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Styrelsen och verkställande direktören för Proventus AB avger härmed årsredovisning för
räkenskapsåret 2004.

Allmänt om verksamheten

Proventus AB är ett privatägt bolag som investerar i företag med stora förändrings behov och
bidrar till deras utveckling. Proventus tillhandahåller även expansions-
omstruktureringskapital till medelstora företag samt bedriver egen kapitalförvaltning.

Vid sidan av investeringsverksamheten är Proventus ägare till kulturinstitutionerna Stockholm
Konsthall Magasin 3 och Judiska Teatern.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut

2004 var det första hela räkenskapsåret sedan. Proventus 2003 beslutade att återuppta sin aktiva
investeringsverksamhet. Under året etablerades den nya investeringsorganisationen och ett
omfattande arbete med att utvärdera nya affärsmöjligheter inleddes. Detta resulterade i juli i
investeringen i leksakföretaget BRIO och efter årets slut, i januari 2005, i investeringarna i
medieföretagen TV 4 och Alma Media. Dessutom genomfördes sammanslagningen av Artek med
Tom Dixons verksamhet i London - i första hand för att addera till Proventus kunnande när det
gäller produktutveckling. Vidare utarbetades under året riktlinjerna för den nya
investerings inriktningen mot expansions- och omstruktureringskapital.

Proven tus ny huvudägare i BRIO

Den 5 juli 2004 förvärvade Proventus intressebolag Proventus Industrier AB 30,5 o/q av kapitalet
och 42,5 % av rösterna i det börsnoterade leksaksföretaget BRIO AB från familjen Ivarsson och
blev därmed största ägare i bolaget. Förvärvspriset uppgick till knappt 89 Mkr exklusive
förvärvskostnader. Proventus ägarandel ökade marginellt till följd av det efterföljande budet till
övriga aktieägare. I augusti valdes Daniel Sachs in i BRIO:s styrelse och utsågs till
styrelseordförande. Bolaget redovisade för tiden mellan förvärvet och årsskiftet 2004 en förlust om
ca 110 Mkr, varav den största delen är omstruktureringskostnader. Innehavet påverkade
Proventuskoncernens resultat negativt med ca 10 Mkr via konsolideringen av Proventus Industrier.

Investering i den nordiska mediemarknaden genom Nordie Broadeasting

Den 5 januari 2005 förvärvade Proventus Industrier AB motsvarande 15,1 % av kapitalet och
rösterna i TV4 AB. Förvärvspriset uppgick till totalt 513,4 Mkr exklusive förvärvskostnader.
Denna affär följdes av ytterligare en mediainvestering den 7 januari genom köpet av 8,5% av
kapitalet och 15,2% av rösterna i den finska mediakoncernen Alma Media. Förvärvspriset uppgick
till 79,4 MEUR exklusive förvärvskostnader. Förvärven följdes av samtal med övriga ägare vilket
ledde fram till att Proventus Industrier AB tillsammans med Bonnier & Bonnier AB bildade det
nya bolag - Nordic Broadcasting ay - som har förvärvat Alma Medias dotterbolag MTV aY.
Proventus och Bonnier har i samband med detta avyttrat sina aktier i Alma Media. Nordic
Broadcasting ägs till lika delar av Proventus Industrier AB och Bonnier. Proventus tillsätter
styrelsens ordförande.

Fortsatt utveckling av Art & Technology by Proventus

Proventus har sedan 1998 bedrivit verksamhet inom produkt- och materialutveckling och
formgivning inom koncernen Art and Technology by Proventus. ""

3

~

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

aktivt
och



I juni offentliggjordes ett samarbete med den engelske formgivaren Tom Dixon, tidigare verksam
inom Habitat. Art and Technology by Proventus AB förvärvarde en majoritet av Tom Dixons och
hans samarbetspartner David Beggs bolag Design Research Ltd med säte i London. Förvärvet
finansierades genom apport av det av Art and Technology by Proventus sedan tidigare helägda
finska möbelföretaget Artek DY, som grundades av bl a Alvar Aalto. Genom affären bildades en
företagsgrupp med tre delar: produktverksamheterna Artek och Tom Dixon samt en
rådgivningsverksamhet som, förutom att vara drivkraften för vidareutveckling av Artek och Tom
Dixon, säljer kunskap och tjänster inom produktutveckling till näringslivet.

De tidigare dotterbolagen Kinnasand AB och Kinnasand lnterieur Textil GmbH avyttrades i mars
2004, och verksamheten i dotterbolaget Snowcrash avvecklades i huvudsak genom att rättigheterna
till produkterna fördes över till formgivarna.

Tillhandahållande av expansions- och omstruktureringskapital

Under 2004 utarbetade Proventus riktlinjerna för en ny investerings inriktning som avses
. ... ~ .....
komplettera Proventus huvudverksamhet.

I Europa är marknaden för företagsobligationer och annan mellanfmansiering mindre utvecklad än
i USA. Samtidigt finns en viss restriktivitet hos bankerna att ta engagemang utan traditionella
säkerheter. Det finns idag många mindre och medelstora ägarledda företag med goda affårsideer
och bra tillväxtmöjligheter, men avsaknad av fmansiering för expansion eller omstrukturering. I
situationer där bankfinansiering eller traditionellt riskkapital inte fungerar eller är önskvärt finns få
andra alternativ.

Proventus ämnar därför erbjuda i första hand familjeföretag och medelstora börsnoterade företag
finansiering i mellanrummet mellan bankfinansiering och eget kapital. Under 2004 inleddes denna
ambition och diskussioner fördes med flera tänkbara låntagare, vilket resulterade i fltt Proventus
Capita! AB genomförde en första transaktion om 50 Mkr under januari 2005. "

Kapitalförvaltningen

Proventus bedriver en egen kapitalforvaltning med syftet att åstadkomma en god riskjusterad
avkastning for Proventus och närstående. Verksamheten fokuserar på absolutavkastning och
bygger på egen fundamental analys i syfte att hitta fundamentala felprissättningar i aktie-,
obligations- och valutamarknaderna identifieras och utifrån dessa tas långsiktiga positioner.

