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EFOREN LIIKEVAIHTO 261,5 MMK, OSINGONJAKOEHDOTUS 1,00 MK OSAKKEELTA

Efore-konsernin liikevaihto 31.10.98 päättyneellä tilikaudella oli
261,5 Mmk (255,3 Mmk),kasvu 2,4%. Konsernin käyttökate oli 5,0 Mmk eli
1,9% (22,3 Mmk; 8,7%) ja liiketulos -6,4 Mmk (+13,2 Mmk). Tilikauden
nettotulos oli -6,7 Mmk (+23,5 Mmk) ja tulos/osake -1,71 mk
(+1,32).Hallitus ehdottaa osingoksi 1 mk osakkeelta.

Yleistä

Efore-konsernin tilivuoden tavoitteet olivat kasvu, asiakaspohjan
laajentaminen, uuden teknologian käyttöönotto uuden sukupolven
tuotteissa, tytäryhtiöiden toiminnan liittäminen entistä kiinteämmin
konsernin toimintaan sekä ulkomaisten yksiköiden toiminnan
kannattavuuden parantaminen. Kaikessa ei onnistuttu ja   tilivuodesta
muodostui muutenkin odotettua vaikeampi. Tuotantomateriaalien ja raaka-
aineiden hinnoissa saavutetuista säästöistä huolimatta tulokseen
vaikuttivat lukuisat seikat, joiden vuoksi tulos jäi tappiolliseksi
molemmilla vuosipuoliskoilla.

Liikevaihto

Konsernin liikevaihto oli 261,5 Mmk(255,3 Mmk), kasvu ainoastaan 2,4%
(38,8%). Konsernin vienti ja liikevaihto Suomen ulkopuolella oli 106,1
Mmk (102,1 Mmk). Tärkeimmät vientimaat ovat Englanti, USA, Ruotsi,
Saksa sekä Venäjä ja Baltian maat.

Tulos

Konsernin tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli -6,6 Mmk
(12,9 Mmk). Käyttökate oli 5,0 Mmk, 1,9 %  (22,3 Mmk eli 8,7 %).
Liiketulos oli -6,4 Mmk (+13,2 Mmk). Konsernin nettotulos oli -6,7 Mmk
(+23,5 Mmk). Tulos osaketta kohti oli - 1,71 mk (+ 1,32 mk). Tuloksen
heikkenemiseen vaikutti olennaisesti kapasiteetin alhainen käyttöaste
Saarijärven ja Irvingin tehtailla sekä panostukset tuleviin
tuotesukupolviin.

Kuluvana vuonna tuotekehitykseen tehdyt merkittävät panostukset
perustuvat jo tehtyihin tuotekehityssopimuksiin. Tuotekehitysmenot,
jotka sisältyvät kokonaisuudessaan vuosikuluihin,olivat
kaksinkertaiset edelliseen vuoteen verrattuna: 19,4 Mmk (9,8 Mmk).
USA:n tehtaan toiminnassa oli vielä myös käynnistämiseen liittyviä
ylimääräisiä kuluja. Venäjän ja Aasian markkinoiden ennakoimaton
tilanne vaikeutti tuloskehitystä tilikauden loppukuukausina.
     
Rahoitus
     
Konsernin rahoituslaskelman mukainen tulorahoitus oli 5,1 Mmk.
Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 1,1 Mmk ja uusia nostettiin 17,2
Mmk. Nettorahoituskulut olivat samat kuin edellisenä tilivuonna, 0,3
Mmk. Osinkoja maksettiin 7,9 Mmk. Omavaraisuusaste tilikauden lopussa
oli 52,7 % (57,9 %). Investointeja rahoitettiin omien osakkeiden
myynnistä edellisenä vuonna saatujen tulojen  lisäksi 12 Mmk:n
investointilainalla, jonka takaisinmaksuaika on kuusi vuotta.



Konsernin taseen loppusumma oli 178,6 Mmk (187,2 Mmk).  Konsernin
velkaantuneisuutta kuvaava nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing)
oli 38,4 %(-2,44 %). Likvidit varat tilikauden päättyessä olivat 14,1
Mmk.

