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OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2001 - 31.1.2002
EFORE -KONSERNIN LIIKEVAIHTO 8,9 MILJOONAA EUROA, NETTOTULOS -0,9
MILJOONAA EUROA
Tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä Efore -konsernin
liikevaihto oli 8,9 milj. euroa (15,9 milj.euroa). Vähennystä
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 44 %. Edellisen
tilikauden viimeiseen neljännekseen verrattuna kolmen kuukauden
liikevaihto laski 37 %. Konsernin liiketappio oli 1,2 milj.
euroa, -13,4 % (liikevoitto 0,7 milj. euroa, 4,4 %). Konsernin
katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä oli -0,9 milj. euroa
(0,4 milj. euroa) ja nettotulos oli -0,9 milj. euroa, -10,1 %
(0,3 milj. euroa, 1,7 %).
Asiakaskohtaisen teholähteiden asiakkaina olivat edelleen alansa
johtavat tietoliikenteen, teollisuusautomaation ja
sairaalaelektroniikan laitevalmistajat. Tasa- ja
vaihtosuunninjärjestelmien asiakkaina jatkoivat pääasiassa
teleoperaattorit, rautatieyhtiöt, puolustusvoimat ja
voimalaitostoimittajat.
KATSAUSKAUDEN

KEHITYS KONSERNISSA

Kysyntä lähes kaikilla Eforen vahvimmilla asiakastoimialoilla
heikkeni katsauskauden aikana merkittävästi. Erityisesti
matkapuhelinmarkkinoiden hidastuminen vaikutti voimakkaasti
Eforen tärkeimmän asiakastoimialan eli tietoliikennesektorin
markkinatilanteeseen. Uusien GPRS/EDGE ja UMTS -teknologioiden
ennakoitua hitaampi käyttöönotto johti tukiasemissa tarvittavien
asiakaskohtaisten teholähteiden ja tasasuunninjärjestelmien
kysynnän vähentymiseen. Jo pitkään tuotannossa olleiden
tuotteiden kysyntä oli joko alhaista tai hyvin vaihtelevaa.
Lisäksi muutaman uuden tuotteen tuotannon käynnistyminen siirtyi
edellisen tilikauden lopulta kuluvan tilikauden toiselle
neljännekselle.
Epäsuotuisan markkinatilanteen ja liikevaihdon laskun aiheuttaman
heikon kannattavuuden johdosta toimintaa supistettiin edelleen.
Tilannetta helpottaa jo viimetilikauden toisella puoliskolla
läpiviety säästöohjelma (ns. CAP-ohjelma), jonka tulokset ovat
nyt täysimääräisesti hyödynnettävissä. Lomautusten jatkamisesta
solmittiin uusi sopimus tammikuussa. Uuden sopimuksen piiriin
kuuluu koko Efore -konsernin Suomen henkilöstö. Sopimuksen mukaan
lomautukset jatkuvat kuluvan tilikauden loppuun asti. Myös muihin
kuin suoraan työllisyyteen liittyviin kiinteisiin kustannuksiin
on tehty lisäleikkauksia. Lisäksi toimenpiteet tuotannon
tehostamiseksi ovat jatkuneet.
Lisäsäästöjen osalta merkittävimmät odotukset kohdistuvat
konsernin materiaalitoimintojen edelleen kehittämiseen.
Taloudellista etua saavutettiin jo katsauskauden aikana.
Parannusta tullaan saavuttamaan eritoten, kun kaikki
katsauskauden aikana neuvotellut uudet komponenttien
toimitussopimukset Eforelle astuvat vaiheittain voimaan kuluvan
toisen vuosineljänneksen aikana.

Toiminnan kääntämistä takaisin kannattavaan suuntaan tavoitellaan
leikkausten ja toiminnan sopeuttamisen lisäksi myös myyntiä
lisäämällä. Lisäkasvua liikevaihtoon on haettu sekä nykyisten
asiakkaiden kanssa että panostamalla entistä tarmokkaammin
uusasiakashankintaan. Esimerkkinä kasvusta nykyasiakkaiden kanssa
on etabloituminen Brasiliaan, jonne perustettiin uusi tytäryhtiö
Efore Ltda. Lisäksi katsauskauden aikana sovittiin useiden uusien
tuotekehityshankkeiden käynnistämisestä liittyen mm. seuraavan
sukupolven UMTS -tukiasemiin ja Internet-reitittimiin.
Uusasiakashankinnassa avainasemassa olivat sekä Kiinan että USA:n
tytäryhtiöt. Erityisesti maininnan arvoisia ovat Efore (USA),
Inc.:n uudet asiakkaat Andrew Corp., Pressurization Systems ja
Kone Inc., Elevator Division, joille molemmille toimitukset ovat
jo alkaneet. Koneen kanssa tehdyn pitkäaikaisen sopimuksen mukaan
Efore toimii Kone Inc.:n myymien ja valmistamien hissien
sähköistyksen ja siihen liittyvän kokoonpanon paikallisena
integroijana. Lisäksi käynnissä on useita vastaavia
sopimusneuvotteluja Efore konsernin kaikilla toiminta-alueilla.
INVESTOINNIT
Investoinnit olivat 0,5 milj. euroa (0,5 milj. euroa), joista
pääosa muodostuu tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Muut
investoinnit ovat pääosin olleet tuotannon ylläpitoon liittyviä.
VEROTUS
Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot
erillisyhtiöissä. Varovaisuuden periaatteen mukaan laskennallisia
verosaamisia ulkomaisten tytäryhtiöiden osalta ei ole otettu
huomioon.
RAHOITUSASEMA
Rahoitusasema on tyydyttävä. Rahoitusaseman parantamiseksi on
tehostettu sekä kysynnän muutosseurantaa että materiaalien
hallinnan optimointia eri varastoissa käyttöpääoman
pienentämiseksi. Varaston arvo katsauskauden lopussa oli 8,4
milj. euroa (13,2 milj. euroa)
Konsernin rahoitusasema on jonkin verran kaventunut edellisen
tilikauden loppuun verrattuna. Korolliset nettovelat olivat 6,0
milj. euroa. Nettorahoitustuotot olivat 0,3 milj. euroa (kulut
0,3 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden
lopussa oli 39,6 % (43,5 %).
Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 3,6 milj. euroa (2,8
milj. euroa). Taseen loppusumma oli 26,7 milj. euroa (37,3 milj.
euroa).
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Efore Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.1.2002 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.
Yhtiön hallussa olevien edellisillä tilikausilla hankittujen
omien A-osakkeiden kokonaismäärä on 119.200 kappaletta ja niiden
yhteenlaskettu nimellisarvo 202.640 euroa. Osakkeet vastaavat 1,5
% koko osakemäärästä ja 0,7 % äänimäärästä. Yhtiön hallussa
olevilla omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä niille
makseta osinkoa.
Kauppojen yhteismäärä Efore Oyj:n A-osakkeilla Helsingin Pörssin
I-listalla katsauskauden aikana oli 376.914 kappaletta ja vaihdon
arvo oli 0,8 milj. euroa. (5 % A-osakkeiden osakemäärästä, 4,6 %
kokonaisosakemäärästä 31.1.2002) Osakkeen kurssi vaihteli 2,56 ja
1,61 euron välillä, keskikurssi 2,03 euroa ja viimeinen kurssi
1,75 euroa. Koko osakekannan markkina-arvo laskettuna Aosakkeiden viimeisellä kaupankäyntihinnalla 31.1.2002 oli 14,3
miljoonaa euroa. Osakkeenomistajien lukumäärä oli katsauskauden

