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SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2009 
 
Tammi - kesäkuu 
- Vuoden 2009 kuuden ensimmäisen kuukauden liikevai hto oli 99,5 milj. 
  euroa (108,7 vastaavalla jaksolla 2008) 
- Liikevoitto oli 9,2 (11,4) milj. euroa, joka on 9 ,3 (10,5) % liikevaihdosta 
- Voitto ennen veroja oli 10,8 (12,7) milj. euroa 
- Voitto katsauskaudella oli 7,9 (9,8) milj. euroa 
- Tulos / osake oli 0,13 (0,17) euroa 
 
Huhti – kesäkuu 
- Toisen neljänneksen liikevaihto oli 49,9 milj. eu roa (58,7 milj. euroa  
  vastaavalla jaksolla 2008) 
- Liikevoitto oli 5,0 (6,6) milj. euroa, joka on 10 ,0 (11,3) % liikevaihdosta 
- Voitto ennen veroja oli 8,5 ( 7,8) milj. euroa 
- Tulos / osake oli 0,11 (0,11) euroa 
 
Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Harri Takanen: 
”Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta Scanfil o n kyennyt säilyttämään 
kannattavuuden hyvin tyydyttävällä tasolla myynnin jopa hieman kasvaessa vuoden 
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Myynti teoll isuuselektroniikka-
asiakkaille kasvoi uusien asiakkuuksien ja tuotteid en ansiosta. 
 
Nykyisen taloudellisen tilanteen voi myös nähdä haa steena sekä mahdollisuutena 
varautua tulevaan. Vakavaraisena yhtiönä Scanfil vo i jatkaa toiminnan ja 
tuotannon kehittämistä suunnitelmien mukaan tavoitt eenaan entistä 
kustannustehokkaampi toiminta ja parempi kilpailuky ky taloudellisen tilanteen 
jälleen parantuessa. Sopimusvalmistusmarkkinoiden e pävarmuudesta huolimatta 
perusvire yhtiön toiminnassa on positiivinen ja suh taudumme luottavaisesti 
yhtiön mahdollisuuksiin ja kykyyn kasvattaa toimint aansa.” 
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS 
 
Scanfil Oyj 
Katsauskauden aikana Scanfil Oyj:n sijoitustoiminta  on keskittynyt kassavarojen 
sijoittamiseen. Strategisia sijoituksia ei katsausk auden 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 siitä 15 milj. euroa on maksettu 30.6.2009 mennessä. 
Pääomanpalautus on konsernin sisäinen transaktio. 
 
Scanfil EMS –konserni 
Kysynnän kehitys Scanfilin tietoliikenne- ja teolli suuselektroniikka-asiakkailla 
vaihteli vuoden ensimmäisellä puoliskolla toimialas ta riippuen. Myynti 
teollisuuselektroniikka-asiakkaille kehittyi positi ivisesti katsauskauden aikana 
ja teollisuuselektroniikka-asiakkaiden osuus tammi- kesäkuun kokonaismyynnistä 
kasvoi 45 %:iin (36 % vastaavalla jaksolla 2008) uu sien asiakkuuksien ja 
tuotteiden ansiosta. Yhtiön jatkuvat ponnistelut as iakaskunnan 
monipuolistamiseksi tuottivat hyvän tuloksen. Heike ntyneestä markkinatilanteesta 
johtuen tietoliikenneasiakkaiden kysyntä puolestaan  laski selvästi viime vuoden 
vastaavaan jaksoon verrattuna.  
 
Vaikka Scanfil säilytti markkinaosuutensa tietoliik ennetuotteiden markkinoilla 
ja pystyi yhden asiakkaan osalta selvästi kasvattam aan markkinaosuuttaan, laski 
yhtiön liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla 8 ,4 % viime vuoden vastaavaan 
jaksoon verrattuna tietoliikennetuotteiden kysynnän  laskusta johtuen. Kuluvana 
vuonna muutokset kysynnässä ovat olleet nopeita, mu tta kokonaiskysyntä säilyi 



alkuvuoden tasolla ja toisen neljänneksen liikevaih to oli ensimmäisen 
neljänneksen tasolla. 
 