Kapitalförvaltningens avkastning under de senaste fem åren visas nedan:

(MEUR) 2000 2001 2002 2003 2004 per annum
Kapital under förvaltning 188,6 194,6 187,6 172,7 148,7
Avkastning i Euro 19,7 19,3 25,3 6,1 0,7
PAM avkastning, i % 10,46% 9,93% 13,47% 3,53% 0,43% 7,57%
Riskfri ränta (3 mån) 4,39% 4,08% 3,19% 2,20% 2,02% 3,18%

Eftersom kapitalrorvaltningsstrategin är långsiktig och fundamentalt inriktad bör avkastningen ses
över en längre tidsperiod än enskilda år.

Förvaltningsresultatet får 2003 och 2004 belastades aven positionering får en korrigering av de
strukturella obalanserna i fr a USA genom en "negativ exponering" mot den amerikanska
aktiemarknaden. Proventus har fortsatt en i stort oförändrad makrouppfattning. w
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I och med den ökade aktiviteten i Proventus huvudverksamhet och särskilt investeringarna inom
den nordiska mediemarknaden har det kapital som placerats i räntebärande papper efter
räkenskapsårets utgång minskat. Trots detta skapade kapitalförvaltningen genom ovannämnda
"negativa exponering" god avkastning och hade en stark inledning av 2005 med ett resultat om ca
7,2 Meur för de första fyra månaderna - motsvarande en avkastning om ca 11 % på investerat
kapital för fyramånadersperioden.

Magasin 3

Stockholm Konsthall Magasin 3 är en av Skandinaviens ledande institutioner för samtida konst.
Verksamhet startade redan år 1987, och leds av konsthallschefen David Neuman. Parallellt med
utställningsverksamheten har konsthallen också skapat en unik samling av banbrytande konst och
därigenom betydande finansiella övervärden. Under 2004 visades totalt sju olika utställningar i
konsthallen (Ayse Erkrnen (Tidvatten), Janine Antoni (Touch), LG Lundberg (Stängsel), Katharina
Grosse (Infinite Logic Conference), Juan Mufioz (Three Laughing at One), Philip-Lorca diCorcia
(A Story-Book Life) samt en solopresentation av Mona Hatoum.

Judiska Teatern

Judiska Teatern arbetar under ria Forsgrens ledning för att skapa utrymme åt aktuell,
experimentell judisk kultur i alla former samt att på ett aktivt och nyskapande sätt förvalta huset
och scenrurnmet. Repertoaren har medvetet varit mycket varierad och har inkluderat nyskriven
dramatik, konserter med judiska tonsättare, dans och film. Under 2004 framfördes föreställningen
"Vi Faller Inte" av Kerstin Perski.

Resultat och ställning

Redovisning i euro

Proventus har av praktiska skäl valt svenska kronor som redovisningsvaluta. Proventus har dock
euro som huvudvaluta och använder euro som benchmark för utvärdering av sina placeringar.
Under 2003 och 2004 har kronan stärks gentemot euron med 1,1 %. Respetive LO % Detta har
medfdrt att det redovisade resultatet i svenska kronor påverkats negativt. För att ge en mer
nyanserad bild av Proventus resultat och ställning så kompletteras årsredovisningen med resultat-
och balansräkning redovisad i euro. Denna ska inte förväxlas med. den efterföljande formella delen
med tillhörande noter som upprättats i svenska kronor.

Vid upprättandet av euroredovisningen har det egna kapitalet i euro fastsällts baserat på
ingångsvärden 2002-01-01. Valutaförändringar hänförbara till lager har justerats mot kostnad sålda
varor medan valutaförändringar hänförbara till övriga tillgångar och skulder justerats mot
finansnettot. "'-I

5



Utvecklingen av koncernens resultat och ställning, i euro,
två senaste åren.

Koncernen (EUR)
Keur
Nettoomsättning, KEUR 360.811 881.731 577.101
Resultat efter finansiella poster, KEUR -8.709 -1.882 8.051
Balansomslutning, KEUR 294.871 258.234 353.959
Soliditet, % 90 88 82
Substansvärde, KEUR *) 274.169 239.549 310.549
Antalet anställda 112 187 233
Defmitioner framgår av not 2.
*) Exklusive dold reserv i helägda dotterbolag.

Kommentarer till årets resultat

Proventuskoncernen uppvisar får räkenskapsåret 2004 en sammanlagd synlig får1ust på -107,8
(-39,7) Mkr eller -8,7 (1,9) MEUR. Inklusive fårändringen av dolda reserver i kapitalfårvaltningen
är får1usten ca -109,1 (-107) Mkr eller -8,9 (11,6) MEUR.

Totalt är de årliga administrationskostnaderna för Proventuskoncernen samt de satsningar som görs
inom de kulturella verksamheterna ca 70 Mkr per år. Den huvudsakliga förklaringen till förlusten
för året är att avkastningen i kapitalförvaltningen, som under 2003 men även under 2004 utgjort
merparten av den intäkts genererande delen av Proventus, inte varit tillräcklig för att åstadkomma
ett positivt resultat för koncernen. Koncernens omsättning har minskat till följd av färre
transaktioner inom kapitalförvaltningen än tidigare.

De investeringar som gjorts inom Proventus Industrier har till en börj:an påverkat
Proventuskoncernens bokföringsmässiga resultat negativt. BRIO som konsolideras Via Proventus
Industrier påverkar koncernens resultat med knappt -10 Mkr. I koncernens räntekostnader ingår
räntor till bolagets aktieägare med familj om drygt 10 Mkr. De. tidigare förlustbringande
verksamheterna Kinnasand AB och Kinnasand GmbH samt det israeliska investmentbaget Nessuah
Zannex Ltd är nu avyttrade: .

