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SCANFIL OYJ    OSAVUOSIKATSAUS     27.4.2011  KLO 10.15 

 

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2011 
 
Tammi – maaliskuu 
- Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto ja –voitto o livat merkittävästi  
  viime vuoden vastaavaa jaksoa parempia 
- Liikevaihto 58,8 (1-3 2010: 40,8) milj. euroa, ka svua 43,9 % 
- Liikevoitto 3,7 (1,5) milj. euroa, 6,2 % (3,6 %) liikevaihdosta 
- Voitto katsauskaudella 2,1 (2,0) milj. euroa 
- Tulos / osake 0,04 (0,03) euroa  
 
Liikevaihdon kasvu johtui erityisesti Scanfil EMS O y:n ammattielektroniikka-asiakkaiden 
parantuneesta kysynnästä. Liikevoiton kasvuun vaiku tti tuotannon ja myynnin prosessien 
kehittäminen yhdessä kasvaneen myynnin kanssa. Scan fil Oyj nostaa vuoden 2011 
liikevaihtoennustetta ja arvioi liikevaihdon kasvav an vuoden 2010 tasosta. Aikaisemmin 
yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan hieman vuoden 20 10 tasosta. 
 
Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Harri Takanen: 
”Scanfil Oyj on edelleen kartoittanut aktiivisesti uusia, sijoituskriteerit täyttäviä ja konsernin 
yhtiörakenteeseen sopivia pääomasijoituskohteita. Scanfil Oyj:n mielenkiinto kohdistuu sekä 
kannattavan liiketoimintamallin jo vakiinnuttaneisiin teollisuusyhtiöihin että kasvuyhtiöihin joista 
pitkäjännitteisesti toimimalla voidaan kasvattaa kannattavia ja kansainvälisiä yrityksiä. 
Finanssisijoituksia on hajautettu eri omaisuusluokkiin ja Scanfil Oyj:n tavoitteena on saavuttaa 
varoille selkeästi vieraan pääoman kustannusta parempi tuotto. Riittävän likviditeetin 
varmistaminen on myös tärkeää. 
 
Sopimusvalmistustoiminnan kysyntä jatkui hyvänä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 
erityisesti ammattielektroniikka-asiakkaiden osalta. Myynti ammattielektroniikka-asiakkaille oli 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön historian korkein. Taloudellisen tuloksen vahva kehitys 
osoittaa tuotannon ja myynnin toimintojen kehitystoimenpiteiden olleen oikeita. Koko henkilöstön 
panos ja sitoutuminen on ollut välttämätöntä näiden tulosten saavuttamiseksi. 
 
Japanin kriisi saattaa vaikeuttaa elektroniikkakomponenttien saatavuutta jatkossa ja rajoittaa 
myynnin kehitystä. Scanfil on toiminut ja tulee toimimaan aktiivisesti näiden riskien hallitsemiseksi, 
joskin tämä on johtanut komponenttivarastojen kasvamiseen.” 
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS 
 
Scanfil Oyj 
Katsauskaudella ei tehty uusia pääomasijoituksia. Finanssisijoituksia toteutettiin sijoituspolitiikan 
mukaisesti ja vuoden 2010 lopulla nostetusta 40 milj. euron lainasta oli katsauskauden päättyessä 
merkittävä osa sijoitettuna muualla kuin pankkitalletuksissa. Allokaatio 31.3.2011 oli: 
rahamarkkinasijoitukset 57 %, ETF- ja osakesijoitukset 10 % ja pääomasijoitukset 33 %.  
 
Yhtiö sai katsauskauden aikana tiedon, että Ojala-Yhtymä Oy:n yhtiökokous on päättänyt olla 
toteuttamatta Scanfil Oyj:n tytäryhtiön Scanfil EMS Oy:n ja Ojala-Yhtymä Oy:n välistä sulautumista. 
Ojala-Yhtymä Oy:n päätöksestä johtuen sulautuminen ei toteudu 1.11.2010 allekirjoitetun 
sulautumissopimuksen mukaisesti. 
 
