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PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2008 (IFRS) 

 

 

Tammi – joulukuu 2008: 

 

Liikevaihto kasvoi 22 % ja oli 62,4 milj. euroa (51,0 milj. euroa tammi – 

joulukuussa 2007).  

 

Liikevaihdosta Dovre-liiketoimintaryhmän osuus oli 95 (97) % ja Camako- 

liiketoimintaryhmän osuus oli 5 (3) %. Dovren liikevaihto kasvoi 20 % ja oli 

59,3 (49,6) milj. euroa. Camakon liikevaihto kasvoi 114 % ja oli 3,0 (1,4) milj. 

euroa.  

 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 1,6 (-0,2) milj. euroa ja 

kertaluonteisten erien jälkeen 0,6 (-0,2) milj. euroa. Konsernin liiketulokseen 

sisältyy noin 1,0 milj. euroa toisella vuosineljänneksellä kirjattuja 

kertaluonteisia kulueriä. 

 

Dovren liiketulos oli 2,9 (2,1) milj. euroa. Camakon liiketulos oli -0,4 (-0,9) 

milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli –1,8 (-1,4) milj. euroa. Muiden 

toimintojen liiketulokseen sisältyi noin 0,9 milj. euroa kertaluonteisia 

kulueriä. 

  

Tilikauden tulos ennen kertaluonteisia eriä oli 0,8 (-1,2) milj. euroa ja 

kertaluonteisten erien jälkeen -0,2 (-1,2) milj. euroa. 

 

Osakekohtainen tulos oli 0,00 (-0,02) euroa. 

 

Prohan toimitusjohtajaksi kutsuttiin Ilari Koskelo 19.3.2008 alkaen. 

 

Prohan hallitus vahvisti 30.3.2008 Proha-konsernille uusitun strategian. 

 

 

Loka – joulukuu 2008: 

 

Liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 15,9 milj. euroa (15,5 milj. euroa loka – 

joulukuussa 2007).  

 

Liikevaihdosta Dovre-liiketoimintaryhmän osuus oli 94 (97) % ja Camako- 

liiketoimintaryhmän osuus oli 6 (3) %. Dovren liikevaihto väheni -1 % ja oli 

15,0 (15,0) milj. euroa. Camakon liikevaihto kasvoi 66 % ja oli 0,9 (0,5) milj. 

euroa. 

 

Liiketulos oli 0,4 (0,3) milj. euroa. 

 

Dovren liiketulos oli 0,6 (0,9) milj. euroa. Camakon liiketulos oli 0,0 (-0,2) 

milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,2 (-0,4) milj. euroa.  

 

Neljännen vuosineljänneksen tulos oli 0,6 (-0,3) milj. euroa. 

 

Neljännen neljänneksen tulokseen ei sisälly kertaluonteisia kulueriä. 

 

Osakekohtainen tulos oli 0,01 (-0,01) euroa. 

 

 

TOIMITUSJOHTAJA ILARI KOSKELO: 

 



Alkuvuoden 2008 aikana uudistimme yhtiön hallituksen, yrityksen toimivan johdon 

sekä yritysorganisaation. Kehitystoimenpiteiden kustannuksista johtuen koko 

vuoden 2008 tunnusluvut eivät anna todellista kuvaa yrityksen nykytilasta. 

Mielestämme oikeampi tulkinta on tarkastella toisen vuosipuoliskon 2008 

tunnuslukuja, jotka paranivat huomattavasti vuoden 2007 vertailujakson suhteen. 

Liiketulos heinä – joulukuussa 2008 oli 1,0 (0,2)milj. euroa ja nettotulos 1,0 

(-0,6)milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta kääntyi positiiviseksi ja oli 2,4  

(-0,4) milj. euroa toisella vuosipuoliskolla. Parantunutta kassavirtaa on 

käytetty investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. 

 

Tuloksen paraneminen tilikaudella johtuu usealla osa-alueella tapahtuneesta 

kehityksestä. Konsernihallinnon kulut ja Camako liiketoimintaryhmän tappiot ovat 

puolittuneet, ja Dovre-liiketoimintaryhmä on edelleen kasvattanut tulostaan.  

Yksittäisinä johtajina haluamme mainita Mike Critch’in ja Timo Saroksen. Miken 

johtamat Dovren Yhdysvaltojen ja Kanadan liiketoiminnot ylittivät 

budjettitavoitteensa kaikilla osa-alueilla, Kanadan liikevoittoprosentin ollessa 

7,9% liikevaihdosta.  Yritämme oppia Mike Critchin tavasta toimia, jotta voimme 

monistaa hänen liikevoittoprosenttinsa yhtiön muihin osiin. Timo Saroksen 

johdolla aikaisemmin tappiollinen Camako ylsi tavoitteiden mukaisesti break-even 

tulokseen viimeisellä vuosineljänneksellä. Camako osoittaa selvää kykyä parantaa 

tulostaan myös jatkossa. 

 

Prohan nettotulokseen vaikuttaa positiivisesti valuuttakursseista johtuvat 

realisoitumattomat rahoitustuotot, joiden emme odota toistuvan vuoden 2009 

tuloksessa.  

 

Vuoden 2008 lopussa eriytimme Prohan ja Dovren hallitukset, koska se kuvaa 

paremmin konsernin toiminnallista rakennetta ja tuottaa kustannussäästöjä 

konsernitasolla. Vuoden 2009 päätavoitteina on ensisijaisesti Dovren Norjan 

toimintojen tuloksen parantaminen, USA:n ohjelmistomyynnin kasvattaminen sekä 

Camako liiketoimintayksikön kehittäminen voitolliseksi. Molempien 

liiketoimintaryhmien tavoitteena on rekrytoida ja siten kasvattaa 

asiakasprojekteihin osallistuvan henkilöstön määrää vuoden 2009 aikana.   

 

Yleinen talouden tila on edelleen epävakaa, mutta odotukset Prohan osalta 

varsinkin alkuvuodelle 2009 ovat selvästi talouden yleistä ilmapiiriä 

positiivisemmat. Saatujen asiakasprojektien kestoaika on kuitenkin lyhentynyt 

asiakkaiden ollessa riskienhallinnassaan haluttomia sitoutumaan pitkiin 

projekteihin. Nykytilanne on se, että käynnissä olevia pitkänkin aikavälin 

projekteja jatketaan kolmen kuukauden jaksoissa.   

 

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT – Tammi - joulukuu 

 

 1-12 1-12  

(milj. euroa) 2008 2007 Muutos % 

    

Liikevaihto 62,4 51,0 22,4 % 

Liiketulos 0,6 -0,2 481,5 % 

% liikevaihdosta 1,0 % -0,3 %   

Tulos ennen veroja 0,6 -0,6 203,9 % 

Katsauskauden tulos -0,2 -1,2 81,7 % 

Oman pääoman tuotto, % -0,8 % -7,9 %  

Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,7 % 1,6 %   

Rahavarat 3,1 5,3 -41,7 % 

Liiketoiminnan rahavirta 1,2 -1,5 185,4 % 

Nettovelkaantumisaste, % -11,2 % -7,3 %  

Omavaraisuusaste, % 49,0 % 45,5 %  

Tulos / osake, euroa    



  Laimentamaton 0,00 -0,02 81,9 % 

  Laimennettu 0,00 -0,02 81,9 % 

Oma pääoma/osake, euroa 0,21 0,23 -8,7 % 

 

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT – Loka - joulukuu 

 

 

10-12 10-12 

 (milj. euroa) 2008 2007 Muutos % 

    Liikevaihto 15,9 15,5 2,2 % 

Liiketulos 0,4 0,3 37,7 % 

% liikevaihdosta 2,6 % 1,9 %   

Tulos ennen veroja 0,8 0,0 5357,5 % 

Katsauskauden tulos 0,6 -0,3 275,8 % 

Oman pääoman tuotto, % 17,6 % -8,6 % 

 Sijoitetun pääoman tuotto, % 28,9 % 10,5 % 

 Rahavarat 3,1 5,3 -41,7 % 

Liiketoiminnan rahavirta 2,0 -0,1 1615,1 % 

Nettovelkaantumisaste, % -11,2 % -7,3 % 

 Omavaraisuusaste, % 49,0 % 45,5 % 

 Tulos / osake, euroa 

     Laimentamaton 0,01 -0,01 273,7 % 

  Laimennettu 0,01 -0,01 273,7 % 

Oma pääoma/osake, euroa 0,21 0,23 -8,7 % 

 

 

PROHA OYJ:N UUSITTU STRATEGIA 

 

Prohan hallitus vahvisti 30.3.2008 Proha-konsernille uusitun strategian. 

Strategiauudistuksen tavoitteina ovat kannattavuuden parantaminen sekä konsernin 

rakenteen mukauttaminen vastaamaan paremmin markkinoiden tarpeita. 

 

 

IFRS-RAPORTOINTI 

 

Konsernin ensisijainen segmenttiraportointi perustuu liiketoiminnallisiin 

segmentteihin. Konsernin raportointirakennetta on katsauskaudella muutettu 

siirtämällä norjalainen Safran Software Solutions AS osaksi Dovre-

liiketoimintaryhmää. Muut osat Safran-liiketoimintaryhmästä on nimetty uudelleen 

Camakoksi. Konsernin raportointirakenne on muutettu uuden liiketoimintaryhmäjaon 

mukaiseksi siten, että Dovre, Camako sekä muut toiminnot muodostavat erilliset 

raportoitavat liiketoimintasegmentit. Muut toiminnot koostuvat Prohan 

konsernihallinnosta. Tilikauden 1.1.–31.12.2008 luvut vertailutietoineen 

esitetään edellä mainitun segmenttijaon mukaisesti. 

 

 

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

 

Dovre–liiketoimintaryhmä: 

 

Dovre-liiketoimintaryhmän toimitusjohtajaksi nimitettiin 3.6.2008 Otto Søberg. 

Dovre uudisti organisaatiorakenteensa kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön 

uuden strategian mukaiseksi. Myös liiketoimintaryhmän emoyhtiön nimi on 

muutettu. Dovre International AS:n uusi nimi on nyt Dovre Group AS. Uuden nimen 

on tarkoitus paremmin kuvastaa yhtiön asemaa kansainvälisten tytäryhtiöiden 

emoyhtiönä. 



