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EFORE OYJ  Tilinpäätöstiedote 14.2.2018    klo 9.00         
 

Efore Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.2017 – 31.12.2017 
 

 

Heinä-joulukuu 2017 lyhyesti 

- Liikevaihto oli 30,5 milj. euroa (35,9 milj.euroa), jossa laskua oli 15 % 

verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.  

- Liiketulos oli -0,9 milj. euroa (-6,7 milj.euroa). 

- Oikaistu liiketulos oli -0,9 milj. euroa (-2,2 milj.euroa).  

- Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,16 euroa) 

 

Koko tilikausi 2017 lyhyesti 

- Liikevaihto oli 69,9 milj. euroa (75,4 milj.euroa), jossa laskua oli 7,3 % 

verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.  

- Liiketulos oli -0,2 milj. euroa (-9,7 milj.euroa). 

- Oikaistu liiketulos oli -0,2 milj. euroa (-4,8 milj.euroa).  

- Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,22 euroa). 

- Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta. 

 

 

 
7-12/17 7-12/16 Muutos 1-12/17 1-12/16 Muutos 

Keskeiset tunnusluvut, MEUR 6 kk 6 kk % 12 kk 12 kk % 

 

  
     Liikevaihto 30,5 35,9 -15,0 69,9 75,4 -7,3 

  Telekommunikaatiosektori 12,2 16,2 -24,5 31,7 34,2 -7,2 

  Teollisuussektori 18,3 19,7 -7,2 38,2 41,2 -7,3 

Oikaistu liiketulos* -0,9 -2,2 
 

-0,2 -4,8 
 Liiketulos -0,9 -6,7 

 
-0,2 -9,7 

 Tulos ennen veroja -1,3 -7,3 
 

-1,0 -10,4 
 Nettotulos -0,6 -8,1 

 
-0,6 -11,4 

 

 
  

     Osakekohtainen tulos, EUR -0,01 -0,16 
 

-0,01 -0,22 
 Omavaraisuusaste, % 17,9 15,7 14,0 17,9 15,7 14,0 

Nettovelkaantumisaste, % 115,6 99,5 
 

115,6 99,5 
 Liiketoiminnan rahavirta 2,2 -2,3 

 
4,6 -1,1 

  

 

Lukuja puolivuosittain, MEUR H2/2017 H1/2017 H2/2016 H1/2016 

 

  
   Liikevaihto 30,5 39,4 35,9 39,5 

  Telekommunikaatiosektori 12,2 19,4 16,2 18,0 

  Teollisuussektori 18,3 19,9 19,7 21,5 

Oikaistu liiketulos* -0,9 0,7 -2,2 -2,6 

Liiketulos -0,9 0,7 -6,7 -3,0 

 

 
*Oikaisut sisältävät mm. organisaation rakenteellisten muutosten kuluja, arvonalentumisia, 
liiketoimintojen tai omaisuuserien myyntien vaikutusta.  

 

Arvio tilikauden 2018 taloudellisesta kehityksestä   
 

Yhtiön taloudellisen tilanteen ja erityisesti telekommunikaatiosektorin 

markkinakehitykseen liittyvän epävarmuuden johdosta tulosohjeistuksen 

antaminen on poikkeuksellisen haastavaa. Tästä syystä yhtiö ei anna arviota 
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vuoden 2018 tuloskehityksestä. Yhtiö tutkii erilaisia rakenteellisia vaihtoehtoja 

telekommunikaatioliiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuuden 

varmistamiseksi.  

 

Jorma Wiitakorpi, toimitusjohtaja: 
 
”Vuosi 2017 osoittautui Eforelle haasteelliseksi etenkin 

telekommunikaatiosektorilla. Telekommunikaatiosektorin liikevaihto laski 7,2 % 

vertailuvuodesta päätyen 31,7 milj.euroon.  Liikevaihdon heikkoon kehitykseen 

vaikutti ennen kaikkea telekommunikaatiosektorin pääasiakkaiden suurien 

tukiasemien myynnin lasku.  

 

Teollisuussektorin liikevaihto laski 7,3 %  vertailuvuodesta päätyen 38,2 

milj.euroon. Kaksi huomattavaa teollisuussektorin sopimusvalmistusasiakasta 

siirtyi lokakuussa 2016 käyttämään toisen yhtiön valmistuspalveluita johtuen 

Eforen päätöksestä ulkoistaa tuotanto Kiinassa, mikä vaikutti negatiivisesti 

teollisuussektorin liikevaihdon kehitykseen vertailuajankohtaan nähden.   

 

Koko vuoden liiketulos jäi hieman negatiiviseksi johtuen jälkimmäisen 

vuosipuoliskon arvioitua heikommasta myynnin kehityksestä. Erityisesti loka-

joulukuun aikana eräiden tuoteryhmien liikevaihto kehittyi ennakoitua heikommin. 

Jälkimmäisen vuosipuoliskon oikaistu liiketulos -0,9 milj.euroa oli kuitenkin 

selvästi parempi kuin oikaistu liiketulos vertailukausina 2016 (-2,2  milj.euroa)  ja 

2015 (-2,3 milj.euroa).   

 

Tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla jatkoimme yhteistyön kehittämistä Wuxi 

Hodgen Technologyn kanssa parantaaksemme tuotannon tehokkuutta ja 

joustavuutta. 