Scanfil EMS –alakonserni 
Kysyntä sopimusvalmistusmarkkinoilla on ollut merkittävästi viime vuoden vastaavaa jaksoa 
korkeammalla tasolla. Myynnin kasvu viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna oli 44 
%. Kysyntä piristyi erityisesti ammattielektroniikka-asiakkaiden osalta, mutta myös 
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tietoliikenneasiakkaiden kysynnän kehitys oli positiivista. Katsauskauden myynnin kasvusta 65 % 
kertyi ammattielektroniikka-asiakkaiden kasvaneesta kysynnästä. Ammattielektroniikka-
asiakkaiden osuus ensimmäisen neljänneksen kokonaismyynnistä oli 56 % (53 % vastaavalla 
jaksolla vuonna 2010) ja tietoliikenneasiakkaiden osuus 44 % (47 %). 
 
Scanfil EMS Oy:n aktiivinen toiminta uusasiakashankinnassa on pienentänyt toimiala- ja 
asiakaskohtaista riskiä. Ammattielektroniikka-asiakkaat ovat usealta eri toimialalta mm. 
energiatoimialalta, koneenrakennuksesta ja hissiteknologiasta. Yhtiön tavoitteena on jatkaa 
asiakasportfolionsa laajentamista ammattielektroniikan voimakkaasti kehittyviltä toimialoilta, jotka 
liittyvät mm. energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian ratkaisuihin. 
 
Elektroniikkakomponenttien saatavuusongelmat eivät juurikaan vaikuttaneet yhtiön tuotantoon 
ensimmäisen neljänneksen aikana. Maaliskuussa tapahtunut Japanin maanjäristys on kuitenkin 
muuttanut komponenttien saatavuustilannetta katsauskauden jälkeen huonompaan suuntaan. 
Scanfil pyrkii varautumaan mahdollisiin kriittisten komponenttiryhmien saatavuusongelmiin joka 
aiheuttaa varastotasojen kasvua. 
  
Kiinassa Suzhoun tytäryhtiön elektroniikka- ja integrointitehtaan muutto uusiin tiloihin toteutettiin 
ensimmäisen neljänneksen aikana. Modernit omat, lattiapinta-alaltaan 21 000 neliömerin tilat, 
soveltuvat aikaisempia vuokratiloja paremmin tehtaan tuotantoon ja mahdollistavat toiminnan 
kasvun.   Tehtaan tuotantokapasiteettia kasvatettiin laitehankinnoilla merkittävästi ja mm. 
elektroniikkakomponenttien ladontakapasiteetti kaksinkertaistettiin. Tehtaan viralliset avajaiset 
pidettiin katsauskauden jälkeen 6.4.2011.  
 
TALOUDELLINEN KEHITYS 
 
Scanfil-konserni 
Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 58,8 (40,8) milj. euroa, jossa on kasvua 43,9 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto jakaantui asiakkaiden sijainnin mukaan seuraavasti: 
Suomi 38 (34) %, muu Eurooppa 27 (27) %, Aasia 33 (37) %, USA 1 (1) % ja muut 1 (1) %. 
Kiinan tytäryhtiöiden osuus konsernin koko myynnistä oli katsauskaudella 39 % (39 %) sisältäen 
toimitukset konsernin muille tehtaille. 
 
Konsernin liikevoitto oli 3,7 (1,5) milj. euroa, joka on 6,2 (3,6) % liikevaihdosta. Katsauskauden 
tulos oli 2,1 (2,0) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,03) euroa ja sijoitetun pääoman 
tuotto 5,9 (7,1) %. Sijoitetun pääoman tuoton heikkenemiseen on vaikuttanut sijoitusvarallisuuden 
merkittävä kasvu vuoden 2010 lopulla nostetun 40 milj. euron luoton myötä.  
 
Scanfil EMS –alakonserni 
Sopimusvalmistusliiketoiminnan liikevaihto kasvoi merkittävästi viime vuoden vastaavaan jaksoon 
verrattuna ja oli tammi-maaliskuussa 58,8 (40,8) milj. euroa. Myös liikevoitto kasvoi huomattavasti 
katsauskaudella ja oli 3,6 (1,2) milj. euroa, joka on 6,1 (3,0) % liikevaihdosta. Tulos oli 2,6 (0,7) 
milj. euroa, 4,5 (1,6) % liikevaihdosta. Kannattavuuden hyvään kehitykseen ovat vaikuttaneet 
onnistuneet tuotannon ja myynnin eri prosessien kehitystoimenpiteet yhdessä hyvin kehittyneen 
myynnin kanssa.  
 
Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,9 (5,0) %, omavaraisuusaste 43,2 (43,9) % ja 
nettovelkaantumisaste 36,2 (7,9) %. Sijoitetun pääoman tuotto on parantunut hyvän 
tuloskehityksen myötä. Nettovelkaantumisasteen muutos johtuu loppuvuodesta 2010 nostetusta 40 
milj. euron luotosta.  
 
Sijoitustoiminta 
Konsernin emoyhtiön Scanfil Oyj:n harjoittama sijoitustoiminta jaetaan finanssisijoituksiin ja 
pääomasijoituksiin. Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja –
kuluihin. Tammi-maaliskuussa finanssisijoitusten korkotuottoja ja luovutusvoittoja kirjattiin 0,3 (0,6) 
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milj. euroa, realisoituneita luovutustappioita ei syntynyt ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavien rahoitusvarojen arvonmuutosta kirjattiin -0,4 (0,6) milj. euroa, tulosvaikutteisesti 
yhteensä –0,1 (1,3) milj. euroa. Toisella kvartaalilla on odotettavissa osinkotuottoja noin 1,0 milj. 
euroa. 
 
Katsauskaudella ei tehty uusia pääomasijoituksia. Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista ja 
liikearvon poistoista oli –0,7 milj. euroa (sisältää iLOQ Oy:n, Panphonics Oy:n, IonPhasE Oy:n ja 
Greenpoint Oy:n tulokset ja liikearvon poistot 31.3.2011 saakka, Kitron ASA:n tulos ensimmäiseltä 
kvartaalilta ei ole vielä saatavilla). 
Lännen Tehtaat Oyj, joka ei täytä osakkuusyhtiöiden määritelmää, arvostetaan käypään arvoon ja 
arvonmuutos ensimmäisellä kvartaalilla oli 0,7 milj. euroa ja se on kirjattu oman pääoman käyvän 
arvon rahastoon verovelalla oikaistuna, netto 0,5 milj. euroa.  
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT 
 
Konsernin rahoitusasema on erittäin hyvä.  
Konsernitaseen loppusumma oli 245,9 (190,8) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 85,3 (34,8) milj. 
euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 45,3 (34,8) milj. euroa ja korollista 40,0 (0,0) milj. euroa. 
Omavaraisuusaste oli 65,3 (81,8) % ja nettovelkaantumisaste –28,2 (-47,9) %. 
 
Rahoitusvarat olivat 85,3 (74,8) milj. euroa. Rahoitusvaroista 36,8 (35,7) milj. euroa on 
pankkitileillä ja alle kolmen kuukauden talletuksissa.   
Lisäksi rahoitusvaroja on sijoitettu 48,5 (39,0) milj. euroa rahoitusinstrumentteihin, joita ovat 
pääasiassa joukkovelkakirjalainat, yritysten luottotodistukset, strukturoidut sijoitusinstrumentit sekä 
ETF- ja osakesijoitukset. Sijoitukset on IFRS:n arvostusperiaatteiden mukaan arvostettu käypään 
arvoon. Tammi-maaliskuun nettotulos sisältää sijoitusten käyvän arvon muutosta –0,4 (0,6) milj. 
euroa.  
 
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-maaliskuussa 4,8 (2,3) milj. euroa. 
Käyttöpääoman muutos kaudella oli 1,2 (1,5) milj. euroa. Investointien rahavirta –25,1 (-7,2) milj. 
euroa koostuu pääosin emoyhtiön finanssisijoituksista. Rahoituksen rahavirta 0,0 (-12,0) milj. 
euroa sisältää edellisenä vuonna Viron tytäryhtiön lainan takaisinmaksun. 
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,4 (0,4) milj. euroa, joka on 0,8 (1,0) % liikevaihdosta. 
Poistot olivat 1,2 (1,3) milj. euroa. 
 
