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EFORE-KONSERNIN LIIKEVAIHTO 356,5 MMK; OSINGONJAKOEHDOTUS
1,19 MK OSAKKEELTA
     
Tehoelektroniikkaa maailman johtaville tietoliikenne- ja
teollisuusyrityksille valmistavan Efore-konsernin tulos
31.10.2000 päättyneellä tilikaudella kehittyi
myönteisesti. Konsernin nettovoitto nousi 12,2 Mmk:aan
(0,2 Mmk). Liikevaihto kasvoi 23 % (10,9%) edellisen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 356,5 Mmk
(289,9 Mmk). Vallinneessa markkinatilanteessa kasvu
ylitti toimialan keskiarvon. Tulos ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 19,3 Mmk (1,0 Mmk).
Hallitus ehdottaa 6.3.2001 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,19 mk (0,2
euroa) osakkeelta, yhteensä 4,8 Mmk.

Tilikaudella tapahtui volyymien merkittävä kasvu.
Konsernin päätavoitteet olivat tilikaudella
kannattavuuden parantaminen ja globaalin strategian
toteutus. Kannattavuuden parantamisessa onnistuttiin
kohtalaisesti ja globaalin aseman vakiinnuttaminen jatkui
Kiinan yksikön perustamisella sekä USA:n tehtaan SMT-
linjan investoinnilla.

Konsernin tulevaisuuden perustan luova, laaja
tuotekehitysohjelma jatkui. Pitkäaikaisten projektien
kehityskustannuksia aktivoitiin yhteensä 3,5 Mmk:lla (4,4
Mmk).

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Eforen asiakaskunta toimii nopeasti kasvavilla
markkinoilla. Etenkin matkaviestinnän verkkoratkaisujen
kysynnän kasvun oletetaan yleisesti markkinoilla
kiihtyvän entisestään vuosina 2001 ja 2002, kun
operaattorit investoivat uuden sukupolven ratkaisuihin ja
alalla toimivat Eforen asiakkaat olettavat kasvavansa
markkinoiden mukana.

Konsernin omaa suunnittelua olevat tuotteet ovat
pääasiassa asiakaskohtaisia teholähteitä ja
tasasuunninjärjestelmiä.  Konsernin tuotteiden suurimmat
käyttäjät ovat tietoliikennealan, automaatioalan sekä
lääketieteellisen tekniikan yrityksiä. Konsernin
liikevaihdosta merkittävä osa perustuu asiakaskohtaisesti
suunniteltuihin tuotteisiin ja pitkäaikaisiin
puitesopimuksiin.

Eforen kilpailukyky perustuu tuotteiden osalta
kehittyneimpään teknologiaan ja valmistuksen osalta
uusimpaan tuotantoteknologiaan. ISO-14001 ympäristölaadun
sertifikaatti myönnettiin tilikauden aikan Eforen Espoon,
Saarijärven ja Vantaan yksiköille. Teholähdealan



erikoistoimittajana Efore keskittyy huipputuotteiden
kehittämiseen, jolloin asiakkaan maksama hinta sisältää
laadun lisäksi korkean toimitusvarmuuden sekä lyhyen
toimitusajan vaatiman tuotannon venymiskyvyn.

Teholähde on itsenäinen erikoisosaamista sisältävä
osakokonaisuus, jonka useimmat asiakasyritykset ovat
päätyneet ostamaan tähän teknologiaan erikoistuneilta
yrityksiltä projektina. Projekteissa integroituvat
kokonaisprosessina tuotekehitys, tuotantoonsiirto sekä
tuotteen elinkaaren kattava tuotehallinta. Suomessa ei
ole vastaavaa kansainvälistynyttä teholähdeyritystä.
Efore kilpailee kansainvälisten teholähdeyritysten
kanssa. Eforen valitsemissa asiakassegmenteissä kasvu on
teholähdetoimialan keskiarvoja selvästi suurempi. Efore
poikkeaa kilpailijoistaan keskittymällä asiakaskohtaisiin
ratkaisuihin ja asiakkaisiin, joilla on samankaltaiset
tarpeet.

