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Tammi-joulukuu 
- Liikevaihto oli 197,3 (218,9 vuonna 2008) milj. e uroa jossa 
  laskua 9,8 %. 
- Liikevoitto oli 16,0 (21,1) milj. euroa joka on 8 ,1 (9,7) % liikevaihdosta. 
- Voitto oli 14,3 (15,6) milj. euroa. 
- Tulos / osake oli 0,25 (0,27) euroa. 
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle osingoksi 0,08 (0,09) ja lisäosingoksi 0,04 
  (0,03), yhteensä 0,12 (0,12) euroa/osake. 
 
Loka-joulukuu 
- Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 48,1 milj.  euroa (54,2  
  vastaavalla jaksolla vuonna 2008), laskua 11,1 %.   
- Liikevoitto oli 2,6 (4,5) milj. euroa, joka on 5, 3 (8,3) % 
  liikevaihdosta.  
- Tulos / osake oli 0,05 (0,04) euroa. 
 
Toimitusjohtaja Harri Takanen: 
”Scanfil Oyj:n toiminta sijoittajana laajeni sopimu svalmistuksen lisäksi uusille 
toimialoille Lännen Tehtaat Oyj:öön (omistusosuus 8 ,6 %) ja iLoq Oy:öön 
(omistusosuus 18,7 %) tehtyjen merkittävien sijoitu sten myötä. Tavoitteena on 
aktiivisesti vaikuttaa näihin yhtiöihin omistuksen kautta. 

Scanfil EMS Oy on kohdannut taloustaantuman aiheutt aman kysynnän heikkenemisen 
vaikutukset. Huolimatta onnistuneesta toiminnasta u usien tuotteiden ja 
asiakkaiden hankkimiseksi, sopimusvalmistuksen myyn ti heikkeni verrattuna 
vuoteen 2008. Yhtiön suorituskyky on hyvä ja olemme  lisänneet ponnisteluja 
uusien asiakkuuksien saamiseksi. Sopimusvalmistukse ssa uusien asiakkaiden 
hankinta tulee olemaan tulevaisuuden painopistealue . Investointien pysyessä 
kansainvälisesti matalalla tasolla yhtiön kasvamise n edellytys on asiakaspohjan 
monipuolistaminen.  

Tuotantotoiminnan kehittämisessä on saavutettu hyvi ä tuloksia. Oman toiminnan 
kehittämisen tavoitteena on parantaa asiakkaidemme kilpailukykyä parantamalla 
toiminnan kustannustehokkuutta ja takaamalla paras mahdollinen palvelu kaikissa 
yksiköissä. Yhtiön tavoitteena on olla paras vaihto ehto asiakkaidensa 
valmistuskumppaniksi.”  
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS 
 
Scanfil Oyj 
Scanfil EMS Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2009  päätti 65 milj. euron 
pääoman palautuksesta emoyhtiö Scanfil Oyj:lle. Sca nfil EMS Oy on maksanut 
31.12.2009 mennessä pääoman palautuksesta kassavaro illa 34,0 milj. euroa. 
Scanfil Oyj:n myöntämää velkakirjalainaa on jäljell ä 31,0 milj. euroa. Pääoman 
palautuksen jälkeen EMS-alakonsernin omavaraisuusas te 31.12.2009 oli 39 %. 
 
Strategiset sijoitukset muodostavat Scanfil Oyj:n s ijoitustoiminnan ytimen. Ne 
voidaan jakaa kahteen osaan, joista yhden osa-aluee n tehtävänä on tukea EMS-
alakonsernin kannattavan kasvun strategiaa tarkkaan  harkituilla yritysostoilla 
ja mahdollisilla muilla yritysjärjestelyillä. Toise n osa-alueen tehtävänä on 
hakea koko konsernille uusia kasvumahdollisuuksia m uilta toimialoilta. 
Valituista kohdeyhtiöistä pyritään hankkimaan sella inen omistusosuus jolla 
voidaan aktiivisesti vaikuttaa yritysten toimintaan . Scanfil Oyj teki 
viimeisellä neljänneksellä ensimmäiset strategiset sijoitukset ja hankki 8,6 %:n 
osuuden elintarviketeollisuusyhtiö Lännen Tehtaat O yj:stä ja 18,7 %:n osuuden 
elektronisia lukitusratkaisuja valmistavasta iLoq O y:stä.  
Kassavaroja on katsauskauden aikana sijoitettu mm. joukkovelkakirjalainoihin, 
yritysten luottotodistuksiin sekä ETF- ja osakesijo ituksiin. 



