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EFORE OYJ:N LIIKEVAIHTO KASVOI 13,9 % JA TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ JA
EFORE OYJ

PÖRSSITIEDOTE 26.11.2004

klo 9.00

EFORE OYJ:N LIIKEVAIHTO KASVOI 13,9 % JA TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ JA
OSAKEANTIKULUJA PARANI 30,1 %
EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2003-31.10.2004 (12 kk)
Tilikauden tapahtumat lyhyesti:
- Liikevaihto ja liikevoitto ylsi uuteen ennätykseen
- Markkinaosuus kasvoi uusien tuotteiden ja asiakkuuksien myötä
- Uusia tuotekehitysprojekteja käynnistettiin ennätysmäärä
- Omaa edullista tuotantoa laajennettiin Kiinassa ja Virossa
- Osakkeiden noteeraus alkoi Helsingin Pörssin päälistalla
- Kevään osakeanneissa oma pääoma kasvoi 23,0 milj. eurolla
- Osinkoehdotus on 0,30 euroa osakkeelta
Tilikauden 1.11.2003 - 31.10.2004 tunnusluvut lyhyesti:
- Liikevaihto oli 73,2 milj. euroa (64,3 milj. euroa). Kasvua edelliseen
tilikauteen verrattuna oli 13,9 %.
- Liikevoitto oli 8,0 milj. euroa (6,9 milj. euroa). Kasvua edelliseen
tilikauteen verrattuna oli 15,5 %.
- Tulos ennen satunnaisia eriä oli 7,8 milj. euroa (6,8 milj. euroa.
- Nettotulos oli 7,5 milj. euroa (7,8 milj. euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 3,6 milj. euroa (8,0 milj. euroa).
- Sijoitetun pääoman tuotto oli 23,2 % (37,1 %).
- Oman pääoman tuotto oli 22,6 % (47,8 %).
- Omavaraisuusaste oli 75,1 % (49,5 %).
- Nettovelkaantumisaste oli -49,6 % (-18,2 %).
- Korolliset kassavarat ylittävät konsernin korolliset velat 22,3 milj. eurolla
(3,2 milj. euroa)
- Tulos per osake oli 0,39 euroa (0,41 euroa)
Tulevaisuuden näkymät:
- Päättyneen tilikauden aikana Efore on onnistunut vahvistamaan merkittävästi
markkina-asemaansa johtavien matkapuhelinverkkojen valmistajien
teholähdetoimittajana.
- Lisäksi konserni on solminut koko joukon muita uusia asiakkuuksia ja
sopimuksia
useista suurivolyymisistä tuotteista.
- Uusien tuotteiden ja asiakkuuksien myötä alkaneen tilikauden (12 kk)
liikevaihdon kasvun arvioidaan kiihtyvän ja kasvavan huomattavasti
kuluneeseen
tilikauteen verrattuna.
- Myynnin kasvun ja kustannustehokkaan toiminnan johdosta kannattavuuden
kehityksen arvioidaan jatkuvan myönteisenä, jonka johdosta alkaneen
tilikauden
(12 kk) liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan paranevan
kuluneesta
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tilikaudesta.
LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS
Tilikauden liikevaihto oli 73,2 milj. euroa (64,3 milj. euroa), jossa muutosta
edellisen tilikauden vastaavaan ajanjaksoon oli 13,9 %. Liikevaihdon kasvu on
ollut voimakasta. Kahden viimeisen vuoden aikana liikevaihto on kasvanut joka
neljänneksellä vertailujaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvuun ovat erityisesti
vaikuttaneet tietoliikenneverkkomarkkinoiden elpyminen sekä uudet asiakkuudet
asiakaskohtaisissa teholähteissä, tasasuuntaajajärjestelmissä ja elektroniikan
suunnittelu- ja valmistuspalveluissa (EDMS).
Tilikauden liikevaihto jakaantui markkina-alueittain seuraavasti: Eurooppa 63,5
%, (68,4 %), Amerikka 29,4 (28,5 %) ja Aasia 7,1 % (3,0 %).
Asiakastoimialoittain
liikevaihto jakaantui seuraavasti: tietoliikenne 74,2 % (77,2 %),
teollisuusautomaatio 8,4 % (9,7 %), terveydenhuolto 3,3 % (3,5%) ja
konepajateollisuus 14,1 % (9,5 %). Tuotteittain liikevaihto jakaantui
seuraavasti: asiakaskohtaiset teholähteet 80,0 % (85,5 %),
tasasuuntaajajärjestelmät 6,3 % (6,7 %) sekä EDMS 13,7 % (7,8 %).