Efore on kehittänyt yksiköidensä toimintamallit ja
prosessit yhteensopiviksi, jolloin tuotteet voidaan
paikallisesti valmistaa kansainvälisten asiakkaiden
tarpeiden mukaan. Asiakkaat arvostavat joustavuutta ja
ammattitaitoa. Eforella on vahva markkina-asema omalla
osaamisalueellaan.

Tilikauden aikana siirrettiin tuotantoon uuden sukupolven
tuotteita, jotka on toteutettu uudella teknologialla ja
perustuvat strategian mukaisesti omaan suunnitteluun ja
tieto-taitoon. Uusia tuotteita otettiin tuotantoon kuusi
kappaletta. Osassa tuotteista on käytetty uutta IMS-
tekniikkaa, jonka soveltamisessa Efore on kehittänyt
ainutlaatuista erikoisosaamista. Jo tuotannossa oleviin
tuotteisiin tehtiin teknologiamuutoksia, jotka
mahdollistavat tuotantokustannusten alentamisen. Efore on
myös vahvasti mukana uusissa tuotteissa, joita käytetään
GPRS-, EDGE- ja UMTS-matkapuhelinverkkoratkaisuissa.
Edellä mainituilla panostuksilla uskomme jatkossa olevan
huomattavan merkityksen konsernin liiketoiminnan kasvuun
ja positiivisen vaikutuksen kannattavuuteen.

EPOS-tasasuunninjärjestelmien toimitukset ovat kasvaneet
odotetulla tavalla. Tuoteperheen kehittäminen on jatkunut
eri markkinoille sovellettujen mallien suunnittelulla ja
teholähteen digitaalisen ja langattoman valvonnan
toteuttamisella.

Emoyhtiön Efore Oyj:n Saarijärven tehtaan elokuussa 1998
käyttöönotetun SMT-tuotantolinjan käyttöaste oli koko
vuoden korkea.

Muuntolaite Oy:n toiminta kehittyi ja kannattavuus parani
tyydyttävälle tasolle uusien tuotteiden ja tehtaan
uudelleenjärjestelyn ansiosta.

LIIKEVAIHDON KASVU

Tilikauden liikevaihto nousi päättyneellä tilikaudella
356,5 Mmk:aan (289,9 Mmk), kasvua edellisen tilikauden
liikevaihtoon oli 23,0 % (10,9 %).

Emoyhtiö Efore Oyj:n liikevaihto kasvoi 33,8 % ja oli
267,6 Mmk (200,0  Mmk). Konsernin vienti ja liikevaihto
Suomen ulkopuolella oli 158,3 Mmk, 44,4 % (106,1 Mmk).
Tärkeimmät markkina-alueet kotimaan lisäksi ovat  Kiina,
Iso-Britannia, USA, Ruotsi sekä Venäjä ja Baltian maat.

TULOKSEN KEHITYS

Konsernin tilikauden liiketulos kasvoi merkittävästi
edellisestä vuodesta. Positiivista tuloskehitystä
rajoitti globaaliin toimintaan tehdyt panostukset,
loppuvuoden korkea Yhdysvaltain dollarin arvo ja
komponenttien saatavuustilanteesta johtuvat
lisäkustannukset. Konsernin liikevoitto oli 19,5 Mmk



(6,500 markkaa) ja voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja oli 19,3 Mmk (1,0 Mmk). Tulosta tarkastellessa
tulee ottaa huomioon kehittämismenojen aktivointi 3,5 Mmk
(4,4 Mmk). Tilikaudelle kirjatut verot olivat 7,0 Mmk.

KONSERNIN ULKOMAAN YHTIÖT

Tilikauden alussa Kiinaan perustettu tytäryhtiö Efore
(Suzhou) Electronics Co.,Ltd:n liikevaihto nousi 9,4
Mmk:aan. Yhtiön tulos oli positiivinen. Suzhoun yksikkö
käynnistettiin marraskuussa 1999 ja paikalliset
toimitukset alkoivat huhtikuussa 2000. Toimitusten nopea
kasvuvaihe on käynnissä ja yhtiön toiminta etenee
odotusten mukaisesti.

