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OSAVUOSIKATSAUS 1.11.1999 - 31.7.2000 (9 kk)
EFOREN LIIKEVAIHTO KASVOI 25,9 % JA LIIKEVOITTO NOUSI 19,9
MMK:AAN
Efore-konsernin liikevaihto yhdeksän kuukauden
tarkastelujaksolla kasvoi edellisen vuoden vastaavasta
ajanjaksosta 25,9 % ja oli 264 Mmk (210 Mmk). Liikevoitto oli
19,9 Mmk (liiketappio -4,2 Mmk) eli 7,5 %. Efore on nopeasti
kasvamassa globaaliksi teholähdetoimittajaksi. Kiinan
toiminnan hyvän liikkeellelähdön myötä Eforella on nyt
tuotannollista toimintaa kolmessa maanosassa; Euroopassa,
Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.
LIIKEVAIHDON KASVU JATKUU
Konsernin toimialalla, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa,
tuotteiden kysynnän kasvu on jatkunut voimakkaana. Eforelle
tämä on merkinnyt mahdollisuutta hyödyntää vuosien 1998 - 1999
aikana tehtyjä investointeja ja laajennuksia.
Konsernin yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 264 Mmk, kasvu
25,9 % edellisen tilikauden vastaavasta ajanjaksosta.
Tilikauden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 88 Mmk (66
Mmk), kasvu 33,6 %. Emoyhtiön yhdeksän kuukauden liikevaihto
oli 199 Mmk (144 Mmk), kasvu 38 %.
Liikevaihdon kasvu on kohdistunut konsernin kaikkiin
tuotteisiin; asiakaskohtaisiin teholähteisiin, inverttereihin
ja järjestelmätuotteisiin.
Viennin ja ulkomaan laskutuksen osuus liikevaihdosta oli 48 %
eli 126 Mmk. Merkittävimmät vientimaat olivat Iso-Britannia,
Ruotsi, Venäjä, Irlanti, Baltian maat, USA ja Itävalta.
NETTOTULOS KASVOI 10,9 MMK:AAN
Myönteinen tuloskehitys jatkui. Tehtaiden hyvä käyttöaste ja
kustannushallinta ovat vaikuttaneet tulokseen positiivisesti.
Tarkastelujakson toisella puoliskolla komponenttien
markkinatilanne vaikutti jonkin verran kustannuksia
nostavasti. Näitä kustannuksia pystyttiin vain rajatusti
siirtämään myyntihintoihin.
Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 19,9 Mmk eli 7,5 %
(liiketappio -4,2 Mmk). Kolmannen vuosineljänneksen
liikevoitto oli 3,7 Mmk (liiketappio -0,7 Mmk). Emoyhtiön
vastaavat luvut yhdeksän kuukauden jaksolla olivat 21,2 Mmk
eli 10,7 % (5,0 Mmk, 3,5 %) ja kolmannen vuosineljänneksen
liikevoitto oli 3,9 Mmk (1,9 Mmk).
Konsernin katsauskauden voitto ennen satunnaisia eriä oli 19,6
Mmk (tappio -3,0 Mmk) ja nettovoitto 10,9 Mmk eli 4,1 %
(tappio -5,4 Mmk).
Efore (USA), Inc:n tulos oli vielä 5,1 Mmk (7,2 Mmk)

