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Pörssitiedote 5.6.2003 klo 9.00

EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002 - 30.4.2003 (6 KK)
Marras - huhtikuu (1.11.2002 - 30.4.2003)
liikevaihto 27,7 milj. euroa
liikevaihdon kasvu 59,5 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan
ajanjaksooon
nettotulos 1,4 milj. euroa
Tulevaisuuden näkymät
tilikauden toisen puoliskon liikevaihdon ennustetaan olevan samaa
tasolla kuin tilikauden ensimäisellä puoliskolla
samalla tilikauden toisen puolivuotisjakson nettotuloksen
odotetaan olevan positiivinen
markkinanäkymät ovat edelleen epävarmat ja sisältävät riskejä
MARRAS - HUHTIKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS
Katsauskauden liikevaihto oli 27,7 milj. euroa (17,4 milj. euroa),
muutos edellisen tilikauden vastaavaan ajanjaksoon oli 59,5 %.
Lokakuun lopussa päättyneen edellisen puolivuotisjakson liikevaihto
oli 21,4 milj. euroa. Myynnin kasvun ja toiminnan tehostamisen myötä
konsernin liiketulos parani verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan. Katsauskauden liikevoitto oli 1,8 milj. euroa (- 2,6
milj. euroa). Osaltaan liikevoittoa nosti maaliskuussa toteutuneesta
Vantaan Rekolan kiinteistön myynnistä kirjattu kertaluonteinen 0,3
milj. euron myyntivoitto.
Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä oli 1,7 milj. euroa (- 2,4
milj. euroa)ja nettotulos 1,4 milj. euroa (- 2,4 milj. euroa).
Nettotulosta heikensi korkeimmalta hallinto-oikeudelta huhtikuussa
saatu päätös liittyen Efore Oyj:n fuusiossa 1997 yhtiön haltuun
tulleiden omien osakkeiden myynnistä seuranneen veroerän kohteluun.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei osakkeiden uudelleen
liikkeeseenlaskua takaisin markkinoille hyväksytä OYL:n 12 luvun 3a
:n mukaiseksi verovapaaksi pääomasijoitukseksi. Päätöksen seurauksena
tarkastelujaksolle on kirjattu 0,3 milj. euron ylimääräinen verokulu,
joka heikentää vastaavalla summalla konsernin nettotulosta.
Päätöksestä aiheutuvan veroseuraamuksen mukaiset verot on maksettu jo
aikaisemman verotuspäätöksen mukaisesti, joten päätöksellä ei ole
likviditeettivaikutusta konserniin.
MARRAS - HUHTIKUUN KEHITYS
Viime tilikauden lopulla alkanut Eforen tuotteiden kysynnän elpyminen
jatkui. Myynti kehittyi positiivisesti sekä tietoliikenne-, teollisuusettä sairaalaelektroniikan osalta. Myös konepaja-teollisuuden
toimitukset kehittyivät suotuisasti. Konsernin liikevaihdon kasvu
mahdollistui pitkälti Eforen joustavan ja ketterän toiminnan ansiosta.
Merkittävä osa kasvusta syntyi viimevuoden lopulla ja kuluvan
tilikauden alussa markkinoille tuotujen uusien tuotteiden myynnistä.
Osa kasvusta liittyi uuden strategian mukaisesti voitettuihin
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elektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalvelu-asiakkuuksiin.
Maantieteellisesti Euroopan lisäksi eritoten USA:n liiketoiminta
