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Verksamhet
Koncernens verksamhet består av värdepappershandeloch investeringar i sportbranchen,
designverksamhet och investmentbanking.

Värdepappershandeln har bedrivits av Proventus Handels, men kommer trån och med år 2000
att bedrivas av Proventus. Handeln bedrivs trämst med räntebärande instrument, optioner och
valutor på såväl svensk som internationella marknader. På grund av den internationella ränte- och
valutautvecklingen har resultatet blivit betydligt sämre än förväntat. Syftet är att genom aktiv
förvaltning över tiden nå en god avkastning med låg volatilitet.

Tretorn verkar inom sport- och fritidssektorn och bolaget uppvisar en såväl reellt som för
branschen mycket hög lönsamhet. Branschen har under 1999 haft en lägre tillväxt och lägre
lönsamhet än under tidigare år. Tretorn har dock under året stärkt sin position. Bolaget har goda
förutsättningar att ytterligare stärka sin ställning inom sina verksamhetsområden. Tretorn satsar på
tillväxt såväl organisk som genom företagsförvärv. Bolagets starka varumärke, dess organisation
tillsammans med en stark kapitalbas är viktiga faktorer för Tretorns fortsatta utveckling.

Proventus Design med företagen Artek, Kinnasand och Snowcrash har under de senaste åren
genomfört betydande organisatoriska och strategiska förändringar. Dessa förändringar tillsammans
med kraftfulla framtidssatsningar kommer under de närmaste åren att innebära en expansion av
verksamheten med målet att bli ett ledande designföretag.

Nessuah Zannex är en israelisk investmentbank. Bolaget är medlem av Tel Aviv-börsen och har
under 1999 träffat ett strategiskt långtgående samarbetsavtal med en amerikansk investmentbank,
US. Bancorp. Piper Jafffay. Detta samarbete innebär att Nessuah Zannex nu är en av de ledande
israeliska investmentbankerna tramför allt när det gäller introduktion av israeliska bolag på den
amerikanska Nasdaq-börsen. Bolagets resultat har starkt förbättrats under 1999 och en ytterligare
resultatförstärkning förväntas för innevarande år. Proventus äger 78,6% av aktierna och rösterna i
bolaget.

Magasin 3, Stockholm Konsthall, som ingår i Proventuskoncernen har under 1999 visat ett
flertal av kritiker uppskattade och av allmänheten välbesökta utställningar, bl a den amerikanske
performance-konstnären Chris Burden och den danske konstnären Per Kirkeby. Judiska Teatern
uruppförde under året Harold Pinters pjäs" Aska".

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Dotterbolaget Proventus Handels AB (556104-0170) har 2000-02-17 upplösts och genom fusion

tPpgått i Proventus AB (556042-3443).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Ägarförhållanden
Robert Weil ägde vid årsskiftet samtliga aktier i Proventus. Andreas och Sandra Weil innehar
konvertibier som konverteras till aktier under år 2000, motsvarande 17 % av aktiekapitalet och 2%
av rösterna.

Resultat och ställning
Utvecklingen av koncernens resultat och ställning framgår av nedanstående nyckeltal för de senaste
fem åren. Noteras kan dock att årets försäljning drabbats av negativa valutakursdifferenser
uppgående till 102 Mkr. Föregående års siffia var en vinst uppgående till 106 Mkr. Dessutom har
bolaget återköpt egna konvertibier vilket belastat resultatet med 33 Mkr.

Enligt besked från SPP har företagsanknutna överskottsmedelom ca 33 Mkr allokerats till
koncernen. Överskottsmedlen har ej tagits upp i bokslutet.

Koncernen
Nncr 1995 1996 1997 1998 1999
Nettoomsättning, Nncr 4.279 1.501 543 16.384 11.406
Resultat efter finansiella poster, Mkr 333 1.455 329 128 -71
Balansomslutning, Mkr 3.818 3.163 2.759 2.899 2.680
Soliditet, % 15 62 79 71 73
Avkastning på eget kapital, % 75 127 18 6 neg
Avkastning på sysselsatt kapital, % 15 59 14 6 neg
Substansvärde, Mkr *) 1.771 2.250 2.315 2.248 2.138
Antalet anställda 2.001 1.024 389 357 420
Definitioner framgår av not 2.

