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EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2005 - 31.10.2006 (12 kk)

Tilikauden tunnusluvut lyhyesti (1.11.2005 – 31.10.2006)
-        Liikevaihto oli 90,5 milj. euroa (81,6 milj. euroa).
         Kasvua edellisen tilikauden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 
         oli 10,8 %.
-        Liikevoitto oli –5,8 milj. euroa (-0,8 milj. euroa).
-        Tulos ennen veroja oli –5,5 milj. euroa (-0,4 milj. euroa)
-        Nettotulos oli –8,2 milj. euroa ( -1,5 milj. euroa).
-        Osakekohtainen tulos oli –0,20 euroa ( -0,04 euroa).
-        Sijoitetun pääoman tuotto oli  -14,3 % (-0,3%).
-        Oman pääoman tuotto oli –23,9 % (-3,6 %).
-        Omavaraisuusaste oli 62,3 % (63,7%).
-        Liiketoiminnan rahavirta oli –4,7 milj. euroa (8,6 milj.
         euroa)
-        Nettovelkaantumisaste oli –34,6 % (-52,2%). Korolliset
         kassavarat ylittävät korolliset velat 10,5 milj. eurolla.
-        Tilikauden nettotulokseen sisältyy noin 5,7 milj. euron
         kuluja, joita yhtiön johto pitää kertaluontoisina ja jotka
         johtuivat yhtiön voimakkaasta rakennemuutoksesta, eräistä muista
         kertaluontoisista kuluista ja aikaisempina vuosina tuloksi
         kirjattujen verosaatavien alaskirjauksista.

Neljäs neljännes lyhyesti (1.8.2006 –31.10.2006)
-        Liikevaihto oli 18,9 milj. euroa (26,0 milj. euroa).
         Laskua  edellisen tilikauden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli
         –27,5 %.
-        Liikevoitto oli –2,9 milj. euroa ( 1,3 milj. euroa).
-        Tulos ennen veroja oli –2,3 milj. euroa (1,3 milj. euroa)
-        Nettotulos oli –2,4 milj. euroa (0,8 milj. euroa).
-        Liikevoittoa heikensivät alhainen liikevaihto, joka
         johtui yhtiön eräiden päätuotteiden kysynnän tilapäisestä
         alentumisesta ja tähän liittyneet erilaiset kulut sekä eräiden
         aikaisemmin aktivoitujen tuotekehitysprojektien alaskirjaukset.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tilikauden liikevaihto nousi 90,5 milj.euroon (81,6 milj.euroa),
jossa kasvua edellisen tilikauden vastaavaan ajankohtaan oli 10,8
%. Tilikauden liikevaihdon kasvu kertyi pääosin
matkapuhelinverkkojen, kiinteiden tietoliikennejärjestelmien sekä
teollisuuselektroniikan teholähderatkaisujen toimitusten kasvusta.
Asiakassegmenteittäin myynti jakautui seuraavasti: tietoliikenne
68,8 % (70,4 %), teollisuuselektroniikka 24,8 % (24,3%) ja
terveydenhuollon elektroniikka 6,4 % (5,3 %). Maantieteellisesti
myynti jakautui seuraavasti: EMEA 57,9 milj. euroa (50,5 milj.
euroa), Amerikka 21,2 milj. euroa (24,8 milj. euroa) ja APAC 11,4
milj. euroa ( 6,3 milj. euroa).
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Tilikauden liikevoitto oli –5,8 milj.euroa (-0,8 milj.euroa).

Tilikauden viimeisen neljänneksen odotettua alhaisemman myynnin
lisäksi koko tilikauden liikevoittoa heikensivät
rakennejärjestelykustannukset, jotka johtuivat tuotannon
painopisteen siirtämisestä Suomesta ja Yhdysvalloista  Viron ja
Kiinan tehtaille.  Kustannuksia syntyi Saarijärven tehtaan
tappiollisuudesta ja tehtaan tuotannollisen toiminnan
lopettamisesta ja USA:n toisen tehtaan sulkemisesta. Liikevoittoa
laskivat myös eräät johtoon liittyvät irtisanomiskulut ja
yritysjärjestelyjen erilaiset neuvonantajakulut sekä
epäkuranteista materiaaleista tehdyt huomattavat alaskirjaukset.
Lisäksi aikaisemmin aktivoiduista tuotekehitysprojekteista tehtiin
kertaluontoisia alaskirjauksia.

