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SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2007   
 
Tammi-joulukuu 
- Liikevaihto oli 224,6 (241,4 vuonna 2006) milj. euroa jossa 
  laskua 7,0 % 
- Liikevoitto oli 18,6 (11,4) milj. euroa joka on 8,3 (4,7) %  liikevaihdosta 
- Voitto oli 14,1 (8,2) milj. euroa 
- Tulos / osake oli 0,24 (0,14) euroa 
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle osingoksi 0,08 (0,10) ja lisäosingoksi 
  0,04 euroa/osake 
 
Loka-joulukuu 
- Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 54,4 milj. euroa (51,5  
  vastaavalla jaksolla vuonna 2006), kasvua 5,7 %.  
- Liikevoitto oli 5,5 (2,7) milj. euroa, joka on 10,2 (5,2) % 
  liikevaihdosta.  
- Tulos / osake oli 0,06 (0,05) euroa. 
 
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS 
 
Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Harri Takanen: 
"Vuosi 2007 oli monessa suhteessa erittäin haasteellinen. Kireän hintakilpailun  
ja alan rakennemuutosten keskellä onnistuimme saavuttamaan asetetut tavoitteet  
ja säilyttämään kannattavuuden tyydyttävällä tasolla. Vain kannattavasti toimien  
voimme turvata yrityksen tulevaisuuden ja kehittymismahdollisuudet joten  
kannattavuuden ylläpitäminen tulee jatkossakin olemaan Scanfilin ensisijainen  
tavoite. Yhtiön erinomainen taloudellinen asema on osoitus Scanfilin toimintojen  
kustannustehokkuudesta ja hyvästä kilpailu- ja palvelukyvystä sekä valitun  
strategian onnistuneesta toteutuksesta. Olemme selvinneet alan ja markkinoiden   
muutoksista kilpailijoita paremmin ja tämä antaa Scanfilille mahdollisuuden,  
oikein ajoitettuna, markkina-aseman vahvistamiseen ja kasvuun."  
 
Teollisuuselektroniikkatuotteiden markkinoiden kasvu on koko vuoden ajan ollut  
tasaista sekä valmistusmäärien että myynnin osalta. Scanfilin asiakkaat ovat  
menestyneet markkinoilla hyvin. Kehittyvien alueiden infrastruktuurin  
rakentaminen ja modernisoiminen, energian kallistuminen sekä kasvava  
ympäristötietoisuus ja huoli ilmaston lämpenemisestä ovat globaalisti  
vaikuttavia kehityssuuntia, jotka ovat vaikuttaneet positiivisesti Scanfilin  
teollisuuselektroniikka-asiakkaiden markkinoihin. 
 
Vuonna 2007 tietoliikenneverkkotuotteiden markkinoita leimasivat alan suurten  
toimijoiden yritysjärjestelyt ja niiden aiheuttamat muutokset verkkotuotteiden  
sopimusvalmistajien toiminnoissa. Uusien tuotteiden edullisemmat tuote- ja  
toimitusrakenteet ovat vähentäneet sopimusvalistajien kautta kulkevan  
materiaalivirran arvoa ja määrää. Verkkotoimittajien palveluliiketoiminnan kasvu  
on osaltaan vaikuttanut laitemarkkinoiden kasvua hidastavasti. Scanfil Oyj:n  
toiminnassa tämä näkyi ensisijaisesti Suomen toimintojen supistumisena ja  
tuotannon siirtymisenä edullisemman kustannustason tehtaille Eurooppaan ja  
Aasiaan sekä liikevaihdon laskuna edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Liikevaihdosta tietoliikenneasiakkaiden osuus oli noin 69 (72) % ja  
teollisuuselektroniikka-asiakkaiden noin 31 (28) %.  
 