Tilikauden liikevoitto kehittyi tavoitteiden mukaisesti ja oli 8,0 milj. euroa
(6,9 milj. euroa). Uuden Viron tehtaan käynnistymiseen sekä Kiinan tehtaan
kapasiteetin kaksinkertaistamiseen liittyvät kertaluontoiset kulut heikensivät
vertailukelpoista liikevoittoa jonkin verran erityisesti kolmannen neljänneksen
aikana. Vastaavasti liikevoittoa kavatti viimeisellä neljänneksellä siirtyminen
vaihto-omaisuuden arvostamisessa uuteen arvostusperiaatteeseen, jonka mukaisesti
vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan hankinnan ja valmistuksen kiinteät
menot. Arvostusperiaatteen muutos paransi tilikauden vertailukelpoista
liikevoittoa kertaluontoisesti 0,6 milj. eurolla.
Tulos ennen satunnaisia eriä oli 7,8 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Tilikauden
aikana toteutuneeseen osakesarjojen yhdistämiseen, Helsingin Pörssin päälistalle
siirtymiseen ja tehtyihin osakeanteihin liittyen on rahoituskuluihin kirjattu
yhteensä 1,0 milj. euroa. Ilman tätä kirjausta konsernin tulos ennen satunnaisia
eriä olisi ollut 8,8 milj. euroa (6,8 milj. euroa).
Tilikauden nettotulos oli 7,5 milj. euroa (7,8 milj. euroa). Nettotulokseen on
kirjattu verosaamisia yhteensä 0,7 milj. euroa (1,5 milj. euroa), joista
satunnaisiin tuottoihin 0,5 milj. euroa (1,4 milj.euroa). Konsernin sijoitetun
pääoman tuotto oli 23,2 % (37,1 %) ja ja oman pääoman tuotto 22,6 % (47,8 %).
Sijoitetun ja oman pääoman tuottoihin vaikuttavat merkittävästi tilikauden
aikana
toteutetut osakeannit, joiden seurauksena yhtiö sai uutta pääomaa yhteensä 23,0
milj. euroa.
NELJÄNNEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS
Tilikauden neljännen neljänneksen (1.8. - 31.10.2004) liikevaihto oli 21,7 milj.
euroa (21,2 milj. euroa), jossa kasvua tilikauden kolmanteen neljännekseen oli
30,3 %. Viimeisen neljänneksen liikevaihdon kasvuun ovat erityisesti
vaikuttaneet
tietoliikenneverkkomarkkinoiden vahva kehitys, uusien volyymituotteiden
toimitusten aloittaminen sekä muut uudet asiakkuudet asiakaskohtaisissa
teholähteissä ja EDMS:ssä. Tarkastelujakson liikevaihto olisi kasvanut
enemmänkin
ellei eräiden Amerikan markkinoilla toimivien tietoliikenneoperaattoreiden
yhdistymiskehityksestä olisi seurannut väliaikaista kysynnän heikkenemistä.
Lisäksi Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen neljännen neljänneksen aikana
heikensi euromääräisen liikevaihdon kehitystä jonkin verran.
Neljännen neljänneksen liikevaihto jakaantui markkina-alueittain seuraavasti:
Eurooppa 76,0 %, (66,3 %), Amerikka 18,7 % (31,5 %) ja Aasia 5,3 % (2,2 %).
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Asiakastoimialoittain liikevaihto jakaantui seuraavasti: tietoliikenne 72,9 %
(80,6 %), teollisuusautomaatio 7,3 % (7,6 %), terveydenhuolto 3,6 % (2,7%) ja
konepajateollisuus 16,2 % (9,1 %). Tuotealueittan liikevaihto jakaantui
seuraavasti: asiakaskohtaiset teholähteet 75,2 % (88,7 %),
tasasuuntaajajärjestelmät 6,9 % (4,5 %) sekä EDMS 17,9 % (6,9 %).
Neljännen neljänneksen liikevoitto oli 2,8 milj. euroa (3,3 milj. euroa).
Tarkastelujakson liikevoittoon vaikutti positiivisesti edellä kerrottu
siirtyminen vaihto-omaisuuden arvostamisessa uuteen arvostamisperiaatteeseen,
mikä paransi vertailukelpoista liikevoittoa kertaluontoisesti 0,6 milj. eurolla.
Neljännen neljänneksen tulos ennen satunnaisia eriä oli 3,2 milj. euroa (3,3
milj. euroa) ja nettotulos oli 3,5 milj. euroa (4,7 milj. euroa).
Tarkastelujakson nettotulokseen on kirjattu verosaamisia yhteensä 0,7 milj.
euroa
(1,5 milj. euroa), joista satunnaisiin tuottoihin 0,5 milj.euro (1,4