 

Vuoden 2008 jälkimmäinen puolisko oli edelleen aktiivinen ensimmäisen 

vuosipuoliskon tapaan. Dovre pyrkii jatkamaan tasaista kasvua ja vuoden 2008 

lopussa yhtiön rakenne ja miehitys ovat jo kunnossa, jotta voidaan vastata 

kasvun aiheuttamiin haasteisiin ja jotta Dovre kykenee nousemaan arvoketjussa 

ylöspäin – hyödyttäen niin asiakkaitaan, työntekijöitään kuin omistajiaankin. 

 

Dovre on maailmanlaajuisesti toimiva projektijohtamisen ja toimitusketjun 

hallinnan konsulttiyritys. Dovren keskeiset liiketoiminta-alueet ovat: 

- liikkeenjohdon konsultointi 

- projektinhallinta ja hankintatoimi 

- projektitoimiston tehtävät 

- Safran-ohjelmistot 

- Dovre Campus 

 

Dovre on viimeisen kahden vuoden aikana palvellut asiakkaitaan yhteensä 25 

maassa. Uuden strategian ja organisaatiorakenteen myötä Dovresta on tullut 

entistä läpinäkyvämpi, ja sen sisäiset vastuualueet on jaettu selkeästi 

liiketoiminta-alueittain. 

 

Dovre palvelee aikaisempaan tapaan suuria kansainvälisiä asiakkaitaan öljy- ja 

kaasusektorilla. Tämän lisäksi markkinoilla on paljon pienempiä asiakkaita, 

jotka tarvitsevat korkeamman lisäarvon konsultointipalveluita. Julkisen sektorin 

hankkeisiin tarjottujen liikkeenjohdon konsultointipalveluiden odotetaan 

jatkuvan ennallaan, mutta kasvua on odotettavissa öljy- ja kaasualan 

ulkopuolisesta teollisuudesta.  Projektinhallinnan ja hankintatoimen alueella 

Dovre kykenee toimittamaan asiakkailleen esimerkiksi kokonaisen ulkoistetun 

projektitoimiston; sekä asiantuntijat että tarvittavat ohjelmistot. Dovre tulee 

hyödyntämään laajaa asiantuntijaverkostoaan ja yhteistyötyöyrityksiään, jolloin 

Dovre voi keskittyä niihin osa-alueisiin, joilla se on erityisen vahva. 

 

Dovre on myös avannut Dovre Campuksen, joka tarjoaa alan toimijoille valikoiman 

kursseja ja koulutusohjelmia. Dovre Campuksen visiona on toimia sekä fyysisenä 

ympäristönä että virtuaalisesti ja toimia paikkana, jossa Dovren ydinosaamista 

kerätään yhteen, jalostetaan ja tarjotaan asiakkaillemme eri kanavien kautta. 

Esimerkkinä näistä palveluista Dovre toimitti erään suuren kansainvälisen öljy- 

ja kaasuyhtiön 30 asiantuntijalle suunnatun kahden kuukauden sopimushallinnan 

koulutusohjelman kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 

 

Lisäksi julkiselle sektorille tehtiin työtä yhdeksässä suuressa 

projektinhallinnan konsultointiprojektissa. Nämä kaikki tapahtuivat Norjan 

valtiovarainministeriön kanssa solmitun puitesopimuksen puitteissa. 

Valtiovarainministeriön sopimuksen työmäärien odotetaan jatkuvan ennallaan 

vuonna 2009. Myös öljy- ja kaasuteollisuuden ulkopuolelta solmittiin useita 

uusia julkiseen hankintatoimeen keskittyviä sopimuksia. Näistä tärkein oli 

Kaakkois-Norjan terveydenhuoltopiirin kanssa tehty sopimus. 

 

Dovren Pohjois-Amerikan toiminnot kasvoivat tasaisesti ja kannattavuuttaan 

parantaen, erityisesti Kanadassa. Alueen tytäryhtiöt keskittyivät tarjoamaan 

henkilöstöä öljy- ja kaasuteollisuuden projekteihin eri puolilla Pohjois-

Amerikkaa ja joidenkin asiakkaiden (mm. ExxonMobil ja Chevron) kanssa myös 

muualla maailmassa. Pohjois-Amerikan toimintojen alle ollaan myös avaamassa 

sivuliikkeitä Italiaan ja Australiaan. 

 

Safran Software Solutions AS saatiin vuoden 2008 loppuun mennessä täysin 

integroitua Dovre-liiketoimintaryhmään. Tämä luo liiketoimintaryhmälle 

huomattavia synergiaetuja niin sisäisissä toiminnoissa kuin markkinoillakin. 

Safranin liiketoiminta on kehittynyt edelleen myönteisesti ja uusasiakashankinta 

sekä lisenssi- ja palvelumyynti ovat kehittyneet odotetusti. Tilikauden  aikana 

on Yhdysvalloissa solmittu Safran North America LLC:n kautta kaksi uutta 



jakelusopimusta, neljä jälleenmyyntisopimusta, kolme palvelu- ja 

teknologiakumppanuussopimusta sekä saatiin useita uusia asiakkaita. 

 

Dovre vahvisti hallituskokoonpanoaan joulukuussa tehdyn päätöksen mukaisesti. 

Yhtiö kutsui norjalaisen Gro Kiellandin (49) hallituksen jäseneksi. Kiellandista 

tuli myös Dovren ensimmäinen naispuolinen hallituksen jäsen. Dovren 

hallitusmuutokset astuivat voimaan 1.1.2009. 

 

Markkinoilla on ollut havaittavissa tiettyä epäröintiä finanssikriisin johdosta, 

mutta Dovre arvioi sen tuotteille ja palveluille riittävän edelleen kysyntää 

sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.  Ammattitaitoisen henkilökunnan 

palkkaaminen jatkuu haasteellisena. Muiden alojen talousvaikeuksien myötä 

markkinoille on vapautunut jonkin verran työvoimaa, joista Dovren on mahdollista 

rekrytoida korkean osaamistason omaavia työntekijöitä. 

 

 

Camako-liiketoimintaryhmä: 

 

Camako-liiketoimintaryhmän operatiiviseksi johtajaksi nimitettiin 7.5.2008 Timo 

Saros.  

 

Camako-liiketoimintaryhmän organisaatio muutettiin keväällä julkaistun uuden 

strategian mukaiseksi. Camako Nordic Oy perustettiin ja sen omistukseen 

siirrettiin Datatron Oy, Datamar Oy sekä Camako Data AB.  

  

Camako Nordic vastaa uuden Camako-brändin luomisesta sekä oman uudelleennimetyn 

Camako EPM -ratkaisun (aiemmin SafranOne) tuotekehityksestä. Datatron Oy:n nimi 

muutettiin  elokuussa Camako Finland Oy:ksi ja Proha hankki loput sen osakkeista 

katsauskauden lopussa. Uudelleenjärjestelyn yhteydessä muodostettiin Camakon 

johtoryhmä, johon nimettiin toimitusjohtaja Timo Saros Camako Nordic Oy:stä, 

toimitusjohtaja Klaus Venetjoki Camako Finland Oy:stä, toimitusjohtaja Jouko 

Järvinen Datamar Oy:stä sekä toimitusjohtaja Johan Enfeldt Camako Data AB:stä. 

 

Uuden Camako PM3 -palvelukonseptin lanseeraus aloitettiin elokuussa. Camako PM3 

-konsepti yhdistää 1)projektinhallintamenetelmien auditoinnin, kehittämisen ja 

dokumentoinnin, 2)projektinhallintaohjelmistojen valinnan, käyttöönoton ja 

tukipalvelut, ja 3)henkilöstön projektinhallintaosaamisen nostamisen sekä 

menetelmien että työkalujen osalta, ja osaavan henkilöstön vuokraamisen 

nostamaan asiakkaan osaamistasoa. 

 

Suomessa Microsoftin EPM -järjestelmien ja niihin liittyvien palvelujen kysyntä 

on jatkanut kasvuaan ennusteiden mukaisesti. Camako Finland Oy:n palveluiden 

kasvu on ollut markkinoiden kasvua nopeampaa. Vuoden aikana on allekirjoitettu 

useita ylläpitosopimuksia merkittävien asiakkaiden kanssa ja pitkäaikaisten 

ylläpitosopimusten määrä on yli kaksinkertaistunut. 

 

Tilikaudella solmittiin uuden asiakkaan kanssa Camako-liiketoimintaryhmälle 

merkittävä toimitussopimus, jonka mukaisesti määritellään, toteutetaan, 

testataan ja implementoidaan Camako EPM -teknologiaan perustuva 

investointiprojektien kustannusohjausmoduuli. Uusi moduuli tuodaan markkinoille 

arviolta vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla.  

 

Vuoden loppupuoliskolla solmittiin kaksi toimitussopimusta pelastustoimeen 

tarkoitetun RescuePlannerin käyttöönotosta. Tämän jälkeen lähes kaikki 

merkittävät pelastuslaitokset ovat mukana järjestelmän jatkokehityksessä. 

 

 

Muut toiminnot: 

 



Proha Oyj:n tytäryhtiö DA Management Solutions Oy ja osakkuusyhtiö Tietovaruste 

Oy NPM on purettu tilikaudella. Yhtiöissä ei ole ollut aktiivista 

liiketoimintaa. 

 

 

LIIKEVAIHTO 

 

Tammi – joulukuu 2008: 

 

Konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella 22 % ja oli 62,4 (51,0 milj. euroa 

tammi – joulukuussa 2007). Liikevaihdosta Dovre-liiketoimintaryhmän osuus oli 95 

(97) % ja Camako- liiketoimintaryhmän osuus oli 5 (3) %. Dovren liikevaihto 

kasvoi 20 % ja oli 59,3 (49,6) milj. euroa.  Camakon liikevaihto kasvoi 114 % ja 

oli 3,0 (1,4) milj. euroa. 

 

Loka – joulukuu 2008: 

 

Konsernin liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 2 % ja oli 15,9 

(15,5 milj. euroa loka – joulukuussa 2007). Liikevaihdosta Dovre-

liiketoimintaryhmän osuus oli 94 (97) % ja Camako-liiketoimintaryhmän osuus oli 

6 (3) %. Dovren liikevaihto laski -1 % ja oli 15,0 (15,0) milj. euroa. Camakon 

liikevaihto kasvoi 66 % ja oli 0,9 (0,5) milj. euroa. 

