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EFORE OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.2016 – 30.6.2016 

 

Tammi-kesäkuu 2016 lyhyesti 

- Liikevaihto oli 39,5 milj. euroa (47,2 milj.euroa), jossa laskua oli -16,4 % 

verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 

- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -2,6 milj.euroa (0,7 milj.euroa) 

- Liiketulos oli -3,0 milj. euroa (0,7 milj.euroa) 

- Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (-0,01 euroa) 

- Kiinan tehtaan ulkoistamishanke on edennyt hyvin   
 

TAULUKOT 

 
1-6/16 1-6/15 Muutos 1-12/15 

Keskeiset tunnusluvut, MEUR 6 kk 6 kk % 12 kk 

 
  

   Liikevaihto 39,5 47,2 -16,4 89,9 

  Telekommunikaatiosektori 18,0 25,2 -28,6 44,8 

  Teollisuussektori 21,5 22,0 -2,3 45,1 

Oikaistu liiketulos* -2,6 0,7 
 

-1,6 

Liiketulos  -3,0 0,7 
 

-2,0 

Tulos ennen veroja -3,1 -0,2 
 

-3,3 

Nettotulos -3,3 -0,4 
 

-3,4 

 
  

   Osakekohtainen tulos, EUR -0,06 -0,01 
 

-0,07 

Omavaraisuusaste, % 28,3 37,2 -23,9 34,2 

Nettovelkaantumisaste, % 32,1 -0,4 
 

24,5 

Liiketoiminnan rahavirta 1,2 4,2 
 

1,8 

 

Lukuja puolivuosittain, MEUR H1/2016 H2/2015 H1/2015 

 
  

  Liikevaihto 39,5 42,6 47,2 

  Telekommunikaatiosektori 18,0 19,6 25,2 

  Teollisuussektori 21,5 23,1 22,0 

Oikaistu liiketulos -2,6 -2,3 0,7 

Liiketulos -3,0 -2,7 0,7 

 
 
* Oikaisut sisältävät esimerkiksi organisaation rakenteellisten muutosten kuluja, 
arvonalentumisia, liiketoimintojen myyntien vaikutusta 

 
Arvio tilikauden 2016 taloudellisesta kehityksestä  

 
Efore alensi 4.8.2016 arviotaan tilikauden 2016 taloudellisesta kehityksestä.  

 

Uusi arvio on:  

Yhtiö arvioi tilikauden 2016 liikevaihdon olevan edellisvuotta alhaisempi (2015: 

89,9 milj.euroa) ja oikaistun liiketuloksen olevan edellisvuotta heikompi (2015: -

1,6 milj.euroa) johtuen uusista ennusteista, joiden mukaan myynti laskee 

aiemmin arvioitua enemmän.  Toisen vuosipuoliskon oikaistu liiketulos ei ole yhtä 



alhaisella tasolla kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana (H2/2015: -2,3 

milj.euroa). 

 

Vanha arvio oli:  

Yhtiö arvioi tilikauden 2016 liikevaihdon olevan edellisvuotta alhaisempi (2015: 

89,9 milj.euroa) ja oikaistun liiketuloksen (aikaisempi termi liiketulos ilman 

kertaluonteisia eriä) olevan tappiollinen, mutta edellisvuotta parempi (2015: -1,6 

milj.euroa). 

 
Eforen toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi:  

 
Ensimmäistä vuosipuoliskoa leimasi erityisesti telekommunikaatiosektorin 

ennusteita alhaisempi kysyntä ja epäedullinen tuotejakauma. Tiettyjen 

telekommunikaatiosektorin tuotekehitysprojektien viivästymisen johdosta osa 

liikevaihdosta siirtyy loppuvuodelle. Lisäksi merkittävälle 

telekommunikaatiosektorin asiakkaalle toimitettu kaksivuotinen projekti päättyi 

vuoden 2015 lopussa ja yrityksistä huolimatta emme ole onnistuneet löytämään 

korvaavaa liikevaihtoa korvataksemme vajetta. Nämä kaikki vaikuttivat 

negatiivisesti sekä liikevaihtoomme että kannattavuuteemme katsauskaudella. 

