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SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2009 
 
- Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 49,6 milj. 
  euroa (50,0 vastaavalla jaksolla 2008) 
- Liikevoitto oli 4,2 (4,7) milj. euroa, joka on 8, 5 (9,5) % liikevaihdosta.  
- Voitto katsauskaudella oli 1,3 (3,6) milj. euroa 
- Tulos / osake oli 0,02 (0,06) euroa 
 
Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Harri Takanen: 
”Olemme tyytyväisiä raportointijakson tulokseen. Ka tsauskauden aikana muutokset 
kysynnässä ovat olleet suuria ja nopeita joten myyn nin ennakointi on ollut 
vaikeaa. Kyky vastata ja sopeutua kysynnän muutoksi in on entistäkin tärkeämpää. 
Uskomme onnistuneemme tältä osin hyvin. Asiakkaat o vat enenevissä määrin 
kiinnittäneet huomiota toimittajan taloudelliseen v akauteen ja toimittajakentän 
riskejä pyritään vähentämään. Scanfil on vakavarain en yhtiö ja pystyy takaamaan 
asiakkailleen toiminnan jatkuvuuden. Pystymme kehit tämään toimintaamme 
strategiamme mukaisesti ja näin parantamaan kilpail ukykyämme entisestään. Kuten 
tähänkin saakka myös jatkossa tulemme tarvitsemaan koko henkilökunnan panoksen 
toimintamme kehittämisessä. 
 
Taloudellinen tilanne markkinoilla on vaikeuttanut sopimusvalmistajien 
toimintaa. Myös monet muut yritykset kamppailevat r ahoituksen ja heikentyneen 
myynnin aiheuttamien ongelmien kanssa. Scanfil Oyj on strategiansa mukaisesti 
valmis aktiivisesti osallistumaan yritysjärjestelyi hin, jotka tarjoavat 
mahdollisuuksia kehittää ja kasvattaa toimintaa.” 
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS 
 
Scanfil Oyj 
Katsauskauden aikana Scanfil Oyj:n toiminta on ollu t lähinnä kassavarojen 
sijoitustoimintaa. Strategisia sijoituksia ei katsa uskauden aikana ole 
tehty. 
 
Scanfil EMS Oy:n yhtiökokous on päättänyt pääoman p alautuksesta emoyhtiö 
Scanfil Oyj:lle sijoitetun vapaan oman pääoman raha stoa alentamalla siten, 
että yhtiön omavaraisuusasteeksi muodostuu n. 40 %.  Pääomanpalautus on enintään 
50 milj. euroa ja se suoritetaan kahdessa erässä, e nsimmäinen erä toisella 
neljänneksellä ja toinen erä syksyn 2009 aikana. 
Pääomanpalautus on konsernin sisäinen transaktio; t ytäryhtiöltä emoyhtiölle. 
 
Scanfil EMS –alakonserni 
Sekä tietoliikenne- että teollisuuselektroniikka-as iakkaiden kysyntä piristyi 
selvästi katsauskauden lopulla ja yhtiön liikevaiht o säilyi viime vuoden 
vastaavan jakson tasolla. Liikevoitto jäi jonkin ve rran alle viime vuoden 
vastaavan jakson, mutta yhtiö säilytti kannattavuut ensa hyvin tyydyttävällä 
tasolla huolimatta markkinoiden kehityksen epävarmu udesta ja kansainvälisestä 
investointien hidastumisesta johtuvista kustannuspa ineista. Scanfilin 
kehittämistoimenpiteet osaamistason nostamiseen, ku stannusten hallintaan, 
joustaviin ja tehokkaisiin tuotantoprosesseihin sek ä koko toimitusketjun 
hallintaan tuottivat suunnitellun tuloksen. 
 