Utvecklingen av koncernens resultat och ställning for de senaste fem åren, i svenska kronor,
framgår av nedanstående nyckeltal.

Nettoomsättning, Mkr
Resultat efter finansiella poster, Mkr
Balansomslutning, Mkr
Soliditet, %
Substansvärde, Mkr *)
Antalet anställda
Definitioner framgår av not 2.
*) Exklusive dold reserv i helägda dotterbolag. "'"

.de nyckeltal för deedanståenframgåravn(

2004 2003 2002
577.101

8.051
353.959

82
310.549

233

360.811
-8.709

294.871
90

274.169
112

881.731
-1.882

258.234
88

239.549
187
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Ägarförhållanden

Under 2003 genomlärdes återköp av utestående preferensaktier uppgående till ca 535 Mkr.
Samtidigt nyemitterades 1 010 C aktier till ett värde motsvarande 10 100 KSEK. Aktiekapitalet i
Proventus är efter transaktionerna uppdelat på 4 820 A aktier och 1010 C aktier. Robert Weil är
sedan 2003 ägare till samtliga aktier.

Under 2004 ökade Proventus sin ägarandel i Drummond Gate AB som fr o m juni 2004 är
dotterbolag till Proventus. Samtidigt genomlärdes en riktad nyemmission i vilken Robert Weil och
Daniel Sachs tillskjöt 510 Mkr. Drummond Gate AB har efter kapitaltillskotten ändrat namn till
Proventus Capita!. Av den redovisade minoritetsandelen i Proventuskoncernen per 2004-12-31
utgör Robert Weil och Daniel Sachs 508,8 Mkr av totalt 521,8 Mkr.

Styrelsens arbete

Styrelsen har sedan bolagsstämman 2004 bestått av fyra ledamöter. Styrelsen har totalt haft nio
styrelsemöten under perioden 22 april 2004 till 9 mars 2005. Styrelsen har antagit en
arbetsordning. Denna innehåller bland annat regler får arbetsfördelning mellan styrelsen och
verkställande direktören, ekonomisk rapportering, mötesfrekvens, ärenden som måste belsutas av
styrelsen samt krav på dokumentation av styrelsens arbete.

Förslag till disposition av vinst

Koncernen

Koncernens fria egna kapital uppgick den 31 december 2004 till 1.871 Mkr. Någon a
bundna reserver föreslås inte.

Moderbolaget

Till bolagsstämmans Iörfogande står 1:977.081 :
verkställande direktören föreslår att hela beloppet

tillvsättning

kronor i form av fritt eget kapital. Styrelsen och
balanseras i ny räkning. """
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Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor

Bruttoresultat

Försäljningsko stnader
Admini strati onsko stnader
F orsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat vid fOrsäljning av dottenoretag
Andel i intresse bolags resultat
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Valutakursdifferenser

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat
Minoritetens andel i årets resultat

Årets resultat

881.731360.811
-353.029 -858.286

23.4457.782

-3.734
-10.752

-6.277
-10.927

-354
594

-35
606

-3.008
3.473

-378
-6.511

-907
-1.069 -

167 -
173 260

-1.246 -500
-223 -4.208

-8.709 -1.882

-
-

-487-1
286 .i

-2.369 v./-8.424
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BALANSRÄKNING KONCERNEN I KEUR

Keur 2004-12-31 2003-12-31

Anläggnings tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och annan teknisk utrustning
Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intressebolag
Andra långfristiga värdepappersinneb-av
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

Omsättningstillgångar
Varulager
Fordringar
Kassa och bank

Summa tillgångar

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital
Bundna reserver

Fritt eget kapital
Fria reserver
Årets resultat

Summa eget kapital

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Minoritetsintressen
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

TILLGÅNGAR

3.878
1.445

4.073
71

27.268 29.326
97

2.9903.423

o
462

8.917
377

23.000
2.612

22.780
1.265

70.920

207.314
8.202
8.435

223.951

294.871

6.190
2.334

216.651
-8.424

216.751

57.929
5.856
7.047
7.288

294.871

61.064

177.204
9.588

10.378
197.170

" 258.234

6.190
2.334

221.172
-2.369

227.327

16
8.803

10.197
11.891

258.234

22.829
314

50.696
Ingav
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Ksek

Nettoomsättning
Kostnad får sålda varor

Bruttoresultat

Försälj ningskostnader
A dministrati o ilsk o stnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat vid försäljning av dotterföretag
Andel i intressebolags resultat
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Valutakursdifferenser

Resultat efter finansiella

Skatt på årets resultat
Minoritetens andel i årets resultat

Årets resultat

2003-01-01
2003-12-31

2004-01-01
2004-12-31

Not 3 3.281.213
-3.238.274

42.939

-33.956
-97.777

-318
5.513

-4.042

8.105.309
-7.907.255

198.054

-57.701
-100.447

-3.254
5.464

-27.647
14.469

Not 4

-87.641

-8.338606
-9.724
1.520
1.575

-11.335
-2.851

2.390
-4.594

-43.622
-107.850poster Not 3

Not 5

-39.695

-4.473
, 1
\, -44.167~

-10
2.600

-105.260
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Anlä ggnings tillgå n gar
Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och annan teknisk utrustning
Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intressebolag
Andra långfristiga värdepappers innehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

Omsättningstillgångar
Varulager
Fordringar

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa tillgångar

Not 6
34.929
13.015

37.043
649

Not 7
245.601 266.688

884
27.18730.829

Not 8
Not 12
Not 13
Not 14

80.312
3.405

207.160

o
4.203

207.160
11.50523.523

638.774 555.319

1.611.4941.867.274Not 15

18.982
47.612
20.588
94.381

16.958
34.398
22.528
75.973

Not 16

1.793.0572.017.131

2.655.905 2.348.376 '-'
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital
Bundna reserver

