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Efore Oyj - neljännesvuosikatsaus 
EFORE-KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI 12,9 %

EFORE OYJ           PÖRSSITIEDOTE    3.3.2005         klo 9.00

EFORE-KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI 12,9 %

EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 (3 kk)

Ensimmäinen neljännes lyhyesti(1.11.2004 – 31.1.2005)
-         Liikevaihto oli 19,1 milj. euroa (16,9 milj. euroa). Kasvua
          edellisen tilikauden vastaavaan neljännekseen verrattuna oli 12,9%.
-         Liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (1,9 milj. euroa).
-         Nettotulos oli 1,3 milj. euroa (1,4 milj. euroa).
-         Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,04 euroa).
-         Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,1% (34,8%)
-         Oman pääoman tuotto oli 12,3% (30,7%)
-         Omavaraisuusaste oli 71,3% (51,8%)
-         Liiketoiminnan rahavirta oli 2,4 milj. euroa (2,8 milj. euroa)
-         Nettovelkaantumisaste oli –43,2% (-28,5%). Korolliset kassavarat
          ylittävät korolliset velat 17,9 milj. eurolla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
   -  Viron tuotannon kapasiteettia päätettiin merkittävästi kasvattaa
      nelinkertaistamalla Eforen oma tuotantopinta-ala Pärnussä. Uudet vuokratut
      tilat otetaan tuotantokäyttöön seuraavan tilikauden alussa.

Tulevaisuuden näkymät:
   -  Päättyneen neljänneksen aikana Efore jatkoi markkina-asemansa
      vahvistamista johtavien matkapuhelinverkkojen valmistajien
      teholähdetoimittajana.
   -  Lisäksi konserni on solminut muita uusia asiakkuuksia ja sopimuksia
      useista suurivolyymisistä tuotteista.
   -  Uusien tuotteiden ja asiakkuuksien myötä koko tilikauden (12 kk)
      liikevaihdon arvioidaan kasvavan huomattavasti edelliseen tilikauteen
      verrattuna.
   -  Myynnin kasvun myötä ja tuotannon painopisteen siirtyessä
      edullisemman kustannustason maihin liiketoiminnan kannattavuuden
arvioidaan 
      paranevan erityisesti tilikauden toisella puoliskolla.
   -  Yhdysvaltain dollarin kurssin kehityksestä riippuen koko tilikauden
      (12 kk) liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan olevan samaa
tasoa 
      kuin edellisellä tilikaudella.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tilikauden ensimmäisen neljänneksen (1.11.2004-31.1.2005) liikevaihto oli 19,1
milj. euroa (16,9 milj. euroa), jossa kasvua edellisen tilikauden vastaavaan
ajankohtaan oli 12,9 %. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon kasvuun ovat
erityisesti vaikuttaneet tietoliikenneverkkomarkkinoiden vahva kehitys, uusien
volyymituotteiden toimitusten aloittaminen sekä muut uudet asiakkuudet
asiakaskohtaisissa teholähteissä ja EDMS:ssä. Toisaalta Yhdysvaltain dollarin
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heikkeneminen edelleen ensimmäisen neljänneksen aikana heikensi euromääräisen
liikevaihdon kehitystä jonkin verran.

Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (1,9 milj. euroa).
Tarkastelujakson liikevoittoon vaikutti heikentävästi eräiden uusien tuotteiden
volyymitoimitusten alkamisen siirtyminen ensimmäiseltä neljännekseltä toisen
neljänneksen loppupuolelle, useiden uusien volyymituotteiden samanaikaiset
ylösajot, erityisesti Yhdysvalloissa, ja Kiinassa sekä tuotannon voimakas
kasvattaminen Viron tehtaalla. Lisäksi vertailukelpoista liikevoittoa pienensi
kasvaneet panostukset myyntiin ja tuotekehitykseen. Myös heikentynyt
Yhdysvaltain dollarin kurssi pienensi liikevoittoa jonkin verran.

