
   

EFORE OYJ  Pörssitiedote    8.3.2007         klo 9.00          
 
 
EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2006 - 31.1.2007 (3 kk)  
  
- Ensimmäinen neljännes lyhyesti (1.11.2006 –31.1.2007) 
- Liikevaihto oli 16,2 milj. euroa (22,1 milj. euroa). Laskua edellisen 
tilikauden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 26,7 %. 

- Liikevoitto oli -3,3 milj. euroa ( -0,9 milj. euroa). 
- Tulos ennen veroja oli -3,0 milj. euroa (-0,8 milj. euroa) 
- Nettotulos oli -3,2 milj. euroa (-0,9 milj. euroa). 
- Liikevoittoa heikensivät odotettua alhaisempi myynti sekä aktivoitujen   
tuotekehitysprojektien arvonalentumiset, jotka olivat suuruudeltaan 1,6  
milj.euroa.   

 
LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS  
 
Tilikauden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 16,2 milj.euroon (22,1 
milj.euroa), jossa laskua edellisen tilikauden vastaavaan ajankohtaan oli 26,7 
%. Asiakassegmenteittäin myynti jakautui seuraavasti: tietoliikenne 59,3 % (67,1 
%), teollisuuselektroniikka 29,6 % (28,4%) ja terveydenhuollon elektroniikka 
11,1 % (4,5 %). Maantieteellisesti myynti jakautui seuraavasti: EMEA 11,4 milj. 
euroa (11,1 milj. euroa), Amerikka 1,6 milj. euroa (8,4 milj. euroa) ja APAC 3,3 
milj. euroa ( 2,6 milj. euroa).  
 
Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli -3,3 milj.euroa (-0,9 milj.euroa).  
 
Katsauskauden tulokseen vaikutti odotettua alhaisempi myynti marras-joulukuun 
aikana johtuen erään pääasiakkaan tilausten siirtymisestä eteenpäin. 
Lisäksi edellisen tilikauden aikana toteutetusta rakennemuutoksesta huolimatta 
Yhdysvaltojen tehtaan toiminta on ollut tappiollista. Tehty rakennemuutos ja 
päättyvät työsuhteet ovat vielä aiheuttaneet myös ylimääräisiä henkilöstökuluja 
kuluvan tilikauden puolelle. 
 
Uusien tuotteiden tuominen markkinoille on nopeutunut ja tuotteiden arvioidut 
elinkaaret ovat lyhentyneet. Eräiden aktivoitujen tuotekehitysprojektien tuotto-
odotukset ovat heikentyneet. Tuotekehitysprojekteista tehtiin arvonalentumiset 
katsauskaudella. Arvonalentumisten määrä oli 1,6 milj. euroa, mistä suurin osa 
oli Systems-tuotteita. 
 
Ensimmäisen neljänneksen tulos ennen veroja oli -3,0 milj.euroa (-0,8 milj. 
euroa) ja nettotulos verojen jälkeen oli -3,2 milj. (-0,9 euroa milj. euroa).  
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS  
 
Katsauskauden aikana on ollut useita tuotekehityshankkeita meneillään. 
Tuotekehitystoiminta kohdistui pääosin uusiin tulevaisuudessa käytettäviin 
tukiasematuoteperheisiin ja muihin tietoliikenneverkkojen laitteisiin. 
Tuotekehitysresurssien määrää pyritään vahvistamaan edelleen sekä Euroopassa 
että Aasiassa kuluvan tilikauden aikana. 
  
Tuotannon kasvattamiseksi Kiinan tehdas siirtyy uusiin n. 10.700 m2 suuruisiin 
tiloihin kuluvan tilikauden toisen neljänneksen aikana. Toteutetun 
rakennemuutoksen seurauksena Eforen tuotannosta oli edullisemman kustannustason 
maissa tarkastelujakson lopussa noin 83,3 % (62,5 %). 
 
Merkittäviä logistisia haasteita Eforen tuotteiden kysyntään on aiheuttanut 
riippuvuus eräistä pääasiakkaista. Lisäksi kysynnän kehittymisen ennustettavuus 
telecom-sektorissa on ollut yleisesti vaikeaa ja vaikea ennustettavuus jatkuu 
edelleen.  
 



   

INVESTOINNIT  
 
Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 0,8 milj. euroa 
( 1,3 milj. euroa), josta kone-ja laiteinvestointien osuus oli 0,4 milj. euroa 
ja tuotekehitysmenojen osuus 0,4 milj. euroa. Katsauskauden lopussa aktivoitujen 
tuotekehityskustannusten määrä on 2,7 milj. euroa ( 3,8 milj. euroa). 
 