 

Konsernin liikevaihdon liiketoiminnallinen segmenttijakauma (milj. euroa):  

 

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

(milj. euroa) 2008 2007 Muutos 

% 

2008 2007 Muutos 

% 

       

Dovre 15,0 15,0 -0,6 59,3 49,6 19,6 

Camako 0,9 0,5 66,1 3,0 1,4 113,8 

Muut toiminnot 0,2 0,1 114,1 0,4 0,4 0,9 

Segm. välinen 

liikevaihto 

-0,2 -0,1 -26,1 -0,3 -0,4 22,4 

Konserni yhteensä 15,9 15,5 2,2 62,4 51,0 22,4 

 

Konsernin liikevaihdon maantieteellinen segmenttijakauma (milj. euroa):  

 

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

(milj. euroa) 2008 2007 2008 2007 

     

EMEA 9,6 10,0 39,8 35,6 

AMERICAS 6,6 5,4 23,2 15,8 

APAC 0,1 0,4 0,8 1,7 

Segm. välinen liikevaihto -0,5 -0,2 -1,3 -2,1 

Konserni yhteensä 15,9 15,5 62,4 51,0 

 

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

(% liikevaihdosta) 2008 2007 2008 2007 

     

EMEA 60,5 % 64,1 % 63,8 % 69,7 % 

AMERICAS 41,5 % 34,9 % 37,1 % 31,0 % 

APAC 0,8 % 2,4 % 1,2 % 3,4 % 

Segm. välinen liikevaihto -2,8 % -1,4 % -2,1 % -4,1 % 

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

 

Konsernin liikevaihdon jakautuminen tuottotyypeittäin (milj. euroa, % 

liikevaihdosta): 

 



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

 2008  2007  2008  2007  

Palvelut 15,5 97,5 15,0 96,8 61,0 97,8 49,6 97,3 

Kertal. 

lisenssit 

0,1 0,6 0,3 1,9 0,5 0,8 0,6 1,2 

Jatkuvat 

lisenssit 

0,3 1,9 0,2 1,3 0,9 1,4 0,8 1,5 

Yhteensä 15,9 100,0 15,5 100,0 62,4 100,0 51,0 100,0 

 

 

KANNATTAVUUS 

 

Liiketulos – Tammi - joulukuu: 

 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 1,6 (-0,2) milj. euroa ja 

kertaluonteisten erien jälkeen 0,6 (-0,2) milj. euroa. Dovren liiketulos oli 2,9 

(2,1) milj. euroa. Camakon liiketulos oli -0,4 (-0,9) milj. euroa. Muiden 

toimintojen liiketulos oli -1,8 (-1,4) milj. euroa.  

 

 

Liiketulos – Loka - joulukuu: 

 

Liiketulos oli 0,4 (0,3) milj. euroa. Dovren liiketulos oli 0,6 (0,9) milj. 

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

liiketulos oli -0,2 (-0,4) milj. euroa.  

 

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

 

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

(milj. euroa) 2008 2007 Muutos % 2008 2007 Muutos % 

       

Dovre 0,6 0,9 -34,8 2,9 2,1 37,2 

Camako 0,0 -0,2 89,0 -0,4 -0,9 57,7 

Muut toiminnot -0,2 -0,4 58,7 -1,0 -1,4 31,1 

Konserni yhteensä 0,4 0,3 37,7 1,6 -0,2 1 117,2 

 

Liiketuloksen jakauma segmenteittäin (sisältäen kertaluonteiset erät, milj. 

euroa): 

 

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

(milj. euroa) 2008 2007 Muutos % 2008 2007 Muutos % 

       

Dovre 0,6 0,9 -34,8 2,9 2,1 34,8 

Camako 0,0 -0,2 89,0 -0,4 -0,9 51,0 

Muut toiminnot -0,2 -0,4 58,7 -1,8 -1,4 -32,7 

Konserni yhteensä 0,4 0,3 37,7 0,6 -0,2 481,5 

 

 

Kertaluonteiset kuluerät: 

 

Tilikauden ja toisen neljänneksen liiketulokseen ja tulokseen sisältyy noin 1,0 

milj. euroa kertaluonteisia kulueriä. Muiden toimintojen tulokseen sisältyy noin 

0,9 milj. euroa kertaluonteisia kulueriä. Kertaluonteisista kuluista noin 0,7 

milj. euroa aiheutui aikaisemman toimitusjohtajan erorahasta ja noin 0,2 milj. 

euroa työsuhteiden päättymisistä konsernihallinnossa. Dovren tulokseen sisältyy 

noin 50 tuhatta euroa ja Camakon tulokseen sisältyy noin 60 tuhatta euroa 

kertaluonteisia kulueriä. Kertaluonteiset kulut aiheutuivat työsuhteiden 

päättymisistä. 

 

Neljännen neljänneksen tulokseen ei sisälly kertaluonteisia kulueriä. 



 

 

Tulos – Tammi - joulukuu: 

 

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

jälkeen -0,2 (-1,2) milj. euroa.  

 

Tilikauden tulos ennen kertaluonteisia eriä oli 0,8 (-1,2) milj. euroa ja 

kertaluonteisten erien jälkeen -0,2 (-1,2) milj. euroa. 

 

Konsernin tilikauden tulos osaketta kohden oli 0,00 (-0,02). 

 

Konsernin tilikauden sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 7,7 (1,6) %.  

 

 

Tulos – Loka - joulukuu: 

 

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

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

 

Konsernin neljännen vuosineljänneksen tulos osaketta kohden oli 0,01 (-0,01). 

 

 

RAHAVIRTA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT 

 

Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 26,6 (32,0) milj. euroa. 

 

Konsernin likvidien varojen määrä oli 3,1 (5,3) milj. euroa tilikauden 

päättyessä. Konsernin emoyhtiöllä sekä tytäryhtiöillä on lisäksi käyttämättömiä 

shekkitililimiittejä. 

 

Liiketoiminnan rahavirta oli 1,2 (-1,5) milj. euroa tilikaudella. Lyhytaikaisten 

korottomien liikesaamisten vähennys 1,7 milj. euroa lisäsi liiketoiminnan 

rahavirtaa ja lyhytaikaisten korottomien velkojen vähennys 0,7 milj. euroa 

pienensi liiketoiminnan rahavirtaa. Maksetut verot olivat 0,9 milj. euroa. 

 

Investointien rahavirta oli -1,6 (-3,1) milj. euroa. Investointien rahavirtaan 

sisältyvät tytäryritysten hankinnat 0,7 milj. euroa, investoinnit aineellisiin 

ja aineettomiin hyödykkeisiin 0,4 milj. euroa sekä pitkäaikaisten lainasaamisten 

lisäys 0,6 milj. euroa. 

 

Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 1,6 (3,4) milj. euroa.  

 

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

nostettiin 1,1 milj. euroa ja lainoja maksettiin takaisin 2,9 milj. euroa. 

 

Taseen liikearvo oli yhteensä 5,9 (6,8) milj. euroa tilikauden päättyessä. 

Proha-konsernissa liikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti, vaan poistojen 

sijaan suoritetaan liikearvon arvonalentumistesti IAS 36:n mukaisesti. Viitteitä 

omaisuuserien arvonalentumista ei ole todettu. 

 

Omavaraisuusaste oli 49,0 (45,5) %. Nettovelat suhteessa omaan pääomaan 

(gearing) oli -11,2 (-7,3) %. Korollista vierasta pääomaa oli tilikauden 

päättyessä 1,7 (4,3) milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman 

yhteissummasta oli 6,3 (13,4) %. Korollisesta vieraasta pääomasta oli 

pitkäaikaista 1,1 (2,0) milj. euroa ja lyhytaikaista 0,6 (2,3) milj. euroa. 

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

 

 

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS 

 



Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 1,5 (1,7) milj. euroa eli 2 

(3) % konsernin liikevaihdosta tilikaudella. 

 

Tilikaudella aktivoitiin tuotekehitysmenoja 0,2 (0,4) milj. euroa. Konsernin 

tutkimus- ja tuotekehitysmenot koostuvat Dovre-liiketoimintaryhmään kuuluvan 

Safran Software Solutions AS:n sekä Camako-liiketoimintaryhmään kuuluvien 

yksiköiden tuotekehityksestä. 

 

Camako-liiketoimintaryhmän SafranOne-ohjelmistotuoteperheen uudelleennimeäminen 

Camako EPM:ksi toteutettiin uuden version julkistamisen yhteydessä elokuussa. 

Uusimmassa versiossa 4.0 on edelleen kehitetty tuotteiden toiminnallisuuksia 

sekä panostettu Microsoft Project ja Microsoft Project Server -rajapintojen 

kehittämiseen. Uudet rajapinnat mahdollistavat Camako–ohjelmistotuotteiden 

saumattoman kytkemisen Microsoft Project Server -asiakkaiden olemassa oleviin 

ratkaisuihin. Alku vuodesta 2009 julkistetaan seuraava versio 4.1, jossa on mm. 

suoraviivaistettu ohjelmiston asennusta ja ylläpitoa. Pelastustoimen resurssien 

suunnittelun ja hallinnan tuotteiden jatkokehityksestä on sovittu asiakkaiden 

kanssa. Yhteisenä tavoitteena on julkistaa RescuePlannerista kaksi versiota 

vuodessa. Jo kymmenen vuotta Aikuiskoulutuskeskuksen Kehittämisyksikön Aike 

Groupin käytössä olleen Studenta-järjestelmän käyttöliittymän uudistaminen on 

käynnistetty yhdessä asiakkaan kanssa. Uudistusprojekti tulee kokonaisuudessa 

olemaan mittava. 

 

Dovre-liiketoimintaryhmään kuuluva Safran Software Solutions julkaisi 

kolmannella vuosineljänneksellä version 3.6 Safran Project ja Safran for 

Microsoft Project –ohjelmistoistaan. Uusimmat versiot ovat nyt Yhdysvaltain 

markkinoiden tarpeiden mukaisia ja yhtiö odottaa uuden version vilkastuttavan 

myyntiä Yhdysvaltain markkinoilla seuraavien 12 kuukauden aikana. Safran jatkaa 

tuote- ja palveluvalikoimansa kehittämistä. 