~

*) Exklusive dold reserv i helägda dotterbolag.

Förslag till disposition av vinst
Koncernen
Koncernens fria egna kapital uppgick den 31 december 1999 till 1.837 Mkr. Någon avsättning till
bundna reserver föreslås inte.

Moderbolaget
Till bolagsstärruTill bolagsstämmans förfogande står 1.692.242.781 kronor i form av tritt eget kapital. Styrelsen
~reslår att hela beloppet balanseras i ny räkning.
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RESUL TA TRÄKNING KONCERNEN

~ 1999 1998

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor

Bruttoresultat

Försäljningskostnader
Administrati o nsk o stnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat vid försäljning av dotterföretag
Resultat vid återköp av egna konvertibier
Resultat vid försäljning av värdepapper
Nedskrivning av värdepapper
Ränteintäkter
Räntekostnader
Valutakursdifferenser

Resultat efter finansiella poster

Skatter
Minoritetens netto andel

~Årets resultat

Not 3 16.384
-16.036

348

-109
-137

-8
27

-11
110

o-19
-33
21

O
3

-24

44
-22
12

-20

Not 3

Not 5 -23 -1
-1-6

-100 126
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Mkr

Anläggnin gstillgån gar
Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och annan teknisk utrustning
Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i intressebolag
Andra långfiistiga värdepappersinnehav
Andra långfiistiga fordringar

Omsä Uni ngstillgå n gar
Varulager
Fordringar

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfiistiga placeringar

Kassa och bank

OmsäUni ngstillgån gar

Varulager
Fordringar

Kundfordringar
Övriga fordringar

Summa tillgångar
~

v

BALANSRÄKNING KONCERNEN

1998-12-311999-12-3 1

TILLGÅNGAR

Not 6
4

90
5

79
Not 7

134
24
36

119
27
34

Not 8
Not 12
Not 12

16
76
17

373

Not 13 1.983 2.224

100
97
12

85
108
13Not 14

3729
49

2.267
56

2.526

2.680 2.899
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Mkr

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital
Bundna reserver

Fritt eget kapital
Fria reserver
Årets resultat

Minoritetsintressen

Avsättningar
Avsatt till pensioner, PRI
Avsatt till pensioner, övriga
Latenta skatteskulder
Övriga avsättningarv

Långfristiga skulder
Räntebärande

Lån från aktieägare
Konverteringslån
Övriga lån
C h ec kräknings kredit er
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Räntebärande

Övriga kortfiistiga skulder
Icke räntebärande

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfiistiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Ställda säkerheter

~nsvarsförbindelser

1999-12-31 1998-12-31

54
1122

1.937 1.850
126

2.041
-100

1.917

33 30

Not 16

Not 17
Not 17

113
36
34
ONot 18

45
228

259

44
14
11
60

388

2.680

241
4

350

Not 19

2.899

Not 20
Not 20

120
42
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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
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder

Nettofinansiering från årets verksamhet

Medel bundna i anläggningar
Förändring av immateriella tillgångar
Förändring av materiella tillgångar
F örändring av finansiella tillgångar

AtTärsverksamhetens överskott

Aktieägarfinansierin g
Nyemission
Nedsättning genom inlösen av aktier
Återbetalning av aktieägartillskott
Minoritetens andel

Extern räntebärande finansieri
Kortmstig lånefinansiering
Långfiistig lånefinansiering