RAHOITUS  
 
Konsernin rahoitusasema katsauskaudella oli hyvä. Konsernin omavaraisuusaste 
tilikauden lopussa oli 63,3 % (68,2%) ja nettovelkaantumisaste -20,4 % (-36,3 
%). Konsernin korolliset nettovelat olivat 5,5 milj. euroa positiiviset (13,5 
milj. euroa positiivinen), eli konsernin korolliset kassavarat ylittävät 
konsernin korolliset velat 5,5 milj. eurolla. Konsernin nettorahoitustuotot 
olivat 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli -4,1 
milj. euroa (- 5,2 milj. euroa) ja rahavirtojen muutos 4,9 milj. euroa 
vähennystä (6,5 milj. euroa vähennystä). Kassavirta investointien jälkeen oli -
4,9 milj. euroa (-6,5 milj. euroa).  
 
Likvidit varat ilman käyttämättömiä luottolimiittejä olivat katsauskauden 
päättyessä 6,6 milj. euroa ( 15,3 milj. euroa). Konsernilla on käytössään myös 
huomattavat luottolimiitit. Taseen loppusumma oli 42,8 milj. euroa (54,7 milj. 
euroa). 
 
Toteutuneen myynnin alhaisuus ensimmäisellä neljänneksellä piti myös varaston 
määrän korkealla konsernin varautuessa toteutunutta selvästi korkeampaan 
kysyntään.  
 
HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin oman henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 816 (750)  ja 
tarkastelujakson lopussa 802 (758). Henkilöstön määrä väheni katsauskauden 
aikana 10 hengellä.  
 
Oman henkilöstön lisäksi konsernissa oli katsauskauden lopussa vuokratyövoimaa 
165 (184) henkilöä. Vuokratyövoiman määrä väheni 10 hengellä katsauskauden 
aikana.  
 
Henkilöstön maantieteellinen jakauma sisältäen vuokratyövoiman katsauskauden 
lopussa oli seuraava: Eurooppa 488  (447), josta Suomessa 182  (262) ja Virossa 
306 (185), Amerikka 70 (144)  ja Aasia 409 (351). Suomessa henkilöstön määrä 
tulee aikaisemmin tehtyjen päätösten perusteella laskemaan runsaaseen  130 
henkilöön kuluvan kevään aikana. 
 
MUUTOKSET KONSERNIN JOHDOSSA 
 
Konsernin APAC:n alueen myynti- ja markkinointijohtaja Khalid Hafeez erosi 
yhtiön palveluksesta 22.12.2006.  
 
Konsernin talous- ja hallintojohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä on  
1.2.2007 alkaen toiminut KTM Olli Nermes. Hän seuraa tehtävässään Jorma 
Lappalaista, joka on eronnut yhtiön palveluksesta.  
  
Konsernin Euroopan alueen myynti- ja markkinointijohtaja Kari Saarinen 
nimitettiin 2.3.2007 alkaen Efore-konsernin myynti- ja markkinointitoimintojen 
johtajaksi. Uudessa tehtävässään Kari Saarinen vastaa Efore-konsernin myynnistä 
ja markkinoinnista Euroopan, Amerikan sekä Aasian alueilla. Amerikan alueen 
myynti- ja markkinointijohtaja Scott Vartija raportoi Kari Saariselle. 
 
Konsernin johtoryhmän jäsenet ja vastuualueet 2.3.2007 alkaen ovat seuraavat: 
toimitusjohtaja Reijo Mäihäniemi, Panu Kaila (tuotanto- ja hankintatoiminnot), 



   

Markku Kukkonen (tuotekehitys), Olli Nermes (talous, hallinto ja IT), Kari 
Saarinen (myynti- ja markkinointi) sekä Mika Sippola (teknologia). 
 
 
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET  
 
Varsinainen yhtiökokous tilikaudelta 1.11.2005 - 31.10.2006 sekä hallituksen 
järjestäytymiskokous pidettiin Helsingissä 5.2.2007.  
 
Hallitus ja valiokunnat 
 
Yhtiökokous valitsi hallitukseen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön 
hallitukseen edellisen hallituksen jäsenistä Johan Ekin, Isto Hantilan, Outi 
Raitasuon, Timo Syrjälän ja Matti Tammivuoren sekä uusina jäseninä Jukka Harjun, 
Esa Korvenmaan ja Marko Luoman.  
 
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
Isto Hantila ja varapuheenjohtajaksi Timo Syrjälä. Tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajaksi valittiin Timo Syrjälä ja jäseniksi Outi Raitasuo ja Matti 
Tammivuori. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Isto Hantila ja 
jäseniksi Timo Syrjälä ja Matti Tammivuori. Nimitysvaliokunta valitaan syksyllä 
2007.  
 