Efore (USA), Inc:in toiminta kehittyi myönteisesti uusien
laitteiden toimitustarkastusten tultua hyväksytyiksi ja
uuden SMT-linjan hankinnan toteuduttua. USA:n tehtaalla
voidaan nyt valmistaa kaikkia yhtiön suunnittelemia ja
tuotannossa olevia tuotteita. Valuuttakurssivaihtelut ja
vaikea komponenttitilanne etenkin loppuvuonna vaikuttivat
voimakkaasti USA:n yhtiön tulokseen, joka koko
tilikaudelta jäi tappiolliseksi. USA:n tehdas on
oleellinen osa konsernin globaalia
markkinointistrategiaa. Yhdysvaltalainen alan teollisuus
on tietoyhteiskunnan teknologian kehityksessä Nokian ja
Ericssonin ohella avainroolissa. USA:n markkinat ovatkin
Eforelle yksi merkittävimmistä kasvumahdollisuuksista.

Saksalainen osakkuusyhtiö Power Innovation GmbH saavutti
hyvän viimeisen neljänneksen ansiosta positiivisen
tuloksen koko tilikaudella.

INVESTOINNIT

Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrä kasvoi hieman
edellisvuodesta ja oli 16,5 Mmk (11,1 Mmk ), 4,6 %
liikevaihdosta. Kehittämismenojen aktivointien osuus
tästä oli 3,5 Mmk (4,4 Mmk). Suurimmat investoinnit
tehtiin Kiinan yhtiössä sekä USA:n tehtaassa täydentämään
tehtaan toimituskykyä.

Investointien on suunniteltu kasvavan vuonna 2001.

HENKILöSTöMääRäN KEHITYS

Konsernin henkilökunnan määrä kasvoi tilikauden aikana 24
henkilöllä ja konserniyhtiöiden palveluksessa oli
tilivuoden aikana keskimäärin 515 (491) ja tilikauden
päättyessä 520 (492)  henkilöä. Henkilöstön tuottavuus on
jatkuvasti parantunut.
     
HALLINTO

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2000 yhtiön
hallitukseen valittiin Ins., MBA Hannes Fabritius,
merkonomi Pirkko Fabritius, DI Olli Kokkonen, yo-
merkonomi, VMK Matti Tammivuori ja ekonomi Risto Kari
sekä varajäseneksi DI Markku Hangasjärvi. Hallitus
valitsi puheenjohtajakseen Hannes Fabritiuksen ja
varapuheenjohtajakseen Matti Tammivuoren.
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen Tilintarkastajien
Oy - Ernst & Young, päävastuullisena tilintarkastajana
KHT Olli Mäkinen.

Yhtiökokous päätti myös osakepääoman muuntamisesta
euromääräiseksi, jolloin osakkeen uudeksi nimellisarvoksi
tuli 1,70 euroa. Osakepääoma on muunnon toteuttamisen
jälkeen 6.914.838,40 euroa (41.113.762,12 markkaa).

OSAKEPÄÄOMA JA OPTIOT

Efore Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.10.2000 oli
41.113.762,12 markkaa. Vuoden 1994 optiolainan
perusteella merkittiin tammikuussa 2000 82.930 kappaletta



uusia A-sarjan osakkeita, joiden 22.3.2000 tehdyn
kaupparekisterimerkinnän seurauksena yhtiön osakepääoma
nousi 829.300 markalla 39.846.220 markasta 40.675.520
markkaan. Yhtiön osakkeiden uusi kokonaislukumäärä
4.067.552, joista A-sarjan osakkeita on 3.802.744 ja K-
sarjan osakkeita 264.808 kappaletta. Optioiden
merkintäaika päättyi 31.1.2000. Hallituksella ei ole
voimassaolevaa valtuutusta osakepääoman korottamiseen.

Kaupankäynti Efore Oyj:n A-osakkeilla Helsingin Pörssin I-
listalla katsauskauden aikana oli vilkasta ja kauppojen
yhteismäärä 4.174.133 kpl ja vaihdon arvo 170 Mmk, osuus
koko osakemäärästä 103 %. Osakkeen kurssi vaihteli 77,00
markan (12,95 EUR) ja 23,25 markan (3,91 EUR) välillä.
Koko osakekannan markkina-arvo 31.10.2000 laskettuna A-
osakkeiden kauden viimeisellä hinnalla oli 174,1 Mmk
(29,3 MEUR). Osakkeenomistajien lukumäärä oli
katsauskauden päättyessä 1361  (1065).