Fritt eget kapital
Fria reserver
Arets resultat

Summa eget kapital

Minoritetsintressen

Avsättningar
Avsatt till pensioner, PRI
Avsatt till pensioner, övriga
Övriga avsättningar

Långfristiga skulder
Räntebärande

Lån från aktieägare

Konverteringslån
Övriga lån

Kortfristiga skulder
Räntebärande

Övriga kortfristiga skulder
Icke räntebärande

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Not 17

58.300 58.300

21.989

80.289

2.031.244

-44.167

1.987.077

149

12.623 15.041

561 1.017

39.560 64.000

52.744 80.058

11.~59

21.408

130

56.327

31.066

120.890

461.032

300 ,

21.989
80.289

1. 977 .241
-105.260

1.871.981

1.952.270 2.067.366

521.769

Not 18

Not 19
Not 19
Not 20

20.761
39.597
3.118

44.681
30.773
4.459

63.476 79.913

12.433
93

29.634
23.486Not 21
65.646

2.655.905 2.348.376

Not 22
Not 22

205.618
2.827
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Kassaflöde från årets verksamhet
Försäljning och övriga intäkter
Rörelsens kostnader
Finansiella intäkter och kostnader
Skatter

Kassaflöde från rörelsen

Medel bundna i verksamheten
F örändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder

Nettofinansiering från årets verksamhet

Medel bundna i anläggningar
Förändring av immateriella tillgångar
Förändring av materiella tillgångar
Förändring av fmansiella tillgångar

Affärsverksamhetens överskott

Aktieä garfinansierin g
Nyemission
Återköp av egna aktier
Minoritetens andel

Extern räntebärande finans i
Kortfristig lånefinansiering
Långfristig lånefinansiering

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets ingång
Likvida medel vid årets utgång

RÖRELSEN

8.110.773
-8.080.737

-50.378
-675

-21.017

3.286.727
-3.355.933

-25.503
-10

-94.719

-242.522
13.265

719.496
107.992
19.699-55.126

-284.383 826.170

23.513-12.993
8.015

-114.712
-13.013
16.064

852.734-498.792

.
\.

FINANSIERING.

10.100
-535.300
-14.094524.220

ering
-282.170-11.713

-32.123
480.384

-54.902
-876.366

-18.408 -23.632

118.01394.381
75.973 94.381...,.J
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET I KSEK

Ksek

~

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor

Bruttoresultat
Admini strati onsk o stnader
Övriga intäkter

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Andelsresultat
Resultat vid försäljning av värdepapper
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
Nedskrivning av andelar i koncernföretag
Ränteintäkter
Räntekostnader
Valutakursdifferenser

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

Årets resultat

2004-01-01
2004-12- 31

2003-01-01
2003-12-31

Not 3 7.881.685
- 7.764.653

2.697.192
-2.705.720

117.032
-26.715

4.552
94.869

-8.528
-28.738

3.163
Not 4

-34.103

-11.771
606

1.513
-100

1.185
-13.585
-3.157

-11.455
-9.575

235.000
-250

2.122
-11.986
-42.826

-59.412
-3.134

255.899
-12.697Not 5
243.202 \,.;-62.546
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET I KSEK

Ksek

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark
Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappers innehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

Omsättningstillgångar
Varulager
Fordringar

Kundfordringar
Fordringar hos koncem:företag

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa tillgångar

2004-12-31 2003-12-31

TILLGÅNGAR

Not 9
21.623
15.054

21.353
14.848

Not 10
Not 11 168.431

487.898
90.036
2.589

77.772
424.666

Not 12
Not 13
Not 14

-
3.458

207.160
11.469

207.160
12.700

1.005.491 760.726

1.465.8461.149.983Not 15

22
305

13.220
17.713
54.157

1.235.400

357
223

25.693
15.585
73.854

Not 16
Not 20

1.581.558
h
\
\

2.342.284 w2.240.891
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Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

Summa eget kapital

Avsättningar
Avsatt till pensioner, PR!
Avsatt till pensioner, övriga

Långfristiga skulder
Räntebärande

Lån från aktieägare

Konverteringslån
Skulder till koncernföretag

Icke räntebärande
Skulder till koncernföretag

Kortfristiga skulder
Räntebärande

Övriga kortfristiga skulder
Icke räntebärande

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsiörbindelser

2.039.627
-62.546

1. 791.23 O

243.202
1.977.081 2.034.432

2.057.350 2.114.701

18.305 42.119
39.520 30.773
61.763 4.325

,
;
\ . 46.534

123.751

- 11.759

1.070 1.200
6.760 5.326

25.385 53.642
17.554 18.617
50.769 90.544

12.27112.623
561

13 .184
1.017

13.288

Not 19
Not 19

-
119.588

Not 21

2.342.2842.240.891

Not 22
Not 22

198.044
8.886

418.311

9.134"",

16



Kassaflöde från årets verksamhet
Försäljning och övriga intäkter
Rörelsens kostnader
Resultat till/från dotterbolag
Erhållen utdelning
Finansiella intäkter och kostnader

Kassaflöde från rörelsen

Medel bundna i verksamheten
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
F örändring av rörelseskulder

Nettofinansiering från årets verksamhet

Medel bundna i anläggningar
Förändring av materiella tillgångar
Förändring av finansiella tillgångar

Affärsverksamhetens överskott

Aktieägarfinans ie riD g
Nyemission
Återköp av egna aktier

Extern räntebärande finansiering

Kortfristig lånefinansiering
Långfristig lånefinansiering

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets ingång
Likvida medel vid årets utgång

2.700.355
-2.732.649

-11.194

7.886.236
-7.789.916

-31.779
1.513

-29.777 -52.690
-71.752 11.851

329.118
10.598

-57.339

436.747
95.290
51.405

210.625 595.293

-2.285 -2.234
-241.334 213.339
- 32.994 806.398

FINANSIERING

10.100
-535.300

-
-
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Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Proventus ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation (RR 1:00).