Kotimaan toimintojen järjestelyt saatettiin loppuun vuoden aikana ja toiminta  
Suomessa keskitettiin  Sieviin ja Vantaalle. Tuotannon järjestelyt toteutettiin  
onnistuneesti eikä toimenpiteistä aiheutunut merkittäviä ylimääräisiä  
kustannuksia. Suomen toimintojen järjestelyihin sitoutuneet resurssit saatiin  
loppuvuodesta kokonaisuudessaan takaisin liiketoiminnan kehittämiseen. 
 
Kiinan tytäryhtiöiden osuus konsernin koko myynnistä oli katsauskaudella 39 %  
(32 % vuonna 2006) sisältäen toimitukset konsernin muille tehtaille.  
Henkilöstöstä 54 % (46) työskenteli vuoden lopussa Kiinassa ja kaikkiaan  
ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko  
henkilöstöstä 31.12.2007 oli 75 (70) %. 



 
Scanfil Oyj:n belgialainen tytäryhtiö Scanfil N.V. myi Belgiassa sijainneen  
tehdaskiinteistön 20.03.2007. Suomessa Scanfil Oyj myi Äänekoskella sijainneen  
tehdaskiinteistön 8.10.2007 ja toimenpiteet Oulun tehdaskiinteistön myymiseksi  
ovat käynnissä. Myytyjen kiinteistöjen kaupat toteutuivat tasearvoa korkeammalla  
hinnalla. Lisäksi yhtiö ilmoitti 17.9.2007 tutkivansa mahdollisuuksia myydä  
Vantaan, Viron ja Unkarin tehdaskiinteistöt. Näiden tehdaskiinteistöjen myynnin  
toteutuessa jatkuisi tämän hetkinen toiminta niissä vuokralaisena. 
 
DI Harri Takanen aloitti yhtiön toimitusjohtajana 15.5.2007. 
 
Yhtiö aloitti katsauskauden lopulla neuvottelut valmistusyhteistyön  
aloittamisesta Unkarissa Helkama Forste Oy:n kanssa. Suunniteltu yhteistyö  
sisältäisi ohutlevyosien valmistusta ja tuotantotilojen vuokrausta Scanfilin  
unkarilaiselta tytäryhtiöltä Scanfil Kft:ltä. Neuvottelut jatkuvat edelleen. 
 
TALOUDELLINEN KEHITYS  
 
Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 224,6 (241,4) milj. euroa, jossa on laskua  
edelliseen vuoteen verrattuna 7,0 %. Liikevaihto jakaantui asiakkaiden sijainnin  
mukaan seuraavasti: Suomi 43 (43) %, muu Eurooppa 25 (29) %, Aasia 30 (25)%, USA  
1 (1) ja muut 1 (2)%.   
 
Kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii jatkuvaa tuotantotoiminnan kehittämistä ja   
kykyä hallita kustannuksia yhä monimutkaisemmissa logistisissa  
toimitusketjuissa. Scanfil on huomioinut toimintaympäristössä tapahtuneet  
muutokset ja valitun strategian mukaisesti suunnitellut sekä järjestänyt  
tuotantoa konsernin sisällä niin, että yhtiön kannattavuus on säilynyt  
tyydyttävällä tasolla. Liikevoitto katsauskaudella oli 18,6 (11,4) milj. euroa,  
joka on 8,3 (4,7) % liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 14,1 (8,2) milj.  
euroa, 6,3 (3,4) % liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,24 (0,14) euroa ja  
sijoitetun pääoman tuotto 14,1 (9,0) %. 
Vuodelle 2007 on kirjattu kertaluontoisia tuloeriä yhteensä 1,4 milj. euroa,  
jotka ovat suurimmalta osin käyttöomaisuuden myyntivoittoja. Loppuvien  
tuotteiden materiaali- ja tuotevarastoihin liittyviä alaskirjauksia on tehty  
yhteensä 1,5 milj. euroa. Vertailuvuoden 2006 tulosta rasittaa Belgian  
tytäryhtiön tuotantotoiminnan lopettamiseen liittyvä kertaluontoinen 7,6 milj.  
euron kuluerä. 
 
Tuloveroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaavat verot. Viron  
tytäryhtiön kaikista kertyneistä voittovaroista on tilikaudella kirjattu  
laskennallinen verovelka, 1,2 milj. euroa, koska kertyneet voittovarat on  
tarkoitus maksaa osinkoina vuoden 2008 aikana. Aiemmin tuloksesta ei ole veroja  
kirjattu.  
 
Liikevaihto loka-joulukuussa oli 54,4 (51,5) milj. euroa. Liikevoitto  
neljännellä kvartaalilla oli 5,5 (2,7) milj. euroa, joka on 10,2 (5,2) %  
liikevaihdosta. Tulos/osake oli 0,06 (0,05) euroa. Tarkastelujaksojen lukuja  
vertailtaessa on huomioitava, että vuoden 2006 viimeinen neljännes oli  
toiminnaltaan poikkeuksellinen alalla tapahtuneiden rakennejärjestelyjen  
aiheuttamasta erittäin nopeasta ja voimakkaasta kysynnän laskusta johtuen.  
Vuoden 2007 viimeinen neljännes oli toiminnaltaan sekä tulostasoltaan normaali  
ja oikean kuvan kehityksestä antaa vertailu vuoden 2007 kolmanteen  
neljännekseen.    
 
Liiketoiminnan rakenteesta johtuen valuuttakurssien muutosten vaikutus tulokseen  
ei ole ollut merkittävä. USA:n dollarin pysyessä heikkona tai edelleen  
heikentyessä on sillä lähinnä Aasian toimintojen liikevaihtoa ja kuluja alentava  
vaikutus. Aasian toimintojen suhteelliseen kannattavuuteen USA:n dollarin  
muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta. 
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT 
 
Konsernin rahoitusasema on edelleen hyvä. Vierasta pääomaa oli 47,9 (46,2) milj.  
euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 40,4 (38,7) milj. euroa ja korollista  
7,5 (7,5) milj. euroa.  
Likvidit kassavarat olivat 50,0 (31,8) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 73,6  



(73,6) % ja nettovelkaantumisaste –31,8 (-19,1) %. 
 
Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 20,2 (18,8) milj. euroa positiivinen.  
Investointien rahavirta oli 4,9 (-5,0) milj. euroa ja rahoituksen rahavirta –5,9  
(-19,1) milj. euroa. Käyttöpääoman muutos tilikaudella oli 0,4 (2,9) milj. euroa  
ja osinkoja edelliseltä tilikaudelta maksettiin 5,9 (6,0) milj. euroa. 
   
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,4 (8,5) milj. euroa, joka on 0,6  
(3,5) % liikevaihdosta. Investoinnit ovat pääosin kone- ja laitehankintoja.  
Poistot tilikaudella olivat 7,2(8,3) milj. euroa. Yhtiö myi tilikauden aikana  
Belgiassa ja Äänekoskella sijainneet tehdaskiinteistöt. 
 
HALLITUKSEN VALTUUDET 
 
Yhtiökokous 12.4.2007 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4.000.000 oman  
osakkeen hankkimisesta suunnatusti vapaalla omalla pääomalla ja enintään  
5.998.449 oman osakkeen luovuttamisesta. 
 
Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuutusta  
vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen. 
 
OMAT OSAKKEET 
 
Yhtiön omistuksessa oli 31.12.2007 yhteensä 1 998 449 kpl omia osakkeita, joiden  
vasta-arvo oli yhteensä 499 612 euroa ja ne edustivat 3,3 % yhtiön  
osakepääomasta ja äänistä. 
Katsauskauden aikana on luovutettu 1 551 kpl omia osakkeita liittyen konsernin  
johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmään. 
 
OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS 
 
Vuoden korkein kaupantekokurssi oli 2,49 euroa, alhaisin 1,92 euroa ja  
päätöskurssi 1,95 euroa. Vuoden vaihto oli 8 947 228 kappaletta, mikä vastaa  
14,7 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 31.12.2007 oli 118,4 milj.  
euroa. 
 
KONSERNIN RAKENNE 
 
Scanfil-konserniin kuuluvat 31.12.2007 Suomessa sijaitseva emoyhtiö Scanfil Oyj  
(Sievi), Kiinassa toimivat Scanfil (Suzhou) Co., Ltd. ja Scanfil (Hangzhou) Co.,  
Ltd., Unkarissa toimiva Scanfil Kft. (Biatorbagy) sekä Virossa toimiva Scanfil  
Oü,(Pärnu). Konserniin kuuluvalla Belgiassa sijaitsevalla Scanfil N.V.:llä  
(Hoboken) ei ole ollut tuotannollista toimintaa vuoden 2006 jälkeen. Konsernin  
omistusosuus kaikissa tytäryhtiöissä on 100 %.  
 
Konserniin kuuluva CPS Elektroniikka Oy on purettu yhtiökokouksen päätöksellä  
15.6.2007. Yhtiöllä ei ole ollut tuotannollista toimintaa 30.4.2005 jälkeen.  
 
HENKILÖSTÖ 
 
Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 2061 (2073) henkeä, joista  
1548 (1444) työskenteli ulkomailla. Konsernin keskimääräinen henkilömäärä  
tilikauden aikana oli 2105 (2213) henkeä.  
 
HALLITUKSEN ESITYKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 
 
Osinko vuodelta 2007 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta  
maksetaan vuosituloksesta osingonjakopolitiikan mukaisesti osinkoa 0,08 ja  
lisäksi lisäosinkoa 0,04 euroa osakkeelta eli yhteensä  
7 045 898,52 euroa.  
Hallitus esittää osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 8.4.2008 ja  
osingonmaksupäiväksi 15.4.2008. 
 
KATSAUKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT 
 
Syyttäjä nosti syytteen tiedottamisrikosepäilystä, joka koski väitettyä  



tulosvaroituksen viivästymistä vuoden vaihteessa 2005 – 2006. Syyte kohdistui  
Scanfil Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja konsernijohtaja Jorma J. Takaseen  
sekä silloiseen toimitusjohtajaan, joka ei ole enää Scanfil Oyj:n palveluksessa.  
Syyttäjä vaati, että Scanfil Oyj määrätään maksamaan 25 000 euron määräinen  
yhteisösakko. Scanfil Oyj kiisti syytteet kokonaisuudessaan. 
 
TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT  
 
Helsingin käräjäoikeus hylkäsi 21.1.2008 annetulla päätöksellä kaikki Scanfil  
Oyj:n hallituksen puheenjohtajaa ja entistä toimitusjohtajaa vastaan nostetut  
syytteet oikeudenkäynnissä, joka käsitteli tulosvaroituksen viivästymistä vuoden  
vaihteessa 2005-2006.  
 
Päätöksellään Helsingin käräjäoikeus hylkäsi myös syyttäjän Scanfil Oyj:lle  
esittämän 25 000 euron yhteisösakkovaatimuksen. 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Teollisuuselektroniikkasektorin kysynnän arvioidaan kasvavan edelleen myös  
vuonna 2008. Lisäksi teollisuuselektroniikkasektorilla käydään jatkuvasti  
neuvotteluja uusien potentiaalisten asiakkaiden kanssa. 
 
Tietoliikennelaitteiden markkinoiden kasvun arvioidaan yleisesti jäävän hyvin  
pieneksi vuonna 2008. Scanfilin toimittamien tietoliikennelaitteiden  
liikevaihdon arvioidaan säilyvän vuoden 2007 lopun tasolla.  
 