Laajassa tuloslaskelmassa muuntoeron muutos ensimmäisellä kvartaalilla, -2,8 milj. euroa, johtuu 
Kiinan tytäryhtiöiden oman pääoman muuntamisesta euromääräiseksi. Kiinan valuutta renminbi on 
sidoksissa USA:n dollariin ja se on heikentynyt noin 5,5 % kvartaalin aikana USA:n dollarin 
heikentymisen myötä.  
Valuuttakurssien vaihtelulla ei ole ollut merkittävää vaikutusta operatiivisen toiminnan tulokseen 
liiketoiminnan rakenteesta johtuen. 
 
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN  VALTUUDET 
 
Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 13.4.2011 pitämässään kokouksessa vuoden 2010 
tilinpäätöksen sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 
 
Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,12 euroa kutakin ulkona 
olevaa osaketta kohden, yhteensä 6,9 milj. euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 18.4.2011 ja 
osingon maksupäivä on 27.4.2011.  
 
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jorma J. 
Takanen, Asa-Matti Lyytinen, Reijo Pöllä, Jarkko Takanen ja Tuomo Lähdesmäki. Yhtiökokouksen 
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jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jorma J. Takasen ja 
varapuheenjohtajaksi Asa-Matti Lyytisen. 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiön toiminimen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. 
Yhtiöjärjestyksen ensimmäinen pykälä muutettiin kuulumaan seuraavasti: 
Yhtiön toiminimi on Sievi Capital Oyj ja englanniksi Sievi Capital plc. Yhtiön kotipaikka on Sievi. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon 
käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan. 
 
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla www.scanfil.com. 
 
OMAT OSAKKEET 
 
Scanfil Oyj:n omistuksessa oli 31.3.2011 yhteensä 2 983 831 kpl omia osakkeita ja ne edustivat 
4,9 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. 
Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut muutoksia omien osakkeiden määrässä. 
  
OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS 
 
Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 3,15 euroa ja alhaisin 2,65 euroa kauden 
päätöskurssin ollessa 2,79 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli 676 693 
kappaletta, mikä vastaa 1,1 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 31.3.2011 oli 
170,0 milj. euroa. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Scanfil-konsernin henkilöstö oli katsauskauden aikana keskimäärin 2 296 (2 038)  Kauden lopussa 
yhtiön palveluksessa oli 2 320 (2 056) henkilöä, joista 442 henkilöä työskenteli yhtiön kotimaan 
yksiköissä ja  1 878 (1 570) yhtiön ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä 
työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 31.3.2011 oli 81 % (76 %). 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Scanfil Oyj tiedotti 27.4.2011 klo 9.15, että Scanfil Oyj ja Scanfil EMS Oy ovat päättäneet 
käynnistää oikeustoimet Ojala-Yhtymä Oy:tä ja sen osakkaita vastaan vaatien 2 miljoonan euron 
suuruista korvausta. 
 
Yhtiö tiedotti 27.4.2011 klo 10.00, että Scanfil Oyj:n tytäryhtiö Scanfil EMS Oy aloittaa Suomen 
toimintojen uudelleen järjestelyjä koskevat yt-neuvottelut. 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Yhtiö toimii aktiivisesti markkinoilla ja etsii uusia teollisia pääomasijoituskohteita sekä nykyisiltä että 
uusilta toimialoilta varmistaakseen sijoituksilleen hyvän tuoton. Käytettävissä oleva 
sijoitusvarallisuus antaa hyvän mahdollisuuden sijoitusstrategian mukaisiin yritysjärjestelyihin, 
joissa valituista kohdeyrityksistä pyritään hankkimaan sellainen omistusosuus jolla voidaan 
aktiivisesti vaikuttaa yritysten toimintaan.  
 
Yhtiön sopimusvalmistustoiminnan (Scanfil EMS Oy) kysyntänäkymä vuonna 2011 
ammattielektroniikka-asiakkaiden osalta on positiivinen. Tietoliikenneasiakkaiden kysynnän 
kehityksen ennakoiminen on epävarmempaa. Kokonaisuutena yhtiö arvioi 
sopimusvalmistustoiminnan myynnin kasvavan viime vuoden tasosta. 
 
Loppuvuoden 2011 parantuneesta kysyntänäkymästä ja ensimmäisen vuosineljänneksen 
kysynnän hyvästä tasosta johtuen yhtiö nostaa vuoden 2011 liikevaihtoennustetta.  Yhtiö arvioi 
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vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan 2010 tasosta ja tuloksen olevan tyydyttävällä tasolla. 
Aikaisemmin yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan hieman 2010 tasosta. 
 