milj.euroa).
LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Myynti ja markkinointi
Markkinoiden suotuisan kehityksen myötä asiakaskohtaisten teholähteiden,
tasasuuntaajajärjestelmien sekä elektroniikan suunnittelu- ja
valmistuspalveluiden (EDMS) myynti kehittyi positiivisesti kaikilla
asiakastoimialoilla.
Tilikauden aikana neuvoteltiin ja solmittiin sopimuksia useista uusista
tuotteista sekä nykyisille että uusille asiakkaille. Markkina-asema johtavien
matkapuhelinverkkojen valmistajien teholähdetoimittajana vahvistui
merkittävästi.
Konepajateollisuudessa toiminta laajeni erityisesti Kone Oyj:n kanssa sekä
Kiinassa, USA:ssa ja Euroopassa. Uuden hisseissä käytettävän suurivolyymisen
tehoelektroniikkaan perustuvan tuotteen toimitukset alkoivat tilikauden 2004
toisella puoliskolla.
Teollisuusautomaatiosektorilla yhteistyö mm. ABB-konsernin kanssa kehittyi
myönteisesti.
Merkittävimmät uudet asiakkuudet terveydenhuollon alalla solmittiin suomalaisen
Planmecan ja amerikkalaisten Abbott Laboratories ja Thermo Corporation kanssa.
Terveydenhuollon asiakassektorin osuuden arvioidaankin kasvavan selvästi
tilikauden 2005 aikana verrattuna aiempiin tilikausiin.
Tasasuuntaajajärjestelmissä uusia asiakkuuksia solmittiin mm. kreikkalaisen
laajakaistaoperaattori Teledome S.A.:n ja jälleenmyyjän kautta unkarilaisen
Pannon GSM:n kanssa.
Uusasiakashankinnan edelleen tehostamiseksi Efore avasi elokuussa 2004 KeskiSaksassa myyntikonttorin, joka vastaa Keski-Euroopan saksankielisen alueen
myynnistä ja markkinoinnista. Lisäksi myyntihenkilöstöä lisättiin Kiinassa,
USA:ssa ja Suomessa. Myös Eforen omalla tuotenimellä myytävien
tasasuuntaajajärjestelmien jälleenmyyjä- ja edustajaverkostoa laajennettiin mm.
Aasiassa ja Lähi-Idässä.
Tuotekehitys
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Tilikauden aikana uusia tuotekehitysprojekteja käynnistettiin ennätysmäärä.
Uusilla tuotteilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus liikevaihdon kasvuun
sekä tilikaudella 2005 että sitä seuraavilla tilikausilla. Huomattava osa
uusista
tuotteista liittyy uusiin 2,5G- ja 3G-tukiasematuoteperheisiin sekä voimakkaasti
kasvaviin laajakaistaratkaisuihin. Useita tuotteita on suunnitteilla myös
terveydenhuolto-, teollisuusautomaatio- ja konepajateollisuussektoreille.
Tuotekehitysresursseja lisättiin erityisesti Suomessa ja Kiinassa. Tunnustuksena
Kiinan tuotekehitystoiminnan laajentamisesta Efore (Suzhou) Electronics
Co.,Ltd.:lle myönnettiin ns. High Technology Company -asema Jiangsun
provinssissa. Tuotekehitystoiminta Suomessa, USA:sa ja Kiinassa kohdistui
asiakaskohtaisten teholähteiden suunnittelun lisäksi muun muassa uusien
teholähdeteknologia-alustojen sekä lyijyttömien ja muutoinkin ns. RoHSdirektiivin mukaisten tuotteiden kehittämiseen ja materiaalivalintoihin. Lisäksi
tuotekehityspanoksia kohdennettiin uuden EPOS Compact
-tasasuuntaajajärjestelmätuoteperheen suunnitteluun. Ensimmäiset EPOS Compact
-tuotteet julkistettiin markkinoille toukokuussa 2004. Efore myy EPOS Compact
-tuotteita omalla tuotemerkillään suoraan teleoperaattoreille ja muille
asiakkaille, mikä tältä osin eroaa yhtiön muusta myyntitoiminnasta.
Tilikauden aikana uusia tuotteita ja teknologiaratkaisuja kehitettiin yhteensä
4,3 milj. eurolla (3,8 milj. euroa). Tuotekehitystehtävissä oli tilikauden
lopussa 54 henkilöä. Tämän lisäksi tuotekehitystä välittömästi avustavissa
tehtävissä oli jakson lopussa 35 henkilöä. Viimeisen viiden tilikauden aikana
konserni on panostanut tuotekehitykseen keskimäärin 7 % liikevaihdosta.

