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OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2000 - 31.1.2001
EFORE-KONSERNIN LIIKEVAIHTO 15,9 Meur, KASVU 1,7 %
Efore-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä
edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta 1,7 % ja oli 15,9 Meur
(15,7 Meur). Vaikka volyymien kasvu oli merkittävästi suurempi,
liikevaihdon kasvu jäi pieneksi. Emoyhtiön liikevaihto oli 11,4
Meur (12,1 Meur).
LIIKETOIMINNAN KEHITYS
Efore-konsernin toimialoilla kysyntä kasvoi lukuunottamatta
järjestelmät-liiketoiminnan asiakkaita. Järjestelmätuotteiden
kysyntä jäi edellisvuodesta.
Suoran
53,9 %
olivat
Venäjä

viennin ja ulkomaan laskutuksen osuus liikevaihdosta oli
eli 8,9 Meur (7,3 Meur, 47 %). Tärkeimmät vientimaat
Iso-Britannia, Kiina, Ruotsi, Itävalta, USA, Saksa, sekä
ja Baltian maat.

3 KUUKAUDEN TULOS 0,3 Meur
Konsernin liikevoitto oli 0,7 Meur eli 4,4 % (1,7 Meur).
Emoyhtiön vastaavat luvut olivat 0,4 Meur (1,8 Meur) eli 3,3 %.
Konsernin katsauskauden voitto ennen satunnaisia eriä oli 0,4
Meur (1,6 Meur) ja nettovoitto oli 0,3 Meur, 1,7 % (1,0 Meur, 6,2
%). Komponenttien markkinatilanne vaikutti katsauskaudella vielä
edelleen kustannuksia nostavasti. Näitä kustannuksia pystyttiin
vain rajoitetusti siirtämään myyntihintoihin.
LIIKEVAIHDON KEHITYS
Konsernin liikevaihto oli 15,9 Meur (15,7 Meur), josta emoyhtiön
osuus 11,4 Meur (12,1 Meur). Katsauskausi alkoi kohtuullisen
hyvin. Konsernin ulkomaisten yksiköiden liikevaihto kasvoi
selvästi. Alalla tavanomaiseksi muodostuneista toiminnan
vaihteluista johtuen konsernin liikevaihdon budjetoitu tavoite
kuitenkin alittui hienoisesti. Toteutuneeseen liikevaihtoon
vaikutti toimituksiin liittyvä toimintamallin muutos, jonka
seurauksena valmiit tuotteet ovat asiakkaan tiloissa, mutta
kuuluvat Eforen varastoon, kunnes asiakas ottaa tuotteet käyttöön
ja ne voidaan laskuttaa.
KONSERNIRAKENNE
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Efore Oyj ja sen kokonaan omistamat
tytäryhtiöt, Efore Power Design Oy, Efore (UK) Ltd, Efore (USA),
Inc. ja Efore (Suzhou) Electronics Co., Ltd. Muuntolaite Oy
fuusioitiin emoyhtiöön Efore Oyj:ön katsauskauden päättyessä.
Efore Oyj omistaa myös 25% tehoelektroniikan alalla toimivasta
saksalaisesta Power Innovation GmbH:sta.
KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMAT
Efore on valinnut strategiakseen palvella maailmanlaajuisesti