Kassaflöde efter finansiering

Likvida medel vid årets ingång
Likvida medel vid årets utgång

t

RÖRELSEN

16.411
-16.282

11.423
-11.414

-2.036
-73
-29

-2.011

-61
-17
105

-1. 984

FINANSIERING

721
-6

-39
-4

-266

10

ng
286

l

-1.946

93 2.039
78 93

ingång
utgång

7



RESUL TA TRÄKNING MODERBOLAGET

~ 1999 1998

Rörelsens intäkter och kostnader
Admini strati o nsko stnad er
Övriga kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Utdelning från dotterföretag
Andelsresultat
Resultat vid återköp av egna konvertibier
Resultat vid försäljning av värdepapper
Nedskrivning av andelar i koncernföretag
Ränteintäkter
Räntekostnader
Valutakursdifferenser

irets resultat

\ J

-1

o
-6

-33
l

-2
l

-27

51
-5
O
O

-1
3

-17
2

32
4

-65
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

1999-12-31Mkr

Anläggn in gstillgån gar
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark
Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag
F ordringar hos koncernföretag
Andra långmstiga värdepappersinnehav

Omsättningstillgångar
Fordringar

Övriga fordringar
Kassa och bank

v

Summa tillgångar
~

V

'-./

1998-12-31

TILLGAN G AR

Not 9
5 5

Not 10
Not 11 2.189 2.187

150184
Not 12 l

2.379
12

2.354

2.382
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Mkr

EGET KAPITAL, A VSÄ TTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital
Överkursfond
Reservfond

Fritt eget kapital
Fria reserver
Årets resultat

Långfristiga skulder
Räntebärande

Lån från aktieägare
Konverteringslån
Skulder till dotterbolag
Övriga långfristiga skulder

"-.---

"-"

Kortfristiga skulder
Räntebärande

Övriga kortfristiga skulder
Icke räntebärande

Skulder till dotterbolag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

" /

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
~

1998-12-311999-12-31

Not 15

58
12
10

54
l

10

1. 758 1.770
32

1.867
-65

1.773

80
22

330

Not 17
Not 17

16
448

36o

o
Not 19

2.382 2.360

Inga
110

Not 20
Not 20

Inga
59
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KASSAFLÖDESANAL YS MODERBOLAGET

Mkr 1999 1998

Kassaflöde från årets verksamhet
Rörelsens kostnader
Resultat tilVffån dotterbolag
Finansiella intäkter och kostnader

Kassaflöde från rörelsen

Medel bundna i verksamheten
F örändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder

Nettofinansiering från årets verksamhet

'-'

Medel bundna i anläggningar
Förändring av finansiella tillgångar

Affårsverksamhetens överskott

L-

Fr
A kt i eä garfi nan s i erin g

Nyemission
Nedsättning genom inlösen av aktier
Återbetalning av aktieägartillskott

Extern räntebärande finansiering
Kortfristig lånefinansiering
Långmstig lånefinansiering

Kassaflöde efter finansiering

Likvida medel vid årets ingång
Likvida medel vid årets utgång"-. ~

RÖRELSEN

-1
44

-42
-11

-65
-96

21
-6

-39

-36
155

-1

3
2

FINANSIERING

7
-266
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Not l Redovisnings- och värderingsprinciper
Proventus ABs redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation (RR 1:96).

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av
rösterna.

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 koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av
bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill. Om i stället det koncernmässiga
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 i form av vinst/förlust vid
försäljning av andelar i dotterföretag.

Proventus AB tillämpar dagskurs metoden 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. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital.

När moderföretaget eller annat koncernföretag i Proventuskoncernen företagit säkringsåtgärd för att balansera
och skydda mot kursdifferenser på en netto investering i ett självständigt dotterföretag, förs kursdifferensen på
säkringsinstrumentet 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 koncem- och bolagsnivå beaktas skatteeffekten, vilken redovisas
som latent skattefordran respektive latent skatteskuld. Dock beaktas ej latent skatt på koncernmässig positiv eller
negativ goodwill. Ej heller beaktas latent skattefordran på upparbetade eller förvärvade underskottsavdrag.

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.

