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EFOREN LIIKEVAIHTO 289,9 MMK, OSINGONJAKOEHDOTUS 1,10 MK OSAKKEELTA

Efore-konsernin liikevaihto 31.10.1999 päättyneellä tilikaudella oli
289,9 Mmk (261,5 Mmk), kasvu 10,9%. Konsernin liikevoitto oli 6.495
markkaa (liiketappio -6,4 Mmk). Tilikauden voitto ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,0 Mmk (tappio -6,6 Mmk) ja
nettotulos 0,2 Mmk (-6,8 Mmk). Tulos/osake oli 0,04 mk (-1,71).
Tulosta tarkastellessa tulee ottaa huomioon, että laskentakäytännön
muutoksen vuoksi suurimpien yksittäisten tuotekehitysprojektien
kustannuksia on aktivoitu taseeseen 4,4 Mmk. Hallitus ehdottaa
osingoksi 1,10 mk osakkeelta.

Yleistä

Kysyntä piristyi edelliseen tilikauteen verrattuna ja konsernin
laskutus kasvoi 10,9% (2,4%). Tämä kasvu vastasi teholähdeteollisuuden
globaalia kasvuvauhtia. Myynti suurille asiakkaille vaihteli, eikä
saavutettu kokonaisvolyymi vielä vastannut niitä odotuksia, joihin
perustuen vuoden 1998 suuret panostukset tuotekehitykseen ja
tuotantoteknologiaan tehtiin.

Myös uusien projektien kysyntä säilyi pirteänä, joskin edellisen
tilikauden aikana saadut merkittävät tuotekehitystilaukset edelleen
sitoivat suurimman osan tuotekehityskapasiteetistamme. Työn alla
olevien projektien tuotannon kysynnän odotukset ovat edelleen hyvät.
Tilikauden tuotekehitysohjelma oli Eforen historian laajin.
Asiakaskohtaiset projektit perustuvat asiakkaan tilaukseen, joka
normaalisti johtaa myös tuotantoon.

Tasasuunninjärjestelmien kysyntä kehittyi epäyhtenäisesti, mutta
tilikauden viimeisellä neljänneksellä vientikysynnässä valituilla
markkina-alueillamme oli havaittavissa selvää kasvua. Vuoden aikana
lanseeratun EPOS-järjestelmän toimitukset aloitettiin. Kysynnän
elpyminen ei kuitenkaan riittänyt nostamaan järjestelmien myyntiä
viime tilikauden tasolle.

Efore (USA) Inc:in tehtaan käyttöaste on saatu kohtuulliseksi, mikä
mahdollistaa kannattavan toiminnan nykyisellä kustannus- ja
asiakasrakenteella. Paikalliset toimitukset sekä Merlot Communications
Inc:ille että Datex Ohmedalle ovat alkaneet. Ponnistelut asiakaskunnan
edelleenlaajentamiselle jatkuvat.

Tehtaan olemassaolo on oleellinen osa konsernin USA:n
markkinointistrategiaa. USA:lainen alan teollisuus on
tietoyhteiskunnan teknologian kehityksessä Nokian ja Ericssonin ohessa
avainroolissa, ja siten Eforen tulevaisuuden yksi merkittävimpiä
kasvumahdollisuuksia löytyy USA:n markkinoilta.

Liikevaihto

Konsernin liikevaihto oli 289,9 Mmk (261,5 Mmk), kasvu 10,9% (2,4%).
Konsernin vienti ja liikevaihto Suomen ulkopuolella oli 119,2 Mmk
(106,1 Mmk). Tärkeimmät vientimaat ovat Englanti, USA, Ruotsi, Saksa
sekä Venäjä ja Baltian maat.



Tulos

Konsernin tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 1,0 Mmk (-
6,6 Mmk). Liikevoitto oli 6.495 markkaa(-6,4 Mmk). Konsernin
nettotulos oli 0,2 Mmk (-6,8 Mmk). Tulos osaketta kohti oli 0,04 mk  (-
1,71 mk).

Merkittävät panostukset uusiin asiakkaiden tilaamiin
tuotekehitysprojekteihin, joista tuotot pääosiltaan saadaan vasta
tuotantovolyymien myötä, ja uuteen tuotantoteknologiaan rasittivat
edelleen tulosta.

Eforen toimintamalli, jossa asiakasprojekti sisältää sekä tuotekehitys-
että kehitetyn tuotteen tuotantovaiheen, johtaa tilanteeseen, jossa
syntyy merkittäviä kustannuksia ennen tuottoja. Kehitysvaihe kestää
usein yli vuoden, ja kehitetyn tuotteen elinkaari, johon ajoittuu
pääosa projektin tuotoista, on tyypillisesti kolmesta seitsemään
vuotta. Jotta konsernin tuloksen ja taseen kehitys paremmin vastaisi
yrtyksen todellista tilaa, laskentakäytäntöä on muutettu siten, että
suurimpien yksittäisten tuotekehitysprojektien kustannuksia on
aktivoitu taseeseen 4,4 miljoonaa markkaa.