Tilintarkastaja 
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & 
Young Oy:n.  
 
Osinko 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti ettei tilikaudelta jaeta 
osinkoa. 
 
Hallituksen valtuutukset 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen 
päättämään uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, 
että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden määrä on yhteensä 
enintään 13.274.783 uutta osaketta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella 
päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutusta ei voi kuitenkaan käyttää 
henkilöstön kannustamiseen. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen 
päätöksestä lukien. 
 
RIITA-ASIAT JA OIKEUSPROSESSIT 
 
Helsingin hovioikeus on 28.12.2006 antanut ratkaisunsa liittyen yhtiön 
osakkeenomistajan nostamaan moitekanteeseen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 
3.2.2004 tekemästä suunnattua osakeantia koskevasta päätöksestä. Käräjäoikeus on 
aiemmin 25.2.2005 hylännyt yhtiötä vastaan nostetun moitekanteen eikä hovioikeus 
ole antamallaan tuomiolla muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua.   
 
OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEENOMISTAJAT  
 
Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä katsauskauden lopussa oli 40 529 648 
kappaletta ja rekisteröity osakepääoma oli 34 450 200,80 euroa.  
 
Osakkeen ylin kurssi katsauskauden lopulla oli 1,55 euroa ja alin kurssi 1,07 
euroa. Keskikurssi katsauskaudella oli 1,29 euroa ja päätöskurssi 1,47 euroa. 
Osakekannan markkina-arvo laskettuna katsauskauden viimeisellä osakkeen 
kaupankäyntihinnalla oli 59,6 milj. euroa.  
 



   

Kauppojen yhteismäärä Efore Oyj:n osakkeilla Helsingin Pörssissä katsauskauden 
aikana oli 8,6 milj. kappaletta ja vaihdon arvo 11,1 milj. euroa, 21,3 % 
osakkeiden kokonaismäärästä tilikauden lopussa. Osakkeenomistajien lukumäärä oli 
3884 katsauskauden lopussa. 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  
 
Tietoliikenneverkkomarkkinoiden ennustetaan jatkavan kohtuullista euromääräistä 
kasvuaan vuoden 2007 aikana. Suurinta kasvua odotetaan kehittyvillä markkinoilla 
mm. Intiassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Kohtuullisista markkinanäkymistä johtuen 
Eforen strategisesti tärkeissä tuoteryhmissä liikevaihdon arvioidaan kasvavan.  
 
Liiketoimintaan vaikuttavat edelleen asiakkaiden logistiikkaohjausten muutokset, 
jotka heikentävät myyntiä ja luovat kustannuspainetta ensimmäisen vuosipuoliskon 
aikana. Tilikauden kasvun arvioidaan painottuvan merkittävästi tilikauden 
toiselle vuosipuoliskolle. Yhtiön keskeisenä tavoitteena on jatkaa panostusta  
vaativien ja innovatiivisten teholähderatkaisujen kehittämiseksi omien alojensa 
maailman johtavien yritysten kanssa. Energiaa säästävien ja vähemmän tilaa 
vievien ratkaisujen kehittäminen on keskeisenä painopisteenä.  
 
Toiminnan kehityshankkeet tuottavuuden parantamiseksi, kustannusrakenteen 
tervehdyttämiseksi, vaihto-omaisuuden pienentämiseksi sekä tuotanto- ja 
tuotekehitysprosessien tehostamiseksi jatkuvat kuluvalla tilikaudella. Näiden 
kehityshankkeiden tarkoituksena on edelleen parantaa yhtiön liiketoiminnan 
kannattavuutta.  
 
Konsernin aikomuksena on lisätä edelleen toiminnan painopistettä matalamman 
kustannustason maissa, erityisesti Kiinassa. Konserni on päättänyt myös tutkia 
etabloitumismahdollisuuksia uusille kasvaville markkinoille, missä yhtiöllä ei 
vielä ole paikallista toimintaa.  
 
Uusien asiakkuuksien ja uusien tuotteiden sekä toteutettujen 
rakennejärjestelyjen myötä alkaneen tilikauden (12 kk) kannattavuuden ja 
tuloksen arvioidaan paranevan edelliseen tilikauteen verrattuna, mutta jäävän 
alhaisemmaksi edellisestä ohjeistuksesta.  
 