Katsauskauden liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan ajanjakson. 

 

Teollisuussektorin myynti vastasi lähes viime vuoden vastaavan ajanjakson 

myyntiä. Teollisuussektorin kannattavuus oli tyydyttävällä tasolla.  

 

Uusitun strategian implementointi ja tarvittavat säästötoimenpiteet eivät ole 

edenneet suunnitellusti. Tämän lisäksi liiketoimintaympäristössä on tapahtunut 

muutoksia, jotka edellyttävät tarkennuksia strategiaan. Korjaavat toimenpiteet on 

käynnistetty kesän aikana. Tavoitteena on merkittävä kiinteiden kustannusten 

pienentäminen.  

 

Neuvottelut tuotannon sekä tuotantoa suoraan tukevien toimintojen 

ulkoistamisesta Suzhoussa, Kiinassa ovat edenneet hyvin ja tavoitteena on 

edelleen saada neuvottelut päätökseen siten, että uusi valmistuskumppani 

valmistaa ensimmäiset Eforen tuotteet vuoden 2016 jälkimmäisellä puoliskolla.  

 

Edellä mainitut toimenpiteet tulevat parantamaan merkittävästi yhtiön 

kannattavuutta.  

 

Eforen tärkeimpänä tehtävänä on nyt viedä onnistuneesti läpi Suzhoun tuotannon 

ulkoistus ja kustannussäästöt. Näiden konkreettisten toimenpiteiden kautta 

luodaan edellytykset tehdä positiivinen liiketulos vuonna 2017. Uudet pitkän 

aikavälin tavoitteet julkaistaan syksyn aikana.  

 
Liikevaihdon kehitys 

 

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 39,5 milj.euroa ( 47,2 milj. euroa). 

 

Telekommunikaatiosektorin liikevaihto vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla oli 

18,0 milj.euroa (25,2 milj. euroa), laskien 28,6 % verrattuna edellisen vuoden 

vastaavaan ajanjaksoon. 

 

Ensimmäistä vuosipuoliskoa leimasi erityisesti telekommunikaatiosektorin 

ennusteita alhaisempi kysyntä ja epäedullinen tuotejakauma. Tiettyjen 

telekommunikaatiosektorin tuotekehitysprojektien viivästymisen johdosta osa 

liikevaihdosta siirtyy loppuvuodelle. Lisäksi, merkittävälle 

telekommunikaatiosektorin asiakkaalle toimitettu kaksivuotinen projekti päättyi 

vuoden 2015 lopussa ja yrityksistä huolimatta emme ole onnistuneet löytämään 



uutta liikevaihtoa korvataksemme vajetta. Nämä kaikki vaikuttivat negatiivisesti 

sekä liikevaihtoomme että kannattavuuteemme katsauskaudella.  Katsauskauden 

liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan ajanjakson. 

 

Teollisuussektorin liikevaihto 21,5 milj.euroa vastasi lähes viime vuoden 

vastaavan ajanjakson myyntiä (22,0 milj.euroa). Teollisuussektorin kannattavuus 

oli tyydyttävällä tasolla.  

 

Liiketuloksen kehitys 

 

Katsauskauden liiketulos laski huomattavasti verrattuna edellisvuoteen päätyen -

3,0 milj. euroon( 0,7 milj. euroa) ja oikaistu liiketulos oli -2,6 milj. euroa ( 0,7 

milj. euroa).  

 

Heikko liiketulos oli pääosin seurausta ennusteita heikommasta kysynnästä ja 

telekommunikaatiosektorin epäedullisesta tuotejakaumasta. Tuotantokapasiteetin 

käyttöaste oli alhainen, joka osaltaan vaikutti huonoon liiketulokseen.  

 

Liiketoiminnan kehitys  

 

Telekommukaatiosektorin myynnin ei odoteta kasvavan tänä vuonna. 

Katsauskauden lopussa Efore on voittanut muutamia telekommunikaatiosektorin 

projekteja, jotka parantavat myyntiä vuodesta 2017 alkaen.  

