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EFORE OYJ  Tilinpäätöstiedote 13.2.2019  klo 9.00       

 

Efore Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.2018 – 31.12.2018 

 

 

Heinä-joulukuu 2018 lyhyesti 

- Liikevaihto oli 27,8 milj. euroa (30,5 milj. euroa) 

- Liikevoitto oli -3,3 milj. euroa (-0,9 milj. euroa) 

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

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

 

Koko tilikausi 2018 lyhyesti 

- Liikevaihto oli 52,4 milj. euroa (69,9 milj. euroa) 

- Liikevoitto oli -7,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa) 

- Oikaistu liikevoitto oli -6,7 milj. euroa (-0,2 milj. euroa)  

- Osakekohtainen tulos oli -0,14 euroa (-0,01 euroa) 

- Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta 

 

 

 
7-12/18 7-12/17 1–12/18 1–12/17 

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

     Liikevaihto 27,8 30,5 52,4 69,9 * 

  Telekommunikaatioliiketoiminta** 10,6 13,2 18,7 33,6 

  Teollisuusliiketoiminta** 17,2 17,3 33,7 36,3 

Oikaistu EBITDA (käyttökate) -0,7 1,0 -2,3 3,6 

EBITDA (käyttökate) -1,2 1,0 -2,9 3,6 

Oikaistu liikevoitto/tappio -2,7 -0,9 -6,7 -0,2 

Liikevoitto/tappio -3,3 -0,9 -7,2 -0,2 

Tulos ennen veroja -4,0 -1,3 -8,5 -1,0 

Tilikauden tulos -3,5 -0,6 -7,8 -0,6 

     Osakekohtainen tulos, EUR -0,06 -0,01 -0,14 -0,01 

Omavaraisuusaste, % 20,6 17,9 20,6 17,9 

Nettovelkaantumisaste, % 100,6 115,6 100,6 115,6 

Liiketoiminnan rahavirta 2,5 2,3 -2,8 4,7 

     

     Lukuja puolivuosittain, MEUR H2/2018 H1/2018 H2/2017 H1/2017 

     
Liikevaihto 27,8 24,6 30,5 39,4 

  Telekommunikaatioliiketoiminta** 10,6 8,2 13,2 20,4 

  Teollisuusliiketoiminta** 17,2 16,5 17,3 19,0 

Oikaistu EBITDA (käyttökate) -0,7 -1,6 1,0 2,6 

EBITDA (käyttökate) -1,2 -1,6 1,0 2,6 

Oikaistu liikevoitto/tappio -2,7 -4,0 -0,9 0,7 

Liikevoitto/tappio -3,3 -4,0 -0,9 0,7 
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* Telekommunikaatioliiketoiminnan 2017 liikevaihtoon sisältyi n. 2 milj. euron arvosta 

komponenttien myyntiä omakustannushintaan Wuxi Hodgen Technologylle. 

 

** Yhtiö on muuttanut liikevaihdon asiakasryhmittelyä vastaamaan paremmin 

liiketoiminnan johtamista. Yhtiön raportoidut luvut on muutettu vertailukausilta 

vastaamaan uutta raportointia. Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta Telecom - ja 

Teollisuus liiketoimintojen liikevaihtotietoihin tai muutoksiin vertailukausien välillä.  

 

  

 
7-12/18 7-12/17 1–12/18 1–12/17 

OIKAISTU LIIKEVOITTO/TAPPIO, MEUR 6kk 6kk 12kk 12 kk 

Liikevoitto/tappio -3,3 -0,9 -7,2 -0,2 

Oikaisut liikevoittoon/tappioon 
    

Powernet International osakkeiden hankinnan kulut 0,3 
 

0,3 
 

Neuvonantokulut liittyen toteutumattomiin projekteihin 0,1 
 

0,1 
 

Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut 0,1 
 

0,1 
 

Oikaisut liikevoittoon/tappioon yhteensä 0,5 0,0 0,5 0,0 

Oikaistu liikevoitto/tappio yhteensä -2,7 -0,9 -6,7 -0,2 

     

 
7-12/18 7-12/17 1–12/18 1–12/17 

OIKAISTU EBITDA (käyttökate), MEUR 6kk 6kk 12kk 12 kk 

EBITDA -1,2 1,0 -2,9 3,6 

Oikaisut EBITDA 
    

Powernet International osakkeiden hankinnan kulut 0,3 
 

0,3 
 

Neuvonantokulut liittyen toteutumattomiin projekteihin 0,1 
 

0,1 
 

Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut 0,1 
 

0,1 
 

Oikaisut EBITDA yhteensä 0,5 0,0 0,5 0,0 

Oikaistu EBITDA yhteensä -0,7 1,0 -2,3 3,6 

 
 

Arvio tilikauden 2019 taloudellisesta kehityksestä   

 

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vuonna 2019 yli 70 miljoonan euron liikevaihto, selkeästi 

positiivinen käyttökate (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) ja positiivinen 

liiketoiminnan rahavirta. 

 
 

Vesa Leino, toimitusjohtaja: 

 

”Kuten ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen odotimme, merkittävin positiivinen muutos 

toisen vuosipuoliskon aikana verrattuna ensimmäiseen tapahtui liiketoiminnan 

rahavirrassa. Tämän lisäksi myös liikevoitto parani toisen vuosipuoliskon aikana jääden 

kuitenkin edelleen selkeästi negatiiviseksi. Liikevoiton tasoon vaikutti osaltaan 

komponenttien saatavuushaasteen pienentämiseksi tehdyt kalliimmat komponenttiostot 

sekä vuoden lopussa tuotannon varastoon tehty arvonalennus. 

 

28.11. julkaistussa katsauksessa kerroimme heinä-syyskuun liiketoiminnan rahavirran 

kääntyneen 0,8 milj. euroa positiiviseksi. Saman suuntainen kehitys jatkui odotusten 

mukaisesti myös loppuvuoden ajan jolloin koko toisen vuosipuoliskon liiketoiminnan 

rahavirta päätyi 2,5 milj. euroa positiiviseksi. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 

liiketoiminnan rahavirta oli -5,3 milj. euroa.  
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Molempien liiketoimintojen tilauskannat kääntyivät ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen 

odotetusti kasvuun, mutta komponenttien saatavuudesta johtuvien ongelmien vuoksi 

kaikkia tilauksia ei pystytty vuoden loppuun mennessä toimittamaan suunnitellusti. Toisen 

vuosipuoliskon liikevaihto oli 27,8 milj. euroa, joka on selkeästi parempi kuin 

ensimmäisellä vuosipuoliskolla mutta odotuksiamme alhaisempi. Tavoitteenamme on, että 

teollisuusliiketoiminnan jättämät kyetään hoitamaan ajan tasalle vuoden 2019 alussa ja 

telekommunikaation osalta huhtikuun loppuun mennessä.  

 

Telekommunikaatioliiketoiminnan kysyntä piristyi selkeästi kolmannen neljänneksen aikana 

ja sama positiivinen suunta jatkui myös loppuvuoden ajan. Eforen pieniin tukiasemiin 

kehitetyt uudet tuotteet saatiin markkinoille kesän aikana, mikä osaltaan vaikutti 

positiivisesti telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihdon kehitykseen.  

 

Teollisuusliiketoiminnan liikevaihto kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon tasosta. Toisen 

vuosipuoliskon alkupuolella yhtiö toi markkinoille erityisesti sisätiloihin, arkkitehtonisiin 

kohteisiin ja ulkovalaistukseen suunnitellut Strato EVO –tuotteet. Näiden tuotteiden 

merkittävämpi vaikutus liikevaihdon kasvuun tapahtuu vuonna 2019.  

 

Teollisuusliiketoiminnan tuotevalikoimaa laajennettiin myös tuomalla markkinoille uuden 

sukupolven tasasuuntajatuote (MHE, Modular High Efficiency), joka 97% hyötysuhteellaan 

on erinomainen tuote korkean hyötysuhteen teholähdemarkkinoiden tarpeisiin. Uuden MHE 

tuotteen tuotannon käynnistämisen aloitus viivästyi vuoden 2019 alkupuolelle. MHE 

tuotteen vaikutus liikevaihdon ja kannattavuuden parantumiseen tulee näkymään vasta 

vuoden 2019 aikana.   

 

Efore ilmoitti helmikuussa 2018 tutkivansa erilaisia rakenteellisia vaihtoehtoja 

telekommunikaatioliiketoimintansa pitkän aikavälin kannattavuuden varmistamiseksi ja 

27.11. allekirjoitettiin aiesopimus yhteistyöyrityksestä kiinalaisen teholähdekumppanin 

kanssa. Neuvottelut telekommunikaatioliiketoimintaan liittyvistä rakennejärjestelyistä ja 

tuotetarjonnan laajentamisesta ovat tämän jälkeen edenneet positiivisesti ja tavoitteena on 

edelleen yhteistyöjärjestelyn toteuttaminen vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. 