Liikevoiton epäsuotuisaan kehitykseen vaikuttivat edelleen
samanaikainen vanhojen lyijyllisten tuotteiden tuotanto ja
tuotannon alasajo sekä vastaavien tuotteiden ns. RoHS-direktiivin
mukaisten lyijyvapaiden tuoteversioiden ylösajosta seuranneet
kertaluonteiset kustannukset sekä RoHS-komponenttien pitkään
jatkunut korkeahko hintataso.

Tuottavuuden kehitys yhtiön Viron ja Kiinan tehtailla ei
alkuvuonna vastannut yhtiön tavoitteita ja molempien tehtaiden
tuotannon johdossa tehtiin muutoksia toisen vuosipuoliskon aikana.

Konserni on myös lisännyt tuotevastuisiin liittyvän varauksen
kirjauksia.  Varauksen määrä tilikauden päättyessä oli 0,5 milj
euroa (0.3 milj euroa).

Tilikauden nettotulokseen kirjattiin jo aiemmin toisen
vuosineljänneksen aikana kertaluontoisena kuluna aikaisemmilla
tilikausilla tulokseen positiivisesti vaikuttaneita verosaatavia,
suuruudeltaan 1,9 milj. euroa, joiden hyödyntäminen on epävarmaa
tulevaisuudessa.

Tilikauden tulos ennen veroja oli –5,5 milj.euroa (-0,4 milj.
euroa) ja nettotulos verojen jälkeen oli –8,2 milj. euroa (-1,5
milj. euroa).

NELJÄNNEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Neljännen neljänneksen liikevaihto laski 18,9 milj. euroon (26,0
milj. euroa). Laskua edellisen tilikauden vastaavaan neljännekseen
oli -27,5 %.  Asiakassegmenteittäin myynti jakautui seuraavasti:
tietoliikenne  56,2 % (71,1 %), teollisuuselektroniikka  31,3 %
(24,4 %) ja terveydenhuollon elektroniikka  12,5 % (4,5 %).

Maantieteellisesti myynti jakautui seuraavasti: EMEA 13,9 milj.
euroa (14,4 milj. euroa), Amerikka 2,6 milj. euroa (9,2  milj.
euroa) ja APAC 2,4 milj. euroa (2,4 milj. euroa).

Neljännen neljänneksen tulos ennen veroja oli  -2,3 milj. euroa
(1,3 milj. euroa). Nettotulos oli –2,4 milj. euroa (0,8 milj.
euroa).

Poiketen normaalista kausivaihtelusta kysyntä yhtiön päätuotteissa
heikkeni viimeisellä neljänneksellä. Yhtiön käsityksen mukaan tämä
kysynnän heikentyminen on ollut tilapäistä ja on johtunut kysynnän
siirtymisestä eteenpäin. Kiinteän verkon ns. Triple Play
–sovelluksen laajennukset keskeytyivät Euroopassa regulaattorin ja
operaattorien välisiin epäselvyyksiin koskien tilaajayhteyden
avaamista kilpailulle. Myyntiä laski myös yhtiön päätös lopettaa
eräiden tappiollisten tuotteiden tuotanto kolmannen neljänneksen
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lopussa.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Tilikauden aikana uusia tuotekehityshankkeita on ollut meneillään
ennätysmäärä. Tuotekehitystoiminta kohdistui pääasiassa
asiakaskohtaisten teholähteiden suunnitteluun. Pääosa tuotteista
liittyy uusiin tulevaisuudessa käytettäviin 2,5G- ja 3G-
tukiasematuoteperheisiin sekä muihin laajakaistaisten langattomien
ja kiinteiden tietoliikenneverkkojen laitteisiin, joihin
perustuvat uudet ja nopeasti kasvavat Triple Play -, Quadraple
Play - ja WiMax -verkot.

Lisäksi tuotekehityspanostuksia kohdennettiin erilaisiin
teletilojen ja teollisuuden prosessiohjauksien
tasasuuntaajajärjestelmiin. Useita asiakaskohtaisia
tuotekehityshankkeita on käynnissä myös terveydenhuollon
laitteisiin liittyen.

Tilikauden aikana uusia tuotteita ja teknologiaratkaisuja
kehitettiin yhteensä 5,1 milj. eurolla (4,6 milj.
euroa). Tuotekehityksen ja sitä avustavien toimintojen
henkilömäärä oli tilikauden lopussa 101 (105) henkilöä.

