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Yhteenveto

Sport-liiketoiminta

Investoinnit

– Liikevaihto kasvoi 21,4 % 25,3 miljoonaan
euroon, kokonaiskasvu molemmista liiketoimintayksiköistä
– Liikevoitto kasvoi 4,2 % 2,7 miljoonaan euroon
– Antennisuojamarkkinat ennakoidun mukaisesti
hiljaiset toisella neljänneksellä
– Teollisuuden lomautukset peruttu

Sport-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 25,3 % 13,5
milj. euroon. Merkittävin kasvu tuli edelleen sauvatuotteista, lähinnä sauvakävelystä ja vaellukseen
kehitetystä sauvatuoteperheestä, laminaateista
ja vesiurheilusta.

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 1,5 milj.
euroa (4,5 milj. euroa). Edellisvuoden suurin investointi oli Fiberspar-liiketoiminnan hankinta. Merkittävimmät investoinnit katsauskaudella olivat
Teollisuus-liiketoiminnan uudet tuotantolinjat sekä
eräät ympäristöinvestoinnit.

Exelin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 21,4 %
ja oli 25,3 miljoonaa euroa (20,9 miljoonaa euroa)
huolimatta antennisuojamarkkinoiden väliaikaisesta hiljentymisestä. Teollisuus-liiketoiminnan
liikevaihto kasvoi 17,2 % 11,8 miljoonaan euroon.
Sport-liiketoiminnan liikevaihto oli 13,5 miljoonaa
euroa, jossa oli kasvua 25,3 %.
Toimintaympäristö

Sauvatuoteryhmä jatkoi kasvuaan erikoistuotteillaan eli Nordic Walking-, Nordic Blading- ja Trekking -tuoteryhmissä. Tuoteryhmän liikevaihto
kasvoi noin 26 % vertailukaudesta. Ennakkomyynti
loppukesän ja alkusyksyn toimituksiin on edennyt
hyvin. Nordic Walking on lajina leviämässä useampiin vientimaihin. Tähän mennessä myynti on
tullut käytännössä vain Suomesta. Exel on myös
päässyt hyvin eteenpäin komposiittisten alppihiihtosauvojen markkinoilla Keski-Euroopan perinteisissä laskettelumaissa.

Urheilu- ja vapaa-aikatuotteiden markkinatilanne
ei ole oleellisesti muuttunut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Telekommunikaatioalan maailmanlaajuinen taantuma heijastui Teollisuusliiketoimintaan verkko-operaattorien lykätessä
uusien GSM- ja UMTS-tietoliikenneverkkojen
rakentamista. Tämän johdosta tukiasemien
antennien suojaamisessa käytettävien profiilien
kysyntä hiljeni äkillisesti kevättalvella 2001. Exelin
laaja tuotevalikoima on kuitenkin mahdollistanut
yhtiön kasvun katsauskaudella.

Vesiurheilussa Fibersparin tuotannon integrointi
Mäntyharjun tehtaalle on pääosin tehty. Uusi
mallisto tulevalle kaudelle on kehitetty pääasiakkaiden kanssa ja esitellään markkinoille elokuussa.
Markkinat ovat vakaat.

Raaka-ainemarkkinat ovat alkuvuoden hinnankorotusten jälkeen pysyneet rauhallisina. Yleismaailmallinen kysynnän kasvun hiljentyminen
tullee pitämään raaka-ainemarkkinat vakaina myös
loppuvuoden ajan.

Salibandyn päämarkkinat ovat vakaat. Merkittävimpien tavarantoimittajien markkinaosuudet
näyttävät säilyneen ennallaan.