Intressefö retags redovisnin g
Som intressef6retag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar
minst 20 % av rösterna rör samtliga andelar. Andelar i intressef6retag redovisas enligt den s k kapitalandels-
metoden.

Kapitalandelsmetoden innebär att konsolidering huvudsakligen sker på separata rader i koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen.

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 balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t
ex terminssäkring, används terminskursen.

~

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

Anläggnin gstill gån gar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

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

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 och skulder, värderade till marknadsvärde.
Marknadsvärdet inkluderar inte dold reserv i helägda dotterbolag.
Skulder inkluderar inte lån från aktieägare.

Justerad soliditet
Substansvärde inklusive minoritetsintressen, i förhållande till marknadsvärdet av

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

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto, med tillägg för finansiella kostnader, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt
kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutning, med avdrag för icke räntebärande skulder och latent
skatteskuld.

Nettoomsättningens och resultatets fördelning på rörelsegrenar och geografiska marknader

s umma
~

5-10 år
20-50 år
20-50 år
5-10 år
5-10 år

tillgångarna.

-102 106
10.723 15.802

63 -
208 225
412 361

o -4

11.406 16.384
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Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt fOljande:

Summa

* Varav värdepappershandellO.723 Mkr ( 15.802 Mkr).

Resultat efter finansiella poster fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

Mkr 1999 1998
Proventus med flera * -142 103
Nessuah Zannex 30 -
Proventus Design 9 -1
Tretom 45 33
Koncernjusteringar -13 -7

Sununa -71 128
*Varav värdepappershandel-21 Mkr ( 144 Mkr).

Not 4. Antalet anställda samt löner, andra ersättningar och sociala kostnader

1998

Antalet anställda Löner och ersättningar, Mkr
Kvinnor Män Totalt Styrelse ÖVriga Totalt

och VD anställda
Helsingborg 7 32 39 5 Il 16
Kinna 25 21 46 9 9
Stockholm Il 12 23 l 7 8
Växjö l 3 4 l l 2
ÖVriga l 2 3 l l
Summa i Sverige 45 70 115 7 29 36

Danmark
Finland
Irland
Mexiko
Tyskland
Summa i utlandet

Totalt 172 185 357

Pensionskostnader
ÖVriga sociala kostnader
Totalt

~

127 115 242

13 72 85

3 1 4
4 18 22

20 91 111

14



1999
Antalet anställda Löner och ersättningar, Mkr

Kvinnor Män Totalt Styrelse ÖVriga Totalt
och VD

lHelsingborg
Kiona
Stockholm
Växjö
ÖVriga
Summa i Sverige

Danmark
Finland
Irland
Israel
Mexiko
Tyskland
Summa i utlandet

Totalt 220 200 420

Pensionskostnader
ÖVriga sociala kostnader
Totalt

Moderbolaget har, utöver verkställande direktör, inte haft några anställda. Moderbolaget har till styrelsen
utbetalat 140 Kkr i styrelsearvoden och 46 Kkr i sociala avgifter. 1 övrigt har ingen annan lön eller ersättning
utbetalats. Lön och andra fönnåner till ledande befattningshavare har utbetalats från Proventus Handels som
har samma administrativa ledning som Proventus.

Kostnaden för revision av koncernen uppgick till 2,6 Mkr varav 0,3 Mkr avser andra uppdrag än
revisionsuppdraget.

Not 5. Skatter

Inkomstskatter
Latenta skatter

~umma

10
24
10
3

11 108

1 5 6
2 24 26

14 126 140

-17 -4
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Not 6. Immateriella an'äggningstill

Ackumulerat anskaffningsvärde ffi
Omräkningsdifferens
Inköp
Försäljning
Ackumulerat anskaffningsvärde UH

Ackumulerade avskrivningar ffi
Försäljningar
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar UB

Summa

Not 7. Materiella anläggningstillgångar Koncernen
Byggnader och mark Maskiner och annan Inventarier, verktyg

teknisk utrustning och installationer
~ 1999 1998 1999 1998 1999 1998

Ackumulerat anskaffningsvärde IB
Omräkningsdifferens
Inköp
Försäljning
Ackumulerat anskaffningsvärde UB

