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KONSERNIN LIIKEVAIHTO 140 MMK
Toimialalle tyypilliset suuret kausivaihtelut, jotka syntyvät
asiakkaiden tilauskantojen vaihtelusta, ovat jatkuneet.
Efore-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 12,9 % (8,3%
30.4.1998) ja oli 140,2 miljoonaa markkaa (124,2 Mmk 30.4.1998). Tästä
emoyhtiön osuus oli 95,6 Mmk (81,4 Mmk 30.4.1998). Emoyhtiön
liikevaihto kasvoi 17,5 %, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana
oli laskenut 9,8 %. Aikaisempiin vuosiin verrattuna kasvuvauhti on
edelleen matala.
Eforen myynti painottuu tietoliikennealalle. Muidenkin toimialojen
kysyntä on vilkastunut. Ulkomaan laskutuksen osuus liikevaihdosta oli
37,9 % eli 53,2 Mmk (53,4 % eli 66,4 Mmk 30.4.1998 ). Tärkeimmät
vientimaat ovat Iso-Britannia, USA, Ruotsi ja Itävalta. Luvut
sisältävät myös toiminnan ulkomailla.
TULOS VIELÄ EPÄTYYDYTTÄVÄ
Konsernin käyttökate oli 2,4 Mmk (1,7 %). Edellisenä vuotena
vastaavalla kaudella käyttökate oli 3,0 Mmk (2,4 %). Emoyhtiön
vastaavat luvut olivat 5,3 Mmk eli 5,6 % (4,1 Mmk eli 5,0 %
30.4.1998). Konsernin liiketulos oli -4,3 Mmk (-3,1 %), kun edellisenä
vuonna vastaavalla kaudella liiketulos oli -2,4 Mmk (-1,9 %).
Katsauskauden tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli -2,2
Mmk (30.4.1998: -1,3 Mmk). Konsernin katsauskauden tulos oli - 3,5
Mmk; edellisvuonna -3,2 Mmk. Konsernin tulos on edelleen
epätyydyttävä.
Tehtaiden vajaa käyttöaste sekä tuotekehityksen voimakas osuus
toiminnassa verottivat tulosta. Tammikuussa aloitettiin kustannusten
sopeuttamisohjelma kannattavuuden parantamiseksi. Helmikuussa esiin
tulleet tytäryhtiö Efore (USA) Inc:in laatuongelmat vaikuttivat
voimakkaasti konsernin tuloskehitykseen katsauskauden jälkimmäisellä
puoliskolla. Näiden ongelmien poistamiseksi ryhdyttiin nopeisiin
toimiin, ja tilanne on saatu hallintaan. Laatuongelmien vuoksi
konsernissa tehtiin 0,5 mmk:n varaus. Saksalaisen osakkuusyhtiön
tappiosta kirjattiin konsernin tulokseen -0,8 mmk.
INVESTOINTITARVE VÄHÄINEN
Investoinneilla on täydennetty sekä Saarijärven tehtaan jo viime
vuonna toteutettua tuotantolinjainvestointia että myös jo viime vuonna
aloitettua konsernin uuden tietojärjestelmän ohjelmisto- ja
laitteistoinvestointia.
Investoinnit olivat 2,2 Mmk (11,5 Mmk 30.4.1998), josta emoyhtiön
osuus oli 1,4 Mmk (10,6 Mmk 30.4.1998).
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli keskimäärin 482 (468). Katsauskauden lopussa
henkilöstön määrä oli 493. Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt

Efore Oyj:n Saarijärven ja Muuntolaite Oy:n Vantaan tehtailla.
Saarijärven tehtaalla oli maalis-huhtikuun hyvän kysyntätilanteen
takia tilikauden päättyessä 25 tilapäistä työntekijää. Henkilöstöä on
lisätty sekä myyntiin että tuotekehitykseen.
RAHOITUSASEMA
Konsernin rahoitusasema on pysynyt vakaana. Konsernin omavaraisuusaste
katsauskauden lopussa oli 45,6 % (55,6 % 30.4.1998).
KONSERNIRAKENNE ENNALLAAN
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Efore Oyj ja sen kokonaan omistamat
tytäryhtiöt Muuntolaite Oy, IL-Power Oy, Efore (UK) Ltd, Efore (USA),
Inc. sekä FI-Systems Oy, jolla ei ollut liiketoimintaa. Efore Oyj
omistaa myös kolmanneksen Englantiin perustetusta logistiikkayhtiö JES
Logistics Ltd:stä sekä neljänneksen tehoelektroniikan alalla
toimivasta saksalaisesta Power Innovation GmbH:sta. Emoyhtiöllä on
Ruotsissa myyntikonttori.
KEHITYS KONSERNIYHTIÖISSÄ
LIIKEVAIHTO
Katsauskausi konsernissa alkoi marraskuun ennätyksellisellä
laskutuksella. Tavanomaiseksi muodostuneet kysynnän vaihtelut
hiljensivät liikevaihdon kehittymistä alkuvuodesta, mutta kysyntä
piristyi uudelleen maaliskuussa.
Emoyhtiön Efore Oyj:n myynti usealle asiakkaalle kasvoi, perustuen mm.
kahden vuonna 1998 kehitetyn uuden tuotteen hyvään kysyntään. Myynti
suurille asiakkaille vaihteli jo totuttuun tapaan lyhyellä
varoitusajalla, eikä saavutettu volyymi vastannut niitä odotuksia,
joihin perustuen vuoden 1998 suuret investoinnit tehtiin. Usean uuden
merkittävän projektin neuvottelut etenivät hyvin ja laajemminkin
uusien projektien hyvä kysyntätilanne jatkui. Kolmen jo vanhemman
tuotteen uudelleensuunnittelu käynnistyi asiakkaan tilaamana.
Tällä tavoitellaan oleellisia kustannussäästojä.
Tytäryhtiö Muuntolaite Oy:n viime vuoden lopun ja alkuvuoden vaikeudet
ovat jäämässä taakse. Erityisen ilahduttavaa oli Venäjän kaupan
virkistyminen täysin seisahtaneesta loppuvuoden tilanteesta.
Muuntolaite Oy on pystynyt avaamaan kauppaa myös uusille markkinaalueille, mm. Kreikkaan. Piristyneen kysynnän positiivinen vaikutus
alkoi näkyä vasta katsauskauden viimeisen kahden kuukauden aikana,
eikä siten riittänyt nostamaan kauden myyntiä viime vuoden vastaavan
jakson tasolle.
Ponnistelut Efore (USA), Inc:in kannattavan asiakaspohjan sekä
tuotevalikoiman laajentamiseen jatkuivat.
Efore (UK) Ltd ja JES-Logistics Ltd ovat toimineet tavoitteiden
mukaisesti. Saksalaisen osakkuusyhtiön, Power Innovation GmbH:n
liikevaihto on edelleen matala verrattuna ennätysvuoteen 1997.
TUOTANTO
Saarijärven tehtaan uuden SMT-tuotantolinjan hyödyntäminen on edennyt
suunnitelmien mukaan. Uudelta linjalta toimitetaan sarjatuotannossa
olevia laitteita jo usealle asiakkaalle. Käyttöaste kasvaa loppuvuotta
kohti ja täysi vauhti uudella tuotantolinjalla saavutetaan ensi vuoden
jälkimmäisellä puoliskolla; suuremmat tuotantovolyymit parantavat
tulosta. Voimakkaan kehitystyön jälkeen uusien tuotteiden tuotanto on
alkanut. Vantaan tehtaan EPOS-sarjan tasasuuntaajat ovat saaneet
erinomaiset hyväksymislausunnot ja hyvän vastaanoton markkinoilla.
Teksasissa Efore (USA) Inc:in tehtaan toiminnassa on ollut
alkuvuodesta laatuongelmia, joiden vaikutus ulottui myös Efore (UK)
Ltd:n myyntiin. Nämä ongelmat on jo saatu hallintaan. Saarijärven
tehtaan tuottavuutta on kehitetty osana kustannusten
sopeuttamisohjelmaa. Hyviä tuloksia on saatu aikaiseksi uusimalla
henkilöstön kanssa tehty paikallinen sopimus joustavasta työajan
käytöstä.
TUOTEKEHITYS