tappiollinen. Emoyhtiön saamiset USA:n tytäryhtiöltä ovat
yhteensä 34,6 Mmk ja takaukset 14,3 Mmk.
Konsernin tuloksen tarkastelussa tulee ottaa huomioon, että
katsauskaudella noudatettiin edellisessä tilinpäätöksessä
käyttöönotettua kehittämismenojen käsittelyperiaatetta siten,
että pitkäaikaisten, useampana vuonna tulosta tuottavien
tuotekehitysprojektien kustannuksia aktivoitiin taseeseen
yhteensä 3,2 Mmk:lla. Vastaava aktivointi koko edellisellä 12
kuukauden tilikaudella oli 4,4 Mmk.
EFOREN VAHVUUS ERIKOISOSAAMISESSA
Eforen asiakaskunta toimii nopeasti kasvavilla markkinoilla.
Etenkin matkaviestinnän verkkoratkaisujen kysynnän kasvun
oletetaan yleisesti markkinoilla kiihtyvän entisestään vuosina
2001 ja 2002, kun operaattorit investoivat uuden sukupolven
ratkaisuihin ja Eforen alalla toimivat asiakkaat olettavat
kasvavansa markkinoiden mukana.
Teholähde on itsenäinen erikoisosaamista sisältävä
osakokonaisuus, jonka useimmat asiakasyritykset ovat päätyneet
ostamaan tähän teknologiaan erikoistuneilta yrityksiltä
projektina. Projekteissa integroituvat kokonaisprosessina
tuotekehitys, tuotantoonsiirto sekä tuotteen elinkaaren
kattava tuotehallinta. Suomesta ei löydy vastaavaa
kansainvälistynyttä teholähdeyritystä ja Efore kilpailee
tyypillisesti kansainvälisten teholähdeyritysten kanssa.
Eforen valitsemissa asiakassegmenteissä kasvu on
teholähdetoimialan keskiarvoja selvästi suurempi. Efore
poikkeaa kilpailijoistaan keskittymällä asiakaskohtaisiin
ratkaisuihin ja asiakkaisiin, joilla on samankaltaiset
tarpeet.
Efore on kehittänyt yksiköidensä toimintamallit ja prosessit
yhteensopiviksi, jolloin tuotteet voidaan paikallisesti
valmistaa kansainvälistenkin asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Asiakkaat arvostavat joustavuutta ja ammattitaitoa. Eforella
on vahva markkina-asema omalla osaamisalueellaan.
KOMPONENTTITILANNE HALLINNASSA
Efore on pystynyt täysimääräisesti vastaamaan kasvaneeseen
kysyntään toimialan huippua edustavalla toimitusvarmuudella,
vaikka komponenttien saatavuus on jatkunut tiukkana. Yleisesti
ottaen toimitusajat ovat huomattavasti pidentyneet tämän
vuoden aikana. Tilanne on tasoittunut viimeisten kuukausien
aikana.
Efore on voinut komponenttien hankinnassa hyödyntää eri
puolilla maailmaa olevia konsernin yksiköitä. Efore on myös
kehittänyt yhteistyötä toimittajien kanssa mm. ottamalla
käyttöön sähköisen kaupankäynnin välineitä. Kysyntä- ja
saatavuustietojen nopea siirto logistiikkaketjussa on erittäin
tärkeää oikea-aikaisen ja -määräisen materiaalivirran
varmistamiseksi. Materiaalitoimintojen jatkuva kehittäminen on
yksi toimintojen avainalueista.
KEHITYS KONSERNIYHTIÖISSÄ
Emoyhtiön liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavasta
tarkastelujaksosta 38 %. Kasvanut teholähdetuotanto on
pystytty toteuttamaan nykyisellä konekannalla. Efore on
vahvasti mukana tuotteissa, jotka liittyvät uusiin GPRS-,
EDGE- ja UMTS- matkapuhelinverkkoratkaisuihin. Osa näistä
tuotteista on jo tuotantoonsiirtovaiheessa ja useita uusia
tuoteprojekteja on käynnistetty.
Muuntolaite Oy:n liikevaihto kasvoi 20 % edellisen vuoden
yhdeksän kuukauden katsauskaudesta. Tasasuunninjärjestelmiin
keskittynyt osa muodostaa Efore Power Systemsliiketoimintayksikön, minkä lisäksi yhtiö valmistaa
asiakaskohtaisten teholähteiden piensarjoja. Efore Power
Systemsin vienti suuntautui katsauskaudella pääasiassa
Venäjälle ja Baltian maihin. Vientimarkkinointi uusien