Tuotekehitys on organisoitu kokonaan uudelleen tavoitteena
kehitystyön tuottavuuden oleellinen parantaminen.

Efore tutkii myös jatkuvasti erilaisia mahdollisuuksia kasvattaa
tuotekehitysresurssien määrää sekä Euroopassa että Aasiassa
vastaamaan kasvanutta kysyntää.

Tuotannon siirtäminen Saarijärven tehtaalta Viron ja Kiinan
tehtaille jatkui läpi koko tilikauden. Viron uusi 7 200 m2
suuruinen tehdashalli vihittiin käyttöön tilikauden ensimmäisellä
neljänneksellä. Viron tehtaan henkilökuntamäärä kasvoi
voimakkaasti voluumin kasvun myötä.

Kiinan tehtaan tuotantokapasiteettia on päätetty kasvattaa
viimeisen neljänneksen aikana ja Suzhoun toiminnot tullaan
siirtämään uusiin huomattavasti aikaisempaa suurempiin n. 10 700
m2 suuruisiin tiloihin vuoden 2007 alussa. Toteutettujen
rakennemuutosten ja Saarijärven tuotannollisen toiminnan
lopettamisen myötä Eforen tuotannosta oli edullisemman
kustannustason maissa tilikauden lopussa jo 81,5 % (52,6 %).

USA:n toinen tehdas suljettiin kolmannen neljänneksen aikana ja
USA:n toimintaa on edelleen sopeutettu vastaamaan kysyntää. Efore
Oyj:n saamisiin USA:n tytäryhtiöltä on kirjattu 3,7 milj. euron
arvonalennus. Kirjauksella ei ole vaikutusta
konsernitilinpäätökseen.

Kustannustehokkaan toiminnan kehittämiseen tullaan edelleen
panostamaan voimakkaasti. Tilikauden kolmannella neljänneksellä
aloitettiin useita tuotannon tehostamiseen ja varastojen parempaan
hallintaan tähtääviä projekteja.

INVESTOINNIT

Tilikauden  aikana investoinnit käyttöomaisuuteen jatkuivat
edelleen korkealla tasolla ja olivat 4,8 milj euroa (5,6 milj.
euroa), joista 1,6 milj. euroa (1,9 milj. euroa) muodostui
tuotekehitysaktivoinneista. Investointien määrään vaikuttivat oman
tuotannon kasvattamiseen liittyvät laiteinvestoinnit erityisesti
Virossa ja Kiinassa. Lähivuosina tavoitteena on edelleen, etteivät
investoinnit ylittäisi suunnitelman mukaisia poistoja.
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RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema tilikaudella oli hyvä. Konsernin
omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 62,3 % (63,7%) ja
nettovelkaantumisaste -34,6 % (-52,2%). Konsernin korolliset
nettovelat olivat 10,5 milj. euroa positiiviset (19,9 milj. euroa
positiivinen), eli konsernin korolliset kassavarat ylittävät
konsernin korolliset velat 10,5 milj. eurolla. Konsernin
nettorahoitustuotot olivat 0,2  milj. euroa (0,4 milj. euroa).
Liiketoiminnan rahavirta oli –4,7 milj. euroa (8,6 milj. euroa) ja
rahavirtojen muutos 10,1 milj. euroa vähennystä (2,5 milj. euroa
vähennystä). Kassavirta investointien jälkeen oli –9,6 milj. euroa
(2,8  milj. euroa).

Likvidit varat ilman käyttämättömiä luottolimiittejä olivat
katsauskauden päättyessä 11,6 milj. euroa (21,8 milj. euroa).
Konsernilla on käytössään myös huomattavat luottolimiitit. Taseen
loppusumma oli 48,5 milj. euroa (59,9 milj. euroa).

Konsernin käyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon oli kuluneella 12
kk ajanjaksolla   11,2 % (7,6 %). Toteutuneen myynnin alhaisuus
viimeisellä neljänneksellä nosti myös varaston määrää korkeammaksi
konsernin varautuessa toteutunutta selvästi korkeampaan kysyntään.