 
Scanfil EMS –alakonserni 
Maailmanlaajuinen investointilama vaikutti kysyntää  pienentävästi valtaosaan 
Scanfilin asiakkaista. Kysynnän laskusta johtuen yh tiön liikevaihto laski 
edelliseen vuoteen verrattuna. Joidenkin yksittäist en asiakkaiden kysyntä on 
vuoden aikana kuitenkin kasvanut ja yhden asiakkaan  kohdalla Scanfil on pystynyt 
huomattavasti kasvattamaan markkinaosuuttaan ja sit en korvaamaan osan myynnin 
laskusta. Kokonaiskysyntä tietoliikenne- ja teollis uuselektroniikka-asiakkailla 
oli tasaista koko vuoden ajan vaikkakin asiakaskoht aiset muutokset olivat 
voimakkaita. Alkuvuodesta teollisuuselektroniikka-a siakkaiden kysyntä oli 
vilkkaampaa, kun taas loppuvuonna tietoliikenneasia kkaiden kysyntä vahvistui 
alkuvuoteen verrattuna.  
 
Yhtiö panosti vuoden aikana erityisesti teollisuuse lektroniikka-asiakkaisiin ja 
uusasiakashankintaan tavoitteenaan myynnin tasapain ottaminen, asiakaspohjan 
laajentaminen ja asiakaskohtaisen riskin pienentämi nen. Aktiivinen työ 
uusasiakashankinnassa tuotti tulosta ja uusia asiak kuuksia on aloitusvaiheessa 
useamman uuden asiakkaan, mm. Heidelberger Druckmas chinen AG:n ja Kemppi Oy:n,  
kanssa. Lisäksi neuvotteluja entisten asiakkaiden k anssa yhteistyön 
laajentamisesta käydään jatkuvasti. Yhteistyö tuuli voimaan tehomuokkaimia 
valmistavan The Switchin kanssa Suomessa vakiintui ja sopimus yhteistyön 
laajentumisesta myös Kiinaan on allekirjoitettu. Te ollisuuselektroniikka-
asiakkaiden osuus vuoden kokonaismyynnistä oli 41 %  (38 % vuonna 2008) ja 
tietoliikenneasiakkaiden 59 (62) %. 
 
Kiinan tytäryhtiöissä on otettu käyttöön uusi tuota nnon toimintamalli jonka 
avulla on saavutettu erinomaisia tuloksia tuotannon  joustavuuden parantamisessa, 
läpäisyaikojen lyhentämisessä, toimitusvarmuuden ja  laadun kehittämisessä sekä 
tuotantokustannusten alentamisessa. Vastaavien toim intamallien käyttöönotto 
aloitettiin katsauskauden aikana myös Euroopan teht ailla. Onnistuneiden 
kehittämistoimenpiteiden ansiosta Scanfil EMS –alak onserni pystyi haastavassa 
markkinatilanteessa ja laskeneesta kysynnästä huoli matta säilyttämään 
kannattavuutensa tyydyttävällä tasolla koko vuoden liikevoittoprosentin ollessa 
7,9 %. 
 
Myös tuotantotoiminnan rakenteessa tehtiin vuoden a ikana uudelleenjärjestelyjä 
joiden tavoitteena on yhtiön kilpailukyvyn säilyttä minen myös pitkällä 
aikavälillä. Sievissä elektroniikka- ja mekaniikkat ehtaiden organisaatiot 
yhdistettiin kolmannella neljänneksellä ja osa elek troniikkatuotannosta 
siirretään Viroon. Pärnun tehtaalle keskitetään Eur oopassa tehtävä piirilevyjen 
manuaali- ja automaattiladonta vuoden 2010 ensimmäi sen neljänneksen aikana. 
Pärnun tehtaalle hankittu uusi pintaliitosladontali nja otettiin käyttöön vuoden 
2009 viimeisen neljänneksen aikana. Sievin, Vantaan  ja Viron tehtaiden 
ohutlevymekaniikan konekantaa uudistettiin mm. nyky aikaisilla ympäristö-
ystävällisillä ja energiatehokkailla levytyökeskuks illa. Samalla Viron tehtaan 
ohutlevymekaniikan valmistuskapasiteettia nostettii n. Tuotantotoiminnan rakenne- 
ja toimintamallimuutoksiin liittyvät kertaluontoise t kustannukset sisältyvät 
tilikauden tulokseen. 

 
Yhtiö kävi vuoden aikana kahdet yhteistoimintaneuvo ttelut Sievissä johtuen 
Sievin elektroniikka– ja mekaniikkatehtaan yhdistäm isestä sekä tuotannon 
uudelleenorganisoinnista. Neuvottelujen lopputuloks ena 51 henkilön työsuhde 
päättyy porrastetusti vuoden 2010 ensimmäisen neljä nneksen loppuun mennessä. 
 
SCANFIL-KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS  
 
Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 197,3 (218,9)  milj. euroa, jossa on laskua 
edelliseen vuoteen verrattuna 9,8 %. Liikevaihto ja kaantui asiakkaiden sijainnin 
mukaan seuraavasti: Suomi 35 (47) %, muu Eurooppa 2 2 (21) %, Aasia 42 (30)%, USA 
1 (1) ja muut 1 (2)%. 
 



Kiinan tytäryhtiöiden osuus konsernin koko myynnist ä oli katsauskaudella 45 % 
(37 % vuonna 2008) sisältäen toimitukset konsernin muille tehtaille. 
 