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt har rätt att utöva ett bestämmande
inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid
förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I
koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Om det koncemmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvs analysen upptagna värdet av
bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncemmässig goodwill. Om i stället det koncemmässiga
anskaffningsvärdet för aktierna understiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, har
skillnadsbeloppet reducerat det förvärvade bolagets icke-monetära tillgångar. Om inte hela skillnadsbeloppet
eliminerats genom reduktion av de icke-monetära tillgångarna redovisas kvarstående belopp som negativ
koncerngoodwill under övriga avsättningar. Avsättningen upplöses baserat på förväntningar om resultatutvecklingen.

Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat
från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttring.

Proventus AB tillämpar dagskursmetoden för omräkning av bokslut för utländska dotterbolag. Detta innebär att de
utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Poster ingående i det egna kapitalet
omräknas till de kurser som rådde vid respektive förvärvstidpunkt. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till
årets genomsnittskurs. Omräknings differenser förs direkt till koncernens egna kapital.

När moderföretaget eller annat koncernföretag i Proventuskoncernen företagit säkringsåtgärd för att balansera och
skydda mot kursdifferenser på en nettoinvestering i ett självständigt dotterföretag, förs kursdifferensen på
säkrings instrumentet direkt till eget kapital, till den del den motsvaras aven under året dit förd omräkningsdifferens för
dotterföretaget.

Vid olika värdering av tillgångar och skulder på koncern- och bolagsnivå beaktas skatteeffekten, vilken redovisas
som uppskjuten skattefordran respektive uppskjuten skatteskuld. Dock beaktas ej uppskjuten skatt på koncemmässig
positiv eller negativ goodwill.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet, utan beaktande av minoritetsandel. \
I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags kapital
redovisas i separat post i koncernens balansräkning.

In tressefö retags red ovisning
Andelar i intresseföretag redovisas enligt den så kallade kapitalandelsmetoden i koncernen och enligt
anskaffningsvärdemetoden i moderbolaget. Resultat konsolideras fr o m förvärvstidpunkten.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende
tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i
resultaträkningen.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader mellan skattemässiga och bokförda värden på tillgångar och
skulder samt skattemässiga underskottsavdrag. Redovisning av uppskjuten skatt tillämpas både för koncernen och för
moderbolaget. Såväl koncernen som moderbolaget har stora skattemässiga underskottsavdrag.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Detta har under 2004
lett till att ytterligare aktivering av underskott uppkpmna under året ej har balanserats som uppskjutna skatte fordringar. ""V

NOTER
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Koncernbidrag
Lämnade och mottagna koncernbidrag i moderbolaget redovisas med beaktande av skatte effekter som en minskning
respektive ökning av ftitt eget kapital.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till
t ex termins säkring, används terminskursen.

Intäktsredovisning
Försäljning av värdepapper redovisas per affärsdag. Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till
kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid
försäljning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffu.ingsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. För homogena
varugrupper tillämpas kollektiv värdering.

An läggn in gstillgå n ga r
Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över
beaktande av eventuellt restvärde. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Immateriella tillgångar
Kontorsbyggnader
Industribyggnader
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Goodwill skrivs av linjärt över en beräknad nyttjandeperiod om 10 år. Avskrivning av goodwill redovisas i
resultaträkningen i posten administrationskostnader. """'

kurs. I de fall val.balansdagens genomförts,utasäkrillgsåtgärd

den bedömda nyttjandeperioden med

5-10 år
20-50 år
20-50 år

5-10 år
5-10 år
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Not 2. Definitioner

Synligt eget kapital
Eget kapital inklusive minoritetsintressen.

Soliditet
Synligt eget kapital, i förhållande till balansomslutning.

Substansvärde
Med substansvärde avses skillnaden mellan tillgångar
Marknadsvärdet inkluderar inte dold reserv i helägda dotterbolag.
Skulder inkluderar inte lån trån aktieägare.

Justerad soliditet
Substansvärde inklusive minoritetsintressen, i förhållande till marknadsvärdet av tillgångarna.

Avkastning på eget kapital
Arets resultat efter skatter, i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter fmansnetto, med tillägg för fmansiella kostnader, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt
kapital. Sysselsatt kapital avser balans omslutning, med avdrag för icke räntebärande skulder och uppskjuten
skatteskuld.

Not 3. Nettoomsättningens och resultatets fördelning på rörelsegrenar och geografiska marknader

Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

Ksek 2004 2003
Summa värdepappershandel * 3.161.384 7.881.684
Nessuah Zannex Ltd - 19.130
AB Art and Techno1ogy by Proventus 1d~J.486 203.009
Övriga dotterbolag 10.343 1.486

Summa 3.281.213 8.105.309

* Värdepappershandel bedriven i Proventus AB 2.697.192 (7.881.684) Ksek samt Proventus Capita1464.192
(-) Ksek. .

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:

skulder, värderade till marknadsvärde.och
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Resultat efter [mansiella poster fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

Ksek
Proventus med flera
Nessuah Zannex Ltd
Proventus Industrier
AB Art and Technology by Proventus

Summa
*Varav värdepappershandel-9.373 Ksek ( 117.031 Ksek).