kasvoi suotuisasti uusien asiakkuuksien ja tuotteiden myötä. Tätä
todistaa myös se, että Irving-Las Colinas - alueen kauppakamari
valitsi huhtikuussa Efore (USA), Inc:in "Vuoden 2002 kansainväliseksi
yritykseksi" tunnustuksena jatkuvista ponnisteluista yrityksen
laajentamiseksi ja Irvingin alueen kehittämiseksi. Kiinan ja Brasilian
toiminnot kehittyivät arvioidun mukaisesti. Saksassa osakkuusyhtiö
Power Innovation GmbH:n liiketoiminta tilikauden ensimmäisellä
puoliskolla jäi selkeästi alle tavoitellun tason pääosin Saksan
haasteellisesta markkinatilanteesta johtuen.
TOIMINNAN TEHOSTAMINEN
Panostukset toiminnan kehittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen
jatkuivat läpi tarkastelujakson. Pääpaino toiminnan kehittämisessä oli
materiaalihallinnossa ja tuotannon tehostamisessa kustannuksia
laskien. Vantaan teholähdetuotannon ulkoistaminen Viroon ja
tasasuuntaajajärjestelmävalmistuksen keskittäminen Saarijärvelle
saatiin tarkastelujakson aikana päätökseen. USA:ssa panostettiin
tuotannon tehostamisen lisäksi tuotantovalmiuksien laajentamiseen
vuokraamalla lisää toimitilaa. Myös Kiinassa siirrytään uusiin entistä
isompiin tiloihin kesän 2003 aikana. Kiinan uudet tilat liittyvät sekä
tuotekehitys- että tuotantotoiminnan kasvattamiseen. Lisäksi Euroopan
toimintojen osalta selvitellään mahdollisuuksia tuotannon ja
alihankinnan lisäämiseen Suomen lähialueilla.
RAHOITUS
Konsernin rahoitusasema katsauskaudella oli tyydyttävä.
Nettorahoituskulut olivat 78,8 tuhatta euroa (tuotot 241,8 tuhatta
euroa). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 42,4 %
(36,5 %). Konsernin korolliset nettovelat olivat 0,4 milj. euroa (5,2
milj. euroa). Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 4,6 milj.
euroa (3,7 milj. euroa). Taseen loppusumma on 26,6 milj. euroa (25,2
milj. euroa). Voitollisen operatiivisen liiketoiminnan lisäksi
konsernin rahoitusasemaan vaikutti positiivisesti Vantaan Rekolassa
sijaitsevan kiinteistön myynti maaliskuussa Vantaan
Teollisuuskiinteistöt Oy:lle. Myyntihinta oli 1,0 milj. euroa.
PÖRSSIN MUUN JULKISEN KAUPANKÄYNNIN OHJESÄÄNTÖ; 4. LUVUN 2 :N
MUKAINEN KANNANOTTO YHTIÖN VAROJEN RIITTÄVYYTEEN
Yhtiön johdon näkemyksen mukaisesti konsernin käytettävissä olevat
varat nykyisellä toiminnan tasolla ovat riittävät seuraavan 12
kuukauden aikana. Käytettävissä olevien varojen määrään vaikuttaa
myynnin ja liikevaihdon kehittyminen suunnitellun mukaisesti sekä
onnistuminen kustannusten ja käyttöpääoman hallinnassa.
Toiminnan jatkuva tehostaminen ja positiivinen kehitys varastojen
hallinnassa ovat pienentäneet kustannuksia ja toimintaan sitoutuvaa
käyttöpääoman määrää. Lisäksi materiaalihankintojen suotuisasti
kehittyneet maksuehdot sekä tuotannossa tarvittavien materiaalien
varastointi kaupintavarastomallia käyttäen jättävät omalta osaltaan
aikaisempaa enemmän pelivaraa yhtiön kasvun rahoitukseen. Kasvusta
taasen vastavuoroisesti hyötyvät myös Eforen materiaalitoimittajat.