Kustannustehokkuuden kehittäminen

Jatkuvaan kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävässä toiminnan tehostamisessa
pääpaino oli tuotannon kustannustehokkuudessa ja siirrossa
tuotantokustannuksiltaan edullisempiin maihin, materiaalien hankinnassa,
käyttöpääoman hallinnassa sekä henkilöstön kehittämisessä.
Tuotantokapasiteetin kaksinkertaistaminen Suzhoussa Kiinassa toteutui
suunnitelmien mukaisesti. Uusi, suuriin sarjoihin soveltuva automaattinen
pintaliitosladontalinja ja tuotantoon liittyvät testauslaitteet otettiin
käyttöön
elokuun 2004 aikana. Samalla tuotantopinta-alan määrä kaksinkertaistui.
Tuotannon
laajentaminen Kiinassa perustuu Eforen tuotteiden ja palveluiden kysynnän
kasvuun, elektroniikan komponenttien hyvään saatavuuteen sekä edulliseen
kustannusrakenteeseen. Kiinan osuus tuotannosta tuotantohenkilömäärällä
laskettuna nousi tilikauden lopussa 34,3 %:iin (7,9 % edellisen tilikauden
lopussa).

Euroopassa kilpailukykyä kasvatettiin käynnistämällä uusi tehdas Viron Pärnussa.
Ensimmäiset toimitukset asiakkaille lähtivät tehtaalta toukokuussa 2004.
Tuotanto
Pärnun tehtaalla, samoin kuin Eforen muissa tuotantolaitoksissa, on suunniteltu
siten, että jokaisella tehtaalla pystytään valmistamaan kaikkia Eforen
tuotteita.
Kiinan tuotannon laajennuksen ja Viron volyymituotannon myötä Eforen tuotannosta
arvioidaan olevan yli puolet edullisen kustannustason maissa jo tilikauden 2005
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ensimmäisellä puoliskolla. Oman tuotannon rinnalla kehitetään yhteistyötä
tuotantokustannuksiltaan edullisissa maissa sijaitsevien valmistuskumppanien
kanssa mm. Kiinassa, Venäjällä, Virossa ja Brasiliassa. Konsernin
tuotantostrategia perustuukin sekä omiin tuotantoyksiköihin että laajaan
yhteistyöhön valmistuskumppanien kanssa.
INVESTOINNIT

