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Efore Oyj - neljännesvuosikatsaus 
EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIK

EFORE OYJ           Pörssitiedote 9.1.2003 klo 9.00

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.11.2001 - 31.10.2002
(12 KK)

Tilikausi (1.11.2001 - 31.10.2002)
  -    liikevaihto 38,8 milj. euroa
-    liikevaihdon muutos - 31,1 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan
tarkastelujaksoon
-    liiketappio -2,3 milj. euroa

Tulevaisuuden näkymät
  -    alkaneen tilikauden näkymiä arvioidaan varovaisen myönteisiksi,
       vaikka markkinoiden kehitykseen liittyy edelleen riskejä ja
       epävarmuutta
-    uusien tuotteiden myötä liikevaihdon odotetaan kasvavan
-    liikevaihdon kasvun ohella panostukset kannattavuuden
parantamiseksi jatkuvat
-    liikevaihdon kasvun ja tehostamistoimenpiteiden ansiosta tuloksen
ennustetaan nousevan voitolliseksi
-    globaalin toiminnan vahvistamistaminen jatkuu edelleen

TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS
Konsernin tilikauden liikevaihto oli 38,8 (56,3) milj.euroa.
Liikevaihto laski edelliseen tilikauteen verrattuna 31,1 % (edellisen
vuoden lasku oli 6,1 %).

Pääasiakkaina oli edelleen eurooppalaiset tietoliikennealan
laitevalmistajat sekä konepaja- ja elektroniikkateollisuuden oman
alansa johtavat yritykset. Näiden lisäksi asiakkaina olivat mm.
teleoperaattorit ja puolustusvoimat. Asiakkaiden toimialoilla ja
erityisesti tietoliikennesektorilla alhainen kysyntätilanne jatkui
lähes koko tilikauden, mikä vaikutti voimakkaasti Eforen toimintaan,
liikevaihtoon ja tulokseen.

Tilikaudelle arvioitu uusien tuotteiden kysynnän kasvu viivästyi ja
vanhojen tuotteiden kysyntä väheni osittain rajustikin. Konsernin
tehtaiden käyttöaste oli tilikauden kolmen ensimmäisen neljänneksen
ajan selkeästi ennustettua alhaisemmalla tasolla.

Tilikauden tuloskehitystä heikensi kapasiteetin vajaakäytön lisäksi
tilikauden alkupuolella vielä korkeahkot valmistuskomponenttien hinnat
sekä kiristynyt kilpailutilanne. Vasta tilikauden viimeisellä
neljänneksellä toiminta kääntyi voitolliseksi. Viimeisen neljänneksen
tulosta paransi osaltaan vaihto-omaisuuden epäkuranttiuden
arvostusperiaatteen muutos 0,5 milj. eurolla.

Konsernin tilikauden liiketappio oli 2,3 (2,8) milj.euroa. Konsernin
tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,4 (3,5) milj.euroa.
Tulos osaketta kohden oli -0,30 euroa (-0,43 euroa) ja sijoitetun
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pääoman tuotto oli -9,2 % (-11,5 %).

Efore (USA), Inc:n liiketoiminta kehittyi positiivisesti tilikauden
toisella puoliskolla. Yhtiön toimitusjohtajana jatkoi Vesa Vihavainen.
Markkinatilanteen vaihteluista johtuen Efore (Suzhou) Electronics Co
Ltd:n toimintoja uudistettiin. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin
1.7.2002 alkaen Khalid Hafeez. Efore Ltda:n toiminta Brasiliassa alkoi
Ture Nyholmin johdolla suunnittelusti. Tuotteiden toimitukset
asiakkaalle aloitettiin huhtikuussa 2002.

TOIMINNAN TEHOSTAMINEN
Vallinneen markkinatilanteen perusteella tilikauden alkupuoliskolla
toteutetut säästötoimet jäivät osittain riittämättömiksi. Tästä
johtuen toiminnan sopeuttamista jatkettiin edelleen.
Tilikauden aikana käytyjen YT-neuvottelujen tuloksena henkilöstön
määrä laski 70 henkilöllä. Henkilömäärän sopeuttaminen toimintaan on
koskenut konsernin toimipisteitä Kiinaa ja Brasiliaa lukuunottamatta.
Henkilöstöstä oli katsauskauden lopussa Suomessa 309 (369) ja
ulkomaiden toimipisteissä 67 (77).