Yhtiö jatkoi katsauskaudella panostuksia teollisuus elektroniikka-asiakkaisiin ja 
uusasiakashankintaan tavoitteenaan myynnin tasapain ottaminen, asiakaspohjan 
laajentaminen ja asiakaskohtaisen riskin pienentämi nen. Uudet asiakkuudet ovat 
käynnistyneet odotetusti ja teollisuuselektroniikka -asiakkaiden osuus 
kokonaismyynnistä kasvoi ollen katsauskaudella 44 ( 37) %, tietoliikenne-
asiakkaiden osuuden ollessa 56 (63) %.   
 



Katsauskauden lopun kysynnän piristymisestä huolima tta tietoliikenneasiakkaiden 
kokonaiskysyntä katsauskaudella laski hieman verrat tuna edellisen vuoden 
vastaavaan jaksoon. Kokonaiskysynnän lasku on seura usta heikentyneestä 
markkinatilanteesta. Yhden asiakkaan kohdalla myynt i on kuitenkin selvästi 
kasvanut Scanfilin markkinaosuuden kasvun johdosta.  
 
Yhtiö kävi 9.3. – 21.4.2009 yhteistoimintaneuvottel ut jossa käsiteltiin Sievissä 
toimivien mekaniikka- ja elektroniikkatehtaiden yhd istämistä sekä 
elektroniikkatuotannon osittaista keskittämistä edu llisemman kustannustason 
maihin. Neuvottelujen lopputuloksena päätettiin yhd istää Sievin 
tehdasorganisaatiot ja keskittää osa elektroniikkat uotannosta yhtiön Pärnun 
tehtaalle. Suoritettavien toimenpiteiden vuoksi irt isanotaan yhteensä 31 
toimihenkilöä ja työntekijää. Toimenpiteiden tavoit teena on toiminnan 
tehokkuuden nosto, kustannustehokkuuden parantamine n ja yhtiön kilpailukyvyn 
säilyttäminen myös pitkällä aikavälillä. 
 
TALOUDELLINEN KEHITYS 
 
Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 49,6 ( 50,0) milj. euroa, jossa on 
laskua 1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaih to jakaantui asiakkaiden 
sijainnin mukaan seuraavasti: Suomi 49 (47) %, muu Eurooppa 18 (25) %, Aasia 32 
(26) %, USA 0 (1) % ja muut 1 (1) %. 
 
IFRS 8 -standardin mukaan konsernin tuotot asiakkai lta, jotka muodostavat 
vähintään 10 % konsernin tuotoista olivat katsauska udella: suurin asiakas 18,6 
(21,4) milj. euroa, 37 % (43 %) konsernin liikevaih dosta, toiseksi suurin 6,5 
(3,4) milj. euroa, 13 % (7 %) konsernin liikevaihdo sta ja kolmanneksi suurin 
asiakas 6,1 (5,9) milj. euroa, 12 % (12 %) konserni n liikevaihdosta.  
 
Kiinan tytäryhtiöiden osuus konsernin koko myynnist ä oli katsauskaudella 37 % 
(32 %) sisältäen toimitukset konsernin muille tehta ille. 
 
Yhtiön kannattavuus katsauskaudella oli hyvin tyydy ttävä liikevoiton ollessa  
4,2 (4,7) milj. euroa, joka on 8,5 (9,5) % liikevai hdosta. Katsauskauden tulos 
oli 1,3 (3,6) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli  0,02 (0,06) euroa ja 
sijoitetun pääoman tuotto 9,1 (14,2) %.      
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT 
 
Konsernin rahoitusasema on erittäin hyvä.  
Konsernitaseen loppusumma oli 197,7 (185,8) milj. e uroa. Vierasta pääomaa oli 
56,5 (50,0) milj. euroa, josta korotonta vierasta p ääomaa 44,5 (38,0) milj. 
euroa ja korollista 12,0 (12,0) milj. euroa. Omavar aisuusaste oli 71,4 (73,1) % 
ja nettovelkaantumisaste –46,4 (-26,5) %. 
 