Scanfil arvioi vuoden 2008 liikevaihdon olevan vuoden 2007 tasolla. Koko vuoden  
kannattavuuden arvioidaan olevan tyydyttävällä tasolla. Markkinoiden  
ennustettavuus on kuitenkin edelleen huono. 
 
Yhtiön hyvä taloudellinen asema antaa mahdollisuuden hakea aktiivisesti  
erilaisia keinoja ja järjestelyjä joilla Scanfilin toiminta saadaan palautettua  
kasvu-uralle.  
 
LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Tietoliikennetekniikan sopimusvalmistuksen keskeisiä operatiivisia epävarmuus-  
ja riskitekijöitä ovat markkinoiden lyhyt näkyvyys ja erittäin vaikea  
ennustettavuus, kova hintakilpailu, materiaalien saatavuus sekä markkinoiden  
nopeat ja suuret kysynnän vaihtelut.  
 
Teollisuuselektroniikkasektorilla kysyntänäkymät ovat vakaammat riskien ja  
epävarmuustekijöiden liittyessä lähinnä globaaliin talouskehitykseen ja siitä  
aiheutuviin kysynnän muutoksiin. 
 
Riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla osoitteessa  
www.scanfil.com Sijoittajat osiossa kohdassa Corporate Governance. 
 
 
LIITTEET: 
 
Liite 1: Konsernin tuloslaskelma ja tase 
Liite 2: Konsernin rahavirtalaskelma 
Liite 3: Konsernin tunnusluvut 
Liite 4: Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
Liite 5: Segmenttitiedot 
Liite 6: Konsernin vastuusitoumukset 
Liite 7: Lukuja neljännesvuosittain 
  
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS –standardien kirjaamis- ja  
arvostusperiaatteita noudattaen. 
Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi  
tarkemmista luvuista, joten laskemalla en eivät aina täsmää.  
Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
 



                                                                        LIITE 1 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA 
milj. euroa 
                                           2007       2006       2007      2006 
                                        10 – 12    10 – 12     1 – 12    1 - 12 
 
LIIKEVAIHTO                                54,4       51,5      224,6     241,4 
Valmistevaraston 
lisäys tai vähennys                         1,0        0,7    -   0,6   -   0,4 
Valmistus omaan käyttöön                                                    0,0 
Liiketoiminnan muut tuotot                  0,0        1,2        2,1       2,1 
Kulut                                   -  48,3     - 49,0    - 200,3   – 223,5 
Poistot                                 -   1,6     -  1,7    -   7,2   -   8,3 
LIIKEVOITTO                                 5,5        2,7       18,6      11,4 
Rahoitustuotot ja -kulut                    0,1        0,7        0,4       0,7 
VOITTO ENNEN VEROJA                         5,7        3,3       19,0      12,1 
Välittömät verot                        -   2,3     -  0,3    -   4,9   -   3,8 
TILIKAUDEN VOITTO                           3,4        3,0       14,1       8,2 
 
Jakautuminen: 
  Emoyhtiön omistajille                     3,4        3,0       14,1       8,2 
 
 
Tulos/osake (EPS), EUR                     0,06       0,05       0,24      0,14 
 
 
 
KONSERNIN TASE 
milj. euroa                                                31.12.        31.12. 
                                                             2007          2006 
VARAT 
 
Pitkäaikaiset varat 
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet                        36,5          43,1 
 Liikearvo                                                    2,5           2,5 
 Muut aineettomat hyödykkeet                                  1,1           1,0 
 Myytävissä olevat sijoitukset                                0,0           0,3 
 Saamiset                                                     0,2           0,2 
 Laskennalliset verosaamiset                                  0,4           0,2 
 Pitkäaikaiset varat yhteensä                                40,8          47,4 
 