Not 4. Antalet anställda samt löner, andra ersättningar

Personaluppgifter för koncernen 2004
Medelantalet anställda Löner och ersättningar, Ksek

Män Totalt Styrelse Övriga Totalt
och VD anställda

2.544 17.993 20.537
2.544 17.993 20.537

Stockholm
Summa i Sverige

England
Finland
Israel
Summa i utlandet

Totalt

Pensionskostnader
Övriga sociala kostnader
Totalt

Sj varo i svenska koncernbolagukfrån

Total sjukfrånvaro
varav långtidsfrånvaro
sjukfrånvaro män
sjukfrånvaro kvinnor
anställda - 29 år
anställda 30-49 år
anställda 50 år -

Till följd av att antalet anställda
då enskida grupper av anställda är för få för att omfattas av upplysningskravet.

Sjukfrånvarons andel i procent av respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid.

Personaluppgifter för moderbolaget 2004
Medelantalet anställda Löner och ersättningar, Ksek

Kvinnor Män Totalt Styrelse Övriga Totalt
och VD anställda

Stockholm 9 8 17 1.674 6.060 7.734
Summa i Sverige 9 8 17 1.674 6.060 7.734

Pensionskostnader
Övriga sociala kostnader
Totalt

2004 2003
* -88.610 -9.669

-4.031
-9.724
-9.516 -25.995

-107.850 -39.695

, och sociala kostnader

1.050
675

3.786
12.212
1.137

17.135

35.128

18.860

39.397

1.725

4.26963 49 112

161
1.173

6.847 7.008
5.152 6.325

5.603 47.126 52.730

2004-01-01

2004-12-31

2003-07-01
2003-12-31

6,3%
5,0%
4,0%
8,3%
0,0%
4,6%
9,3%

inom Sverige har minskat under 2004 så lämnas ingen uppgift om sjukfrånvaro,

796
2.881

790
2.181

6
700

2.380 9.031 11.411 \J
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Kostnaden för revision av koncernen uppgick till 1,5 (1,2) Mkr varav 0,6 (0,6) Mkr avser andra uppdrag än
revisionsuppdraget. Av beloppen avser 0,9 (0,7) Mkr respektive 0,5 (0,5) Mkr moderbolaget.

Personaluppgifter för koncernen 2003
Medelantalet anställda Löner och ersättningar, Ksek

Kvinnor Män Totalt Styrelse Övriga Totalt
och VD anställda

Kinna 23 19 42 - 9.464 9.464
Stockholm 29 26 55 6.951 14.770 21.721
Summa i Sverige 52 45 97 6.951 24.234 31.185

Finland
Israel
Norge
Tyskland
Summa i utlandet

Totalt

Pensionskostnader
Övriga sociala kostnader
Totalt

Personaluppgifter för moderbolaget 2003
Medelantalet anställda Löner och ersättningar, Ksek

Kvinnor Män Totalt Styrelse Övriga Totalt
och VD anställda

Stockholm 9 7 16 U20 3..870 4.990
Summa i Sverige 9 7 16 U20 3:870 4.990

Pensionskostnader
Övriga sociala kostnader
Totalt

84918
4

29
3
2

21

47
7
2

34

11.525
1.119

264
9.105

12.374
1.119

264
11.40613 2.301

3.150

10.100

22.013

46.247

25.163

56.347

55

107

35

80

90

187

2.406
12.715

- 2.406

2.497 10.218
12.597 58.871 71.468

634 634
544 1.333 1.877

1.664 5.837 7.501 v
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Not 5. Skatt på årets resultat

Ksek 2004 2003 2004 2003
Aktuell skatt

på årets resultat - - -10
skattedel i koncernbidrag -3.134 -8.723 -

Uppskjuten skatt
utnyttjande av underskottsavdrag - - -
uppskjuten skattekostnad avseende temporära
skillnader - -3.974

Summa -3.134 -12.697

Avstämning av inkomstskatter beräknade på en
skattesats om 28%
Redovisat resultat -59.412 255.899 -107.850
Skatt enligt en skattesats om 28% 16.635 -71.652 30.198
Minskad uppskjuten skattefordran på grund av
omtaxering
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -449 -6.914 -1.432
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 180 69.843 217
Uppskjuten skattekostnad avseende temporära
skillnader - -3.974 -
Ej aktiverade underskott avseende svenska och
utländska bolag -19.500-
Effekt av utländska skattesatser - - -671
Summa -3.134 -12.697

Not 6. Immateriella anläggningstillgångar Koncernen
Hyresrätter och \ Goodwill

liknande \

Ksek 2004 2003 2004 2003

Ingående anskaffningsvärde ID
Omräkningsdifferens
Inköp
Försäljning
Ackumulerat anskaffningsvärde VB

Ingående avskrivningar IB
Omräknings differens
Försäljningar
Arets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar DB

Ingående nedskrivningar IB
Försäljningar
Arets nedskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar UB

Summa

Moderbolaget Koncernen

-671

-

- -3.974

-10 -4.473

-39.695
11.114

-14.985
4.043

-3.974

-28.983
-10

-

-10 -4.473

44.786 9.533 81.919
-2.082

48.149
-15
636
-27

3.363 15.017
-70.304

48.743 9.53348.149

-6.069

24.550

-8.884-8.984
8

27
-2.743

-45.892
1.325

39.920
-4.237-2.915 -2.651

-11.535 -8.884-11.692

-2.122

-8.984

-2.122 o -8.500
8.500

- -
-2.122 -2.122 o o

34.929 37.043 13.015 649 w
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Not 7. Materiella anläggningstillgångar Koncernen
Byggnader och mark Maskiner och annan Inventarier, verktyg

teknisk utrustning och installationer
Ksek 2004 2003 2004 2003 2004 2003

Ingående anskaffningsvärde IB
Olmäkningsdifferens
Inköp
Försäljning
Ackumulerat anskaffningsvärde VB

Ingående avskrivningar IB
Omräknings differens
Försäljningar
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar DB