Rahoitusvarat olivat 77,5 (62,1) milj. euroa. Rahoi tusvaroista 41,0 (43,0) milj. 
euroa on pankkitileillä ja alle kolmen kuukauden mä äräaikaistileillä. Yli kolmen 
kuukauden talletuksia oli 11,7 (5,0) milj. euroa. L isäksi kassavaroja on 
sijoitettu 24,9 (14,1) milj. euroa rahoitusinstrume ntteihin pääasiassa 
joukkovelkakirjalainoihin, yritysten luottotodistuk siin sekä korko- ja 
indeksirahastoihin, joista 17,1 milj. euroa eräänty y alle vuoden sisällä. 
Sijoitukset ovat jälkimarkkinaehtoisia. Sijoitukset  on IFRS:n 
arvostusperiaatteiden mukaan arvostettu käypään arv oon ja markkinoilla 
vallinneen epävarmuuden aiheuttamana on 31.3.2009 k irjattu 1,3 milj. euroa 
sijoitusten arvonalentumista.  
 
Konsernin sijoituspolitiikan mukaan kassavarat sijo itetaan siten, että puolet 
kassavaroista pidetään riskittömissä korkosijoituks issa, noin kolmannes matalan 
riskin sijoituksissa ja noin viidennes voidaan sijo ittaa ei pääomaturvattuihin 
kohtuullisen riskin sijoituksiin. Strategisia sijoi tuksia ei katsauskauden 
aikana ole tehty.   



 
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 10,6 ( 8,5) milj. euroa 
positiivinen. Käyttöpääomaan muutos oli 6,1 (4,3) m ilj. euroa.  
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,4 (0, 3) milj. euroa, joka on 0,8 
(0,6) % liikevaihdosta. Poistot olivat 1,3 (1,6) mi lj. euroa. 
 
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN VALTUUDET 
 
Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 26.3 .2009 pitämässään kokouksessa 
vuoden 2008 tilinpäätöksen sekä myönsi tili- ja vas tuuvapauden hallitukselle ja 
toimitusjohtajalle. 
 
Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen muka isesti yhteensä 0,12 euroa 
kutakin ulkona olevaa osaketta kohden, yhteensä 7 0 05 180,24 milj.euroa. 
Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 31.3.2009 ja osing on maksupäivä oli 7.4.2009.  
 
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi.  Hallituksen jäseniksi 
valittiin edelleen Asa-Matti Lyytinen, Jorma J. Tak anen, Reijo Pöllä, Jarkko 
Takanen ja Tuomo Lähdesmäki. Yhtiökokouksen jälkeen  pitämässään kokouksessa 
hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jorma J. Takasen ja varapuheenjohtajaksi Asa-
Matti Lyytisen. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla ja luo vuttamisesta hallituksen 
esityksen mukaan. 
 
OMAT OSAKKEET 
 
Yhtiön omistuksessa oli 31.3.2009 yhteensä 2 337 76 8 kpl omia osakkeita ja ne 
edustivat 3,9 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. 
Katsauskauden aikana on luovutettu 5.687 kpl omia o sakkeita liittyen konsernin 
johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmään. 
 
OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS 
 
Katsauskauden korkein kaupanteko kurssi oli 2,20 eu roa ja alhaisin 1,91 euroa 
kauden päätöskurssin ollessa 2,00 euroa. Vaihdettuj en osakkeiden määrä 
katsauskaudella oli 1 076 041, mikä vastaa 1,8 % ko ko osakemäärästä. Osakekannan 
markkina-arvo 31.3.2009 oli 118,4 milj. euroa. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Scanfil-konsernin henkilöstö oli katsauskauden aika na keskimäärin 2 035 (2 074) 
ja kauden lopussa 2 032(2 116) henkilöä joista 1 48 7 (1 571) oli yhtiön 
ulkomaisissa yksiköissä. 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Scanfil Oyj 
Scanfil Oyj tulee toimimaan sijoitusyhtiönä, jonka tavoitteena on uusien 
kasvumahdollisuuksien hakeminen mm. tekemällä strat egisia sijoituksia eri 
liiketoiminta-alueilla toimiviin yrityksiin. Epävar mana jatkuva taloustilanne 
antaa taloudellisesti vahvalle yritykselle hyvät lä htökohdat erilaisiin 
yritysjärjestelyihin. 
 