VEROTUS

Tilikauden toisella vuosineljänneksellä 1,3 milj. euron
aikaisemmin kirjattu laskennallinen verosaatava oikaistiin ja
kirjattiin veroina. Kirjaus liittyi Efore (USA) Inc:n aikaisempina
vuosina tulokseen positiivisesti vaikuttaneisiin verosaataviin,
jotka olivat syntyneet käyttämättömistä verotuksellisista
tappioista mutta joiden hyödyntäminen on johdon uuden arvion
perusteella tulevaisuudessa epävarmaa. Tilikauden veroihin on
kirjattu myös aikaisempina tilikausina tulokseen positiivisesti
vaikuttanut yhtiöveron hyvityssaaminen 0,6 milj. euroa. Nämä
kulukirjaukset, yhteensä 1,9 milj. euroa eivät vaikuta
kassavirtaan.

Lisäksi konsernituloslaskelmassa on tuloveroihin sisällytetty
kuluna muiden laskennallisten verosaamisten ja –velkojen muutos
0,2 milj. euroa. Muilta osin veroina on huomioitu
konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Tappiollisesta toiminnasta syntyneitä verosaatavia, joita on
pidettävä potentiaaliselta arvoltaan huomattavina, ei ole
aktivoitu varoiksi konsernin taseeseen.

HENKILÖSTÖ

Konsernin oman henkilöstön määrä oli tilikaudella keskimäärin 792
(668)  ja tilikauden lopussa 812 (751) Henkilöstön määrä kasvoi
tilikauden aikana 61   hengellä. Kasvu toteutui pääosin Kiinassa
ja Virossa.

Oman henkilöstön lisäksi konsernissa oli tilikauden lopussa
vuokratyövoimaa 173  henkilöä. Vuokratyövoiman määrä vähentyi
tilikauden aikana 45 henkilöllä.

Henkilöstön maantieteellinen jakauma sisältäen vuokratyövoiman
katsauskauden lopussa oli seuraava: Eurooppa 489 (448), josta
Suomessa 214 (313) ja Virossa  275 (132), Amerikka 70 (178)  ja
Aasia 426 (343).

Saarijärven tehtaalla oli kirjoilla tilikauden lopussa 113
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henkilöä.

HALLITUS, TOIMITUSJOHTAJA JA ORGANISAATIO

Eforen 25.1.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön
hallitukseen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti seitsemän
varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin Johan Ek, Isto
Hantila, Reijo Mäihäniemi, Outi Raitasuo, Olli Riikkala, Timo
Syrjälä ja Matti Tammivuori. Kaikki hallituksen jäsenet valittiin
tehtäväänsä uudelleen. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut
Timo Syrjälä.

DI Markku Hangasjärvi erosi yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä
7.6.2006. Yhtiön hallitus nimitti uudeksi toimitusjohtajaksi DI
Reijo Mäihäniemen 8.6.2006 alkaen, mistä päivästä lukien
Mäihäniemi erosi yhtiön hallituksesta ja hallituksen alaisten
valiokuntien jäsenyyksistä.

Konsernin operatiivisen johtoryhmän toiminta ja vastuualueet
uudistettiin kokonaan tilikauden aikana. Globaaleina funktioina
toimivat tuotekehitys, teknologia, tuotanto- ja hankintatoiminnot,
talous- ja hallinto sekä henkilöstöhallinto.

Hallituksen järjestäytymiskokous 25.1.2006 valitsi keskuudestaan
tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokuntien jäsenyyksiä
tarkistettiin henkilömuutoksista johtuen tilikauden aikana
kahdesti. Hallitus päätti nimitysvaliokunnan asettamisesta
tilikauden jälkeen 1.11.2006. Nimitysvaliokuntaan  kuuluu kahden
hallituksen jäsenen lisäksi myös kaksi hallituksen ulkopuolista
merkittävää osakkeenomistajaa

TILINTARKASTAJAT

Varsinainen yhtiökokous 25.1.2006 valitsi yhtiön
tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n, KHT-yhteisön
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Nenonen.

IAS/IFRS-RAPORTOINTI

Efore siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)
mukaiseen raportointiin tilikauden 2006 alussa. Tämän raportin
vertailutietoina on käytetty vuoden 2005 IFRS:n mukaisia lukuja,
joiden tiedot julkistettiin 27.2.2006. Tilinpäätöksessä
sovelletetaan IFRS-standardien mukaisia arvostus- ja
jaksotusperiaatteita.