Vuoden aikana panostettiin myös tehtaiden tuottavuuden parantamiseen,
ja tammikuussa 1999 käynnistettiin kustannusten sopeuttamisohjelma.
Näillä pystyttiin vastaamaan markkinoiden alenevaan hintakehitykseen.
Saarijärven tehtaan uuden, elokuussa 1998 käyttöönotetun
tuotantolinjan alkuvuoden alhainen käyttöaste rasitti myös tulosta.
Käyttöaste kuitenkin nousi suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden
aikana ja saavutti tyydyttävän tason heinäkuussa.

USA:n tehtaalla alkukeväästä ilmennyt tuotantoprosessiin liittyvä
laatuongelma aiheutti sekä kuluja että menetettyä katetta. Ongelmaan
tartuttiin ripeästi ja tilanne saatiin nopeasti hallintaan, mutta
asiakkaan prosessin uudelleenhyväksyntä vei aikaa, ja toimitukset
eräälle eurooppalaiselle asiakkaalle katkesivat kahdeksi kuukaudeksi.

Emoyhtiössä on tulosta heikentävänä vapaaehtoisena varauksena otettu
huomioon fuusiossa haltuuntulleiden omien osakkeiden myynnistä johtuva
mahdollinen 1,7 mmk:n veroseuraamus, jota yhtiö ei pidä
todennäköisenä. Konsernissa vapaaehtoinen varaus on siirretty
jakokelvottomaan vapaaseen pääomaan.

Kaikki tilinpäätösluvut ovat markkoina. Päättyneellä tilikaudella on
sovellettu uutta kirjanpitolakia, minkä vuoksi edellisen vuoden
vertailuluvut ovat myös muuttuneet. Tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Rahoitus
     
Konsernin rahoitusasema parani tilikauden aikana. Likvidit varat
tilikauden päättyessä olivat 33,3 Mmk (14,5 Mmk). Pitkäaikaisia
lainoja lyhennettiin 5,1 Mmk ja uusia nostettiin 10,8 Mmk. Osinkoja
maksettiin 4,0 Mmk. Konsernin omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli
46,8% (52,7%). Konsernitaseen loppusumma oli 190,8 Mmk (178,6 Mmk).
Konsernin velkaantuneisuutta kuvaava nettovelan suhde omaan pääomaan
(gearing) oli 25,8% (38,4%).

Investoinnit

Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrä laski edellisvuodesta
selvästi ja oli 11 Mmk eli 3,8% liikevaihdosta (20 Mmk; 7,7%).
Korvausinvestoinneilla, joiden osuus oli noin 50%, on uudistettu
aikaisemmin tehtyjä hankintoja ja ne ovat olleet välttämättömiä
toiminnan kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Organisaatiouudistuksia

Efore-konsernille muodostettiin 1.4.1999 alkaen yhtenäinen
operatiivinen johto emoyhtiö Efore Oyj:n toimitusjohtajan alaisuuteen.
Konserni jaettiin neljään liiketoimintayksikköön, joista kolme
muodostavat kokonaisuuden, joka keskittyy asiakaskohtaisiin
teholähderatkaisuihin, ja yksi tasasuunninjärjestelmiin.

Samalla konsernin tuotannon, tuotekehityksen ja materiaalitoimintojen
johto keskitettiin suoraan toimitusjohtajan alaisuuteen. Myös
tytäryhtiöiden toimitusjohtajat siirtyivät raportoimaan emoyhtiön



toimitusjohtajalle. Aiemmin tytäryhtiöiden toimitusjohtajat
raportoivat suoraan hallitukselle. Liiketoiminnan tukiprosesseista
muodostettiin yksikkö varatoimitusjohtaja Vesa Vihavaisen alaisuuteen.
Hänen vastuulleen tuli myös järjestelmäliiketoimintayksikkö ja hän
jatkaa Muuntolaite Oy:n toimitusjohtajana. Efore (USA) Inc:in
toimitusjohtajaksi nimitettiin ekonomi Juhani Vasakari.

Konsernin Suomen tuotekehitystoiminnot keskitettiin 1.10.1999 Efore
Power Design Oy -nimiseen yhtiöön (aiemmin IL-Power Oy), tavoitteena
organisaation selkiinnyttämien ja resurssien hyödyntämisen
tehostuminen.
     
Osakkeet ja osakepääoma

Vuoden 1994 optiolainan perusteella on merkitty 11.000 A-sarjan
osaketta. Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.10.1999 oli 39.846.220
markkaa ja osakkeiden kokonaislukumäärä 3.984.622 kappaletta.
Hallituksella ei ole voimassaolevaa valtuutusta osakepääoman
korottamiseen. Kaupankäynti Helsingin Pörssin I-listalla tilikauden
aikana oli 2.141.739 kpl ja vaihdon arvo 76,3 Mmk. Osakkeen kurssi
vaihteli 24,67 mk ja 53,51 mk välillä. Osakkeenomistajien lukumäärä on
edelleen kasvanut ja oli katsauskauden päättyessä 1065 (31.10.1998:
819).