alueiden avaamiseksi jatkui. EPOS-tuoteperheen laajentamisessa
edettiin suunnitelmien mukaisesti.
Efore (USA), Inc:n liikevaihto säilyi edellisen vuoden
tasolla. Teksasin tehtaalle hankitun tuotantolinjan moderni
pintaliitostekniikka täydentää Eforen globaalia kykyä vastata
asiakkaiden teholähdetarpeisiin.
Marraskuussa 1999 perustettu tytäryhtiö Efore (Suzhou)
Electronics Co., Ltd. toimitti ensimmäiset Kiinassa
valmistetut teholähteet asiakkaalle maaliskuussa. Kysyntä on
ylittänyt odotukset ja volyymitoimitukset ovat alkaneet.
Kauppapolitiikka Kiinassa suosii paikallisia
tavarantoimittajia, jolloin myös Eforen tehtaan tuotanto luo
selvää kilpailuetua voimakkaasti kasvavilla markkinoilla.
Tuotantotilat kasvatettiin reiluun 1000 mý:iin, koska näkymät
ovat hyvät.
Saksalaisen osakkuusyhtiön Power Innovation GmbH:n liikevaihto
on edelleen jäänyt tavoitteista ja se teki tappiollisen
tuloksen katsauskaudella.
TUOTEKEHITYS EFOREN MARKKINOINTIVALTTI
Efore Power Design Oy:lle on keskitetty konsernin
tuotekehitystoiminta. Yhtiön suunnittelemat tuotteet
valmistetaan konsernin tehtailla. Sopimusvalmistajista
poiketen tuotekehitystoiminta on oleellinen osa Eforen
kaltaisen yrityksen toimintastrategiaa. Kehitystyön kysyntä on
jatkunut korkeana.
INVESTOINNIT TUOTEKEHITYKSEEN JA KANSAINVÄLISTYMISEEN
Investoinnit olivat 11,2 Mmk (2,8 Mmk), josta
kehittämismenojen aktivointi oli 3,2 Mmk. Efore (USA), Inc:lle
hankittu pintaliitosladontalinja sekä Kiinan tuotannon
investoinnit testauslaitteistoon ja ATK-järjestelmään
lisäävät oleellisesti Eforen kykyä palvella asiakkaita
kansainvälisillä markkinoilla. USA:ssa investointi
pintaliitosladontalinjaan mahdollistaa myös tulevien
uudentyyppisten tuotteiden tuotannon Efore (USA), Inc:in
tehtaalla.
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin
512 (488) ja katsauskauden lopussa 531 (491).
Henkilöstömäärään sisältyy lomakauden aikana hyvästä
kysyntätilanteesta johtuen merkittävästä määrästä
kesäsijaisia. Määräaikaisessa työsuhteessa 31.7.2000 oli 99
henkilöä.
RAHOITUSASEMA EDELLEEN HYVÄ
Merkittävästä liikevaihdon kasvusta huolimatta konsernin
rahoitusasema on edelleen hyvä. Nettorahoituskulut olivat 0,3
Mmk. Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 44,9
% (47,1 %). Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 27,1
Mmk (34,5 Mmk). Taseen loppusumma oli 215,4 Mmk (177,5 Mmk).
KONSERNIRAKENNETTA KEHITETÄÄN
Konserniiin kuuluvat emoyhtiö Efore Oyj ja sen kokonaan
omistamat tytäryhtiöt Muuntolaite Oy, Efore Power Design Oy,
Efore (USA), Inc., Efore (UK) Ltd ja Efore (Suzhou)
Electronics Co., Ltd. Efore Oyj omistaa 25% tehoelektroniikan
alalla toimivasta saksalaisesta Power Innovation GmbH:sta.
Konsernirakennetta selkiyttää Muuntolaite Oy:n sulautuminen
emoyhtiöön, jonka yhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet.
Sulautumisprosessi on tarkoitus viedä päätökseen 31.1.2001.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Efore Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.7.2000 oli
41.113.762,12 markkaa. Hallituksella ei ole voimassaolevaa