 

Tunisian tehtaan tuotantomäärä kasvoi lähes 40 % vuodesta 2016. 

Suunnittelemme Tunisian tehtaan toiminnan kehittämiseksi tarvittavia 

investointeja myös vuosille  2018 ja 2019.  

 

Osana konsernin operatiivisen toiminnan kehittämistä olemme päättäneet 

uudistaa organisaatiorakennetta. Vuoden 2018 alusta siirryimme  

tuotelinjapohjaiseen organisaatioon. Osana toiminnan tehostamista ja 

kustannusten karsintaa olemme muuttaneet uusiin tiloihin Kiinassa, Italiassa ja 

Suomessa. 

 

Toteutettujen  toimenpiteiden seurauksena konsernin kiinteät kulut ovat 

vuositasolla laskeneet noin 7 milj.euroa vuoden 2016 ensimmäisen 

vuosipuoliskon tasosta ja tase keventynyt. Jatkamme edelleen toimenpiteitä 

kiinteiden kulujen pienentämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.” 

 

Heinä-joulukuun liikevaihto ja tulos 

 

Heinä-joulukuun liikevaihto oli 30,5 milj. euroa (35,9 milj.euroa).   

 

Telekommunikaatiosektorin liikevaihto laski 24,5 % vertailukaudesta päätyen 

12,2 milj.euroon (16,2 milj.euroa). Liikevaihdon heikkoon kehitykseen vaikutti 

ennen kaikkea telekommunikaatiosektorin pääasiakkaiden suurten tukiasemien 

myynnin lasku. Lisäksi eräiden uusien järjestelmätuotteiden toimitukset siirtyivät 

vuodelle 2018.  

 

Teollisuussektorin liikevaihto laski 7,2 % vertailukaudesta päätyen 18,3  

milj.euroon (19,7 milj.euroa). Kaksi huomattavaa teollisuussektorin 

sopimusvalmistusasiakasta siirtyi lokakuussa 2016 käyttämään toisen yhtiön 
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valmistuspalveluita johtuen Eforen päätöksestä ulkoistaa tuotanto Kiinassa, mikä 

vaikutti negatiivisesti teollisuussektorin liikevaihdon kehitykseen.   

 

Heinä-joulukuun liiketulos parani huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen 

ollen -0,9 milj.euroa (-6,7 milj.euroa). Oikaistu liiketulos oli -0,9 milj. euroa (-2,2 

milj. euroa).  Liiketuloksen positiiviseen kehitykseen vaikuttivat ennen kaikkea 

aktiiviset toimenpiteet kiinteiden kulujen vähentämiseksi ja tuottavuuden 

paraneminen. Katsauskaudella ei ollut kertaluonteisia kustannuksia.  

 

Tilikauden liikevaihto ja tulos 

 

Tilikauden liikevaihto oli 69,9 milj. euroa (75,4 milj.euroa).   

 

Telekommunikaatiosektorin liikevaihto laski 7,2 % vertailuvuodesta päätyen 31,7 

milj.euroon (34,2 milj.euroa). Liikevaihdon heikkoon kehitykseen vaikutti ennen 

kaikkea telekommunikaatiosektorin pääasiakkaiden suurien tukiasemien myynnin 

lasku.  

 

Telekommunikaatiosektorin liikevaihtoon sisältyy n. 2 milj.euron arvosta vuoden 

tilikauden alussa Suzhoun varastossa olleiden komponenttien myyntiä 

omakustannushintaan Wuxi Hodgen Technologylle. 

 

Teollisuussektorin liikevaihto laski 7,3 % vertailuvuodesta päätyen 38,2 

milj.euroon (41,2 milj.euroa). Kaksi huomattavaa teollisuussektorin 

sopimusvalmistusasiakasta siirtyi käyttämään toisen yhtiön valmistuspalveluita 

johtuen Eforen päätöksestä ulkoistaa tuotanto Kiinassa, mikä vaikutti 

negatiivisesti teollisuussektorin liikevaihdon kehitykseen.  

 

Tilikauden liiketulos parani huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen ollen  

-0,2 milj.euroa (-9,7 milj.euroa). Oikaistu liiketulos oli -0,2 milj. euroa (-4,8 milj. 

euroa). Liiketuloksen positiiviseen kehitykseen vaikuttivat ennen kaikkea 

aktiiviset toimenpiteet kiinteiden kulujen vähentämiseksi ja tuottavuuden 

paraneminen. Tilikaudella ei ollut kertaluonteisia kustannuksia.  

 

Liiketoiminnan kehitys 

 

Telekommunikaatiomarkkina on murroksessa, mikä asettaa uusia vaatimuksia 

alan toimijoille. Suurin osa Eforen telekommunikaatiosektorin tuotteista on 

perinteisesti suunniteltu suurempiin tukiasemiin, joiden volyymi on laskenut 

kysynnän siirtyessä pienempiin tukiasemiin. Eforen tuotekehitysinvestoinnit 

kohdistuvat edelleen pienempiin tukiasemiin tarkoitettuihin tuotteisiin, joihin se 

laajentaa tuotetarjontaansa. Tuotteet, jotka perustuvat 5G-teknologiaan ovat 

avainasemassa tulevaisuuden verkkolaajennuksissa. 