Liikevoitto ensimmäisellä vuosipuoliskolla laski hi eman viime vuoden vastaavaan 
jaksoon verrattuna, mutta yhtiö pystyi säilyttämään  kannattavuutensa hyvin 
tyydyttävällä tasolla. Scanfilin toimenpiteet tuota nnon ja toiminnan 
tehostamiseksi jatkuvat suunnitellusti. Epävarma ma rkkinatilanne antaa 
taloudellisesti vahvalle ja kustannustehokkaalle yr itykselle hyvän tilaisuuden 
toimenpiteisiin ja investointeihin joilla turvataan  toiminnan kannattavuus 
nykyisessä tilanteessa ja varaudutaan tuleviin mark kinoiden muutoksiin.   
  
TALOUDELLINEN KEHITYS 
 
Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 99,5 (10 8,7) milj. euroa, jossa on 
laskua 8,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikeva ihto jakaantui asiakkaiden 
sijainnin mukaan seuraavasti: Suomi 45 (51) %, muu Eurooppa 18 (18) %, Aasia 36 
(29) %, USA 1 (1) % ja muut 1 (1) %. 
 
IFRS 8 -standardin mukaan konsernin tuotot asiakkai lta, jotka muodostavat 
vähintään 10 % konsernin tuotoista olivat katsauska udella: suurin asiakas 35,0 
(47,6) milj. euroa, 36 % (43 %) konsernin liikevaih dosta, toiseksi suurin 13,9 
(8,1) milj. euroa, 14 % (7 %) konsernin liikevaihdo sta ja kolmanneksi suurin 
asiakas 13,5 (13,1) milj. euroa, 14 % (12 %) konser nin liikevaihdosta. 
 
Kiinan tytäryhtiöiden osuus konsernin koko myynnist ä oli katsauskaudella 39 % 
(35 %) sisältäen toimitukset konsernin muille tehta ille. 
 
Yhtiön kannattavuus katsauskaudella oli hyvin tyydy ttävä liikevoiton ollessa  
9,2 (11,4) milj. euroa, joka on 9,3 (10,5) % liikev aihdosta. Katsauskauden 
voitto oli 7,9 (9,8) milj. euroa. Osakekohtainen tu los oli 0,13 (0,17) euroa ja 
sijoitetun pääoman tuotto 14,6 (18,3) %. 
 
Liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 49,9 (58,7) milj. euroa. Liikevoitto toisella 
kvartaalilla oli 5,0 (6,6) milj. euroa, joka on 10, 0 (11,3) % liikevaihdosta. 
Kvartaalin voitto oli 6,6 (6,2) milj. euroa. Tulosp arannus johtuu 
sijoitustoiminnan tuotoista. Tulos/osake oli 0,11 ( 0,11) euroa.  
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT 
 
Konsernin rahoitusasema on erittäin hyvä.  
Konsernitaseen loppusumma oli 191,7 (191,0) milj. e uroa. Vierasta pääomaa oli 
47,1 (54,0) milj. euroa, josta korotonta vierasta p ääomaa 35,1 (42,0) milj. 
euroa ja korollista 12,0 (12,0) milj. euroa. Omavar aisuusaste oli 75,4 (71,7) % 
ja nettovelkaantumisaste –46,7 (-34,1) %. 
 
Rahoitusvarat olivat 79,5 (58,4) milj. euroa. Rahoi tusvaroista 45,0 (37,4) milj. 
euroa on pankkitileillä ja alle kolmen kuukauden ta lletuksissa. Yli kolmen 
kuukauden talletuksia oli 3,1 (0,5) milj. euroa.  
Lisäksi rahoitusvaroja on sijoitettu 31,4 (20,6) mi lj. euroa 
rahoitusinstrumentteihin, pääasiassa joukkovelkakir jalainoihin, yritysten 
luottotodistuksiin sekä korkorahastoihin. Sijoituks et on IFRS:n 
arvostusperiaatteiden mukaan arvostettu käypään arv oon. Tammi-kesäkuun 2009 
nettotulos sisältää 1,2 milj. euroa sijoitusten tuo ttoja ja sijoitusten käyvän 
arvon nousua 0,7 milj. euroa. Tappioita on kaudella  realisoitunut 1,2 milj. 
euroa, mikä oli kirjattu jo 2008 tuloslaskelmassa k uluna.  
 
