
   

EFORE OYJ  Pörssitiedote    7.6.2007         klo 9.00     
 
 
EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2006 - 30.4.2007 (6 kk)  
 
  
Marras-huhtikuu lyhyesti (1.11.2006 –30.4.2007) 
- Liikevaihto oli 34,4 milj. euroa (49,1 milj. euroa). Laskua edellisen 
tilikauden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 29,9 %. 
- Liikevoitto oli –5,6 milj. euroa (0,4 milj. euroa). 
- Tulos ennen veroja oli –5,6 milj. euroa (0,9 milj. euroa) 
- Nettotulos oli –5,9 milj. euroa (-1,5 milj. euroa). 
 
Helmi-huhtikuu lyhyesti (1.2.2007 –30.4.2007) 
- Liikevaihto oli 18,2 milj. euroa (27,0 milj. euroa). Laskua edellisen 
tilikauden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 32,5 %. 
- Liikevoitto oli –2,3 milj. euroa (1,3 milj. euroa). 
- Tulos ennen veroja oli –2,6 milj. euroa (1,7 milj. euroa) 
- Nettotulos oli –2,7 milj. euroa (-0,5 milj. euroa). 
 
MARRAS-HUHTIKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS  
 
Marras-huhtikuun liikevaihto laski 34,4 milj.euroon (49,1 milj.euroa), jossa 
laskua edellisen tilikauden vastaavaan ajankohtaan oli 29,9 %. 
Asiakassegmenteittäin myynti jakautui seuraavasti: tietoliikenne 62,1 % (70,9 
%), teollisuuselektroniikka 28,5 % (24,5 %) ja terveydenhuollon elektroniikka 
9,3 % (4,6 %). Maantieteellisesti myynti jakautui seuraavasti: EMEA 25,0 
milj. euroa (29,8 milj. euroa), Amerikka 2,9 milj. euroa (14,0 milj. euroa) 
ja APAC 6,5 milj. euroa ( 5,3 milj. euroa).  
 
Marras-huhtikuun liikevoitto oli –5,6 milj.euroa (0,4 milj.euroa).  
 
Marras-huhtikuun tulokseen vaikutti odotettua alhaisempi myynti. 
 
Uusien tuotteiden tuominen markkinoille on nopeutunut ja tuotteiden arvioidut 
elinkaaret ovat lyhentyneet. Eräiden edellisten tilikausien aikana 
aktivoitujen tuotekehitysprojektien tuotto-odotukset ovat heikentyneet. 
Tuotekehitysprojekteista tehtiin arvonalentumiset katsauskaudella. 
Arvonalentumisten määrä oli 1,6 milj. euroa, mistä suurin osa oli Systems-
tuotteita.  
 
Katsauskauden aikana vaihto-omaisuuteen on tehty arvonalentumisia  0,4 milj. 
euroa ( 0,0 milj. euroa).  
 
Marras-huhtikuun tulos ennen veroja oli –5,6 milj.euroa (0,9 milj. euroa) ja 
nettotulos verojen jälkeen oli –5,9 milj. (-1,5 euroa milj. euroa).  
 
HELMI-HUHTIKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS 
 
Tilikauden toisen neljänneksen liikevaihto laski 18,2 milj.euroon (27,0 
milj.euroa), jossa laskua edellisen tilikauden vastaavaan ajankohtaan oli 
32,5 %. Asiakassegmenteittäin myynti jakautui seuraavasti: tietoliikenne 64,6 
% (73,9 %), teollisuuselektroniikka 27,6 % (21,4 %) ja terveydenhuollon 
elektroniikka 7,8 % (4,7 %). Maantieteellisesti myynti jakautui seuraavasti: 
EMEA 13,7 milj. euroa (18,7 milj. euroa), Amerikka 1,3 milj. euroa (5,6 milj. 
euroa) ja APAC 3,2 milj. euroa (2,7 milj. euroa).  
 
Toisen neljänneksen liikevoitto oli –2,3 milj.euroa (1,3 milj.euroa). 
Liikevoittoa heikensi alhainen liikevaihto, joka johtui yhtiön eräiden 
päätuotteiden kysynnän tilapäisestä alentumisesta. 
 