Lyhytaikaiset varat 
 Vaihto-omaisuus                                             33,6          41,4 
 Myyntisaamiset ja muut saamiset                             52,3          43,0 
 Ennakkomaksut                                                0,1           0,0 
 Käypään arvoon tulosvaikuttei- 
 sesti kirjattavat rahoitusvarat                                            8,9 
 Rahavarat                                                   50,0          22,9 
Lyhytaikaiset varat yhteensä                                136,1         116,2 
 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset  
omaisuuserät                                                  4,6          10,0 
 
VARAT YHTEENSÄ                                              181,5         173,6 
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
 
Emoyhtiön omistajille kuuluva 
oma pääoma  
 Osakepääoma                                                 15,2          15,2 
 Ylikurssirahasto                                            16,1          16,1 
 Omat osakkeet                                            -   6,9       -   6,9 
 Muut rahastot                                                2,6           1,9 
 Muuntoerot                                               -   2,6       -   0,7 
 Arvonmuutosrahasto                                                         0,1 



 Kertyneet voittovarat                                      109,3         101,7 
Emoyhtiön omistajille kuuluva 
oma pääoma yhteensä                                         133,6         127,4 
 
Oma pääoma yhteensä                                         133,6         127,4 
 
Pitkäaikaiset velat 
 Laskennalliset verovelat                                     2,3           1,4 
 Varaukset                                                    7,0           8,5 
 Korolliset velat                                                           7,5 
Pitkäaikaiset velat yhteensä                                  9,3          17,4 
 
Lyhytaikaiset velat 
 Ostovelat ja muut velat                                     30,4          28,2 
 Kauden verotettavaan tuloon 
 perustuvat verovelat                                         0,7           0,6 
 Lyhytaikaiset korolliset velat                               7,5 
Lyhytaikaiset velat yhteensä                                 38,6          28,8 
 
Velat yhteensä                                               47,9          46,2 
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ                                181,5         173,6 
 
 
                                                                        LIITE 2 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                                  2007          2006 
milj. euroa                                                1 - 12        1 - 12 
 
Liiketoiminnan rahavirta  
Tilikauden voitto                                            14,1           8,2 
  Oikaisut tilikauden voittoon                                8,7          13,6 
  Nettokäyttöpääoman muutos                                   0,4           2,9 
  Maksetut korot ja muut rahoituskulut                     -  0,4        -  0,7 
  Saadut korot                                                1,3           0,8 
  Maksetut verot                                           -  4,0        -  6,1 
Liiketoiminnan nettorahavirta                                20,2          18,8 
 
Investointien rahavirta  
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
  hyödykkeisiin                                            -  1,7        -  7,8 
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
  luovutustulot                                               6,3           2,8 
  Luovutustulot muista sijoituksista                          0,2           0,0 
Investointien nettorahavirta                                  4,9        -  5,0 
 
Rahoituksen rahavirta 
  Omien osakkeiden hankinta                                   0,0        -  2,8 
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut                                 - 10,4 
  Maksetut osingot                                         -  5,9        -  6,0 
Rahoituksen nettorahavirta                                 -  5,9        - 19,1 
 
Rahavarojen muutos                                           19,2        -  5,3 
 
Rahavarat kauden alussa                                      31,8          37,8 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus                        -  0,6        -  0,9 
Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus                -  0,3           0,1 
Rahavarat kauden lopussa                                     50,0          31,8 
 
 
                                                                        LIITE 3 
  
KONSERNIN TUNNUSLUVUT                                          2007        2006 
                                                             1 - 12      1 - 12 
 
Oman pääoman tuotto, %                                         10,8         6,4 
Sijoitetun pääoman tuotto, %                                   14,1         9,0 



Korollinen vieras pääoma, 
milj. euroa                                                     7,5         7,5 
Nettovelkaantumisaste, %                                     - 31,8      - 19,1 
Omavaraisuusaste, %                                            73,6        73,6 
Bruttoinvestoinnit    
käyttöomaisuuteen, milj. euroa                                  1,4         8,5 
% liikevaihdosta                                                0,6         3,5 
Henkilöstö keskimäärin                                        2 105       2 213 
  