Tuotantotoiminnan toimintamallien ja rakenteen kehi ttämistoimenpiteiden ansiosta 
yhtiö on säilyttänyt kannattavuuden hyvin tyydyttäv ällä tasolla liikevoiton 
ollessa 16,0 (21,1) milj. euroa, joka on 8,1 (9,7) % liikevaihdosta. Tilikauden 
voitto oli 14,3 (15,6) milj. euroa, 7,3 (7,1) % lii kevaihdosta. Osakekohtainen 
tulos oli 0,25 (0,27) euroa ja sijoitetun pääoman t uotto 13,9 (13,7) %. 
Tammi-joulukuun 2009 rahoitustuotot ja –kulut sisäl tää Scanfil Oyj:n 
sijoitustoiminnan realisoituneita korkotuottoja ja luovutusvoittoja 3,3 (1,8) 
milj. euroa ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti k irjattavien rahoitusvarojen 
arvonmuutosta 2,1 (-2,9) milj. euroa, tulosvaikutte isesti yhteensä 5,4 (-1,2) 
milj. euroa.  
 
Tuloveroina on otettu huomioon tilikauden tulosta v astaavat verot. Kiinan 
tytäryhtiöiden maksamista osingoista on Kiinassa vu oden 2009 alusta voimaan 
tulleen verolainsäädännön mukaan maksettu lähdevero a 0,95 milj. euroa.  
 
Liikevaihto loka-joulukuussa oli 48,1 (54,2) milj. euroa. Liikevoitto 
neljännellä kvartaalilla oli 2,6 (4,5) milj. euroa,  joka on 5,3 (8,3) % 
liikevaihdosta. Tulos/osake oli 0,05 (0,04) euroa.  Neljännen kvartaalin 
liikevoitto sisältää Belgian tytäryhtiön eläkevastu un kertaluontoisen korotuksen 
0,4 milj. euroa. 
  
Liiketoiminnan rakenteesta johtuen valuuttakurssien  muutosten kokonaisvaikutus 
tulokseen ei ole ollut merkittävä. 
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT 
 
Konsernin rahoitusasema on edelleen hyvä. Vierasta pääomaa oli 50,2 (46,0) milj. 
euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 38,2 (34,0)  milj. euroa ja korollista 
12,0 (12,0) milj. euroa.  
Omavaraisuusaste oli 75,0 (76,1) % ja nettovelkaant umisaste –46,7 (-38,4) %. 
 
Rahoitusvarat olivat 82,3 (68,1) milj. euroa. Rahoi tusvaroista 51,2 (45,1) milj. 
euroa on pankkitileillä ja alle kolmen kuukauden mä äräaikaistileillä. Lisäksi 
rahoitusvaroja on sijoitettu 31,1 (23,0) milj. euro a rahoitusinstrumentteihin 
pääasiassa joukkovelkakirjalainoihin, yritysten luo ttotodistuksiin ja 
strukturoituihin sijoitustuotteisiin sekä ETF- ja o sakesijoituksiin, joista 16,6 
(15,3) milj. euroa on täysin likvidiä tai erääntyy alle vuoden sisällä.  
 
Sijoitukset ovat jälkimarkkinaehtoisia. Sijoitukset  on IFRS:n 
arvostusperiaatteiden mukaan arvostettu käypään arv oon. Konserni on luokitellut 
alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavaksi tilikauden aikana tekemänsä sijoituks et sellaisiin 
instrumentteihin, joihin sisältyy kiinteää korkoa t uottava osuus sekä esim. 
osakeindeksiin tai luottovastuuseen sidottu osuus. Jälkimmäinen komponentti on 
kytketty johdannainen, joka muuttaa merkittävästi p ääsopimuksen rahavirtaa ja 
siksi se luokitellaan em. luokkaan arvostamalla kok o sopimus käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti. 
Markkinoilla vuonna 2008 vallinneen epävarmuuden ai heuttamana kirjattiin 
tilinpäätöksessä 31.12.2008 arvonalentumista 2,9 mi lj. euroa. Vuoden 2009 aikana 
tilanne on tasaantunut ja sijoitusten arvot ovat pa lautuneet ja realisoituneiden 
tuottojen lisäksi arvonnousua on kirjattu 2,1 milj.  euroa.  
 
Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 30,9 (23, 0) milj. euroa positiivinen. 
Käyttöpääoman muutos tilikaudella oli 16,3 (2,3) mi lj. euroa. Investointien 
rahavirta oli –15,4 (-25,9) milj. euroa, josta -14, 1 (-25,6) milj. euroa on 
emoyhtiön sijoituksia rahoitusinstrumentteihin. Inv estoinnit sisältävät 
sijoitukset Lännen Tehtaat Oyj:öön ja iLoq Oy:öön. Rahoituksen rahavirta oli 



-8,5 (-3,1) milj. euroa.  Osinkoja edelliseltä tili kaudelta maksettiin 7,0 (7,0) 
milj. euroa. 
  