 
LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Sijoitustoimintaan liittyvät merkittävimmät lähiajan riskit voivat toteutua, mikäli maailmantalouden 
käynnissä oleva elpyminen hidastuu tai poliittinen epävarmuus sekä kansalaisten tyytymättömyys 
voimistuvat edelleen eri puolilla maailmaa. Raaka-aineiden ja elintarvikkeiden hintojen kohoaminen 
heikentävät maailmantalouden kasvunäkymiä, mikäli hinnat pysyvät keskimääräistä korkemmalla 
tasolla pidempään. Toisaalta elvytyksen jälkeisestä talouskasvun vauhdittumisesta ja kasvu-uralle 
pääsystä seuraa inflaatio-odotusten voimistuminen, mikä voi johtaa hallitsemattomasti kiihtyvään 
inflaatioon maailmanlaajuisesti. Inflaation kiihtymistä seuraava rahapolitiikan kiristys voi puolestaan 
nostaa korkotasoja merkittävästi monissa maissa. Näillä kaikilla vaihtoehdoilla olisi välittömiä 
vaikutuksia arvopaperimarkkinoille ja ne näkyisivät markkinavolatiliteetin nousuna. 
 
Japanin kriisistä johtuen saattaa sopimusvalmistustoimialalla elektroniikkakomponenttien 
saatavuus joissain kriittisissä komponenttiryhmissä jatkua heikkona koko kuluvan vuoden ajan. 
Tällä voi olla vaikutusta Scanfil EMS –alakonsernin myynnin kehitykseen ja kannattavuuteen. 
 
Muilta osin Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja 
riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa sekä 
konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. 
 
LAADINTAPERIAATTEET 
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti noudattaen 
samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä.  
 
Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista 
luvuista, joten laskemalla ne eivät aina täsmää.  
Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
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Konsernin tuloslaskelma       
milj. euroa 1 - 3 1 - 3 1 - 12 
  2011 2010 2010 
        
Liikevaihto 58,8 40,8 219,3 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,3 3,3 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,1 0,4 1,3 
Kulut -54,0 -38,8 -204,5 
Poistot -1,2 -1,3 -5,0 
Liikevoitto 3,7 1,5 14,4 
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 1,3 3,0 
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,7   -2,0 
Voitto ennen veroja 3,0 2,8 15,4 
Tuloverot -0,9 -0,8 -4,5 
Tilikauden voitto 2,1 2,0 10,9 
        
Jakautuminen:       
emoyrityksen omistajille 2,1 2,0 10,9 
        
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta       
laskettu osakekohtainen tulos:       
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,04 0,03 0,19 
        
Yhtiöllä ei ole eriä jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.     
        
  
       
Konsernin laaja tuloslaskelma        
milj. euroa       
        
Tilikauden voitto 2,1 2,0 10,9 
Muut laajan tuloksen erät:       
Myytävissä olevat sijoitukset 0,5 0,5 0,7 
Muuntoerot -2,8 3,0 5,5 
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -2,3 3,5 6,3 
Tilikauden laaja tulos yhteensä -0,2 5,5 17,2 
        
Jakautuminen:       
emoyrityksen omistajille -0,2 5,5 17,2 
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Konsernitase       
milj. euroa       
  31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010 
Varat       
        
Pitkäaikaiset varat       
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 33,1 31,0 34,5 
Liikearvo 2,4 2,4 2,4 
Muut aineettomat hyödykkeet 3,5 1,1 3,5 
Osuudet osakkuusyrityksissä 25,0   25,7 
Myytävissä olevat sijoitukset 10,2 11,4 9,5 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 19,8 18,8 16,6 
Saamiset 0,3   0,2 
Laskennalliset verosaamiset 0,3 0,1 0,3 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 94,6 64,7 92,8 
        
Lyhytaikaiset varat       
Vaihto-omaisuus 35,1 27,6 36,8 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 50,4 37,4 53,6 
Ennakkomaksut 0,2 0,1 0,3 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 28,7 20,3 7,7 
Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat 14,6 17,0 41,0 
Rahavarat 22,2 18,7 16,9 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 151,2 121,2 156,3 
        
