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OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2000 - 31.7.2001 (9 KK)
EFOREN LIIKEVAIHTO 42,2 MILJOONAA EUROA JA
LIIKETULOS - 2,1 MILJOONAA EUROA.
Efore -konsernin liikevaihto yhdeksän kuukauden
tarkastelujaksolla oli 42,2 (44,4) milj. euroa. Liiketulos oli
- 2,1 (3,3) milj. euroa.
LIIKETOIMINNAN KEHITYS
Kuluvan vuoden alkupuolella alkanut elektroniikka-alan
heikentynyt markkinatilanne eritoten tietoliikennesektorilla
vaikutti voimakkaasti myös Eforen toimintaan kuluneen
tarkastelujakson aikana. Arvioitu uusien tuotteiden kasvava
kysyntä ei toteutunut odotetusti. Kun samalla vanhojen tuotteiden
kysyntä hienokseltaan laski, jäi tehtaiden käyttöaste ennustettua
alhaisemmalle tasolle. Lisäksi tulosta rasittivat edelleen
korkealla pysyneet materiaalikustannukset sekä aiempaa korkeammat
panostukset tuotekehitykseen ja uusasiakashankintaan.
Konsernin yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 42,2 milj. euroa,
muutos edellisen tilikauden vastaavaan - 5,0 %. Heinäkuun lopussa
päättyneen kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 13,3 milj.
euroa (14,8 milj. euroa).
Suoran viennin ja ulkomaan laskutuksen osuus liike-vaihdosta oli
55,0 % eli 23,1 (48,0 %, 21,2) milj. euroa. Euroopan osuus
kokonaisviennistä oli 63,4 %, USA:n 2,5 % ja Kiinan 26,9 %.
Konsernin yhdeksän kuukauden liiketulos oli - 2,1 (3,3) milj.
euroa. Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 0,7 (1,7) milj.
euroa, toisen neljänneksen liiketulos - 1,5 (liikevoitto 1,1)
milj. euroa ja kolmannen neljänneksen liiketulos - 1,3
(liikevoitto 0,6) milj. euroa.
Konsernin katsauskauden tappio ennen satunnaisia eriä oli 2,7
(voitto 3,3) milj. euroa ja nettotulos - 2,7 (1,8) milj. euroa.
Tulokseen kirjattiin varaston tämän hetken kysynnän perusteella
ennakoitavissa olevan epäkurantiksi syntyvän materiaalin arvon
alennusta 0,5 milj. euron arvosta.
Tarkastelujakson aikana aloitetun kannattavuuden
tehostamisohjelman (Crash Action Program) toimenpiteet alkoivat
vaikuttaa vasta osittain. Merkittävimmät säästöt ovat
odotettavissa vasta tilikauden viimeisellä neljänneksellä.
KATSAUSKAUDEN TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET KONSERNISSA
16.5.2001 annetussa pörssitiedotteessa ennakoitiin koko
tilikauden liikevaihdon ja tuloksen jäävän viime vuoden tasoa
heikommaksi. 7.6.2001 julkistetussa osavuosikatsauksessa
tilannetta päivitettiin toteamalla, että koko tilikauden tulos
jäänee lievästi tappiolliseksi.

Markkinoiden vilkastuminen ei kuitenkaan vielä aivan yltänyt
odotetulle tasolle tilikauden kolmannen vuosineljänneksen aikana.
Tuotteiden sukupolvenvaihdos tietoliikennesektorilla eteni
arvioitua hitaammin sekä asiakaskohtaisissa teholähteissä että
tasasuunninjärjestelmissä.
Katsauskauden aikana aloitettiin toiminnan sopeuttaminen kysyntää
vastaavalle tasolle käynnistämällä kannattavuuden
tehostamisohjelma (Crash Action Program). Ohjelman keskittyy
seuraaviin toimenpiteisiin: 1) tuotannon tehostaminen, 2)
materiaalikustannusten alentaminen, 3) varastojen pienentäminen,
4) kiinteiden kustannusten leikkaaminen ja 5) tuotekatteiden
nosto nykyisissä ja uusissa tuotteissa.
Tuotannon jatkuvaa tehostamista tiivistettiin parantamalla
kapasiteettisimuloinnin työkaluja. Tarkennetun kustannusseurannan
avulla voidaan tehostamistoimenpiteitä kohdistaa paremmin ja
hyödyntää tehokkaammin tehtaiden joustavia työaikajärjestelyjä.