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 3,1 (3, 9) milj. euroa, joka on 1,6 
(1,8) % liikevaihdosta. Investoinnit ovat pääosin k one- ja laitehankintoja. 
Poistot tilikaudella olivat 5,1 (6,8) milj. euroa. 
 
HALLITUKSEN VALTUUDET 
 
Yhtiökokous valtuutti 26.3.2009 hallituksen päättäm ään omien osakkeiden 
hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla v aroilla hallituksen esityksen 
mukaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen  yhtiökokouksen päättymiseen 
asti. 
 
Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltu uksia eikä valtuutusta 
vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskem iseen. 
 
OMAT OSAKKEET 
 
Scanfil Oyj:n omistuksessa oli 31.12.2009 yhteensä 2 988 353 kpl omia osakkeita 
ja ne edustivat 4,9 % yhtiön osakepääomasta ja ääni stä. Tammi-joulukuussa 2009 
on hankittu 722 848 kpl omia osakkeita, keskihinta 2,03 euroa/osake. 
 
Katsauskauden aikana on luovutettu 5 687 kpl omia o sakkeita liittyen konsernin 
johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmään. 
 
OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS 
 
Vuoden korkein kaupantekokurssi oli 2,81 euroa, alh aisin 1,82 euroa ja 
päätöskurssi 2,75 euroa. Vuoden vaihto oli 7 382 39 2 kappaletta, mikä vastaa 
12,2 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arv o 31.12.2009 oli 167,0 milj. 
euroa. 
 
KONSERNIN RAKENNE 
 
Scanfil-konserniin kuuluvat sijoitus- ja emoyhtiö S canfil Oyj ja sen 100 %:sti 
omistama sopimusvalmistusliiketoimintaa harjoittava  alakonserni Scanfil EMS Oy 
(Suomi). Scanfil Oyj:n 100 %:sti omistamalla Belgia ssa sijaitsevalla Scanfil 
N.V.:llä (Hoboken) ei ole ollut tuotannollista toim intaa vuoden 2006 jälkeen. 
 
Scanfil EMS -konserniin kuuluvat emoyhtiö Scanfil E MS Oy (Suomi), Kiinassa 
toimivat Scanfil (Suzhou) Co., Ltd. ja Scanfil (Han gzhou) Co., Ltd., Unkarissa 
toimivat tuotantoyhtiö Scanfil Kft. (Budapest) ja k iinteistöyhtiö Rozália Invest 
Kft. (Budapest) sekä Virossa toimiva Scanfil Oü,(Pä rnu). Scanfil EMS -konsernin 
omistusosuus kaikissa tytäryhtiöissään on 100 %. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 2  061 (2 068) henkeä, joista   
1 561 (1 516) työskenteli ulkomailla. Kiinassa työs kentelevän henkilöstön osuus 
oli vuoden lopussa 56 (51) %. Kaikkiaan ulkomaisiss a tytäryhtiöissä 
työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko hen kilöstöstä 31.12.2009 oli 76 
(73) %. Konsernin keskimääräinen henkilömäärä tilik auden aikana oli 2 064      
(2 132) henkeä. 
 
KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT  
 
Helsingin hovioikeus tuomitsi 18.6.2009 annetulla p äätöksellä Scanfil Oyj:n 
hallituksen puheenjohtajan ja entisen toimitusjohta jan 40 päiväsakkoon 



arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikokse sta siltä osin, kun Scanfil 
Oyj:n 17.1.2006 antama tulosvaroitus on aiheettomas ti viivästynyt. 
 
Yhtiölle määrättiin seuraamuksena 25 000 euron yhte isösakko. 
 
Yhtiö on hakenut valituslupaa Korkeimmalta oikeudel ta.  
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Scanfil Oyj 
Kysynnän ja investointien voimakas supistuminen on aiheuttanut yritysten 
toimintaympäristössä rakennemuutoksen joka lisää Sc anfil Oyj:n mahdollisuuksia 
laajentaa toimintaansa. Yhtiön käytettävissä olevat  pääomat antavat hyvän 
lähtökohdan etsiä aktiivisesti uusia strategisia si joituskohteita sekä 
nykyisiltä että uusilta toimialoilta ja jatkaa aloi tettua toiminnan 
laajentamista. Sijoitusstrategiansa mukaisesti Scan fil Oyj:n tavoitteena on 
hankkia valituista kohdeyrityksistä sellainen omist usosuus jolla voidaan 
aktiivisesti vaikuttaa yritysten toimintaan. 
 
Yhtiö jatkaa kassavarojen sijoitustoimintaa eri rah oitusinstrumentteihin 
sijoituspolitiikkansa mukaisesti. 
 
Scanfil EMS -alakonserni 
Scanfil arvioi vuoden 2010 liikevaihdon kasvavan hi eman vuoden 2009 tasosta. 
Vuoden ensimmäisen neljänneksen myynnin arvioidaan olevan selvästi vuoden 2009 
vastaavaa jaksoa heikompi. Koko vuoden liikevoiton arvioidaan olevan 
tyydyttävällä tasolla. Markkinoiden ennustettavuus on kuitenkin edelleen niin 
huono, ettei ole mahdollista ennustaa luotettavasti  sopimusvalmistustoimialan 
markkinoiden kehitystä ja epävarmuus jatkuu. 
 