Scanfil EMS -alakonserni 
Markkinatilanne Scanfilin toimintaympäristössä on e delleen niin epävarma, ettei 
ole perusteita antaa ennustetta tietoliikenneteknii kka- ja 
teollisuuselektroniikkamarkkinoiden tulevasta kehit yksestä kuluvana vuonna. 



Scanfilin tavoitteena on kuitenkin saavuttaa vähint ään vuoden 2008 
liikevaihtotaso ja säilyttää liikevoitto tyydyttävä llä tasolla. 
 
Uusilla teollisuuselektroniikka-asiakkuuksilla on o llut positiivinen vaikutus 
myyntiin, mutta talouskriisin vaikutusta teollisuus elektroniikka-asiakkaiden 
kokonaiskysyntään on kuluvana vuonna erittäin vaike a ennustaa. 
 
Tietoliikennelaitteiden markkinoilla Scanfil uskoo säilyttävänsä 
markkinaosuutensa vähintään viime vuoden tasolla. T ietoliikenneasiakkaiden 
ennustaman markkinoiden pienentymisen arvioidaan la skevan Scanfilin 
tietoliikennetuotteiden myyntiä vuonna 2009 edellis een vuoteen verrattuna.   
 
Scanfilin vahva taloudellinen asema antaa yhtiölle hyvän kilpailuaseman 
markkinoilla. Markkinoilla luotetaan vakavaraisen j a kustannustehokkaan yhtiön 
mahdollisuuksiin pitkäaikaiseen yhteistyöhön myös e pävarmassa talous- ja  
kysyntätilanteessa. 
 
LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Epävarmana jatkuva maailman talouden tila ja Scanfi lin toimialoilla jatkuva 
kysynnän voimakas vaihtelu aiheuttavat yhtiön toimi alalla vaikeasti arvioitavan 
riskin. Matalasta investointitasosta aiheutuvalla k ysynnän laskulla voi olla 
heikentävä vaikutus 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. 
 
LAADINTAPERIAATTEET 
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsauks et –standardin mukaisesti. 
 
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. Tu nnuslukujen 
laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan  ja ne on esitetty 
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 
                                                 20 09         2008         2008 
                                                1 –  3        1 – 3        1 - 12 
 
LIIKEVAIHTO                                      49 ,6         50,0        218,9 
Valmistevaraston 
lisäys tai vähennys                            -  0 ,6      -   0,7      -   0,1 
Liiketoiminnan muut tuotot                        0 ,2          0,2          2,5 
Kulut                                          - 43 ,7      -  43,2      – 193,4 
Poistot                                        -  1 ,3      -   1,6      -   6,8 
LIIKEVOITTO                                       4 ,2          4,7         21,1 
Rahoitustuotot                                    1 ,0          0,5          2,8 



Rahoituskulut                                  -  2 ,9      -   0,4      -   4,6 
VOITTO ENNEN VEROJA                               2 ,3          4,9         19,4 
Tuloverot                                      -  1 ,0      -   1,3      -   3,7 
TILIKAUDEN VOITTO                                 1 ,3          3,6         15,6 
 
Jakautuminen: 
  Emoyhtiön omistajille                           1 ,3          3,6         15,6 
 
 
Tulos/osake (EPS), EUR                           0, 02         0,06         0,27 
 
Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osak ekohtaista tulosta. 
 