 

Dovre North America on edelleen kehittänyt web-käyttöistä FabTRAC-ohjelmistoa, 

jota käytetään laitosten käyttöönottoprojektien tukemiseen.  

 

 

HENKILÖSTÖ 

 

Konsernin henkilöstökulut olivat 56,9 (46,9) milj. euroa tilikaudella. 

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

kertaluonteisia kulueriä. 

 

Dovre-liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 53,0 (44,4) milj. euroa. 

Camako-liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 2,5 (1,6) milj. euroa. Muiden 

toimintojen henkilöstökulut olivat 1,5 (0,9) milj. euroa.  

 

Tilikauden ja toisen vuosineljänneksen henkilöstökulut sisältävät noin 0,9 milj. 

euroa kertaluonteisia kuluja, joista aikaisemman toimitusjohtajan eroraha oli 

noin 0,7 milj. euroa ja muut työsuhteiden päättymisistä johtuneet kulut noin 0,2 

milj. euroa. Neljännellä vuosineljänneksellä ei ollut kertaluonteisia kuluja. 

 

Tilikauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli 395 (355). 

 

Henkilöstön jakautuminen segmenteittäin (keskimäärin): 

 

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

 2008 2007 Muutos % 2008 2007 Muutos % 

       

Dovre 353 316 11,7 351 297 18,2 

Camako 37 33 12,1 36 30 20,0 

Muut toiminnot 5 6 -16,7 6 6 0,0 

Yhteensä 395 355 11,3 393 333 18,0 

 



Tilikauden lopussa Proha-konsernin palveluksessa työskenteli 391 (381) henkilöä, 

joista Dovressa 350 (338) henkilöä, Camakossa 36 (37)henkilöä sekä 

konsernihallinnossa 5 (6)henkilöä. 

 

 

MUUTOKSET PROHAN JOHDOSSA  

 

Proha Oyj: 

 

Proha Oyj:n toimitusjohtajaksi kutsuttiin Ilari Koskelo 19.3.2008 alkaen. Ilari 

Koskelo on aiemmin toiminut mm. perustamansa Navdata Oy:n toimitusjohtajana ja 

hän on Proha Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja. 

 

Prohan Oyj:n hallituksen jäsenet Svein Stavelin ja Jon Erling Tenvik erosivat 

Prohan hallituksen jäsenyydestä 31.12.2008. Eroavat jäsenet jatkoivat 

työskentelyä Proha-konsernin hyväksi Dovre International AS:n hallituksen 

jäseninä. 

 

Dovre-liiketoimintaryhmä: 

 

Dovre-liiketoimintaryhmän toimitusjohtajaksi ja Proha-konsernin johtoryhmän 

jäseneksi nimitettiin 3.6.2008 Otto Søberg.  

 

Otto Søbergillä on huomattava kokemus öljy- ja kaasuteollisuudesta. Edellisessä 

tehtävässään hän toimi Siemens AG:n öljy-, kaasu- ja meriteollisuuden 

ratkaisujen liiketoimintaryhmän toimitusjohtajana. Søberg on myös toiminut mm. 

Kvaernerin öljy- ja kaasukenttien kehityksestä vastaavan liiketoimintaryhmän 

toimitusjohtajana. 

 

Otto Søberg toimii koko Dovre-liiketoimintaryhmän toimitusjohtajana ja hän 

raportoi suoraan Dovren hallitukselle. Arve Jensen jatkaa Dovren Norjan 

toimintojen ja Mike Critch Pohjois-Amerikan toimintojen johtajana. Jensen ja 

Critch raportoivat jatkossa Otto Søbergille. Dovre International AS:n perustaja, 

Birger Flaa, toimii jatkossa aktiivisessa roolissa yhtiön hallituksen jäsenenä.  

 

Camako-liiketoimintaryhmä: 

 

Camako-liiketoimintaryhmän operatiiviseksi johtajaksi ja Proha-konsernin 

johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 7.5.2008 Timo Saros.  

 

Timo Saros on aiemmin toiminut mm. Prohan aikaisemman tytäryhtiön Artemis 

Finland Oy:n toimitusjohtajana ja tätä ennen muissa tehtävissä Proha-

konsernissa, mm. Safran Software Solutions AS:n, Dovre International AS:n ja 

Datamar Oy:n hallituksessa. Timo Saros on myös projektinhallintaan erikoistuneen 

ohjelmistoyritys Planman Oy:n perustaja ja hän toimi yhtiönsä toimitusjohtajana 

1986–2000. Yhtiö myytiin vuonna 2000 Proha-konsernille. 

 

Konsernin johtoryhmä:  

 

Nimitysten jälkeen Proha-konsernin uuden johtoryhmän muodostavat Proha Oyj:n 

toimitusjohtaja Ilari Koskelo, varatoimitusjohtaja Janne Rainvuori, 

talousjohtaja Sirpa Haavisto, Dovre- liiketoimintaryhmän toimitusjohtaja Otto 

Søberg ja Camako-liiketoimintaryhmän operatiivinen johtaja Timo Saros.  

 

Dovre- ja Camako-liiketoimintaryhmillä on lisäksi molemmilla omat sisäiset 

johtoryhmänsä.  

 

 

YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET 

 

PROHA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 



 

Proha Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 26. helmikuuta 2008. 

 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen jäsenten lukumäärän 

kuudeksi. 

 

Ylimääräinen yhtiökokous valitsi Proha Oyj:n hallitukseen seuraavat henkilöt: 

Birger Flaa, Ernest Jilderda, Antti Manninen, Ilari Koskelo, Jon Erling Tenvik 

ja Svein Stavelin. Aiemmasta hallituksesta jatkavat Birger Flaa ja Ernest 

Jilderda, muut ovat uusia jäseniä. 

 

 

PROHA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

 

Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8. huhtikuuta. 

 

Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2007 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle 

katsauskaudelta 1.1. – 31.12.2007. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, 

jonka mukaan katsauskauden tulos jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa 

katsauskaudelta jaeta.  

 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvauksena 

30.000 euroa vuodessa sekä sellaisille hallituksen jäsenille, jotka eivät 

valintahetkellä ole työsuhteessa Proha-konserniin tai ole työ- tai 

toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n 

osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli 5 prosenttia Proha 

Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 20.000 euroa 

vuodessa per jäsen.  

 

Yhtiökokous valitsi Proha Oyj:n hallituksessa jatkamaan ylimääräisessä 

yhtiökokouksessa valitut henkilöt: Birger Flaa, Ernest Jilderda, Antti Manninen, 

Ilari Koskelo, Jon Erling Tenvik ja Svein Stavelin.  

 

Yhtiökokous päätti, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi 

keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous päätti, että 

yhtiön tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young, 

päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.  

 

 

HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ 

 

NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain 

Keskusliiton (nyk. Elinkeinoelämän keskusliitto) suositus listayhtiöiden 

hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä on 1.1.2009 alkaen korvattu 

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 20.10.2008 hyväksymällä Suomen listayhtiöiden 

hallinnointikoodilla. Proha tekee koodin suosituksista yhden poikkeuksen:  

 

- Suositus 41: Prohan hallituksen jäsenet ovat osallisina yhtiön optio-

ohjelmissa vuosilta 2006 ja 2007. Yhtiöllä ei ole suunnitelmia uusista 

hallituksen jäseniä koskevista osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä. 

 

Lisäksi yhtiön hallituksen enemmistö ei 31.12.2008 tapahtuneiden eroamisten 

jälkeen ole suosituksen 14 mukaisesti riippumaton yhtiöstä ja sen 

osakkeenomistajista. Hallitus arvioi riippumattomuuden uudelleen seuraavan 

varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. 

 

Prohan hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa 

www.proha.fi. 

 

 



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 1.1.2008 oli 15.916.854,20 euroa. Osakepääomassa ei 

tapahtunut muutoksia katsauskaudella.  

 

Prohan osakkeiden määrä 1.1.2008 oli 61.218.670 kpl. Uusia osakkeita laskettiin 

liikkeelle katsauskauden aikana 743.081 kpl seuraavasti:  

 

Tammikuussa annettiin 500.000 Proha Oyj:n uutta osaketta Camakon kauppahinnan 

toisen erän maksun yhteydessä suunnattuna antina. Osakkeiden merkintähinta oli 

Prohan osakkeen painotettu keskihinta NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä aikavälillä 22. 

-28.1.2008 eli 0,26 euroa kappaleelta, yhteensä 130 tuhatta euroa. Osakkeista 

maksettava määrä merkittiin kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

 

Maaliskuussa annettiin 243.081 Proha Oyj:n uutta osaketta Datatron Oy:n 

kauppahinnan maksun yhteydessä 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 kappaleelta, yhteensä 66 

tuhatta euroa. Osakkeista maksettava määrä merkittiin kokonaan sijoitetun vapaan 

oman pääoman rahastoon. 

 

Proha osakepääoma 31.12.2008 oli 15.916.854,20 euroa. Prohan osakkeiden määrä 

31.12.2008 oli 61.961.751 kpl. 

 

Optio-oikeudet: 

 

Vuosien 2005, 2006 ja 2007 optio-ohjelmista oli 1.1.2008 jäljellä yhteensä 

4.123.250 optiota, jotka oikeuttavat yhteensä 4.123.250 osakkeen merkitsemiseen. 

 

Proha Oyj:n optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita katsauskatsauskauden aikana.  

 

Katsauskauden aikana on yhtiölle palautunut yhteensä 26.730 vuoden 2005 sekä 

123.000 vuoden 2007 optio-ohjelman optio-oikeutta. 

 

Yhtiön hallitus hyväksyi vuoden 2007 optio-ohjelman merkintöjä katsauskaudella 

60.000 kpl kokouksessaan 27.2.2008 ja 90.000 kpl kokouksessaan 8.4.2008 ja 

120.000 kpl kokouksessaan 17.4.2008.  

 

Yhtiön hallitus hyväksyi 90.000 yhtiölle palautuneen, vuoden 2007 optio-ohjelman 

optio-oikeuden uudelleenmerkinnän kokouksessaan 7.5.2008.  

 

Vuoden 2007 optio-ohjelman optioiden merkintäaika päättyi 17.4.2008. Optioannin 

ehdot julkistettiin pörssitiedotteella 28.3.2007. Optioannissa merkittiin 

kaikkiaan 1.977.000 Proha Oyj:n optio-oikeutta.  

