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Efore Oyj - neljännesvuosikatsaus 
EFORE-KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI 1,3%, TULOS HEIKKENI

                                                                    
EFORE OYJ           PÖRSSITIEDOTE    2.6.2005         klo 9.00

EFORE-KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI 1,3%, TULOS HEIKKENI

EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-30.4.2005 (6kk)

Marras-huhtikuu lyhyesti (1.11.2004 –30.4.2005)
-         Liikevaihto oli 35,4 milj. euroa (34,9 milj. euroa). Kasvua
          edellisen tilikauden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 1,3%.
-         Liikevoitto oli –1,8 milj. euroa (4,0 milj. euroa).
-         Nettotulos oli –3,2 milj. euroa (2,8 milj. euroa).
-         Osakekohtainen tulos oli –0,05 euroa (0,08 euroa).
-         Sijoitetun pääoman tuotto oli –7,0% (21,1%)
-         Oman pääoman tuotto oli –9,3% (19,2%)
-         Omavaraisuusaste oli 66,7% (68,9%)
-         Liiketoiminnan rahavirta oli 0,3 milj. euroa (3,9 milj. euroa)
-         Nettovelkaantumisaste oli –39,1% (-62,5%). Korolliset kassavarat
          ylittävät korolliset velat 14,4 milj. eurolla.
-         Nettotulosta heikensi merkittävästi toiselle neljännekselle kirjattu
          Saarijärven tehtaan toiminnan supistamiseen liittyvä kertaluonteinen
kulu. 

Toinen neljännes lyhyesti(1.2. –30.4.2005)
-         Liikevaihto oli 16,3 milj. euroa (18,0 milj. euroa). Laskua
          edellisen tilikauden vastaavaan neljännekseen verrattuna oli 9,4%.
-         Liikevoitto oli –2,8 milj. euroa (2,1 milj. euroa).
-         Nettotulos oli –4,6 milj. euroa (1,4 milj. euroa).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
-         6.4.2005 aloitetut Suomen henkilökuntaa koskevat YT-neuvottelut
          päättyivät 23.5.2005. Neuvottelujen tuloksena Efore irtisanoo
Suomessa yhteensä 
          98 henkilöä. Pääosa irtisanomisista liittyy konsernin Saarijärven
tehtaan 
          toiminnan supistamiseen ja tuotesiirtoihin Viron ja Kiinan tehtaille.
          Irtisanomiset toteutetaan vaiheittain viimeistään vuoden 2005 loppuun
mennessä. 

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tarkastelujakson liikevaihto nousi 35,4 milj.euroon (34,9 milj.euroa), jossa
kasvua edellisen tilikauden vastaavaan ajankohtaan oli 1,3%. Tarkastelujakson
liikevaihdon kehitys jäi kuitenkin tilikauden alussa asetetuista tavoitteista
johtuen eräiden jo pitkään markkinoille toimitettujen volyymituotteiden maalis-
huhtikuulle ajoittuneista äkillisistä kysynnän muutoksista. Lisäksi eräiden
uusien tuotteiden tuotannon käynnistäminen lähti liikkeelle ennakoitua
hitaammin. Myynnin laskuun vaikutti myös markkinoilla jatkunut hintakilpailu.
Tuotannon siirtyessä edullisemman kustannustason maihin myös tuotteiden
keskihinnat laskevat. Tarkastelujakson myynti jakautui seuraavasti:
Tietoliikenne 68,4% (77,1%), konepajateollisuus 17,0% (11,5%),
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teollisuusautomaatio 8,3% (8,5%) ja terveydenhuollon elektroniikka 6,3 %
(2,9%). Maantieteellisesti myynti jakautui seuraavasti: Eurooppa 62,3% (56,2%),
Amerikka 26,8% (35,8%) ja Aasia 10,9% (8,0%).

Tarkastelujakson liikevoitto oli –1,8 milj.euroa (4,0 milj.euroa).
Liikevoittoon vaikutti heikentävästi tilikauden alussa arvioitua alhaisemmaksi
jäänyt myynnin kehitys, useiden uusien tuotteiden samanaikaiset ylösajot sekä
koko tarkastelujakson ajan jatkunut tuotannon voimakas kasvattaminen Viron ja
Kiinan tehtaalla. Liikevoiton kehitykseen vaikutti myös YT-neuvottelujen
seurauksena alentunut tuottavuus Saarijärven tehtaalla. Lisäksi liikevoittoa
heikensi epäsuotuisa materiaalihintojen kehitys sekä eräiden tuotteiden laatuun
liittyneet pääosin kertaluonteiset kustannukset. Vertailukelpoista liikevoittoa
pienensi myös kasvaneet panostukset myyntiin ja tuotekehitykseen.