Tulos/osake, euroa                                             0,24        0,14 
Oma pääoma/osake, euroa                                        2,27        2,17 
Osinko/osake, euroa                                            0,12        0,10 
Osinko/tulos, %                                                49,8        72,4 
Efektiivinen osinkotuotto, %                                   6,15        4,22 
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)                                   8,1        17,2 
        
Osakkeen kurssi 
Vuoden alin kurssi, euroa                                      1,92        2,30 
Vuoden ylin kurssi, euroa                                      2,49        4,67 
Vuoden keskikurssi, euroa                                      2,19        3,47 
Kurssi vuoden lopussa, euroa                                   1,95        2,37 
Osakekannan markkina-arvo 
vuoden lopussa, milj. euroa                                   118,4       143,9 
 
Osakkeiden lukumäärä tkpl  
kauden lopussa                                               60 714      60 714 
- ilman omia osakkeita                                       58 716      58 714 
- painotettu keskiarvo                                       58 716      59 557 
 
Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. 
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä  
siten annan oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä. 
 
 
                                                                        LIITE 4 
 
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
milj. euroa 
 
A = Osakepääoma 
B = Ylikurssirahasto 
C = Omat osakkeet 
D = Muut rahastot 
E = Muuntoerot 
F = Arvonmuutosrahasto 
G = Kertyneet voittovarat 
H = Yhteensä 
I = Oma pääoma yhteensä 
 
OMA PÄÄOMA             A      B      C      D      E      F      G      H      I 
1.1.2006            15,2   16,1  - 4,1    1,3    2,5    0,1  100,0  131,1  131,1 
 
Muuntoerot                                     - 3,1                – 3,1  - 3,1 
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN 
KIRJATUT TUOTOT                                - 3,1                - 3,1  - 3,1 
 
Tilikauden voitto                                              8,2    8,2    8,2 
TILIKAUDELLE KIRJATUT TUOTOT 
JA KULUT YHTEENSÄ                              - 3,1           8,2    5,1    5,1 
 
Osingonjako                                                  - 6,0  - 6,0  - 6,0 
Rahastosiirrot                            0,6                - 0,6      0      0 
Omien osakkeiden hankinta        – 2,8                              - 2,8  - 2,8 
 
OMA PÄÄOMA 
31.12.2006          15,2   16,1  - 6,9    1,9  – 0,7    0,1  101,7  127,4  127,4 
 



 
 
OMA PÄÄOMA             A      B      C      D      E      F      G      H      I 
1.1.2007            15,2   16,1  - 6,9    1,9  - 0,7    0,1  101,7  127,4  127,4 
 
Käypään arvoon arvostuksen peruutus                   - 0,1         - 0,1  - 0,1 
Muuntoerot                                     - 2,0                – 2,0  - 2,0 
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN 
KIRJATUT TUOTOT                                - 2,0  - 0,1         - 2,1  - 2,1 
 
Tilikauden voitto                                             14,1   14,1   14,1 
TILIKAUDELLE KIRJATUT TUOTOT 
JA KULUT YHTEENSÄ                              - 2,0          14,1   12,0   12,0 
 
Osingonjako                                                  - 5,9  - 5,9  - 5,9 
Rahastosiirrot                            0,7                - 0,7      0      0 
Omien osakkeiden hankinta          0,0                                0,0    0,0 
 
OMA PÄÄOMA 
31.12.2007          15,2   16,1  - 6,9    2,6  – 2,6    0,0  109,3  133,6  133,6 
 
 
                                                                        LIITE 5 
 
SEGMENTTITIEDOT MAANTIETEELLISTEN ALUEIDEN MUKAAN  
 
milj. euroa                                                  2007         2006 
                                                            1 – 12       1 - 12 
LIIKEVAIHTO                    
Eurooppa                                                     150,2        188,1 
Aasia                                                         92,4         72,5 
Segmenttien välinen liikevaihto                             - 18,0       - 19,1 
Yhteensä                                                     224,6        241,4 
         
LIIKEVOITTO 
Eurooppa                                                       7,5          4,9 
Aasia                                                         11,1          6,5 
Yhteensä                                                      18,6         11,4 
   
Yhtiö toimii yhdellä toimialalla. 
 