Globaalia valmistusta tehostettiin optimoimalla eri tehtaiden
välistä tuotevalikoimaa.
Materiaalien hankintahintoihin suunnatut kehittämistoimenpiteet
jatkuivat. Tuloksista voidaan mainita esimerkkinä, että
ostohintojen tasoa kuuden päätuotteen osalta on saatu lasketuksi
keskimäärin 2,8 % verrattuna huhtikuun tilanteeseen.
Katsauskauden yksi ehkä merkittävin Crash Action Program- tulos
oli varastoon sitoutuneen pääoman selvä alentaminen. Tehtyjen
toimenpiteiden ansiosta varastot pienentyivät 18 %, 13,9 milj.
euron arvosta 11,4 milj. euroon. Varastojen arvoja pyritään
edelleen laskemaan siirtymällä valittujen toimittajien kanssa ns.
kaupintavarasto-malliin, jossa toimittaja varastoi materiaalin
omaan lukuunsa Eforen tehtailla.
Kiinteiden kustannusten leikkaaminen aloitettiin heti huhtikuun
alussa. Ruotsin myyntikonttori lakkautettiin ja Ruotsissa
tapahtuva myynti ja asiakaspalvelu keskitettiin Suomeen. IsoBritanniassa tapahtuva myynti päätettiin keskittää uudelle
paikalliselle jälleenmyyjälle.
Liittyen sekä kiinteiden kustannusten leikkaamiseen että
tuotannon tehostamiseen yhtiö antoi 13.7.2001 ilmoituksen YTneuvotteluiden aloittamisesta koskien konsernin Suomen koko
henkilöstöä. Neuvottelut saatiin päätökseen 8.8.2001.
Neuvottelujen tuloksena Suomen henkilöstö vähenee syksyn aikana
73 henkilöllä, kun mukaan lasketaan määräaikaisuuksien
päättymiset. Lisäksi koko Suomen henkilöstö osallistuu 2-4
viikkoa kestäviin lomautuksiin, jotka pidetään kuluvan syksyn ja
talven aikana. Osana ratkaisua myös Jyväskylän toimipiste
suljetaan vuokrasopimuksen irtisanomisajan puitteissa.
Efore (USA), Inc:n toimintojen sopeuttamista markkinoiden
edellyttämälle tasolle jatkettiin katsauskauden aikana.
Henkilöstö väheni 9 työntekijällä. Yhtiön yhdeksän kuukauden
liikevaihto oli 6,1 (4,0) milj. euroa, jossa kasvua oli 51 %
edellisen vuoden vastaavasta tasosta. Kesäkuussa Efore (USA), Inc
teki sopimuksen tasasuunninjärjestelmätoimituksista kolmeen
Wärtsilän voimalaitosprojektiin USA:ssa. Lisäksi yhtiö tiivisti
yhteistyötään Eforen saksalaisen osakkuusyhtiön Power Innovation
GmbH:n kanssa, jonka suunnittelemien vaihtosuunninjärjestelmien
nähdään olevan varsin kilpailukykyisiä USA:n markkinoilla.
Lisäksi jatkettiin jo 18 osavaltiota käsittävän edustajaverkon
laajentamista ja kouluttamista.
Efore (Suzhou) Electronics Co., Ltd:n liiketoiminta jatkui lähes
odotetusti katsauskauden ajan. Yhdeksän kuukauden liikevaihto oli
5,7 (0,7) milj. euroa.
Efore Power Design Oy:n tuotekehityskapasiteetti on ollut täysin
käytössä konserniyhtiöiden uusien tuotteiden kehitysprojekteissa
koko kyseisen katsauskauden ajan.
Saksalaisen osakkuusyhtiön Power Innovation GmbH:n kuluvan
tilikauden yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 3,2 milj. euroa ja
ylitti näin ollen selvästi viimevuoden vastaavan (1,0 milj.

euroa). Yrityksen 9 kuukauden tulos oli 0,1 milj. euroa.
INVESTOINNIT
Investoinnit olivat 3,4 milj. euroa (1,9 milj. euroa), josta
tuotekehitysmenojen aktivointi oli 0,8 milj. euroa. Tilikauden
merkittävin investointi, uusi pintaliitosladontalinja otettiin
käyttöön toukokuussa. Linja vahvistaa tuotantokapasiteettia ja
samalla automaatioaste tuotannossa kasvaa.