 

Efore on laajentanut teollisuussektorin tuotetarjontaa. Digital Power –

tuoteryhmän tarjontaa on laajennettu testaus- ja mittauslaitteiden ja digitaalisten 

näyttöjen osalta ja uusi tuotealusta tuotiin markkinoille vuoden 2017 

jälkimmäisellä puoliskolla. Digital Light –tuotetarjontaa tullaan täydentämään 

uusilla, innovatiivisilla ja älykkäillä LED-teholähteillä, jotka on suunniteltu 

erityisesti arkkitehtonisiin kohteisiin sekä ulkovalaistukseen.  
 

Telekommunikaatio- ja teollisuusmarkkinoille suunnatuilla järjestelmätuotteilla on 

jatkossa aiempaa merkittävämpi rooli Eforen tulevaisuuden tuotetarjonnassa. 

Järjestelmätuotteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä laajempia kokonaisuuksia, 

jotka koostuvat Eforen nykytuotteiden lisäksi esimerkiksi  

mekaniikasta ja kaapeleista. Näissä tuotteissa voidaan hyödyntää jo olemassa 

olevaa tasasuunninjärjestelmien suunnittelusta saatua asiantuntemusta ja 
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osaamista. Efore jatkaa telekommunikaatiomarkkinoille suunnattujen 

järjestelmätuotteiden kehittämistä ja toimitusten arvioidaan alkavan vuoden 

2018 aikana. 

 

Kaksisuuntaiseen teholähdeteknologiaan perustuva teknologia-alusta on osa 

Eforen näkemystä tulevaisuuden teollisuus- ja järjestelmäsovelluksista, joissa 

tarvitaan monipuolisempia ja suuritehoisempia tehonsyöttöratkaisuja. Yhtiön 

kaksisuuntaiseen teholähdeteknologiaan perustuva hanke on edennyt vaiheeseen, 

jossa haetaan uusia sovelluskohteita erityisesti energiavarastoihin ja Smart Grid 

–sovelluksiin.  

 

Puolijohdemarkkinoiden tilanteesta johtuen komponenttien toimitusajat ovat 

pidentyneet ja tiettyjen komponenttien saatavuus on satunnaisesti ollut 

haastavaa. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä turvatakseen komponenttien saatavuuden. 

 

Tuotannon ulkoistus Kiinassa saatettiin päätökseen kesäkuussa 2017 ja siihen 

liittyvät toiminnot siirrettiin Suzhousta valmistuskumppanin Hodgen Technologyn 

tiloihin Wuxiin, mikä luo jatkossa mahdollisuuden kehittää tuotannon tehokkuutta 

ja joustavuutta telekommunikaatiosektorilla. 

 

Tunisian tehtaan tuotantovalikoiman laajennuksen seurauksena tehtaan 

tuotantovolyymi kasvoi merkittävästi. Tunisian tehtaan toimintojen kehittämistä 

jatkettiin investoimalla tuotantolaitteistoon ja laadunvarmistukseen.  

 

Konsernin operatiivisen toiminnan kehittämistä jatkettiin. Osana tätä prosessia 

päätettiin uudistaa organisaatiorakennetta. Vuoden 2018 vaihteessa siirryttiin 

tuotelinjapohjaiseen organisaatioon. Uuden organisaatiorakenteen myötä 

pystytään toimimaan entistä asiakasläheisemmin sekä kehittämään edelleen 

yhtiön operatiivista tehokkuutta ja kykyä hyödyntää uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia.  

 

Lisäksi Kiinassa, Italiassa ja Suomessa muutettiin uusiin tiloihin, mikä loi 

mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja pienentää kuluja. 

 

Tehtyjen toimenpiteiden seurauksena konsernin kiinteät kulut ovat vuositasolla 

laskeneet noin 7 milj.euroa vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon tasosta. 

Aktiiviset toimenpiteet konsernitaseen keventämiseksi tuottivat myös tulosta. 

Toimenpiteet kiinteiden kulujen pienentämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi 

jatkuvat edelleen.  

 

Markkinanäkymät  
 

Telekommunikaatiomarkkinoiden epävakauden ja tuotetarjonnan 

monimuotoisuuden vuoksi tulevaisuuden ennustaminen on haastavaa. Eforen 

telekommunikaatioasiakkaiden tuotekehityspanostukset keskittyvät yhä 

enemmän 5G-teknologiaan. Eforen markkinoille tuomat uudet tuotteet tukevat 

sekä nykyistä teknologiaa että tulevaa 5G-verkkoteknologiaa.  

 

Teollisuussektorilla LED-valaistuksen, mittalaitteiden, terveydenhuollon laitteiden 

ja infrastruktuurin teholähteet tarjoavat edelleen useita kasvumahdollisuuksia. 

Yhtiö panostaa asiakassegmentteihin, joissa korkea luotettavuus sekä tuotteiden 

pitkät elinkaaret ovat määrääviä tekijöitä.  