   

Toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli –2,6 milj. euroa (1,7 milj. 
euroa). Nettotulos oli –2,7 milj. euroa (-0,5 milj. euroa). 
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS  
 
Tuotekehitystoiminta kohdistui pääosin uusiin tulevaisuudessa käytettäviin 
tukiasematuoteperheisiin ja muihin tietoliikenneverkkojen laitteisiin. 
Tuotekehitysresurssien määrää on vahvistettu ja vahvistetaan edelleen sekä 
Euroopassa että Aasiassa kuluvan tilikauden aikana. 
  
Tuotannon kasvattamiseksi Kiinan tehdas siirtyi uusiin n. 10.700 m2 
suuruisiin tiloihin katsauskauden aikana. Lisäksi yksikkövalmistusta on 
siirretty Kiinaan USA:sta. Toteutetun rakennemuutoksen seurauksena Eforen 
tuotannosta oli edullisemman kustannustason maissa katsauskauden lopussa noin 
87,4 % (70,6 %). 
 
Merkittäviä logistisia haasteita Eforen tuotteiden kysyntään on aiheuttanut 
riippuvuus eräistä pääasiakkaista. Lisäksi kysynnän kehittymisen 
ennustettavuus telecom-sektorissa on yleisesti vaikeaa. Näkyvyyden ei odoteta 
merkittävästi paranevan mistä syystä hallittu toiminnallinen joustavuus ja 
nopeus tulee olemaan liiketoiminnalle tärkeää myös jatkossa.    
  
INVESTOINNIT  
 
Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 1,9 milj. 
euroa ( 2,4 milj. euroa), josta kone-ja laiteinvestointien osuus oli 1,3 
milj. euroa ja tuotekehitysmenojen osuus 0,6 milj. euroa. Katsauskauden 
lopussa aktivoitujen tuotekehityskustannusten määrä on 2,6 milj. euroa( 3,8 
milj. euroa). 
 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden vähennykset katsauskaudella olivat 
0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa). 
 
RAHOITUS  
 
Konsernin rahoitusasema katsauskaudella oli hyvä. Konsernin omavaraisuusaste 
tilikauden lopussa oli 63,2 % (64,1%) ja nettovelkaantumisaste –17,8 % (-29,7 
%).  
 
Konsernin korolliset nettovelat olivat -4,3 milj. euroa positiiviset (-10,9 
milj. euroa positiivinen), eli konsernin korolliset kassavarat ylittävät 
konsernin korolliset velat 4,3 milj. eurolla. Konsernin nettorahoituskulut 
olivat –0,1  milj. euroa (0,4 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli –4,3 
milj. euroa (-6,6 milj. euroa) ja rahavirtojen muutos 6,1 milj. euroa 
vähennystä (9,1 milj. euroa vähennystä). Kassavirta investointien jälkeen oli 
–6,1 milj. euroa (-9,0 milj. euroa).  
 
Likvidit varat ilman käyttämättömiä luottolimiittejä olivat katsauskauden 
päättyessä 5,4 milj. euroa( 12,7 milj. euroa). Konsernilla on käytössään myös 
huomattavat luottolimiitit. Taseen loppusumma oli 38,6 milj. euroa (57,2 
milj. euroa). 
 
Toisen neljänneksen aikana vaihto-omaisuuden määrä on alentunut 2,4 
milj.eurolla. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin oman henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 799 (776) ja 
tarkastelujakson lopussa 763(821). Henkilöstön määrä väheni katsauskauden 
aikana 51 hengellä.  
 



   

Oman henkilöstön lisäksi konsernissa oli katsauskauden lopussa 
vuokratyövoimaa 166 (268) henkilöä. Vuokratyövoiman määrä kasvoi 1 hengellä 
katsauskauden aikana.  
 
Henkilöstön maantieteellinen jakauma sisältäen vuokratyövoiman katsauskauden 
lopussa oli seuraava: Eurooppa 486 (535), josta Suomessa 169 (285) ja Virossa 
317 (250), Amerikka 50(104) ja Aasia 393(450).  
 
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 1,01 
euroa. Keskikurssi katsauskaudella oli 1,29 euroa ja päätöskurssi 1,08 euroa. 
Osakekannan markkina-arvo laskettuna katsauskauden viimeisellä osakkeen 
kaupankäyntihinnalla oli 43,8 milj. euroa.  
 