Tilikauden investoinnit käyttöomaisuuteen kasvoivat selvästi ja olivat 5,0 milj.
euroa (2,7 milj. euroa), joista 1,3 milj. euroa (1,0 milj. euroa) muodostui
tuotekehitysaktivoinneista. Investointien kasvuun vaikuttivat oman tuotannon
kasvattamiseen liittyvät laiteinvestoinnit ja tuotantotilojen muutostyöt
Kiinassa, Virossa ja USA:ssa sekä testauslaiteinvestoinnit yhtiön Saarijärven
tehtaalla Suomessa. Lisäksi investointitasoa kasvattivat uuteen pääkonttoriin
tehdyt, lähinnä tuotekehityslaboratorioon liittyvät muutostyöt.
Tilikauden 2005 osalta Efore on päättänyt tutkia mahdollisuuksia Viron ja Kiinan
tuotantokapasiteetin edelleen kasvattamiseen. Selvitettävänä on lisätilojen
hankkiminen Pärnusta ja Suzhousta sekä investoiminen kapasiteettia kasvattaviin
uusiin tuotanto- ja testauslaitteisiin.
Lähivuosina tavoitteena on edelleen, että investoinnit eivät ylittäisi
suunnitelman mukaisia poistoja.
RAHOITUS
Konsernin rahoitusasema tilikaudella oli hyvä. Konsernin nettorahoituskulut
olivat -0,2 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Rahoituskuluihin on kirjattu
osakesarjojen yhdistämiseen, päälistalle siirtymiseen ja osakeantiin liittyviä
kuluja yhteensä 1,0 milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden
lopussa
oli 75,1 % (49,5 %) ja nettovelkaantumisaste -49,6 % (-18,2 %). Konsernin
korolliset nettovelat olivat -22,3 milj. euroa (-3,2 milj. euroa), eli konsernin
korolliset kassavarat ylittävät konsernin korolliset velat 22,3 milj. eurolla.