 

Teollisuussektorin myynti laski katsauskaudella lievästi, mutta sektorin, 

uusasiakashankinta on edennyt hyvin.  Uutta myyntiä on saatu asiakkailta, jotka 

toimivat laajakaistaverkkojen, terveydenhuollon mittalaitteiden sekä siirrettävien 

näyttämövalaisinten parissa. 

 

Tulevaisuuden näkymät  

 

Konserni on hakeutunut viime vuosien aikana uusille markkinoille, mikä luo 

entistä paremmat mahdollisuudet kasvuun. LTE (4G) –teknologiaan perustuvat 

tuotteet ovat avainasemassa tietoliikenneverkkojen laajennuksissa. Trendinä on 

siirtyminen pienempiin tukiasemiin, joihin myös Efore kohdistaa 

tuotekehityspanostuksiaan.  

 

Teollisuussektorilla LED-valaistuksen, mittalaitteiden, terveydenhuollon laitteiden 

ja infrastruktuurin teholähteet tarjoavat useita kasvumahdollisuuksia. Yhtiö 

panostaa tuotevalikoiman laajentamiseen ja asiakaspiirin kasvattamiseen 

erityisesti korkeaa luotettavuutta vaativissa segmenteissä, joissa 

markkinavaihtelut ovat pienempiä ja tuotteiden elinkaaret pidemmät. 

 

Epävarmuustekijät on esitelty kohdassa ”Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät”. 
 
Investoinnit ja tuotekehitys  

 

Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 1,6 milj. euroa 

(2,2 milj. euroa), joista tuotekehitysaktivointien osuus oli 1,3 milj. euroa (1,7 

milj.euroa). Katsauskauden lopussa aktivoitujen tuotekehityskustannusten määrä 

taseessa oli 7,8 milj. euroa (7,0 milj. euroa). 
 

Kokonaisuudessaan katsauskauden aikana tuotekehityskuluina kirjattiin 4,9 milj. 

euroa (4,6 milj euroa) eli 12,5 % ( 9,8 %) liikevaihdosta.   

 

Rahoitus 

 



Konsernin korolliset velat olivat 5,0 milj. euroa suuremmat kuin konsernin 

korolliset kassavarat (0,1 milj. euroa pienemmät) katsauskauden lopussa. 

Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,2 milj. euroa (1,0 milj. euroa).  

 

Valuuttamääräisten tase-erien muuntamisesta syntyvät kurssivoitot ja tappiot 

sekä myynneistä, ostoista ja rahoituseristä syntyvät kurssivoitot- ja tappiot 

kirjataan rahoituseriin. Rahoituserät sisälsivät nettokurssieroja 0,2 milj.euroa  

(-0,5 milj.euroa).   

 

Liiketoiminnan rahavirta oli 1,2 milj. euroa (4,2 milj. euroa). Rahavirta 

investointien jälkeen oli -0,4 milj. euroa (2,0 milj. euroa). 

 

Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 28,3 % (37,2 %) ja 

nettovelkaantumisaste 32,1 % (-0,4 %).  

 

Likvidit varat ilman käyttämättömiä luottolimiittejä olivat katsauskauden 

päättyessä 7,1 milj. euroa (9,5 milj. euroa). Katsauskauden lopussa konsernilla 

oli käyttämättömiä luottolimiittejä ilman factoring-limiittejä 2,8 milj.euroa.  

Taseen loppusumma oli 55,2 milj. euroa (60,0 milj. euroa). 

 

Katsauskauden lopussa Efore Oyj:llä oli sellaisia lyhytaikaisia lainoja 2,9 milj. 

euroa ja pitkäaikaisia lainoja 0,7 milj. euroa kahdelta eri rahoittajalta, joihin 

liittyy seuraavat ehdot; nettovelkaantumisaste, omavaraisuusaste sekä 

nettovelat/ 12 kk käyttökate ilman kertaluonteisia eriä. 

 

Ehdot koskien omavaraisuusastetta sekä nettovelkoja/ 12 kk käyttökate ilman 

kertaluonteisia eriä rikkoutuivat kesäkuun lopussa 2016. Emme ole vielä saaneet 

tarvittavia erityislupia liittyen ehtojen rikkoutumiseen, mutta rahoittajilta 

saamamme alustavan tiedon mukaan saamme ne. 