Ensimmäisen neljänneksen tulos ennen satunnaisia eriä oli 1,1 milj. euroa (1,8
milj. euroa) ja nettotulos oli 1,3 milj. euroa (1,4 milj. euroa).
Tarkastelujakson nettotulokseen on kirjattu laskennallisia verotuottoja
yhteensä 0,4 milj. euroa (0,0  milj. euroa)

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Myynti ja markkinointi

Markkinoiden suotuisan kehityksen myötä asiakaskohtaisten teholähteiden,
tasasuuntaajajärjestelmien sekä elektroniikan suunnittelu- ja
valmistuspalveluiden (EDMS) myynti kehittyi positiivisesti.

Tarkastelujakson aikana neuvoteltiin ja solmittiin sopimuksia useista uusista
tuotteista erityisesti uusille asiakkaille.

Markkina-asema johtavien matkapuhelinverkkojen valmistajien
teholähdetoimittajana vahvistui edelleen. Tähän liittyy myös uusi asiakkuus GE
Procondin kanssa. Sopimuksen mukaan Efore aloittaa tilikauden toisella
neljänneksellä matkapuhelinverkkojen tukiasemissa tarvittavien
tehoelektroniikkaan perustuvien häiriönpoistosuodattiminen valmistamisen. GE
Procond kuuluu amerikkalaiseen General Electric –konserniin, joka on maailman
suurin monialalyritys.

Merkittävimmät uudet tuotetoimitukset aloitettiin terveydenhuollon alalla
suomalaisen Planmecan kanssa. Lisäksi uusia tuotekehityshankkeita
käynnistettiin amerikkalaisten Abbott Laboratories ja Thermo Corporation
kanssa. Terveydenhuollon asiakassektorin osuuden arvioidaankin kasvavan
selvästi tilikauden 2005 aikana verrattuna aiempiin tilikausiin.

Eforelle uusi aluevaltaus solmittiin amerikkalaisen Luminatorin kanssa.
Sopimuksen mukaan Efore valmistaa lentokoneissa tarvittavia tehoelektroniikaan
liittyviä komponentteja. Sopimuksen arvo Eforelle on vuosittaisella
liikevaihdolla mitattuna volyymitoimitusten alettua noin 4-6 milj.dollaria.

Tuotekehitys

Tuotekehitystoiminta Suomessa, USA:sa ja Kiinassa kohdistui pääasiassa
asiakaskohtaisten teholähteiden suunnitteluun. Huomattava osa uusista
tuotteista liittyy uusiin 2,5G- ja 3G-tukiasematuoteperheisiin sekä
voimakkaasti kasvaviin laajakaistaratkaisuihin. Useita tuotteita on
suunnitteilla myös terveydenhuolto-, teollisuusautomaatio- ja
konepajateollisuussektoreille. Lisäksi tuotekehityspanoksia kohdennettiin muun
muassa uusien teholähdeteknologia-alustojen sekä lyijyttömien ja muutoinkin ns.
RoHS-direktiivin mukaisten tuotteiden kehittämiseen ja materiaalivalintoihin.

Tilikauden aikana uusia tuotteita ja teknologiaratkaisuja kehitettiin yhteensä
1,4 milj. eurolla (1,3 milj. euroa). Tuotekehitystehtävissä oli tilikauden
lopussa 61 henkilöä. Tämän lisäksi tuotekehitystä välittömästi avustavissa
tehtävissä oli jakson lopussa 35 henkilöä. Tuotekehitysresursseja lisättiin
erityisesti Suomessa. Viimeisen viiden tilikauden aikana konserni on panostanut
tuotekehitykseen keskimäärin 7 % liikevaihdosta.
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Kustannustehokkuuden kehittäminen

Jatkuvaan kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävässä toiminnan tehostamisessa
pääpaino oli tuotannon kustannustehokkuudessa ja siirrossa
tuotantokustannuksiltaan edullisempiin maihin, materiaalien hankinnassa,
käyttöpääoman hallinnassa sekä henkilöstön kehittämisessä.

Tuotantokapasiteetin lisääminen Virossa toteutui suunnitelmien mukaisesti.
Suuriin sarjoihin soveltuva automaattinen pintaliitosladontalinja otettiin
käyttöön tammikuun 2005 aikana. Tuotannon laajentaminen Virossa perustuu Eforen
tuotteiden ja palveluiden kysynnän kasvuun ja edulliseen kustannusrakenteeseen.