Tarkastelujakson tulos ennen satunnaisia eriä oli –1,6 milj. euroa (3,4  milj.
euroa) ja nettotulos oli –3,2 milj. euroa (2,8 milj. euroa). Nettotulosta
heikensi merkittävästi tilikauden toiselle neljännekselle kirjattu 1,3 milj.
euron kertaluontoinen kulu, joka sisältää konsernin Saarijärven tehtaan
toiminnan supistamiseen, tuotesiirtoihin Viron ja Kiinan tehtaille sekä muita
irtisanomisiin liittyviä kuluja 1,1 milj. euroa sekä osakkuusyhtiö Power
Innovation GmbH:n osakkeiden ja lainasaamisten alaskirjauksesta johtuvan 0,2
milj.euron kulun.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Tarkastelujakson aikana Efore jatkoi markkina-asemansa vahvistamista johtavien
matkapuhelinverkkojen valmistajien teholähdetoimittajana aloittamalla useiden
uusien tuotteiden valmistuksen. Lisäksi jaksolla neuvoteltiin ja solmittiin
sopimuksia uusista tuotteista erityisesti uusille asiakkaille, joista
merkittävimmät olivat Luminator, GE Procond ja Datacolor.

Tuotekehitystoiminta Suomessa, USA:ssa ja Kiinassa kohdistui pääasiassa
asiakaskohtaisten teholähteiden suunnitteluun. Huomattava osa uusista
tuotteista liittyy uusiin 2,5G- ja 3G-tukiasematuoteperheisiin sekä
voimakkaasti kasvaviin laajakaistaratkaisuihin. Lisäksi tuotekehityspanoksia
jatkettiin muun muassa uusien teholähdeteknologia-alustojen sekä lyijyttömien
ja muutoinkin ns. RoHS-direktiivin mukaisten tuotteiden kehittämiseen ja
materiaalivalintoihin. Tarkastelujakson  aikana uusia tuotteita ja
teknologiaratkaisuja kehitettiin yhteensä 2,5 milj. eurolla (2,3 milj. euroa).

Eforen tuotannon painopisteen siirtyminen edullisemman kustannustason tehtaille
Kiinaan ja Viroon jatkui. Viron tuotannon laajenemisen ja Kiinan positiivisesti
kehittyneen volyymituotannon myötä Eforen tuotannosta oli tarkastelujakson
lopussa jo 48,7 % (23,8%) edullisen kustannustason maissa. Tuotannon
painopisteen siirtyminen jatkuu myös kuluvan tilikauden loppupuolella, sillä
23.5.2005 päättyneiden YT-neuvottelujen tuloksena Saarijärven tehtaan
henkilöstö vähenee 89 henkilöllä. Irtisanomisten seurauksena pääosa Saarijärven
tehtaan tuotannosta siirtyy yhtiön Viron ja Kiinan tehtaille. Oman tuotannon
rinnalla yhteistyötä kehitetään tuotantokustannuksiltaan edullisissa maissa
sijaitsevien valmistuskumppanien kanssa. Konsernin tuotantostrategia
perustuukin sekä omiin tuotantoyksiköihin että laajaan yhteistyöhön
valmistuskumppanien kanssa.

INVESTOINNIT

Tarkastelujakson investoinnit käyttöomaisuuteen kasvoivat ja olivat 2,8 milj.
euroa (2,1 milj. euroa), joista 1,1 milj. euroa (0,6 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 tarkastelujaksolla oli hyvä. Konsernin
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nettorahoitustuotot olivat 0,1 milj. euroa (-0,6 milj. euroa). Konsernin
omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 66,7 % (68,9%) ja
nettovelkaantumisaste –39,1 % (-62,5 %). Konsernin korolliset nettovelat olivat
–14,4 milj. euroa (-25,1 milj. euroa), eli konsernin korolliset kassavarat
ylittävät konsernin korolliset velat 14,4 milj. eurolla.

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,3 milj. euroa (3,9 milj. euroa) ja rahavirtojen
muutos 7,6 milj. euroa vähennystä (21,6 milj. euroa lisäystä). Kassavirta
investointien jälkeen oli –2,6 milj. euroa (1,8 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 16,4 milj. euroa (28,3 milj. euroa). Taseen loppusumma oli 55,3
milj. euroa (58,8 milj. euroa).

Konsernin käyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon oli kuluneella 12 kk
ajanjaksolla 13,4% (9,5%). Konsernin tavoitteena lähivuosina on pitää
käyttöpääoman suhde liikevaihtoon pienempänä kuin 10 %.