INVESTOINNIT
Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,1 milj. euroa (0,8 milj.
euroa), joista kolmannes muodostuu tuotekehitysaktivoinneista.
Investointien kasvuun vaikutti myös tuotantovalmiuksien laajentaminen
USA:ssa ja Kiinassa.
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Eforen osakkeiden kokonaislukumäärä on 8.135.104, joista A-sarjan
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osakkeita on 7.605.488 ja K-sarjan osakkeita 529.616 kappaletta.
Rekisteröity osakepääoma 30.4.2003 oli 13.829.676,80 euroa.
Osakkeen ylin kurssi marras-huhtikuussa oli 1,69 euroa ja alin kurssi
0,72 euroa. Keskikurssiksi muodostui 1,11 euroa ja päätöskurssi oli
1,69 euroa. Osakekannan markkina-arvo laskettuna A-osakkeiden
viimeisellä kaupankäyntihinnalla 30.4.2003 oli 13,6 milj. euroa.
Kauppojen yhteismäärä Efore Oyj:n A-osakkeilla Helsingin Pörssin Ilistalla katsauskauden aikana oli 1,7 milj. kappaletta ja vaihdon arvo
oli 1,7 milj. euroa, 22,9 % A-osakkeiden antioikaistusta
osakemäärästä, 21,4 % osakkeiden kokonaismäärästä 30.4.2003.
Osakkeenomistajien lukumäärä oli katsauskauden päättyessä 1432
(30.4.2002: 1492).
YHTIÖN HALLUSSA OLEVAT OMAT OSAKKEET
Yhtiö on edellisten tilikausien aikana ostanut yhtiökokouksen
valtuutamana julkisessa kaupankäynnissä omia osakkeitaan. Yhtiön
hallussa katsauskauden päättyessä oli 119.200 A-osaketta. Osakkeista
on maksettu yhteensä 481.237,83 euroa. Osakkeet ovat nimellisarvoltaan
yhteensä 202.640 euroa ja kirjanpitoarvoltaan 203.832 euroa. Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu osuus osakepääomasta
on 1,5 % ja äänimäärästä 0,7 %. Yhtiön hallussa olevilla omilla
osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä niille makseta osinkoa.
KONSERNIN RAKENNE JA ORGANISAATIO
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Efore Oyj ja sen kokonaan omistamat
tytäryhtiöt, Efore Power Design Oy, Efore (UK) Ltd, Efore (USA), Inc.,
Efore (Suzhou) Electronics Co. Ltd. ja Efore Ltda. Lisäksi Efore Oyj
omistaa 25 % tehoelektroniikan alalla toimivasta saksalaisesta Power
Innovation GmbH:sta.
Organisaatio perustuu kolmeen asiakaskohtaiseen liiketoimintaan, jotka
kukin vastaavat maailmanlaajuisesti myynnistä ja tuotekehityksestä
omille nimetyille asiakkailleen. Konsernin yhteisiä globaaleja
toimintoja ovat markkinointi, materiaalihankinta, tuotanto,
teknologiakehitys, rahoitus sekä laatu- ja ympäristöasiat.
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 13.3.2003. Yhtiökokous
valitsi yhtiön hallitukseen viisi varsinaista jäsentä ja yhden
varajäsenen; ins. MBA Hannes Fabritius, KTM Timo Syrjälä, yomerkonomi, VMK Matti Tammivuori, DI Veijo Komulainen, KTM Heikki
Marttinen ja varajäseneksi merkonomi Pirkko Fabritius. Kaikki em.
henkilöt valittiin tehtäväänsä uudelleen. Yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi uudelleen Ernst &
Young Oy:n, KHT-yhteisön, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha
Nenonen.
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 379 (443)
ja katsauskauden lopussa 392 (425). Henkilöstön määrä lisääntyi
tilikauden ensimmäisen puolivuotisjakson aikana 16 henkilöllä.
Henkilöstöstä oli katsauskauden lopussa Suomessa 295 (360), 75,3 %