toimivia tietoliikenteen ja muun elektroniikan
järjestelmätoimittajia. Tämä edellyttää ketteryyttä ja valmiutta
kansainvälisen toiminnan kehittämiseen.
Kansainvälistymisstrategian ansiosta Efore on kehittynyt
muutamassa vuodessa paikallisesta suomalaisesta PKT-yrityksestä
kansainvälisestikin merkittäväksi toimijaksi valitsemillaan
markkinasegmenteillä.
Efore on vahvasti mukana myös tuotteissa, jotka liittyvät
uusimman teknologian matkapuhelin-verkkoratkaisuihin. Osa näistä
on jo tuotannossa ja uusimpien, viime vuonna käynnistettyjen
kehitysprojektien tuloksena syntyneiden tuotteiden siirto
tuotantoon on meneillään.
Eforen toimintamalli perustuu asiakasvastuullisiin ryhmiin,
joissa asiakaskohtaisesti kootut tuotekehitys- ja tuotantotiimit
toimivat. Tavoitteina ovat asiakkaan tyytyväisyys ja toiminnan
kannattavuus. Tällä toimintatavalla varmistetaan Eforen ja sen
asiakkaiden liiketoimintaprosessien yhteensopivuus, joka on
edellytys pitkäaikaiselle ja toimivalle, molempien osapuolten
näkökohdat huomioon ottavalle yhteistyölle.
Efore Oyj:n liikevaihto oli 11,4 Meur (12,0 Meur); edellisen
vuoden vastaavasta tarkastelujaksosta liikevaihto laski 5,5 %.
Saarijärven tehdas on toiminut koko katsauskauden täydellä
kapasiteetilla.
Efore (USA), Inc:n liikevaihto 1,9 Meur (1,2 Meur)
katsauskaudella kasvoi edellisen vuoden tasosta 53,7 %. Yhtiön
toiminnan uudelleenjärjestelyjen tuloksena USA:n tehtaan tuotanto
toimii nyt SMT-linjan osalta kahdessa vuorossa ja muu tuotanto
yhdessä vuorossa. USA:n tehdas on nyt saatu sovitetuksi
globaaliin toimintamalliin. Yhtiön tulos oli marraskuussa
tappiolla ja joulu- ja tammikuussa positiivinen. Samalla on
jatkettu sekä asiakaspohjan että tuotevalikoiman laajentamista.
USA:n alueelle ollaan perustamassa edustajaverkkoa, joka jo nyt
käsittää viisi osavaltiota ja Kanadan.
Efore (Suzhou) Electronics Co., Ltd. on kasvanut ennakoidulla
vauhdilla. Liikevaihto oli 2,1 Meur (0 eur). Efore Suzhou
valmistaa ja myy pääasiassa asiakaskohtaisia teholähteitä.
Kauppapolitiikka Kiinassa suosii paikallisia tavarantoimittajia,
jolloin myös Eforen tehtaan tuotanto antaa kilpailuetua
voimakkaasti kasvavilla markkinoilla.
Efore (USA), Inc. ja Efore (Suzhou) Electronics Co., Ltd. tukevat
myös materiaalihankintoja koko konsernin tarpeisiin.
Muuntolaite Oy valmistaa tasasuunninjärjestelmiä ja
asiakaskohtaisten teholähteiden piensarjoja. Liikevaihto oli 2,4
Meur (2,8 Meur). Yhtiö sulautui aikaisemman sopimuksen mukaisesti
Efore Oyj:ön katsauskauden päättyessä 31.1.2001. Sulautumisessa
syntyvä fuusiovoitto (0,6 Meur) kirjataan emoyhtiössä toisella
vuosineljänneksellä. Fuusiolla ei ole vaikutusta konsernin
tulokseen.
Efore Power Design Oy on ollut hyvin työllistetty
konserniyhtiöiden tuotekehitysprojekteissa koko katsauskauden
ajan. Keskitetty malli tuotekehityksessä on osoittautunut
toimivaksi koko konsernin kannalta.
Efore (UK) Ltd on jatkanut toimintaa myyntiyhtiönä palvellen
paikallisia asiakkaita.
Saksalaisen osakkuusyhtiön, Power Innovation GmbH:n liikevaihto
yli kaksinkertaistui katsauskautena edellisvuoteen verrattuna.
Yhtiön tilauskanta on hyvä, samoin näkymät koko vuodenkin osalta.
INVESTOINNIT
Investoinnit olivat 0,5 Meur (0,5 Meur), josta kehittämismenojen
aktivointi oli 0,1 Meur (0,2 Meur). Katsauskaudella hankittiin
Kiinan yhtiöön sama toiminnanohjausjärjestelmä, joka on käytössä
konsernin suomalaisissa yhtiöissä.