  

Henkilöstö 

 

Konsernin henkilöstön määrä, sisältäen vuokratyövoiman, oli katsauskaudella 

keskimäärin 769 (953) ja katsauskauden lopussa 754 (948). Henkilömäärän 

lasku aiheutui pääosin työvoiman vähenemisestä valmistuksessa.  

 

Efore Oyj:n hallitus päätti 30.3.2016 varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2016 

antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta yhtiön 

hallituksen myöhemmin päättämille Efore Oyj:n avainhenkilöille. Samassa 

yhteydessä Efore Oyj:n hallitus päätti mitätöidä yhtiölle palautuneet ja 

jakamattomat Optio-ohjelman 1/2014 mukaiset A-, B- ja C-sarjan optio-oikeudet.  

 

Päätöksistä julkaistiin erilliset pörssitiedotteet 30.3.2016. 

 

Efore Oyj:n hallitus nimitti Jorma Wiitakorven Efore Oyj:n toimitusjohtajaksi 

29.4.2016 ja hän aloitti tehtävässään välittömästi nimityksen jälkeen. 

Nimityksestä julkaistiin erillinen pörssitiedote 29.4.2016. 

 

Konsernin talousjohtajaksi nimitettiin 29.6.2016 Martin Raznovich. Hän aloitti 

tehtävässään 1.7.2016. Nimityksestä julkaistiin erillinen pörssitiedote 29.6.2016. 
 

Osakkeet, osakepääoma ja osakkeenomistajat  

 

Efore Oyj:llä oli katsauskauden päättyessä hallussaan 3 501 995 kappaletta omia 

osakkeita.  

 

Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 0,83 euroa ja alin kurssi 0,65 



euroa. Keskikurssi tilikaudella oli 0,71 euroa ja päätöskurssi 0,71 euroa. 

Osakekannan markkina-arvo laskettuna katsauskauden viimeisellä osakkeen 

kaupankäyntihinnalla oli 37,1 milj. euroa.  

 

Kauppojen yhteismäärä Efore Oyj:n osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:ssä 

katsauskauden aikana oli 1,5 miljoonaa kappaletta ja Vaihdon arvo oli 1,0 milj. 

euroa, joka vastasi 2,6 % osakkeiden lukumäärästä 55.772.891. 

Osakkeenomistajien lukumäärä oli 2652 (2972) katsauskauden lopussa. 

 

Yhtiökokouksen päätökset  

 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä ja sen hallitukselle antamista 

valtuutuksista sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvistä päätöksistä on 

annettu erilliset pörssitiedotteet 30.3.2016.  

 

Laadintaperiaatteet 

 

Puolivuotiskatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin 

vuoden 2015 tilinpäätöksessä esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaan. Lisäksi 

on noudatettu sen jälkeen voimaan tulleita ja käyttöönotettuja IFRS-standardien 

muutoksia. Näillä IFRS-standardien muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta 

tilinpäätöstiedotteeseen. Tiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.  

 

Efore Oyj Abp on tarkistanut taloudellisessa raportoinnissaan käytettäviä termejä 

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemien vaihtoehtoisten 

taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevien uusien ohjeiden mukaisesti. 

Vaihtoehtoiset taloudelliset tunnusluvut helpottavat operatiivisen liiketoiminnan 

tuloksen tulkintaa ja tilikausien välistä vertailua. Niiden ei tule kuitenkaan katsoa 

korvaavan IFRS-standardien mukaisia tunnuslukuja. “Kertaluonteiset erät” on 

vuoden 2016 tammi–kesäkuun puolivuotiskatsauksesta lähtien muutettu muotoon 

“oikaisut liiketulokseen”, mutta määritelmä on sama kuin ennenkin. Kuten 

aikaisemmin, oikaisut ovat tapahtumia, jotka eivät liity toistuviin liiketoimintoihin. 

Oikaisuja ovat esimerkiksi organisaation rakenteellisten muutosten kuluja, 

arvonalentumiset ja liiketoimintojen myyntien vaikutus. 

 

Kaikki katsauksessa olevat luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen 

yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.  