                                                                        LIITE 6 
 
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET   
milj. euroa                                                   2007         2006 
                                                            1 - 12       1 - 12 
 
Annetut kiinteistökiinnitykset                                              6,2 
Annetut yrityskiinnitykset                                    16,4         16,4 
Annetut takaukset                                              0,7          0,7 
Vuokravastuut                                                  0,7          0,5 
 
Emoyhtiö on järjestänyt 7,8 milj. euron suuruisen pankkitakauksen Scanfil NV:n  
uudelleenjärjestelyyn liittyvien maksujen suorittamisen vakuudeksi. Scanfil NV:n  
taseeseen on kirjattu vastaava varaus.   
   
 
       
                                                                        LIITE 7 
  
LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN 
milj. euroa  
                   Q4/07   Q3/07   Q2/07   Q1/07   Q4/06  Q3/06  Q2/06    Q1/06 
Liikevaihto, MEUR   54,4    59,1    58,9    52,2    51,5   67,5   62,4     60,1 
Liikevoitto, MEUR    5,5     5,6     4,0     3,6     2,7    7,0    5,1   –  3,4 
Liikevoitto, %      10,2     9,4     6,7     6,8     5,2   10,4    8,2   –  5,7 
Kauden tulos, MEUR   3,4     4,5     3,2     3,1     3,0    6,1    3,7   –  4,5 



Tulos/osake, EUR    0,06    0,08    0,05    0,05    0,05   0,10   0,06   – 0,08 
 
 
 
 
Yhtiön vuosikertomus vuodelta 2007 julkaistaan viikolla 13. Vuoden 2008  
osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti: tammi-maaliskuulta 25.4., tammi- 
kesäkuulta 5.8. ja tammi-syyskuulta 24.10. 
 
Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 3.4.2008 yhtiön pääkonttorissa  
Sievissä klo 14.00. 
 
 
SCANFIL Oyj 
 
Harri Takanen 
Toimitusjohtaja 
 
 
Lisätiedot 
Toimitusjohtaja Harri Takanen 
+358 8 4882 111  
 
 
JAKELU     Helsingin Pörssi 
           Keskeiset tiedotusvälineet 
           www.scanfil.com 
 
 
Scanfil Oyj on kansainvälinen tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuuden  
sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 30 vuoden kokemus  
vaativasta alihankinta- ja sopimusvalmistustoiminnasta. 
 
Scanfil tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan järjestelmätoimittajana sekä  
tietoliikennejärjestelmien valmistajille, että teollisuuselektroniikka-  
asiakkaille. Tärkeimpiä tietoliikennetuotteita ovat mm. matkapuhelin- ja ADSL- 
verkkojen integroidut laitekaapit sekä niihin liittyvien moduulien kokoonpano ja  
testaus. Teollisuuselektroniikkatuotteita ovat mm. asiakaspakatut testatut  
laitteet, elektroniikkamoduulit, emolevyt sekä ladotut piirilevyt ja  
kaapelivalmisteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja  
Suomessa. 
 
 
Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset  
tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja  
tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat  
aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai  
saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista,  
suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu  
tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät  
ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin "saattaa", "tulee",  
"odotetaan", "ennakoidaan", "suunnitellaan", "uskotaan", tai muuta vastaavaa  
terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla  
ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä  
tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja  
saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä  
riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa  
luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä  
pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan  
tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että  
tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa  
tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden  
informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai  
muissa tilanteissa. 
 
 
 



 