(84,7 %) ja ulkomaiden toimipisteissä 97 (65). Suurin osa
tarkastelujakson henkilöstölisäyksistä kertyi USA:ssa.
VEROTUS
Korkein hallinto-oikeus on 22.4.2003 antamassaan päätöksessä hylännyt
yhtiön valituksen, joka koski yhtiön omistuksessa olleiden omien
osakkeiden myynnistä syntyneen myyntivoiton verotusta. Korkein
hallinto-oikeus on katsonut, toisin kuin yhtiö, että saatu
myyntivoitto oli veronalaista elinkeinotuloa. Päätöksen seurauksena
tilikauden ensimmäiselle puoliskolle on kirjattu aiemmin mainittu 0,3
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milj. euron ylimääräinen verokulu.
Muilta osin veroina on otettu huomioon katsauskauden verotettavaa
tuloa vastaavat verot erillisyhtiöissä, jolloin laskelmassa on
huomioitu verotuksessa vähennettävissä olevat aikaisempien tilikausien
tappiot katsauskauden tulokseen asti. Muutoin varovaisuuden
periaatteen mukaan laskennallista verosaamista ei ole huomioitu.
LÄHIAJAN NÄKYMÄT
Markkinatutkimusten mukaan teholähdealan markkinoiden kasvun odotetaan
alkavan uudelleen vuonna 2003 ja jatkuvan 5-10 % vuositasolla ainakin
seuraavan viiden vuoden ajan. Vuoden 2003 alussa teholähdemarkkinoiden
yleinen kehitys jäi kuitenkin vielä lievästi negatiiviseksi
vallitsevasta maailmantilanteesta johtuen. Näillä näkymin
teholähdemarkkinoiden globaali kasvu siirtyykin vuoden 2004 puolelle.
Elektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalvelumarkkinoilla lähiajan
kasvunäkymät ovat positiivisemmat ulkoistusten edelleen lisääntyessä.
Eforen asiakaskohtaisesti räätälöidyista teholähteistä ja
tasasuuntaajajärjestelmistä suuri osa on kehitetty erilaisiin
tietoliikenteen ratkaisuihin. Käsityksemme mukaan uusien langattomien
palvelujen ja tekniikoiden myötä tietoliikenneverkkojen laajennuksia
ja uudisrakentamista tarvitaan. Näitä uusia tekniikoita ovat mm. EDGE,
WCDMA ja WLAN. Markkinatutkimukset ennustavatkin tietoliikennetoimialan teholähdekysynnän kasvavan seuraavan viiden vuoden ajan
muita asiakassegmenttejä nopeammin. Teollisuus- ja
sairaalaelektroniikan sekä konepajateollisuuden osalta teholähteiden
kysynnän ennustetaan jatkuvan vakaampana.
Eforelle alkuvuoden myynnin kasvu mahdollistanee paluun vuosien 2000
ja 2001 liikevaihtotasolle. Arvioimme, että kuluvan tilikauden
toisella puoliskolla liikevaihto säilyy nyt päättyneen
tarkastelujakson tasolla. Samalla ennakoimme tilikauden toisen
puoliskon nettotuloksen pysyvän positiivisena, vaikkakin
markkinanäkymät ovat epävarmat ja sisältävät riskejä. Yleinen
epävarmuus johtuu vallitsevasta maailmantilanteesta ja tätä
seuraavasta investointien verraten matalasta tasosta. Yleiseen
epävarmuuteen vaikuttaa myös pääosin Aasiassa liikkeellä oleva SARSepidemia.
Tietoja ei ole tilintarkastettu.
Tämä tiedote julkaistaan ainoastaan suomenkielisenä.
KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa
LIIKEVAIHTO
Valmiiden ja
keskeneräisten
tuotteiden varastojen
muutos
Liiketoiminnan muut
tuotot
Liiketoiminnan kulut
Poistot ja
arvonalentumiset
Osuus osakkuusyrityksen
tuloksesta
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
% liikevaihdosta
Rahoitustuotot ja kulut (netto)
TULOS ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ

11/024/03
6 kk
27,7
0,2

11/01- muuto
11/01
4/02
s - 10/02
6 kk
%
12 kk
17,4 59,5
38,8
0,4 -50,0
-0,5

0,3

0,0

n.a.

0,1

-25,3
-1,1

-19,2
-1,2

31,8
8,3

-38,3
-2,3

0,0

0,0

0,0

-0,1

1,8
6,6
-0,1
1,7

-2,6 168,4
-15,0
0,2
150,0
-2,4 170,0

-2,3
-5,9
-0,1
-2,4
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1,7

-2,4 170,0

6,3
-0,3
1,4

-13,6
0,0 n.a.
-2,4 157,6

-2,4
-6,2
0,0
-2,4

KONSERNIN TASE

30.4.200 30.4.200 muuto 31.10.20
3
2
s
02
milj.euroa
%

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
Osakepääoma ja muu oma
pääoma
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras
pääoma
Lyhytaikainen vieras
pääoma
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
Tulos/osake, eur
Oma pääoma/osake, eur
Omavaraisuusaste,%
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen,
milj. euroa
% liikevaihdosta
Henkilöstö keskimäärin
KONSERNIN
VASTUUSITOUMUKSET
OMASTA PUOLESTA, milj.
euroa
Kiinteistökiinnitykset
- Yrityskiinnitykset
- Vuokra- ja
leasingvastuut
Johdannaissopimukset
- Valuuttatermiinit
Käypä arvo
Kohde-etuuden arvo

2,0
0,1
5,4
0,1

1,6 25,0
0,1
0,0
7,1 -23,9
0,2 -50,0

1,8
0,1
6,3
0,1

7,9
6,5
0,7
3,9
26,6

8,0 -1,3
4,5 44,4
0,8 -12,5
2,9 34,5
25,2
5,6

6,6
6,2
0,6
3,0
24,7

11,4

9,4

3,0

21,3

9,4

5,6 -46,4

3,9

12,2

10,2

19,6

11,4

26,6

25,2

5,6

24,7

0,18
1,39
42,4
1,1

-0,30 160,0
1,15 20,9
36,5 16,2
0,8 37,5

-0,30
1,16
37,8
1,4

4,0
379

4,6
443 -14,4

3,6
415

30.4.200 30.4.200 muuto 31.10.20
3
2
s
02
%
0,0

0,6

0,6

6,7
2,8

100,0
6,4
4,7
4,0 -30,0

1,2
1,2

0,0
0,0

0,0
0,0

n.a.
n.a.

6,4
3,2

Efore-konsernin yhdeksän kuukauden osavuosikatsaus ajalta 1.11.2002 31.7.2003 julkaistaan 9.9.2003.
Espoossa, 5. päivänä kesäkuuta 2003
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EFORE OYJ
Hallitus
Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi, puh. 040 731
0114 ja talous- ja hallintojohtaja Jorma Lappalainen, puh. 040 821
8753.
JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni
Efore on tietoliikenne-, elektroniikka- ja konepajateollisuutta
palveleva kansainvälinen konserni, jonka toimialana on vaativien
teholähderatkaisujen ja muiden elektroniikkatuotteiden markkinointi,
suunnittelu ja valmistus. Liiketoiminta muodostuu asiakaskohtaisista
ja standarditeholähteistä, tasa- ja vaihtosuuntaajajärjestelmistä sekä
elektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalveluista(ODM).
Eforen kotipaikka on Espoo. Suomessa toimintaa on Espoon lisäksi
Saarijärvellä, Vantaalla ja Tampereella. Ulkomaiset tuotekehitys- ja
tuotantoyksiköt sijaitsevat USA:ssa ja Kiinassa. Yrityksellä on
tytäryhtiö myös Brasiliassa. Lisäksi konsernilla on osakkuusyhtiö
Saksassa. Lokakuussa 2002 päättyneellä tilikaudella konsernin
liikevaihto oli noin 38,8 milj. euroa ja sen palveluksessa oli noin
380 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj on noteerattu Helsingin
pörssin I-listalla.
Internet: http://www.efore.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a NASDAQ OMX company
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