Myytävissä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät   4,9   
        
Varat yhteensä 245,9 190,8 249,1 
        
        
Oma pääoma ja velat       
        
Oma pääoma       
Osakepääoma 15,2 15,2 15,2 
Ylikurssirahasto 16,1 16,1 16,1 
Omat osakkeet -8,9 -8,9 -8,9 
Muuntoerot 2,9 3,1 5,7 
Muut rahastot 6,8 5,2 6,2 
Kertyneet voittovarat 128,6 125,3 126,5 
Oma pääoma yhteensä 160,6 156,0 160,8 
Pitkäaikaiset velat       
Laskennalliset verovelat 1,1 1,8 1,1 
Varaukset 4,2 5,3 4,4 
Rahoitusvelat 35,6   35,6 
Muut velat 1,0   1,0 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 41,8 7,1 42,0 
        
Lyhytaikaiset velat       
Ostovelat ja muut velat 36,4 26,9 39,2 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2,6 0,8 2,6 
Rahoitusvelat 4,4   4,4 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 43,4 27,7 46,3 
        
Velat yhteensä 85,3 34,8 88,3 
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Oma pääoma ja velat yhteensä 245,9 190,8 249,1 
 
 

Konsernin rahavirtalaskelma       
milj. euroa 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010 
        
Liiketoiminnan rahavirta        
Tilikauden voitto 2,1 2,0 10,9 
Oikaisut tilikauden voittoon 2,5 0,3 4,8 
Käyttöpääoman muutos 1,2 1,5 -12,3 
Maksetut korot ja muut rahoituskulut  -0,0 -0,3 -0,4 
Saadut korot  0,2 0,1 0,5 
Maksetut verot -1,1 -1,4 -3,7 
Liiketoiminnan nettorahavirta 4,8 2,3 -0,3 
        
Investointien rahavirta       
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,6 -0,4 -9,0 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 0,0 7,6 
Investoinnit muihin sijoituksiin -26,1 -12,5 -25,8 
Luovutustulot muista sijoituksista 1,6 5,4 33,4 
Osakkuusyritysten hankinta     -24,1 
Myönnetyt lainat -0,1   -0,2 
Saadut korot investoinneista 0,1 0,3 1,0 
Saadut osingot investoinneista     1,1 
Investointien nettorahavirta -25,1 -7,2 -15,9 
        
Rahoituksen rahavirta       
Lyhytaikaisten lainojen nostot     5,0 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut     -5,0 
Pitkäaikaisten lainojen nostot     40,0 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -12,0 -12,0 
Maksetut osingot     -6,9 
Rahoituksen nettorahavirta   -12,0 21,1 
        
Rahavarojen muutos -20,3 -16,9 4,8 
  
       
Rahavarat 1.1. 57,9 51,2 51,2 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,8 1,4 1,9 
Rahavarat 31.3. 36,8 35,7 57,9 
 
 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista       
milj. euroa               
                
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
                
  Osake-  Ylikurssi- Omat  Muunto- Muut Kertyneet  Oma  
  pääoma rahasto osakkeet erot rahastot voittovarat  pääoma 
              yht. 
Oma pääoma               
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1.1.2011 15,2 16,1 -8,9 5,7 6,2 126,5 160,8 
Laaja tulos       -2,8 0,5 2,1 -0,2 
Oma pääoma               
31.3.2011 15,2 16,1 -8,9 2,9 6,8 128,6 160,6 
                
                
                
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
                
  Osake-  Ylikurssi- Omat  Muunto- Muut Kertyneet  Oma  
  pääoma rahasto osakkeet erot rahastot voittovarat  pääoma 
              yht. 
Oma pääoma               
1.1.2010 15,2 16,1 -8,9 0,1 4,7 123,3 150,5 
Laaja tulos       3,0 0,5 2,0 5,5 
Oma pääoma               
31.3.2010 15,2 16,1 -8,9 3,1 5,2 125,3 156,0 
 