Investoinnit

Vuonna 1997 valmistuneen USA:n tehtaan jälkeen investoitiin kotimaan
tehtaisiin. Suurimmat investoinnit tehtiin Saarijärven ja Muuntolaite
Oy:n tehtailla.  Saarijärvelle valmistui kesällä 2700 mý:n
tehdaslaajennus, jonka tuotantolinjat mahdollistavat tehokkaasti uuden
teknologian tuotteiden valmistuksen. Vantaan tehdasta laajennettiin ja
tuotantoa virtaviivaistettiin soveltuvaksi myös uuden sukupolven
laitteiden tuotantoon. Välittömät investoinnit käyttöomaisuuteen ja
pitkäaikaisiin menoihin olivat 20,1 Mmk (19,7 Mmk). Molempien
tehdasinvestointien tulosodotukset ajoittuvat vuoden 1999 puolelle.

Tuotekehitysinvestoinnit käyttöomaisuuteen ovat pääosaltaan
mittauslaitteistoja.

Konsernin tietojärjestelmä uusittiin. Se kattaa verkottuneen toiminnan
tarpeet sekä antaa valmiudet euron käyttöönottoon 1.11.1999.

Investointien  lähtökohtana oli vuoden 1998 ja 1999 suunnitelmien
mukainen toiminta. Investoinnit ovat olleet välttämättömiä
kilpailukykyisen toiminnan ja uuden tuotantoteknologian sovelluksen
kannalta.

Vuosi 2000

1998 päättyessä oli toteutettu kattava selvitys varmistamaan toiminnan
häiriöttömyys vuosituhannen vaihteessa.  Selvitys toteutettiin
sisäisinä auditointeina ja osana laatujärjetelmää.

Tietoja osakkeista

Efore Oyj:n 13.3.1998 rekisteröidyn yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön
vähimmäispääoma on 20.000.000 markkaa ja enimmäispääoma 80.000.000
markkaa.

Varsinainen yhtiökokous päätti 10.3.1998 korottaa yhtiön osakepääoman
kaksinkertaiseksi toimeenpanemalla rahastoannin, jossa vanhat
osakkeenomistajat saivat yhdellä vanhalla A- tai K-sarjan osakkeella
uuden samanlajisen osakkeen veloituksetta. Rahastoannissa osakepääoma
kasvoi 19.868.110 markalla, minkä jälkeen yhtiön maksettu ja
rekisteröity osakepääoma on 39.736.220 markkaa.

Osakkeet ja osakesarjat

Osakkeen nimellisarvo on 10 markkaa. Osakkeet jakautuvat A-sarjan
osakkeisiin, joita yhtiöjärjestyksen mukaan on vähintään 1.857.200
kappaletta ja enintään 7.428.800 kappaletta sekä K-sarjan osakkeisiin,
joita on vähintään 142.800 kappaletta ja enintään 571.200 kappaletta.
A-osakkeilla on yksi ääni ja K-osakkeilla 20 ääntä. K-osakkeiden
luovutettavuutta rajoittaa yhtiöjärjestyksen 7 õ:n mukainen
lunastuslauseke. Yhtiön osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä ja ne
noteerataan Helsingin Arvopaperipörssin I-listalla. Tilikauden lopussa
Efore OY:llä oli 819 osakasta (605).

Osakkeiden kurssikehitys ja vaihto

A-osakkeita vaihdettiin tilikauden aikan 1.307.363 kpl
(1.208.343 kpl),vaihtoarvoltaan 117,9 Mmk (165,7 Mmk). Vaihdon
suhteellinen osuus koko osakekannasta oli 35,3%(65,2%). Tilivuoden
ylin kaupantekokurssi oli 196 mk (ennen rahastoantia), alin 32 mk ja
keskikurssi 90,19 mk. Osakekannan markkina-arvo 31.10.98 oli 155 Mmk
(144 Mmk).

Hallinto

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.3.1998 yhtiön hallituksen jäseniksi
valittiin ins., EuroMBA Hannes Fabritius, jonka hallitus keskuudestaan
valitsi jatkamaan puheenjohtajana, merkonomi Pirkko Fabritius, DI Olli
Kokkonen, VT Matti Ruhala, ins. Aarne J. Valkama.  Yhtiökokoukseen
10.3.1998 saakka varajäsenenä toimineen DI Olli Heikkilän tilalle



valittiin ekonomi Risto Kari. Efore Oyj:n toimitusjohtajana on
toiminut DI Berndt Schalin. Tilintarkastajana toimi 10.3.1998 saakka
KHT-Yhteisö Price Waterhouse Oy päävastuullisena Hannele Selesvuo,
KHT.  10.3.1998 lähtien tilintarkastajana on toiminut
Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young, KHT-yhteisö, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Olli Mäkinen.

