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Efore Oyj - neljännesvuosikatsaus 
EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.200

EFORE OYJ           Pörssitiedote 4.9.2003 klo
9.00
EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002 -
31.7.2003 (9 KK)

Marras - heinäkuu (1.11.2002 - 31.7.2003)
  -    liikevaihto 43,1 milj. euroa
  -    liikevaihdon kasvu 54,3 % verrattuna edellisvuoden
vastaavaan
       ajanjaksooon
  -    nettotulos 3,1 milj. euroa
  -    osakekohtainen tulos 0,38 euroa

Tulevaisuuden näkymät
  -    tilikauden viimeisen neljänneksen liikevaihdon
ennustetaan
       kasvavan tilikauden kolmannesta neljänneksestä
  -    myynnin kasvun ja kustannustehokkaan toiminnan johdosta
       tilikauden viimeisen neljänneksen kannattavuuden
       arvioidaan pysyvän tyydyttävällä tasolla
  -    markkinanäkymät erityisesti tietoliikennesektorilla
ovat edelleen
       haastavat ja sisältävät riskejä

MARRAS - HEINÄKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS
Haastavasta markkinatilanteesta, maailmantalouden yleisen
matalasuhdanteen jatkumisesta sekä dollarin ja euron
kurssimuutoksista huolimatta Efore on onnistunut
kasvattamaan liikevaihtoaan edellisvuodesta. Katsauskauden
liikevaihto oli 43,1 milj. euroa (27,9 milj. euroa), jossa
muutosta edellisen tilikauden vastaavaan ajanjaksoon oli
54,3 %.

Myynnin kasvun, jatkuvien tehostamistoimenpiteiden ja
kustannustehokkaan toiminnan ansiosta konsernin
liikevoitto parani verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan. Katsauskauden liikevoitto oli 3,6 milj. euroa
(- 3,4 milj. euroa). Osaltaan liikevoittoa nosti jo
aiemmin kerrottu Vantaan Rekolan kiinteistön myynnistä
kirjattu kertaluonteinen 0,3 milj. euron myyntivoitto.
Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä oli 3,5 milj.
euroa (- 3,4 milj. euroa)ja nettotulos 3,1 milj. euroa (-
3,4 milj. euroa).

MARRAS - HEINÄKUUN KEHITYS
Eforen liikevaihto on ollut kasvussa jo viitenä
perättäisenä neljänneksenä. Merkittävä osa kasvusta
liittyy uuden keväällä 2002 laaditun strategian mukaisesti
voitettuihin elektroniikan suunnitteluja
valmistuspalveluasiakkuuksiin. Myös teholähteiden myynti
kehittyi positiivisesti kaikilla asiakassektoreilla.
Teholähdemyynnin kasvuun vaikutti viimevuoden lopulla ja
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kuluvan tilikauden aikana markkinoille tuodut uudet
tuotteet, joista moni liittyy kolmannen sukupolven
langattomiin matkapuhelinverkkoihin. Erityisen
ilahduttavaa oli tasasuuntaajajärjestelmien myynnin kasvu,
joka on tulosta viimeaikojen aggressiivisista
vientiponnisteluista.

Maantieteellisesti Pohjois-Amerikan liiketoiminta kasvoi
suotuisimmin. Efore on tarkastelujaksolla voittanut
Pohjois-Amerikassa useita projekteja ja solmiminut uusia
asiakassuhteita. Samalla saatujen tarjouspyyntöjen määrä
on nyt oleellisesti suurempi kuin aiemmin.

Pohjois-Amerikan ohella myös Euroopan ja Kiinan
liiketoiminnat kehittyivät tyydyttävästi. Voimakkaana
jatkuneesta hintakilpailusta huolimatta molemmilla
alueilla solmittiin uusia sopimuksia tietoliikenne-,
teollisuus- ja sairaalaelektroniikka- sekä
konepajateollisuussektoreilla. Ainoastaan Brasilian
tytäryhtiön ja Saksan osakkuusyhtiö Power Innovation
GmbH:n liiketoiminnat jäivät tarkastelujaksolla alle
tavoitellun tason.