 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät  

 

Markkinoille tyypillinen kysynnän vaihtelu voi edelleenkin aiheuttaa nopeita 

muutoksia Efore liiketoimintaan. Liiketoimintariskit liittyvät sekä avainasiakkaiden 

menestykseen markkinoilla että yhtiön kykyyn palvella heitä.  

 

Eforen tuotekehitysprojektien eteneminen riippuu asiakkaiden omien projektien 

aikatauluista ja myös koko markkinan muodostumisesta.  

 

Lyhyellä aikavälillä Efore mahdollisesti menettää joitain asiakkaita johtuen Kiinan 

ulkoistusprojektista, mutta pitkällä aikavälillä Eforen kilpailukyvyn uskotaan 

paranevan ja yhtiön liikevaihdon kasvavan. 

 

Eteneminen standardituotteisiin teollisuussektorilla tarkoittaa tuotevastuuriskin 

lisääntymistä. Yleinen talouskehitys saattaa vaikuttaa negatiivisesti yhtiön 

liiketoimintaympäristöön.  

 



Johtuen heikentyneestä rahoitustilanteestamme, nykyisiin  käyttämättömiin 

luottolimiitteihin  ja rahoituksen riittävyyteen liittyy riskejä, jotka yritys pyrkii 

minimoimaan aktiivisella eri vaihtoehtojen suunnittelulla ja implementoinnilla.     

 

Yhtiö seuraa aktiivisesti riskien mahdollista vaikutusta rahoitukseen ja 

maksuvalmiuteen. 
 

Kattavampi selvitys riskienhallinnasta on esitetty yhtiön www-sivuilla ja edellisen 

tilikauden tilinpäätöksessä. 

 

TAULUKOT 

 

    KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

   

    

 

1-6/16 1-6/15 1-12/15 

MEUR 6 kk 6 kk 12 kk 

    

    Liikevaihto 39,5 47,2 89,9 

    Valmiiden ja keskeneräisten  
   tuotteiden varastojen muutos 0,1 -0,2 -0,6 

Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,1 0,1 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,4 0,9 

Materiaalit ja palvelut -26,8 -30,4 -59,5 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -9,4 -9,5 -18,4 

Poistot -1,7 -1,8 -3,6 

Arvonalentumiset 0,0 0,0 -0,5 

Liiketoiminnan kulut -4,9 -5,0 -10,3 

Liiketulos -3,0 0,7 -2,0 

% liikevaihdosta -7,5 1,5 -2,3 

Rahoitustuotot 1,8 2,5 4,4 

Rahoituskulut -2,0 -3,5 -5,7 

Liiketulos ennen veroja -3,1 -0,2 -3,3 

% liikevaihdosta -7,9 -0,5 -3,7 

Tuloverot -0,1 -0,2 -0,1 

Tilikauden tulos -3,3 -0,4 -3,4 

    Muut laajan tuloksen erät 

   Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi 
   Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä 

johtuva erä 0,0 0,0 -0,2 

    Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteiseksi 

   Muuntoerot -0,2 1,1 0,9 

Tilikauden laaja tulos yhteensä -3,5 0,7 -2,6 

    

    Tilikauden voiton (tappion) 

   jakautuminen 

   Emoyhtiön osakkeenomistajille -3,3 -0,4 -3,4 

Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 

    Tilikauden laajan tuloksen 

   jakautuminen 

   Emoyhtiön omistajille -3,5 0,7 -2,6 

Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 



    

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE 
KUULUVASTA VOITOSTA(TAPPIOSTA) LASKETTU 
OSAKEKOHTAINEN TULOS 

   Tulos/osake, eur (laimentamaton) -0,06 -0,01 -0,07 

Tulos/osake, eur (laimennettu) -0,06 -0,01 -0,07 

    

 
1-6/16 1-6/15 1-12/15 

LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN, MEUR 6 kk 6 kk 12 kk 

    Amerikka 5,7 6,3 12,7 

Eurooppa, Lähi-itä  ja Afrikka 20,5 18,4 44,0 

Suomi 5,7 9,1 9,7 

Aasia ja Tyynenmeren alue 7,6 13,3 23,4 

Yhteensä 39,5 47,2 89,9 

    