VEROTUS

Veroina on otettu huomioon tarkastelujakson verotettavaa tuloa vastaavat verot
erillisyhtiöissä. Laskennallisia veroja on tarkastelujaksolla kirjattu kuluksi
5,0 tuhatta euroa.

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

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön määrä oli tarkastelujaksolla keskimäärin 616 (482) ja
tarkastelujakson lopussa 648(488). Henkilöstön määrä kasvoi tarkastelujakson
aikana 81 hengellä. Oman henkilöstön lisäksi konsernissa oli tarkastelujakson
lopussa vuokratyövoimaa 142 henkilöä. Vuokratyövoiman määrä lisääntyi
tarkastelujakson aikana 21 henkilöllä. Henkilöstön maantieteellinen jakauma
tilikauden lopussa oli seuraava: Eurooppa 391 (325), Amerikka 145 (152) ja
Aasia 254 (130). 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.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä tarkastelujakson lopussa 30.4.2005  oli
40.529.648  ja rekisteröity osakepääoma 34.450.200,80 euroa.

Osakkeen ylin split-korjattu kurssi tarkastelujaksolla oli 3,65 euroa ja alin
kurssi 1,87 euroa. Keskikurssi tarkastelujaksolla oli 2,96 euroa ja
päätöskurssi 1,90 euroa. Osakekannan markkina-arvo laskettuna tarkastelujakson
viimeisellä osakkeen kaupankäyntihinnalla oli 77,0 milj. euroa.

Kauppojen yhteismäärä Efore Oyj:n osakkeilla Helsingin Pörssissä
tarkastelujakson aikana oli 35,5 milj. kappaletta ja vaihdon arvo 105,2 milj.
euroa, 87,7% osakkeiden kokonaismäärästä tarkastelujakson lopussa.
Osakkeenomistajien lukumäärä oli tarkastelujakson päättyessä 4766.

SIIRTYMINEN IFRS-STANDARDIEN SOVELTAMISEEN
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Efore 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, aktivoitujen tuotekehitysmenojen
poistojen oikaisuun sekä segmenttiraportointiin.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkyvyys markkinoilla on lyhyt eikä tilikauden jälkimmäisen puoliskon
kysynnästä ole vielä täyttä varmuutta. Alalle tyypillisen vuoden loppupuolelle
painottuvan myynnin, uusien tuotteiden ja jo voitettujen asiakkuuksien myötä
koko tilikauden (12 kk) liikevaihdon arvioidaan edelleen kasvavan edelliseen
tilikauteen verrattuna.

Myynnin kasvun ja jo päätettyjen henkilöstövähennysten myötä sekä tuotannon
painopisteen siirtyessä edullisemman kustannustason maihin liiketoiminnan
kannattavuuden arvioidaan paranevan tilikauden loppua kohden. Tilikauden
ensimmäisen puoliskon heikosta tuloskehityksestä johtuen koko tilikauden (12
kk) liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan kuitenkin jäävän selvästi
alhaisemmaksi kuin edellisellä tilikaudella.

Tilikauden toisen puoliskon tuloskehitykseen saattaa edelleen vaikuttaa
riidanalainen, erään tuotteen laatuun liittyvä asia, jonka vastuukysymysten
selvittely on parhaillaan käynnissä.

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

KONSERNIN TULOSLASKELMA                                             
                               11/04-    11/03-      muutos   11/03-
                                04/05     04/04                10/04
                 milj. euroa     6 kk      6 kk           %    12 kk
LIIKEVAIHTO                      35,4      34,9         1,3     73,2
Valmiiden ja keskeneräisten      -0,4       1,2      -131,6      1,2
tuotteiden varastojen muutos
Liiketoiminnan muut tuotot        0,1       0,1        27,0      0,3
Liiketoiminnan kulut            -35,3     -31,0        13,9    -64,2
Poistot ja arvonalentumiset      -1,6      -1,2        31,6     -2,5
Osuus osakkuusyrityksen           0,0      -0,1      -100,0      0,0
tuloksesta
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)            -1,8       4,0      -144,9      8,0
% liikevaihdosta                 -5,0      11,3                 10,9
Rahoitustuotot ja -kulut          0,1      -0,6      -123,0     -0,2
(netto)
TULOS  ENNEN SATUNNAISIA         -1,6       3,4      -148,7      7,8
ERIÄ
Satunnaiset erät                 -1,3       0,0                  0,5
TULOS ENNEN                      -3,0       3,4      -188,3      8,3
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA
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VEROJA
% liikevaihdosta                 -8,4       9,6                 11,3
Tuloverot                        -0,3      -0,6       -55,9     -0,8
KATSAUSKAUDEN VOITTO             -3,2       2,8      -217,5      7,5
(TAPPIO)
                                                               