Osa irtisanomisista liittyy päätökseen sulkea yhtiön Vantaan
tuotantolaitos vuoden 2003 tammikuun loppuun mennessä. Vantaan
tuotannon osittainen siirto alihankkijalle Viroon on edennyt
suunnitelmien mukaisesti. Loppuosaa Vantaan tuotannosta, lähinnä
tasasuunninjärjestelmien valmistus, siirretään parhaillaan yhtiön
Saarijärven tehtaalle. Vantaan kiinteistö on tarkoitus myydä kuluvan
tilikauden alkupuolella.

Materiaalihankinnan kehittämisohjelma eteni. Materiaalihinnoissa
saavutettiin säästöjä alkuvuodesta solmittujen uusien sopimusten
myötä. Varastojen arvoja pystyttiin laskemaan siirtymällä valittujen
toimittajien kanssa ns. kaupintavarastomalliin. Ohjelman toteuttamista
jatketaan edelleen.

RAHOITUS
Konsernin rahoitusasema katsauskaudella oli edelleen tyydyttävä.
Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,7) milj. euroa. Konsernin
omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 37,8 % (39,7 %). Konsernin
korolliset nettovelat olivat 3,9 (4,5) milj. euroa. Likvidit varat
katsauskauden lopussa olivat 3,6 (5,1) milj. euroa. Taseen loppusumma
on 24,7 (29,0) milj. euroa.

PÖRSSIN MUUN JULKISEN KAUPANKÄYNNIN OHJESÄÄNTÖ; 4. LUVUN 2 õ:N
MUKAINEN KANNANOTTO YHTIÖN VAROJEN RIITTÄVYYTEEN
Yhtiön johdon näkemyksen mukaisesti konsernin käytettävissä olevat
varat nykyisellä toiminnan tasolla ovat riittävät seuraavan 12
kuukauden aikana. Käytettävissä olevien varojen määrään vaikuttaa
myynnin onnistuminen ja liikevaihdon kertyminen.
       
Toiminnan sopeuttamisen yhteydessä tapahtuneet henkilöstövähennykset
ovat alentaneet ja edelleen alentavat toiminnan kustannuksia. Myös
käsityövaltaisen tuotantotoiminnan ulkoistus Viroon tuo
kustannussäästöjä.
       
Vuosina 2000-2001 ylisuuriksi kasvaneita varastoja on pystytty
purkamaan. Varastoihin sitoutuu jatkossa pääomaa aikaisempaa vähemmän,
kun toimittajien kaupintavarastot asettuvat suunnitellulle tasolle.
Myös muutokset maksuehdoissa jättävät aikaisempaa enemmän pelivaraa.
Suuret investointitarpeet ovat pienentyneet, kun tuotantolaitteistot
sekä Suomessa että USA:ssa modernisoitiin tilikausina 1999-2001.
Tuotantokapasiteettia on käytettävissä joustavasti tarvittaessa.
Kuluvan tilikauden aikana Kiinan tuotantovalmiuksia on tarkoitus
kehittää edelleen.
       
Tilikauden kassavirta oli positiivinen. Konsernin likvidit kassavarat
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ja käyttämättömät luottolimiitit tilikauden lopussa olivat 6,8 milj.
euroa. Myös Vantaan kiinteistön mahdollinen myynti parantaa
toteutuessaan konsernin rahoitusasemaa.

INVESTOINNIT
Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat ainoastaan 1,4 (3,8) milj.
euroa, koska valmiudet uusien tuotteiden valmistukseen hankittiin jo
tilikausina 1999-2001. Tuotekehitysaktivointien osuus investoinneista
oli 0,9 (0,9) milj. euroa.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Eforen osakkeiden kokonaislukumäärä on 8.135.104, joista A-sarjan
osakkeita on 7.605.488 ja K-sarjan osakkeita 529.616 kappaletta.
Rekisteröity osakepääoma 31.10.2002 oli 13.829.676,80 euroa.

Osakkeen ylin kurssi marras - lokakuussa oli 2,56 euroa ja alin kurssi
0,81 euroa. Keskikurssiksi muodostui 1,49 euroa ja päätöskurssi oli
1,00 euroa. Osakekannan markkina-arvo laskettuna A-osakkeiden
viimeisellä kaupankäyntihinnalla 31.10.2002 oli 8,1 milj. euroa.