Kauppojen yhteismäärä Efore Oyj:n osakkeilla Helsingin Pörssissä 
katsauskauden aikana oli 11,3 milj. kappaletta ja vaihdon arvo 14,6 milj. 
euroa, 27,9 % osakkeiden kokonaismäärästä tilikauden lopussa. 
Osakkeenomistajien lukumäärä oli 3701 katsauskauden lopussa. 
 
Jakson lopussa yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita. 
 
SEGMENTTITIEDOT 
 
Efore-konsernissa raportoidaan ensisijaisesti liiketoimintasegmenteittäin ja 
toissijaisesti maantieteellisen segmentin mukaisesti. Ensisijaisena 
segmenttinä raportoidaan koko konserni eli ensisijaisen segmentin luvut ovat 
yhteneväiset koko konsernin lukujen kanssa. 
 
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Kysynnän nopeat vaihtelut ovat tyypillisiä Eforen toimialalle ja 
liiketoiminnan tulevan kehityksen arvioiminen lyhyelläkin tähtäyksellä on 
haasteellista. Kehittämällä toiminnallisia prosessejaan Efore parantaa 
sisäistä joustoa ja reagointikykyä voidakseen tarvittaessa sopeuttaa 
toimintansa kysyntävaihteluihin nopeasti. 
 
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 liikevaihdon arvioidaan 
kasvavan strategisesti tärkeissä tuoteryhmissä. Tilikauden liikevaihto 
painottuu tilikauden toiselle vuosipuoliskolle mitä arviota vahvistaa yhtiön 
toimitusten määrä alkaneella kolmannella neljänneksellä.  
 
Liiketoimintaan vaikuttavat edelleen asiakkaiden logistiikkaohjausten 
muutokset. 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.  
 
Toteutettujen rakennejärjestelyjen myötä koko tilikauden (12 kk) tuloksen 
arvioidaan paranevan edelliseen tilikauteen verrattuna. 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA      

      
Me 02/07- 

04/07 
02/06-
04/06 

11/06-
04/07 

11/05-
04/06 

11/05-
10/06 

 3 kk 3 kk 6 kk 6 kk 12 kk 
      
      
LIIKEVAIHTO 18,2 27,0 34,4 49,1 90,5 
      
Valmiiden ja 
keskeneräisten  

     

tuotteiden varastojen 
muutos 

-0,8 -0,5 0,0 -0,5 1,2 

Liiketoiminnan muut 
tuotot 

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

Materiaalit ja palvelut -12,4 -17,7 -24,7 -32,6 -65,9 
Työsuhde-etuuksista 
aiheutuneet kulut 

-4,3 -4,6 -8,4 -9,3 -18,8 

Poistot -1,1 -0,9 -1,7 -1,7 -3,5 
Arvonalentumiset -0,1 0,0 -1,6 0,0 -0,5 
Liiketoiminnan kulut -2,0 -2,3 -3,8 -4,8 -9,4 
LIIKEVOITTO(-TAPPIO) -2,3 1,3 -5,6 0,4 -5,8 
% liikevaihdosta -12,8 4,8 -16,3 0,9 -6,4 
Rahoitustuotot 0,2 0,4 0,6 0,9 1,0 
Rahoituskulut -0,5 -0,1 -0,7 -0,5 -0,8 
Osuus osakkuusyhtiöiden      
tuloksista 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 
VOITTO(TAPPIO) ENNEN 
VEROJA 

-2,6 1,7 -5,6 0,9 -5,5 

% liikevaihdosta -14,1 6,2 -16,3 1,8 -6,1 
Tuloverot -0,1 -2,2 -0,3 -2,4 -2,7 
TILIKAUDEN 
VOITTO(TAPPIO) 

-2,7 -0,5 -5,9 -1,5 -8,2 

      
TILIKAUDEN 
VOITON(TAPPION) 

     

JAKAUTUMINEN      
Emoyhtiön 
osakkeenomistajille 

-2,7 -0,5 -5,9 -1,5 -8,2 

      
EMOYHTIÖN 
OSAKKEENOMISTAJILLE 
KUULUVASTA 
VOITOSTA(TAPPIOSTA 
LASKETTU OSAKEKOHTAINEN 
TULOS 

     

Tulos/osake, eur 
(laimentamaton) 

-0,07 -0,01 -0,15 -0,04 -0,20 

Tulos/osake, eur -0,07 -0,01 -0,15 -0,04 -0,20 



   

(laimennettu) 
      