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 tammi- kesäkuussa 19,4 (12,9) milj. 
euroa positiivinen. Käyttöpääomaa vapautui 10,5 (2, 1) milj. euroa. Käyttöpääoman 
muutos koostuu vaihto-omaisuuden 4,5 milj. euron ja  lyhytaikaisten korottomien 
myyntisaamisten 3,5 milj. euron vähennyksestä sekä lyhytaikaisten korottomien 
velkojen 2,5 milj. euron lisäyksestä. 
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,7 (2, 1) milj. euroa, joka on 0,7 
(1,9) % liikevaihdosta. Poistot olivat 2,6 (3,2) mi lj. euroa. 
 
HALLITUKSEN VALTUUDET 
 
Yhtiökokous valtuutti 26.3.2009 hallituksen päättäm ään omien osakkeiden 
hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla v aroilla hallituksen esityksen 
mukaan. 
 
Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltu uksia eikä valtuutusta 
vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskem iseen 
 
OMAT OSAKKEET 
 
Yhtiön omistuksessa oli 30.6.2009 yhteensä 2 960 73 5 kpl omia osakkeita ja ne 
edustivat 4,9 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. T ammi-kesäkuussa 2009 on 
hankittu 695 230 kpl omia osakkeita, keskihinta 2,0 3 euroa/osake. 
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 1,82 euroa 
kauden päätöskurssin ollessa 1,95 euroa. Vaihdettuj en osakkeiden määrä 
katsauskaudella oli 4 227 664 kappaletta, mikä vast aa 7,0 % koko osakemäärästä. 
Osakekannan markkina-arvo 30.6.2009 oli 117,8 milj.  euroa. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Scanfil-konsernin henkilöstö oli katsauskauden aika na keskimäärin 2 033 (2 104) 
ja kauden lopussa 2 058 (2 157) henkilöä joista 1 5 18 (1 619) oli yhtiön 
ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöiss ä työskentelevän henkilöstön 
osuus konsernin koko henkilöstöstä 30.6.2009 oli 74  (75) %. 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Scanfil Oyj on päättänyt hakea valituslupaa Korkeim malta oikeudelta koskien 
Helsingin hovioikeuden 18.6.2009 antamaa tuomiota, jolla Helsingin hovioikeus on 
velvoittanut yhtiön maksamaan 25 000 euron yhteisös akon koskien yhtiön 
tulosvaroituksen viivästymistä vuoden vaihteessa 20 05 – 2006. 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Scanfil Oyj 
Scanfil Oyj hakee sijoitusyhtiönä aktiivisesti kons ernille uusia 
kasvumahdollisuuksia. Nykyinen heikkona jatkuva tal ouden kokonaistilanne antaa 
taloudellisesti vahvalle yritykselle mahdollisuuden  strategisiin sijoituksiin ja 
laajentumiseen uusille liiketoiminta-alueille sekä nykyisen liiketoiminta-alueen 
vahvistamiseen. 
 
Scanfil EMS -alakonserni 
Markkinatilanteen kehitystä Scanfilin toimintaympär istössä on erittäin vaikea 
ennustaa eikä ole mahdollista antaa arviota tietoli ikenne- ja 
teollisuuselektroniikkamarkkinoiden kehityksestä ku luvana vuonna. Vuoden 2008 



liikevaihto- ja liikevoittotason saavuttaminen kulu vana vuonna on vallitsevassa 
markkinatilanteessa haasteellista. 
 
Uusilla teollisuuselektroniikka-asiakkuuksilla on o llut positiivinen vaikutus 
ensimmäisen vuosipuoliskon myyntiin, mutta epävarma na jatkuvan markkinatilanteen 
vaikutusta teollisuuselektroniikka-asiakkaiden koko naiskysyntään loppuvuonna on 
erittäin vaikea ennustaa. 
 
Scanfil uskoo edelleen säilyttävänsä markkinaosuute nsa tietoliikennelaitteiden 
markkinoilla. Kuluvalle vuodelle ennustetun markkin oiden pienentymisen ja 
tietoliikenneasiakkaiden palveluliiketoiminnan kasv un arvioidaan laskevan 
Scanfilin tietoliikennetuotteiden myyntiä vuonna 20 09 edelliseen vuoteen 
verrattuna. 
 
Scanfilin vahva taloudellinen asema antaa yhtiölle hyvän mahdollisuuden parantaa 
kilpailuasemaansa markkinoilla. Asiakkaat voivat lu ottaa vakavaraisen ja 
kustannustehokkaan yhtiön toimintakykyyn myös epäva rmassa talous- ja 
kysyntätilanteessa. 
 
LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunu t oleellisia muutoksia. 
Yhtiön merkittävimpiä riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön 
www-sivuilla Corporate Governance osiossa sekä kons ernitilinpäätöksen 
liitetiedoissa. 
 
Edelleen epävarmana jatkuva maailman talouden tila ja Scanfilin toimialoilla 
jatkuva kysynnän voimakas vaihtelu aiheuttavat vaik easti arvioitavan 
toiminnallisen lähiajan riskin. Matalana jatkuva in vestointien taso pienentää 
kysyntää Scanfilin asiakkaiden markkinoilla ja täll ä voi olla heikentävä 
vaikutus Scanfilin myyntiin ja kannattavuuteen. 
 
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 
                                        2009     20 08     2009     2008     2008 
                                       4 - 6    4 -  6    1 – 6    1 – 6   1 - 12 
 
LIIKEVAIHTO                             49,9     58 ,7     99,5    108,7    218,9 
Valmistevaraston                   



lisäys tai vähennys                  -   1,9      0 ,6  -   2,5  -   0,0  -   0,1 
Liiketoiminnan muut tuotot               0,2      0 ,1      0,4      0,3      2,5 
Kulut                                -  41,9  -  51 ,2  -  85,6  -  94,4  – 193,4 
Poistot                              -   1,3  -   1 ,6  -   2,6  -   3,2  -   6,8 
LIIKEVOITTO                              5,0      6 ,6      9,2     11,4     21,1 
Rahoitustuotot ja -kulut                 3,5      1 ,2      1,6      1,3  -   1,7 
VOITTO ENNEN VEROJA                      8,5      7 ,8     10,8     12,7     19,4 
Tuloverot                            -   1,9  -   1 ,6  -   3,0  -   2,9  -   3,7 
TILIKAUDEN VOITTO                        6,6      6 ,2      7,9      9,8     15,6 
 
Jakautuminen:    
  Emoyhtiön omistajille                  6,6      6 ,2      7,9      9,8     15,6 
 
Tulos / osake (EPS), EUR                0,11     0, 11     0,13     0,17     0,27 
 
Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osak ekohtaista tulosta. 
 
 
 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 
milj. euroa 
                                        2009     20 08     2009     2008     2008 
                                       4 – 6    4 –  6    1 – 6    1 - 6   1 - 12 
 
TILIKAUDEN VOITTO                        6,6      6 ,2      7,9      9,8     15,6 
Muut laajan tuloksen erät 
  Muuntoerot                         -   1,9      2 ,0  -   1,1      0,6      4,6 
Muut laajan tuloksen erät 
verojen jälkeen                      -   1,9      2 ,0  -   1,1      0,6      4,6 
TILIKAUDEN LAAJA TULOS                   4,6      8 ,2      6,8     10,4     20,2 
 
Jakautuminen:     
  Emoyhtiön omistajille                  4,6      8 ,2      6,8     10,4     20,2 
 
 
KONSERNIN TASE 
milj. euroa 
                                                30. 6.        30.6.       31.12. 
                                                 20 09         2008         2008 
VARAT 
 
Pitkäaikaiset varat 
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet            31 ,6         36,0         33,7 
 Liikearvo                                        2 ,4          2,7          2,4 
 Muut aineettomat hyödykkeet                      1 ,2          1,1          1,4 
 Myytävissä olevat sijoitukset                    0 ,0          0,3          0,0 
 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti  
 kirjattavat rahoitusvarat                        8 ,5          8,6          7,7 
 Saamiset                                                      0,2          0,2 
 Laskennalliset verosaamiset                      0 ,4          0,2          1,0 
 Pitkäaikaiset varat yhteensä                    44 ,1         49,1         46,4 
 
Lyhytaikaiset varat 
 Vaihto-omaisuus                                 25 ,5         32,5         30,2 
 Myyntisaamiset ja muut saamiset                 46 ,3         54,7         50,5 
 Ennakkomaksut                                    0 ,2          0,2          0,1 
 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
 kirjattavat rahoitusvarat                       22 ,9         12,0         12,2 
 Myytävissä olevat sijoitukset, likvidit varat    3 ,1          0,5          3,2 
 Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat        30 ,5         21,4         34,0 
 Rahavarat                                       14 ,5         16,0         11,1 