 

Katsauskauden päättyessä liikkeessä oli yhteensä 4.394.240 optio-oikeutta, jotka 

jakaantuvat seuraavasti: 1.076.240 vuoden 2005 ohjelman mukaista optio-oikeutta 

(joilla osakkeen merkintähinta 0,50 euroa), 1.341.000 vuoden 2006 optio-oikeutta 

(0,48 euroa) ja 1.977.000 vuoden 2007 optio-oikeutta (0,37 euroa). Näistä yhtiön 

hallussa on 27.720 vuoden 2005 ja 33.000 vuoden 2007 optio-oikeutta. Kukin 

optio-oikeus oikeuttaa yhden osakkeen merkitsemiseen.  

 

Hallituksen valtuutus: 

 

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 18.4.2007 antama valtuutus 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.  

 

Katsauskauden aikana laskettiin liikkeelle 743.081 osaketta valtuutuksen 

nojalla. Valtuutuksesta on 31.12.2008 käyttämättä 11.500.653 osaketta. 

 

 

KAUPANKÄYNTI JA MARKKINA-ARVO 

 

Katsauskaudella Prohan osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä noin 

16,1 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 4,9 miljoonan euron vaihtoa.  

 

Katsauskaudella 1.1. - 31.12.2008 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,24 euroa ja 

ylin kurssi oli 0,38 euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.12.2008 oli 0,28 euroa.  

 

Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli noin 17,3 miljoonaa euroa.  

 

Proha Oyj:llä oli 31.12.2008 yhteensä 3.106 rekisteröityä osakkeenomistajaa.  

 

Prohan osakkeella oli katsauskaudella Remium AB:n antama LP-markkinatakaus. 

Markkinatakaus päättyi 29.4.2008.  

 

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

 

Dovre-liiketoimintaryhmän menestykseen vaikuttavat öljy- ja kaasusektorin 

kysyntä sekä öljy- ja kaasusektorin investointitaso. Öljy- ja kaasuteollisuuden 

alalla toimivien yritysten haasteena on myös resurssien riittävyys ja 

henkilökunnan lisääntynyt vaihtuvuus. 

 

Uusitun strategian mukaisesti Dovre-liiketoimintaryhmä tarjoaa asiakkailleen 

laajempia projektikokonaisuuksia, joissa vastuu ja riski ovat jonkin verran 

korkeampia kuin Dovren tähänastisessa toiminnassa. Riskinotto on hallittua ja se 

otetaan huomioon palveluiden hinnoittelussa. Dovrella on edelleen useita 

hyödyntämättömiä markkinoita ja sen tarkoituksena on laajeta uusiin 

asiakasryhmiin tarkoituksena sekä monipuolistaa että kasvattaa yhtiön 

liiketoimintaa. 

 

Camako–liiketoimintaryhmän toimintaan vaikuttavat yleinen kilpailutilanne ja 

kilpailijoiden kehittämät teknologiset ratkaisut. Lisäksi rahamarkkinoiden 

epävakaus saattaa joillakin toimialoilla heikentää asiakkaiden mahdollisuuksia 

käynnistä uusia mittavia investointeja ja siten vähentää myös asiakkaiden 

tarvetta panostaa projektinhallintansa kehittämiseen. Toisaalta 

projektisalkunhallinnan ja resurssienhallinnan merkitys osana liiketoiminnan 

suunnittelua korostuu aina muutostilanteessa kuten taantumassa tai 

noususuhdanteessa. 

 

Microsoft ennustaa oman EPM -liiketoiminnan kasvun jatkuvan viime vuosien 

tasolla joka mahdollistaa myös Camakon EPM -palveluliiketoiminnan kasvun 

jatkumisen. Tämä edellyttää tietenkin rekrytoinnin onnistumista. 

 

Prohan kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyy myös mahdollisia 

yritysostoja tai osakkuuksia alalla toimivissa yrityksissä. Yritysjärjestelyihin 

liittyy aina riskejä. Niitä hallitaan mm. pitämällä yritysjärjestelyt 

kohtuullisen kokoisina. 

 

 

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

 



Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia. 

 

 

NÄKYMÄT 

 

Proha ennakoi vuodelta 2009 positiivista liiketulosta. Tulosta rahoituserien 

jälkeen on vaikeaa tarkasti ennakoida johtuen voimakkaasti vaihtuvista 

valuuttakursseista. Yleinen taloudellinen tilanne voi myös hidastaa yhtiön 

liikevaihdon kasvua.  

 

Dovren markkinanäkymien ennakoidaan pysyvän positiivisina huolimatta 

maailmanmarkkinoiden taloudellisesta tilanteesta. Useat suurista öljy- ja 

kaasuyhtiöistä ennustavat investointitason säilyvän stabiilina vuosina 2009-

2010.  

 

Kanadalaisen projektinhallinnan resursseja tarjoavan Project Resource Solutions 

Inc:n hankinta vahvisti Dovren Kanadan liiketoimintoja erityisesti Albertan 

öljyhiekkaprojekteissa. Öljyhiekkaprojektit ovat muita projekteja alttiimpia 

öljyn hinnanmuutoksille, ja Dovre odottaa kohtaavansa haasteita tällä 

markkinasegmentillä. Toisaalta Dovre pyrkii vahvistamaan asemiaan öljy- ja 

kaasuteollisuuden ulkopuolisen teollisuuden projekteissa ja tätä kautta 

hajauttamaan toimialariskiä. 

 

Dovre on uudistanut liiketoimintamallinsa ja johtamiskäytäntönsä, ja sen johto 

luottaa  sen kykyyn kohdata mahdolliset markkinaheilahtelut. Dovren 

kansainvälisen liiketoiminnan odotetaan kasvavan tasaisesti. 

 

Camako-liiketoimintaryhmä odottaa Camako EPM -ohjelmistomyynnin kasvavan vuonna 

2009. Ohjelmistotuoteperheen versio 4.0 mahdollisti integroinnin Microsoft 

Project –tuotteisiin, ja avasi siten tuotteelle uudet markkinat jo olemassa 

oleville Microsoft EPM -palveluasiakkaille sekä Suomessa että Ruotsissa. 

 

Vaikka yleinen taloudellinen tilanne koko maailmassa on haastava ja useat 

Camakon asiakkaista ovat ilmoittaneet lomautuksista ja irtisanomisista näyttää 

Camakon tilauskanta palvelujen osalta jatkavan kasvuaan. Uudessa talouden 

tilanteessa, jossa yritykset vähentävät työvoimaa, on hyvällä resurssi- ja 

projektisuunnittelulla yhä merkittävämpi rooli. Taloudellisesta epävarmuudesta 

johtuen ovat asiakkaat kuitenkin varovaisempia ja siksi tilattujen palvelujen 

kestoaika on lyhentynyt ja siten myös niiden keskimääräinen arvo on pienentynyt. 

Niinpä siitä huolimatta, että tilauskirjat ovat palvelujen osalta täynnä 

alkuvuoden osalta, ei ole takeita siitä, että tilauskannan ja liikevaihdon kasvu 

jatkuisivat samanlaisena koko vuoden 2009. 

 

Camakon tavoitteena on kasvaa sekä Suomessa että Ruotsissa. Lisäksi vuoden 2009 

liiketoimintasuunnitelmassa on sekä Norjan että Tanskan Microsoft EPM -

palvelumarkkinoiden tarkempi kartoitus sekä mahdollisen laajentumissuunnitelman 

laatiminen. 

 

Edellä esitetyt arviot perustuvat Prohan hallituksen hyväksymiin ennusteisiin. 

 

 

HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 

 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos jätetään 

omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. 

 

Espoossa, 8. helmikuuta 2009 

 

Proha Oyj 

Hallitus 

 



 

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastettu. 

 

 

TIEDOTUSTILAISUUS 

 

Tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotusvälineiden 

edustajille ja analyytikoille maanantaina 9.2.2009. Tiedotustilaisuus pidetään 

klo 11.00 Proha Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Maapallonkuja 1 A, Espoo. 

 

Lisätietoja: 

 

PROHA OYJ 

Toimitusjohtaja Ilari Koskelo, puh. 020 4362 000 

ilari.koskelo@proha.com 

 

Talousjohtaja Sirpa Haavisto, puh. 020 4362 000 

sirpa.haavisto@proha.com 

 

JAKELU: 

NASDAQ OMX Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 

 

 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 

 

Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu 

samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2007. Tunnuslukujen 

laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty 

tilinpäätöksessä 2007. 

 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA 

 

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

(tuhatta euroa) 2008 2007 % 2008 2007 % 

       

LIIKEVAIHTO 15 879 15 540 2,2 62 432 51 004 22,4 

Liiketoiminnan 

muut tuotot 

194 40 384,2 399 79 404,7 

Materiaalit ja 

palvelut 

-115 -6 1 861,9 -317 -89 257,6 

Työsuhde-

etuuksista 

aiheutuneet 

kulut 

-14 270 -14 007 1,9 -56 915 -46 858 21,5 

Poistot ja 

arvonal. 

-154 -127 20,8 -595 -421 41,3 

Liiketoiminnan 

muut kulut 

-1 119 -1 139 -1,7 -4 408 -3 872 13,8 

LIIKETULOS 415 301 37,7 596 -156 481,5 

Rahoitustuotot 758 219 245,9 1 095 569 92,6 

Rahoituskulut -311 -512 -39,2 -823 -934 -11,9 

Osuus 

osakkuusyhtiöid

en tuloksista 

-47 7 -814,6 -237 -85 -177,8 

TULOS ENNEN 

VEROJA 

814 15 5 357,5 631 -607 203,9 



Tuloverot -233 -329 -29,0 -744 -566 31,4 

KATSAUSKAUDEN 

TULOS 

581 -314 284,9 -113 -1 174 90,4 

       

KATSAUSKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:     

Emoyhtiön 

osakkeenomistaj

ille 

559 -318 275,8 -218 -1 191 81,7 

Vähemmistö- 

osakkaille 

22 4 499,9 105 18 494,0 

 581 -314 284,9 -113 -1 174 90,4 

Tulos/osake, 

euro 

      

  Laimentamaton 0,01 -0,01 273,7 0,00 -0,02 81,9 

  Laimennettu 0,01 -0,01 273,7 0,00 -0,02 81,9 

 

 

KONSERNIN TASE 

 

 31.12. 31.12.  