Toisen vuosineljänneksen aikana Saarijärven tehtaalle asennetaan
toinen SMT-linja, joka kasvattaa tuotantokapasiteettia
odottamamme kysynnän kasvun tarpeisiin. Investoinnin arvo on noin
1,7 Meur. Huhtikuussa 2001 käynnistyvä SMT-linja kaksinkertaistaa
tehtaan pintaliitoskapasiteetin ja parantaa samalla tuotannon
optimointimahdollisuuksia.
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 522
(500) ja katsauskauden lopussa 526 (506), joista Suomessa 447
henkilöä ja ulkomailla 79 henkilöä.
RAHOITUSASEMA
Rahoitusasemaan ovat vaikuttaneet liiketoiminnan laajentumisen
lisäksi erityisesti materiaalien saatavuuden varmistukseen
liittyvät varmuusmarginaalit ja tuotannon globaalista
toimintamallista johtuva varastojen kasvu uutta tuotantoa
käynnistettäessä. Pääoman sitoutuminen on tapahtunut
käyttöpääomaan.
Konsernin rahoitusasema on jonkin verran kaventunut.
Nettorahoituskulut olivat 0,3 Meur (0,01 Meur). Konsernin
omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 43,5 % (45,3 %).
Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 2,8 Meur (7,2 Meur).
Taseen loppusumma on 37,3 Meur (34,7 Meur).
GLOBAALI TUOTANTOMALLI TOTEUTUU
Saarijärven tehtaan pintaliitosladontalinja (SMT) on saavuttanut
asetetut tavoitteet ja pystynyt ennätyksellisiin tuotantomääriin.
Tiukat toimitusaikataulut asiakkaille ovat pitäneet.
Vantaan tehtaan EPOS-sarjan tasasuuntajille on saatu
hyväksymislausunnot ja niiden sarjatuotantotoimitukset ovat
käynnistyneet.
USA:n tehtaalle edellisellä tilikaudella hankittu
pintaliitosladontalinja (SMT) on saatu käyttöön. Tehtaalla
voidaan nyt valmistaa kaikkia konsernin tuotanto-ohjelmaan
kuuluvia tuotteita. Tuotannon globaali toimintamalli on tältä
osin toteutunut.
Kiinassa osa tuotannosta on ulkoistettu paikalliselle
alihankkijalle.
TUOTEKEHITYS EFOREN MARKKINOINTIVALTTI
Tuotekehityksen painoarvo toiminnassa pysyy edelleen korkeana.
Efore Power Design Oy vastaa keskitetysti konsernin
tuotekehitystoiminnasta. Efore Power Design Oy:n merkittävä panos
ja innovaatiot tuotteiden suunnittelussa ovat myös yhä useammassa
tapauksessa tehneet mahdolliseksi Eforelle pitää tuotteiden
yksinomaiset valmistusoikeudet. Tuotteet valmistetaan
pääsääntöisesti konsernin tehtaissa. Uuden teknologian avulla
toteutettujen tuotteiden lämpö- ja sähkötekniset ominaisuudet
ovat kansainvälistä huipputasoa, samoin niiden tuotantotehokkuus.
EPOS-sarjan tasasuuntaajiin lanseerattiin ohjelmallinen ohjausja valvontajärjestelmä, johon liittyy mahdollisuus langattomaan
kaukokäyttöön. Näiden ratkaisujen vaikutus näkyy jo nyt
positiivisena konsernin toiminnassa.
HALLINTO
Efore Oyj:n hallituksessa ovat toimineet Ins., MBA Hannes
Fabritius (puheenjohtaja), merkonomi Pirkko Fabritius, ekonomi
Risto Kari, DI Olli Kokkonen, Yo-merkonomi, VMK Matti Tammivuori
sekä varajäsenenä DI Markku Hangasjärvi. Tilintarkastajana on
toiminut Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Efore Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.10.2000 oli 6.914.838
euroa. Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä 4.067.552, joista A-

sarjan osakkeita on 3.802.744 ja K-sarjan osakkeita 264.808
kappaletta. Hallituksella ei ole voimassaolevaa valtuutusta
osakepääoman korottamiseen.
Kaupankäynti Efore Oyj:n A-osakkeilla Helsingin Pörssin Ilistalla katsauskauden aikana oli vilkasta ja kauppojen
yhteismäärä 453.874 kappaletta ja vaihdon arvo 3,4 Meur. Osakkeen
kurssi vaihteli 6,76 ja 8,40 euron välillä. Koko osakekannan
markkina-arvo laskettuna A-osakkeiden viimeisellä
kaupankäyntihinnalla oli 31.1.2001 29,2 Meur. Osakkeenomistajien
lukumäärä oli katsauskauden päättyessä 1325 (31.10.2000:1361).
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Efore Oyj:n yhtiökokous 16.3.2000 antoi hallitukselle
valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
voimassa olevan osakeyhtiölain mukaisesti. Valtuutus on voimassa
enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiö on edellisen ja kuluvan
tilikauden aikana ostanut julkisessa kaupankäynnissä 47.100 kpl
omia A-osakkeita, joista on maksettu yhteensä 402.766 euroa.
Osakkeet ovat nimellisarvoltaan yhteensä 80.070 euroa ja
kirjanpitoarvoltaan 342.244 euroa.
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu osuus
osakepääomasta on 1,16 % ja äänimäärästä 0,52 %. Yhtiön hallussa
olevilla omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä niille
makseta osinkoa. Valtuutuksen perusteella yhtiön haltuun
hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 199.231 kappaletta, joka
on 5 % yhtiön osakemäärästä. Osakkeet hankitaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistuksen suhteessa Helsingin Pörssin
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
VEROTUS
Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot
erillisyhtiöissä. Varovaisuuden periaatteen mukaan laskennallista
verosaamista ulkomaisen tytäryhtiön tappion osalta ei ole
huomioitu.
Fuusiossa vuonna 1997 haltuun tulleiden omien osakkeiden
myynnistä johtuva mahdollinen veroseuraamus on vielä edelleen
valitusprosessissa. Vaikka yhtiö ei pidä seuraamusta
todennäköisenä on siitä tehty emoyhtiössä 0,3 Meur:n
vapaaehtoinen varaus. Konsernissa vapaaehtoiset varaukset
sisältyvät jakokelvottomaan vapaaseen pääomaan.
LÄHIAJAN NÄKYMÄT
Asiakaskohtaisten teholähteiden kysyntä on vaikeasti
ennakoitavissa asiakkaittemme omien markkinoiden nopeista
muutoksista johtuen. Eforen päämääränä on olla asiakkailleen
paras mahdollinen yhteistyökumppani, joka kykenee tarjoamaan
luotettavan toimitusvarmuuden ja parhaat tekniset ratkaisut
kustannustehokkuudesta tinkimättä.
Kuluvan tilikauden tuloksen kehittymiseen vaikuttavat muun muassa
keskeisten komponenttien saatavuus, USA:n ja Kiinan
liiketoiminnan kehitys tilikauden aikana sekä kysynnän nopeat
vaihtelut ja tehtaiden käyttöasteet. Teknisen kehityksen ja
kilpailun aiheuttama hintaeroosio vaikuttaa tuotteiden
myyntihintoihin. Hintaeroosion kompensoimiseksi on tuotannon
tehokkuutta ja automaatioastetta parannettava jatkuvasti.
USA:n markkinointia kehitetään edustajaverkkoa laajentamalla.
Yksikön kannattavuus on parantunut uuden toimintamallin myötä ja
se on pystynyt luomaan lupaavia asiakaskontakteja, joiden
uskotaan johtavan paikallisen myynnin lisäkasvuun.
Kiinan markkinat kasvavat nopeasti kehittyvällä tietoliikenne- ja
tietotekniikka-alalla. Mahdollisuudet Kiinan yhtiön myönteisen
kehityksen jatkolle näyttävät edelleen hyviltä. Kiinassa on
merkittävä markkinasegmentti myös tasasuunninjärjestelmille.