KONSERNIN RAKENNE

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Efore Oyj ja sen kokonaan omistamat
tytäryhtiöt Efore (UK) Ltd, Efore (USA) Inc., Efore (Suzhou)
Electronics Co. Ltd., Efore (SIP) Technologies Co. Ltd., Efore
Ltda, Efore AS ja FI-Systems Oy. Lisäksi Efore Oyj omistaa 25 %
saksalaisesta tehoelektroniikkayhtiö Power Innovation GmbH:sta.
Efore Oyj:llä on Ruotsissa kesällä 2006 perustettu sivuliike.

Efore Ltda:n operatiivinen toiminta Brasiliassa on lopetettu
tilikaudella 2006.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 25.1.2006 päätöksellä
valtuutus päättää yhtiön osakepääoman korottamisesta enintään 6
890 039,65 eurolla, joka vastaa 8 105 929 uutta osaketta
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,85 euroa. Valtuutus on
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
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enintään vuoden yhtiökokouksen päätöksestä ja se sisältää oikeuden
poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutusta ei käytetty 31.10.2006 mennessä.

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 tilikaudella oli 2,06 euroa ja alin kurssi
1,21 euroa. Keskikurssi tilikaudella oli 1,77 euroa ja
päätöskurssi 1,41 euroa. Osakekannan markkina-arvo laskettuna
tilikauden viimeisellä osakkeen kaupankäyntihinnalla oli 57,1
milj. euroa.

Kauppojen yhteismäärä Efore Oyj:n osakkeilla Helsingin Pörssissä
tilikauden aikana oli 30,1 milj. kappaletta ja vaihdon arvo 52,3
milj. euroa, 74,2 % osakkeiden kokonaismäärästä tilikauden
lopussa. Osakkeenomistajien lukumäärä oli 4126 tilikauden lopussa.

Varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen ja Patentti- ja
rekisterihallituksen myöntämän luvan (rekisteröity 02.06.2006)
mukaisesti ylikurssirahastoa alennettiin 3.971.543,60 eurolla
siirtämällä alentamismäärä vapaaseen omaan pääomaan.

OPTIO-OHJELMA 2005

Yhtiön hallitus päätti maaliskuussa 2005 varsinaisen
yhtiökokouksen joulukuussa 2004 antaman valtuutuksen nojalla optio-
ohjelmasta, jolla pyritään sitouttamaan yhtiön avainhenkilöitä
pitkällä aikavälillä. Optio-oikeuksiin liittyy
osakeomistusohjelma, jonka mukaisesti avainhenkilöt velvoitetaan
ostamaan yhtiön osakkeita 20 %:lla optio-oikeuksista saadusta
nettomääräisestä tulosta sekä omistamaan osakkeet yhden vuoden
ajan.

Optio-ohjelman perusteella annettiin yhteensä 2 250 000 optio-
oikeutta, joista kullakin voidaan merkitä yksi Efore Oyj:n osake.
Optio-oikeudet on jaettu optio-oikeuksiin 2005A (950 000 kpl),
2005B (650 000 kpl) ja 2005C (650 000 kpl).

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005A on 3,07 euroa, optio-
oikeudella 2005B Efore Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–15.3.2006 eli 1,87 euroa, ja
optio-oikeudella 2005C Efore Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–15.3.2007. Merkintähinnasta
vähennetään vuosittain jaettu osinko.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2005A on
1.11.2007–30.4.2010, optio-oikeudella 2005B 1.4.2008–30.4.2011 ja
optio-oikeudella 2005C 1.4.2009–30.4.2012.

LIPUTUSILMOITUKSET TILIKAUDELLA

Osuuspankkikeskus Osk, sen tytäryritykset sekä sen tytäryritysten
hallinnoimat sijoitusrahastot ilmoittivat 27.12.2005
yhteenlasketun omistuksensa ylittäneen
5 % rajan Efore Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ollen
muutoksen jälkeen yhteensä 5,53 %.

Osuuspankkikeskus Osk, sen tytäryritykset sekä sen tytäryritysten
hallinnoimat sijoitusrahastot ilmoittivat 31.3.2006 yhteenlasketun
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omistuksensa alittaneen
5 % rajan Efore Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ollen
muutoksen jälkeen yhteensä 4,96 %.

Timo Syrjälä ja hänen määräysvallassaan olevat yhtiöt ilmoittivat
18.8.2006 yhteenlasketun omistuksensa ylittäneen 5 % rajan Efore
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ollen muutoksen jälkeen
yhteensä 6,17 %.