Hallinto

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.3.1999 Efore Oyj:n hallituksen
jäseniksi valittiin Ins., EuroMBA Hannes Fabritius (puheenjohtaja),
merkonomi Pirkko Fabritius, DI Olli Kokkonen, VT Matti Ruhala, Yo-
merkonomi, VMK Matti Tammivuori ja ins. Aarne J. Valkama sekä
varajäseneksi ekonomi Risto Kari.

Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young, KHT-
yhteisö, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Olli
Mäkinen.

Alkaneen vuoden näkymät

Tilikauden aikana saatiin monessa suhteessa kehitystä käännettyä
oikeaan suuntaan - uusia tuotteita siirtyi tuotantoon odotusten
mukaisesti, Järjestelmät -liiketoiminnan vienti kääntyi uudelleen
kasvuun, USA:ssa asiakaspohja laajeni ja tuottavuutta sekä
kustannustehokkuutta saatiin parannettua. Kun samalla uusi tilikausi
on käynnistynyt ennätysvauhtia, marras-joulukuun laskutus on ollut 67
Mmk (48 Mmk), meillä on monta syytä olettaa, että uusi tilikausi on
edellistä merkittävästi tuloksellisempi.

Myös Kiinaan, Suzhou:hon avattu toimipiste luo perustaa uudelle
kasvulle. Kiinan markkinat ovat alallamme kasvavat, ja monet
nykyisistä ja potentiaalisista globaaleista asiakkaista toimivat jo
siellä ja edellyttävät yhteistyökumppaneiltaan paikallista läsnäoloa.
Kiinassa on myös identifioitu tasasuunninjärjestelmämarkkinoiden
mielenkiintoisia segmenttejä. Efore on jo solminut raamisopimuksen
teholähteiden toimituksesta erään merkittävän kansainvälisen
tietoliikenneyhtiön kanssa.

Helmikuusta eteenpäin tilauskanta on pääosiltaan ennusteiden varassa.
Laskutus, joka pääsääntöisesti perustuu asiakkaiden päivittäisiin
tilauksiin, on perinteisesti vaihdellut lyhyellä varoitusajalla.
Asiakkaidemme kysyntä on kuitenkin keskipitkällä aikavälillä kasvava.
Kustannussäästöohjelmien,joihin on kuulunut muunmuassa tehtaan
henkilökunnan palkanalennukset ja kiinteän henkilöstön vähennykset,
avulla olemme varautuneet kiristyvään kilpailuun ja myös mahdollisiin
hiljaisempiin jaksoihin. Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloksen
odotetaan olevan selvästi positiivinen.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Efore Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 16.3.2000 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 1,10 markkaa
osakkeelle.

Vuosikertomus julkaistaan maaliskuun alussa. Kolmen kuukauden
osavuosikatsaus julkistetaan viikolla 11, kuuden kuukauden
osavuosikatsaus viikolla 24 ja yhdeksän kuukauden osavuosikatsaus



viikolla 37, vuonna 2000.

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

Espoossa, 21.1.2000

EFORE OYJ:N HALLITUS

JAKELU    Helsingin Pörssi
          Keskeiset tiedotusvälineet

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, joillamuutetaan 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

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TAULUKKO-OSA                        
                                                          
(1000 MK)                          31.10.1999    31.10.1998
                                                          
Liikevaihto                           289 924      261 477
Muutos %                                 10,9          2,4
Liiketulos                                  6       -6 369
Voitto/tappio ennen satunnaisia                           
eriä,
tilinpäätössiirtoja ja veroja           1 046       -6 645
Voitto/tappio ennen                                       
tilinpäätössiirtoja ja veroja                             
Tilikauden tulos                        1 046       -6 791
                                                          
Aineettomat hyödykkeet                  6 296        1 784
Konserniliikearvo                       2 313        6 166
Aineelliset hyödykkeet                 39 484       44 038
Sijoitukset                             1 854        2 609
Vaihto-omaisuus                        38 814       36 423
Saamiset                               68 655       73 160
Rahoitusarvopaperit                        74        5 363
Rahat ja pankkisaamiset                33 267        9 096
Osakepääoma                            39 846       39 736
Muu oma pääoma                         49 010       54 341
Kertynyt poistoero jaettuna:                              
  Oma pääoma                            2 518        3 575
  Laskennallinen verovelka                979        1 390
Pitkäaikainen vieras pääoma            44 072       46 856
Lyhytaikainen vieras  pääoma           57 829       37 689
Taseen loppusumma                     190 757      178 640
Vastuusitoumukset:                                        
omasta velasta                                            
- Annetut pantit                          388       10 584
- Kiinteistökiinnitykset                3 496        3 496
- Yrityskiinnitykset                   37 075       26 075
Vuokra- ja leasingvastuut              12 589       16 285
                                                          
Bruttoinvestoinnit                     11 074       20 135
Bruttoinvestoinnit %                     3,80         7,70
liikevaihdosta
Henkilöstön keskimääräinen                491          476
lukumäärä
Tulos/osake(osakeantioikaistu),mk        0,04        -1,71



Oma pääoma/osake, mk                    22,95        25,48
Omavaraisuusaste, %                     46,80        52,70
Oman pääoman tuotto-% (ROE)               0,2         -6,7
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)         2,6         -2,7