Liiketoiminnan rahavirta oli 3,6 milj. euroa (8,0 milj. euroa) ja rahavirtojen
muutos 17,4 milj. euroa lisäystä (3,3 milj. euroa lisäystä). Kassavirta
investointien jälkeen oli -1,7 milj. euroa (6,1 milj. euroa). Rahoituksen
rahavirta, 19,1 milj. euroa, käsittää helmikuun ja huhtikuun maksulliset, yhtiön
omaa pääomaa kasvattaneet osakeannit yhteensä 23,0 milj. euroa,
optio-oikeuksilla
tehdyt osakemerkinnät yhteensä 0,5 milj. euroa, osingonmaksun 3,0 milj. euroa ja
pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 1,5 milj. euroa.
Likvidit varat ilman käyttämättömiä luottoliimittejä olivat katsauskauden
päättyessä 24,4 milj. euroa (7,2 milj. euroa). Taseen loppusumma oli 60,3 milj.
euroa (35,5 milj. euroa). Tilikauden rahoitusta koskeviin tunnuslukuihin
vaikuttavat merkittävästi helmikuussa ja huhtikuussa 2004 toteutetut osakeannit.
Konsernin käyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon oli tilikaudella 14,8% (9,6 %).
Konsernin tavoitteena lähivuosina on pitää käyttöpääoman suhde liikevaihtoon
pienempänä kuin 10 %.
VEROTUS
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Veroina on otettu huomioon tilikauden verotettavaa tuloa vastaavat verot
erillisyhtiöissä. Laskennallisia verosaamisia on tilinpäätöksessä kirjattu 0,7
milj. euroa, joista satunnaisiin eriin 0,5 milj. 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 tilikaudella keskimäärin 512 (411) ja tilikauden
lopussa 567 (458). Henkilöstön määrä kasvoi tilikauden aikana 109 hengellä. Oman
henkilöstön lisäksi konsernissa oli tilikauden lopussa vuokratyövoimaa 121
henkilöä. Vuokratyövoiman määrä lisääntyi tilikauden aikana 55 henkilöllä.
Henkilöstön maantieteellinen jakauma tilikauden lopussa oli seuraava: Eurooppa
381 (317), Amerikka 102 (154) ja Aasia 205(52). 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
Ltda, Efore AS ja FI-Systems Oy. Lisäksi Efore Oyj omistaa 25 % saksalaisesta
tehoelektroniikkayhtiö Power Innovation GmbH:sta. Tilikauden 2003 lopussa Eforekonsernin Suomen toiminnot päätettiin keskittää emoyhtiöön, jonka seurauksena
Efore Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Efore Power Design Oy päätettiin
purkaa.
Yhtiön purkutoimenpiteet saatettiin loppuun tilikauden 2004 aikana.
Konsernin uusittu organisaatio astui voimaan elokuussa 2004. Uudistuksen
tavoitteena on tehostaa strategian toteutusta ja päätöksentekoa sekä parantaa
tuloskehityksen seurantaa ja yhteistyötä konsernin eri toimintojen ja
maantieteellisten alueiden välillä.
Efore toimii matriisiorganisaatiossa, jossa toiminta on jaettu kolmeen
maantieteelliseen alueeseen, jotka ovat Eurooppa, Amerikka ja Aasia, sekä
viiteen
asiakaskohtaiseen liiketoimintayksikköön. Konsernitoiminnot tukevat
maantieteellisten alueiden ja liiketoimintayksiköiden toimintaa. Konsernin
yhteisiä globaaleja toimintoja ovat materiaalihankinta, tuotanto,
teknologiakehitys, talous ja rahoitus, tietohallinto, henkilöstöhallinto sekä
prosessien kehitys ja laatuasiat.
HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA
Efore Oyj:n 3.2.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen
viisi varsinaista jäsentä ja yhden varajäsenen. Hallituksen jäseniksi valittiin
yrittäjäneuvos, ins. MBA Hannes Fabritius, KTM Timo Syrjälä, yo-merkonomi, VMK
Matti Tammivuori, DI Veijo Komulainen, KTM Heikki Marttinen ja varajäseneksi
merkonomi Pirkko Fabritius. Kaikki mainitut henkilöt valittiin tehtäväänsä
uudelleen.
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Hannes Fabritiuksen ja varapuheenjohtajakseen Heikki
Marttisen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 24 kertaa.
Eforen toimitusjohtajana on koko tilikauden toiminut DI Markku Hangasjärvi.
TILINTARKASTAJAT
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Varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi Ernst & Young Oy:n, KHTyhteisön päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Nenonen.
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä tilikauden lopussa 31.10.2004 oli
20.149.024. Rekisteröity osakepääoma tilikauden lopussa oli 17.126.670,40 euroa.
Yhtiö toteutti tilikauden kahden ensimmäisen neljänneksen aikana osakelajien
yhdistämisen, osakkeen splittauksen sekä kaksi suunnattua osakeantia. Efore
Oyj:n
yhtiöjärjestystä muutettiin vastaavasti. Lisäksi osakepääomaa korotettiin
31.10.2004 päättyneellä tilikaudella optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen
perusteella yhteensä 92.820 eurolla, joka vastaa 108.600 osaketta.
Osakkeen ylin split-korjattu kurssi tilikaudella oli 8,35 euroa ja alin kurssi
3,37 euroa. Keskikurssi tilikaudella oli 5,91 euroa ja päätöskurssi 6,3 euroa.
Osakekannan markkina-arvo laskettuna tilikauden viimeisellä osakkeen
kaupankäyntihinnalla oli 125,4 milj. euroa.
Kauppojen yhteismäärä Efore Oyj:n osakkeilla Helsingin Pörssissä tilikauden
aikana oli 14,9 milj. kappaletta ja vaihdon arvo 115,9 milj. euroa, 73,9 %
osakkeiden kokonaismäärästä tilikauden lopussa. Osakkeenomistajien lukumäärä
kasvoi merkittävästi ja oli tilikauden päättyessä 3329(1340)
Efore Oyj:n osakkeen noteeraus siirtyi Helsingin Pörssin päälistalle 1.3.2004
alkaen.
YHTIÖN HALLUSSA OLEVAT OMAT OSAKKEET
Yhtiö on aikaisempien tilikausien aikana ostanut yhtiökokouksen valtuuttamana