 

     
KONSERNIN TULOSLASKELMA     
     
Me 11/06-

01/07 
11/05-01/06  11/05-

10/06 
 3 kk 3 kk  12 kk 
     
     

LIIKEVAIHTO 16,2 22,1  90,5 
     

Valmiiden ja 
keskeneräisten  

    

tuotteiden varastojen 
muutos 

0,8 0,0  1,2 

Liiketoiminnan muut 
tuotot 

0,1 0,1  0,5 

Materiaalit ja palvelut -12,3 -14,9  -65,9 
Työsuhde-etuuksista 
aiheutuneet kulut 

-4,0 -4,7  -18,8 

Poistot -0,6 -0,9  -3,5 
Arvonalentumiset -1,6 0,0  -0,5 
Liiketoiminnan kulut -1,8 -2,6  -9,4 
LIIKEVOITTO(-TAPPIO) -3,3 -0,9  -5,8 
% liikevaihdosta -20,3 -4,0  -6,4 



   

Rahoitustuotot 0,4 0,4  1,0 
Rahoituskulut -0,3 -0,3  -0,8 
Osuus osakkuusyhtiöiden      
tuloksista 0,1 0,0  0,2 
VOITTO(TAPPIO) ENNEN 
VEROJA 

-3,0 -0,8  -5,5 

% liikevaihdosta -18,7 -3,5  -6,1 
Tuloverot -0,2 -0,2  -2,7 
TILIKAUDEN 
VOITTO(TAPPIO) 

-3,2 -0,9  -8,2 

     
TILIKAUDEN 
VOITON(TAPPION) 

    

JAKAUTUMINEN     
Emoyhtiön 
osakkeenomistajille 

-3,2 -0,9  -8,2 

     
Tulos/osake, eur 
(laimentamaton) 

-0,08 -0,02  -0,20 

Tulos/osake, eur 
(laimennettu) 

-0,08 -0,02  -0,20 

     
TOISSIJAISTEN 
SEGMENTTIEN 

11/06-
01/07 

11/05-01/06 Muutos-% 11/05-
10/06 

LIIKEVAIHTO, Me 3 kk 3 kk  12 kk 
     

Amerikka 1,6 8,4 -81,1 21,2 
Eurooppa, Lähi-itä  ja 
Afrikka 

11,4 11,1 1,9 57,9 

Aasia ja Tyynenmeren 
alue 

3,3 2,6 24,9 11,4 

YHTEENSÄ 16,2 22,1 -26,7 90,5 
 
 
KONSERNITASE     
     

     
Me 31.1.2007 31.1.2006 muutos 31.10.2006 

   %  
VARAT     
PITKÄAIKAISET VARAT     
Aineettomat hyödykkeet 3,3 4,5  4,6 
Aineelliset hyödykkeet 8,4 8,8  8,6 
Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,4 0,0  0,2 
Pitkäaikaiset myynti- ja muut 
saamiset 

0,0 0,0  0,0 

Muut pitkäaikaiset sijoitukset 0,0 0,0  0,0 
Laskennalliset verosaamiset 0,1 1,7  0,3 
PITKÄAIKAISET VARAT 12,2 15,0 -18,7 13,8 
LYHYTAIKAISET VARAT     
Vaihto-omaisuus 14,3 13,7  14,3 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9,6 10,6  8,8 
Kaupankäyntitarkoituksessa olevat 
sijoitukset 

2,9 11,1  3,4 

Rahavarat 3,8 4,2  8,2 
LYHYTAIKAISET VARAT 30,6 39,6 -22,8 34,7 
VARAT 42,8 54,7 -21,7 48,5 

     
OMA JA VIERAS PÄÄOMA     
OMA PÄÄOMA     
Osakepääoma 34,5 34,5  34,5 



   

Ylikurssirahasto 0,0 4,0  0,0 
Käyvän arvon rahasto ja muut 
rahastot 

1,4 0,8  1,3 

Muuntoerot 0,2 0,3  0,2 
Kertyneet voittovarat -8,9 -2,2  -5,7 
OMA PÄÄOMA 27,1 37,3 -27,3 30,2 
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman 
pääoman 

    

osuus 27,1 37,3  30,2 
     

VIERAS PÄÄOMA     
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA     
Laskennallinen verovelka 0,1 0,1  0,1 
Pitkäaikainen korollinen vieras 
pääoma 

0,2 0,7  0,3 

PITKÄIAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
YHTEENSÄ 

0,3 0,8 -67,1 0,4 

     
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA     
Lyhytaikainen korollinen vieras 
pääoma 

0,9 1,1  0,9 

Ostovelat ja muut velat 14,0 15,1  16,5 
Lyhytaikaiset varaukset 0,5 0,3  0,5 
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
YHTEENSÄ 