Rausanne Oy ilmoitti 21.8.2006 omistuksensa ylittäneen
termiinikaupan johdosta
5 % rajan Efore Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ollen
muutoksen jälkeen yhteensä 5,66 %.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Tietoliikenneverkkomarkkinoiden ennustetaan jatkavan kohtuullista
euromääräistä kasvuaan vuoden 2007 aikana (IMS Research: The
Worldwide Market for Power Supplies 2006). Kasvu jatkuu sekä
langattomissa että kiinteissä laajakaistaverkoissa varsinkin
Aasian ja Pohjois-Amerikan alueilla. Suurinta
tietoliikenneverkkojen kasvua odotetaan kehittyvillä markkinoilla
mm. Intiassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Yhtiön käsityksen mukaan
Kiinan 3G -ratkaisu saadaan  vihdoin päätökseen vuoden 2007
aikana.

Kohtuullisista markkinanäkymistä johtuen Eforen liikevaihdon
arvioidaan jatkavan edelleen selvää orgaanista kasvuaan verrattuna
kuluneeseen tilikauteen ja keskimääräiseen markkinoiden kasvuun.
Tilikauden kasvun arvioidaan painottuvan tilikauden
loppupuoliskolle, sillä edellisen tilikauden lopussa alkanut
kysynnän heikentyminen vaikuttaa vielä yhtiön ensimmäisen
vuosineljänneksen myyntiin. Erityisiä kasvuodotuksia on
tietoliikennesegmentissä, minkä suhteellinen osuus konsernin
liikevaihdosta on jo nyt suurin. 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.

Konsernissa on meneillään useita toiminnan kehityshankkeita mm.
tuottavuuden kehittämiseksi, vaihto-omaisuuden pienentämiseksi
sekä tuotanto- ja tuotekehitysprosessien tehostamiseksi.

Konsernin rakennemuutos on pääosin loppuunsaatettu päättyneen
tilikauden aikana ja merkittävän osan kustannussäästöistä
arvioidaan toteutuvan kuluvan tilikauden alusta alkaen.  Konsernin
aikomuksena on lisätä edelleen toiminnan painopistettä matalamman
kustannustason maissa. Konserni on päättänyt myös tutkia
etabloitumismahdollisuuksia uusille kasvaville markkinoille, missä
yhtiöllä ei vielä ole paikallista toimintaa. Rakennemuutosten
tavoitteena on entistä parempi kilpailukyky globaaleilla
markkinoilla sekä liiketoiminnan kannattava kasvu.

Uusien asiakkuuksien ja uusien tuotteiden sekä vuoden 2006 aikana
toteutettujen rakennejärjestelyjen myötä alkaneen tilikauden (12
kk) kannattavuuden arvioidaan paranevan merkittävästi edelliseen
tilikauteen verrattuna ja tuloksen olevan selkeästi positiivinen.

HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS

Tilinpäätöksen 31.10.2006 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma
pääoma on negatiivinen 6 404 977,84 euroa. Hallitus esittää
5.2.2007 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei
osinkoa jaeta tilikaudelta 1.11.2005 – 31.10.2006.
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Tilinpäätöstä koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole vielä
annettu.

KONSERNITULOSLASKELMA                                      
                                                                   
Me                     08/06-10/06 08/05-10/05    11/05-   11/04-
                                                  10/06    10/05
                              3 kk       3 kk     12 kk    12 kk
                                                                
                                                            
LIIKEVAIHTO                   18,9       26,0      90,5     81,6
                                                                
Valmiiden ja                                                    
keskeneräisten
tuotteiden varastojen          1,2        0,2       1,2     -0,1
muutos
Liiketoiminnan muut            0,1        0,0       0,5      0,2
tuotot
Liiketoiminnan kulut         -21,7      -24,0     -94,0    -79,4
Poistot                       -0,9       -0,8      -3,5     -2,8
Arvonalentumiset              -0,4       -0,1      -0,5     -0,4
LIIKEVOITTO(-TAPPIO)          -2,9        1,3      -5,8     -0,8
% liikevaihdosta             -15,2        5,1      -6,4     -1,0
Rahoitustuotot ja -            0,3        0,0       0,2      0,4
kulut
Osuus                                                     
osakkuusyhtiöiden
tuloksista                     0,2        0,0       0,2      0,0
TULOS ENNEN VEROJA            -2,3        1,3      -5,5     -0,4
% liikevaihdosta             -12,4        5,0      -6,1     -0,5
Tuloverot                      0,0       -0,5      -2,7     -1,0
KATSAUSKAUDEN                 -2,4        0,8      -8,2     -1,5
VOITTO(TAPPIO)
                                                                