TOISSIJAISTEN 
SEGMENTTIEN 

02/07-04/07 02/06-
04/06 

11/06-
04/07 

11/05-
04/06 

11/05-
10/06 

LIIKEVAIHTO, Me 3 kk 3 kk 6 kk 6 kk 12 kk 

      

Amerikka 1,3 5,6 2,9 14,0 21,2 

Eurooppa, Lähi-itä  ja 
Afrikka 

13,7 18,7 25,0 29,8 57,9 

Aasia ja Tyynenmeren 
alue 

3,2 2,7 6,5 5,3 11,4 

YHTEENSÄ 18,2 27,0 34,4 49,1 90,5 
 
 
KONSERNITASE     
     

     
Me 30.4.2007 30.4.2006 muutos 31.10.2006 
   %  
VARAT     
PITKÄAIKAISET VARAT     
Aineettomat hyödykkeet 3,3 4,6  4,6 
Aineelliset hyödykkeet 8,3 9,1  8,6 
Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,4 0,2  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 0,4  0,3 
PITKÄAIKAISET VARAT 12,0 14,4 -16,5 13,8 
LYHYTAIKAISET VARAT     
Vaihto-omaisuus 12,0 13,2  14,3 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9,2 17,0  8,8 
Kaupankäyntitarkoituksessa olevat 
sijoitukset 

1,7 8,6  3,4 

Rahavarat 3,7 4,1  8,2 
LYHYTAIKAISET VARAT 26,6 42,9 -38,0 34,7 
VARAT 38,6 57,2 -32,6 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 

1,2 0,8  1,3 

Muuntoerot 0,0 0,2  0,2 
Kertyneet voittovarat -11,3 -2,8  -5,7 
OMA PÄÄOMA 24,4 36,7 -33,6 30,2 

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman 
pääoman osuus 

24,4 36,7  30,2 

     

VIERAS PÄÄOMA     

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

0,2 0,3  0,3 



   

PITKÄIAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
YHTEENSÄ 

0,2 0,5 -47,4 0,4 

     
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA     
Lyhytaikainen korollinen vieras 
pääoma 

0,9 1,5  0,9 

Ostovelat ja muut velat 12,6 18,3  16,5 
Lyhytaikaiset varaukset 0,5 0,4  0,5 
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
YHTEENSÄ 

14,0 20,1  17,9 

VIERAS PÄÄOMA 14,2 20,6  18,3 
OMA JA VIERAS PÄÄOMA 38,6 57,2 -32,6 48,5 
 
 
KONSERNIN  AVAINLUKUJA, Me 02/07 

-04/07 
02/06 

-04/06 
11/06 

-04/07 
11/05 

-04/06 
11/05-
10/06 

 3 kk 3 kk 6 kk 6 kk 12 kk 

      

Tulos/osake, eur 
(laimentamaton) 

-0,07 -0,01 -0,15 -0,04 -0,20 

Tulos/osake, eur 
(laimennettu) 

-0,07 -0,01 -0,15 -0,04 -0,20 

Oma pääoma/osake, eur  0,60 0,91 0,60 0,91 0,75 

Omavaraisuusaste,% 63,2 64,1 63,2 64,1 62,3 

Oman pääoman tuotto-%(ROE) -41,8 -5,7 -43,2 -7,9 -23,9 

Sij.pääoman tuotto-%(ROI) -36,6 18,3 -38,1 5,7 -14,3 

Nettovelkaantumisaste, % -17,8 -29,7 -17,8 -29,7 -34,6 

Korolliset nettovelat, Me -4,3 -10,9 -4,3 -10,9 -10,5 

Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen, Me 

1,0 1,1 1,9 2,4 4,8 

% liikevaihdosta 5,7 3,8 5,4 4,8 5,3 

Henkilöstö keskimäärin 782 800 799 776 792 
 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 11/06- 

04/07 
11/05- 
04/06 

muutos 11/05-10/06 

Me   %  
     
Liiketoiminnan rahavirta     
Myynnistä saadut maksut 34,2 42,5  90,8 
Liiketoiminnan muista tuotoista 
saadut maksut 

0,1 0,1  0,4 

Maksut liiketoiminnan kuluista -38,8 -49,2  -95,4 
Liiketoiminnan rahavirta ennen      
rahoituseriä ja veroja -4,5 -6,6  -4,2 
Maksetut korot ja maksut muista 
liiketoiminnan  