 
  



6 

 

 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

 

Merkittävimmät liiketoimintariskit liittyvät avainasiakkaiden tuotteiden 

menestykseen markkinoilla.  Eforen tuotekehitysprojektien eteneminen riippuu 

osittain asiakkaiden omien projektien aikatauluista. Lisäksi markkinoille 

tyypillinen kysynnän vaihtelu aiheuttaa nopeita muutoksia Eforen liiketoimintaan. 

 

Eteneminen järjestelmätuotteisiin teollisuussektorilla voi tarkoittaa 

tuotevastuuriskin lisääntymistä.  

 

Yleinen talouskehitys saattaa vaikuttaa yhtiön liiketoimintaympäristöön. 

 

Yhtiö on käynnistänyt neuvottelut vuoden 2018 aikana erääntyvien 

päärahoittajan lainojen laina-ajan jatkamisesta. Yhtiön johto uskoo, että nämä 

neuvottelut johtavat positiiviseen lopputulokseen.  

 

Johtuen heikosta rahoitustilanteesta, nykyisiin käyttämättömiin luottolimiitteihin 

ja rahoituksen riittävyyteen liittyy riskejä, jotka yritys pyrkii minimoimaan 

aktiivisella eri vaihtoehtojen suunnittelulla ja implementoinnilla. 

 

Efore seuraa aktiivisesti riskien mahdollisia vaikutuksia rahoitukseen ja 

maksuvalmiuteen.  

 

Kattavampi selvitys riskienhallinnasta on esitetty konsernin www-sivuilla ja 

edellisen kauden tilinpäätöksessä. 

 

Investoinnit ja tuotekehitys  

 

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 5,2  milj. euroa (3,3 milj. euroa), 

joista tuotekehitysaktivointien osuus oli 3,4  milj. euroa (2,5 milj.euroa). 

Tilikauden lopussa aktivoitujen tuotekehityskustannusten määrä taseessa oli 8,8 

milj. euroa (7,6 milj. euroa). 

 

Kokonaisuudessaan tilikauden aikana tuotekehityskuluja muodostui 5,8  milj. 

euroa (7,1 milj euroa) eli 8,3 % (9,4 %) liikevaihdosta.   

 

Rahoitus  

 

Konsernin korolliset velat olivat 8,1  milj. euroa suuremmat kuin konsernin 

kassavarat (7,5 milj. euroa suuremmat) tilikauden lopussa. Konsernin 

nettorahoituskulut olivat 0,9 milj. euroa (0,7 milj. euroa).  

 

Liiketoiminnan rahavirta oli 4,6 milj. euroa (-1,1 milj. euroa). Rahavirta 

investointien jälkeen oli -0,5 milj. euroa (-2,9 milj. euroa). Liiketoiminnan 

rahavirran positiiviseen kehitykseen vaikutti erityisesti tehostunut 

nettokäyttöpääoman hallinta ja toteutuneet kustannussäästöt.    

 

Konsernin omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 17,9 % (15,7 %) ja 

nettovelkaantumisaste 115,6 % (99,5 %).  

 

Likvidit varat ilman käyttämättömiä luottolimiittejä olivat tilikauden päättyessä 

4,5 milj. euroa (6,4 milj. euroa). Tilikauden lopussa konsernilla oli 

käyttämättömiä luottolimiittejä ilman factoring-limiittejä yhteensä 3,4 milj.euroa 

(3,9 milj.euroa).  Taseen loppusumma oli 39,3 milj. euroa (48,3 milj. euroa). 

 

Tilikauden lopussa emoyhtiön päärahoittajan lainoihin liittyvät kovenanttiehdot 
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olivat omavaraisuusaste, nettovelat jaettuna 12 kk:n käyttökatteella ilman 

kertaluonteisia eriä sekä käyttökate ilman kertaluonteisia eriä. Ehto koskien 

omavaraisuusastetta rikkoutui joulukuun 2017 lopussa. Neuvoteltuaan rahoittajan 

kanssa yhtiö sai 13.2.2018 rahoittajalta erikoisluvan kovenanttiehdon 

rikkoutumiseen. Seuraavan kerran kovenanttiehtoja tarkastellaan 30.6.2018.  

 

Efore Oyj maksoi 31.3.2017 etukäteen takaisin yhtiön lähipiiriin kuuluvalta, Jussi 

Capital Oy:ltä saamansa 2 milj.euron suuruisen lainan. Laina nostettiin 2.1.2017 

ja sen erääntymispäivä oli 30.6.2017. 

 

Konsernin rakenne  

 

Konsernin muodostavat emoyhtiö Efore Oyj ja sen suoraan tai välillisesti 

kokonaan omistamat tytäryhtiöt Efore (USA) Inc. Yhdysvalloissa, Efore (Suzhou) 

Electronics Co., Ltd Kiinassa, Efore (Suzhou) Automotive Technology Co., Ltd 

Kiinassa, Efore OU Virossa, Efore AB Ruotsissa, Efore (Hongkong) Co. Ltd 

Kiinassa, Fi-Systems Oy Suomessa sekä Efore S.p.A. Italiassa, Efore Sarl 

Tunisiassa sekä Efore, Inc. Yhdysvalloissa. 

 

Henkilöstö 

 

Konsernin henkilöstön määrä oli tilikaudella keskimäärin 432 (679) ja tilikauden 

lopussa 406 (442). Henkilömäärän väheneminen johtui pääosin Kiinan tuotannon 

ulkoistuksesta.  