Viron tuotannon laajenemisen ja Kiinan positiivisesti kehittyneen
volyymituotannon myötä Eforen tuotannosta oli tarkastelujakson lopussa jo 43,5
% (17,6%) edullisen kustannustason maissa. Oman tuotannon rinnalla kehitetään
yhteistyötä tuotantokustannuksiltaan edullisissa maissa sijaitsevien
valmistuskumppanien kanssa mm. Venäjällä, Virossa ja Brasiliassa. Konsernin
tuotantostrategia perustuukin sekä omiin tuotantoyksiköihin että laajaan
yhteistyöhön valmistuskumppanien kanssa.

INVESTOINNIT

Tarkastelujakson investoinnit käyttöomaisuuteen kasvoivat ja olivat 1,4 milj.
euroa (0,8 milj. euroa), joista 0,5 milj. euroa (0,3 milj. euroa) muodostui
tuotekehitysaktivoinneista. Investointien kasvuun vaikuttivat oman tuotannon
kasvattamiseen liittyvät laiteinvestoinnit erityisesti Virossa ja Kiinassa.
Lähivuosina tavoitteena on edelleen, että investoinnit eivät ylittäisi
suunnitelman mukaisia poistoja.

RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema tilikaudella oli hyvä. Konsernin nettorahoitustuotot
olivat 32 tuhatta euroa (-76 tuhatta euroa). Konsernin omavaraisuusaste
katsauskauden lopussa oli 71,3 % (51,8 %) ja nettovelkaantumisaste –43,2 % (-
28,5 %). Konsernin korolliset nettovelat olivat –17,9 milj. euroa (-5,3 milj.
euroa), eli konsernin korolliset kassavarat ylittävät konsernin korolliset
velat 17,9 milj. eurolla.

Liiketoiminnan rahavirta oli 2,4 milj. euroa (2,8 milj. euroa) ja rahavirtojen
muutos –4,0 milj. euroa vähennystä (2,0 milj. euroa lisäystä). Kassavirta
investointien jälkeen oli 0,9 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Rahoituksen
rahavirta, -4,9 milj. euroa, käsittää optio-oikeuksilla tehdyt osakemerkinnät
yhteensä 1,0 milj. euroa, osingonmaksun 6,0 milj. euroa ja pitkäaikaisten
lainojen lyhennykset 0,0 milj. euroa.

Likvidit varat ilman käyttämättömiä luottoliimittejä olivat katsauskauden
päättyessä 19,9 milj. euroa (9,2 milj. euroa). Taseen loppusumma oli 58,0 milj.
euroa (36,3 milj. euroa).

Konsernin käyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon oli kuluneella 12 kk
ajanjaksolla 12,8% (8,2 %). Konsernin tavoitteena lähivuosina on pitää
käyttöpääoman suhde liikevaihtoon pienempänä kuin 10 %.

VEROTUS

Veroina on otettu huomioon tarkastelujakson verotettavaa tuloa vastaavat verot
erillisyhtiöissä. Laskennallisia verotuottoja on tarkastelujaksolla kirjattu
0,4 milj. euroa.

Konsernin tilikauden 2005 ja sitä seuraavien tilikausien veroasteen ennakoidaan
jäävän selkeästi Suomen veroastetta alhaisemmaksi mm. Kiinan ja Viron
tytäryhtiöiden alhaisesta veroasteesta johtuen.

HENKILÖSTÖ
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Konsernin henkilöstön määrä oli tarkastelujaksolla keskimäärin 587 (479) ja
tilikauden lopussa 602 (508). Henkilöstön määrä kasvoi ensimmäisen neljänneksen
aikana 35 hengellä. Oman henkilöstön lisäksi konsernissa oli tilikauden lopussa
vuokratyövoimaa 137 henkilöä. Vuokratyövoiman määrä lisääntyi tilikauden aikana
16 henkilöllä. Henkilöstön maantieteellinen jakauma tilikauden lopussa oli
seuraava: Eurooppa 395 (340), Amerikka 126 (118) ja Aasia 218 (88). Luvut
sisältävät vuokratyövoiman.