 
1-6/16 1-6/15 1-12/15 

LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN, MEUR 6 kk 6 kk 12 kk 

    Telekommunikaatiosektori 18,0 25,2 44,8 

Teollisuussektori 21,5 22,0 45,1 

Yhteensä 39,5 47,2 89,9 

 

 

 

KONSERNITASE 

    

     

     MEUR 30.6.2016 30.6.2015 muutos  31.12.2015 

 
  

 
% 

 VARAT   
   PITKÄAIKAISET VARAT    
   Aineettomat hyödykkeet 9,5 9,0 

 
9,2 

Liikearvo 1,1 1,1 
 

1,1 

Aineelliset hyödykkeet 4,5 5,4 
 

5,0 

Muut saamiset, pitkäaikaiset 0,1 0,1 
 

0,1 

Muut pitkäaikaiset sijoitukset 0,1 0,0 
 

0,1 

Laskennallinen verosaaminen 3,3 3,3 
 

3,4 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 18,5 19,0 -2,3 19,0 

 
  

   LYHYTAIKAISET VARAT    
   Vaihto-omaisuus 15,4 17,0 

 
14,9 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 13,9 14,3 
 

15,2 

Tuloverosaaminen 0,3 0,1 
 

0,3 

Rahavarat 7,1 9,5 
 

6,3 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 36,6 41,0 -10,6 36,7 

VARAT YHTEENSÄ 55,2 60,0 -8,0 55,6 

 
  

   OMA PÄÄOMA JA VELAT   
   OMA PÄÄOMA   
   Osakepääoma 15,0 15,0 

 
15,0 

Omat osakkeet -2,4 -2,4 
 

-2,4 

Muut rahastot 28,7 28,8 
 

28,7 

Muuntoerot 3,3 3,7 
 

3,5 



Kertyneet voittovarat -28,9 -22,7 
 

-25,7 

Emoyhtiön omistajat 15,6 22,3 
 

19,0 

Määräysvallattomat omistajat 0,0 0,0 
 

0,0 

Oma pääoma yhteensä 15,6 22,3 -29,9 19,0 

 
  

   PITKÄAIKAISET VELAT   
   Laskennallinen verovelka 0,4 0,5 

 
0,5 

Korolliset velat 0,8 1,9 
 

1,2 

Muut velat 0,0 0,1 
 

0,1 

Eläkevelvoitteet 1,7 1,6 
 

1,7 

Muut varaukset 0,3 0,3 
 

0,3 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 3,2 4,3 -25,7 3,8 

 
  

   LYHYTAIKAISET VELAT   
   Korolliset velat 11,2 7,5 

 
9,8 

Ostovelat ja muut velat 24,8 25,5 
 

22,6 

Tuloverovelka 0,2 0,2 
 

0,3 

Varaukset 0,1 0,1 
 

0,1 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 36,3 33,3 
 

32,8 

Velat 39,5 37,7   36,6 

OMA PÄÄOMA JA VELAT 55,2 60,0 -8,0 55,6 

 

 

 

 
1-6/16 1-6/15 1-12/15 

KONSERNIN  TUNNUSLUKUJA, MEUR 6 kk 6 kk 12 kk 

    Tulos/osake, eur (laimentamaton) -0,06 -0,01 -0,07 

Tulos/osake, eur (laimennettu) -0,06 -0,01 -0,07 

Oma pääoma/osake, eur  0,30 0,43 0,36 

Oman pääoman tuotto-%(ROE) -37,7 -4,0 -16,8 

Sij.pääoman tuotto-%(ROI) -19,8 0,7 -9,2 

Korolliset nettovelat, Meur 5,0 -0,1 4,7 

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,6 2,2 4,5 

% liikevaihdosta 4,1 4,7 5,0 

Henkilöstö keskimäärin 769 953 887 

 

 

 

 