Kauppojen yhteismäärä Efore Oyj:n A-osakkeilla Helsingin Pörssin I-
listalla katsauskauden aikana oli 980.508 kappaletta ja vaihdon arvo
oli 1,46  milj. euroa, 12,89 % A-osakkeiden osakemäärästä, 12,05 %
osakkeiden kokonaismäärästä 31.10.2002. Osakkeenomistajien lukumäärä
oli katsauskauden päättyessä 1370 (31.10.2001: 1363).

Yli 5 % aikaisemmin omistanut Martnok Oy-niminen osakkeenomistaja
ilmoitti yhtiölle omistuksensa vähentyneen alle kahdennenkymmenen osan
(1/20) osakekaupalla, joka tehtiin 7.6.2002.

YHTIÖN HALLUSSA OLEVAT OMAT OSAKKEET
Yhtiö on edellisten tilikausien aikana ostanut yhtiökokouksen
valtuuttamana julkisessa kaupankäynnissä omia osakkeitaan. Yhtiön
hallussa katsauskauden päättyessä oli 119.200 A-osaketta. Osakkeista
on maksettu yhteensä 481.237,83 euroa. Osakkeet ovat nimellisarvoltaan
yhteensä 202.640 euroa ja kirjanpitoarvoltaan 119.200,00 euroa. Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu osuus osakepääomasta
on 1,5 % ja äänimäärästä 0,7 %. Yhtiön hallussa olevilla omilla
osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä niille makseta osinkoa.

KONSERNIN RAKENNE JA ORGANISAATIO
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Efore Oyj ja sen kokonaan omistamat
tytäryhtiöt, Efore Power Design Oy, Efore (UK) Ltd., Efore (USA),
Inc., Efore (Suzhou) Electronics Co. Ltd. ja Efore Ltda. Lisäksi Efore
Oyj omistaa 25 % tehoelektroniikan alalla toimivasta saksalaisesta
Power Innovation GmbH:sta.

Uusitun strategian mukaisesti Efore Oyj:ssä toteutettiin 1.6.2002
organisaatiouudistus, jossa liiketoimintayksikköjä yhdistettiin
toiminnan tehokkuuden kasvattamiseksi ja vastuiden selkiyttämiseksi.
Uusi organisaatio perustuu kolmeen asiakaskohtaiseen liiketoimintaan,
jotka vastaavat itsenäisesti asiakashankinnasta, myynnistä ja
tuotekehityksestä. Konsernin yhteisiä globaaleja toimintoja ovat
uusasiakahankinta, tuotanto ja materiaalihankinta.

HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 415 (505)
ja katsauskauden lopussa 376 (446). Henkilöstöstä oli katsauskauden
lopussa Suomessa 309 (369) ja ulkomaiden toimipisteissä 67 (77).

VEROTUS
Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot
erillisyhtiöissä. Varovaisuuden periaatteen mukaan laskennallista
verosaamista ei ole otettu huomioon.
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ALKANEEN TILIKAUDEN NÄKYMÄT
Markkinatutkimusten mukaan teholähdealan markkinat sekä
asiakaskohtaisissa että standarditeholähteissä ovat laskeneet selvästi
vuoden 2002 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Tutkimusten mukaan
markkinoiden lasku kuitenkin pysähtynee ja vuodelle 2003 ennustetaan
jo lievää kasvua. Tehoelektroniikan sopimusvalmistusmarkkinoiden
osalta jo lähiajan kasvunäkymät ovat positiiviset.

Vaikka matkapuhelinten tarvitsemien tietoliikenneverkkojen
investointeja on arvioitu varovaisiksi, tulevat matkapuhelinmäärät
tarvitsevat toimiakseen verkkojen laajennuksia ja uudisrakentamista.
Käsityksemme mukaan investointien painopiste vuonna 2003 on vielä GSM
ja EDGE verkoissa, mutta investoinnit WCDMA-verkkoihin ovat nousemassa
jo merkittävään asemaan. Eforen tietoliikennesektorin tuotteet ovat
vahvasti mukana kaikissa edellämainituissa verkkoteknologioissa.