Yhtiön hyvä taloudellinen asema antaa mahdollisuude n hakea aktiivisesti 
erilaisia keinoja ja järjestelyjä joilla Scanfilin toiminta saadaan palautettua 
kasvu-uralle. 
 
LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Merkittävin lähiajan sijoitustoimintaan liittyvä ri ski on sijoitusten 
arvonalentuminen mikäli maailmantaloudessa koetaan tuplataantuma ja jo olemassa 
olevien instrumenttien sisältämät tappioriskit tote utuisivat ainakin 
väliaikaisesti tämän tai ensivuoden tuloksessa. Sij oitussalkussa olevien 
strukturoitujen instrumenttien keskimääräinen duraa tio on alle 3 vuotta ja 
sijoitussalkusta yli 60 % on riskitasoltaan matalak si luokitelluissa 
sijoituksissa. 
 
Sopimusvalmistustoimialan asiakkaiden kysynnän heik ko ennustettavuus aiheuttaa 
vaikeasti arvioitavan lähiajan toiminnallisen riski n. Maailmantalouden tilassa 
ei ole nähtävissä nopeaa parantumista ja on todennä köistä, että 
investointihyödykkeiden kysynnässä ei tapahdu oleel lista muutosta parempaan 
suuntaan vuoden 2010 aikana. Matalalla investointit asolla saattaa olla 
vaikutusta yhtiön joidenkin sopimusvalmistustoimial an asiakkaiden markkinoihin 
ja siten vaikutusta Scanfilin myyntiin ja kannattav uuteen.  
 
Muilta osin Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei o le tapahtunut oleellisia 
muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on l aajemmin kuvattu yhtiön www-
sivuilla Corporate Governance osiossa sekä konserni tilinpäätöksen 
liitetiedoissa. 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 JA HALLITUKSEN ESITYKS ET VARSINAISELLE 
YHTIÖKOKOUKSELLE 
 



Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.4. 2010 yhtiön pääkonttorissa 
Sievissä klo 14.00. 
 
Osinko vuodelta 2009 
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 79 836 329 euroa . 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta 
maksetaan vuosituloksesta osingonjakopolitiikan muk aisesti osinkoa 0,08 euroa ja 
lisäksi lisäosinkoa 0,04 euroa kutakin ulkona oleva a osaketta kohden. Osinko 
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksu n täsmäytyspäivänä 13.4.2010 
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön o sakasluetteloon. 
Osingonmaksupäivä on 20.4.2010. 
 
Hallituksen nimitysvaliokunta esittää ja yhtiön suu rimmat omistajat, edustaen 
yli 50 % osakkeista ja äänistä, kannattavat, että y htiön hallitukseen valitaan 
uudelleen Asa-Matti Lyytinen, Jorma J. Takanen, Rei jo Pöllä, Jarkko Takanen ja 
Tuomo Lähdesmäki. Kaikki hallituksen jäsenet ovat a ntaneet suostumuksensa 
uudelleen valinnalle. 
 
Nimitysvaliokunta on selvittänyt soveltuvaa naisjäs entä yhtiön hallituksen 
kokoonpanoon hallinnointikoodin suosituksen täyttäm iseksi hallituksen jäsenten 
sukupuolijakauman osalta. Toistaiseksi nimitysvalio kunnalla ei ole ollut esittää 
soveltuvaa myös yhtiön päätoimialan hyvin tuntevaa ehdokasta. 
 
 
 
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsa ukset –standardia noudattaen. 
  
Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uu sia ja uudistettuja 
standardeja: IFRS 8 Toimintasegmentit ja IAS 1 Tili npäätöksen esittäminen. IFRS 
8 -muutos vaikuttaa liitetietojen segmentti-informa atioon ja IAS 1 -muutos 
vaikuttaa tuloslaskelman esitysmuotoon. Yhtiö rapor toi maantieteellisen jaon 
mukaiset toimintasegmentit, jotka ovat Eurooppa ja Aasia. Yhtiö seuraa tulosta 
maantieteellisten alueiden mukaisesti. Muilta osin on noudatettu samoja 
laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2008.  
Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyö ristetty miljooniksi euroiksi 
tarkemmista luvuista, joten laskemalla ne eivät ain a täsmää.  
Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA 
milj. euroa 
                                           2009       2008       2009      2008 
                                        10 – 12    10 – 12     1 – 12    1 - 12 
 
LIIKEVAIHTO                                48,1       54,2      197,3     218,9 
Valmistevaraston 
lisäys tai vähennys                     -   0,6     -  0,9    -   4,1   -   0,7 
Liiketoiminnan muut tuotot                  0,4        2,0        1,2       2,5 
Kulut                                   -  44,2     - 48,8    - 173,4   – 192,7 
Poistot                                 -   1,2     -  2,0    -   5,1   -   6,8 
LIIKEVOITTO                                 2,6        4,5       16,0      21,1 
Rahoitustuotot ja -kulut                    1,3     -  2,4        5,1   -   1,7 
VOITTO ENNEN VEROJA                         3,8        2,1       21,1      19,4 
Tuloverot                               -   1,1        0,2    -   6,7   -   3,7 
TILIKAUDEN VOITTO                           2,7        2,3       14,3      15,6 
 
Jakautuminen: 
  Emoyhtiön omistajille                     2,7        2,3       14,3      15,6 
 



 
Tulos/osake (EPS), EUR                     0,05       0,04       0,25      0,27 
 
Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osak ekohtaista tulosta. 
 