 

Loppuvuoden 2018 aikana yhtiössä järjestettiin merkintäoikeusanti joka saatiin 

onnistuneesti päätökseen ja annin tuloksena keräsimme tavoittelemamme noin 11 

miljoonan euron bruttovarat. Osakeannilla kerätyt varat käytetään yhtiön strategian 

mukaisten suunnitelmien edistämiseen sekä yhtiön pääomarakenteen ja käyttöpääoman 

vahvistamiseen.  

 

Loppuvuodesta saimme onnistuneen osakeannin myötä päätökseen myös Powernet 

International Oy:n hankinnan. Eforen aikaisempi DC Systems-liiketoiminta ja Powernetin 

liiketoiminta on vuoden 2019 alussa yhdistetty ja niitä johdetaan nyt yhtenä Digital Power 

Systems -kokonaisuutena. Tämä kokonaisuus muodostaa vahvaan ja monivuotiseen 

suomalaiseen osaamiseen perustuvan pohjan, jolle voimme rakentaa uutta ja kasvavaa 

liiketoimintaa. Tämä on myös tukemassa siirtymistämme entistä vahvemmin kohti 

korkeamman lisäarvon tuotteita ja ratkaisuja sekä vahvistaa kykyämme kokonaisten 

ratkaisujen elinkaaren hallintaan.” 

 
 

Strategia ja keskipitkän aikavälin tavoitteet  

 

Efore Oyj:n hallitus vahvisti 21.11.2018 Eforen päivitetyn strategian sekä keskipitkän 

aikavälin taloudelliset tavoitteet 2019 - 2021. Eforen toiminnassa tulevat jatkossa olemaan 

tärkeinä elementteinä ja kulmakivinä seuraavat neljä osa-aluetta: elinkaariajattelu, älykäs 

räätälöinti, yhteistyökumppanuudet ja kustannustehokkuus. Nämä neljä osa-aluetta luovat 

hyvät edellytykset Eforen tulevaisuuden rakentamiselle ja kasvulle. 
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Elinkaariajattelu 

 

Efore keskittyy haastavien tehonsyöttöratkaisujen toimittamiseeen vaativille markkinoille, 

joista esimerkkejä ovat tietoliikenne- ja teollisuusautomaatiolaitteet, vaativat 

valaistusjärjestelmät, liikennejärjestelmät, materiaalinkäsittelylaitteet, sähkön 

varastointijärjestelmät ja sotilaselektroniikkalaitteet. Omassa tuotekehityksessä ja 

innovaatioissa keskitytään älykkäiden, räätälöitävien, modulaaristen ja suorituskyvyltään 

vaativien järjestelmien kehittämiseen tiiviissä liikesuhteessa avainasiakkaiden kanssa. 

Eforen tuotteissa keskitytään vahvasti koko elinkaaren hallintaan ja kokonaiskustannusten 

optimoimiseen. 

 

Älykäs räätälöinti 

 

Alueellinen markkinaosaaminen ja kyky kuunnella eri liiketoiminta-alueiden asiakkaiden 

erityistarpeita ovat jatkossakin tärkeä osa Eforen toimintamallia. Asiakkaiden 

palvelemisessa ja tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään tuotealusta- ja moduliajattelua. 

Tehokkaalla tuotealusta- ja modulikehityksellä sekä näiden joustavalla yhdistämisellä 

asiakaskohtaisiin tuoteräätälöinteihin voidaan asiakastarpeet tyydyttää 

kustannustehokkaasti ja nopeasti. 

 

Yhteistyökumppanuudet 

 

Eforen omia teknologioita, tuotekehitysosaamista ja -kapasiteettia vahvistetaan kiinteässä 

yhteistyössä huolellisesti valittujen kumppanien kanssa. Avainasiakkaiden vaatimat 

yksinkertaisemmat tuotteet valmistamme yhteistyössä massatuotantoon erikoistuneiden 

kumppaniemme kanssa. Tuotteiden ja järjestelmien elinkaaren hallintaan ja huoltoon 

liittyvissä toiminnoissa Efore käyttää oman osaamisensa lisäksi alueellisia 

yhteistyökumppaneita. 

 

Kustannustehokkuus 

 

Efore jatkaa toimintojensa ja kustannustehokkuutensa parantamista uudistamalla 

toiminnan tukena olevia järjestelmiä sekä tehostamalla raaka-aineiden saatavuutta ja 

kustannusten hallintaa tiiviiden yhteistyökumppanuuksien avulla. Kustannustehokkuutta 

tukee myös yksinkertainen ja nopean päätöksenteon mahdollistava organisaatio ja 

toimintamalli. Eforen tavoitteena on vuoden 2019 aikana pienentää konsernin hallinnon 

kuluja edelleen 0,5 miljoonalla eurolla sekä Italian, Tunisian ja USA:n toimintojen kuluja 

yhteensä 1 miljoonalla eurolla. 

 

Menestyminen tulevaisuuden liiketoiminnassa edellyttää kasvua 

 

Tavoitteena on saavuttaa vahva liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu sekä Teollisuus- 

että Telekommunikaatioliiketoiminnassa.  

 

Tavoitteena on myös tarjota nykyisille asiakkaille entistä laajempi tuoteportfolio ja 

suurempia kokonaisuuksia sekä tehdä Eforesta entistä merkittävämpi yhteistyökumppani.  

 

Tämän lisäksi etsimme aktiivisesti uusia asiakkuuksia vaativien toimintaympäristöjen 

tuotteiden ja ratkaisujen markkinoilta. Tuotealusta- ja moduliajattelun tuoma joustavuus 

mahdollistaa uudet asiakkuudet.   

 

Eforen tulevina kasvualueina nähdään sekä oman tuotekehityksen että 

yhteistyökumppaneiden tarjonnan kautta myös esimerkiksi tietokonekeskukset, 

aurinkopaneelijärjestelmiin tarvittavat tehoelektroniikkaratkaisut sekä laajentuminen 

rautateiden ja muiden vaativien liikennejärjestelmien tarvitsemiin ratkaisuihin.  

 

Eforen missiona tulee jatkossa olemaan “Smart Solutions for Electric Future”  
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Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:  

 10% vuotuinen orgaaninen liikevaihdon kasvu 

 yli 90 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2021 

 vähintään 10% käyttökate vuonna 2021 sekä 

 omavaraisuusasteen selkeä parantuminen vuoden 2018 ensimmäisen  vuosipuoliskon 

tasosta. 

 

 

Heinä-joulukuun liikevaihto ja tulos 

 

Heinä-joulukuun liikevaihto oli 27,8 milj. euroa (30,5 milj. euroa).  

 

Teollisuusliiketoiminnan liikevaihto laski 0,7% vertailukaudesta päätyen 17,2 milj. euroon 

(17,3 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui muutamien avainasiakkaiden odotettua 

heikommasta kysynnästä ja vuoden 2018 jälkipuoliskolle suunniteltujen 

tuotelanseerauksien siirtymisistä vuoden 2019 alkuun.  

 

Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihto laski 19,7% vertailukaudesta päätyen  

10,6 milj. euroon (13,2 milj. euroa). Toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli yli 30%  

korkeampi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla mutta edelleen vertailukautta alemmalla 

tasolla. Markkinatilanne telekommunikaatioliiketoiminnassa kehittyi parempaan suuntaan 

heikon ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen.  

 

Komponenttien saatavuuteen liittyvät haasteet jatkuivat toisella vuosipuoliskolla vaikuttaen 

negatiivisesti kaikkien liiketoimintojen liikevaihdon kehitykseen sekä osittain 

kannattavuuteen. Kannattavuuteen vaikutti myös vuoden lopussa tuotannon varastoon 

tehty 0,6 milj.euron arvonalennus. 

 
Heinä-joulukuun liikevoitto parani ensimmäisestä vuosipuoliskosta ollen -3,3 milj. euroa 

mutta jääden vertailukaudesta 2017 (-0,9 milj. euroa). Liikevoiton heikkenemiseen vaikutti 

ennen kaikkea liikevaihdon alhainen taso ja komponenttien saatavuusongelmat, joiden 

seurauksena toimituksia siirtyi sekä telekommunikaatio- että teollisuusliiketoiminnassa 

vuodesta 2018 vuoteen 2019.  
 

 

Tilikauden liikevaihto ja tulos  

 

Tilikauden liikevaihto oli 52,4 milj. euroa (69,9 milj. euroa). 

 
Teollisuusliiketoiminnan liikevaihto laski 7,2% vertailukaudesta päätyen 33,7 milj. euroon 

(36,3 milj. euroa). Muutamien avainasiakkaiden odotettua heikompi kysyntä ja 

suunnitelluissa tuotelanseerauksissa tapahtuneet siirtymät sekä valuuttakurssimuutokset 

vaikuttivat negatiivisesti teollisuusliiketoiminnan liikevaihdon kehitykseen. 

 

Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihto laski 44,2% vertailukaudesta päätyen  

18,7 milj. euroon (33,6 milj. euroa). Vaikea markkinatilanne telekommunikaatioliike-

toiminnassa sekä materiaalien ja komponenttien saatavuuteen liittyvät vaikeudet 

vaikuttivat negatiivisesti telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihdon kehitykseen.  