Tuotekehityksen painoarvo toiminnassa on jatkunut edelleen. IL-Power
Oy:n kehitysrooli tukee koko konsernin tuotekehitystoimintaa. Tuotteet
valmistetaan konsernin tehtailla.
KONSERNIN JOHTO
Efore-konsernin organisaatiorakennetta uudistettiin
organisaatiomuutoksella, joka astui voimaan 1.4.1999. Muutoksen
seurauksena Efore-konsernille muodostettiin yhtenäinen operatiivinen
johto. Konserni jaettiin liiketoimintayksiköihin ja samalla
merkittävimpien toimintojen johto keskitettiin.
Organisaatiomuutoksen myötä perustetut liiketoimintayksiköt,
tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä tuotannosta, tuotekehityksestä ja
logistiikasta vastaavat henkilöt raportoivat emoyhtiön, Efore Oyj:n
toimitusjohtajalle, DI Berndt Schalinille, joka jatkaa myös Efore (UK)
Ltd:n toimitusjohtajana. Markkinointiviestinnästä, taloushallinnosta
ja laatutoiminnosta vastaavat henkilöt raportoivat
varatoimitusjohtajaksi nimitetylle ekonomi (Dipl.Kfm) Vesa
Vihavaiselle, joka jatkaa myös Muuntolaite Oy:n toimitusjohtajana. ILPower Oy:n toimitusjohtajana jatkaa insinööri Ilpo Heiskanen. Efore
(USA), Inc:in toimitusjohtajana toimi 12.4.1999 asti DI Ismo Linden ja
uudeksi toimitusjohtajaksi siirtyi emoyhtiön palveluksesta 12.4.1999
ekonomi Juhani Vasakari.
HALLINTO
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.3.1999 Efore Oyj:n hallituksen
jäseniksi valittiin Ins., EuroMBA Hannes Fabritius (puheenjohtaja),
merkonomi Pirkko Fabritius, DI Olli Kokkonen, VT Matti Ruhala, Yomerkonomi, VMK Matti Tammivuori ja ins. Aarne J. Valkama sekä
varajäseneksi ekonomi Risto Kari.
Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young,
jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Olli Mäkinen.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Efore Oyj:n rekisteröity osakepääoma 30.4.1999 oli 39.736.220 markkaa.
Vuoden 1994 optiolainasta on merkitty 11.000 A-sarjan osaketta, joiden
kaupparekisterimerkintä on meneillään. Merkintöjen jälkeen yhtiön
osakepääoma on 39.846.220 markkaa ja osakkeiden kokonaislukumäärä
3.984.622 kappaletta. Hallituksella ei ole voimassaolevaa valtuutusta
osakepääoman korottamiseen. Kaupankäynti Helsingin Pörssin I-listalla
kuuden kuukauden aikana oli 1.406.778 kpl ja vaihdon arvo 56 Mmk.
Osakkeen kurssi vaihteli 32,00 mk ja 53,51 mk välillä.
Osakkeenomistajien lukumäärä on edelleen kasvanut ja oli katsauskauden
päättyessä 891 (31.10.1998: 819).
VEROTUS
Yhtiökokouksen 7.3.1996 päätöksellä Espoossa toiminut Efore Oy ja
Finlandia Interface Oy (nykyinen Efore Oyj) sulautuivat. Sulautumisen
seurauksena Efore Oyj vastaanotti omia osakkeitaan, jotka vuoden 1997
aikana myytiin markkinoille. Uudenmaan verovirasto on Efore Oyj:n
vuoden 1997 tuloverotusta koskevassa 3.2.1999 suoritetussa
osittaisverotarkastuksessa, joka koski sulautumisen yhteydessä
saatujen Efore Oyj:n omien osakkeiden myyntiä, päättänyt antaa asian
tiedoksi Espoon veroasiamiehelle mahdollista valitusta varten. Efore
Oyj on käsitellyt edelleenluovutuksen 1.9.1997 voimaan tulleen OYL:n
mukaan EVL:n 6.1.2 kohdan mukaisena muuna pääomasijoituksena. Omien
osakkeiden myyntivoiton veronalaisuudesta 1.9.1997 jälkeen ei ole
julkaistuja KVL:n eikä KHO:n ratkaisuja ja oikeustila on siten
selkiintymätön. Efore Oyj joutunee tulkinnasta riippuen valittamaan
asiasta. Verovaikutuksen Efore Oyj:lle kielteisessä tapauksessa
arvioidaan olevan 3,4 Mmk. Asiasta on saatu useita Efore Oyj:n
tulkintaa puoltavia asiantuntijalausuntoja.
LÄHIAJAN NÄKYMÄT
Asiakaskohtaisten teholähteiden kysyntä on edelleen vaikeasti
ennakoitavissa, johtuen asiakkaidemme markkinoiden nopeista
muutoksista. Uusi kuuden kuukauden jakso on alkanut paremmassa

kysyntätilanteessa kuin ensimmäisen puolivuotiskauden keskimääräinen
myynti. Eräiden jo tuotantoon siirtyneiden uusien tuotteiden myynnin
kasvun ennakoidaan myös jatkuvan. Laskeva hintatrendi toisaalta
rajoittaa liikevaihdon kasvua, mutta odotamme pystyvämme sopeuttamaan
tuotteiden valmistuskustannuksia vähintään vastaavasti.
Todennäköisyyttä, että neuvottelun alla olevat uudet projektit
johtavat tilauksiin, pidetään hyvänä.
Tasasuunninjärjestelmien kysyntä on elpynyt, ja olemme onnistuneet
avaamaan uusia markkinoita. Uuden EPOS-tuotesukupolven sarjatuotanto
käynnistyy. Toiminnan rationalisointi yhdessä lisääntyvien volyymien
kanssa parantaa tasasuunninjärjestelmäpuolen tulosta hintapaineista
huolimatta. Arvioimme konsernin tuloksen paranevan loppuvuonna, mutta
jäävän vielä selvästi vuoden 1997 tasosta.
Tietoja ei ole tilintarkastettu.
Espoossa, 14.6.1999
EFORE OYJ
Hallitus
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Berndt Schalin,
puh. 050 2994.
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KONSERNIN TULOSLASKELMA
Mmk