1-6/16 1-6/15 Muutos 1-12/15 

OIKAISTU LIIKETULOS 6 kk 6 kk % 12 kk 

Liiketulos -3,0 0,7 
 

-2,0 

Oikaisut liiketulokseen 

       Organisaation rakenteelliset muutokset 0,3 0,0 
 

0,4 

Oikaisut liiketulokseen yhteensä 0,3 0,0 
 

0,4 

Oikaistu liiketulos -2,6 0,7 
 

-1,6 

 

 

  



 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-6/16 1-6/15 muutos  1-12/15 

MEUR 6 kk 6 kk % 12 kk 

 
  

   Liiketoiminnan rahavirta   
   Myynnistä saadut maksut 40,6 49,8 

 
91,1 

Maksut liiketoiminnan kuluista -39,2 -44,1 
 

-87,4 

Toiminnasta kertyneet rahavarat 1,5 5,6 
 

3,6 

Maksetut korot -0,2 -0,2 
 

-0,4 

Saadut korot liiketoiminnasta 0,0 0,0 
 

0,0 

Muut rahoituserät liiketoiminnasta -0,1 -1,2 
 

-1,2 

Maksetut verot 0,0 -0,1   -0,2 

Liiketoiminnan rahavirta (A) 1,2 4,2   1,8 

 
  

   Investointien rahavirta    
   Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 

hyödykkeisiin -1,6 -2,2 
 

-4,4 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot 0,0 0,0 

 
0,0 

Maksetut verot investoinneista 0,0 0,0   0,0 

Investointien rahavirta (B) -1,6 -2,1 26,6 -4,4 

 
  

   Rahoituksen rahavirta    
   Lyhytaikaisten lainojen nostot 4,7 8,2 

 
6,2 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2,8 -8,1 
 

-4,0 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,6 -0,6 
 

-1,1 

Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut -0,1 -0,1   -0,2 

Rahoituksen rahavirta (C) 1,3 -0,6   0,9 

 
  

   Rahavirtojen muutos (A+B+C), lisäys (+),    
   vähennys (-) 0,9 1,5 

 
-1,6 

 
  

   Rahavarat tilikauden alussa 6,3 7,8 
 

7,8 

Rahavarojen muutos 0,9 1,5 
 

-1,6 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,1 0,2 
 

0,2 

Rahavarat tilikauden lopussa 7,1 9,5 
 

6,3 

 
  

   

 
  

   KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015 

 MEUR   
   

 
  

   Vakuudet ja vastuusitoumukset   
   

 
  

   Muiden puolesta   
   Muut vastuusitoumukset 0,1 0,1 0,1 

 

 
  

   Muut vuokrasopimukset   
   Konserni vuokralleottajana   
   

 

  
   Ei-purettavissa olevien muiden 

vuokrasopimusten perusteella maksettavat 
vähimmäisvuokrat:   

   

 
  

   



Yhden vuoden kuluessa 0,8 1,0 0,8 
 1-5 vuoden kuluessa 0,4 0,7 0,5 
 

 
  

   Johdannaissopimusten käyvät arvot   
   Valuuttajohdannaiset, suojaustarkoituksessa 

(ei IAS 39 Suojauslaskennassa)   
   Johdannaiset   
    Nimellisarvo 8,8 2,7 1,7 

  Negatiivinen käypä arvo 0,0 0,0 -0,1 
  

 

 

 

 

 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN 
MUUTOKSISTA 

 A Osakepääoma 

B Omat osakkeet 

C SVOP rahasto 

D Muut rahastot 

E Muuntoerot 

F Voittovarat 

G Emoyhtiön omistajat 

H Määräysvallattomat omistajat 

I Yhteensä 

 

 

 

MEUR A B C D E F G H I 

 
                  

 
                  

OMA PÄÄOMA  15,0 -2,4 28,0 0,7 2,6 -22,3 21,5 0,0 21,5 

1.1.2015                   

                    

Laaja tulos                   

Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4 0,0 -0,4 

                    
Muut laajan tuloksen 

erät                   

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 

      
 

            
Tilikauden laaja 
tulos yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 -0,4 0,7 0,0 0,7 

      

 

            

Liiketoimet omistajien 
kanssa     

 
            

Osakeperusteiset 
maksut 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

      
 

            

      
 

            
Liiketoimet 

omistajien kanssa 

yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

      
 

            