 
Tilikauden liikevoitto oli -7,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). Liikevoiton heikkenemiseen 

vaikutti ennen kaikkea liikevaihdon alhainen taso. Liikevoitto sisältää 0,8 milj. euroa 

aktivoitujen tuotekehityskustannusten alaskirjausta sekä 0,6 milj. euroa vuoden lopussa 

tuotannon varastoon tehtyä arvonalennusta. 
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Liiketoiminnan kehitys 

 

 

Teollisuusliiketoiminta 

 

Efore vahvisti teollisuusliiketoimintaa hankkimalla asiakaskohtaisten teholähteiden ja 

järjestelmien suunnitteluun ja valmistukseen erikoistuneen Powernet International Oy:n 

koko osakekannan joulukuussa 2018. Tällä hankinnalla Efore siirtää painopistettään entistä 

vahvemmin kohti korkeamman lisäarvon tuotteita ja ratkaisuja. Esimerkkejä ovat 

räätälöidyt tehonsyöttökokonaisuudet sekä turnkey-toimitusprojektit muun muassa 

junateollisuuteen.  

 

Uusi 97% hyötysuhteen antava MHE tasasuuntaaja otettiin erinomaisesti vastaan 

markkinoilla. Ensimmäiset volyymitoimitukset siirtyivät kuitenkin komponenttien 

saatavuudesta johtuen vuoden 2019 alkuun. MHE:n tilauskanta 2018 lopussa oli vahva ja 

antaa hyvät edellytykset liikevaihdon kehittymiselle vuonna 2019.     

 

Digital Power and Light -tuotevalikoimaa laajennettiin uusilla tuotelanseerauksilla. 

Avainasiakkaille toimitettiin useita uusia asiakaskohtaisia tuotteita, joissa on hyödynnetty 

aiemmin kehitettyjä tuotealustoja. Lisäksi markkinoille tuotiin uusi korkeatehoinen (200 W) 

tuoteperhe, jonka tuotteet on suunniteltu erityisesti näyttötauluihin ja 

kotiterveydenhoidossa käytettäviin laitteisiin. Osana Eforen osaamista markkinoille tuotiin 

myös korkean IP-luokan tuotteet, joita käytetään vaativissa ympäristöolosuhteissa esim. 

kosteissa olosuhteissa, leikkaussaleissa ja vaativissa automaatioratkaisuissa.  

 

Keväällä 2018 esiteltiin myös uusi korkeamman tehotiheyden Strato EVO –tuoteperhe 

jonka ensimmäiset tuotteet toimitetttiin toisen vuosipuoliskon aikana. Erityisesti 

sisätiloihin, arkkitehtonisiin kohteisiin ja ulkovalaistukseen suunnitellut Strato EVO             

-tuotteet ovat jatkoa aiemmin kehitetylle, menestyksekkäälle Strato-perheelle. Hinnaltaan 

kilpailukykyisten ja täysin ohjelmoitavien teholähteiden myötä asiakkaiden varastoitavien 

tuotenimikkeiden määrää kyetään vähentämään ja samalla vastaamaan nopeammin 

markkinoiden kysyntään.  

 

Tilikauden lopussa aloitettiin myös uuden korkeamman teholuokan (1500 W) teholähteiden 

toimitukset. Näitä tuotteita käytetään mm. urheilustadionien ja lentokenttien 

valaistuksessa. Kiinnostus 1500w tuotetta kohtaan on selkeästi lisääntynyt, mikä tukee 

korkeamman tehon tuotteiden strategiaa ja luo pohjaa liikevaihdon kasvuun vuonna 2019. 

 

 

Telekommunikaatioliiketoiminta 

 

Telekommunikaatioliiketoiminnalle vuosi oli hyvin kaksijakoinen. Ensimmäisellä 

vuosipuoliskolla ja koko vuonna liikevaihto jäi selkeästi 2017 tasosta mutta toisella 

puoliskolla telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihto parani kasvavan kysynnän johdosta 

ja ylitti ensimmäisen vuosipuoliskon tason. Erityisesti toisen vuosipuoliskon liikevaihdon 

kasvua haittasi kysynnän suhteellisen nopeasta piristymisestä johtuneet komponenttien 

saatavuusongelmat.  

 

Telekommunikaatiomarkkina on edelleen murroksessa, mikä asettaa uusia vaatimuksia 

alan toimijoille. Markkinamuutokseen vastaamiseksi Efore on vuodesta 2017 alkaen 

kohdistanut tuotekehitysinvestoinnit ennen kaikkea pienempiin tukiasemiin tarkoitettuihin 

tuotteisiin. Valikoimaa on myös laajennettu tuotteisiin, joita voidaan käyttää riippumatta 

verkkoteknologiasta. 5G-teknologiaan perustuvat tuotteet ovat avainasemassa 

tulevaisuuden verkkolaajennuksissa 
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Telekommunikaatio- ja teollisuusmarkkinoille suunnatuilla järjestelmätuotteilla on jatkossa 

aiempaa merkittävämpi rooli koko Eforen tulevaisuuden tuotetarjonnassa. 

Järjestelmätuotteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä laajempia kokonaisuuksia, jotka 

koostuvat Eforen nykytuotteiden lisäksi esimerkiksi sähkömekaniikasta ja kaapeloinneista. 

Näissä tuotteissa voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa tasasuunninjärjestelmien 

suunnittelusta saatua asiantuntemusta ja osaamista.  

 

 

Muu kehitys 

 

Komponenttipulan seurauksena vuoden aikana ei kyetty toimittamaan kaikkia tuotteita 

asiakkaille niiden tarpeiden mukaisesti. Samoin jouduttiin tekemään ostoja päivän hintaan 

(ns. spot-hinta) komponenttimarkkinoilta, mikä lisäsi kustannuksia. Yhtiö jatkaa 

toimenpiteitä turvatakseen paremmin komponenttien saatavuuden. Tunisian tehtaan 

toimintojen kehittämistä jatketaan edelleen investoimalla tuotantolaitteistoon ja 

laadunvarmistukseen. 

 
Konsernin operatiivisen toiminnan kehittämistä jatkettiin. Osana tätä prosessia 

organisaatiorakenne uudistettiin vuoden 2018 alussa siirtymällä tuotelinjapohjaiseen 

organisaatioon. Uudessa tuotelinjapohjaisessa organisaatiossa yhtiöllä on kaksi 

liiketoiminta-aluetta, teollisuusliiketoiminta ja telekommunikaatioliiketoiminta. 

Teollisuusliiketoiminta muodostuu kahdesta tuotelinjasta, jotka ovat Digital Power and 

Light ja Systems. Telekommunikaatioliiketoiminnan tuotelinja on Telecom. Uuden 

organisaatiorakenteen myötä pystytään toimimaan entistä asiakaslähtöisemmin sekä 

kehittämään edelleen yhtiön operatiivista tehokkuutta ja kykyä hyödyntää uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia.  
 
Toimenpiteet taseen keventämiseksi jatkuivat ja osana kustannustehokkuuden 

parantamista Telecom-tuotelinjan tuotekehitystoiminnot Ruotsissa lopetettiin ja keskitettiin 

Suomeen ja Kiinaan tilikauden aikana. Myös toimenpiteet kiinteiden kulujen 

sopeuttamiseksi ja operatiivisen toiminnan tehokkuuden parantamiseksi jatkuivat toisella 

vuosipuoliskolla.  

 

Markkinanäkymät 

 
Teollisuusliiketoiminnassa 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. Eforen telekommunikaatioasiakkaiden tuotekehityspanostukset 

keskittyvät yhä enemmän 5G-teknologiaan. Eforen markkinoille tuomat uudet tuotteet 

tukevat sekä nykyistä teknologiaa että tulevaa 5G-verkkoteknologiaa. Eforen markkinoille 
tuomat uudet tuoteratkaisut luovat mahdollisuuksia kasvuun. 

 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
 

Yleinen talouskehitys saattaa vaikuttaa yhtiön liiketoimintaympäristöön. Liiketoiminnan 

luonteeseen kuuluen Eforeen kohdistuu reklamaatioita, joiden lopullista ratkaisua ei voida 

ennustaa. Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella näillä reklamaatioilla ei 

oleteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.  

 

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. 
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Yhtiön tarvitsemien komponenttien toimitusajat ovat pidentyneet ja tiettyjen 

komponenttien saatavuudessa on ollut ajoittain vaikeuksia, mikä saattaa vaikuttaa 

toimituskykyyn jatkossakin. Yhtiön arvion mukaan komponenttipula jatkuu vuoteen 2020.  

 

Eteneminen järjestelmätuotteisiin teollisuusliiketoiminnassa voi tarkoittaa tuotevastuuriskin 

lisääntymistä.  