VEROTUS
Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot
erillisyhtiöissä. Varovaisuuden periaatteen mukaan laskennallista
verosaamista ulkomaisen tytäryhtiön osalta ei ole otettu
huomioon.
RAHOITUSASEMA
Rahoitusasemaan on vaikuttanut erityisesti materiaalien
saatavuuden varmistukseen liittyvät varmuusmarginaalit ja
tuotannon globaalista toimintamallista johtuva varastojen kasvu
uutta tuotantoa ja uusia tuotesukupolvia käynnistettäessä.
Pääoman sitoutuminen on tapahtunut käyttöpääomaan.
Rahoitusaseman parantamiseksi on tehostettu kysynnän
muutosseurantaa ja optimoitu materiaalien hallintaa eri
varastoissa käyttöpääoman pienentämiseksi.
Konsernin rahoitusasema on jonkin verran kaventunut.
Nettorahoituskulut olivat 0,6 milj. euroa (50 tuhatta euroa).
Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 37,0 % (44,9
%). Konsernin korolliset nettovelat olivat 9,5 milj. euroa.
Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 2,7 milj. euroa (5,5
milj. euroa). Taseen loppusumma on 33,1 milj. euroa (36,2 milj.
euroa).
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Efore Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.7.2001 oli 13.829.676,80
euroa. Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä 8.135.104, joista Asarjan osakkeita on 7.605.488 ja K-sarjan osakkeita 529.616
kappaletta. Hallituksella ei ole voimassaolevaa valtuutusta
osakepääoman korottamiseen.
Kauppojen yhteismäärä Efore Oyj:n A-osakkeilla Helsingin Pörssin
I-listalla katsauskauden aikana oli 1.308.625 kappaletta ja
vaihdon arvo oli 5,9 milj. euroa. (25,6 % A-osakkeiden
antioikaistusta osakemäärästä, 23,9 % antioikaistusta osakkeiden
kokonaismäärästä 31.7.2001). Osakkeen kurssi vaihteli 1,70 ja
4,18 euron välillä, keskikurssi 2,83 euroa (hinnat antioikaistu
rahastoannin jälkeen). Koko osakekannan markkina-arvo laskettuna
A-osakkeiden viimeisellä kaupankäyntihinnalla 31.7.2001 oli 14,0
milj. euroa. Osakkeenomistajien lukumäärä oli katsauskauden
päättyessä 1508 (31.10.2000:1361).

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Efore Oyj:n yhtiökokous 6.3.2001 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 omia Aosakkeita, joita yhtiön hallussa katsauskauden päättyessä oli
119.200 kappaletta. Osakkeista on maksettu yhteensä 481.237,83
euroa. Osakkeet ovat nimellisarvoltaan yhteensä 202.640 euroa ja
kirjanpitoarvoltaan 208.600 euroa.
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu osuus
osakepääomasta on 1,5 % ja äänimäärästä 0,7 %. Yhtiön hallussa
olevilla omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä niille

makseta osinkoa. Valtuutuksen perusteella yhtiön haltuun
hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 406.755 kappaletta,
joka on 5 % yhtiön osakemäärästä. Osakkeet hankitaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistuksen suhteessa Helsingin Pörssin
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 517
(512) ja katsauskauden lopussa 534 (531). Henkilöstöstä oli
katsauskauden lopussa Suomessa 457 (85,6 %) ja ulkomaiden
toimipisteissä 77 (14,4 %).
KONSERNIRAKENNE
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Efore Oyj ja sen kokonaan omistamat
tytäryhtiöt, Efore Power Design Oy, Efore (USA), Inc., Efore
(Suzhou) Electronics Co. Ltd. ja Efore (UK) Ltd. Efore Oyj
omistaa 25 % tehoelektroniikan alalla toimivasta saksalaisesta
Power Innovation GmbH:sta.
LÄHIAJAN NÄKYMÄT
Efore on vahvasti mukana tuotteissa, jotka liittyvät uusimman
teknologian tietoliikenneverkkoratkaisuihin eli 2,5G - 3Gverkkoihin. Osa näistä tuotteista on jo tuotannossa ja uusimpien,
viime vuonna käynnistettyjen kehitysprojektien tuloksena
syntyneiden tuotteiden siirto tuotantoon on joko meneillään tai
alkamassa. Osa tuotannon aloituksista on siirtynyt ensitilikauden
ensimmäiselle puoliskolle. Myös uusia 3G-verkkoihin liittyviä
asiakaskohtaisia tuotekehityshankkeita on tarkastelujaksolla
käynnistetty. Lisäksi useita uusia 3G-hankkeita on käynnistymässä
tilikauden viimeisellä neljänneksellä.