valtuutusta osakepääoman korottamiseen. Hallitus on käyttänyt
yhtiökokouksen 16.3.2000 myöntämää valtuutta ostaa omia
osakkeita. Ostot ovat tapahtuneet 31.7.2000 päättyneen
katsauskauden jälkeen ja edustavat alle 2 Mmk rahallista
sijoitusta.
Kaupankäynti Efore Oyj:n A-osakkeilla Helsingin Pörssin Ilistalla katsauskaudella 1.11.1999 - 31.7.2000 on ollut
vilkasta. Osakevaihdon yhteismäärä oli 3.663.832 kpl ja arvo
145,5 Mmk, osuus koko osakemäärästä 90,1 %. Osakkeen kurssi
vaihteli 77,00 markan (12,95 EUR) ja 23,25 markan (3,91 EUR)
välillä. Koko osakekannan markkina-arvo 31.7.2000 laskettuna Aosakkeiden kauden viimeisellä hinnalla oli 169,3 Mmk.
Osakkeenomistajien lukumäärä oli katsauskauden päättyessä 1363
(31.10.1999: 1065).
VEROTUS
Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat
verot erillisyhtiöissä. Varovaisuuden periaatteen mukaan
laskennallista verosaamista ulkomaisen tytäryhtiön osalta ei
ole huomioitu.
Emoyhtiössä oli edellisen vuoden tilinpäätöksessä
vapaaehtoisena varauksena vuoden 1997 fuusiossa
haltuuntulleiden omien osakkeiden luovutuksesta johtuva
mahdollinen veroseuraamus, nettovaikutukseltaan 1,7 Mmk.
Konsernissa vapaaehtoinen varaus on jakokelvottomassa omassa
pääomassa. Uudenmaan veroviraston ja Uudenmaan verotuksen
oikaisulautakunnan päätösten mukaisesti Efore Oyj on elokuussa
maksanut kyseisen veron sekä sille korkoa 0,3 Mmk. Yhtiö on
valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja pitää
valituksen hyväksymistä todennäköisenä.
TILIKAUDEN NÄKYMÄT OVAT POSITIIVISET
Efore on varautunut nopeana jatkuvaan tuotannon kasvuun.
Kiinaan perustettu yhtiö on tuonut lisäkapasiteettia. Efore
(USA), Inc:ille hankittu pintaliitoslinja nostaa Teksasin
tehtaan tuotantokapasiteetin uudelle tasolle. Kapasiteettia
pystytään lisäämään Saarijärvellä ja Vantaalla
tilajärjestelyillä ja jatkuvalla prosessien kehittämisellä.
Konsernin tuloksen ja kannattavuuden odotetaan edelleen
kehittyvän myönteisesti. Eforen ja sen asiakkaiden markkinat
ovat herkkiä nopeille vaihteluille, jotka voivat vaikuttaa
liikevaihdon ja tuloksen todelliseen kehitykseen.
Teknisen kehityksen aiheuttama vuotuinen hintaeroosio
vaikuttaa tuotteiden myyntihintoihin. Hintaeroosion
kompensoimiseksi on tuotannon tehokkuutta ja automaatioastetta
kehittämällä hallittu tuotekustannuksia. Uusi
pintaliitosladontaan perustuva tuotantotekniikka toimii ja
koneiden käyttöasteen odotetaan edelleen pysyvän hyvänä.
Teholähteiden ja tasasuunninjärjestelmien kysyntä näyttäisi
säilyvän hyvällä tasolla viimeisellä vuosineljänneksellä.
Liikevaihdon vuosikasvun odotetaan pysyvän yli 20 prosentin
tasolla koko tilikauden ajan. Kiinan markkinat ovat nopeasti
kehittymässä elektroniikan alalla. Useat teholähteitä
käyttävät asiakkaat toimivat jo alueella. Mahdollisuudet
Kiinan yhtiön nopealle kasvulle näyttävät edelleen hyviltä.
Kysynnän kasvun ennakoidaan jatkuvan myös seuraavalla,
1.11.2000 alkavalla tilikaudella
Kaikki tilinpäätösluvut ovat markkoina.
Tietoja ei ole tilintarkastettu.
Ennakkotiedot tilikauden 1.11.1999 - 31.10.2000
tilinpäätöksestä julkaistaan 14.12.2000 ja tilinpäätöstiedote
julkaistaan 10.1.2001.
Lisätietoja antavat Riitta Kirjalainen, controller, puh. 040
512 8803 ja Jorma Lappalainen, talous- ja hallintojohtaja,

puh. 040 821 8753.
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KONSERNIN TULOSLASKELMA
Mmk
LIIKEVAIHTO
Valmiiden ja
keskeneräisten
tuotteiden varastojen
muutos
Liiketoiminnan muut
tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut
kulut
Osuus osakkuusyrityksen
tuloksesta
LIIKEVOITTO/-TAPPIO
Rahoitustuotot ja kulut (netto)
TULOS ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
TULOS ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA
VEROJA
Tuloverot
KATSAUSKAUDEN
VOITTO/TAPPIO
Veroina on otettu
huomioon katsauskauden
tulosta vastaavat
verot.
Tulos/osake
KONSERNIN TASE
Mmk
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Vararahasto
Muu oma pääoma
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