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voimassa olevan
osakeyhtiölain mukaisesti. Valtuutus on voimassa enintään
yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiön hallitus päätti 3.8.2000 hankkia yhtiön omia
osakkeita markkinoilta yhtiökokouksen 16.3.2000 antaman
valtuutuksen perusteella. Päätöksen mukaisesti on ennen
tilikauden loppua hankittu 46 400 kpl omia A-osakkeita
yhtiön haltuun, kirjanpitoarvoltaan 2,0 Mmk. 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.

ALKANEEN VUODEN NäKYMäT

Tietoliikennetoimialan kehitys jatkuu edelleen nopeasti
kasvavana. Mobiiliverkkojen uudistaminen uuden tekniikan
mukaisesti on käynnistynyt ja projektien määrä on
kasvanut. Konsernin kasvuodotus koko tilikaudelle on noin
20 prosenttia, joka vastaa teholähteiden markkinakasvua
niillä segmenteillä, joilla Efore toimii. Kasvu ei
jakaudu tyypillisesti tasaisesti neljännesvuosille.
Uusi tilikausi konsernin toiminnassa alkoi hyvässä
kysyntätilanteessa ja marras-joulukuun laskutus oli 67
Mmk. Hyvä kysyntätilanne on nähtävissä aina maaliskuulle
saakka. Laskutus on perinteisesti vaihdellut hyvinkin
lyhyellä varoitusajalla. Tuotteiden kysyntä on kuitenkin
keskipitkällä aikavälillä kasvavaa ja uusien
kehitysprojektien kysyntä näyttäisi myös pysyvän hyvänä.
Tilikauden ensimmäisen neljänneksen tuloksen odotetaan
olevan positiivinen.

Tuotekehitysprojektien määrä on edelleen kasvanut ja ne
liittyvät suurelta osin uuteen langattomaan teknologiaan.
Tasasuunninjärjestelmien ja invertterien kysyntä kasvaa
myös edelleen. Globaalin tuotantotoiminnan rakentaminen
jatkuu edelleen.

Eforen Saarijärven tehtaalle on päätetty hankkia toinen
pintaliitoslinja, jolla pystytään vastaamaan
kysyntähuippuihin ja turvaamaan katkeamaton tuotanto
kansainvälisellä tasolla. Uusi tuotantolinja käynnistyy
huhtikuussa. Globaalin tuotantotoiminnan rakentaminen
jatkuu edelleen.

Komponenttien saatavuus jatkuu myös alkuvuonna tiukkana.
Efore pystyy kuitenkin komponenttien hankinnassa
hyödyntämään kansainvälisiä konsernin yksiköitä.

Muuntolaite Oy:n fuusio Efore Oyj:ön toteutetaan
31.1.2001 suunnitelman mukaisesti.



HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Efore Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 6.3.2001
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
osinkoa maksetaan 1,19 mk (0,2 euroa) osakkeelle.

Konsernin vuosikertomus julkaistaan viikolla 7. Kolmen
kuukauden osavuosikatsaus julkaistaan 5.3.2001, kuuden
kuukauden osavuosikatsaus viikolla 23 ja yhdeksän
kuukauden osavuosikatsaus viikolla 36.

KONSERNIN TULOSLASKELMA        11/99-     11/98-    muutos
                                10/00      10/99
Mmk                             12 kk      12 kk         %
                                                          
LIIKEVAIHTO                     356,5      289,9      23,0
Valmiiden ja                      9,2       -0,4   2 400,0
keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
Liiketoiminnan muut               1,1        1,3     -15,4
tuotot
Materiaalit ja palvelut        -208,8     -158,4      31,8
Henkilöstökulut                 -94,6      -89,6       5,6
Poistot ja                      -14,4      -13,5       6,7
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut       -29,1      -28,6       1,7
Osuus osakkuusyrityksen          -0,4       -0,7     -42,9
tuloksesta
LIIKEVOITTO/-TAPPIO              19,5        0,0          
% liikevaihdosta                5,5 %      0,0 %          
Rahoitustuotot ja -kulut         -0,2        1,0    -120,0
(netto)
TULOS  ENNEN SATUNNAISIA         19,3        1,0   1 830,0
ERIÄ
TULOS ENNEN                      19,3        1,0   1 830,0
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA
VEROJA
% liikevaihdosta                5,4 %      0,3 %          
Tuloverot                        -7,0       -0,9     677,8
KATSAUSKAUDEN VOITTO             12,2        0,1  12 100,0
                                                          