julkisessa kaupankäynnissä omia osakkeitaan. Yhtiön hallussa oli katsauskauden
päättyessä 238.400 osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli mainittuna
ajankohtana 202.640 euroa ja markkina-arvo 1.501.920 euroa tilikauden
päätöskurssilla laskettuna. Osakkeista on maksettu yhteensä 481.237,83 euroa.
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu osuus osakepääomasta ja
äänimäärästä oli tilikauden lopussa 1,2 %.
HALLITUKSEN VOIMASSAOLEVAT VALTUUDET
Huhtikuussa 2004 toteutetun osakeannin jälkeen yhtiön hallituksella on 3.2.2004
pidetyn yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella voimassaoleva valtuutus
toteuttaa osakepääoman korottaminen uusmerkinnällä ja / tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita siten, että merkittävien uusien ja / tai
luovutettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 14.041 ja niiden
kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä enintään 11.934,85 euroa. Hallituksella ei
ole voimassaolevia valtuuksia omien osakkeiden ostoon.
SIIRTYMINEN IFRS-STANDARDIEN SOVELTAMISEEN
Efore Oyj 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
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=44342&messageId=44531
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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 sekä segmenttiraportointiin.
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiön hallitus kokoontui 25.11.2004,jolloin lokakuussa 2004 optio-oikeuksien
nojalla yhtiölle tehdyt, vielä hyväksymättömät osakkeiden markinnät
hyväksyttiin.
Osakepääoman korotus 39.100 euroa, joka vastaa 46.000 osaketta, merkitään
kaupparekisteriin arvion mukaan 2.12.2004. Merkityt osakkeet oikeuttavat
mahdolliseen osinkoon tilivuodelta 2004.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Teholähdealan markkinoiden ennustetaan kasvavan 5-10 % vuodessa vähintään
seuraavat viisi vuotta. Eforelle merkittävimmän asiakastoimialan,
tietoliikenteen
teholähteiden tarpeen ennustetaan kasvavan vielä tätäkin nopeammin, noin 5-15 %
vuodessa. Uusi kolmannen sukupolven WCDMA-verkkoteknologia tarvitsee aiempaa
enemmän tehoja ja vastaavasti useampia teholähteitä. Lisäksi sektorin kasvua
vauhdittavat mm. GSM- ja EDGE -verkkojen uudisrakentaminen ja
kapasiteettilaajennukset mm. Kiinassa, Intiassa, Thaimaassa, Venäjällä ja EteläAmerikassa. Myös investoinnit kiinteään verkkoon ja erityisesti
laajakaistaratkaisuihin kasvavat. Terveydenhuollossa teholähdemarkkinoiden
kasvuksi on ennustettu yli 10 % vuodessa. Teollisuusautomaatiosektorilla ja
konepajateollisuudessa teholähteiden kysynnän kasvun ennustetaan jäävän
keskimäärin noin 5 %:iin.
Eforen tavoitteena on kasvaa teholähdemarkkinoiden yleiskasvua selvästi
nopeammin. Viimeisimpien arvioiden mukaan vuoden 2003 globaalien
teholähdemarkkinoiden kokonaisarvo oli noin 11,7 miljardia dollaria, joten
mahdollisuuksia kasvuun on runsaasti. Markkinoiden keskimääräistä nopeampi kasvu
perustuu onnistuneeseen uusasiakashankintaan ja markkinaosuuksien
kasvattamiseen.
Myös EDMS-markkinoiden lähiajan kasvunäkymät ovat positiiviset asiakkaiden
toimintojen ulkoistuksien edelleen lisääntyessä. Alan markkinoiden arvioidaan
yleisesti kasvavan 20-30 % vuosittain lähivuosien ajan. Tällä tuotealueella
Eforen tavoite on kasvaa vähintään markkinoiden keskimääräisen kasvun tahdissa.
Uusien tuotteiden ja jo voitettujen uusien asiakkuuksien myötä alkaneen
tilikauden liikevaihdon kasvun arvioidaan kiihtyvän ja kasvavan huomattavasti
edelliseen tilikauteen verrattuna. Liikevaihdon kasvuodotukseen vaikuttaa
erityisesti uusien volyymituotteiden toimitusten aloittaminen
tietoliikennesektorille sekä muihin nykyisiin että uusiin asiakkuuksiin
kohdistuvat kasvuodotukset. Myynnin kasvun ja kustannustehokkaan toiminnan
johdosta myös kannattavuuden kehityksen arvioidaan jatkuvan myönteisenä, jonka
johdosta alkaneen tilikauden liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan
paranevan edellisestä tilikaudesta.
Nykyisen liiketoiminnan kasvattamisen lisäksi Eforen tavoitteena on tutkia
osallistumista teholähdetoimialan konsolidointikehitykseen.
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HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS
Hallitus esittää 16.12.2004 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tilikaudelta 1.11.2003-31.10.2004 jaetaan osinkoa 0,30 euroa osaketta kohti eli
yhteensä 5.986.987,20 euroa. Mikäli yhtiökokous päättää osingonmaksusta
hallituksen esityksen mukaisesti, on osingon täsmäytyspäivä 21.12.2004 ja
maksupäivä 29.12.2004.
KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa
LIIKEVAIHTO
Valmiiden ja
keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
Liiketoiminnan muut
tuotot
Liiketoiminnan kulut
Poistot ja
arvonalentumiset
Osuus osakkuusyrityksen
tuloksesta
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
% liikevaihdosta
Rahoitustuotot ja -kulut
(netto)
TULOS ENNEN SATUNNAISIA
ERIÄ
Satunnaiset erät
TULOS ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA
VEROJA
% liikevaihdosta
Tuloverot
KATSAUSKAUDEN VOITTO
(TAPPIO)
KONSERNIN TASE
milj.euroa
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
Osakepääoma ja muu oma
pääoma
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras
pääoma
Lyhytaikainen vieras