15,4 16,5  17,9 

VIERAS PÄÄOMA 15,7 17,4  18,3 
OMA JA VIERAS PÄÄOMA 42,8 54,7 -21,7 48,5 
 
 
KONSERNIN  AVAINLUKUJA, Me 11/06-01/07 11/05-01/06  11/05-10/06 

 3 kk 3 kk  12 kk 
     

Tulos/osake, eur 
(laimentamaton) 

-0,08 -0,02  -0,20 

Tulos/osake, eur 
(laimennettu) 

-0,08 -0,02  -0,20 

Oma pääoma/osake, eur  0,67 0,92  0,75 
Omavaraisuusaste,% 63,3 68,2  62,3 
Oman pääoman tuotto-%(ROE) -44,8 -10,0  -23,9 
Sij.pääoman tuotto-%(ROI) -39,8 -6,7  -14,3 
Nettovelkaantumisaste, % -20,4 -36,3  -34,6 
Korolliset nettovelat, Me -5,5 -13,5  -10,5 
Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen, Me 

0,8 1,3  4,8 

% liikevaihdosta 5,0 5,7  5,3 
Henkilöstö keskimäärin 816 750  792 
 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 11/06-01/07 11/05-

01/06 
muutos 11/05-10/06 

Me   %  
Liiketoiminnan rahavirta ennen      
rahoituseriä ja veroja -4,3 -5,2  -4,2 
Rahoituserät ja verot 0,2 0,1  -0,5 
Liiketoiminnan rahavirta (A) -4,1 -5,2 -19,9 -4,7 

     
Investoinnit -0,8 -1,3  -4,9 
Investointien rahavirta (B) -0,8 -1,3 -38,9 -4,9 

     
Lainojen muutos 0,0 0,0  -0,5 



   

Rahoituksen rahavirta (C) 0,0 0,0 -100,0 -0,5 
     

Rahavirtojen muutos (A+B+C), lisäys 
(+),  

    

vähennys (-) -4,9 -6,5 -24,1 -10,1 
     
     

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 31.01.2007 31.01.2006  31.10.2006 
Me     

     
Vakuudet ja vastuusitoumukset     

     
Omasta puolesta     
Pantit 0,0 0,0  0,0 

     
Muiden puolesta     
Muut vastuusitoumukset 0,2 0,2  0,2 

     
Muut vuokrasopimukset     
Konserni vuokralleottajana     
Ei-purettavissa olevien muiden 
vuokrasopimus- 

    

ten perusteella maksettavat 
vähämmäisvuok- 

    

rat:     
Yhden vuoden kuluessa 2,6 2,2  1,9 
1-5 vuoden kuluessa 8,3 4,6  7,3 

     
Johdannaissopimusten käyvät arvot     

     
Valuuttajohdannaiset     
Valuuttatermiinit     
   Nimellisarvo 0,8 0,7  0,8 
   Negatiivinen käypä arvo 0,0 0,0  0,0 

     
Osakejohdannaiset     
Futuurit     
   Nimellisarvo 0,0 0,0  2,0 
   Negatiivinen käypä arvo 0,0 0,0  0,0 
 
 
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA    

       
Me Osakepääoma Ylikurssi-

rahasto 
Muut 

rahastot 
Muunto 
-erot 

Voitto- 
varat 

Yhteensä 

       
       

OMA PÄÄOMA  34,5 0,0 1,3 0,2 -5,7 30,2 
1.11.2006       

       
Muuntoeron 
muutos 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

       
Optioiden 
kulukirjaus 

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 

       
Tilikauden 
voitto/tapp
io 

0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 -3,2 

       



   

OMA PÄÄOMA  34,5 0,0 1,4 0,2 -8,9 27,1 
31.01.2007       

       
Me Osakepääoma Ylikurssi-

rahasto 
Muut 

rahastot 
Muunto

erot 
Voitto-

varat 
Yhteensä 

       
       

OMA PÄÄOMA  34,5 4,0 0,7 0,2 -1,2 38,2 
1.11.2005       

       
Muuntoeron 
muutos 

0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 

       
Muut 
muutokset 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       
Tilikauden 
voitto/tapp
io 

0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9 

       
OMA PÄÄOMA  34,5 4,0 0,8 0,3 -2,2 37,3 
31.01.2006       

       
       

Muutosprosentit laskettu tarkkojen lukujen 
perusteella. 

   

 
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita 
noudattaen ja vuoden 2006 vuosikertomuksessa esitettyjen laadintaperiaatteiden 
mukaan, mutta osavuosikatsauksen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n 
vaatimuksia. Tiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
Kaikki osavuosikatsauksessa olevat luvut on pyöristetty, minkä vuoksi 
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä 
summaluvusta. 
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