KONSERNIN RAKENNE JA ORGANISAATIO

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Efore Oyj ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt
Efore (UK) Ltd, Efore (USA) Inc., Efore (Suzhou) Electronics Co. Ltd., Efore
(SIP) Technologies Co. Ltd., Efore Ltda, Efore AS ja FI-Systems Oy. Lisäksi
Efore Oyj omistaa 25 % saksalaisesta tehoelektroniikkayhtiö Power Innovation
GmbH:sta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 16.12.2004

Efore Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.10.2004 päättyneeltä tilikaudelta
pidettiin katsauskauden aikana. Yhtiökokous teki seuraavia päätöksiä.

Hallitus

Yhtiön hallitukseen valittiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kymmenen
varsinaista jäsentä. Edellisen hallituksen jäsenistä hallitukseen valittiin KTM
Heikki Marttinen, KTM Timo Syrjälä sekä yo-merkonomi Matti Tammivuori ja uusina
jäseninä KTM Johan Ek, DI Isto Hantila, VT, ekonomi Anne Leppälä-Nilsson, DI
Reijo Mäihäniemi, BBA Rauno Puolimatka, asianajaja Outi Raitasuo sekä DI Olli
Riikkala.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Timo Syrjälän ja varapuheenjohtajaksi Heikki
Marttisen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Marttinen ja
jäseniksi Anne Leppälä-Nilsson sekä Timo Syrjälä. Palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Olli Riikkala ja jäseniksi Reijo Mäihäniemi, Outi
Raitasuo sekä Matti Tammivuori.

Tilintarkastaja

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Osinko

Osinkoa päätettiin jakaa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 29.12.2004.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiöjärjestyksen mukaista hallituksen jäsenten enimmäismäärää korotettiiin
seitsemästä kymmeneen varsinaiseen jäseneen ja määräys varajäsenestä
poistettiin. Lisäksi päätösvalta yhtiökokouskutsun julkaisemislehdistä
siirrettiin yhtiökokoukselta hallitukselle.

Osakepääoman korottaminen rahastoannilla

Yhtiön osakepääomaa päätettiin korottaa 16.963.130,40 suuruisella
rahastoannilla, jossa yhdellä vanhalla osakkeella sai yhden uuden osakkeen.
Osakeannissa annettiin yhteensä 19.956.624 uutta osaketta kirjanpidolliselta
vasta-arvoltaan 0,85 euroa. Rahastoanti merkittiin kaupparekisteriin
21.12.2004. Rahastoannissa annetut uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
1.11.2004 alkaneelta tilikaudelta.

Hallituksen valtuutus osakepääoman korottamiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta enintään
3.433.153,40 eurolla, joka vastaa 4.039.004 uutta osaketta kirjanpidolliselta
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vasta-arvoltaan 0,85 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään vuoden yhtiökokouksen päätöksestä ja
sisältää oikeuden poiketa OYL:n mukaisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Samalla peruutettiin edellisen yhtiökokouksen antama valtuutus.

Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden mitätöiminen

Yhtiön hallussa olevat 238.400 omaa osaketta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan
0,85 euroa päätettiin mitätöidä. Mitätöitävien osakkeiden yhteenlaskettu arvo
202.640 euroa päätettiin siirtää osakepääomasta ylikurssirahastoon. Osakkeiden
mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin 21.12.2004. Mitätöinnin jälkeen yhtiön
hallussa ei enää ole omia osakkeita.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä katsauskauden lopussa 31.1.2005 oli
40.529.648  ja rekisteröity osakepääoma 34.450.200,80 euroa.

Katsauskauden aikana yhtiön osakepääoma muuttui yhtiökokouksen päätöksellä
toteutettujen rahastoannin ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
mitätöinnin lisäksi optio-oikeuksilla tehtyjen osakemerkintöjen perusteella.
Katsauskauden aikana osakepääomaa korotettiin osakemerkintöjen perusteella
yhteensä 563.040 eurolla, joka vastaa 662.400 osaketta. Vuoden 1998 optio-
ohjelman perusteella merkittiin yhteensä 771.000 Eforen osaketta optio-ohjelman
mukaiseen merkintäajan päättymiseen 31.12.2004 mennessä.

Osakkeen ylin split-korjattu kurssi katsauskaudella oli 3,65 euroa ja alin
kurssi 3,00  euroa. Keskikurssi katsauskaudella oli 3,31 euroa ja päätöskurssi
3,20 euroa. Osakekannan markkina-arvo laskettuna katsauskauden viimeisellä
osakkeen kaupankäyntihinnalla oli 129,7 milj. euroa.