11/98
- 4/99

11/97 muutos %
- 4/98

11/97 10/98

LIIKEVAIHTO
140,2
124,2
12,9
261,5
Osuus osakkuusyrityksen
-0,8
-0,3 -166,7
-0,5
tuloksesta
Liiketoiminnan muut tuotot
1,4
0,0
1,9
Liiketoiminnan kulut
-138,4
-120,9
14,5
-257,9
KÄYTTÖKATE
2,4
3,0
-20,0
5,0
Suunnitelman mukaiset
-4,8
-3,5
37,1
-7,5
poistot
Konserniliikearvon poisto
-1,9
-1,9
0,0
-3,9
LIIKETULOS
-4,3
-2,4
-79,2
-6,4
Rahoitustuotot ja -kulut
2,1
1,1
90,9
-0,3
(netto)
TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ,
-2,2
-1,3
-69,2
-6,6
VARAUKSIA JA VEROJA
TULOS ENNEN VARAUKSIA JA
-2,2
-1,3
-69,2
-6,6
VEROJA
Välittömät verot *
-1,3
-1,9
-31,6
-0,2
KATSAUSKAUDEN TULOS
-3,5
-3,2
-9,4
-6,7
Tulos / osake (mk)
-0,90
-0,80
-12,5
-1,71
* Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot.
Laskennallista verosaamista ulkomaisen tytäryhtiön osalta ei ole
huomioitu. Edellisen vuoden luvut on muutettu uuden kirjanpitolain
mukaisiksi.
KONSERNIN TASE
Mmk
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTO-OMAISUUS
SAAMISET
RAHOITUSOMAISUUS
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Vararahasto
Muu oma pääoma

50,1

52,8

-5,1

54,6

36,8
77,4
21,1
185,4

41,7
60,0
19,7
174,2

-11,8
29,0
7,1
6,4

36,4
73,2
14,4
178,6

84,8
39,7
31,2
13,9

96,7
39,7
30,8
26,2

-12,3
0,0
1,3
-46,9

94,1
39,7
31,2
23,2

PAKOLLISET VARAUKSET

0,5

0,0

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

50,7
49,4
185,4

40,0
37,5
174,2

26,8
31,7
6,4

46,8
37,7
178,6

21,28
45,6
2,2

24,35
55,6
11,5

-12,6
-18,0
-80,9

24,57
54,7
20,1

1,6 %
482

9,2 %
468

3,0

7,7 %
476

4/99

4/98

10/98

10,6

13,6

10,6

29,6

29,6

29,6

14,9
3,4

21,7
0,0

16,3
0,0

TUNNUSLUVUT
Oma pääoma / osake (mk)
Omavaraisuusaste,%
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen (Mmk)
% liikevaihdosta
Henkilöstö keskimäärin
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
Mmk
ANNETUT PANTIT
Omasta puolesta
VELAN VAKUUDEKSI ANNETUT
KIINNITYKSET
Omasta puolesta
MUUT VASTUUT JA
VASTUUSITOUMUKSET
Omasta puolesta
MAHDOLLINEN VEROVASTUU

0,0

Omapääoma/osake = Omapääoma + vapaaehtoiset varaukset/
osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 30.4.
Omavaraisuusaste-% = Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset/
taseen loppusumma - saadut ennakot x 100

KATSAUSKAUDEN PÖRSSITIEDOTTEET

30.11.1998
3.12.1998
18.12.1998
21.1.1999
23.2.1999
11.3.1999
19.3.1999
31.3.1999
14.4.1999
30.4.1999

Efore-konsernin tilinpäätöksen julkistaminen
(aikataulu)
Efore-konsernin tilikausi alkoi
ennätyskuukaudella
Efore-konsernin ennakkotiedot tilinpäätöksestä
tilikaudelta 1.11.1997 - 31.10.1998
Eforen liikevaihto 261,5 mmk, osingonjakoehdotus
1,00 mk osakkeelta (tilinpäätöstiedote)
Kutsu Efore Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Efore Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä
Eforen järjestelmävienti vetää taas
Efore muuttaa konserniorganisaatiotaan
Eforelle varatoimitusjohtaja
Eforen 6 kk:n liikevaihto