Ackumulerade avskrivningar IB
Omräkningsdifferens
Försäljningar
Arets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar UB

Summa

Taxeringsvärde, svenska fastigheter
Motsvarande bokfört värde

~

gångar Koncernen
Goodwill

-2 -15 -8-2
l
O o -13 -7

-1 -2 -28 -15

104
5
2

15
11

14
10
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Not 8. Finansiella anläggningstillgångar Koncernen
Aktier i intressebolag Andra långfristiga Andra långfristiga

värdepappersinnehav fordringar
Mkr 1999 1998 1999 1998 1999 1998

Ackumulerat anskaffningsvärde ffi 16 60 97 129 17 7
Inköp 8 16 Il 37 14 10
Försäljning -38 -69
ÖVerföringar -60
Ackumulerat anskaffningsvärde UR 16 70 97 31 17

Ackumulerade nedskrivningar ffi
Försäljning
Årets nedskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar UR

Summa

Not 9. Materiella anläggningstillgångar Moderbolaget
Byggnader och mark

Mkr 1999 1998

Ackumulerat anskaffningsvärde ffi
Ackumulerat anskaffningsvärde UB

Ackumulerade avskrivningar ffi
Ackumulerade avskrivningar UB

Summa

Taxeringsvärde, svenska fastigheter
Motsvarande bokfört värde

~

24

9 9
9 9

-4 -4
-4 -4

6
5

5
5
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Not 10. Finansiella anläggningstillgångar Moderbolaget
Aktier i dotterbolag Fordringar hos

koncernföretag
Mkr 1999 1998 1999 1998

Ackumulerat anskaffningsvärde ffi
Inköp
Försäljningar
Årets nettoförändring
Ackumulerat anskaffningsvärde UB

Ackumulerade nedskrivningar ffi -182 -182
Årets nedskrivningar -2 O
Ackumulerade nedskrivningar UB -184 -182

Summa 2.189 2.187 184 150

Moderbolaget
Andra långfristiga Andra långfristiga

värdepappers innehav fordringar
Mkr 1999 1998 1999 1998

Ackumulerat anskaffningsvärde ffi 12 I O l
Inköp II
Årets nettoförändring -II -I
Ackumulerat anskaffningsvärde UB I 12 O O

Not 11. Andelar i dottenöretag

arg. nr. Säte Land Antal Andel Bokfört
av värde

kapital
Mkr
AB Judiska Teatern i Sverige 556543-4858 Stockholm Sverige 100 100% O
Magasin 3 Tel-Aviv Ltd Tel Aviv Israel 28.000 100% O
Proventus Pagoda Ltd Tel Aviv Israel 32.700 100% O
Proventus Holdings Inc New York USA 100 100% 30
Proventus Handels AB 556104-0170 Stockholm Sverige 32.832.689 100% 2.154
Stockholms Konsthall, Magasin 3 KB 916615-6738 Stockholm Sverige 99 99% 2
Triscope Management AB 556553-7437 Stockholm Sverige 67 67% 2

556312-4741 Stockholm Sverige 5.000Upsala-Ekeby AB
S umma

~

100% 1
2.189
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Not 12. Andra långfristiga

Mkr
Moderbolagets innehav

I
O

75.000 14
22.500 3

l 8
3.075 44

24
94

Mkr 1999 1998

Bank Leumi värdepappersfonder
DLJ Millennium Partners, L.P.
Dotterbolagens innehav
Drummond Gate AB, i likvidation
SKT Granit Oy Ab
The AG Tech-Fund
Zenit
Nessuah Zannex, intressebolag
Summa