Tasasuunninjärjestelmien kauppa ensimmäisen neljänneksen
notkahduksesta huolimatta kasvaa edelleen. Jo toteutettu
järjestelmäliiketoiminnan rationalisointi yhdessä lisääntyvien
volyymien kanssa parantaa tulosta hintapaineista huolimatta.
USA:n tehtaalla käynnistynyt pintaliitoslinja sekä Saarijärven
tehtaalle tulossa oleva uusi pintaliitoslinja nostavat
tuotantotehokkuutta edelleen.
Konsernin materiaalitoiminnan lähiajan tavoitteena on
materiaalien saatavuuden varmistamisen lisäksi käyttää entistä
enemmän edullisia hankintakanavia Kiinassa ja USA:ssa.
Efore Suzhoun laatujärjestelmää rakennetaan parhaillaan
tavoitteena saada ISO 9002 sertifikaatti toisen neljänneksen
aikana.
Markkinoiden epävarmuuksista huolimatta koko vuoden tuloksen
odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Liikevaihdon kasvun
arviot ovat edelleen yli 20 prosentin tasolla asiakkaitten
ennusteita ja tilikautta kokonaisuutena tarkasteltaessa.
Efore Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty DI Markku
Hangasjärvi, joka ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan
1.4.2001 alkaen. Hangasjärvi siirtyy yhtiöön Fortum-konsernista.
Hän on ollut Eforen hallituksen varajäsen 16.3.2000
yhtiökokouksesta alkaen. Hänen edeltäjänsä toimitusjohtaja Berndt
Schalin ilmoitti helmikuussa eroavansa yhtiön palveluksesta.
Yhtiön toiseksi varatoimitusjohtajaksi nimitettiin talous- ja
hallintojohtaja, ekonomi Jorma Lappalainen. Efore (USA), Inc:in
toimitusjohtaja Vesa Vihavainen jatkaa edelleen yhtiön
varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena.
Kaikki tilinpäätösluvut ovat euroina.
Tietoja ei ole tilintarkastettu.
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Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Berndt Schalin, puh. 050 2994
ja hallituksen puheenjohtaja Hannes Fabritius, puh. 040 501 5020.
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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 sähköä ja varmistetaan häiriötön virransyöttö.
Vuonna 2000 konsernin liikevaihto oli 356,5 Mmk, ja sen
palveluksessa oli keskimäärin 515 henkilöä. Efore Oyj on
Helsingin Pörssin I-listalla noteerattava yhtiö. Konsernin
kotimaan toimipisteet sijaitsevat Espoossa, Saarijärvellä,
Vantaalla, Tampereella ja Jyväskylässä. Ulkomaan toimipisteet
sijaitsevat Ruotsissa, Englannissa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja
osakkuusyhtiö Saksassa.

Lisätietoja kotisivuiltamme http://www.efore.fi