Summa

Taxeringsvärde, svenska fastigheter
Motsvarande bokfört värde

Not 8. Finansiella anläggningstillgångar Koncernen
Andelar i Andra långfristiga

intressebolag värdepappersinnehav
Ksek 2004 2003 2004 2003

Ingående anskaffningsvärde IB
Omräkningsdifferens
Omklassificering
Anskaffuing
Försäljning
Andelsresultat
Ackumulerat anskaffningsvärde VB

Koncernen
Uppskjuten Andra långfristiga

skattefordran fordringar
Ksek 2004 2003 2004 2003

Ingående anskaffningsvärde IB
Arets förändring
Ackumulerat anskaffningsvärde VB

282.542 274.206 9.346 12.470 48.556 65.692
-23.523 -43.564 -6 .7 -839 -2.633
12.893 59.293 - - 15.991 6.987

-10.358 -7.393 -9.340 -3.117 -18.127 -21.490
261.554 282.542 - 9.346 45.581 48.556

-15.854 -17.680 -8.462 -11.269 -21.369 -33.259
623 1.511 4 4 198 1.208

5.118 4.395 8.458 3.117 10.234 14.545
-5.840 -4.080 - -314 -3.815 -3.863

-15.953 -15.854 - -8.462 -14.752 -21.369

245.601 266.688 884 30.829 27.187-

4.429
21.623

12.898
26.593

o 4.110Il. 706
-1.238

4.203
\ 103

-868
-

-87
189

-9

- -
90.036

-10.468 -33
-9.724 -
80.312 O 3.405' 4.203

207.160 216.559 11.505 22.929
- -9.399 12.018 -11.424

207.160 207.160 23.523 11.505L..1
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Not 9. Materiella anläggningstillgångar Moderbolaget
Byggnader och mark Inventarier, verktyg

och installationer
Ksek 2004 2003 2004 2003

Ingående anskaffningsvärde IB 26.858 25.394 20.457 19.687
Inköp 824 1.464 1.461 770
Försäljning - - - -
Ackumulerat anskaffningsvärde VB

Ingående avskrivningar IB
Försäljningar
Arets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar VB

Summa

Taxeringsvärde, svenska fastigheter 4.429 6.498
Motsvarande bokfört värde 21.623 21.353

Not 10. Finansiella anläggningstillgångar Moderbolaget
Andelar i Fordringar hos

koncernföretag koncernföretag
Ksek 2004 2003 2004 2003

Ingående anskaffningsvärde IB 197.121 331.788 424.666 375.025
Inköp 90.659 1.100 - -
Försäljningar - -135.767 - -
Arets förändring
Ackumulerat anskaffningsvärde VB

Ingående nedskrivningar IB -119.349 --
Försäljningar - --
Arets nedskrivningar - --
Ackumulerade nedskrivningar VB -

Summa

Moderbolaget
Andra 1ångftistiga Uppskjuten Andra långftistiga

värdepappers innehav skattefordran fordringar
Ksek 2004 2003 2004 2003 2004 2003

Ingående anskaffningsvärde IB
Arets förändring
Ackumulerat anskaffningsvärde UB

27.682 26.858 21.918 20.457

-5.505 -4.968 -5.609 -4.694

-554 -537 -1.255 -915
-6.059 -5.505 -6.864 -5.609

21.623 21.353 15.054 14.848

- - 63.232 49.641
287.780 197.121 487.898 424.666

-198.094
78.995

-250
-119.349 -119.349 -

168.431 77.772 487.898 424.666

3.458 207.1603.458
-869

210.959
-3.799

11.468
1.232

4.804
6.664

2.589 3.458 207.160 207.160 12.700 11.468 \J
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Not 11. Andelar i koncernföretag

Ksek
AB Art and Technology by Proventus 556012-1807 Stockholm Sverige 40.000 100% 15.000
AB Judiska Teatern i Sverige 556543-4858 Stockholm Sverige 100 100% 100
Djurgårdsbrunns Wärdshus AB 556495-8626 Stockholm Sverige 1.000 100% 1.000

556065-6497 Stockholm Sverige 3.810.000 100% 24.336
Dublin Irland 3.852.773 100% 3.853
Tel Aviv Israel 28.000 100% 21
Stockholm Sverige 27.729.603 15%/64% 90.659
Stockholm Sverige 8.500 85% 850
New York USA 200 100% 30.000
Tel Aviv Israel 32.700 100% O
Stockholm Sverige 99 99% 2.225
Stockholm Sverige 100 100% 100
Stockholm Sverige 10.000

Grafon AB
Hodius Irland Ltd
Magasin 3 Tel-Aviv Ltd
Proventus Capital AB
Proventus Invest AB
Proventus Holdings Ine
Proventus Pagoda Ltd
Stockholms Konsthall, Magasin 3 KB
Triscope Management AB
Voice the Brand Liberation Com. AB
Summa

Not 12. Andelar i Intressebolag
Moderbolaget Koncernen

Andel av
Ksek kapital

Antal /röster 2004 2003 2004 2003

Proventus Industrier AB 360 36% 90.036 - 90.036 -
Konsoliderad resultatandel - - -9.724 -
Summa 90.036 - i, 80.312 -

Proventus Industrier AB ägare sedan juli 2004 30,5 % av kapitalet och 42,5 % av rösterna i Brio AB. Resultatet i
Brio konsoliderat fr o m förvärvstidpunkten. Negativ goodwill som uppkom i samband med förvärvet har lösts
upp under 2004 då bolaget redovisat förlust.

Not 13. Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ksek Antal 2004 2003
Moderbolagets innehav
Drummond Gate AB 75.000 -
SKT Granit Oy AB 22.500 2.589
Summa

Drummond Gate AB är sedan juni 2004 dotterbolag till Proventus AB. Bolaget är namnändrat till Proventus VI
Capital AB.