Teollisuusautomaation, sairaalaelektroniikan, energian siirron ja
konepajateollisuuden teholähdetoimitusten osalta markkinatilanteen
ennustetaan jatkuvan vakaana. Uuden strategian mukaisesti kasvua
odotetaan näillä aloilla myös tehoelektroniikan sopimusvalmistuksesta
ja järjestelmien kokoonpanosta.

Efore jatkaa globaalin toiminnan kehittämistä tavoitteena kasvaa
nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa. Tuotekehityspanosten
ennakoidaan jatkuvan vähintään edellisen tilikauden tasolla.
Liikevaihdon kasvun ohella toimenpiteet jatkuvat myös kannattavuuden
parantamiseksi.

Kuluvan tilikauden ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon odotetaan
kasvavan verrattuna viime tilikauden vastaavaan neljännekseen. Samalla
ensimmäisen neljänneksen tuloksen ennustetaan olevan jonkin verran
voitollinen. Saatujen asiakasennusteiden mukaan koko tilikauden
liikevaihdon uskotaan kasvavan verrattuna päättyneeseen tilikauteen.
Koko tilikauden tuloksen odotetaan olevan edellisvuotta parempi.
Tulosta arvioitaessa on kuitenkin huomioitava saatuihin
asiakaennusteisiin liittyvät epävarmuustekijät markkinoiden
kehityksestä.

HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS
Tappiollisesta tuloksesta ja jakokelpoisten varojen määrästä johtuen
hallitus ei ehdota 13.3.2003 pidettävälle yhtiökokoukselle osinkoa
jaettavaksi tilivuodelta 1.11.2001-31.10.2002.

Kaikki tilinpäätösluvut ovat euroina.

Tietoja ei ole tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA      11/01 -     11/00 -    muutos                   
                          10/02       10/01
M?                         12 kk       12 kk        %                        
                                                                             
LIIKEVAIHTO                38,8        56,3         -31,1                    
Valmiiden ja               -0,5        -1,2         -58,3                    
keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
Liiketoiminnan muut        0,1         0,1          0,0                      
tuotot
Materiaalit ja palvelut    -21,6       -34,4        -37,2                    
Henkilöstökulut            -12,7       -16,3        -22,1                    
Poistot ja                 -2,3        -2,7         -14,8                    
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut  -4,0        -4,6         -13,0                    
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Osuus osakkuusyrityksen    -0,1        0,0          n.a.                     
tuloksesta
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)      -2,3        -2,8         -17,9                    
% liikevaihdosta           -5,9        -5,0                                  
Rahoitustuotot ja -kulut   -0,1        -0,7         -85,7                    
(netto)
VOITTO (TAPPIO) ENNEN      -2,4        -3,5         31,4                     
SATUNNAISIA ERIÄ
VOITTO (TAPPIO) ENNEN      -2,4        -3,5         31,4                     
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA
VEROJA
% liikevaihdosta           -6,2        -6,2                                  
Tuloverot                  0,0         0,0          0,0                      
KATSAUSKAUDEN VOITTO       -2,4        -3,5         31,4                     
(TAPPIO)
                                                                             
KONSERNIN TASE             31.10.2002  31.10.2001   muutos                   
M?                                                  %                        
VASTAAVAA                                                                    
PYSYVÄT VASTAAVAT                                                            
Aineettomat hyödykkeet     1,9         1,5          26,7                     
Aineelliset hyödykkeet     6,3         7,6          -17,1                    
Sijoitukset                0,1         0,3          -66,7                    
VAIHTUVAT VASTAAVAT                                                          
Vaihto-omaisuus            6,6         7,9          -16,5                    
Lyhytaikaiset saamiset     6,2         6,6          -6,1                     
Rahoitusarvopaperit        0,6         0,8          -25,0                    
Rahat ja pankkisaamiset    3,0         4,3          -30,2                    
VASTAAVAA YHTEENSÄ         24,7        29,0         -14,8                    
                                                                             
VASTATTAVAA                                                                  
OMA PÄÄOMA                 9,4         11,7         -19,7                    
Osakepääoma                13,8        13,8         0,0                      
Vararahasto                0,2         0,2          0,0                      
Muu oma pääoma             -2,2        1,2          -283,3                   
Tilikauden tappio/voitto   -2,4        -3,5         -31,4                    
VIERAS PÄÄOMA                                                                
Pitkäaikainen              3,9         6,4          -39,1                    
Lyhytaikainen              11,4        10,9         4,6                      
VASTATTAVAA YHTEENSÄ       24,7        29,0         -14,8                    
                                                                             