päättyessä 1494 (31.10.2001:1470).
Katsauskaudella Martnok Oy - nimisen yhtiön osuus Efore Oyj:n
osakemäärästä saavutti yhden kahdeskymmenesosan (1/20)
osakekaupalla, joka tehtiin 9.11.2002. Kaupan jälkeen Martnok
Oy:n omistuksessa olevien A-osakkeiden määrä oli 409.200
kappaletta, osuus A-osakkeista 5,38 %, osuus koko osakemäärästä
5,03 % ja osuus äänimäärästä 2,25 %.
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 446
(522) ja katsauskauden lopussa 444 (526), joista oli Suomessa 367
(447) henkilöä ja ulkomaiden toimipisteissä 77 (79) henkilöä.
KONSERNIRAKENNE
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Efore Oyj ja sen kokonaan omistamat
tytäryhtiöt, Efore Power Design Oy, Efore (USA), Inc., Efore
(Suzhou) Electronics Co. Ltd., Efore Ltda ja Efore (UK) Ltd.
Lisäksi Efore Oyj omistaa 25 % tehoelektroniikan alalla
toimivasta saksalaisesta Power Innovation GmbH:sta.
LÄHIAJAN NÄKYMÄT
Merkittävä osa Eforen liiketoiminnasta liittyy uusimman
teknologian tietoliikenneverkkoratkaisuihin eli GPRS/EDGE ja UMTS
-verkkoihin. Näiden osalta sekä tuotannossa jo olevien että
uusien tuotteiden kysyntä on edelleen vaikeasti ennakoitavissa
asiakkaittemme markkinatilanteen epävarmuudesta johtuen.
Markkinakehityksen ennakoinnin vaikeutta kuvaa koko
tietoliikennetoimialaan ja eritoten verkkoliiketoimintaan
liittyvien odotusten ja ennusteiden jopa osittain ristiriitaiset
viestit alan johtavien yrityksen taholta. Teollisuusautomaation
ja sairaalaelektroniikan osalta markkinatilanteen ennustetaan
jatkuvan vakaampana.
Asiakaskohtaisten teholähteiden kysynnän odotetaan paranevan
tilikauden toisella neljänneksellä. Yhdessä tämän ja uusien
tuotteiden sekä asiakkuuksien myötä toisen neljänneksen
liikevaihdon ennustetaan kasvavan jonkin verran edelliseen
neljännekseen verrattuna. Liikevaihdon kasvun ennustetaan
kiihtyvän tilikauden toisella puoliskolla. Koko tilikauden
liikevaihdon odotetaan kuitenkin jäävän viimevuotiselle tasolle.
Koska tilikauden toisen neljänneksen liikevaihdon kasvu jää
aiemmin ennakoitua pienemmäksi, on todennäköistä, että myös
toinen neljännes muodostuu tappiolliseksi. Jo toteutettujen ja
käynnissä olevien toimenpiteiden johdosta koko tilikauden
tuloksen odotetaan silti nousevan jonkin verran voitolliseksi.
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Lisätietoja antavat:
toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi, puh. (040) 7310 114,
talous- ja hallintojohtaja Jorma Lappalainen, puh.(040) 8218 753
ja hallituksen puheenjohtaja Hannes Fabritius,puh.(040) 5015 020.
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Keskeiset tiedotusvälineet

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. Yrityksellä on toimipiste myös Brasiliassa. Lisäksi
konsernilla on osakkuusyhtiö Saksassa. Edellisellä, lokakuussa
2001 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli n. 56.3
milj. euroa ja sen palveluksessa oli noin 500 henkilöä.
Efore Oyj on Helsingin pörssin I-listalla noteerattu yhtiö.
Internet: http://www.efore.com