OMA PÄÄOMA  15,0 -2,4 28,0 0,8 3,7 -22,7 22,3 0,0 22,3 

30.6.2015                   

                    



 
                  

MEUR A B C D E F G H I 

 
                  

 
                  

OMA PÄÄOMA   15,0 -2,4 28,0 0,7 3,5 -25,7 19,0 0,0 19,0 

1.1.2016                   

                    

Laaja tulos                   

Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 -3,3 0,0 -3,3 

              
 

    

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

      
 

            
Tilikauden laaja 

tulos yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -3,3 -3,5 0,0 -3,5 

      

 

            

Liiketoimet omistajien 
kanssa     

 
            

Osakeperusteiset 
maksut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      
 

            
Liiketoimet 
omistajien kanssa 

yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
                  

 
                  

OMA PÄÄOMA  15,0 -2,4 28,0 0,7 3,3 -28,9 15,6 0,0 15,6 

30.6.2016                   

 

 

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

 

 

Sijoitetun pääoman 

tuotto-% (ROI) 
= 

Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 

x 100 Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskim. 

tilikauden aikana) 

    

Oman pääoman tuotto-

% (ROE) 
= 

Voitto/tappio 
x 100 

Oma pääoma (keskim. tilikauden aikana) 

    

Maksuvalmius (Current 

ratio) 
= 

Lyhytaikaiset varat  

Lyhytaikaiset velat  

    

Omavaraisuusaste-% = 

Oma pääoma 

x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot - omien 

osakkeiden arvo* 

    

Korolliset nettovelat = 
Korolliset velat - kaupankäyntitarkoituksessa olevat 

sijoitukset - rahavarat 
 

    

Nettovelkaantumisaste-

% 
= 

Korolliset nettovelat 
x 100 

Oma pääoma  

    



Tulos/osake = 

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden 

voitto/tappio 
 

Keskim. ulkona olevien osakkeiden painotettu 

keskiarvo  
 

    

Tulos/osake 

(laimennettu) 
= 

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden 

voitto/tappio 
 

Keskim. ulkona olevien osakkeiden painotettu 

keskiarvo (laimennusvaikutus huomioituna) 
 

    

Osinko/osake = 
Tilikaudelta jaettava osinko  

Osakkeiden lukumäärä - omat osakkeet*  

    

Osinko/tulos-% = 
Osinko/osake 

x 100 
Tulos/osake 

    

Efektiivinen 

osinkotuotto-% 
= 

Osinko/osake 
x 100 

Tilinpäätöspäivän kurssi 

    

Oma pääoma/osake = 
Oma pääoma - omat osakkeet*  

Tilinpäätöspäivän osakkeiden lukumäärä  

    

Hinta/voitto-suhde, 

P/E-luku 
= 

Tilinpäätöspäivän kurssi  

Tulos/osake  

    

Osakekannan 

markkina-arvo 
= 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 

tilinpäätöspäivänä 

x kurssi 

 

    

Henkilöstö keskimäärin = 

Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa 

olleen  

henkilökunnan lukumäärän keskiarvo 

 

 

 

Kaikissa osakekohtaisissa tunnusluvuissa on käytetty ulkona olevien osakkeiden lukumäärää. 

Oma pääoma on emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma. 

Tilikauden tulos on emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos. 

* Yhtiön hallussa on omia osakkeita katsauskauden lopussa. 

  

 

EFORE OYJ 

Hallitus 

 

 

Lisätietoja 

Lisätietoja antaa 10.8.2016 klo 9-10 toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi, puh. 040-

175 8510 

 

 



JAKELU 

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

 

Efore-konserni 

Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava 

kansainvälinen yhtiö. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen tuotantoyksiköt 

sijaitsevat Kiinassa ja Tunisiassa. Yrityksen myynti- ja markkinointitoiminnot 

sijaitsevat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Joulukuussa 2015 päättyneellä 

tilikaudella konsernin liikevaihto oli 89,9 milj. euroa ja sen palveluksessa oli 

keskimäärin 887 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu 

Nasdaq Helsinki Oy:ssä.www.efore.fi 

 

 

 
  

http://www.efore.fi/


 