(tuhatta euroa) 2008 2007 Muutos % 

    

VARAT    

Pitkäaikaiset varat    

Aineettomat hyödykkeet 2 127 2 676 -20,5 

Liikearvo 5 857 6 747 -13,2 

Aineelliset hyödykkeet 303 356 -14,8 

Osuudet osakkuusyhtiöissä 1 342 1 277 5,1 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 242 136 78,3 

Myytävissä olevat sijoitukset 122 48 152,4 

Laskennallinen verosaaminen 213 204 4,5 

Pitkäaikaiset varat 10 206 11 444 -10,8 

      

Lyhytaikaiset varat      

Myyntisaamiset ja muut saamiset 13 269 15 216 -12,8 

Tuloverosaaminen 14 0 100,0  

Rahat ja pankkisaamiset 3 118 5 349 -41,7 

Lyhytaikaiset varat 16 401 20 566 -20,2 

    

VARAT YHTEENSÄ 26 607 32 010 -16,9 

    

    

OMA JA VIERAS PÄÄOMA    

Oma pääoma    

Osakepääoma 15 917 15 917 0,0 

Ylikurssirahasto 4 379 4 379 0,0 

Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 422 329 28,3 

Muuntoerot -1 154 187 -716,6 

Kertyneet tappiot -6 808 -6 470 -5,2 

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman 

pääoman osuus 

12 756 14 342 -11,1 

Vähemmistöosuus 72 115 -37,5 



Oma pääoma 12 828 14 457 -11,3 

    

Pitkäaikainen vieras pääoma    

Laskennallinen verovelka 570 653 -12,7 

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 1 139 2 010 -43,4 

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 150 439 -65,8 

Eläkevelvoitteet 640 488 31,1 

Pitkäaikainen vieras pääoma 2 499 3 590 -30,4 

    

Lyhytaikainen vieras pääoma    

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 547 2 289 -76,1 

Ostovelat ja muut velat 10 307 11 041 -6,6 

Tuloverovelka 406 632 -35,9 

Lyhytaikaiset varaukset 21 0  

Lyhytaikainen vieras pääoman 11 280 13 962 -19,2 

    

OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 26 607 32 010 -16,9 

 

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 

 

 

a) Osakepääoma 

b) Ylikurssirahasto 

c) Uudelleenarvostusrahasto 

d) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  

e) Muuntoerot 

f) Kertyneet tappiot 

g) Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 

h) Vähemmistön osuus 

i) Oma pääoma yhteensä 

 

 a) b) c) d) e) 

OMA PÄÄOMA 1.1.2007 15 917 4 379 368 0 38 

Muuntoeron muutos 0 0 13 0 149 

Osakeperusteiset      

maksut 0 0 0 0 0 

Siirrot erien  0 0 -51 0 0 

välillä      

OMAAN PÄÄOMAAN SUORAAN 

KIRJATUT NETTOVOITOT JA -

TAPPIOT 

0 0 -38 0 149 

Kauden tulos 0 0 0 0 0 

KOKONAISVOITOT JA -TAPPIOT 0 0 -38 0 149 

OMA PÄÄOMA 1.1.2008 15 917 4 379 329 0 187 

Muuntoeron muutos 0 0 -60 0 -1 341 

Osakeperusteiset      

maksut 0 0 0 0 0 

Maksulliset      

osakeannit 0 0 0 0 0 

Yrityshankinnat 0 0 0 0 0 

Yritysmyynnit 0 0 0 0 0 



Siirrot erien      

välillä 0 0 -42 0 0 

OMAAN PÄÄOMAAN SUORAAN 

KIRJATUT NETTOVOITOT JA -

TAPPIOT 

0 0 -102 0 -1 341 

Kauden tulos 0 0 0 0 0 

KOKONAISVOITOT JA -TAPPIOT 0 0 -102 0 -1 341 

Osakeanti 0 0 0 196 0 

OMA PÄÄOMA 31.12.2008 15 917 4 379 227 196 -1 154 

 

 

 f) g) h) i) 

OMA PÄÄOMA 1.1.2007 -5 497 15 205 112 15 316 

Muuntoeron muutos 50 211 -14 197 

Osakeperusteiset     

maksut 117 117 0 117 

Siirrot erien  51 0 0 0 

välillä     

OMAAN PÄÄOMAAN 

SUORAAN KIRJATUT 

NETTOVOITOT JA -

TAPPIOT 

218 329 -14 315 

Kauden tulos -1 191 -1 191 18 -1 174 

KOKONAISVOITOT JA -

TAPPIOT 

-973 -863 4 -859 

OMA PÄÄOMA 1.1.2008 -6 470 14 342 115 14 457 

Muuntoeron muutos -272 -1 674 -19 -1 693 

Osakeperusteiset     

maksut 110 110 0 110 

Maksulliset     

osakeannit 0 0 0 0 

Yrityshankinnat 0 0 -37 -37 

Yritysmyynnit 0 0 -92 -92 

Siirrot erien     

välillä 42 0 0 0 

OMAAN PÄÄOMAAN 

SUORAAN KIRJATUT 

NETTOVOITOT JA -

TAPPIOT 

-120 -1 563 -148 -1 712 

Kauden tulos -218 -218 105 -113 

KOKONAISVOITOT JA -

TAPPIOT 

-338 -1 782 -43 -1 825 

Osakeanti 0 196 0 196 

OMA PÄÄOMA 

31.12.2008 

-6 808 12 756 72 12 828 

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

 

   1-12 1-12 

(tuhatta euroa) 2008 2007 

     

Liiketoiminnan rahavirta   



     

 Liiketulos 596 -156 

 Oikaisut liiketulokseen:    

  Työsuhde-etuudet 85 194 

  Poistot 595 421 

   Muut oikaisut -25 0 

 Oikaisut liiketulokseen yhteensä 655 615 

 Käyttöpääoman muutos    

  Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten 

lisäys (-) / vähennys (+) 

1 688 -2 610 

  Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys 

(+) / vähennys (-) 

-719 1 430 

 Käyttöpääoman muutos yhteensä 969 -1 181 

 Maksetut korot liiketoiminnasta -268 -613 

 Saadut korot liiketoiminnasta 231 566 

 Maksetut muut rahoituserät liiketoiminnasta -47 -236 

 Saadut muut rahoituserät liiketoiminnasta 25 28 

 Maksetut verot liiketoiminnasta -912 -486 

Liiketoiminnan rahavirta 1 249 -1 463 

     

Investointien rahavirta   

 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 

hyödykkeisiin 

-380 -577 

 Tytäryritysten hankinnat hankintahetken 

rahavaroilla vähennettynä *) 

-708 -2 177 

 Tytäryritysten luovutukset myyntihetken 

rahavaroilla vähennettynä **) 

-4 0 

 Osakkuusyritysten hankinnat 0 -95 

 Osakkuusyritysten luovutukset 19 -95 

 Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -12 

 Luovutustulot muista sijoituksista 0 74 

 Lainasaamisten lisäys (+) / vähennys (-) -576 -284 

 Saadut osingot 3 2 

Investointien rahavirta -1 646 -3 068 

     

Rahoituksen rahavirta   

 Lyhytaikaisten lainojen nostot 879 1 015 

 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 548 -702 

 Vaihtovelkakirjalainojen takaisinmaksut 0 -2 810 

 Pitkäaikaisten lainojen nostot 228 435 

 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -352 0 

 Maksetut osingot -41 0 

Rahoituksen rahavirta -1 834 -2 062 

     

Rahavarojen muutos -2 231 -6 592 

     

Rahavarat kauden alussa 5 349 12 022 

Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -434 -80 

Hankittujen tytäryritysten rahavarat 131 19 

Myytyjen tytäryritysten rahavarat -49 0 

Rahavarojen muutos -1 880 -6 612 

Rahavarat kauden lopussa 3 118 5 349 

     

     



*) Rahavaroina maksettu osuus tytäryhtiöiden 1-12 1-12 

hankintamenosta vähennettynä hankinta-ajan- 2008 2007 

kohdan rahavaroilla:   

 Camako Data AB -145 -441 

 Project Resource Solutions Inc. -239 -861 

 Camako Finland Oy (aik. Datatron Oy) -236 0 

 Datamar Oy -30 0 

 Fabcon ala-konserni -57 -875 

 Yhteensä -708 -2 177 

     

**) Rahavaroina saatu osuus tytäryritysten   

luovutushinnasta vähennettynä myyntiajankohdan   

rahavaroill

a: 

 1-12 1-12 

 Futura One Oy -4 0 

 Yhteensä -4 0 

 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN – Heinä - Joulukuu 

 

 2008 2007 2008 2007 2008 2007 

(tuhatta euroa) 7-12 7-12 10-12 10-12 7-9 7-9 

       

LIIKEVAIHTO 30 756 28 141 15 879 15 540 14 878 12 601 

Liiketoiminnan 

muut tuotot 

328 48 194 40 134 7 

Materiaalit ja 

palvelut 

-165 -48 -115 -6 -50 -42 

Työsuhde 

etuuksista aih. 

kulut 

-27 578 -25 738 -14 270 -14 007 -13 308 -11 730 

Poistot -320 -232 -154 -127 -166 -105 

Liiketoiminnan 

muut kulut 

-2 040 -1 997 -1 119 -1 139 -921 -858 

LIIKETULOS 981 174 415 301 567 -127 

% 6,4 % 0,9 % 2,6 % 1,9 % 3,8 % -1,0 % 

Rahoitustuotot 1 021 325 758 219 263 106 

Rahoituskulut -414 -683 -311 -512 -103 -172 

Osuus 

osakkuusyhtiöiden 

tuloksista 

-89 -33 -47 7 -43 -40 

TULOS ENNEN 

VEROJA 

1 499 -218 814 15 685 -233 

% 9,7 % -1,8 % 5,1 % 0,1 % 4,6 % -1,8 % 

Tuloverot -411 -387 -233 -329 -178 -58 

KATSAUSKAUDEN 

TULOS 

1 088 -605 581 -314 507 -291 

% 7,1 % -4,3 % 3,7 % -2,0 % 3,4 % -2,3 % 

 