 

Hallitus ja konsernin johtoryhmä 

 

Ylimääräinen yhtiökokous 31.1.2017 vahvisti hallituksen jäsenmääräksi neljä 

jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Marjo Miettinen, Jarmo Simola, Antti Sivula 

ja uudeksi jäseneksi Tuomo Lähdesmäki. Samassa yhteydessä Päivi Marttila, 

Jarkko Takanen sekä Olli Heikkilä jäivät pois hallituksesta.  

  

Varsinainen yhtiökokous 5.4.2017 valitsi Marjo Miettisen, Jarmo Simolan, Antti 

Sivulan ja Tuomo Lähdesmäen jatkamaan hallituksen jäseninä ja hallituksen 

puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Tuomo Lähdesmäki ja varapuheenjohtajaksi 

valittiin uudelleen Marjo Miettinen.  

 

Konsernin johtoryhmän muodostivat tilikauden päättyessä seuraavat henkilöt: 

- Jorma Wiitakorpi, toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja 

- Alessandro Leopardi, myynti ja markkinointi 

- Vesa Leino, talous ja ICT  

- Samuli Räisänen, tuotekehitys ja laatu 

- Ruben Tomassoni, tuotanto, toimittajahallinta ja ostotoiminnot 

 

Tilintarkastaja 

 

Varsinainen yhtiökokous 5.4.2017 valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi 

uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana 

toimii KHT Henrik Holmbom. 

 

Osakkeet, osakepääoma ja osakkeenomistajat  

 

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

osakkeita.  

 

Osakkeen ylin kurssi tilikauden aikana oli 0,70 euroa ja alin kurssi 0,42 euroa. 

Keskikurssi katsauskaudella oli 0,56 euroa ja päätöskurssi 0,43 euroa. 
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Osakekannan markkina-arvo laskettuna tilikauden viimeisellä osakkeen 

kaupankäyntihinnalla oli 22,5 milj. euroa.  

 

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

aikana oli 9,4 milj. kappaletta ja vaihdon arvo oli 5,3 milj. euroa, joka vastasi 

16,9 % osakkeiden lukumäärästä 55.772.891. Osakkeenomistajien lukumäärä oli 

3830 (4013) tilikauden lopussa. 

 

Ilmoitukset omistusosuuksien muutoksista 

 

Jussi Capital Oy:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja 

äänimäärästä alitti 15 prosentin rajan 19.12.2017 päätyen 14,9 %:iin. 

 

Yhtiökokouspäätöksiä 

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 

 

5.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti perustaa pysyvän 

osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella 

hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien 

jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi 

yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. 

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
 

5.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen 

mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000 

osaketta, mikä vastaa noin 7,2 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita 

voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia 

osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä 

julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla 

muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai 

otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia 

osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien 

osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2016 antaman valtuutuksen 

päättää omien osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka. 

 

Hallitus ei käyttänyt valtuutusta tilikauden 2017 aikana. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja 
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Varsinainen yhtiökokous 5.4.2017 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 

valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista 

sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä 

enintään 5.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,0 % yhtiön kaikista osakkeista. 



9 

 

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä 

uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit 

ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 

antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 

(suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2016 antaman valtuutuksen 

päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 

antamisesta. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.  

 

Hallitus ei käyttänyt valtuutusta tilikauden 2017 aikana. 

Laadintaperiaatteet 

 

Tilinpäätöstiedote on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin 

vuoden 2016 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 

tiedotteeseen. Tiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.  

 
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen 

alkavilla tilikausilla): Uusi standardi korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11-standardit 

ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15 sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen 

myyntituottojen kirjaamisesta: mihin määrään ja milloin myyntituotot kirjataan. 

Myynti kirjataan määräysvallan siirtymisen perusteella joko ajan kuluessa tai 

yhtenä ajankohtana. Standardi lisää myös esitettävien liitetietojen määrää. 

Tulovirtojen analyysi alkoi syksyllä 2016 ja se saatiin päätökseen vuoden 2017 
lopussa.  

 

Efore on saattanut päätökseen syksyllä 2016 aloitetun IFRS 15 -standardin 

analyysin, joka kattoi yli 90% tulovirroista. Eforen asiakassopimusten myyntitulot 

muodostuvat tavaroiden myynnistä, eivätkä ne sisällä merkittävää palveluiden 

myyntiä. Suoritevelvoitteet tuloutetaan myös jatkossa yhtenä ajankohtana eikä 

tähän liity muutosta aiempaan tuloutuskäytäntöön nähden, jossa 

suoritevelvoitteen täyttämisen kriteerinä oli riskien ja hyötyjen siirtyminen, joka 

on myös eräs keskeinen indikaatio määräysvallan siirtämisestä asiakkaalle  

IFRS 15 standardin edellyttämät liitetiedot tulevat lisäämään tilinpäätöksen 
liitetiedoissa myyntituotoista asiakassopimuksista esitettäviä tietoja. 

 

IFRS 15:n vaikutus Eforelle liittyy lähinnä laajennettuihin liitetietovaatimuksiin. 