Konsernin tunnusluvut       
  1 - 3 1 - 3 1 - 12 
  2011 2010 2010 
        
Oman pääoman tuotto, % 5,2 5,3 7,0 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,9 7,1 8,7 
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 40,0   40,0 
Nettovelkaantumisaste, % -28,2 -47,9 -26,2 
Omavaraisuusaste, % 65,3 81,8 64,6 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 0,4 0,4 10,1 
% liikevaihdosta 0,8 1,0 4,6 
Henkilöstö keskimäärin 2 296 2 038 2 260 
Tulos / osake, euroa 0,04 0,03 0,19 
Oma pääoma / osake, euroa 2,78 2,70 2,78 
        
Osakkeiden lukumäärä tkpl       
kauden lopussa 60 714 60 714 60 714 
 - ilman omia osakkeita 57 730 57 730 57 730 
 - painotettu keskiarvo 57 730 57 730 57 730 
Yhtiöllä on 40 milj. euron laina, johon liittyen on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus, jolla  
SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu  
euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset  
sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan. 
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna oikeaa kuvaa  
tulevasta kehityksestä. 
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Segmenttitiedot       
milj. euroa 1 - 3 1 - 3 1 - 12 
  2011 2010 2010 
        
Liikevaihto       
Eurooppa 37,4 25,3 122,8 
Aasia 23,5 16,8 107,9 
Segmenttien välinen liikevaihto -2,2 -1,2 -11,4 
Yhteensä 58,8 40,8 219,3 
        
        
Liikevoitto       
Eurooppa 1,5 0,1 3,9 
Aasia 2,1 1,4 10,5 
Yhteensä 3,7 1,5 14,4 
        
        
Varat       
Eurooppa 77,4 68,9 76,8 
Aasia 64,3 58,9 69,6 
Liikearvo 2,4 2,4 2,4 
Sijoitustoiminnan varat 101,8 60,6 100,3 
Yhteensä 245,9 190,8 249,1 
        
Sijoitustoiminnan varoja ovat kaikki Scanfil Oyj:n rahoitusvarat ja pääomasijoitukset sisältäen konsernin 
osakkuusyhtiöt sekä tytäryhtiöiden yli 3kk talletukset, jotka luokitellaan sijoitusvaroiksi. Sijoitustoiminnan 
tulos ennen veroja oli -0,1 milj. euroa (1,3 milj. euroa vuonna 2010). 
        
        

Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset       
milj. euroa 1 - 3 1 - 3 1 - 12 
  2011 2010 2010 
        
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 34,5 31,1 31,1 
Lisäykset 0,2 0,4 7,3 
Vähennykset -0,0 -0,0 -0,1 
Poistot -1,1 -1,1 -4,5 
Muuntoerot -0,4 0,6 0,7 
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 33,1 31,0 34,5 
        
        
  
       

Konsernin vastuusitoumukset       
milj. euroa  1 - 3 1 - 3 1 - 12 
  2011 2010 2010 
        
Annetut kiinteistökiinnitykset 3,4 3,4 3,4 
Annetut yrityskiinnitykset 46,8 18,8 46,8 
Annetut takaukset 0,1 0,1 0,1 
Vuokravastuut 0 0,2 0,1 
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Scanfil Oyj on järjestänyt 4,5 milj.euron suuruisen pankkitakauksen Scanfil NV:n uudelleenjärjestelyyn liittyvien 
maksujen suorittamisen vakuudeksi. Scanfil NV:n taseeseen on kirjattu vastaava varaus.  
        
        

Lähipiiritapahtumat       
        
Greenpoint Oy:lle on 2010 myönnetty 300.000 euron laina, josta on nostettu 200.000 euroa viime vuonna ja  
loput 100.000 euroa on nostettu katsauskaudella.       
Laina erääntyy 30.6.2012 ja sen korko on 6 kk euribor + 2,5 %.  
 