 
 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 
milj. euroa 
                                                 20 09         2008         2008 
                                                1 –  3        1 – 3        1 - 12 
 
TILIKAUDEN VOITTO                                 1 ,3          3,6         15,6 
Muut laajan tuloksen erät 
  Muuntoerot                                      0 ,8       -  1,4          4,6 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen         0 ,8       -  1,4          4,6 
TILIKAUDEN LAAJA TULOS                            2 ,1          2,2         20,2 
 
Jakautuminen: 
  Emoyhtiön omistajille                           2 ,1          2,2         20,2 
 
 
 
KONSERNIN TASE 
milj. euroa 
                                                 31 .3.        31.3.       31.12. 
                                                 20 09         2008         2008 
VARAT 
 
Pitkäaikaiset varat 
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet            32 ,2         34,8         33,7 
 Liikearvo                                        2 ,1          2,5          2,4 
 Muut aineettomat hyödykkeet                      1 ,4          1,0          1,4 
 Myytävissä olevat sijoitukset                    0 ,0          0,3          0,0 
 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti  
 kirjattavat rahoitusvarat                        7 ,8          4,6          7,7 
 Saamiset                                         0 ,2          0,2          0,2 
 Laskennalliset verosaamiset                      1 ,3          0,3          1,0 
 Pitkäaikaiset varat yhteensä                    45 ,0         43,6         46,4 
 
Lyhytaikaiset varat 
 Vaihto-omaisuus                                 28 ,7         32,0         30,2 
 Myyntisaamiset ja muut saamiset                 49 ,6         48,1         50,5 
 Ennakkomaksut                                    0 ,1          0,1          0,1 
 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
 kirjattavat rahoitusvarat                       17 ,1          9,5         12,2 
 Myytävissä olevat sijoitukset, likvidit varat   11 ,7          5,0          3,2 
 Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat        29 ,9         19,1         34,0 
 Rahavarat                                       11 ,1         23,9         11,1 
Lyhytaikaiset varat yhteensä                    148 ,1        137,6        141,2 
 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset  
omaisuuserät                                      4 ,6          4,6          4,6 



 
VARAT YHTEENSÄ                                  197 ,7        185,8        192,2 
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
 
Oma pääoma  
 Osakepääoma                                     15 ,2         15,2         15,2 
 Ylikurssirahasto                                16 ,1         16,1         16,1 
 Omat osakkeet                                -   7 ,6      -   6,9      -   7,4 
 Muuntoerot                                       2 ,8      -   4,0          2,0 
 Muut rahastot                                    4 ,0          3,2          3,5 
 Kertyneet voittovarat                          110 ,7        112,2        116,9 
 
Oma pääoma yhteensä                             141 ,2        135,8        146,2 
 
Pitkäaikaiset velat 
 Laskennalliset verovelat                         1 ,0          1,1          1,0 
 Varaukset                                        5 ,7          6,7          6,0 
 Korolliset velat                                             12,0         12,0 
Pitkäaikaiset velat yhteensä                      6 ,8         19,8         19,1 
 
Lyhytaikaiset velat 
 Ostovelat ja muut velat                         36 ,4         29,1         25,9 
 Tilikauden verotettavaan 
 tuloon perustuvat verovelat                      1 ,3          1,1          1,0 
 Korolliset velat                                12 ,0          0,0          0,0 
Lyhytaikaiset velat yhteensä                     49 ,7         30,2         26,9 
 
Velat yhteensä                                   56 ,5         50,0         46,0 
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ                    197 ,7        185,8        192,2 
 
 
 
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                                     - 1 ,4               3,6      2,3 
 
Rahastosiirrot                                             0,6    - 0,6        0 
Omien osakkeiden luovutus                0,0                                 0,0 
 
OMA PÄÄOMA 
31.3.2008             15,2     16,1    - 6,9    - 4 ,0      3,2    112,2    135,8 
 
 
 
OMA PÄÄOMA               A        B        C        D        E        F        G 
1.1.2009              15,2     16,1    - 7,4      2 ,0      3,6    116,9    146,2 



 
LAAJA TULOS                                       0 ,8               1,3      2,1 
 
Osingonjako                                                       - 7,0    - 7,0 
Rahastosiirrot                                             0,4    - 0,4        0 
Omien osakkeiden luovutus                0,0                                 0,0 
Omien osakkeiden hankinta              - 0,1                               - 0,1 
 