Vuoden 2018 lopussa toteutettu merkintäoikeusanti paransi merkittävästi yhtiön 

omavaraisuutta ja laski velkaantuneisuutta. Rahoituksen riittävyyteen liittyy kuitenkin 

riskejä, joita yhtiö pyrkii hallitsemaan aktiivisella eri vaihtoehtojen suunnittelulla ja 
implementoinnilla. 

 

Powernet International hankinta  

 

Efore Oyj hankki omistukseensa  asiakaskohtaisten teholähteiden ja järjestelmien 

suunnitteluun ja valmistukseen erikoistuneen Powernet International Oy:n koko 

osakekannan joulukuussa 2018. Tällä hankinnalla Efore siirtää painopistettään entistä 

vahvemmin kohti korkeamman lisäarvon tuotteita ja ratkaisuja. Eforen nykyinen Systems-

tuotelinja ja Powernet muodostavat vahvaan ja monivuotiseen suomalaiseen osaamiseen 

perustuvan pohjan, jolle Efore rakentaa jatkossa uutta ja kasvavaa liiketoimintaa. 

Vuoden 2019 alusta Eforen teollisuusliiketoimintaan muodostettiin uusi tuotelinja, jossa 

yhdistyivät Eforen Systems-tuotelinja ja Powernet International Oy:n toiminta. Tätä 

tuotelinjaa kutsutaan nimellä Digital Power Systems.  

 

Vuonna 1992 perustettu Powernet toimii asiakaskohtaisten teholähteiden ja järjestelmien 

suunnittelussa ja valmistuksessa, joista esimerkkejä ovat räätälöidyt 

tehonsyöttökokonaisuudet sekä turnkey-toimitusprojektit muun muassa junateollisuuteen. 

Powernet on lisäksi kehittänyt edelläkävijänä IoT-teknologiaa hyödyntävää 

tehonsyöttöjärjestelmien kunnonvalvontaa, jota käytetään muun muassa älykkäissä 

akkulatureissa. Powernet on tunnettu toimija erityisesti Pohjois- ja Keski-Euroopassa. 

Powernetillä on noin 30 työntekijää ja sen liikevaihto tilikaudella 2018 oli 9,0 miljoonaa 

euroa ja EBITDA (käyttökate) 0,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,7 milj. euroa. 

Powernetin velaton kauppahinta (yritysarvo) oli 4,5 milj. euroa ja osakkeiden kaupan 

toteutuksen yhteydessä maksettava kauppahinta oli 2,5 milj. euroa. Lisäksi osapuolet ovat 

sopineet Powernet-tuotteiden tilikauden 2019 myyntikatteeseen perustuvasta 

lisäkauppahinnasta, joka on enintään 1,5 milj. euroa. 

 

Investoinnit ja tuotekehitys  

 

Konsernin investoinnit olivat tilikauden aikana 6,8 milj. euroa (5,2 milj. euroa), joista 

tuotekehitysaktivointien osuus oli 2,9 milj. euroa (3,4 milj. euroa) ja Powernet-yritysosto 

2,8 milj. euroa sisältäen hankintaan liittyvät menot. Tilikauden lopussa aktivoitujen 

tuotekehityskustannusten määrä taseessa oli 9,4 milj. euroa (8,8 milj. euroa). 

 

Tilikaudella tuotekehityksen aktivoituja kustannuksia kirjattiin alas yhteensä 0,8  milj. 

euron arvosta johtuen lähinnä muutoksista telekommunikaatioliiketoiminnan ja Digital 

Power and Light liiketoiminnan joidenkin asiakkaiden yksittäisten tuotteiden 

volyymiodotuksissa. 

 

Kokonaisuudessaan tilikauden tuotekehityskulut olivat 9,0 milj. euroa (9,2 milj. euroa). 

Näistä aktivoitiin 2,9 milj. euroa (3,4 milj. euroa) ja tilikauden kuluina mukaan lukien 
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poistot kirjattiin 6,0 milj. euroa (5,8 milj.euroa) eli 11,5 % (8,3 %) liikevaihdosta. 

 

Tilikauden aikana emoyhtiössä tehtiin tytäryhtiösijoituksiin omaa pääomaa heikentävä 
yhteensä 5,0 milj. euron arvonalennukset.  

 

Rahoitus  

 

Konsernin korolliset nettorahoitusvelat olivat 9,4 milj. euroa tilikauden lopussa (8,1 milj. 

euroa). Konsernin nettorahoituskulut olivat 1,3 milj. euroa (0,9 milj. euroa).  

 

Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuun aikana oli -2,8 milj. euroa (4,7 milj. euroa). 

Negatiivinen rahavirta johtui tappiollisesta tuloksesta. Rahavirta investointien jälkeen oli    

-9,6 milj. euroa (-0,5 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste joulukuun lopussa oli   

20,6 % (17,9 %) ja nettovelkaantumisaste 100,6 % (115,6 %) .  

 

Likvidit varat ilman käyttämättömiä luottolimiittejä olivat joulukuun lopussa 3,7 milj. euroa 

(4,5 milj. euroa). Joulukuun lopussa konsernilla oli käyttämättömiä luottolimiittejä ilman 

factoring-limiittejä yhteensä 1,5 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Taseen loppusumma oli 45,7 

milj. euroa (39,3 milj. euroa).  

 

Efore nosti 31.5.2018 Italiassa 2,0 milj. euron luoton, johon liittyy net debt/ebitda ja net 

debt/net equity -kovenanttiehtoja. Kovenanttiehdot eivät täyttyneet 31.12.2018. Virallinen 

luottoehdotus vaatii Efore Spa tilinpäätöksen valmistumisen. Yhtiön johto uskoo, että 
lainan jatkoehdot saadaan neuvoteltua Yhtiölle hyväksyttävästi lainanantajapankin kanssa. 

Osana Powernet yritysostoa Eforen korolliset velat kasvoivat 1,9 milj. euroa. Tästä 

pankkilainojen osuus oli 0,6 milj. euroa ja muiden korollisten velkojen 1,2 milj. euroa. 

Pankkilainan antaja on Eforen päärahoittajapankki. Pankkilainoihin liitetyt kovenanttiehdot 

eivät täyttyneet tilikauden päättyessä 31.12.2018 ja pankki on sitoutunut antamaan 

erityisluvan niistä poikkeamiseen.  

 

Eforen päärahoittajapankin 31.12.2018 erääntyville 6,0 milj. euron lainoille neuvoteltiin 

joulukuussa 2018 uusi maksuohjelma seuraaville viidelle vuodelle ja pankki luopui 

rahoitussopimuksen mukaisesta eräännyttämisoikeudestaan. Efore lyhensi lainaa 0,2 milj. 

euroa vuoden lopussa ja tilinpäätöshetkellä Eforella oli päärahoittajapankin lainoja 5,8 milj. 

euroa. Merkintäoikeusannin täysimääräisen onnistumisen seurauksena Efore on sitoutunut 
lyhentämään päärahoittajapankin lainoja vuoden 2019 alussa lisää 0,6 milj. eurolla. 

Efore Oyj:n merkintäoikeusanti pääomarakenteen ja käyttöpääoman vahvistamiseksi 

saatiin päätökseen joulukuussa 2018 ja annin tuloksena yhtiö keräsi tavoittelemansa noin 

11 milj. euron bruttovarat. Bruttovaroilla Efore maksoi pois 4,6 milj. euron lyhytaikaisen 

lainan korkoineen yhtiön omistajilta, toteutti Powernet yritysoston ja rahoittaa yleisiä 
käyttöpääomatarpeita. 

 

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 ja Efore Telecom Oy, 

Suomessa sekä Efore S.p.A. Italiassa, Efore Sarl Tunisiassa sekä Efore, Inc. Yhdysvalloissa. 
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Powernet International Oy ja sen tytäryhtiö Powernet Oy tulivat osaksi konsernin 

rakennetta 31.12.2018 alkaen. 

 

 

Henkilöstö 

 

Konsernin palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin 406 (432) henkilöä ja tilikauden 

lopussa 442 (406) henkilöä. Henkilömäärän kasvu tilikauden lopussa johtui vuoden 2018 

joulukuussa toteutetusta Powernet International konsernin hankinnasta.  

 

 

Hallitus ja konsernin johtoryhmä 

 

12.4.2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin uudelleen Marjo 

Miettinen, Antti Sivula ja Tuomo Lähdesmäki sekä uusina jäseninä Taru Narvanmaa ja 

Matti Miettunen. Jarmo Simola oli hallituksen jäsen 28.3.2018 saakka. 

 

Konsernin johtoryhmän vastuualueineen muodostivat tilikauden päättyessä seuraavat 

henkilöt: Jorma Wiitakorpi (toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja), Vesa Leino 

(talous ja ICT), Ari Kemppainen (Telecom Business ), Carlo Rosati, (Digital Power and 

Light), Samuli Räisänen (Systems Business) ja Ruben Tomassoni (Operations).  