Sätearg.m. Land Antal Bokfört
värde

Andel av
kapital
/röster

556349-4748
556641-3653

916615-6738
556553-7437
556312-4741 100% 285

168.431

869
2.589

2.589 3.458
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Not 14. Uppskjuten skattefordran

Ksek 2004 2003 2004 2003
Fastigheter 1.120 1.120 1.120 1.120
Övriga långfristiga skulder 560 560 560 560
Outnyttjade underskottsavdrag 205.480 205.480 205.480 205.480

:Summa 207.160 207.160 207.160 207.160

Not 15. Varulager
Moderbolaget Koncernen

Ksek 2004 2003 2004 2003
Värdepapper 1.149.983 1.465.846 1.754.816 1.465.492
Råvaror - - 2.973 6.021
Halvfabrikat- - - 2.445
Färdigvaror - - 109.485 137.536

Summa 1.149.983 1.465.846 1.867.274 1.611.494

Vid bokslutstillflillet var marknadsvärdet på värdepapper 8 295 (25 300) Ksek högre än bokfört värde i
moderbolaget och 10783 (25 300) Ksek i koncernen. Utställda optioner redovisas till marknadsvärde exklusive
tidsvärde under övriga kortfristiga skulder med -20 736 (-46603) Ksek. Marknadsvärdet inklusive tidsvärdet
uppgår till-27 437 (-86 315) Ksek i moderbolaget och -30529 (-86 315) Ksek i koncernen.

Not 16. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Moderbolaget Koncernen

Ksek 2004 2003 2004 2003
Förutbetalda hyror 621 437 \1.349 2.521
Förutbetalda försäkringar 208 - 1.238 911
Förutbetalda pensioner 608 2.216 608 2.216
Andra förskottsbetalda kostnader 26 - 1.094 1.111
Uooluona intäktsräntor 12.000 8.682 13.825 8.682. . .
Andra upplupna intäkter 4.250 4.250 4.414 5.147

Summa 17.713 15.585 22.528 20.588

Not 17. Eget kapital Aktie- Bundna Fria Totalt
Förändring av eget kapital, koncernen kapital 1) reserver reserver Kapital
Ksek
Enligt balansräkning 2003-12-31 58.300 21.989 1.987.077 2.067.366
Omräkningsdifferens -23.091 -23.091
Ändrad redovisningsprincip 13.255 13.255
Arets resultat -105.260 -105.260
Enligt balansräkning 2004-12-31 58.300 21.989 1.871.981 1.952.270 IN'

KoncernenModerbolaget
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Aktie- Överkurs- Reserv- Fritt eget Totalt
Förändring av eget kapital, moderbolaget Kapital l) fond Fond kapital Kapital

1) Proventus ABs aktiekapital uppgår till 58.300.000 kr. Antalet aktier uppgår till 5.830. Bolagets aktier är
uppdelade på två serier. Serie A med 4.820 aktier på nominellt 10.000 kr, med en röst per aktie och serie C
m~d 1.010 aktier på nominellt 10.000 kr, med en femtedels röst per aktie.

Not 18. Övriga avsättningar
J\..oncernen

Ksek 2004 2003
~vv.ecklingskostnader* 560 25.000
Ovrigt 39.000 39.000
Summa 39.560 64.000

* Avser kostnader fOr avveckling av dotterbolagen Kinnasand AB och Kinnasand GmbH.

Not 19. Konverteringslån

Moderbolaget
Vid beräkning av nyckeltal inkluderas dessa lån i riskbärande kapital och substansvärde. Konverteringslånet
löper med O % årlig ränta till 2014-11-30 och kan konverteras till 95 st aktier av serie A till ett belopp om
39.520.000 Kr.
Koncernen
Utöver konverteringslån i moderbolaget fmns ytterligare ett lån o~ 77 Ksek i Proventus Capita!. LåÅet är inte
ställt till ägaren eller närstående och räknas därför inte in i ovan nämnda nyckeltal. Överenskommelse om inlösen
har fattats och skulden kommer att lösas under 2005.

Not 20. Checkräkningskrediter
Moderbola~et Koncernen

Ksek 2004 2003 2004 2003
Beviljade krediter 50.000 50.000 56.890 55.000
Outnyttjade krediter -50.000 -50.000 -53.837 -55.000
Utnyttjade krediter - - 3.053 -

Not 21. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Moderbolaget Koncernen

Ksek 2004 2003 2004 2003
Upplupna löner och semesterlöner 1.291 1.110 4.092 10.314
Upplupna revisions- och konsultarvoden 260 256 435 328
Upplupna kostnadsräntor 12.745 12.745 12.748 12.745
Ej erhållna leverantörsfakturor 1.085 1.876 1.873 2.785
Övrigt 2.173 2.630 4.338 4.894

17.554 18.617 23.486 31.066,-
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Not 22. Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter Moderbola2et Koncernen
Ksek 2004 2003 2004 2003
För skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar
Kundfordringar
Övriga tillgångar
För övriga skulder
Spärrade medel
För utställda optionskontrakt
Varulager

Ansvarsförbindelser Moderbolaget Koncernen
Ksek 2004 2003 2004 2003
Borgensförbindelser 8.634 8.889 --
- .0 .
Garantiförbindelser
Övriga ansvarsförbindels~r

~l~A1AVerkställande dire:r . v , v J

vd --uQ U: ~

Mikael Kamras

1~U
Auktoriserad revisor

24.915
6.002
7.648

- -
-

7.575 7.648

1.694 5.850

196.349 416.617
205.618 461.032

1.694

196.349

1.694

416.617
198.044 418.311

- - -
252 245

8.886 9.134
3002.827

2.827 300
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Öhrlings
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i

Proven tus AB

arg nr 556042-3443

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning i Proventus AB för år 2004. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingama och förvaltningen och för att
årsredovisnings lagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av
vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören
gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade
informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om
ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för a~ kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig ntot bolaget.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolags lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår
revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisnings lagen och ger
därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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