Näin ollen IFRS 15:n käyttöönotto ei edellytä Eforen merkittäviä muutoksia 

tietojärjestelmiin ja uudet liitetietovaatimukset voidaan täyttää nykyisillä 

järjestelmillä. 

 

Efore  tulee soveltamaan siirtymäsäännösten vaihtoehtoa, jossa vertailukausia ei 

oikaista soveltamisen aloittamisajankohtana ja kertynyt vaikutus kirjataan 

soveltamisen ajankohtana 1.1.2018.  

 

Kaikki katsauksessa olevat luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen 
yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.  

 

Hallituksen esitys osingonjaosta 
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Hallitus esittää 12.4.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 

osinkoa ei jaeta. 

 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat 

 

Konsernin operatiivisen toiminnan kehittämistä jatkettiin ja vuoden 2018 alusta 

siirryttiin tuotelinjapohjaiseen organisaatioon. 

 

Yhtiö on käynnistänyt neuvottelut vuoden 2018 aikana erääntyvien 

päärahoittajan lainojen laina-ajan jatkamisesta. Yhtiön johto uskoo, että nämä 

neuvottelut johtavat positiiviseen lopputulokseen.  

 

Yhtiö julkisti 12.1.2018 Efore Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 

ehdotukset 12.4.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavasti: 

 

- Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen 

valitaan viisi (5) jäsentä. 

 

- Nimitystoimikunta ehdottaa  varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi 

joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2019 

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi 

Marjo Miettinen, Tuomo Lähdesmäki, Jarmo Simola ja Antti Sivula sekä uutena 

jäsenenä Taru Narvanmaa.  

 

- Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kuukausipalkkiot säilyisivät ennallaan 

ja, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan siten yhtiökokouksen 

päättyessä alkavalta ja vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä 

päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot: hallituksen 

puheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1.750 

euroa kuukaudessa. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan. 

 

Efore Oyj sai 13.2.2018 rahoittajalta erikoisluvan poiketa lainan koventtiehdosta, 

joka rikkoutui tilikauden 2017 lopussa.  
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TAULUKKO-OSA 

 
 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA   
   

 
  

   

 

7-12/17 7-12/16 1-12/17 1-12/16 

MEUR 6 kk 6 kk 12 kk 12 kk 

 
  

   

 
  

   Liikevaihto 30,5 35,9 69,9 75,4 

 
  

   Valmiiden ja keskeneräisten    
   tuotteiden varastojen muutos -0,6 -1,4 -1,9 -1,3 

Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 0,1 0,1 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 1,1 0,5 1,3 

Materiaalit ja palvelut -21,0 -22,8 -48,0 -49,6 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4,9 -10,3 -11,0 -19,7 

Poistot -1,8 -1,9 -3,7 -3,7 

Arvonalentumiset -0,1 -0,3 -0,1 -0,3 

Liiketoiminnan kulut -3,2 -7,0 -6,0 -11,9 

Liiketulos -0,9 -6,7 -0,2 -9,7 

% liikevaihdosta -3,0 -18,7 -0,2 -12,8 

Rahoitustuotot 0,7 1,4 2,6 3,2 

Rahoituskulut -1,1 -1,9 -3,5 -3,9 

Liiketulos ennen veroja -1,3 -7,3 -1,0 -10,4 

% liikevaihdosta -4,2 -20,3 -1,5 -13,8 

Tuloverot 0,7 -0,8 0,5 -1,0 

Tilikauden tulos -0,6 -8,1 -0,6 -11,4 

 
  

   Muut laajan tuloksen erät   
   Erät, joita ei myöhemmin siirretä 

tulosvaikutteiseksi   
   Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen 

määrittämisestä johtuva erä 0,1 0,0 0,1 0,0 

 
  

   Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteiseksi   

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

Tilikauden laaja tulos yhteensä -0,5 -8,1 -0,6 -11,5 

 
  

   

 
  

   Tilikauden voiton (tappion)   
   jakautuminen   
   Emoyhtiön osakkeenomistajille -0,6 -8,1 -0,6 -11,4 

Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
  

   Tilikauden laajan tuloksen   
   jakautuminen   
   Emoyhtiön omistajille -0,6 -8,0 -0,6 -11,5 

Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
  

   

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE 
KUULUVASTA VOITOSTA(TAPPIOSTA) 
LASKETTU OSAKEKOHTAINEN TULOS   

   Tulos/osake, eur (laimentamaton) -0,01 -0,16 -0,01 -0,22 

Tulos/osake, eur (laimennettu) -0,01 -0,16 -0,01 -0,22 
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7-12/17 7-12/16 1-12/17 1-12/16 

LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN, MEUR 6 kk 6 kk 12 kk 12 kk 

 
  

   Amerikka 4,6 5,4 8,9 11,1 

Eurooppa, Lähi-itä  ja Afrikka 13,5 20,7 31,5 41,2 

Suomi 10,3 4,0 20,5 9,7 

Aasia ja Tyynenmeren alue 2,2 5,9 9,0 13,4 

Yhteensä 30,5 35,9 69,9 75,4 

 
  

   

 
7-12/17 7-12/16 1-12/17 1-12/16 

LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN, MEUR 6 kk 6 kk 12 kk 12 kk 

 
  