TOIMINNAN TEHOSTAMINEN
Panostukset kilpailukyvyn parantamiseen ja
kustannustehokkuuden lisäämiseen jatkuivat läpi
tarkastelujakson. Pääpaino toiminnan
kehittämisessä oli materiaalitoiminnossa, käyttöpääoman
hallinnassa ja tuotannon tehostamisessa. Edellä
mainituilla toimenpiteilla vaikutettiin suotuisasti myös
yhtiön käyttöpääomaan ja kassavirtaan. Tuotannon osalta
kustannustehokkuutta lisättiin Vantaan teholähdetuotannon
ulkoistamisella alihankkijalle Viroon ja
tasasuuntaajajärjestelmävalmistuksen siirtämisellä Eforen
Saarijärven tehtaalle. Tuotannollisen toiminnan loputtua
Vantaalla jatkaa enää tuotekehitys- ja myyntitoiminnot.

TUOTEKEHITYS
Asiakaslähtöinen toiminta, kustannustehokkuus ja
tuotekehitysosaaminen muodostavat Eforen toiminnan
peruspilarit. Tavoitteena on, että asiakkaita voidaan
palvella yhdenvertaisesti niin Euroopassa, Aasiassa kuin
Amerikassakin. Tämän johdosta tuotekehitystoimintoja
laajennettiin tarkastelujaksolla sekä Kiinassa että
USA:ssa. Uusien sopimusten myötä konsernin käynnissä
olevien tuotekehitysprojektien määrä kasvoi edellisestä
vuodesta. Pääosa hankkeista liittyy asaiakaskohtaisesti
räätälöityihin teholähteisiin. Panostuksia jatkettiin myös
lyijyttömän tuotantoprosessin kehittämiseksi.

TUOTANNON LAAJENTAMINEN
Liikevaihdon kasvun myötä omaa tuotantoa on lisätty sekä
PohjoisAmerikassa että Kiinassa. Pohjois-Amerikassa
tuotantovalmiuksien laajennus tapahtui
kaksinkertaistamalla nykyiset toimitilat kevään aikana.
Myös Kiinassa siirryttiin uusiin tiloihin kesän alussa.
Kiinan kolme kertaa aiempaa suuremmat tilat ja toteutetut
laiteinvestoinnit mahdollistavat Eforen kapasiteetin
kasvattamisen ja varautumisen tulevaisuuden kasvuun niin
Kiinan kuin muunkin Aasian kasvavilla markkinoilla.

Edellisessa osavuosikatsauksessa ilmoitettu selvitystyö,
jossa tutkittiin tuotannon ja alihankinnan lisäämistä
Suomen lähialueilla, saatiin kesällä päätökseen.
Selvitystyön tuloksena Efore päätti etabloitumisesta



3.6.2012 23.58EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.200

Sivu 3 / 8https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=29091&messageId=29091

Viroon. Suunnitelman mukaan oma tuotanto Virossa
käynnistyy keväällä 2004. Uusi tehdas tulee keskittymään
nykyisten ja vielä tuotekehityksessä olevien
käsityövaltaisten tuotteiden valmistamiseen Euroopan
markkinoille. Samalla investointi mahdollistaa Eforen
Euroopan liiketoiminnan kustannustehokkaan kasvun ja avaa
ulottuvuuksia entistä monipuolisempaan asiakaspalveluun.
Uusien tuotteiden tuoman liikevaihdon kasvun myötä uudella
tehtaalle ei uskota olevan vaikutuksia yhtiön Suomen
toimintojen työllisyyteen. Eforen Saarijärven tehdas
keskittyy jatkossa yhä enemmän osaamista vaativien ja
korkean automaatioasteen omaavien tuotteiden kehittämiseen
ja valmistukseen.

RAHOITUS
Konsernin rahoitusasema katsauskaudella oli tyydyttävä.
Konsernin nettorahoituskulut olivat -134,3 tuhatta euroa
(tuotot 33,8 tuhatta euroa). Konsernin omavaraisuusaste
katsauskauden lopussa oli 45,9 % (35,8 %) ja
nettovelkaantumisaste 10,7 % (66,8 %). Konsernin
korolliset nettovelat olivat 1,4 milj. euroa (5,5 milj.
euroa). Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 4,2
milj. euroa (3,1 milj. euroa). Taseen loppusumma on 28,1
milj. euroa (23,4 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.