Kauppojen yhteismäärä Efore Oyj:n osakkeilla Helsingin Pörssissä katsauskauden
aikana oli 18,7 milj. kappaletta ja vaihdon arvo 61,6 milj. euroa, 46,1 %
osakkeiden kokonaismäärästä katsauskauden lopussa. Osakkeenomistajien lukumäärä
oli katsauskauden päättyessä 4241(2124)

SIIRTYMINEN IFRS-STANDARDIEN SOVELTAMISEEN

Efore Oyj laatii ensimmäisen IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen 1.11.2005
alkavalta tilikaudelta. Vertailuvuotena käytetään 1.11.2004 alkanutta
tilikautta. Alustava selvitys laskentaperiaatteiden muutosten vaikutuksista
tehtiin jo vuosina 2002 - 2003 ulkopuolisen asiantuntijan johdolla. Päättyneen
tilikauden aikana on aloitettu varsinainen IFRS-projekti. Projektin kuluessa
tarkennetaan IFRS:n mukaisen tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden ja nykyisten
periaatteiden erot ja määritetään uudet IFRS:n mukaiset konsernitilinpäätöksen
laskentaperiaatteet. Projektissa selvitetään myös laskentakäytännön muutosten
vaikutukset vertailutilikauden aloittavaan taseeseen 1.11.2004 ja
tunnuslukuihin. Projektityö jakaantuu työryhmiin, joille on määritelty
selvitettävät asiat ja standardit. Yhtiö on myös hankkinut siirtymää tukevan
tietohallintojärjestelmän, joka otettiin käyttöön syksyllä 2004.

Alustavan selvityksen mukaan merkittävimmät muutokset IFRS-standardeihin
siirtymisestä verrattuna Eforen nykyiseen raportointiin liittyvät
pitkäaikaisten lainasaamisten realisoitumattomien kurssierojen ja
rahoitusleasingsopimusten käsittelyyn sekä segmenttiraportointiin.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Aiemmin kerrotun Viron tuotantotilojen lisäämistä koskevan selvitystyön
tuloksena Viron tuotannon kapasiteettia päätettiin merkittävästi kasvattaa
nelinkertaistamalla Eforen oma tuotantopinta-ala Pärnussä. Uudet vuokratut
tilat otetaan tuotantokäyttöön seuraavan tilikauden alussa. Laajennuksella
varaudutaan tulevien tilikausien myynnin kasvuun. Samalla oman tuotannon osuus
matalamman kustannustason maissa kasvaa edelleen.



3.6.2012 23.56EFORE-KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI 12,9 %

Sivu 6 / 8https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=50393&messageId=50988

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Teholähdealan markkinoiden ennustetaan kasvavan lähivuosina 5-10 % vuosittain.
Eforelle merkittävimmän asiakastoimialan, tietoliikenteen teholähteiden tarpeen
ennustetaan kasvavan vielä tätäkin nopeammin, noin 5-15 % vuodessa. Uusi
kolmannen sukupolven WCDMA-verkkoteknologia tarvitsee aiempaa enemmän tehoja ja
vastaavasti useampia teholähteitä. Lisäksi sektorin kasvua vauhdittavat mm. GSM-
verkkojen uudisrakentaminen ja kapasiteettilaajennukset mm. Kiinassa, Intiassa,
Thaimaassa, Venäjällä ja Etelä-Amerikassa. Matkapuhelimien käyttäjien määrän
arvoidaan yleisesti kasvavan nykyisestä 1,7 miljardista yli 3 miljardiin
vuoteen 2010 mennessä. Myös investoinnit kiinteään verkkoon ja erityisesti
laajakaistaratkaisuihin kasvavat.

Terveydenhuollossa teholähdemarkkinoiden kasvuksi on ennustettu yli 10 %
vuodessa. Teollisuusautomaatiosektorilla ja konepajateollisuudessa
teholähteiden kysynnän kasvun ennustetaan jäävän keskimäärin noin 5 %:iin.