Sekä jo tuotannossa olevien että uusien tuotteiden kysyntä on
vaikeasti ennakoitavissa asiakkaittemme omien markkinoiden
nopeista muutoksista johtuen. Asiakaskohtaisten teholähteiden
kysynnän odotetaan kuitenkin paranevan tilikauden viimeiselle
neljännekselle. Lisäliikevaihtoa odotetaan myös uusien 3Gtuotteiden myynnin alkaessa.
8.8.2001 päättyneiden YT-neuvottuluiden seurauksena toteutetut
irtisanomiset, määräaikaisuuksien päättymiset ja lomautukset
parantavat kannattavuutta tilikauden viimeisellä neljänneksellä.
Samoin kannattavuutta parantaa käynnissä oleva materiaalihintojen
alentamisohjelma riippuen tosin olemassa olevien varastojen
edelleen purkautumisesta, materiaalitoimittajien kanssa
sovittavista uusista hinnoista ja jossain määrin myös jo
tuotannossa olevien tuotteiden tuoteparannuksista. Myös muilla
Crash Action Program -ohjelman toimenpiteillä on positiivinen
vaikutus tuloksen kehittymiseen. Täysimääräisesti säästöt näkyvät
vasta uuden tilikauden aikana. Tulokseen vaikuttavat lisäksi
USA:n ja Kiinan liiketoiminnan kehitys lopputilikauden aikana.
Näkymät menestyksekkäälle viimeiselle neljännekselle ovat
epävarmat, mikäli uusien tuotteiden toimitusten käynnistys
lykkääntyy ja nykyisten tuotteiden kysyntä heilahtelee
voimakkaasti edelliskuukausien tavoin. Ensimmäisten yhdeksän
kuukauden heikosta tuloksesta johtuen koko tilikauden
liiketuloksen ennakoidaan jäävän tappiolliseksi. Kaikki
tilinpäätösluvut ovat euroina.
Tietoja ei ole tilintarkastettu.
Tilikauden 1.11.2000 - 31.10.2001 tilinpäätöstiedot julkaistaan
9.1.2002.
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi, puh. (040)7310 114, talousja hallintojohtaja Jorma Lappalainen, puh. (040)8218 753 ja
hallituksen puheenjohtaja Hannes Fabritius, puh.(040)5015 020
Espoossa, 5.9.2001
EFORE OYJ
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osakkeiden lukumäärä 31.7.
Omavaraisuusaste-% = Oma pääoma/taseen loppusumma saadut ennakot x 100
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KONSERNIN
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%
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0,0
0,1
-90,0
- Kiinteistökiinnitykset
0,6
0,6
0,0
- Yrityskiinnitykset
6,4
6,2
2,6
Vuokra- ja leasingvastuut
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1,4
1,1
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tilikaudelta maksettavat
- myöhemmin maksettavat
3,3
1,9
71,3
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0,1
0,6
6,2
1,1
3,0

Efore-konserni
Efore on suomalainen, kansainvälistä liiketoimintaa harjoittava
tehoelektroniikka-alan konserni. Asiakkaat ovat pääosin
kansainvälisesti toimivia tietoliikenne-, teollisuusautomaatioja sairaalaelektroniikkayrityksiä sekä teleoperaattoreita.
Konserni suunnittelee ja valmistaa sekä asiakaskohtaisia
ratkaisuja että teholähdejärjestelmiä, joiden avulla muutetaan
sähköä ja varmistetaan häiriötön virransyöttö. Efore-konsernin
kotipaikka Espoo. Tuotantolaitokset Suomessa sijaitsevat
Saarijärvellä ja Vantaalla sekä ulkomailla USA:ssa ja Kiinassa.
Lisäksi konsernilla on osakkuusyhtiö Saksassa.
Lokakuussa 2000 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto
oli n. 60 milj. euroa ja sen palveluksessa oli yli 500 henkilöä.
Efore Oyj on Helsingin pörssin I-listalla noteerattu yhtiö.
Lisätietoja kotisivuiltamme http://www.efore.com