INVESTOINNIT
Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,0 milj. euroa (1,0
milj. euroa), joista noin kolmannes muodostuu
tuotekehitysaktivoinneista. Investointien kasvuun vaikutti
tuotantovalmiuksien laajentamiseen
liittyvät  laiteinvestoinnit USA:ssa ja Kiinassa sekä
automaatioasteen kasvattaminen Eforen Saarijärven
tehtaalla.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Eforen osakkeiden kokonaislukumäärä on 8.135.104, joista A-
sarjan osakkeita on 7.605.488 ja K-sarjan osakkeita
529.616 kappaletta. Rekisteröity osakepääoma 31.7.2003 oli
13.829.676,80 euroa.

Osakkeen ylin kurssi marras-heinäkuussa oli 2,37 euroa ja
alin kurssi 0,72 euroa. Keskikurssiksi muodostui 1,41
euroa ja päätöskurssi oli 2,37 euroa. Osakekannan markkina-
arvo laskettuna A-osakkeiden viimeisellä
kaupankäyntihinnalla 31.7.2003 oli 18,0 milj. euroa.

Kauppojen yhteismäärä Efore Oyj:n A-osakkeilla Helsingin
Pörssin Ilistalla katsauskauden aikana oli 2,7 milj.
kappaletta ja vaihdon arvo oli 3,6 milj. euroa, 35,5 % A-
osakkeiden antioikaistusta osakemäärästä, 33,1 %
osakkeiden kokonaismäärästä 31.7.2003. Osakkeenomistajien
lukumäärä oli katsauskauden päättyessä 1438 (31.7.2002:
1489).

YHTIÖN HALLUSSA OLEVAT OMAT OSAKKEET
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Yhtiö on edellisten tilikausien aikana ostanut
yhtiökokouksen valtuuttamana 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 282.504 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.

Konsernin organisaatiota täydennettiin 1.7.2003 lisäämällä
kaksi uutta liiketoimintaa. Samalla järjesteltiin
liiketoimintojen vastuunjakoa. Uusi organisaatio perustuu
viiteen asiakaskohtaiseen liiketoimintaan, jotka kukin
vastaavat maailmanlaajuisesti myynnistä ja
tuotekehityksestä omille nimetyille asiakkailleen.
Konsernin yhteisiä globaaleja toimintoja ovat
markkinointi, materiaalihankinta, tuotanto,
teknologiakehitys, talous ja rahoitus sekä laatu- ja
ympäristöasiat. Lisäksi organisaatio on jaettu
maantieteellisesti neljään alueeseen eli Eurooppaan ja
Aasiaan sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella
keskimäärin 399 (433) ja katsauskauden lopussa 446 (423).
Henkilöstön määrä lisääntyi katsausjakson aikana 70
henkilöllä. Henkilöstöstä oli katsauskauden lopussa
Suomessa 322 (363), 72,2 % (85,8 %) ja ulkomaiden
toimipisteissä 124 (60). 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 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
Markkinoilla on selkeitä piristymisen merkkejä ja
käsityksemme mukaan käänne parempaan on vähitellen
tapahtumassa. Eforen toisella toimialalla eli
elektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalvelumarkkinoilla
lähiajan kasvunäkymät näyttävät myös aiempaa
positiivisemmilta.
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Tietoliikenteen osalta teholähdemarkkinoiden oletetaan
kasvavan koska uusi kolmannen sukupolven verkkoteknologia
tarvitsee aiempaa enemmän tehoja ja täten useampia
teholähteitä toimiakseen. Teollisuus- ja
sairaalaelektroniikan sekä konepajateollisuuden osalta
kysynnän ennustetaan jatkuvan vakaampana.

Tarkastelujakson toteutuneen myynnin ja asiakkaidemme
viimeisten ennusteiden perusteella uskomme Eforen koko
vuoden liikevaihdon nousevan vuoden 2000 tasolle eli noin
60 miljoonaan euroon. Myynnin kasvun ja kustannustehokkaan
toiminnan johdosta tilikauden viimeisen neljänneksen
kannattavuuden arvioidaan pysyvän tyydyttävällä tasolla.

Tietoja ei ole tilintarkastettu.

Tämä tiedote julkaistaan ainoastaan suomenkielisenä.