Lyhytaikaiset varat yhteensä                    143 ,0        137,3        141,2 
 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset  
omaisuuserät                                      4 ,6          4,6          4,6 
 
VARAT YHTEENSÄ                                  191 ,7        191,0        192,2 
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
 
Oma pääoma  
 Osakepääoma                                     15 ,2         15,2         15,2 
 Ylikurssirahasto                                16 ,1         16,1         16,1 
 Omat osakkeet                                -   8 ,8      -   6,9      -   7,4 
 Muuntoerot                                       0 ,9      -   2,0          2,0 
 Muut rahastot                                    4 ,0          3,5          3,5 
 Kertyneet voittovarat                          117 ,3        111,1        116,9 
 
Oma pääoma yhteensä                             144 ,6        137,0        146,2 
 
Pitkäaikaiset velat 
 Laskennalliset verovelat                         1 ,1          1,0          1,0 
 Varaukset                                        5 ,4          6,5          6,0 
 Korolliset velat                                             12,0         12,0 
Pitkäaikaiset velat yhteensä                      6 ,5         19,5         19,1 
 
Lyhytaikaiset velat 
 Ostovelat ja muut velat                         27 ,7         33,9         25,9 
 Tilikauden verotettavaan 
 tuloon perustuvat verovelat                      0 ,9          0,6          1,0 
 Korolliset velat                                12 ,0 
Lyhytaikaiset velat yhteensä                     40 ,6         34,5         26,9 
 
Velat yhteensä                                   47 ,1         54,0         46,0 
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ                    191 ,7        191,0        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                                       0 ,6               9,8     10,4 
 
Osingonjako                                                       - 7,0    - 7,0 
Rahastosiirrot                                             1,0    - 1,0        0 
Omien osakkeiden luovutus                0,0                                 0,0 
 
OMA PÄÄOMA 
30.6.2008             15,2     16,1    - 6,9    - 2 ,0      3,5    111,1    137,0 



 
 
 
 
 
 
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 ,1               7,9      6,8 
 
Osingonjako                                                       - 7,0    - 7,0 
Rahastosiirrot                                             0,4    - 0,4        0 
Omien osakkeiden luovutus                0,0                                 0,0 
Omien osakkeiden hankinta              - 1,4                               - 1,4 
 
OMA PÄÄOMA 
30.6.2009             15,2     16,1    - 8,8      0 ,9      4,0    117,3    144,6 
 
 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
milj. euroa 
                                                 20 09         2008         2008 
                                                1 -  6        1 - 6       1 - 12 
Liiketoiminnan rahavirrat  
Tilikauden voitto                                 7 ,9          9,8         15,6 
  Oikaisut tilikauden voittoon                    3 ,4          4,2         10,2 
  Käyttöpääoman muutokset                        10 ,5          2,1          2,3 
  Maksetut korot ja muut rahoituskulut         -  0 ,5       -  0,4       -  0,8 
  Saadut korot                                    0 ,5          0,6          1,4 
  Maksetut verot                               -  2 ,3       -  3,5       -  5,5 
Liiketoiminnan nettorahavirta                    19 ,4         12,9         23,1 
 
Investointien rahavirrat  
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
  hyödykkeisiin                                -  0 ,9       -  2,2       -  3,4 
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
  myynti                                          0 ,1          0,2          2,2 
  Investoinnit muihin sijoituksiin             - 22 ,2       - 21,3       - 29,1 
  Luovutustulot muista sijoituksista             11 ,5          0,5          3,5 
  Saadut korot investoinneista                    1 ,0          0,2          0,8 
  Lainasaamisten takaisinmaksut                   0 ,0 
  Saadut osingot                                  0 ,0          0,0          0,0 
Investointien nettorahavirta                   - 10 ,5       - 22,6       - 26,0 
 
Rahoituksen rahavirrat  
  Omien osakkeiden hankinta                    -  1 ,4                    -  0,5 
  Lainojen nostot                                             12,0         12,0 
  Lainojen takaisinmaksut                                   -  7,5       -  7,5 
  Maksetut osingot                             -  7 ,0       -  7,0       -  7,0 
Rahoituksen nettorahavirta                     -  8 ,4       -  2,5       -  3,1 
 
Rahavarojen muutos                                0 ,5       - 12,3       -  6,0 
 
Rahavarat tilikauden alussa                      45 ,1         50,0         50,0 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus            -  0 ,6          0,1          1,0 
Rahavarat tilikauden lopussa                     45 ,0         37,8         45,1 
 