Teollisuus-liiketoiminta
Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto jatkoi kasvuaan
päätyen 11,8 milj. euroon, kasvua 17,2 %, vaikka
antennisuojaprofiilien kysyntä oli ennakoidun
laimeaa. Kasvu tuli kaavinliiketoimintaryhmästä
sekä uusista tuotesovelluksista.
Profiileissa antennisuojaprofiilien myynti ei saavuttanut syksyllä 2000 asetettuja tavoitteita katsauskaudelle monien verkko-operaattorien lykätessä
kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkojen
rakentamista. Toisen neljänneksen myynti oli
28 % edellisvuoden vastaavaa aikaa pienempi.
Tämän johdosta yhtiön Kiihtelysvaaran tehtaalla
lomautettiin noin 20 henkilöä yt-neuvottelujen
seurauksena 1.5.2001 alkaen. Lomautusten kesto
on enimmillään 90 päivää. Katsauskauden jälkeen
heinäkuussa on antenniprofiilien kysynnässä
tapahtunut ennakoitua nopeampaa elpymistä,
minkä johdosta kaikki lomautukset on toistaiseksi
peruttu. Voimakkaampaa volyymikasvua antennisuojaprofiileista odotetaan edelleen vuoden
viimeisellä neljänneksellä sekä vuonna 2002.
Kaavinterien myynti on kehittynyt odotetulla
tavalla. Tällä hetkellä tuotannossa on kuusi erilaista
terätyyppiä. Tuoteryhmä tulee aiempien indikaatioiden mukaisesti kasvamaan tänä vuonna merkittävästi. Kasvu perustuu Metso-konsernin määrätietoiseen panostukseen kyseisen tuoteryhmän
vientimarkkinoiden valtaamiseksi. Kehityksen alla
on useita teräsovelluksia uudentyyppisten paperilaatujen kaavaroinnin kehittämiseksi. Tämänhetkisiä tuotantoteriä käytetään lähinnä sanomalehti- ja hienopaperilaatujen kaavaroinnissa.
Kesäkuussa Exel solmi sopimuksen HelsinkiVantaan lentoaseman III-kiitotien lähestymisvalomastojen toimituksesta. Mastotoimitukset ajoittuvat kuluvan vuoden keski- ja loppukesään sekä
ensi vuoden alkuun. Muutoin ristikkomastomarkkinat ovat edelleen olleet ennakoitua hiljaisempia.
Varsituoteryhmässä Extender™-teleskooppivarren
toimitukset lähtivät täydellä teholla käyntiin katsauskauden loppupuolella ja tilauskanta tälle
tuotteelle on kasvanut jatkuvasti. Kesäkuun loppuun saakka varsituoteryhmän myynti on ollut
viime vuoden tasolla, mutta loppuvuodelle ennakoidaan kasvua lähinnä Extender™-tuotteiden
ansiosta.
Uusista komposiittimateriaalien pultruusiosovelluksista offshore-teollisuuteen kehitetyt tuoteapplikaatiot ovat edenneet testeissä hyvin.
Näiden markkinoiden odotetaan muutaman vuoden jänteellä kehittyvän suurimmaksi yksittäiseksi
pultruusioteollisuuden sovellusalueeksi.

Laminaattimyynti kasvoi noin 31 % edellisvuoteen
verrattuna. Merkittävä osa kasvusta tuli perinteisen
suksi- ja lumilautateollisuuden ulkopuolelta. Tavoitteena on kehittää uusia tuotesovelluksia teollisuuskäyttöön asiakaskunnan monipuolistamiseksi.

Kannattavuus
Konsernin liikevaihto kasvoi 21,4 % päätyen 25,3
miljoonaan euroon (20,9 milj. euroa). Kasvu tuli
molemmista liiketoiminta-alueista oheisen taulukon mukaan:
Liikevaihto
(milj. euroa)
Teollisuus
Sport
Yhteensä

1-6/2001

1-6/2000

Muutos

11,8
13,5
25,3

10,1
10,8
20,9

+17,2 %
+25,3 %
+21,4 %

Konsernin liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 4,2
% nousten 2,7 miljoonaan euroon. Liikevoiton
jakautuminen ja kehitys näkyy oheisessa taulukossa:
Liikevoitto
(tuhatta euroa) 1-6/2001
Teollisuus
Sport
Yhteensä