   Telekommunikaatiosektori 12,2 16,2 31,7 34,2 

Teollisuussektori 18,3 19,7 38,2 41,2 

Yhteensä 30,5 35,9 69,9 75,4 

 

 
 

 

KONSERNITASE 

    

     

     MEUR 31.12.2017   31.12.2016 muutos  

 
    

 
% 

VARAT     
  PITKÄAIKAISET VARAT      
  Aineettomat hyödykkeet 10,2   9,2 

 Liikearvo 1,1   1,1 
 Aineelliset hyödykkeet 2,9   2,8 
 Muut saamiset, pitkäaikaiset 0,1   0,1 
 Muut pitkäaikaiset sijoitukset 0,1   0,1 
 Laskennallinen verosaaminen 2,9   2,5 
 Pitkäaikaiset varat yhteensä 17,3   15,8 9,6 

 
    

  LYHYTAIKAISET VARAT      
  Vaihto-omaisuus 8,7   11,3 

 Myyntisaamiset ja muut saamiset 8,5   14,6 
 Tuloverosaaminen 0,3   0,2 
 Rahavarat 4,5   6,4 
 Lyhytaikaiset varat yhteensä 22,0   32,5 -32,2 

VARAT YHTEENSÄ 39,3   48,3 -18,6 

 
    

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

 Omat osakkeet -2,4   -2,4 
 Muut rahastot 28,7   28,7 
 Muuntoerot 3,3   3,4 
 Kertyneet voittovarat -37,5   -37,0 
 Emoyhtiön omistajat 7,0   7,6 
 Määräysvallattomat omistajat 0,0   0,0 
 Oma pääoma yhteensä 7,0   7,6 -7,5 

 
    

  PITKÄAIKAISET VELAT     
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Laskennallinen verovelka 0,2   0,3 
 Korolliset velat 0,9   0,0 
 Muut velat 0,0   0,0 
 Eläkevelvoitteet 1,3   1,4 
 Varaukset 0,3   0,3 
 Pitkäaikaiset velat yhteensä 2,7   2,0 33,2 

 
    

  LYHYTAIKAISET VELAT     
  Korolliset velat 11,7   13,9 

 Ostovelat ja muut velat 17,3   20,5 
 Tuloverovelka 0,2   0,3 
 Varaukset 0,3   4,0 
 Lyhytaikaiset velat yhteensä 29,6   38,7 
 Velat 32,3   40,8   

OMA PÄÄOMA JA VELAT 39,3   48,3 -18,6 

 

 

 
7-12/17 7-12/16 1-12/17 1-12/16 

KONSERNIN  TUNNUSLUKUJA, MEUR 6 kk 6 kk 12 kk 12 kk 

 
  

   Tulos/osake, eur (laimentamaton) -0,01 -0,16 -0,01 -0,22 

Tulos/osake, eur (laimennettu) -0,01 -0,16 -0,01 -0,22 

Oma pääoma/osake, eur  0,13 0,14 0,13 0,14 

Oman pääoman tuotto-%(ROE) -8,1 -69,9 -7,9 -85,5 

Sij.pääoman tuotto-%(ROI) -5,6 -19,6 -2,2 -38,0 

Korolliset nettovelat, Meur 8,1 7,5 8,1 7,5 

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 3,2 1,7 5,4 3,3 

% liikevaihdosta 10,5 4,7 7,7 4,4 

Henkilöstö keskimäärin 428 590 432 679 

 
 

 

 

7-12/17 7-12/16 
 

Muutos 1-12/17 1-12/16 

OIKAISTU LIIKETULOS 6 kk 6 kk   % 12 kk 12 kk 

Liiketulos -0,9 -6,7 
 

-86,4 -0,2 -9,7 

Oikaisut liiketulokseen   
        Organisaation rakenteelliset muutokset - 4,5 

  
- 4,8 

Oikaisut liiketulokseen yhteensä - 4,5 
  

0,0 4,8 

Oikaistu liiketulos -0,9 -2,2 
 

-59,1 -0,2 -4,8 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-12/17   1-12/16 

MEUR 12 kk   12 kk 

 
    

 Liiketoiminnan rahavirta     
 Myynnistä saadut maksut 75,5   79,9 

Maksut liiketoiminnan kuluista -70,2   -80,3 

Toiminnasta kertyneet rahavarat 5,2   -0,4 

Maksetut korot -0,4   -0,4 

Saadut korot liiketoiminnasta 0,1   0,0 

Muut rahoituserät liiketoiminnasta -0,1   -0,3 

Maksetut verot -0,1   0,0 

Liiketoiminnan rahavirta (A) 4,6   -1,1 

 
    

 Investointien rahavirta      
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 

hyödykkeisiin -5,2   -3,2 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot 0,1   1,4 

Luovutustulot muista sijoituksista 0,0   0,0 

Maksetut verot investoinneista 0,0   0,0 

Investointien rahavirta (B) -5,1   -1,8 

 
    

 Rahoituksen rahavirta      
 Lyhytaikaisten lainojen nostot 6,1   9,5 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -7,8   -8,1 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,9   4,0 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0   -2,1 

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

Rahoituksen rahavirta (C) -1,1   3,1 

 
    

 Rahavirtojen muutos (A+B+C), lisäys (+),      
 vähennys (-) -1,6   0,2 

 
    