 

Efore Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.1.2019 alkaen nimitettiin 22.11.2018 yhtiön 

talousjohtajana kesästä 2017 toiminut Vesa Leino (s. 1969). Samassa yhteydessä Eforen 

talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.1.2019 alkaen nimitettiin yhtiön Group 

Controller Olli Mustonen (s. 1985). Efore Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2016 toiminut 

Jorma Wiitakorpi jatkaa 30.6.2019 saakka Efore-konsernin liiketoiminnan kehitysjohtajana 

tärkeimpinä vastuualueinaan yhtiön suunnittelemien rakennejärjestelyjen toteuttaminen 

Kiinassa sekä konsernin kustannustehokkuuden parantamiseen liittyvät tehtävät. 

Wiitakorpi jatkaa Efore-konsernin johtoryhmän jäsenenä.  
 

Italian talous- ja hallintopäällikkö Carlo Rosati nimitettiin 1.1.2019 alkaen Digital Power 

and Light –tuotelinjan johtajaksi. Digital Light ja Digital Power –tuotelinjoista vastannut 

johtaja Alessandro Leopardi lopetti yhtiön palveluksessa 26.10.2018. 

 

Heikki Viika nimitettiin 1.1.2019 alkaen Digital Power Systems – tuotelinjan johtajaksi ja 

Efore-konsernin johtoryhmän jäseneksi. Digital Power Systems –tuotelinja sisältää 

aikaisemman Systems-tuotelinjan sekä ostetun Powernetin yhdistetyt toiminnot. 

 

 

Tilintarkastaja 

 

Varsinainen yhtiökokous 12.4.2018 valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen 

tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik 

Holmbom. 

 

 

Osakkeet, osakepääoma ja osakkeenomistajat 

 

Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 421 636 788 kappaletta. Osakeannin 

yhteydessä joulukuussa 2018 osakkeiden määrä nousi 365 863 897 kpl. 

 

Eforella oli tilikauden päättyessä hallussaan 3 506 620 (3 501 995) kappaletta omia 

osakkeita.  

 

Osakkeen ylin kurssi tilikauden aikana oli 0,22 euroa (0,70 euroa) ja alin kurssi 0,03 euroa 

(0,42 euroa). Keskikurssi tilikaudella oli 0,10 euroa (0,60 euroa) ja päätöskurssi 0,04 
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euroa (0,43 euroa). Osakekannan markkina-arvo laskettuna katsauskauden viimeisellä 

osakkeen kaupankäyntihinnalla oli 16,9 milj. euroa (22,5 milj. euroa).  

 

Osakevaihto tilikaudella oli 39,0 milj. kappaletta (9,4 milj. kappaletta), mikä vastaa 9,3% 

(16,9 %) yhtiön kaikista osakkeista. Eforella oli tilikauden lopussa 421 636 788 

(55 772 891) täysin maksettua osaketta ja 4 131  (3 830) osakkeenomistajaa. 

 

 

Ilmoitukset omistusosuuksien muutoksista 

 

- Evli Pankki Oyj:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonais- ja äänimäärästä alitti 

20.12.2018 5 %:n rajan. Liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen Evli Pankki Oyj:n osuus 

osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 0,25 %. 

- Skandinaviska Enskilda Banken AB:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja 

äänimäärästä ylitti 5 %:n rajan 20.12.2018. Liputusvelvollisuuden syntymisen 

jälkeen Skandinaviska Enskilda Banken AB:n osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja 

äänimäärästä on 9,15% 

- Jussi Capital Oy:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonais- ja äänimäärästä ylitti 15 %:n 

rajan 28.12.2018. Liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen Jussi Capital Oy:n osuus 

osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 18,90 %. 

- Soinitilat Oy:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonais- ja äänimäärästä ylitti 5 %:n rajan 

29.12.2018. Liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen Soinitilat Oy:n osuus osakkeiden 

kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 5,87 %. 

 

Yhtiökokouspäätöksiä 

 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 3.5.2018 hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa 

hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesta 

osakeannista.  

 

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 390 410 237 osaketta. Osakeanti voidaan 

toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. 

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutettiin 

päättämään muista osakeannin ehdoista. 

 

Valtuutus oli voimassa 31.12.2018 saakka. Hallitus käytti valtuutuksen tilikauden 2018 

aikana. 

 

Varsinainen yhtiökokous päätti 12.4.2018 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          

11 150 000 osaketta, mikä vastaa noin 20,0 % yhtiön kaikista osakkeista.  

 

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). 
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Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2017 antaman valtuutuksen päättää 

osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.  

 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 

kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta tilikauden 2018 aikana. 

Hallituksen esitys osingonjaosta  

 
Hallitus esittää 11.4.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta. 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat 

 

Skandinaviska Enskilda Banken AB:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja 

äänimäärästä alitti 5 %:n rajan 2.1.2019. 

Efore Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi nimettiin 14.1.2019 

seuraavat jäsenet: 

- Jussi Capital Oy: Jarkko Takanen 

- Rausanne-konserni: Jarmo Malin 

- Jaakko Heininen lähipiireineen: Jaakko Heininen 

Lisäksi Efore Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki toimii 

nimitystoimikunnan jäsenenä. Nimitystoimikunnan järjestäytymiskokouksessa 
puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Takanen. 

Efore Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmisteli hallituksen jäseniä ja 

hallituspalkkioita koskevat ehdotukset 11.4.2019 kokoontuvalle varsinaiselle 

yhtiökokoukselle. Ehdotukset julkaistiin pörssitiedotteella 16.1.2019 seuraavasti: 

 

- Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä 

(4) jäsentä.  

 

- Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi joka alkaa 

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2020 varsinaisen 

yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Tuomo Lähdesmäki, 

Matti Miettunen, Taru Narvanmaa ja Antti Sivula. Eforen hallituksen jäsenenä vuodesta 

2013 toiminut Marjo Miettinen on ilmoittanut, ettei ajankäytöllisistä syistä ole käytettävissä 

uudelleenvalintaan.  

 

- Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä 

osakkeenomistajista.  

 

- Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot 

on esitelty yhtiön Internet-sivuilla www.efore.com.  

 

- Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja 

puheenjohtajalle maksettavia palkkioita korotetaan siten, että puheenjohtajan palkkio olisi 

3.750 euroa kuukaudessa (2018: 3.500 euroa) ja jäsenten 2.000 euroa kuukaudessa 

(2018: 1.750 euroa). Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että tarkastusvaliokunnan 

puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan tulevana toimikautena 750 

euroa kuukaudessa (2018: ei erillistä palkkiota). 

 

- Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että matkakustannukset korvattaisiin laskuja vastaan. 

 
- Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.  
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KONSERNIN LYHENNETTY LAAJA TULOSLASKELMA 
    

     

 

7-12/18 7-12/17 1-12/18 1–12/17 

MEUR 6kk 6kk 12kk 12 kk 

     
Liikevaihto 27,8 30,5 52,4 69,9 

 
  

 
  

 Valmiiden ja keskeneräisten    
 

  
 

Tuotteiden varastojen muutos 0,1 -0,6 -0,6 -1,9 

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

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,2 0,5 

Materiaalit ja palvelut -20,0 -21,0 -36,6 -48,0 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -5,3 -4,9 -10,8 -11,0 

Poistot -1,9 -1,8 -3,6 -3,7 

Arvonalentumiset -0,1 -0,1 -0,8 -0,1 

Liiketoiminnan kulut -4,0 -3,2 -7,6 -6,0 

Liikevoitto/tappio -3,3 -0,9 -7,2 -0,2 

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

Rahoituskulut -1,4 -1,1 -2,9 -3,5 

Tulos ennen veroja -4,0 -1,3 -8,5 -1,0 

Tuloverot 0,4 0,7 0,7 0,5 

Tilikauden tulos -3,5 -0,6 -7,8 -0,6 

 
  

 
  

 Muut laajan tuloksen erät   

 

  

 Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi   
 

  
 Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuva 

erä 0,0 0,1 0,0 0,1 

 
  

 

  

 Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi   
 

  
 Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä -3,5 -0,5 -7,8 -0,6 

 
  

 
  

 Tilikauden tuloksen   

 

  

 jakautuminen   

 

  

 Emoyhtiön osakkeenomistajille -3,5 -0,6 -7,8 -0,6 

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

 
  

 
  

 Tilikauden laajan tuloksen   

 

  

 jakautuminen   

 

  

 Emoyhtiön omistajille -3,5 -0,6 -7,8 -0,6 

Määräysvallattomille omistajille 0 0,0 0 0,0 

 
  

 
  

 EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVASTA 
VOITOSTA(TAPPIOSTA) LASKETTU OSAKEKOHTAINEN 
TULOS   

 

  

 Tulos/osake, eur  -0,06 -0,01 -0,14 -0,01 

  



15 
  
LYHENNETTY KONSERNITASE, MEUR 31.12.2018 31.12.2017 

VARAT   

 PITKÄAIKAISET VARAT    
 Aineettomat hyödykkeet 11,7 10,2 

Liikearvo 4,3 1,1 

Aineelliset hyödykkeet 3,3 2,9 

Muut saamiset, pitkäaikaiset 0,5 0,1 

Muut pitkäaikaiset sijoitukset 0,1 0,1 

Laskennallinen verosaaminen 3,7 2,9 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 23,6 17,3 