KONSERNIN TASE             31.10.2000 31.10.1999    muutos
Mmk                                                      %
VASTAAVAA                                                 
PYSYVÄT VASTAAVAT                                         
Aineettomat hyödykkeet            7,7        6,3      22,2
Konserniliikearvo                 0,0        2,3    -100,0
Aineelliset hyödykkeet           41,1       39,5       4,1
Sijoitukset                       1,4        1,9     -26,3
VAIHTUVAT VASTAAVAT                                       
Vaihto-omaisuus                  66,4       38,8      71,1
Lyhytaikaiset saamiset           76,4       68,6      11,4
Rahoitusarvopaperit              10,9        0,1  10 800,0
Rahat ja pankkisaamiset          14,4       33,3     -56,8
VASTAAVAA YHTEENSÄ              218,3      190,8      14,4
                                                          
VASTATTAVAA                                               
OMA PÄÄOMA                       95,3       88,9       7,2
Osakepääoma                      41,1       39,8       3,3
Vararahasto                      31,7       32,1      -1,2
Muu oma pääoma                   22,5       17,0      32,4
VIERAS PÄÄOMA                                             
Pitkäaikainen                    28,5       44,1     -35,4
Lyhytaikainen                    94,5       57,8      63,5
VASTATTAVAA YHTEENSÄ            218,3      190,8      14,4
                                                          
Tulos/osake                      3,04       0,04   7 500,0
Oma pääoma/osake, mk            22,66      22,95      -1,3
Omavaraisuusaste,%               42,8       46,8          
Bruttoinvestoinnit (Mmk)         16,5       11,1      48,6
% liikevaihdosta                  4,6        3,8          



Henkilöstö keskimäärin            515        491       4,9
Oman pääoman tuotto-             13,4        0,2   6 600,0
%(ROE)
Sij. pääoman tuotto-             15,4        2,6     492,3
%(ROI)
Nettovelkaantumisaste, %         32,2       28,5      13,0
Korolliset nettovelat            30,4       25,0      21,6
                                                          
Vastuusitoumukset:                                        
omasta velasta, Tmk                                       
- Annetut pantit                545,0      386,8      40,9
- Kiinteistökiinnitykset      3 496,0    3 496,0       0,0
- Yrityskiinnitykset         37 075,0   37 075,0       0,0
Vuokra- ja leasingvastuut    24 214,6   12 588,5      92,4
                                                          
Tulos/osake =                                             
Voitto ennen satunnaiseriä - tilikauden verot/            
Keskim. Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä            
Oma pääoma/osake  =                                       
Oma pääoma/antioik. osakkeiden lukumäärä                  
31.10.2000
Omavaraisuusaste-% =                                      
Oma pääoma/taseen loppusumma - saadut ennakot x           
100
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) =                       
Voitto ennen satunnaiseriä + korko- ja  muut
rahoituskulut/
Taseen loppusumma - korottomat velat x 100                
(Keskimäärin tilikauden aikana)                           
Oman pääoman tuotto-% (ROE) =                             
Voitto ennen satunnaiseriä - verot/Oma pääoma x 100
(Keskimäärin tilikauden aikana)                           
Nettovelkaantumisaste-% =                                 
Korolliset nettovelat/Oma pääoma x                        
100
Korolliset nettovelat =                                   
Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja               
rahoitusarvopaperit                                       

Kaikki tilinpäätösluvut ovat markkoina.
Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Berndt Schalin, puh.
050 2994 sekä talous- ja hallintojohtaja Jorma
Lappalainen puh. 478 46354.

EFORE OYJ

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, joilla muutetaan sähkövirtaa 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,
Teksasissa, Kiinassa ja osakkuusyhtiö Saksassa.

Lisätietoja kotisivuiltamme http://www.efore.fi


