317            5 196
  Lyhytaikainen vieras pääoma              29 104           36 189
Vieras pääoma yhteensä                     33 421           41 385

VASTATTAVAA YHTEENSÄ                       44 701           59 614

PROHA-KONSERNIN TUNNUSLUVUT           1/-03-12/03       1/02-12/02

Liikevaihto (1000 eur)                     76 792          100 824

EBITDA*                                    -2 909            5 313
  % liikevaihdosta                         -3,8 %            5,3 %

EBITA**                                    -4 042            2 551
  % liikevaihdosta                         -5,3 %            2,5 %

EBIT***                                    -5 988            3 052
  % liikevaihdosta                         -7,8 %            3,0 %

Tulos ennen satunnaisia eriä,
tilinpäätössiirtoja ja veroja              -5 847            3 287
  % liikevaihdosta                         -7,6 %            3,3 %

Katsauskauden tulos                        -6 187            1 765
  % liikevaihdosta                         -8,1 %            1,8 %

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

Tutkimus- ja kehitysmenot, 1000 euroa       7 920            8 610
  % liikevaihdosta                         10,3 %            8,5 %

Henkilöstö kauden lopussa                     619              643
Henkilöstö keskimäärin                        642              753

1) Osakkeiden määrä keskimäärin        52 615 215       51 798 227
1) Tulos / osake, eur                       -0,12             0,03

2) Optio-oikeuksilla laimennettu
   osakkeiden määrä keskimäärin        53 128 712       51 938 283

2) Tulos / osake, eur                          *)             0,03

*) 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
3) Oma pääoma / osake, eur                   0,19            0,30

Liikevaihdon jakauma                  1/-03-12/03      1/02-12/02



Yhdysvallat                                 18 %             30 %
Suomi                                       10 %             14 %
Muu Eurooppa                                64 %             49 %
Aasia                                        8 %              7 %
Yhteensä                                   100 %            100 %

Liikevaihto tuotetyypeittäin         1/-03-12/03       1/02-12/02

Kertaluonteiset lisenssituotot              16 %             16 %
Jatkuvat lisenssituotot                     21 %             18 %
Palvelutuotot                               63 %             66 %
Yhteensä                                   100 %            100 %

RAHAVIRTALASKELMA                1.1.-31.12.2003  1.1.-31.12.2002

Liiketoiminnan rahavirta
  Liiketulos                              -5 988             3 052
  Oikaisut liiketulokseen
    Poistot ja arvonalentumiset            3 079             2 261
    Käyttöomaisuuden ja osakkei-
    den myyntivoitot ja -tappiot            -121            -3 037
    Muut oikaisut                           -385               165
  Nettokäyttöpääoman muutos                 -363            -2 883
  Liiketoiminnan rahoituserät, netto         236                 2
  Välittömät verot                          -748               195
Liiketoiminnan rahavirta                  -4 290              -245

Investointien rahavirta
  Investoinnit aineellisiin ja
  aineettomiin hyödykkeisiin                -493            -1 071
  Tytär- ja osakkuusyritysten
  hankinnasta johtuva rahavirta                0              -804
  Tytär- ja osakkuusyritysten
  luovutuksesta johtuva rahavirta            150             4 225
  Muut suoritetut rahavirrat                   0               -57
  Muut saadut rahavirrat                      63               263
Investointien rahavirta                     -280             2 556

Rahoituksen rahavirta
  Maksullinen osakeanti                      938                 0
  Lyhytaikaisten lainojen nostot           5 379             1 487
  Lyhytaikaisten lainojen
  takaisinmaksut                          -5 972                 0
  Vaihtovelkakirjalainan nostot                0             2 810
  Pitkäaikaisten lainojen nostot             151             1 733
  Pitkäaikaisten lainojen takaisin-
  maksut                                  -1 030            -2 891
  Pääomalainojen takaisinmaksut             -102                 0
  Maksetut osingot                          -401                 0
Rahoituksen rahavirta                     -1 037             3 139

Rahavarojen muutos                        -5 608             5 450

Rahavarat kauden alussa                  -12 666            -6 954
Ostettujen tytäryhtiöiden rahavarat            0              -319
Myytyjen tytäryhtiöiden rahavarat              0                57
Rahavarat kauden lopussa                   7 058            12 666
Rahavarojen muutos                        -5 608             5 450



VASTUUSITOUMUKSET                        Konserni         Konserni
(1000 eur)                                   2003             2002

Velat, joiden vakuudeksi annettu
yrityskiinnitys
Eläkelainat                                 107               265
Lainojen vakuudeksi annetut
yrityskiinnitykset                          168               588

Velat, joiden vakuudeksi annettu
yrityskiinnitys *)
Lainat rahoituslaitoksilta                 2 629              651

*) Velan vakuutena ovat Artemis
International Solutions
Corporationin varat

Velat, joiden vakuudeksi
annettu varoja
Lainat ja käytetyt shekki-
tililimiitit                                 576            2 213
Vakuudeksi annettujen myynti-
saamisten, osakkeiden ja
käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo             4 961           6 519

Velat, joiden vakuudeksi
annettu osakkeita
Rahoituslainat                                 72             120
Pantattujen osakkeiden
kirjanpitoarvo                                152             152

Leasing- ja vuokravastuut
Seuraavalla tilikaudella
maksettavat                                 3 076           2 494
Myöhemmin maksettavat                       6 139           1 951
Leasing- ja vuokravastuut yhteensä          9 215           4 445