2.200
538
2.738

1-6/2000

Muutos

2.075
552
2.627

+6,0%
-2,5%
+4,2%

Teollisuuden liikevoitto kehittyi positiivisesti huolimatta antennisuojamarkkinoihin investoitujen
resurssien vajaakäytöstä. Toisella neljänneksellä
Teollisuuden kannattavuutta painoi kireä hintapolitiikka antennisuojamarkkinoilla. Liikevoiton
lasku Sportissa johtui lähinnä raaka-aineiden
hintojen nousupaineista, kiristyneestä hintakilpailusta Exel GmbH:n suksipohja- ja pinnoitemarkkinoilla sekä ennakoitua tehottomammasta tuotannosta alkuvuoden käynnistysvaiheen aikana
Mäntyharjun tehtaan mastotuotannossa.
Nettorahoituskulut kasvoivat lievästi, 193 tuhanteen euroon (165 tuhatta euroa), johtuen lähinnä
vuoden 2000 kesällä tehdyistä toiminnan laajenemiseen liittyvistä rahoitusjärjestelyistä.
Tulos ennen varauksia ja veroja oli 2.545 tuhatta
euroa kasvaen lievästi edellisvuodesta (2.462
tuhatta euroa).
Tase, rahoitus ja vastuut
Konsernin tase päätyi 30,4 miljoonaan euroon
kasvaen liikevaihtoa selvästi vähemmän verrattuna
edellisvuoteen (29,7 milj. euroa).
Korolliset nettovelat olivat 9,7 milj. euroa (9,9 milj.
euroa). Toiminnan kassavirta parani selvästi edellisvuodesta ollen 1,1 miljoonaa euroa (-5,7 miljoonaa euroa). Edellisvuoden heikko kassavirta johtui
pääosin Fiberspar-liiketoiminnan hankinnasta.

Henkilöstö
Henkilöstömäärä per 30.6.2001 oli 342 (375).
Vähennys johtuu lähinnä Exel USA Inc:in mastotuotannon lopettamisesta USA:ssa ja siirrosta
Suomeen.

1000 euroa

1-6/01

1-6/00

muutos-%

1-12/00

LIIKEVAIHTO
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot

25 322

20 863

21

47 609

-141
153
367

1 369
127
178

-110
21
106

818
275
341

Materiaalit ja palvelut

-9 459

-8 455

12

-18 232

Henkilöstökulut

-6 135

-5 571

10

-11 842

Poistot

-1 365

-1 168

17

-2 444

Liiketoiminnan muut kulut

-6 004

-4 717

27

-10 019

LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja -kulut (netto)

2 738
-193

2 627
-165

4
17

6 506
-482

VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ,
VEROJA JA VARAUKSIA
Satunnaiset erät