 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 
milj. euroa 
                                        2009        2008        2009        2008 
                                     10 - 12     10  – 12      1 - 12      1 - 12 
 
TILIKAUDEN VOITTO                        2,7         2,3        14,3        15,6 
Muut laajan tuloksen erät 
  Muuntoerot                             0,6         0,3     -   1,9         4,6 
  Myytävissä olevat sijoitukset          0,3    0,3  
Muut laajan tuloksen erät 
verojen jälkeen                          0,9         0,3     -   1,6         4,6 
TILIKAUDEN LAAJA TULOS                   3,6         2,6        12,8        20,3 
 
Jakautuminen: 
  Emoyhtiön omistajille                  3,6         2,6        12,8        20,3 
 
 
 
 
KONSERNIN TASE 
milj. euroa                                                31.12.        31.12. 
                                                             2009          2008 
VARAT 
 
Pitkäaikaiset varat 
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet                        31,1          33,7 
 Liikearvo                                                    2,4           2,4 
 Muut aineettomat hyödykkeet                                  1,1           1,4 
 Myytävissä olevat sijoitukset                               10,6           0,0 
 Käypään arvoon tulosvaikuttei- 
 sesti kirjattavat rahoitusvarat                             14,5  7,7 
 Saamiset                                                                   0,2 
 Laskennalliset verosaamiset                                  0,1           1,0 
 Pitkäaikaiset varat yhteensä                                59,9          46,4 
 
Lyhytaikaiset varat 
 Vaihto-omaisuus                                             24,7          30,2 
 Myyntisaamiset ja muut saamiset                             43,4          50,5 
 Ennakkomaksut                                                0,1           0,1 
 Käypään arvoon tulosvaikuttei- 
 sesti kirjattavat rahoitusvarat                             16,1 12,2 
 Myytävissä olevat sijoitukset, likvidit varat                0,5  3,2 
 Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat                    20,4          34,0 
 Rahavarat                                                   30,8          11,1 
Lyhytaikaiset varat yhteensä                                135,9         141,2 
 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset  
omaisuuserät                                                  4,9           4,6 
 
VARAT YHTEENSÄ                                              200,7         192,2 
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
 
Emoyhtiön omistajille kuuluva 
oma pääoma  



 Osakepääoma                                                 15,2          15,2 
 Ylikurssirahasto                                            16,1          16,1 
 Omat osakkeet                                            -   8,9       -   7,4 
 Muut rahastot                                                4,7           3,5 
 Muuntoerot                                                   0,1        2,0 
 Kertyneet voittovarat                                      123,3         116,9 
 
Oma pääoma yhteensä                                         150,5         146,2 
 
Pitkäaikaiset velat 
 Laskennalliset verovelat                                     1,5           1,0 
 Varaukset                                                    5,4           6,0 
 Rahoitusvelat                                                             12,0 
Pitkäaikaiset velat yhteensä                                  6,9          19,1 
 
Lyhytaikaiset velat 
 Ostovelat ja muut velat                                     30,1          25,9 
 Kauden verotettavaan tuloon 
 perustuvat verovelat                                         1,2           1,0 
 Lyhytaikaiset rahoitusvelat                                 12,0               
Lyhytaikaiset velat yhteensä                                 43,3          26,9 
 
Velat yhteensä                                               50,2          46,0 
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ                                200,7         192,2 
 
 
                                                                         
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                                  2009          2008 
milj. euroa                                                1 - 12        1 - 12 
 
Liiketoiminnan rahavirta  
Tilikauden voitto                                            14,3          15,6 
  Oikaisut tilikauden voittoon                                6,0          10,2 
  Käyttöpääoman muutos                                       16,3           2,3 
  Maksetut korot ja muut rahoituskulut                     -  0,9        -  0,8 
  Saadut korot                                                0,7           1,2 
  Maksetut verot                                           -  5,5        -  5,5 
Liiketoiminnan nettorahavirta                                30,9          23,0 
 
Investointien rahavirta  
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
  hyödykkeisiin                                            -  3,4        -  3,4 
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
  myynnit                                                     0,2           2,2 
  Investoinnit muihin sijoituksiin                         - 88,3        - 29,1 
  Luovutustulot muista sijoituksista                         74,1           3,5  
  Saadut korot investoinneista                                1,9           0,9 
Investointien nettorahavirta                               - 15,4        - 25,9 
 