 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN – Tammi – kesäkuu 

 2008 2007 2008 2007 2008 2007 

(tuhatta euroa) 1-6 1-6 4-6 4-6 1-3 1-3 

       

LIIKEVAIHTO 31 675 22 863 16 423 11 821 15 253 11 041 

Liiketoiminnan 

muut tuotot 

71 31 39 8 32 24 

Materiaalit ja -153 -40 -117 -12 -35 -28 



palvelut 

Työsuhde-

etuuksista aih. 

kulut 

-29 336 -21 120 -15 403 -11 043 -13 933 -10 077 

Poistot -274 -188 -130 -99 -144 -89 

Liiketoiminnan 

muut kulut 

-2 368 -1 875 -1 293 -1 085 -1 075 -791 

LIIKETULOS -385 -330 -481 -410 96 80 

% -2,3 % -2,7 % -2,9 % -3,5 % 0,6 % 0,7 % 

Rahoitustuotot 74 243 29 200 45 44 

Rahoituskulut -409 -251 -160 -159 -249 -91 

Osuus 

osakkuusyhtiöiden 

tuloksista 

-148 -52 -43 -57 -105 5 

TULOS ENNEN 

VEROJA 

-868 -390 -655 -426 -213 37 

% -5,4 % -3,3 % -4,0 % -3,6 % -1,4 % 0,3 % 

Tuloverot -333 -179 -155 -58 -178 -121 

KATSAUSKAUDEN 

TULOS 

-1 200 -569 -810 -484 -391 -85 

% -7,5 % -4,9 % -4,9 % -4,1 % -2,6 % -0,8 % 

 

 

HANKINTOJEN YHDISTÄMINEN 

 

Camako Finland Oy (aik. Datatron Oy) 

 

Maaliskuussa 2008 Proha Oyj hankki 40 %:a Camako Finland Oy:n (aik. Datatron 

Oy:n) osakekannasta. Tätä aikaisemmin Proha omisti 20 %:a yhtiöstä.  

 

Camako Finland Oy tarjoaa asiakasorganisaatioiden projektijohtamista tukevia 

asiantuntijapalveluita. Camako Finlandin palveluksessa oli hankintahetkellä 

kolme konsulttia. Camako Finlandista tuli hankinnan myötä osa Prohan Camako- 

liiketoimintaryhmää. 

 

Camako Finland Oy on yhdistelty Prohan konsernitilinpäätökseen 31.3.2008 alkaen.  

 

Syyskuussa 2008 Proha Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Camako Nordic Oy hankki 

40 %:a Camako Finland Oy:n osakekannasta. Hankintojen seurauksena Camako Finland 

Oy:stä tuli Prohan kokonaan omistama tytäryhtiö. 

 

Osakkeiden hankintameno oli yhteensä noin 0,4 milj. euroa. Kauppahinnasta 

maksettiin käteisenä noin 0,3 milj. euroa ja 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 kappaleelta, yhteensä 66 tuhatta euroa. Osakkeista 

maksettava määrä merkittiin kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Hankintamenosta kohdistettiin 0,1 milj. euroa asiakassuhteille. Koska pääosa 

asiakassopimuksista on irtisanottavissa yhden kuukauden irtisanomisajalla, 

niille ei kohdistettu hankintamenoa. Hankittujen nettovarojen käypä arvo oli 

noin 0,1 milj. euroa 30.9.2008.  Hankinnoista kirjattiin liikearvoa noin 0,3 

milj. euroa, joka perustuu siihen, että yrityksellä on ydinosaamista Microsoftin 

projektinhallintaratkaisujen suunnittelussa, käyttöönotossa, räätälöinnissä sekä 

koulutuksessa ja ylläpidossa. 

Camako Finland Oy:n vaikutus konsernin vuoden 2008 tulokseen oli noin 0,1 milj. 

euroa. Camako Finland Oy:n 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. 



Datamar Oy 

Lokakuussa 2008 Proha Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Camako Nordic Oy hankki 

10 %:a Datamar Oy:n osakekannasta. Hankinnan  seurauksena Datamar Oy:stä tuli 

Prohan kokonaan omistama tytäryhtiö. Osakkeiden hankintameno oli yhteensä 30 

tuhatta euroa. Hankinnalla ei ole ollut olennaista vaikutusta Prohan tilikauden 

tulokseen tai taloudelliseen asemaan. 

 

Camako Data AB 

 

Proha hankki lokakuussa 2007 ruotsalaisen projektinhallinnan tietotekniikan 

konsulttiyrityksen Camako Data AB:n koko osakekannan.  

 

Camako Data AB on vuonna 1996 perustettu, etupäässä Microsoftin tuotteisiin 

keskittyvä projekti- ja resurssihallinnan IT-konsultointiyhtiö. Camako Data AB:n  

palveluksessa oli hankintahetkellä kahdeksan konsulttia ja sillä on vahva asema 

Ruotsin markkinoilla. Camako Data AB:sta tuli hankinnan myötä osa Prohan Camako- 

liiketoimintaryhmää. 

 

Camako Data AB on yhdistelty Prohan konsernitilinpäätökseen 1.11.2007 alkaen. 

 

Camako Data AB:n  hankintameno on tilikauden päättymishetken arvion mukaan noin 

0,8 milj. euroa (31.12.2007 arvio oli 1,1 milj. euroa). Camakon hankintameno 

muodostuu 0,7 milj. euron kiinteästä osasta ja mahdollisesta tulevasta 

lisäkauppahinnasta, joka perustuu tuleviin myyntitavoitteisiin. Lisäkauppahinnan 

määrä  voi olla enintään 0,1 milj. euroa. Tilikaudella 2008 hankintamenon 

vähennykseksi on kirjattu noin 0,3 milj. euroa, sillä vuoden 2008 tulokseen 

sidottu lisäkauppahinta ei toteutunut.  

 

Kauppahinnan kiinteä osa noin 0,7 milj. euroa maksettiin kahdessa erässä siten, 

että 0,4 milj. euroa maksettiin käteisenä kaupantekohetkellä ja noin 0,3 milj. 

euroa maksettiin tammikuussa 2008.  Kauppahinnan toisesta erästä noin 0,3 milj. 

euroa maksettiin käteisenä noin 0,1 milj. euroa ja Proha Oyj:n uusilla 

osakkeilla noin 0,1 milj. euroa. Myyjien merkittäväksi annettiin 500.000 Proha 

Oyj:n uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli Prohan osakkeen painotettu 

keskihinta NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä aikavälillä  22. - 28.1.2008 eli 0,26 

euroa kappaleelta, yhteensä 130 tuhatta euroa. Osakkeista maksettava määrä 

merkittiin kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.  Annetuista 

uusista osakkeista kahteen kolmasosaan kohdistuu luovutusrajoitus, joka lakkasi 

yhdellä kolmasosalla annetuista osakkeista 26.10.2008 ja joka lakkaa yhdellä 

kolmasosalla annetuista osakkeista 26.10.2009.  

 

Mahdollinen lisäkauppahinta, joka tilikauden päättymishetken arvion mukaan tulee 

olemaan noin 0,1 milj. euroa, maksetaan viimeistään vuonna 2009 joko käteisenä 

tai Proha Oyj:n osakkeina. Arvioitu lisäkauppahinta sisältyy lyhytaikaisen 

vieraan pääoman siirtovelkoihin konsernitaseessa 31.12.2008. 

 

Hankintahetkellä hankintamenosta kohdistettiin noin 0,3 milj. euroa 

asiakassuhteisiin. Koska pääosa asiakassopimuksista on irtisanottavissa yhden 

kuukauden irtisanomisajalla, niille ei kohdistettu hankintamenoa. Tämän 

seurauksena kirjattiin laskennallinen verovelka noin 0,1 milj. euroa. 

Hankittujen nettovarojen käypä arvo oli noin 0,2 milj. euroa.  Hankinnasta  

kirjattiin hankintahetkellä liikearvoa noin 0,9 milj. euroa, joka perustuu 

siihen, että Camako on Microsoftin Gold Certified – kumppani ja sillä on vankka 

kokemus Microsoft EPM ja Microsoft Sharepoint – järjestelmistä. Camakon hankinta 

on tärkeä strateginen toimenpide Prohan Camako – liiketoimintaryhmälle, mikä 

tukee Prohan strategian mukaista kansainvälistä laajentumista. Hankinnasta 

kirjattu liikearvo oli noin 0,5 milj. euroa 31.12.2008. Liikearvon vähennyksestä 

noin 0,3 milj. euroa,  0,2 milj. euroa aiheutui hankintamenon oikaisusta sekä 

0,1 milj. euroa kurssieroista. 

 



Camako Data AB:n vaikutus konsernin vuoden 2007 tulokseen oli noin 0.0 milj. 

euroa. Camako Data AB:n vaikutus konsernin liikevaihtoon vuonna 2007 olisi ollut 

1,2 milj. euroa ja voittoon  0,0 milj. euroa, mikäli yhtiö olisi yhdistelty 

konsernitilinpäätökseen 1.1.2007 alkaen. 

 

 

Project Resource Solutions Inc 

 

Prohan kanadalainen tytäryhtiö Fabcon Canada Limited hankki  marraskuussa 2007  

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

 

PRS on projektinhallinnan asiantuntijaresurssien toimittaja ja keskittyy Kanadan 

öljyhiekkaprojekteihin, joiden parissa myös Fabcon on toiminut vuodesta 2006.  

Vuonna 2005 perustettu PRS sijaitsee Calgaryssa. Yrityksen palveluksessa oli  

hankintahetkellä 36 konsulttia projektinhallinnan tehtävissä eri puolilla 

Albertan provinssia. PRS:stä tuli Fabcon Canada Limitedin tytäryhtiö ja siten 

osa Prohan Dovre –liiketoimintaryhmää.  

 

PRS on yhdistelty Prohan konsernitilinpäätökseen 20.11.2007 alkaen. 

 

PRS:n  hankintameno on tilikauden päättymishetken arvion mukaan noin 1,2 milj.  

euroa (31.12.2007 arvio oli 1,1 milj. euroa). Kauppahinnan kiinteä osa  1,2 

milj. Kanadan dollaria (noin 0,9 miljoonaa euroa) maksettiin käteisellä 

marraskuussa 2007. Hankintamenoon sisältyy kauppahinnan kiinteä osa 1,2 milj. 