 
 



KONSERNIN TUNNUSLUVUT                            20 09         2008         2008 
                                                1 -  6        1 – 6       1 - 12 
 
Oman pääoman tuotto, %                           10 ,8         14,9         11,2 
Sijoitetun pääoman tuotto, %                     14 ,6         18,3         13,7 
Korollinen vieras pääoma, 
milj. euroa                                      12 ,0         12,0         12,0 
Nettovelkaantumisaste, %                       - 46 ,7       - 34,1       - 38,4 
Omavaraisuusaste, %                              75 ,4         71,7         76,1 
Bruttoinvestoinnit    
käyttöomaisuuteen, milj. euroa                    0 ,7          2,1          3,9 
% liikevaihdosta                                  0 ,7          1,9          1,8 
Henkilöstö keskimäärin                          2 0 33        2 104        2 132 
  
Tulos/osake, euroa                               0, 13         0,17         0,27 
Oma pääoma/osake, euroa                          2, 50         2,33         2,50 
 
 
Osakkeiden lukumäärä tkpl  
kauden lopussa                                 60 7 14       60 714       60 714 
- ilman omia osakkeita                         57 7 54       58 721       58 443 
- painotettu keskiarvo                         58 2 63       58 719       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 
 
                                                 20 09         2008         2008 
                                                1 -  6        1 - 6       1 – 12 
LIIKEVAIHTO 
Eurooppa                                         64 ,1         76,8        152,3 
Aasia                                            40 ,8         40,7         89,7 
Segmenttien välinen liikevaihto                -  5 ,3       -  8,8       - 23,1 
Yhteensä                                         99 ,5        108,7        218,9 
 
LIIKEVOITTO 
Eurooppa                                          2 ,9          6,3         10,0 
Aasia                                             6 ,3          5,0         11,1 
Yhteensä                                          9 ,2         11,4         21,1 
 
VARAT 
Eurooppa                                         89 ,1         98,0        104,0 
Aasia                                            59 ,8         53,4         51,0 
Liikearvo                                         2 ,2          2,6          2,3 
Kohdistamattomat varat                           40 ,6         37,0         34,9 
Yhteensä                                        191 ,7        191,0        192,2 
 
 
 
 
AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 
milj. euroa 
                                                 20 09         2008         2008 
                                                1 –  6        1 – 6       1 - 12 
 
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa                 33 ,7         36,5         36,5 



Lisäykset                                         0 ,7          2,0          3,3 
Vähennykset                                    -  0 ,1       -  0,1       –  0,3 
Poistot                                        -  2 ,4       –  3,0       –  6,4 
Muuntoerot                                     -  0 ,3          0,6          0,6 
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa                31 ,6         36,0         33,7 
 
 
 
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 
milj. euroa 
                                                 20 09         2008         2008 
                                                1 -  6        1 - 6       1 - 12 
 
Annetut kiinteistökiinnitykset                    3 ,4          3,4          3,4 
Annetut yrityskiinnitykset                       18 ,8         28,4         18,8 
Annetut takaukset                                 0 ,1          0,1          0,1 
Vuokravastuut                                     0 ,3          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  
                     Q2/09   Q1/09   Q4/08  Q3/08  Q2/08  Q1/08   Q4/07   Q3/07 
Liikevaihto, MEUR     49,9    49,6    54,2   56,0   58,7   50,0    54,4    59,1 
Liikevoitto, MEUR      5,0     4,2     4,5    5,2    6,6    4,7     5,5     5,6 
Liikevoitto, %        10,0     8,5     8,3    9,3   11,3    9,5    10,2     9,4 
Kauden tulos, MEUR     6,6     1,3     2,3    3,5    6,2    3,6     3,4     4,5 
Tulos/osake, EUR      0,11    0,02    0,04   0,06   0,11   0,06    0,06    0,08 
 
 
 
 
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 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  tuot teitaan ja palveluitaan 
kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelm ien valmistajille ja 
teollisuuselektroniikka-asiakkaille. Tyypillisiä ti etoliikennetuotteita ovat 
matkapuhelin- ja kiinteän puhelinverkon laitejärjes telmät. 
Teollisuuselektroniikkatuotteita ovat  mm. automaat iojärjestelmät, 
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. 

 