Rahoituksen rahavirta 
  Omien osakkeiden hankinta                                -  1,5         - 0,5 
  Lainojen nostot                                              12,0 
  Lainojen takaisinmaksut                              - 7,5              
  Maksetut osingot                                         -  7,0        -  7,0 
Rahoituksen nettorahavirta                                 -  8,5        -  3,1 
 
Rahavarojen muutos                                            7,1        -  6,0 
 
Rahavarat tilikauden alussa                                  45,1          50,0 



Valuuttakurssien muutosten vaikutus                       -   0,9           1,0 
Rahavarat tilikauden lopussa                                 51,2          45,1 
 
 
 
KONSERNIN TUNNUSLUVUT                                          2009        2008 
                                                             1 - 12      1 - 12 
 
Oman pääoman tuotto, %                                          9,7        11,2 
Sijoitetun pääoman tuotto, %                                   13,9        13,7 
Korollinen vieras pääoma, 
milj. euroa                                                    12,0        12,0 
Nettovelkaantumisaste, %                                     - 46,7      - 38,4 
Omavaraisuusaste, %                                            75,0        76,1 
Bruttoinvestoinnit    
käyttöomaisuuteen, milj. euroa                                  3,1         3,9 
% liikevaihdosta                                                1,6         1,8 
Henkilöstö keskimäärin                                        2 064       2 132 
  
Tulos/osake, euroa                                             0,25        0,27 
Oma pääoma/osake, euroa                                        2,61        2,50 
Osinko/osake, euroa                                            0,12        0,12 
Osinko/tulos, %                                                48,6        45,0 
Efektiivinen osinkotuotto, %                                   4,36        5,91 
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)                                  11,1         7,6 
        
Osakkeen kurssi 
Vuoden alin kurssi, euroa                                      1,82        1,76 
Vuoden ylin kurssi, euroa                                      2,81        2,45 
Vuoden keskikurssi, euroa                                      2,18        2,07 
Kurssi vuoden lopussa, euroa                                   2,75        2,03 
Osakekannan markkina-arvo 
vuoden lopussa, milj. euroa                                   167,0       123,2 
 
Osakkeiden lukumäärä tkpl  
kauden lopussa                                               60 714      60 714 
- ilman omia osakkeita                                       57 726      58 443 
- painotettu keskiarvo                                       58 082      58 696 
 
Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vas tuita. 
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyh yelle aikajänteelle, eikä 
siten annan oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä. 
 
 
 
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
milj. euroa 
 
A = Osakepääoma 
B = Ylikurssirahasto 
C = Omat osakkeet 
D = Muuntoerot 
E = Muut rahastot 
F = Kertyneet voittovarat 
G = Oma pääoma yhteensä 
 
 
OMA PÄÄOMA               A        B        C        D        E        F        G 
1.1.2008              15,2     16,1    - 6,9    - 2 ,6      2,6    109,3    133,6 
 



LAAJA TULOS                                       4 ,6              15,6     20,3 
 
Osingonjako                                                       - 7,0    - 7,0 
Rahastosiirrot                                             1,0    - 1,0        0 
Omien osakkeiden luovutus                0,0                                 0,0 
Omien osakkeiden hankinta              - 0,6                               - 0,6 
 
OMA PÄÄOMA 
31.12.2008            15,2     16,1    - 7,4      2 ,0      3,5    116,9    146,2 
 
 
 
 
OMA PÄÄOMA               A        B        C        D        E        F        G 
1.1.2009              15,2     16,1    - 7,4      2 ,0      3,5    116,9    146,2 
 
LAAJA TULOS                                     - 1 ,9      0,3     14,3     12,8 
 
Osingonjako                                                       - 7,0    - 7,0 
Rahastosiirrot                                             0,9    - 0,9        0 
Omien osakkeiden luovutus                0,0                                 0,0 
Omien osakkeiden hankinta              - 1,5                               - 1,5 
 
OMA PÄÄOMA 
31.12.2009            15,2     16,1    - 8,9      0 ,1      4,7    123,3    150,6 
 
 
 
 
SEGMENTTITIEDOT MAANTIETEELLISTEN ALUEIDEN MUKAAN  
 
milj. euroa                                                  2009         2008 
                                                            1 – 12       1 - 12 
LIIKEVAIHTO                    
Eurooppa                                                     113,5        152,3 
Aasia                                                         93,2         89,7 
Segmenttien välinen liikevaihto                             -  9,4       - 23,1 
Yhteensä                                                     197,3        218,9 
         
LIIKEVOITTO 
Eurooppa                                                       2,6         10,0 
Aasia                                                         13,4         11,1 
Yhteensä                                                      16,0         21,1 
 
VARAT 
Eurooppa                                                      79,0        104,0 
Aasia                                                         60,4         47,9 
Liikearvo                                                      2,4          2,4 
Sijoitustoiminnan rahoitusvarat                               58,9         38,1 
Yhteensä                                                     200,7        192,2 
 
Sijoitustoiminnan rahoitusvaroja ovat kaikki Scanfi l Oyj:n rahoitusvarat ja 
tytäryhtiöiden yli 3 kk talletukset, jotka luokitel laan sijoitusvaroiksi. 
Sijoitustoiminnan tulos ennen veroja oli 5,5 milj. euroa (-1,2 milj. euroa 
vuonna 2008). 
 