    

rahoituskuluista -0,3 -0,2  -0,8 
Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 0,0  0,1 
Saadut korot liiketoiminnasta 0,6 0,5  0,8 
Maksetut välittömät verot -0,1 -0,2  -0,6 
Liiketoiminnan rahavirta (A) -4,3 -6,6 -34,5 -4,7 
     
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin 

-1,9 -2,5  -5,0 



   

Aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden luovutustulot 

0,1 0,0  0,0 

Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 0,0  0,0 
Investointien rahavirta (B) -1,8 -2,5 -29,0 -4,9 
     
Rahoituksen rahavirta      
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0  0,2 
Pitkäaikaisten lainojen 
takaisinmaksut 

0,0 0,0  -0,7 

Rahoituksen rahavirta (C) 0,0 0,0 -100,0 -0,5 
     
Rahavirtojen muutos (A+B+C), 
lisäys (+),  

    

vähennys (-) -6,1 -9,1 -33,3 -10,1 
     
     
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 30.4.2007 30.4.2006  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 
vuokrasopimusten perusteella 
maksettavat vähimmäisvuokrat: 

    

     
Yhden vuoden kuluessa 2,1 2,0  1,9 
1-5 vuoden kuluessa 3,9 4,7  7,3 
     
Johdannaissopimusten käyvät arvot     
     
Valuuttajohdannaiset     
Valuuttatermiinit     
   Nimellisarvo 0,6 0,5  0,8 
   Positiivinen käypä arvo 0,0 0,0  0,0 
   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 
     
     
LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUIVAT 
SEURAAVAT LIIKETOIMET: 

30.4.2007 30.4.2006  31.10.2006 

     
Me     
     



   

Osakkuusyritys     
Myynnit 0,1 3,5  4,2 
Ostot 0,2 0,3  0,5 
     
Saamiset 0,0 3,4  0,1 
Velat 0,0 0,1  0,0 

 
 
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA    
       
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
       
Me Osake-

pääoma 
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 -0,2 0,1 -0,1 

       
Optioiden 
kulukirjaus 

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

       
Muut 
muutokset 

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

       
Tilikauden 
voitto/tappio 

0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 -5,9 

       
OMA PÄÄOMA  34,5 0,0 1,2 0,0 -11,3 24,4 
30.04.2007       
       
Me Osake-

pääoma 
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 0,0 -0,1 -0,1 

       
Optioiden 
kulukirjaus 

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

       
Muut 
muutokset 

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

       
Tilikauden 
voitto/tappio 

0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -1,5 

       
OMA PÄÄOMA  34,5 4,0 0,8 0,2 -2,8 36,7 
30.04.2006       

 



   

 
Muutosprosentit laskettu tarkkojen lukujen perusteella. 
 
Osavuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin 
vuoden 2006 vuosikertomuksessa esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaan. 
Tiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
Kaikki osavuosikatsauksessa olevat luvut on pyöristetty, minkä vuoksi 
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä 
summaluvusta. 
 
 
EFORE OYJ 
Hallitus 
 
Lisätietoja antaa 7.6.2007 klo 9-11 ja klo 16-17 toimitusjohtaja Reijo 
Mäihäniemi, puh. 09 4784 6312.  
 
Efore Oyj järjestää tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksesta analyytikoille 
ja medialle 7.6.2007 klo 11 alkaen Helsingin World Trade Centerissä, 
Aleksanterinkatu 17, Helsinki. 
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Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 
 
 
Efore-konserni 
 
Elektroniikkakonserni Efore on tietoliikenne-, teollisuusautomaatio- ja 
terveydenhuoltosektoreita palveleva kansainvälinen yritys, jonka 
liiketoiminta muodostuu asiakaskohtaisista teholähteistä, 
tasasuunninjärjestelmistä sekä niihin liittyvistä huolto- ja 
korjauspalveluista. 
 
Eforen pääkonttori on Espoossa. Yhtiön tuotekehitys- ja markkinointiyksiköitä 
on Suomen lisäksi Kiinassa, USA:ssa, Saksassa ja Ruotsissa. Yrityksen 
tuotantoyksiköt sijaitsevat Kiinassa, Virossa ja USA:ssa. Lokakuussa 2006 
päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli noin 90,5 milj. euroa ja 
sen palveluksessa oli 812 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on 
noterattu Helsingin Pörssissä. 
 
 
www.efore.fi 
 
 
 