Alkaneen vuoden näkymät

Arviot lähiajan kehityksestä ovat aikaisempaa varovaisemmat. Toimialan
kysynnän nopeat heilahtelut lisääntyvät jatkuvasti.

Efore-konsernissa tilikausi 1998-1999 alkoi  positiivisesti
ennätysliikevaihdolla marraskuussa. Alkuvuodesta 1999 asiakkaiden
toiminnassa on kuitenkin näkyvissä hiljaisempi jakso, jonka
vaikutuksesta ei vielä ole tietoa.  Erityisen ilahduttavaa on, että
USA:n tytäryhtiön myynti näyttää saavuttavan tason, jolla
tulosparannus on mahdollinen.

Konsernin viime aikoina toteuttamien investointien ja toiminnan
uudelleenjärjestelyjen vaikutuksen odotetaan näkyvän myönteisesti
vuoden 1999 tuloksessa.  Uusien tuoteprojektien odotamme lisäävän
myyntiä kuitenkin vasta tilikauden toisella puoliskolla. Arvioimme
konsernin tuloksen paranevan tänä vuonna, mutta jäävän vielä selvästi
vuoden 1997 tasosta. Vuodelle 1999 ei ole näköpiirissä merkittäviä
investointeja.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Efore Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 10.3.1999 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkona maksetaan 1 markkaa
osakkeelle (1997: 4 mk; osakeantioikaistuna 2 mk).

Tämän tilinpäätöksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Vuosikertomus julkaistaan  26.2.1999. Yhtiön osavuosikatsaus jaksolta
1.11.1998 - 30.4.1999 julkaistaan 14.6.1999.

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Berndt Schalin, puh. 050 2994 ja
talouspäällikkö Riitta Kirjalainen, puh. (09) 478 46308.

Espoossa, 21.1.1999

EFORE OYJ:N HALLITUS

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TAULUKKO-                                    
OSA (1000 MK)
                                                                   
                                   31.10.1998  31.10.1997  MUUTOS %
                                                                   
Liikevaihto                           261 477     255 291     2,4 %
Käyttökate                              5 024      22 250   -77,4 %
Liiketulos                             -6 369      13 172  -148,4 %
Satunnaiset tuotot                          0      24 582  -100,0 %
Tulos ennen satunnaiseriä,                                         
varauksia ja veroja                    -6 645      12 870  -151,6 %
Tulos ennen varauksia ja veroja        -6 645      37 451  -117,7 %
Tilikauden tulos                       -6 751      23 549  -128,7 %
                                                                   
Käyttöomaisuus                         54 996      46 480    18,3 %
Arvostuserät                              939           0          
Vaihto-omaisuus                        36 423      38 373    -5,1 %
Rahoitusomaisuus                       86 680     102 375   -15,3 %
                                                                   
Osakepääoma                            39 736      19 868   100,0 %
Muu oma pääoma                         50 765      84 933   -40,2 %
Kertynyt poistoero                      4 966       5 021    -1,1 %
Pitkäaikainen vieras pääoma            45 465      29 344    54,9 %
Lyhytaikainen vieras  pääoma           37 707      48 063   -21,5 %
                                                                   
Vastuusitoumukset:                                                 
omasta velasta                                                     
- Annetut pantit                       10 584       8 168    29,6 %



- Kiinnitykset                         29 571      17 571    68,3 %
- Leasingvastuut                          626         911   -31,3 %
- Vuokravastuut                        15 660      10 598    47,8 %
                                                                   
Bruttoinvestoinnit                     20 135      19 726     2,1 %
Bruttoinvestoinnit % liikev.             7,70        7,70     0,0 %
Henkilöstön määrä                         439         426     3,1 %
Tulos/osake(osakeantioikaistu),mk       -1,71        1,32  -229,5 %
Oma pääoma/osake, mk                    24,03       27,28   -11,9 %
Omavaraisuusaste, %                     52,70       57,90    -9,0 %
                                                                   
    Poistoerosta laskettu lykätty                                 
           verovelka on huomioitu
       osakekohtaisten pääoma- ja                                 
        tuloslukujen laskennassa.