 

Lukuja neljännesvuosittain             
milj. euroa                 
                  
  Q1/11 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 
Liikevaihto 58,8 62,2 62,5 53,9 40,8 48,1 49,6 49,9 
Liikevoitto 3,7 3,2 3,5 6,2 1,5 2,6 4,2 5,0 
Liikevoitto, % 6,2 5,1 5,6 11,6 3,6 5,3 8,5 10,0 
Kauden tulos 2,1 1,6 3,2 3,9 2,0 2,7 3,8 6,6 
Tulos / osake, euroa 0,04 0,03 0,06 0,07 0,03 0,05 0,06 0,11 
 
 
 
 
SCANFIL OYJ 
 
 
Harri Takanen 
Toimitusjohtaja 
 
 
Lisätiedot:  
Toimitusjohtaja Harri Takanen 
puh. +358 8 4882 111 
 
 
JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki 
                  Keskeiset tiedotusvälineet 
                  www.scanfil.com 
 
 
 
 
Scanfil-konserniin kuuluu sijoitus- ja emoyhtiö Scanfil Oyj sekä kansainvälinen 
tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistusta tekevä alakonserni Scanfil EMS 
Oy.  Sijoitustoiminnan tavoitteena on hallinnoida yhtiön varoja tehokkaasti ja tuottavasti riskejä 
hajauttamalla ja etsimällä näillä toimenpiteillä uusia kasvumahdollisuuksia. 
 
Vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta Scanfil EMS Oy:llä on 35 vuoden kokemus. Yhtiö on 
järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville 
tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat 
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matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, 
hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, 
peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa 
ja Suomessa. 
 
Scanfil-konsernin osakkuusyhtiöt: 
Kitron ASA (KIT) (Scanfil Oyj:n omistusosuus 32,96 %) on norjalainen pörssinoteerattu 
sopimusvalmistaja, joka toimii viidellä eri asiakassegmentillä, joita ovat meri- ja öljyteollisuus, 
perusteollisuus, puolustusvälineteollisuus, sairaala- ja terveydenhuoltolaiteteollisuus sekä data- ja 
telekommunikaatioteollisuus. Kitronilla on tehtaita ja tuotantoa Norjan ohella, Ruotsissa, 
Liettuassa, Saksassa, Kiinassa ja vuoden 2011 alusta myös Yhdysvalloissa. Kitron ASA:n 
liikevaihto vuonna 2009 oli 1 643,9 milj. Norjan kruunua (n. 210,5 milj. euroa). www.kitron.com 
 
Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden 
impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä aktivointiratkaisuja, -välineitä ja –laitteita sekä 
tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman 
kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy 
palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä 
sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois - ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi 
 
iLOQ Oy (Scanfil Oyj:n omistusosuus 23 %) kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia, korkean 
turvallisuustason elektronisia ja paristovapaita lukitusratkaisuja, jotka yhdistävät nykyaikaisen 
mekatroniikan sekä tietoliikenne- ja ohjelmistoteknologian. iLOQ Oy:n kehittämän iLOQ S10 
tuotekonseptin toimivuus ja sen tuottama asiakaslisäarvo on todistettu hyväksi saavuttamalla 
merkittävää kasvua ja asiakkuuksia Suomen lukkomarkkinassa. Yhtiö on rakentanut 
kasvukeskukset ja isoimmat kaupungit kattavan jälleenmyyjäverkoston Suomeen. www.iloq.fi 
 
IonPhasE Oy (Scanfil Oyj:n omistusosuus 40 %) kehittää ja valmistaa korkealuokkaisia 
puolijohtavia polymeerejä, jotka auttavat hallitsemaan muovituotteiden staattista pintasähköisyyttä. 
IonPhasE:n tuotteita hyödynnetään eri teollisuuden aloilla kuten kemian-, auto- ja 
tietoliikenneteollisuudessa sekä kuluttajaelektroniikassa. Patentoituun omaan teknologiaan 
perustuen IonPhasE valmistaa IonPhasE IPE polymeerejä. www.ionphase.fi 
 
Panphonics Oy (Scanfil Oyj:n omistusosuus 40 %) on johtava suuntaavaan ääniteknologiaan 
perustuvien tuotteiden valmistaja. Panphonics valmistaa omaan patentoituun suuntaavan 
äänentoiston teknologiaan perustuvia ratkaisuja akustisesti vaativiin sovellutuksiin. Yhtiön 
SoundShower -kaiutinratkaisuja käytettään mm. pankeissa, kauppapaikkakohtaisissa 
mainosjärjestelmissä, informaatiokioskeissa ja toimistoissa. Panphonics toimii myös 
tasoääniteknologian komponenttivalmistajana ja teknologialisensioijana toisille teollisille 
valmistajille. www.panphonics.com 
 
 
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 
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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. 