2 545

2 462

3

6 024

TULOS ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA
Verot

2 545
-786

2 462
-730

3
8

6 024
-1 788

TILIKAUDEN TULOS

1 759

1 731

2

4 236

30.6.2001

30.6.2000

muutos-%

31.12.2000

2 446
509
10 487
127

3 166
581
9 785
108

-23
-12
7
18

2 668
545
10 072
127

7 089
8 015
1 714
30 388

7 187
7 287
1 559
29 673

-1
10
10
2

7 033
8 269
571
29 285

1 840
10 955

1 763
8 690

4
26

1 834
11 117

203
6 616
10 774
30 388

203
9 185
9 833
29 673

0
-28
10
2

203
7 202
8 930
29 285

30.6.2001

30.6.2000

muutos-%

31.12.2000

1 533
6%
666
3%
351
342
9 560
42 %
25 %
76 %
0,34
2,43

4 513
22 %
797
4%
317
375
10 720
35 %
29 %
95 %
0,33
1,99

-66

5 561
12 %
1 367
3%
350
378
7 559
44 %
37 %
66 %
0,81
2,47

12 500
2 954
3 194

12 500
2 784
201

Osakkeet ja omistus
Katsauskauden aikana yhtiön osakkeita merkittiin
vuoden 1998 optiotodistuksilla 17.900 kappaletta.
Näistä merkinnöistä johtuvan osakepääoman
korotuksen, 6.265 euroa, jälkeen yhtiön osakepääoma on 1.840.265 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 5.257.900 kappaletta. Jokainen osake on
nimellisarvoltaan 0,35 euroa. Hallituksen jäsenten
ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 70.100 osaketta eli 1,3 %.
Osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli katsauskauden aikana 23,5 % kaikista osakkeista. Osakkeiden korkein kurssi ajanjaksolla oli 12,26 ja alin
kurssi 8,80 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli
10,00 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli
29.6.2001 52.579.000 euroa.
Osakeantivaltuutus
Yhtiön hallituksella on 27.3.2002 saakka oikeus
päättää yhtiön osakepääoman korottamisesta
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että
yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä
enintään 325.500 eurolla. Valtuutuksen nojalla
hallitus voi päättää siitä, kenellä on oikeus merkitä
uusmerkinnässä annettavia osakkeita, osakkeiden
merkintähinnasta ja sen määrittämisen perusteista
sekä muista uusmerkinnän ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskaupan tai muun
yhteistoimintajärjestelyn rahoittaminen, toimeenpaneminen tai mahdollistaminen; yhtiön rahoitustai pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen taikka muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttaminen. Päätöstä
ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.
Hallitus on oikeutettu päättämään uusmerkinnästä
siten, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin.

Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.

Optio-ohjelma

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma
Muu oma pääoma
Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Yhteensä

Kaikki Exel Oyj:n 28.3.2001 pidetyn varsinaisen
yhtiökokouksen päättämät avainhenkilöstölle
suunnatut optio-oikeudet merkittiin kesäkuussa.
Yhtiön henkilöstö merkitsi optio-oikeuksia 310.000
kappaletta ja Exel Oyj:n kokonaan omistama
tytäryhtiö Pro Stick Oy 60.000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika alkaa optio-oikeudella A
1.6.2002 ja optio-oikeudella B 1.10.2003. Osakkeiden merkintäaika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy
30.4.2006.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Kiihtelysvaaran tehtaan lomautukset lopetettiin
toistaiseksi heinäkuussa saatujen ennakoitua suurempien antennisuojaprofiilitilausten johdosta.
Loppuvuoden näkymät
Kaavinteräliiketoiminnan näkymät ovat erittäin
positiiviset. Antennisuojaprofiilien kysynnän ennakoidaan edelleen elpyvän vuoden viimeisellä
neljänneksellä. Raaka-ainekustannustaso on noussut, tuotteiden myyntihintoihin kohdistuu eräissä
tuotteissa voimakkaita paineita. Ensimmäinen
vuosipuolisko on ollut tyydyttävän kasvun aikaa.
Täten konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan
edellisvuodesta. Tuloksen paraneminen edellisvuodesta riippuu viimeisen vuosineljänneksen
ennakoidusta antenniprofiilimarkkinoiden elpymisestä.
Mäntyharju, kesäkuu 2001
Exel Oyj
hallitus

Ari Jokelainen
toimitusjohtaja

TASE
1000 euroa
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Yhteensä

Tunnusluvut (1000 euroa)
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
% liikevaihdosta
Tutkimus- ja kehitysmenot
% liikevaihdosta
Henkilöstö keskimäärin
Henkilöstö kauden lopussa
Tilauskanta
Omavaraisuusaste, %
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Nettovelkaantumisaste, %
Tulos/osake, euroa
Oma pääoma/osake, euroa
Konsernin vastuusitoumukset 30.6.2001
Yrityskiinnitykset
Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin
Muut vastuut
Sarakkeet 1-6/01 ja 1-6/00 ovat tilintarkastamattomia.

-16
11
-9
-11

2
22

12 500
2 784
2 255