Not 13. Varulager

Värdepapper
Råvaror
Halvfabrikat
Färdigvaror
Pågående arbeten

s umma 1.983 2.224
Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip. Handel med värdepapper har bedrivits från och med
1998. Proventus Handels har köpt indexsäljoptioner och för att finansiera detta ställt ut indexköpoptioner med
en lösenkurs ca 15% högre än indexnivån vid tidpunkten för utställandet. eller 10% högre än balansdagens
indexnivå. På grund av uppgången i index var teoretiskt återköpsvärde vid balansdagen -78 Mkr. Under
förutsättning att aktieindex inte rör sig väsentligt från balansdagens nivå, kommer sälj- och köpoptionema att
förfalla utan värde. Positionen har därför i bokslutet tagits upp till O kronor. Vid bokslutstillfället var
marknadsvärdet på värdepapper 27 Mkr högre än bokfört värde.

Not 14. Förutbetalda kostnader och

Mkr
Förskottsbetald hyra
Andra f6rskottsbetalda kostnader
Upplupna inkomsträntor
Upplupna royaltyintäkter
Andra upplupna intäkter

s umma
~

värdepappersinnehav
Bokfört

värdeAntal

upplupna intäkter
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Not 15. Eget kapital Aktie- Bundna Fria Totalt
Förändrin~ av e~et kapital, koncernen kapital 1) reserver reserver kapital
Mkr
Enligt balansräkning 1998-12-31 54 11 1.976 2.041
Nyemission 2)
Inlösen
Återbetalning av aktieägartillskott
Omräkningsdifferens
Arets resultat
Enligt balansräkning 1999-12-31

Aktie- ÖVerkurs- Reserv- eget Totalt
Förändrin~ av e~et kapital, moderbola~et kapital 1) fond Fond kapital kapital
Mkr

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 B
med 1.010 preferensaktier på nominellt 10.000 kr, med en tiondels röst per aktie.

2) Preferensaktierna är registrerade först under år 2000.

Not 16. Övriga avsättningar
Koncernen

~r 1999 1998

Garanti- och produktansvar
Rättstvister
Avvecklingskostnader
ÖVrigt
S umma

Not 17. Lån från aktieägare
Vid beräkning av nyckel tal inkluderas dessa lån i riskbärande kapital och substansvärde. Konverteringslånet
löper till 2006-12-31 och kan konverteras till 55 st aktier av serie B preferens till ett belopp om 4.230.000 USD.

Not 18. Checkräkningskrediter
Koncernen Moderbolaget

Mkr 1999 1998 1999 1998
Beviljade krediter 66 190 50 150
Outnyttjade krediter -66 -151 -50 -150
Utnyttjade krediter O 39 O O
~

20



upna kostnader och iörutbetalda intäkterNot 19. Upp'
Koncernen Moderbolaget

Mkr 1999 1998 1999 1998
Upplupna kostnader for personalen 16 16
Upplupna revisions- och konsultarvoden 2 3
Upplupna utgiftsräntor 7 8 6 8
Ej erhållna leverantörsfakturor 12 9
ÖVrigt 23 20

60 56

Not 20. Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter Koncernen Moderbolaget
Mkr 1999 1998 1999 1998
För skulder till kreditinstitut
F asti ghetsintecknin gar
Företagsinteckningar
Kundfordringar
Varulager
För övriga skulder
Spärrade medel
För utställda optionskontrakt
Varulager

~~~~
Ingvar Framhåll

Auktoriserad revisor

58
29
32

42
51
7

11

l

4 42 59 110

Stockholm 2000-03-24

('
1\.t.A.,~ L:. t e.,,~L./ PehrLage~n .

Joakim Santesson

" /- ..

\../\ ,-.\ /'-~~.Z '- \.. C'o '- - "--------

Mikael Kamras
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits
2000-03-24

I~ u:ll
Peter Clemedtson

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i

Proven tus Aktiebolag (publ)

arg nr 556042-3443

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning i Proventus AB för år 1999. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala
oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed 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 fel. En revision innefattar att granska ett urval av
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. l en revision ingår också
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem
samt att bedöma 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 att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra
uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med
god redovisningssed i Sverige.

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.