                                                               
KONSERNIN TASE               30.4.2005 30.4.2004      muutos 31.10.20
                                                                  04
                  milj.euroa                               % 
VASTAAVAA                                                      
PYSYVÄT VASTAAVAT                                              
Aineettomat hyödykkeet            3,6       2,6        39,0      3,0
Konserniliikearvo                 0,0       0,0       -34,3      0,0
Aineelliset hyödykkeet            7,1       5,8        21,6      6,7
Sijoitukset                       0,0       0,1       -78,7      0,2
VAIHTUVAT VASTAAVAT                                            
Vaihto-omaisuus                  11,9      10,7        11,0     11,0
Pitkäaikaiset saamiset            1,9       1,1        69,5      2,0
Lyhytaikaiset saamiset           14,4       9,5        51,0     13,0
Rahoitusarvopaperit              12,0       1,1     1 006,0      1,5
Rahat ja pankkisaamiset           4,4      27,7       -84,1     22,9
VASTAAVAA YHTEENSÄ               55,3      58,8        -5,9     60,3
                                                               
VASTATTAVAA                                                    
Osakepääoma ja muu oma           36,9      40,6        -9,2     45,4
pääoma
Pakolliset varaukset              0,6       0,0                  0,0
VIERAS PÄÄOMA                                                  
Pitkäaikainen vieras pääoma       0,7       1,8       -59,1      0,9
Lyhytaikainen vieras pääoma      17,1      16,3         4,5     14,0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ             55,3      58,8        -5,9     60,3
                                                               
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA     11/04-    11/03-      muutos   11/03-
                                04/05     04/04                10/04
M€                                                        % 
Liiketoiminnan rahavirta                                       
ennen
rahoituseriä ja veroja            0,8       4,6                  6,2
Rahoituserät ja verot            -0,6      -0,7                 -2,6
Liiketoiminnan rahavirta (A)      0,3       3,9       -93,3      3,6
                                                               
Investoinnit                     -2,9      -2,1                 -5,3
Investointien rahavirta (B)      -2,9      -2,1        32,6     -5,3
                                                               
Maksullinen osakeanti ja          1,0      23,0                 23,5
optiomerkinnät
Lainojen muutos                   0,0      -0,2                 -1,5
Maksetut osingot                 -6,0      -3,0                 -3,0
Rahoituksen rahavirta (C)        -4,9      19,8      -124,9     19,1
                                                               
Rahavirtojen muutos (A+B+C),                                   
lisäys (+),
vähennys (-)                     -7,6      21,6      -134,9     17,4
                                                               
                                                               
KONSERNIN AVAINLUKUJA                                          
Tulos/osake, eur                -0,05      0,08      -162,5     0,20
(osakeantikoikastu)
Oma pääoma/osake, eur            0,91      1,01        -9,9     1,13
(osakeantioikaistu)
Omavaraisuusaste,%               66,7      68,9        -3,2     75,1
Bruttoinvestoinnit                2,8       2,1        31,0      5,0
käyttöomaisuuteen, milj.
euroa
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% liikevaihdosta                  7,8       6,0                  6,8
Henkilöstö keskimäärin            616       482        27,8      512
Oman pääoman tuotto-%(ROE)       -9,3      19,2      -148,4     22,6
Sij.pääoman tuotto-%(ROI)        -7,0      21,1      -133,2     23,2
Nettovelkaantumisaste, %        -39,1     -62,5       -37,4    -49,6
Korolliset nettovelat, Meur     -14,4     -25,1       -42,6    -22,3
                                                               
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET  30.4.2005 30.4.2004      muutos 31.10.20
                                                                  04
OMASTA PUOLESTA, milj. euroa                               % 
- Yrityskiinnitykset              2,9       6,7       -57,6      6,7
- Annetut pantit                  0,1       0,0       561,8      0,1
- Muut vastuusitoumukset          0,2       0,2         7,9      0,1
- Vuokra- ja leasingvastuut       6,5       4,3        49,1      4,8
                                                               
Johdannaissopimukset                                           
- Valuuttatermiinit                                            
   Käypä arvo                     1,6       1,0        61,4      1,6
   Kohde-etuuden arvo             1,6       1,0        62,9      1,6
                                                               
Muutosprosentit laskettu                                       
tarkkojen lukujen
perusteella.

EFORE OYJ
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.
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