Tulos/osake, eur             -0,06       0,02     -0,20    -0,04
Tulos/osake, eur             -0,06       0,02     -0,20    -0,04
(laimennettu)
                                                           
TOISSIJAISTEN          08/06-10/06 08/05-10/05    11/05-   11/04-
SEGMENTTIEN                                       10/06    10/05
LIIKEVAIHTO, Me               3 kk       3 kk     12 kk    12 kk
                                                           
Amerikka                       2,6        9,2      21,2     24,8
Eurooppa, Lähi-itä  ja        13,9       14,4      57,9     50,5
Afrikka
Aasia ja Tyynenmeren           2,4        2,4      11,4      6,3
alue
YHTEENSÄ                      18,9       26,0      90,5     81,6

KONSERNITASE                                              
                                                          
                                                                
Me                                 31.10.2006 31.10.2005   muutos
                                                               %
VARAT                                                   
PITKÄAIKAISET VARAT                                     
Aineettomat hyödykkeet                    4,6       4,4      5,3
Aineelliset hyödykkeet                    8,6       8,6      0,6
Osuudet osakkuusyhtiöissä                 0,2       0,0     n.a.
Pitkäaikaiset saamiset ja                 0,3       1,8    -81,2
sijoitukset
PITKÄAIKAISET VARAT                      13,8      14,8     -6,4
LYHYTAIKAISET VARAT                                             
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Vaihto-omaisuus                          14,3      13,2      8,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset           8,8      10,2    -13,7
Rahoitusarvopaperit                       3,4      11,5    -70,3
Rahat ja pankkisaamiset                   8,2      10,3    -20,3
LYHYTAIKAISET VARAT                      34,7      45,2    -23,2
VARAT                                    48,5      59,9    -19,1
                                                                
OMA JA VIERAS PÄÄOMA                                            
OMA PÄÄOMA                                                      
Osakepääoma                              34,5      34,5      0,0
Ylikurssirahasto ja muut rahastot         1,3       4,7    -72,9
Siirto ylikurssirahastosta                4,0       0,0     n.a.
Kertyneet voittovarat                    -9,5      -1,0    871,2
OMA PÄÄOMA                               30,2      38,2    -20,9
VIERAS PÄÄOMA                                                   
Pitkäaikainen vieras pääoma               0,4       0,8    -50,0
Lyhytaikainen vieras pääoma              17,9      20,9    -14,4
VIERAS PÄÄOMA                            18,3      21,7    -15,7
OMA JA VIERAS PÄÄOMA                     48,5      59,9    -19,0

KONSERNIN  AVAINLUKUJA, 08/06-10/06 08/05-10/05   11/05-   11/04-
Me                                                10/06    10/05
                              3 kk       3 kk     12 kk    12 kk
                                                           
Tulos/osake, eur             -0,06       0,02     -0,20    -0,04
(osakeantioikaistu)
Tulos/osake, eur             -0,06       0,02     -0,20    -0,04
(laimennettu)
Oma pääoma/osake, eur         0,75       0,94      0,75     0,94
Omavaraisuusaste,%            62,3       63,7      62,3     63,7
Oman pääoman tuotto-         -30,3        8,7     -23,9     -3,6
%(ROE)
Sij.pääoman tuotto-          -27,8       14,7     -14,3     -0,3
%(ROI)
Nettovelkaantumisaste,       -34,6      -52,2     -34,6    -52,2
%
Korolliset nettovelat,       -10,5      -19,9     -10,5    -19,9
Me
Bruttoinvestoinnit             0,9        1,6       4,8      5,6
käyttöomaisuuteen, Me
% liikevaihdosta               4,5        6,3       5,3      6,9
Henkilöstö keskimäärin         810        730       792      668