 
 
AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 
 
milj. euroa                                                  2009         2008   



                                                            1 – 12       1 - 12  
 
Kirjanpitoarvo kauden alussa                                  33,7         36,5 
Lisäykset                                                      2,9          3,3 
Vähennykset ja siirrot                                      –  0,4       –  0,3 
Poistot                                                     –  4,7       –  6,4 
Muuntoerot                                                  -  0,4          0,6 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa                                 31,1         33,7 
 
 
 
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET   
milj. euroa                                                   2009         2008 
                                                            1 - 12       1 - 12 
 
Annetut kiinteistökiinnitykset                                 3,4          3,4    
Annetut yrityskiinnitykset                                    18,8         18,8 
Annetut takaukset                                              0,1          0,1 
Vuokravastuut                                                  0,2          0,5 
 
Scanfil Oyj on järjestänyt 6,0 milj. euron suuruise n pankkitakauksen Scanfil 
NV:n uudelleenjärjestelyyn liittyvien maksujen suor ittamisen vakuudeksi. Scanfil 
NV:n taseeseen on kirjattu vastaava varaus. 
Scanfil EMS Oy on antanut 12,2 milj. euron vastasit oumuksen Scanfil Oü:n 
samansuuruisen pankkilainan vakuudeksi. 
 
 
 
LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN 
milj. euroa  
 
                     Q4/09  Q3/09  Q2/09  Q1/09   Q 4/08   Q3/08   Q2/08   Q1/08 
Liikevaihto, MEUR     48,1   49,6   49,9   49,6    54,2    56,0    58,7    50,0 
Liikevoitto, MEUR      2,6    4,2    5,0    4,2     4,5     5,2     6,6     4,7 
Liikevoitto, %         5,3    8,5   10,0    8,5     8,3     9,3    11,3     9,5 
Kauden tulos, MEUR     2,7    3,8    6,6    1,3     2,3     3,5     6,2     3,6 
Tulos/osake, EUR      0,05   0,06   0,11   0,02    0,04    0,06    0,11    0,06 
 
 
 
Aikaisemmasta ilmoituksesta poiketen yhtiön vuosike rtomus vuodelta 2009 
julkaistaan viikolla 11. Vuoden 2010 osavuosikatsau kset julkaistaan seuraavasti: 
tammi-maaliskuulta 26.4., tammi-kesäkuulta 3.8. ja tammi-syyskuulta 22.10. 
 
 
SCANFIL Oyj 
 
Harri Takanen 
Toimitusjohtaja 
 
 
Lisätiedot 
Toimitusjohtaja Harri Takanen 
+358 8 4882 111  
 
 
JAKELU     NASDAQ OMX Helsinki 
           Keskeiset tiedotusvälineet 
           www.scanfil.com 
 
 



Scanfil-konserniin kuuluu sijoitus- ja emoyhtiö Sca nfil Oyj sekä kansainvälinen 
tietoliikennetekniikan ja teollisuuselektroniikan s opimusvalmistusta tekevä 
alakonserni Scanfil EMS Oy.  Sijoitustoiminnan tavo itteena on hallinnoida yhtiön 
varoja tehokkaasti ja tuottavasti riskejä hajauttam alla ja etsimällä näillä 
toimenpiteillä uusia kasvumahdollisuuksia.   
 
Vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta Scanfilillä on yli 30 vuoden kokemus. 
Scanfil on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuott eitaan ja palveluitaan 
kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelm ien valmistajille ja 
teollisuuselektroniikka-asiakkaille. Tyypillisiä ti etoliikennetuotteita ovat 
matkapuhelin- ja kiinteän puhelinverkon laitejärjes telmät. 
Teollisuuselektroniikkatuotteita ovat mm. automaati ojärjestelmät, 
taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähkö ntuotannon ja –siirron 
laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautom aatit sekä erilaiset 
säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa , Unkarissa, Virossa ja 
Suomessa. 
 
 
 
Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkem ykset: Tietyt toteamukset 
tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, jo ihin sisältyy tunnettuja ja 
tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita  tekijöitä, jotka saattavat 
aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tuloks et, suoritukset tai 
saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevais uuden tuloksista, 
suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu 
tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedot teeseen sisältyvät 
ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, 
”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskot aan”, tai muuta vastaavaa 
terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoi ttain, eikä yhtiön johdolla 
ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitek ijöitä tai sitä, miten nämä 
tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan t uloksen, suoritusten ja 
saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemy ksissä mainituista. Nämä 
riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen s ijoittajien ei tulisi liikaa 
luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten enn akointina. 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 tulevaisu uden tapahtumien pohjalta tai 
muissa tilanteissa. 
 
 
 
 