                                                                             
KONSERNIN AVAINLUKUJA                                                        
Tulos/osake, eur           -0,30       -0,43        30,2                     
Oma pääoma/osake, eur      1,16        1,44         -19,4                    
Omavaraisuusaste,%         37,8        39,7         -4,8                     
Bruttoinvestoinnit, Meur   1,4         3,8          -63,2                    
% liikevaihdosta           3,6         6,7                                   
Henkilöstö keskimäärin     415         505          -17,8                    
Oman pääoman tuotto-       -23,0       -25,4        9,4                      
%(ROE)
Sij. pääoman tuotto-       -9,2        -11,5        20,0                     
%(ROI)
Nettovelkaantumisaste, %   41,6        39,7         4,8                      
Korolliset nettovelat,     3,9         4,5          -13,3                    
Meur
                                                                             
KONSERNIN                                                                    
VASTUUSITOUMUKSET
Vastuusitoumukset, Meur                                                      
omasta velasta                                                               
- Annetut pantit           0,0         0,0          0,0                      
- Kiinteistökiinnitykset   0,6         0,6          0,0                      
- Yrityskiinnitykset       6,4         6,4          0,0                      
Vuokra- ja leasingvastuut  3,2         4,2          -23,8                    
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Tulos/osake =                                                                
Voitto ennen satunnaiseriä -                                                
tilikauden verot/
Keskim. osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä -                           
omat osakkeet
Oma pääoma/osake  =                                                          
Oma pääoma/antioikaistu osakkeiden                                          
lukumäärä 31.10.2002
Omavaraisuusaste-% =                                                         
Oma pääoma/taseen loppusumma - saadut ennakot -                            
omat osakkeet x 100
Sijoitetun pääoman tuotto-                                                   
% (ROI) =
Voitto ennen satunnaiseriä + korko-                                         
ja  muut rahoituskulut/
Taseen loppusumma - korottomat velat                                        
x 100
(Keskimäärin tilikauden                                                      
aikana)
Oman pääoman tuotto-%                                                        
(ROE) =
Voitto ennen satunnaiseriä - verot/Oma pääoma x                            
100
(Keskimäärin tilikauden                                                      
aikana)
Nettovelkaantumisaste-% =                                                    
Korolliset nettovelat/Oma                                                    
pääoma - lask. verovelka
- omat osakkeet x 100
Korolliset nettovelat =                                                      
Korolliset velat - rahat,                                                    
pankkisaamiset ja
rahoitusarvopaperit                                                          
                                                                             

Lisätietoja antavat Markku Hangasjärvi, toimitusjohtaja, puh. 040 731
0114 ja Jorma Lappalainen, varatoimitusjohtaja, puh. 040 821 8753.

Espoossa, 9.1.2003

EFORE OYJ
Hallitus

JAKELU         Helsingin Pörssi
               Keskeiset tiedotusvälineet

Efore -konserni

Efore on tietoliikenne-, elektroniikka ja konepajateollisuutta
palveleva kansainvälinen konserni, jonka toimialana on
tehoelektroniikkatuotteiden markkinointi, suunnittelu ja valmistus
(ODM). Liiketoiminta muodostuu asiakaskohtaisista ja
standarditeholähteistä, tasa- ja vaihtosuuntaajajärjestelmistä,
tehoelektroniikan sopimusvalmistuksesta sekä järjestelmätoimituksista.

Eforen kotipaikka on Espoo. Suomessa toimintaa on Espoon lisäksi
Saarijärvellä, Vantaalla ja Tampereella. Ulkomaiset tuotekehitys- ja
tuotantoyksiköt sijaitsevat USA:ssa ja Kiinassa. Yrityksellä on
tytäryhtiö myös Brasiliassa. Lisäksi konsernilla on osakkuusyhtiö
Saksassa. Lokakuussa 2002 päättyneellä tilikaudella konsernin
liikevaihto oli noin 38,8 milj. euroa ja sen palveluksessa oli noin
380 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj on noteerattu Helsingin
pörssin I-listalla.
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Internet: http://www.efore.com

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