 
  

 
LYHYTAIKAISET VARAT    

 
Vaihto-omaisuus 9,0 8,7 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 9,3 8,5 

Tuloverosaaminen 0,1 0,3 

Rahavarat 3,7 4,5 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 22,1 22,0 

VARAT YHTEENSÄ 45,7 39,3 

 
  

 OMA PÄÄOMA JA VELAT   

 OMA PÄÄOMA   
 Osakepääoma 15,0 15,0 

Omat osakkeet -2,4 -2,4 

Muut rahastot 38,8 28,7 

Muuntoerot 3,3 3,3 

Kertyneet voittovarat -45,3 -37,5 

Emoyhtiön omistajat 9,4 7,0 

Määräysvallattomat omistajat 0,0 0,0 

Oma pääoma yhteensä 9,4 7,0 

 
  

 PITKÄAIKAISET VELAT   
 Laskennallinen verovelka 0,4 0,2 

Korolliset rahoitusvelat * 5,4 0,9 

Muut velat 0,7 0,0 

Eläkevelvoitteet 1,2 1,3 

Varaukset 0,6 0,3 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 8,3 2,7 

 
  

 LYHYTAIKAISET VELAT   
 Korolliset rahoitusvelat * 7,7 11,7 

Ostovelat ja muut velat 19,8 17,3 

Tuloverovelka 0,3 0,2 

Varaukset 0,2 0,3 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 28,0 29,6 

Velat 36,3 32,3 

OMA PÄÄOMA JA VELAT 45,7 39,3 
*Pitkäaikaisista korollisista rahoitusveloista 31.12.2017 on siirretty 0,4 milj. euroa lyhytaikaisiin 
korollisiin rahoitusvelkoihin.  
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LYHENNETTY KONSERNIN 
RAHAVIRTALASKELMA 1-12/18 1–12/17 

MEUR 12kk 12 kk 

Liiketoiminnan rahavirta   

 Myynnistä saadut maksut 52,1 74,8 

Maksut liiketoiminnan kuluista -53,7 -69,6 

Toiminnasta kertyneet rahavarat -1,3 5,2 

Maksetut korot -0,5 -0,4 

Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,1 

Muut rahoituserät liiketoiminnasta -1,1 -0,1 

Maksetut verot 0,1 0,0 

Liiketoiminnan rahavirta (A) -2,8 4,7 

 
  

 
Investointien rahavirta    

 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin -4,0 -5,3 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot 0,0 0,1 

Ostetut tytäryhtiöosakkeet vähennettynä 
hankintakuluilla -2,8 

 
Investoinnit muihin sijoituksiin   

 
Luovutustulot muista sijoituksista   0,0 

Myönnetyt lainat   
 

Lyhytaikaisten sij.lisäys ja vähennys   
 

Maksetut verot investoinneista   0,0 

Investointien rahavirta (B) -6,8 -5,2 

 
  

 Rahoituksen rahavirta    

 Maksullinen osakeanti antikuluilla 
vähennettynä 6,2 

 Lyhytaikaisten lainojen nostot 8,4 6,1 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -7,7 -7,8 

Pitkäaikaisten lainojen nostot  1,8 0,9 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 0,0 

Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut 0,0 -0,2 

Rahoituksen rahavirta (C) 8,7 -1,1 

 
  

 

Rahavirtojen muutos (A+B+C), lisäys (+),    
 vähennys (-) -0,9 -1,6 

 
  

 Rahavarat tilikauden alussa 4,5 6,4 

Rahavarojen muutos -0,9 -1,6 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 -0,3 

Rahavarat tilikauden lopussa 3,7 4,5 
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LYHENNETTY LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN 
MUUTOKSISTA 

 A Osakepääoma 

B Omat osakkeet 

C SVOP rahasto 

D Muut rahastot 

E Muuntoerot 

F Voittovarat 

G Emoyhtiön omistajat 

H Määräysvallattomat omistajat 

I Yhteensä 

 

 

MEUR A B C D E F G H I 

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

1.1.2017 

                   
Tilikauden tulos 

     
-0,6 -0,6 

 
-0,6 

          
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 

          
Liiketoimet omistajien kanssa 

         
Osakeperusteiset maksut 

     
0,0 0,0 

 
0,0 

          Liiketoimet omistajien kanssa 
yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

          
OMA PÄÄOMA 31.12.2017 15,0 -2,4 28,0 0,7 3,3 -37,5 7,0 0,0 7,0 

          MEUR A B C D E F G H I 

OMA PÄÄOMA 1.1.2018 15,0 -2,4 28,0 0,7 3,3 -37,5 7,0 0,0 7,0 

          
Tilikauden tulos 

     
-7,8 -7,8 

 
-7,8 

          
Muut laajan tuloksen erät 

         Etuuspohjaisen nettovelan 
uudelleen määrittämistä johtuvat 
erät 

     
0,0 0,0 

 
0,0 

Muuntoerot 
    

0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,8 -7,8 0,0 -7,8 

          Merkintäoikeusanti 
  

10,2 
   

10,2 
 

10,2 

          
OMA PÄÄOMA 31.12.2018 15,0 -2,4 38,2 0,7 3,3 -45,3 9,4 0,0 9,4 
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Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot 

Laadintaperiaatteet  
 

Tilinpäätöstiedote on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin vuoden 2017 tilinpäätöksessä 
esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaan. Lisäksi on noudatettu sen jälkeen voimaan tulleita ja käyttöönotettuja 
IFRS-standardien muutoksia. Näillä IFRS-standardien muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta 
tilinpäätöstiedotteeseen. Tilinpäätöstiedote on laadittu jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Tilinpäätöstiedotteen 
tiedot ovat tilintarkastamattomia.   
 
Tilinpäätöstiedotteen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johtoa tekemään harkintaan 
perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat laatimisperiaatteiden valintaa ja niiden soveltamista. Näiden lisäksi johdolta 
edellytetään sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat konsernin varojen ja velkojen sekä 
tuottojen ja kulujen määriin.  
 
Merkittävimmät tämän tilinpäätöstiedotteen osa-alueet, joissa johto on käyttänyt harkintaa sekä ne tulevaisuutta 
koskevat oletukset ja raportointikauden päättymispäivän arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät, jotka 
aiheuttavat merkittävän riskin konsernin varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan 
tilikauden aikana ovat, samoin kuin tilinpäätöksessä 2017 esitetyt,  aktivoitujen kehitysmenojen-, laskennallisten 
verosaamisten-,  myyntisaamisten- ja vaihto-omaisuuden arvostaminen sekä rahoituksen riittävyys. 

Efore on soveltanut IFRS 15 standardia ”Myyntituotot asiakassopimuksista” 1.1.2018 alkaen. Eforen 
asiakassopimusten myyntitulot muodostuvat tavaroiden myynnistä, eivätkä ne sisällä merkittävää palveluiden 
myyntiä joten suoritevelvoitteet tuloutetaan myös nykyisen standardin mukaan yhtenä ajankohtana eikä 
standardimuutokseen siten liity muutosta aiempaan tuloutuskäytäntöön nähden. Efore on soveltanut IFRS 9 
Standardia ”Rahoitusinstrumentit” 1.1.2018 alkaen.  Eforen osalta IFRS 9:n pääasiallinen vaikutus liittyi 
odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamisen ajankohtaan. Muutoksella ei ollut olennaista vaikutusta 
raportoitaviin lukuihin.  
 
Efore ottaa käyttöön IFRS 16 Standardin ”Vuokrasopimukset” 1.1.2019 alkavalla tilikaudella sen 
käyttöönottoajankohtana. IFRS 16 -standardin mukaisesti vuokralleottajan kaikki vuokrasopimukset kirjataan 
käyttöoikeusomaisuuserinä taseeseen pois lukien lyhytaikaiset alle 12 kk sopimukset ja arvoltaan vähäiset 
sopimukset. Muutos siirtää taseen ulkopuolisia vastuita taseeseen, minkä seurauksena käyttöomaisuuden ja 
vieraan pääoman määrät kasvavat sekä leasingmaksut siirtyvät poistoihin ja korkokuluihin. 

Uusi standardi korvaa IAS 17 -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16 standardi edellyttää vuokralle ottajilta 
vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen vuokran maksuvelvoitteena sekä siihen liittyvänä omaisuuseränä. 
Taseeseen merkitseminen muistuttaa paljon IAS 17:n mukaista rahoitusleasingin kirjanpitokäsittelyä. Taseeseen 
merkitsemisestä on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia enintään 12 kuukautta kestäviä vuokrasopimuksia 
sekä arvoltaan enintään 5 000 euroa olevia hyödykkeitä. 

Standardi otetaan käyttöön 1.1.2019 sen käyttöönottoajankohtana noudattaen yksinkertaistettua menettelytapaa 
eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja oikaista. 