OMA PÄÄOMA 
31.3.2009             15,2     16,1    - 7,6      2 ,8      4,0    110,7    141,2 
 
 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
milj. euroa 
                                                 20 09         2008         2008 
                                                1 -  3        1 - 3       1 - 12 
Liiketoiminnan rahavirrat  
Tilikauden voitto                                 1 ,3          3,6         15,6 
  Oikaisut tilikauden voittoon                    3 ,4          2,3         10,2 
  Käyttöpääoman muutokset                         6 ,1          4,3          2,3 
  Maksetut korot ja muut rahoituskulut         -  0 ,2       -  0,2       -  0,8 
  Saadut korot                                    1 ,0          0,4          2,1 
  Maksetut verot                               -  0 ,9       -  1,9       -  5,5 
Liiketoiminnan nettorahavirta                    10 ,6          8,5         23,9 
 
Investointien rahavirrat  
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
  hyödykkeisiin                                -  0 ,4       -  0,4       -  3,4 
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
  myynti                                          0 ,0          0,2          2,2 
  Investoinnit muihin sijoituksiin             - 14 ,6       - 14,3       - 25,6 
  Lainasaamisten takaisinmaksut                   0 ,0 
  Saadut osingot                                  0 ,0          0,0          0,0 
Investointien nettorahavirta                   - 14 ,9       - 14,5       - 26,8 
 
Rahoituksen rahavirrat  
  Omien osakkeiden hankinta                    -  0 ,2                    -  0,5 
  Lainojen nostot                                             12,0         12,0 
  Lainojen takaisinmaksut                                   -  7,5       -  7,5 
  Maksetut osingot                                                       -  7,0 
Rahoituksen nettorahavirta                     -  0 ,2          4,5       -  3,1 
 
Rahavarojen muutos                             -  4 ,5       -  1,5       -  6,0 
 
Rahavarat tilikauden alussa                      45 ,1         50,0         50,0 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus               0 ,4       -  0,5          1,0 
Rahavarat tilikauden lopussa                     41 ,0         48,0         45,1 
 
 
 
KONSERNIN TUNNUSLUVUT                            20 09         2008         2008 
                                                1 -  3        1 – 3       1 - 12 
 
Oman pääoman tuotto, %                            3 ,6         11,0         11,2 
Sijoitetun pääoman tuotto, %                      9 ,1         14,2         13,7 
Korollinen vieras pääoma, 
milj. euroa                                      12 ,0         12,0         12,0 
Nettovelkaantumisaste, %                       - 46 ,4       - 26,5       - 38,4 
Omavaraisuusaste, %                              71 ,4         73,1         76,1 
Bruttoinvestoinnit    



käyttöomaisuuteen, milj. euroa                    0 ,4          0,3          3,9 
% liikevaihdosta                                  0 ,8          0,6          1,8 
Henkilöstö keskimäärin                          2 0 35        2 074        2 132 
  
Tulos/osake, euroa                               0, 02         0,06         0,27 
Oma pääoma/osake, euroa                          2, 42         2,31         2,50 
 
 
Osakkeiden lukumäärä tkpl  
kauden lopussa                                 60 7 14       60 714       60 714 
- ilman omia osakkeita                         58 3 77       58 721       58 443 
- painotettu keskiarvo                         58 4 08       58 716       58 696 
 
Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vas tuita. 
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyh yelle aikajänteelle, eikä 
siten annan oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä. 
 