KONSERNIN                11/02-   11/01- muuto   11/01
TULOSLASKELMA             7/03    7/02
s - 10/02
           milj. euroa    9 kk    9 kk
%   12 kk
LIIKEVAIHTO               43,1    27,9
54,3    38,8
Valmiiden ja               0,3    -0,3
178,0      -0,5
keskeneräisten
tuotteiden varastojen
muutos
Liiketoiminnan muut        0,3     0,0
650,6       0,1
tuotot
Liiketoiminnan kulut     -38,4   -29,2
31,6   -38,3 Poistot ja           -1,6          -1,8 -7,4    -2,3
arvonalentumiset
Osuus                     -0,1     0,0 -
48,6       -0,1
osakkuusyrityksen
tuloksesta
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)      3,6    -3,4
205,4      -2,3
% liikevaihdosta           8,3   -12,2          -5,9
Rahoitustuotot ja -       -0,1     0,0
497,7      -0,1
kulut (netto)
TULOS  ENNEN               3,5    -3,4
202,5      -2,4
SATUNNAISIA ERIÄ
TULOS ENNEN                3,5    -3,4
202,5      -2,4
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA
VEROJA
% liikevaihdosta           8,0   -12,2          -6,2
Tuloverot                 -0,4     0,0
1          0,0

317,7 KATSAUSKAUDEN VOITTO        3,1 -
3,4 190,9  -2,4
(TAPPIO)

KONSERNIN TASE         31.07.2 31.07.2
                           muuto 31.10.2
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                           003     002
                           s      002
            milj.euroa
%
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet     1,9     1,8
9,0        1,8
Konserniliikearvo          0,1     0,1 -
21,4        0,1
Aineelliset hyödykkeet     5,6     6,6 -
16,1                       6,3
Sijoitukset                0,2     0,2 -
16,0                       0,1
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus            8,3     6,3
31,8                      6,6
Lyhytaikaiset saamiset     7,8     5,3
47,3                      6,2
Rahoitusarvopaperit        0,8     0,7
27,0                      0,6
Rahat ja                   3,4     2,4
37,1                      3,0
pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ        28,1    23,4
19,9           24,7

VASTATTAVAA
Osakepääoma ja muu oma    13,1     8,5
53,6                      9,4
pääoma
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras       2,4     5,2 -
53,1                       3,9
pääoma
Lyhytaikainen vieras      12,6     9,7
29,6           11,4
pääoma
VASTATTAVAA YHTEENSÄ      28,1    23,4
19,9           24,7

Tulos/osake, eur          0,38   -0,42
190,5          -0,30
Oma pääoma/osake, eur     1,59    1,04
52,9           1,16
Omavaraisuusaste,%        45,9    35,8
28,2           37,8
Bruttoinvestoinnit         2,0     1,0
100,0                      1,4
käyttöomaisuuteen,
milj. euroa
% liikevaihdosta           4,6     3,6           3,6
Henkilöstö keskimäärin     399     433 -
7,9                       415

KONSERNIN              31.07.2 31.07.2
muuto          31.10.2
VASTUUSITOUMUKSET          003     002
s              002
OMASTA PUOLESTA, milj.
%
euroa
-                          0,0     0,6
-              0,6
Kiinteistökiinnitykset
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100,0
- Yrityskiinnitykset       6,7     6,4
5,3                       6,4
- Annetut pantit           0,0     0,0
n.a.                      0,0
- Vuokra- ja               2,4     3,5 -
29,3                       3,2
leasingvastuut

Johdannaissopimukset
- Valuuttatermiinit
   Käypä arvo              1,6     0,0
n.a.                      0,0
   Kohde-etuuden arvo      1,6     0,0
n.a.                      0,0

Muutosprosentit laskettu tarkkojen
lukujen perusteella.

Tilikauden 1.11.2002 - 31.10.2003 tilinpäätöstiedot
julkaistaan 13.1.2004.

Espoossa, 4. päivänä syyskuuta 2003

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 asiakaskohtaisesti
räätälöidyistä teholähteistä (ODM),
standarditeholähteistä, tasa- ja
vaihtosuuntaajajärjestelmistä sekä elektroniikan
suunnittelu- ja valmistuspalveluista(EDMS).

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
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