Eforen tavoitteena on kasvaa teholähdemarkkinoiden yleiskasvua selvästi
nopeammin. Viimeisimpien arvioiden mukaan vuoden 2005 globaalien
teholähdemarkkinoiden kokonaisarvo tulee olemaan noin 13,7 miljardia dollaria,
joten mahdollisuuksia kasvuun on runsaasti. Markkinoiden keskimääräistä
nopeampi kasvu perustuu onnistuneeseen uusasiakashankintaan ja
markkinaosuuksien kasvattamiseen.

Myös EDMS-markkinoiden lähiajan kasvunäkymät ovat positiiviset asiakkaiden
toimintojen ulkoistuksien edelleen lisääntyessä. Alan markkinoiden arvioidaan
yleisesti kasvavan 20-30 % vuosittain lähivuosien ajan. Tällä tuotealueella
Eforen tavoite on kasvaa vähintään markkinoiden keskimääräisen kasvun tahdissa.

Uusien tuotteiden ja asiakkuuksien myötä koko tilikauden (12 kk) liikevaihdon
arvioidaan kasvavan huomattavasti edelliseen tilikauteen verrattuna. Myynnin
kasvun myötä ja tuotannon painopisteen siirtyessä edullisemman kustannustason
maihin liiketoiminnan kannattavuuden arvioidaan paranevan tarkastelujakson
tasosta erityisesti tilikauden toisella puoliskolla. Yhdysvaltain dollarin
kurssin kehityksestä riippuen koko tilikauden (12 kk) liikevoiton ja
osakekohtaisen tuloksen arvioidaan olevan samaa tasoa kuin edellisellä
tilikaudella.

Nykyisen liiketoiminnan kasvattamisen lisäksi Eforen tavoitteena on tutkia
aktiivista osallistumista teholähdetoimialan konsolidointikehitykseen.

KONSERNIN TULOSLASKELMA                                             
                               11/04-    11/03-      muutos   11/03-
                                01/05     01/04                10/04
                 milj. euroa     3 kk      3 kk           %    12 kk
LIIKEVAIHTO                      19,1      16,9        12,9     73,2
Valmiiden ja keskeneräisten       0,2       0,2        -2,9      1,2
tuotteiden varastojen muutos
Liiketoiminnan muut tuotot        0,1       0,1        14,9      0,3
Liiketoiminnan kulut            -17,5     -14,5        20,4    -64,2
Poistot ja arvonalentumiset      -0,7      -0,6        22,2     -2,5
Osuus osakkuusyrityksen           0,0      -0,1       -87,5      0,0
tuloksesta
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)             1,0       1,9       -45,9      8,0
% liikevaihdosta                  5,4      11,2                 10,9
Rahoitustuotot ja -kulut          0,0      -0,1      -141,8     -0,2
(netto)
TULOS  ENNEN SATUNNAISIA          1,1       1,8       -41,9      7,8
ERIÄ
Satunnaiset erät                  0,0       0,0                  0,5
TULOS ENNEN                       1,1       1,8       -41,9      8,3
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TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA
VEROJA
% liikevaihdosta                  5,5      10,8                 11,3
Tuloverot                         0,3      -0,4      -161,0     -0,8
KATSAUSKAUDEN VOITTO              1,3       1,4        -3,9      7,5
(TAPPIO)
                                                               
                                                               
KONSERNIN TASE               31.1.2005 31.1.2004      muutos 31.10.20
                                                                  04
                  milj.euroa                               % 
VASTAAVAA                                                      
PYSYVÄT VASTAAVAT                                              
Aineettomat hyödykkeet            3,4       2,2        56,3      3,0
Konserniliikearvo                 0,0       0,0       -31,6      0,0
Aineelliset hyödykkeet            6,8       5,4        26,9      6,7
Sijoitukset                       0,2       0,1        45,3      0,2
VAIHTUVAT VASTAAVAT                                            
Vaihto-omaisuus                  12,1       9,5        26,9     11,0
Pitkäaikaiset saamiset            2,4       1,3        80,5      2,0
Lyhytaikaiset saamiset           13,2       8,6        54,2     13,0
Rahoitusarvopaperit               0,8       1,1       -29,2      1,5
Rahat ja pankkisaamiset          19,2       8,1       135,4     22,9
VASTAAVAA YHTEENSÄ               58,0      36,3        59,7     60,3
                                                               