 Rahavarat tilikauden alussa 6,4   6,3 

Rahavarojen muutos -1,6   0,2 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,3   -0,1 

Rahavarat tilikauden lopussa 4,5   6,4 

 
    

     

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 31.12.2017   31.12.2016 

MEUR     
 

 
    

 Vakuudet ja vastuusitoumukset     
 

 
    

 Omasta puolesta annetut vakuudet     
 Yrityskiinnitykset 5,0   5,0 

Muut vastuusitoumukset 0,1   0,2 

 
    

 Pantatut emoyhtiön omat osakkeet, kpl 3 501 955   3 501 955 
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Velat, joiden vakuudeksi on annettu 
yrityskiinnitykset     

 Lainat rahoituslaitoksilta 6,5   6,2 

Saatavarahoituksen käytössä oleva määrä 4,9   2,0 

Yhteensä 11,5   8,2 

 
    

 

 
    

 Saatavarahoituksen luottovakuutuksen 
omavastuuosuus, vastuu ei ole realisoitunut. 0,2   0,1 

 
    

 

 
    

 Muut vuokrasopimukset     
 Konserni vuokralleottajana     
 

 

    
 Ei-purettavissa olevien muiden 

vuokrasopimusten perusteella maksettavat 
vähimmäisvuokrat:     

 

 
    

 Yhden vuoden kuluessa 1,0   0,9 

1-5 vuoden kuluessa 1,7   2,1 

 
    

 Johdannaissopimusten käyvät arvot     
 Valuuttajohdannaiset, suojaustarkoituksessa 

(ei IAS 39 Suojauslaskennassa)     
 Johdannaiset     
  Nimellisarvo -   4,1 

 Negatiivinen käypä arvo -   0,0 

 

 
  Lähipiiritapahtumat 

 
  

 Tilikaudella 2016 Jussi Capital Oy antoi 4 miljoonan euron omavelkaisen takauksen Efore Oyj:n rahoittajalle. 
Jussi Capital Oy kuuluu Eforen lähipiiriyhtiöihin. 

 Efore Oyj:n on pantannut 3 501 995 omaa osaketta Jussi Capital Oy:n omavelkaisen takauksen 
vastavakuudeksi. Omien osakkeiden panttaukseen oli painava taloudellinen syy, koska se oli edellytys 
lainajärjestelylle. 
 
Efore Oyj maksoi etukäteen 31.1.2017 takaisin yhtiön lähipiiriin kuuluvalta, Jussi Capital Oy:ltä saamansa 2 
milj.euron suuruisen lainan, jonka korko oli 14 %:a.  Laina nostettiin 2.1.2017 ja sen erääntymispäivä oli 
30.6.2017. 
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LASKELMA 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 3,5 -25,7 19,0 0,0 19,0 

1.1.2016                   

                    

                    

Tilikauden tulos         
 

-11,4 -11,4 0,0 -11,4 

                    

Muut laajan tuloksen erät                   

                    
Etuuspohjaisen nettovelan 
uudelleen määrittämistä                   

johtuvat erät           0,0 0,0   0,0 

                    

Muuntoerot     
 

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

      
 

            
Tilikauden laaja tulos 
yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -11,4 -11,5 0,0 -11,5 

      
 

            
Liiketoimet omistajien 
kanssa     

 
            

      
 

            

Osakeperusteiset maksut     
 

    0,0 0,0   0,0 

Muut muutokset     
 

        -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 3,4 -37,0 7,6 0,0 7,6 

31.12.2016                   

                    

 
                  

MEUR A B C D E F G H I 

 
                  

 
                  

OMA PÄÄOMA   15,0 -2,4 28,0 0,7 3,4 -37,0 7,6 0,0 7,6 

1.1.2017                   

                    

                    

Tilikauden tulos         
 

-0,6 -0,6 0,0 -0,6 
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Muut laajan tuloksen erät         
   

    

          
   

    
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen 
määrittämisestä       

   
    

johtuvat erät           0,1 0,1   0,1 

              
 

    

Muuntoerot     
 

  -0,0   0,0   0,0 

      
 

            
Tilikauden laaja tulos 
yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,6 0,0 -0,6 

      
 

            

Muu muutos     
 

      0,0   0,0 

 
                  

OMA PÄÄOMA  15,0 -2,4 28,0 0,7 3,3 -37,5 7,0 0,0 7,0 

31.12.2017                   

 

 

 

 

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 
 

    

Nettovelkaantumisast

e-% 
= 

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  
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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 tilikauden lopussa. 

  

 

 

 

EFORE OYJ 

 

Hallitus 

 

Lisätietoja antaa 14.2.2018 klo 10.30 – 11.30  toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi, 

puh. 040-175 8510. 

 

 

JAKELU 

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

 

Efore-konserni 

Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava 

kansainvälinen konserni. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen myynti-, 

markkinointi- sekä tuotekehitystoiminnot sijaitsevat Euroopassa ja Kiinassa. Sen 

lisäksi konsernilla on myynti- ja markkinointiyksikkö Yhdysvalloissa. Joulukuussa 
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2017 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 69,9  milj. euroa ja sen 

palveluksessa oli keskimäärin 432 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n 

osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.www.efore.fi 

 

http://www.efore.fi/