11/03-10
/04
12 kk
73,2
1,2

11/02-10
/03
12 kk
64,3
0,5

muutos

0,3

0,4

-23,0

-64,2
-2,5

-56,1
-2,2

14,5
16,2

0,0

0,0

-136,3

8,0
10,9
-0,2

6,9
10,8
-0,1

15,5

7,8

6,8

14,7

0,5
8,3

1,4
8,2

-66,4
0,7

11,3
-0,8
7,5

12,8
-0,4
7,8

79,6
-3,8

%
13,9
135,8

65,8

31.10.20 31.10.20 muutos
04
03
%
3,0
0,0
6,7
0,2

2,1
0,1
5,4
0,2

41,3
-29,3
21,3
2,4

11,0
2,0
13,0
1,5
22,9
60,3

8,8
1,5
10,2
1,0
6,2
35,5

24,5
34,7
27,6
43,8
272,4
69,6

45,4

17,8

154,6

0,9

2,2

-58,8

14,0

15,5

-9,9
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pääoma
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

60,3

35,5
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69,6

KONSERNIN
RAHOITUSLASKELMA
ME
Liiketoiminnan rahavirta
ennen
rahoituseriä ja veroja
Rahoituserät ja verot
Liiketoiminnan rahavirta
(A)

11/03-10 11/02-10 muutos
/04
/03
%
6,2
-2,6
3,6

8,5
-0,5
8,0

Investoinnit
Investointien
luovutustulot
Saadut korot ja osingot
Investointien rahavirta
(B)

-5,3
0,0

-3,1
1,2

0,0
-5,3

0,0
-1,9

Maksullinen osakeanti ja
optiomerkinnät
Lainojen muutos
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta (C)

23,5

0,0

-1,5
-3,0
19,1

-2,8
0,0
-2,8

578,6

17,4

3,3

434,4

0,39

0,41

-4,9

2,26

1,11

103,6

75,1
5,0

49,5
2,7

51,7
85,2

6,8
512
22,6

4,2
411
47,8

24,6
-52,7

23,2
-49,6
-22,3

37,1
-18,2
-3,2

-37,5
172,5
596,9

Rahavirtojen muutos
(A+B+C), lisäys (+),
vähennys (-)
KONSERNIN AVAINLUKUJA
Tulos/osake, eur
(osakeantikoikastu)
Oma pääoma/osake, eur
(osakeantioikaistu)
Omavaraisuusaste,%
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen, milj.
euroa
% liikevaihdosta
Henkilöstö keskimäärin
Oman pääoman
tuotto-%(ROE)
Sij.pääoman tuotto-%(ROI)
Nettovelkaantumisaste, %
Korolliset nettovelat,
Meur
KONSERNIN
VASTUUSITOUMUKSET
OMASTA PUOLESTA, milj.
euroa
- Yrityskiinnitykset
- Annetut pantit
- Muut vastuusitoumukset
- Vuokra- ja
leasingvastuut
Johdannaissopimukset
- Valuuttatermiinit
Käypä arvo
Kohde-etuuden arvo

-54,9

181,1

31.10.20 31.10.20 muutos
04
03
%
6,7
0,1
0,1
4,8

6,7
0,0
0,1
2,2

0,0
563,6
2,1
113,1

1,6
1,6

2,3
2,4

-32,4
-32,5

Muutosprosentit laskettu
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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.

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