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA            11/05-    11/04-   muutos
                                        10/06     10/05
Me                                                             %
Liiketoiminnan rahavirta ennen                            
rahoituseriä ja veroja                   -4,2       8,1 
Rahoituserät ja verot                    -0,5       0,5 
Liiketoiminnan rahavirta (A)             -4,7       8,6   -154,4
                                                                
Investoinnit                             -4,9      -5,9         
Investointien rahavirta (B)              -4,9      -5,9    -15,9
                                                                
Maksullinen osakeanti ja                  0,0       1,0         
optiomerkinnät
Lainojen muutos                          -0,5      -0,3         
Maksetut osingot                          0,0      -6,0         
Rahoituksen rahavirta (C)                -0,5      -5,3    -90,2
                                                                
Rahavirtojen muutos (A+B+C),                                    
lisäys (+),
vähennys (-)                            -10,1      -2,5    305,6
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KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET        31.10.2006 31.10.2005   muutos
OMASTA PUOLESTA, Me                                             %
                                                                  
- Annetut pantit                          0,0       0,1    -77,5
- Muut vastuusitoumukset                  0,2       0,2      0,0
- Muut vuokrasopimukset                   9,2       7,3     25,8
                                                          
Johdannaissopimukset                                      
- Valuuttasuojaukset                                      
   Käypä arvo                             0,8       1,9    -58,8
   Kohde-etuuden arvo                     0,8       1,9    -58,3
                                                          
-Muut johdannaiset rahoitusriskien                        
suojaamiseksi
  Käypä arvo                              2,0       0,0 
  Kohde-etuuden arvo                      2,0       0,0 
                                                          
Muutosprosentit laskettu tarkkojen                        
lukujen perusteella.

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN                                          
MUUTOSLASKELMA
                                                                  
Me              Osake- Ylikurssi-     Muut  Muunto- Voitto- Yhteensä
                pääoma   rahasto  rahastot     erot   varat       
                                                         ja
                                                      siirto
                                                  ylikurssi-
                                                  rahastosta
                                                           
                                                                    
                                                                    
                                                                  
OMA PÄÄOMA        34,5       4,0       0,7      0,2     -1,2    38,2
1.11.2005                                                           
                                                                    
Muuntoeron         0,0       0,0       0,0      0,0     -0,2    -0,3
muutos
                                                                  
Siirrot           -0,2      -4,2       0,3      0,0      3,9    -0,2
erien
välillä
                                                                    
Muut               0,2       0,2       0,2      0,0      0,0     0,7
muutokset
                                                                    
Tilikauden         0,0       0,0       0,0      0,0     -8,2    -8,2
voitto/tappio

                                                                    
OMA PÄÄOMA        34,5       0,0       1,3      0,2     -5,7    30,2
31.10.2006                                                        
                                                                  
Me           Osakepää- Ylikurssi-     Muut  Muunto-  Voitto- Yhteensä
                   oma   rahasto  rahastot     erot    varat       
                                                                    
                                                                    
OMA PÄÄOMA        17,1      20,1       0,3      0,0      5,9    43,4
1.11.2004                                                           
                                                                    
Muuntoeron         0,0       0,0       0,0      0,2      0,5     0,7
muutos
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Siirrot            0,0       0,0       0,3      0,0     -0,1     0,2
erien
välillä
                                                                    
Muut               0,0       0,0       0,1      0,0     -0,1     0,1
muutokset
                                                                    
Omien             -0,2       0,2       0,0      0,0      0,0     0,0
osakkeiden
mitätöinti                                                          
                                                                    
Tilikauden         0,0       0,0       0,0      0,0     -1,5    -1,5
voitto/tappio

                                                                    
Osingonjako        0,0       0,0       0,0      0,0     -6,0    -6,0
                                                                    
Rahastoanti       17,0     -17,0       0,0      0,0      0,0     0,0
                                                                    
Käytetyt           0,6       0,7       0,0      0,0      0,0     1,2
osakeoptiot
                                                                    
OMA PÄÄOMA        34,5       4,0       0,7      0,2     -1,2    38,2
31.10.2005                                                        

EFORE OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa 13.12.2006 klo 9-11 ja klo 15-17 toimitusjohtaja
Reijo Mäihäniemi, puh. 09 4784 6312.

Efore Oyj järjestää tiedotustilaisuuden tilinpäätöksestä
analyytikoille ja medialle 13.12.2006 klo 11 alkaen Ravintola
Bankissa (Wall Street), Unioninkatu 22.

JAKELU
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
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