VASTATTAVAA                                                    
Osakepääoma ja muu oma           41,4      19,1       117,2     45,4
pääoma
VIERAS PÄÄOMA                                                  
Pitkäaikainen vieras pääoma       0,8       2,0       -59,7      0,9
Lyhytaikainen vieras pääoma      15,8      15,2         3,6     14,0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ             58,0      36,3        59,7     60,3
                                                               
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA     11/04-    11/03-      muutos   11/03-
                                01/05     01/04                10/04
M€                                                        % 
Liiketoiminnan rahavirta                                       
ennen
rahoituseriä ja veroja            2,8       2,9                   6,2
Rahoituserät ja verot            -0,4      -0,1                  -2,6
Liiketoiminnan rahavirta (A)      2,4       2,8       -15,8       3,6
                                                               
Investoinnit                     -1,5      -0,8                  -5,3
Investointien luovutustulot       0,0       0,0                   0,0
Investointien rahavirta (B)      -1,5      -0,8       -81,7      -5,3
                                                               
Maksullinen osakeanti ja          1,0       0,0                  23,5
optiomerkinnät
Lainojen muutos                   0,0       0,0                  -1,5
Maksetut osingot                 -6,0       0,0                  -3,0
Rahoituksen rahavirta (C)        -4,9       0,0      -989,0      19,1
                                                               
Rahavirtojen muutos (A+B+C),                                   
lisäys (+),
vähennys (-)                     -4,0       2,0      -300,4     17,4
                                                               
                                                               
KONSERNIN AVAINLUKUJA                                          
Tulos/osake, eur                 0,03      0,04       -25,0     0,39
(osakeantikoikastu)
Oma pääoma/osake, eur            1,02      0,56        82,1     2,26
(osakeantioikaistu)
Omavaraisuusaste,%               71,3      51,8        37,6     75,1
Bruttoinvestoinnit                1,4       0,8        75,0      5,0
käyttöomaisuuteen, milj.
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euroa
% liikevaihdosta                  7,5       4,7                  6,8
Henkilöstö keskimäärin            587       479        22,5      512
Oman pääoman tuotto-%(ROE)       12,3      30,7       -60,0     22,6
Sij.pääoman tuotto-%(ROI)        10,1      34,8       -70,9     23,2
Nettovelkaantumisaste, %        -43,2     -28,5        51,6    -49,6
Korolliset nettovelat, Meur     -17,9      -5,3       237,7    -22,3
                                                               
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET  31.1.2005 31.1.2004      muutos 31.10.20
                                                                  04
OMASTA PUOLESTA, milj. euroa                              % 
- Yrityskiinnitykset              6,7       6,7         0,0      6,7
- Annetut pantit                  0,1       0,0       561,5      0,1
- Muut vastuusitoumukset          0,2       0,1        72,6      0,1
- Vuokra- ja leasingvastuut       4,4       4,4         0,3      4,8
                                                               
Johdannaissopimukset                                           
- Valuuttatermiinit                                            
   Käypä arvo                     0,0       0,3      -100,0      1,6
   Kohde-etuuden arvo             0,0       0,3      -100,0      1,6
                                                               
Muutosprosentit laskettu                                       
tarkkojen lukujen
perusteella.
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Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi,puh. 040 731 0114

JAKELU  Helsingin Pörssi
        Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni

Elektroniikkakonserni Efore on tietoliikenne-, teollisuusautomaatio-,
terveydenhuolto– ja konepajateollisuussektoreita palveleva kansainvälinen
yritys, jonka liiketoiminta muodostuu asiakaskohtaisista teholähteistä,
tasasuuntaajajärjestelmistä sekä elektroniikan suunnittelu- ja
valmistuspalveluista (EDMS).

Eforen kotipaikka on Espoo. Suomessa toimintaa on Espoon lisäksi Saarijärvellä
ja Tampereella. Muut  tuotekehitys- ja tuotantoyksiköt sijaitsevat USA:ssa ja
Kiinassa. Yrityksellä on tuotantoa myös Virossa ja Brasiliassa. Lisäksi
konsernilla on osakkuusyhtiö Saksassa. Lokakuussa 2004 päättyneellä
tilikaudella konsernin liikevaihto oli noin 73,2 milj. euroa ja sen
palveluksessa oli 567 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake
noteerataan Helsingin Pörssin Päälistalla.

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

http://www.globenewswire.com/