Kanadan dollaria ja välittömästi hankintaan liittyviä menoja noin 30 tuhatta 

euroa.  

 

Sopimus sisältää lisäksi lisäkauppahintajärjestelmän, jonka perusteella myyjille 

maksetaan 30 %  PRS:n myyntikatteesta 36 kuukauden ajalta 20.11.2007 – 

19.12.2010.  Hankintamenon oikaisuksi on kirjattu tulokseen sidotusta 

kauppahinnasta  noin 0,2 milj. euroa hankinta-ajankohtana sekä 0,1 milj. euroa 

vuonna 2008. Hankintamenon oikaisu sisältää myyntikatteen perusteella 

maksettavan lisäkauppahinnan ajalta 20.11.2007 – 31.12.2009. Myyntikatearvio 

perustuu 20.11. – 31.12.2008 osalta toteutuneen tuloskehitykseen ja 1.1. – 

31.12.2009 osalta Prohan hallituksen hyväksymään budjettiin.  

 

Hankintamenosta kohdistettiin noin 0,2 milj. euroa asiakassuhteille 

hankintahetkellä. Koska pääosa asiakassopimuksista on irtisanottavissa lyhyellä 

irtisanomisajalla, niille ei kohdistettu hankintamenoa. Tämän seurauksena 

kirjattiin laskennallinen verovelka noin 0,1 milj. euroa. Hankittujen 

nettovarojen käypä arvo hankintahetkellä oli noin 0,0 milj. euroa.  Hankinnasta 

kirjattiin hankintahetkellä liikearvoa noin 1,0 milj. euroa, joka perustui 

siihen, että PRS vahvistaa Prohan Dovre -liiketoimintaryhmää merkittävästi 

Kanadassa. PRS:n kokeneen henkilökunnan ja laajan yhteistyöverkoston avulla on 

mahdollista edelleen laajentaa konsernin toimintaa Länsi-Kanadan öljyhiekka-

alueilla. Synergioita on selkeästi löydettävissä myös suhteessa muihin konsernin 

Pohjois-Amerikan toimintoihin ja palveltaessa kansainvälisiä asiakkaita eri 

puolilla maailmaa. PRS:n hankinnasta aiheutunut liikearvo oli 1,1 milj. euroa 

31.12.2008 (1,0 milj. euroa 31.12.2007). Liikearvon lisäys 0,1 milj euroa 

aiheutui hankintamenon lisäyksestä 0,3 milj. euroa sekä kurssieroista 0,2 milj. 

euroa. 

 

PRS:n vaikutus konsernin vuoden 2007 tulokseen oli noin 0,0 milj. euroa.  PRS:n 

vaikutus konsernin liikevaihtoon vuonna 2007 olisi ollut noin 5,2  milj. euroa 

ja voittoon noin 0,1  milj. euroa, mikäli PRS olisi yhdistelty 

konsernitilinpäätökseen 1.1.2007  alkaen. 

 

 

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 

 

(tuhatta euroa) 31.12. 31.12. 



 2008 2007 

Omasta puolesta annetut vakuudet   

   

Velat, joiden vakuudeksi annettu 

yrityskiinnitys 

  

Lainat rahoituslaitoksilta *) 1170 3759 

Vakuudeksi annettujen Dovre International AS:n 

ja Dovre Fabcon AS:n osakkeiden sekä Dovre 

Fabcon AS:n lyhytaikaisten varojen 

kirjanpitoarvo 

4704 7389 

   

Velat, joiden vakuudeksi annettu varoja   

Lainat ja shekkitililimiitit 269 251 

Vakuudeksi annettujen myyntisaamisten ja 

käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo 

542 674 

   

Velat joiden vakuudeksi annettu osakkeita   

Lainat ja shekkitililimiitit 0 0 

Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 511 511 

   

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella 

   

Yhden vuoden kuluessa  218 338 

Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden 

kuluttua 

557 1 008 

Yhteensä 776 1 346 

   
*) Vuoden 2007 vertailutietoa on oikaistu   

 

 

RIITA-ASIAT JA OIKEUDENKÄYNNIT  

 

Prohan norjalaisen tytäryhtiön, Safran Software Solutions AS:n aiemman 

toimitusjohtajan Steinar Dalvan riitauttama työsuhteen päättäminen on sovittu. 

 

Prohan norjalaisella tytäryhtiöllä Dovre Group AS:lla on vireillä oleva riita 

yhtiön hallituksen jäsenen Birger Flaan omistaman Tyrving AS:n kanssa. Riita 

koskee Tyrving AS:n konsultointipalkkioiden laskutusta ja Dovren Tyrvingiltä 

vuokraaman Stavangerin toimiston vuokraa. Asiassa neuvotellaan sovintoratkaisua. 

Johdon arvion mukaan riidalla ei tule olemaan yhtiölle merkittävää taloudellista 

vaikutusta. 

 

Lisäksi Dovre Group AS:lla on Norjassa vireillä kaksi riitaa liittyen 

työsuhteiden päättämiseen. Yhtiö odottaa riitojen päätyvän oikeuskäsittelyyn. 

 

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 

 

Osuudet osakkuusyrityksissä 2008 2007 

  Tilikauden alussa 1 277 982 

  Lisäykset 470 373 

  Vähennykset -72 0 

  Osuus tilikauden tuloksesta -237 -85 

  Muuntoerot -95 7 

  Tilikauden lopussa 1 342 1 277 

   



   

Liiketapahtumat muun lähipiirin kanssa 2008 2007 

  Myynnit   

    Tilavuokrat ja hallintopalvelut 14 74 

  Yhteensä 14 74 

  Ostot     

    Konsultointipalkkiot *) 152 286 

    Konsultointipalkkiot **) 172 0 

    Tilavuokrat   *) 260 240 

    Muut 3 9 

  Yhteensä 587 535 

  Rahoituskulut     

    Korot vaihtovelkakirjalainasta ***) 0 84 

  Yhteensä 0 84 

   

Avoimet saldot lähipiirin kanssa 31.12.2008 31.12.2007 

  Sijoitukset myytävissä oleviin rahoitusvaroihin 0 12 

  Myyntisaamiset 0 1 

  Ostovelat ja muut velat 58 32 

   

*) Konsultointipalkkiot ja tilavuokrat on maksettu Proha Oyj:n hallituksen 

jäsenen Birger Flaan määräysvallassa oleville yrityksille. 

   

**) Konsultointipalkkiot on maksettu Dovre Group AS:n toimitusjohtajan Otto 

Søbergin määräysvallassa olevalle yritykselle. 

   
***) Proha Oyj:n aikaisemman toimitusjohtajan sijoitusyhtiön merkitsemä 

vaihtovelkakirjalaina, joka erääntyi kokonaan maksettavaksi 30.12.2007. 

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT 

 

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

(miljoonaa euroa) 2008 2007 2008 2007 

     

Liikevaihto 15,9 15,5 62,4 51,0 

Liiketulos 0,4 0,3 0,6 -0,2 

% liikevaihdosta 2,6 % 1,9 % 1,0 % -0,3 % 

Tulos ennen veroja 0,8 0,0 0,6 -0,6 

% liikevaihdosta 5,1 % 0,1 % 1,0 % -1,2 % 

Katsauskauden tulos 0,6 -0,3 -0,2 -1,2 

% liikevaihdosta 3,5 % -2,0 % -0,3 % -2,3 % 

Oman pääoman tuotto, % 17,6 % -8,6 % -0,8 % -7,9 % 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 28,9 % 10,5 % 7,7 % 1,6 % 

Korollinen vieras pääoma 1,7 4,3 1,7 4,3 

Rahavarat 3,1 5,3 3,1 5,3 

Nettovelkaantumisaste, % -11,2 % -7,3 % -11,2 % -7,3 % 

Omavaraisuusaste, % 49,0 % 45,5 % 49,0 % 45,5 % 

Taseen loppusumma 26,6 32,0 26,6 32,0 

Bruttoinvestoinnit 0,6 2,9 1,6 3,4 

% liikevaihdosta 4,0 % 18,7 % 2,5 % 6,7 % 

Tutkimus- ja kehitysmenot 0,5 0,3 1,5 1,7 

% liikevaihdosta 3,1 % 2,2 % 2,4 % 3,4 % 

Henkilöstö keskimäärin tilikauden 

aikana 

395 355 393 333 

Henkilöstö kauden lopussa 391 381 391 381 

Tulos / osake, euroa     



  Laimentamaton 0,01 -0,01 0,00 -0,02 

  Laimennettu 0,01 -0,01 0,00 -0,02 

Oma pääoma/osake, euroa 0,21 0,23 0,21 0,23 

 

 

 

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (kpl): 

 Laimentamaton Laimennettu 

10-12/2008 61 961 751 61 961 751 

10-12/2007 61 218 670 61 218 670 

1-12/2008 61 855 397 61 855 397 

1-12/2007 61 218 670 61 227 424 

   

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (kpl): 

31.12.2008 61 961 751   

31.12.2007 61 218 670   

 

 

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2008 

 

Nimi Osakkeita, 

kpl 

Koko osake- ja 

äänimäärästä % 

Etra-Invest Oy Ab 7 367 209 11,89 

Dovregruppen AS *) 6 560 646 10,59 

Koskelo Ilari 2 708 251 4,37 

Etola Erkki Olavi 2 160 000 3,49 

Mäkelä Pekka 1 982 375 3,20 

Eficor Oyj 1 859 950 3,00 

Pere Pekka 1 643 243 2,65 

Navdata Oy **) 1 300 000 2,10 

Thominvest Oy 1 043 500 1,68 

Siik Rauni Marjut 980 732 1,58 

Hinkka Petri Juhani 889 500 1,44 

Ruokostenpohja Ismo Eero 

Voitto 703 950 1,14 

Siik Seppo Sakari 600 000 0,97 

Hinkka Invest Oy 583 390 0,94 

Jokinen Reino Väinämö 530 000 0,86 

Astea As 471 257 0,76 

Kefura Ab 408 099 0,66 

Olsson Vesa Ensio 400 000 0,65 

Saikko Risto Olavi 395 065 0,64 

Paasi Kari 351 000 0,57 

 

*) Dovregruppen AS on Birger Flaan määräysvaltayhtiö 

**) Navdata Oy on Ilari Koskelon määräysvaltayhtiö 