 
 
SEGMENTTITIEDOT 
milj. euroa 
 
                                            2009           2008            2008 
                                           1 - 3          1 - 3          1 – 12 
LIIKEVAIHTO 
Eurooppa                                    33,7           36,8           152,3 
Aasia                                       19,0           16,9            89,7 
Segmenttien välinen liikevaihto           -  3,2         -  3,6          - 23,1 
Yhteensä                                    49,6           50,0           218,9 
 
LIIKEVOITTO 
Eurooppa                                     0,8            3,0            10,0 
Aasia                                        3,4            1,8            11,1 
Yhteensä                                     4,2            4,7            21,1 
 
VARAT 
Eurooppa                                   106,2          122,4           104,0 
Aasia                                       56,3           46,7            51,0 
Liikearvo                                    2,0            2,3             2,3 
Kohdistamattomat varat                      33,3           14,4            34,9 
Yhteensä                                   197,7          185,8           192,2 
 
 
 
 
AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 
milj. euroa 
                                                 20 09         2008         2008 
                                                1 –  3        1 – 3       1 - 12 
 
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa                 33 ,7         36,5         36,5 
Lisäykset                                         0 ,4          0,3          3,3 
Vähennykset                                    -  0 ,0          0,0       –  0,3 
Poistot                                        -  1 ,2       –  1,5       –  6,4 
Muuntoerot                                     -  0 ,6       -  0,5          0,6 
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa                32 ,2         34,8         33,7 
 
 
 
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 
milj. euroa 



                                                 20 09         2008         2008 
                                                1 -  3        1 - 3       1 - 12 
 
Annetut kiinteistökiinnitykset                    3 ,4                       3,4 
Annetut yrityskiinnitykset                       18 ,8         16,4         18,8 
Annetut takaukset                                 0 ,1          0,1          0,1 
Vuokravastuut                                     0 ,4          0,6          0,5 
 
Scanfil Oyj on antanut 6,0 milj. euron vastasitoumu ksen Scanfil NV:n 
uudelleenjärjestelyyn liittyvien maksujen suorittam isen vakuudeksi. Scanfil NV:n 
taseeseen on kirjattu vastaava varaus. 
Scanfil EMS Oy on antanut 12,0 milj. euron vastasit oumuksen Scanfil Oü:n saman 
suuruisen pankkilainan vakuudeksi. 
 
 
 
LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN 
milj. euroa  
                     Q1/09   Q4/08  Q3/08  Q2/08  Q 1/08   Q4/07   Q3/07   Q2/07 
Liikevaihto, MEUR     49,6    54,2   56,0   58,7   50,0    54,4    59,1    58,9 
Liikevoitto, MEUR      4,2     4,5    5,2    6,6    4,7     5,5     5,6     4,0 
Liikevoitto, %         8,5     8,3    9,3   11,3    9,5    10,2     9,4     6,7 
Kauden tulos, MEUR     1,3     2,3    3,5    6,2    3,6     3,4     4,5     3,2 
Tulos/osake, EUR      0,02    0,04   0,06   0,11   0,06    0,06    0,08    0,05 
 
 
 
 
 
SCANFIL OYJ 
 
 
Harri Takanen 
Toimitusjohtaja 
 
 
Lisätiedot:  
Toimitusjohtaja Harri Takanen 
puh. +358 8 4882 111 
 
 
Jakelu        OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki 
              Keskeiset tiedotusvälineet 
              www.scanfil.com 
 
 
Scanfil Oyj on kansainvälinen tietoliikenne- ja ele ktroniikkateollisuuden 
sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla o n yli 30 vuoden kokemus 
vaativasta alihankinta- ja sopimusvalmistustoiminna sta. 
 
Scanfil tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan järjest elmätoimittajana sekä 
tietoliikennejärjestelmien valmistajille, että teol lisuuselektroniikka- 
asiakkaille. Tärkeimpiä tietoliikennetuotteita ovat  mm. matkapuhelin- ja ADSL-
verkkojen integroidut laitekaapit sekä niihin liitt yvien moduulien kokoonpano ja 
testaus. Teollisuuselektroniikkatuotteita ovat mm. asiakaspakatut testatut 
laitteet, elektroniikkamoduulit, emolevyt sekä lado tut piirilevyt ja 
kaapelivalmisteet. 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. 
 
 
 

 