11/997/00
9 kk

11/987/99
9 kk

muutos
%

11/9810/99
12 kk

264,0
5,2

209,7
-2,5

25,9
-308,0

289,9
-0,4

0,8

1,6

-50,0

1,3

-147,6
-68,9
-10,6

-113,5
-67,2
-10,1

30,0
2,5
5,0

-158,4
-89,5
-13,5

-22,7

-21,1

7,6

-28,6

-0,3

-1,1

-72,7

-0,7

19,9
-0,3

-4,2
1,2

-574,8
-125,0

0,1
1,0

19,6

-3,0

754,7

1,1

19,6

-3,0

754,7

1,1

-8,7
10,9

-2,4
-5,4

262,5
302,6

-0,9
0,2

2,67

-1,37

294,90

0,04

31.7.2000 31.7.1999

muutos 31.10.199
9
%

7,6
0,6
40,2
1,5

2,0
3,3
40,5
1,5

280,0
-81,8
-0,7
0,0

6,3
2,3
39,5
1,9

57,9
75,2
5,3
27,1
215,4

36,6
59,1
0,0
34,5
177,5

58,2
27,2
-21,4
21,4

38,8
68,6
0,1
33,3
190,8

96,8
41,1
31,7
24,0

83,6
39,8
31,2
12,6

15,8
3,3
1,6
90,5

88,9
39,8
32,1
17,0

31,0
87,6
215,4

55,8
38,1
177,5

-44,4
129,9
21,4

44,1
57,8
190,8

Oma pääoma/osake, mk
Omavaraisuusaste,%
Bruttoinvestoinnit(Mmk)
Henkilöstö keskimäärin

22,18
44,9
11,3
512

21,28
45,6
2,8
488

4,2
-1,5
303,6
4,9

22,95
46,8
11,1
491

Oma pääoma/osake = Oma
pääoma/antioik.
osakkeiden lukumäärä
31.7.2000
Omavaraisuusaste-% =
Oma pääoma/taseen
loppusumma-saadut
ennakot x 100
KONSERNIN
31.7.2000 31.7.1999
VASTUUSITOUMUKSET
OMASTA PUOLESTA, Mmk
- Annetut pantit
0,6
0,4
3,5
3,5
Kiinteistökiinnitykset
- Yrityskiinnitykset
37,1
36,1
Vuokra- ja
leasingvastuut
- tilikaudella
6,5
5,9
maksettavat
- myöhemmin maksettavat
11,6
7,8

muutos-% 31.10.199
9
50,0
0,0

0,4
3,5

2,8

37,1

10,2

5,9

48,7
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EFORE-KONSERNI
Efore-konserni suunnittelee, markkinoi ja valmistaa
tehoelektroniikkaa maailman johtaville tietoliikenne- ja
teollisuusyrityksille. Emoyhtiö on vuonna 1975 perustettu
Efore Oyj. Asiakkaat ovat pääosin kansainvälisesti toimivia
tietoliikenne-,teollisuusautomaatio- ja
sairaalaelektroniikkayrityksiä sekä teleoperaattoreita.
Konserniyhtiöt ovat erikoistuneet asiakaskohtaisiin
teholähteisiin, tasasuunninjärjestelmiin ja vaihtosuuntaajiin,
joilla muutetaan sähkövirtaa ja varmistetaan häiriötön
virransyöttö. Vuonna 1999 konsernin liikevaihto oli 289,9 Mmk,
ja sen palveluksessa oli 491 henkilöä. Efore Oyj on Helsingin
pörssin I-listalla noteerattava yhtiö. Konsernin kotimaan
toimipisteet sijaitsevat Espoossa, Saarijärvellä, Vantaalla,
Tampereella ja Jyväskylässä. Ulkomaantoimipisteet sijaitsevat
Ruotsissa, Englannissa, Teksasissa, Kiinassa ja osakkuusyhtiö
Saksassa.
Lisätietoja kotisivuiltamme http://www.efore.fi