Efore arvioi käyttöönoton vaikutuksia seuraavasti: 

Tilikauden lopussa konsernilla on 2,6 milj. euroa operatiivisiin vuokrasopimuksiin perustuvia ei peruutettavissa 
olevia vuokravelvoitteita. Näistä yhteensä 0,2 milj. euroa liittyy lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin ja arvoltaan vähäisiä 
kohteita koskeviin sopimuksiin, joihin liittyvät maksut kirjataan tasaerinä kuluiksi tuloslaskelmaan. 
Vuokravelvoitteista arvioidaan kirjattavan 1.1.2019 vuokrasopimusvelkoja noin 2,1 milj. euroa ja vastaavan 
suuruinen käyttöoikeusomaisuuserä. Nettotulokseen ei muutoksella odoteta olevan olennaista vaikutusta. Näin ollen 
vaikutus konsernin omavaraisuusasteeseen alentavasti arvioidaan olevan alle yhden prosenttiyksikön. 

Vuokrasopimusten pituudet on määriteltävissä sekä yli yhden kuukauden ja ei enempää kuin 12 kuukauden että yli 
yhden vuoden muttei enempää kuin viiden vuoden pituisiksi. 

Kaikki tilinpäätöskatsauksessa olevat luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa 
saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.   
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7-12/18 7-12/17 1–12/18 1–12/17 

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

     Amerikka 6,1 4,3 10,8 10,1 

Eurooppa, Lähi-itä  ja Afrikka 16,7 21,4 31,3 49,2 

Aasia ja Tyynenmeren alue 5,0 4,8 10,3 10,6 

Yhteensä 27,8 30,5 52,4 69,9 

     

 
7-12/18 7-12/17 1–12/18 1–12/17 

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

     Telekommunikaatioliiketoiminta 10,6 13,2 18,7 33,6 

Teollisuusliiketoiminta 17,2 17,3 33,7 36,3 

Yhteensä 27,8 30,5 52,4 69,9 

     

 
7-12/18 7-12/17 1–12/18 1–12/17 

KONSERNIN  TUNNUSLUKUJA 6kk 6kk 12kk 12 kk 

     Tulos/osake, eur -0,06 -0,01 -0,14 -0,01 

Oma pääoma/osake, eur  0,02 0,13 0,02 0,13 

EBITDA (käyttökate), MEUR -1,2 1,0 -2,9 3,6 

Oikaistu EBITDA (käyttökate), MEUR -0,7 1,0 -2,3 3,6 

Liikevoitto/tappio, MEUR -3,3 -0,9 -7,2 -0,2 

Oikaistu liikevoitto/tappio, MEUR -2,7 -0,9 -6,7 -0,2 

Oman pääoman tuotto-%(ROE) -58,3 -8,1 -95,4 -7,9 

Sij.pääoman tuotto-%(ROI) -16,6 -5,6 -35,4 -2,2 

Korolliset nettorahoitusvelat, MEUR 9,4 8,1 9,4 8,1 

Omavaraisuusaste, % 20,6 17,9 20,6 17,9 

Nettovelkaantumisaste, % 100,6 115,6 100,6 115,6 

Maksuvalmius (Current ratio) 0,8 0,7 0,8 0,7 

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR 2,1 3,2 4,0 5,3 

% liikevaihdosta 7,6 10,5 7,6 7,6 

Henkilöstö keskimäärin 415 428 406 432 

Ulkona olevien osakkeiden määrä keskimäärin, 1000 kpl* 60 221 52 271 56 278 52 271 
Ulkona olevien osakkeiden määrä tilikauden päättyessä, 1000 
kpl 418 130 52 271 418 130 52 271 

 
* Päivillä painotettu keskiarvo osakemääristä  
 
Liiketoimintojen yhdistäminen 

 
Efore Oyj hankki joulukuun 31. päivänä 2018 kassavaroilla Powernet International Oy:n koko osakekannan. 
Konserniin kuuluvat yhtiöt ovat operatiivinen yhtiö Powernet Oy ja sen emoyhtiö Powernet International Oy 
('Powernet'). Powernet on suomalainen konserni, joka on erikoistunut asiakaskohtaisten teholähteiden ja 
järjestelmien suunnitteluun ja valmistukseen. 
 
Vuonna 1992 perustettu Powernet toimii asiakaskohtaisten teholähteiden ja järjestelmien  
suunnittelussa ja valmistuksessa, joista esimerkkejä ovat räätälöidyt tehonsyöttökokonaisuudet sekä turnkey-
toimitusprojektit muun muassa junateollisuuteen. Powernet on lisäksi kehittänyt edelläkävijänä IoT-teknologiaa 
hyödyntävää tehonsyöttöjärjestelmien kunnonvalvontaa, jota käytetään mm. älykkäissä akkulatureissa. Powernet on 
tunnettu toimija erityisesti Pohjois- ja Keski-Euroopassa. 
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Tällä hankinnalla Efore siirtää painopistettään entistä vahvemmin kohti korkeamman lisäarvon tuotteita ja ratkaisuja. 
Se myös edelleen vahvistaa Eforen erinomaista teknistä tietämystä ja laajentaa sekä kansainvälistää Eforen 
asiakaskuntaa. Vuoden 2019 alusta Eforen teollisuusliiketoimintaan muodostetaan uusi tuotelinja, jossa yhdistyvät 
Eforen nykyinen Systems-tuotelinja ja Powernetin toiminta. Siitä muodostuu vahva pohja, jolle Efore rakentaa 
jatkossa uutta ja kasvavaa liiketoimintaa. Tämän tuotelinjan johtajaksi nimitetään Powernetin nykyinen 
toimitusjohtaja Heikki Viika, josta tulee myös Efore konsernin johtoryhmän jäsen. 
 
Hankinnasta suoritettu vastike, hankittu nettovarallisuus ja liikearvo: 
 

Hankinnasta suoritettu vastike MEUR 

Maksettu käteisvaroina 2,5 

Ehdollinen velka 0,7 

Vastike yhteensä 3,2 
 
Ehdollinen vastike, joka on maksimissaan 1.5 milj. euroa, maksetaan perustuen Powernet tuotteiden 
myyntikatteeseen tilikaudella 2019. Ehdollinen vastike on arvostettu käypään arvoon perustuen johdon parhaaseen 
arvioon. Ehdollista vastiketta ei ole diskontattu, sillä sen maksuaika on 15 kuukautta hankinta-ajankohdasta. 
 
Hankinnan seurauksena kirjatut varat ja velat sekä liikearvo käyvissä arvoissaan ovat: 
 
 

Hankittu nettovarallisuus MEUR 

Aineettomat hyödykkeet: asiakassopimukset 1,3 

Aineettomat hyödykkeet: muut 0,8 

Aineelliset hyödykkeet 0,2 

Vaihto-omaisuus 0,5 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,4 

Rahavarat 0,0 

Varat yhteensä 4,2 

Laskennallinen verovelka 0,3 

Korolliset velat 1,9 

Ostovelat ja muut velat 2,1 

Velat yhteensä 4,2 

Hankittu yksilöitävissä oleva nettovarallisuus 0,1 

Liikearvo 3,2 

Hankittu nettovarallisuus 3,2 

 
 
Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet on kirjattu erillään liikearvosta hankinta-
ajankohdan käypään arvoon. Hankinnassa on kohdistettu aineettomiin oikeuksiin asiakassopimuksista 1,3 milj. 
euroa, jotka poistetaan viidessä  vuodessa. Näistä laskennallisen verovelan osuus on 0,2 milj. euroa. Oikaisu 
vaihto-omaisuuden käyvässä arvossa on 0,1 milj. euroa. Muut saamiset sisältävät 0,2 milj. euroa 
korvausvelvoitteeseen perustuvan omaisuuserän kauppasopimuksen perusteella.  
 
Hankinnasta syntynyt liikearvo on 3,2 milj. euroa ja johtuu yllä kuvatuista merkittävistä mittakaavaeduista ja 
laajuudesta syntyvistä synergioista, joista konserni odottaa hyötyvänsä.  
 
Hankintaan liittyvät menot 0,3 milj. euroa konserni on kirjannut tuloslaskelmassa muihin kuluihin. Hankintaan liittyvät 
suoritukset on esitetty rahoituslaskelmassa investointien rahavirtana.  
 
Jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2018, konsernin liikevaihto tilikaudelta 2018 olisi ollut 61,4 milj. euroa ja liiketappio 
7,9 milj. euroa.  
 
Tilikaudella 1.1.2017-31.12.2017 Efore konsernissa ei tapahtunut yritysostoja. 
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LASKELMA KONSERNIN AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSISTA 

       1.1.2017 - 31.12.2017             

MEUR 
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Hankintameno 1.1.2017 15,8 5,1 3,0 
 

1,1 25,0 

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 
  

0,0 

Lisäykset 3,5 0,0 0,3 0,3 
 

4,1 

Vähennykset -0,9 -0,2 0,0 
  

-1,2 

Siirrot erien välillä -0,5 0,2 0,2 -0,2 
 

-0,3 

Hankintameno 31.12.2017 17,8 5,0 3,5 0,1 1,1 27,6 

       

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2017 -8,2 -3,8 -2,8 0,0 0,0 -14,7 

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 1,4 0,1 0,0 
  

1,5 

Poistot -2,2 -0,5 -0,2 
  

-3,0 

Arvonalennukset -0,1         -0,1 

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 
31.12.2017 -9,0 -4,2 -3,0 0,0 0,0 -16,2 

       Kirjanpitoarvo 31.12.2017 8,8 0,8 0,5 0,1 1,1 11,4 

 
1.1.2018 - 31.12.2018             

Hankintameno 1.1.2018 17,8 5,0 3,5 0,1 1,1 27,6 

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 
  

0,0 

Yritysostot 0,8 
 

1,3 
 

3,2 5,3 

Lisäykset 2,9 0,0 0,1 0,0 
 

3,0 

Vähennykset -0,9 
 

-0,2 
  

-1,1 

Hankintameno 31.12.2018 20,6 5,1 4,7 0,1 4,3 34,8 

       

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2018 -7,9 -4,2 -3,0 
 

0,0 -15,1 

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 
  

0,0 

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -0,1 0,0 0,2 
  

0,0 

Poistot -2,4 -0,3 -0,1 
  

-2,8 

Arvonalennukset -0,8         -0,8 

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 
31.12.2018 -11,2 -4,6 -3,0 0,0 0,0 -18,7 

       Kirjanpitoarvo 31.12.2018 9,4 0,5 1,7 0,1 4,3 16,0 
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LASKELMA KONSERNIN AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSISTA 

      1.1.2017 - 31.12.2017           

MEUR 
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Hankintameno 1.1.2017 0,0 25,4 5,3 0,1 30,7 

Muuntoerot 
 

-0,3 -0,3 0,0 -0,5 

Lisäykset 0,0 0,8 0,3 0,2 1,3 

Vähennykset 0,0 -7,4 -0,7 0,0 -8,1 

Siirrot erien välillä 
 

0,2 0,0 -0,3 0,0 

Hankintameno 31.12.2017 0,0 18,7 4,7 0,0 23,4 

      

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2017 0,0 -22,7 -5,1 
 

-27,9 

Muuntoerot 
 

0,2 0,2 
 

0,5 

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 7,1 0,6 
 

7,8 

Poistot 0,0 -0,8 -0,1 
 

-0,9 

Arvonalennukset     0,0   0,0 

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 
31.12.2017 0,0 -16,2 -4,3 

 
-20,6 

      Kirjanpitoarvo 31.12.2017 0,0 2,5 0,4 0,0 2,9 

      1.1.2018 - 31.12.2018           

Hankintameno 1.1.2018 0,0 18,7 4,7 0,0 23,4 

Muuntoerot 
 

0,0 0,0 
 

-0,1 

Yritysostot  0,2 0,0  0,2 

Lisäykset 0,0 0,9 0,0 0,1 1,0 

Vähennykset 
 

-0,5 0,0 0,0 -0,5 

Hankintameno 31.12.2018 0,0 19,3 4,7 0,1 24,0 

      

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2018 0,0 -15,8 -4,3 
 

-20,1 

Muuntoerot 
 

0,0 0,0 
 

0,1 

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 
 

0,0 0,0 
 

0,0 

Poistot 0,0 -0,6 -0,1 
 

-0,7 

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 
31.12.2018 0,0 -16,4 -4,4 0,0 -20,7 

      Kirjanpitoarvo 31.12.2018 0,0 2,9 0,3 0,1 3,3 
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KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 31.12.2018 31.12.2017   

MEUR 
   

    Vakuudet ja vastuusitoumukset 
   

    Omasta puolesta annetut vakuudet 
   Yrityskiinnitykset 6,5 5,0 

 Muut vastuusitoumukset 0,1 0,1 
 

    Pantatut emoyhtiön omat osakkeet, kpl 3 501 955 3 501 955 
 

    Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnitykset 
   Lainat rahoituslaitoksilta * 6,9 6,5 

 Saatavarahoituksen käytössä oleva määrä 4,0 4,9 
 Yhteensä 10,9 11,5 
 *Emoyhtiön rahalaitoslainojen vakuudeksi on myös annettu 

tytäryhtiöosakkeita kirjanpitoarvoltaan 3,5 milj. euroa 
   Saatavarahoituksen luottovakuutuksen omavastuuosuus, vastuu ei ole 

realisoitunut. 0,2 0,2 
 

    Muut vuokrasopimukset 
   

Konserni vuokralleottajana 
   

    Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella 
maksettavat vähimmäisvuokrat: 

   

    Yhden vuoden kuluessa 1,0 0,9 
 1-5 vuoden kuluessa 1,6 2,0 
 

    Johdannaissopimusten käyvät arvot 
   Eforella ei ole ollut avoimia johdannaisia esitettyjen katsausaikojen 

päättyessä. 
   

    Muut vastuuasiat 
   Efore on osallisena muutamissa vaatimuksissa, joiden lopullista 

ratkaisua ei voida ennustaa. 
   Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella näillä 

vaatimuksilla ei oleteta olevan merkittävää 
   

vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. 
   

    Lähipiiritapahtumat 
    

 
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.  
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Rahoitusasema 

 
 

 
Efore nosti 31.5.2018 Italiassa 2,0 milj. euron luoton, johon liittyy net 
debt/ebitda ja net debt/net equity -kovenanttiehtoja. Kovenanttiehdot 
eivät täyttyneet 31.12.2018. Virallinen luottoehdotus vaatii Efore Spa 
tilinpäätöksen valmistumisen .Yhtiön johto uskoo, että lainan jatkoehdot 
saadaan neuvoteltua Yhtiölle hyväksyttävästi lainanantajapankin 
kanssa. 

Osana Powernet yritysostoa Eforen korolliset velat kasvoivat 1,9 milj. 
euroa. Tästä pankkilainojen osuus oli 0,6 milj. euroa ja muiden 
korollisten velkojen 1,2 milj. euroa. Pankkilainan antaja on Eforen 
päärahoittajapankki. Pankkilainoihin liitetyt kovenanttiehdot eivät 
täyttyneet tilikauden päättyessä 31.12.2018 ja pankki on sitoutunut 
antamaan erityisluvan niistä poikkeamiseen. 
 

Eforen päärahoittajapankin 31.12.2018 erääntyville 6,0 milj. euron 
lainoille neuvoteltiin joulukuussa 2018 uusi maksuohjelma seuraaville 
viidelle vuodelle ja pankki luopui rahoitussopimuksen mukaisesta 
eräännyttämisoikeudestaan. Efore lyhensi lainaa 0,2 milj. euroa vuoden 
lopussa ja tilinpäätöshetkellä Eforella oli päärahoittajapankin lainoja 5,8 
milj. euroa. Merkintäoikeusannin täysimääräisen onnistumisen 
seurauksena Efore on sitoutunut lyhentämään päärahoittajapankin 
lainoja vuoden 2019 alussa lisää 0,6 milj. eurolla. 

 
Efore Oyj:n merkintäoikeusanti pääomarakenteen ja käyttöpääoman 
vahvistamiseksi saatiin päätökseen joulukuussa 2018 ja annin 
tuloksena yhtiö keräsi tavoittelemansa noin 11 milj. euron bruttovarat.  

 
Johdon arvion mukaan neuvotellut rahoitusratkaisut ja toteutettu 
merkintäoikeusanti varmistavat riittävän rahoituksen ja turvaavat 
liiketoiminnan jatkuvuuden. 
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 

EBITDA                            =        Liikevoitto/tappio + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
                                                           poistot +    arvonalentumiset 
 
 
Oikaistu EBITDA                      =        EBITDA oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä esim.   
                                                           rakennejärjestelyihin liittyen    
 
Oikaistu                                    =        Liikevoitto/tappio oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla  
liikevoitto/tappio                                  erillä esim.  rakennejärjestelyihin liittyen    

 
 

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  

    

Korolliset nettorahoitusvelat = 
Korolliset velat - kaupankäyntitarkoituksessa olevat sijoitukset – 
rahavarat 

 

    

Nettovelkaantumisaste-% = 
Korolliset nettorahoitusvelat 

x 100 
Oma pääoma  

    

Tulos/osake = 
Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto/tappio  

Keskim. ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo   

    

Tulos/osake (laimennettu) = 

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto/tappio  

Keskim. ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo 
(laimennusvaikutus huomioituna) 

 

    

Oma pääoma/osake = 
Oma pääoma   

Tilinpäätöspäivän osakkeiden lukumäärä  

    

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. 
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EFORE OYJ 

 

Hallitus 

 

 

 

 

Lisätietoja antaa 13.2. klo 12:00-13:30 toimitusjohtaja Vesa Leino,  

puh. +358 40 759 8956. 

 

 

 

 

 

 

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 2018 päättyneellä tilikaudella konsernin 

liikevaihto oli 52,4 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 406 henkilöä. Konsernin 

emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.  

 

www.efore.com 

 

 


