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SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2010 
 
- Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 40,8 milj. 
  euroa (49,6 vastaavalla jaksolla 2009) 
- Liikevoitto oli 1,5 (4,2) milj. euroa, joka on 3, 6 (8,5) % liikevaihdosta.  
- Voitto katsauskaudella oli 2,0 (1,3) milj. euroa 
- Tulos / osake oli 0,03 (0,02) euroa 
 
Toimitusjohtaja Harri Takanen: 
”Scanfil Oyj tutkii jatkuvasti teollisia sijoitusko hteita ja sijoittaa 
kassavarojaan eri rahoitusinstrumentteihin. Yhtiön sijoitustoiminnan tuotto on 
jatkunut hyvin tyydyttävänä. 
 
Scanfil EMS Oy:n sopimusvalmistustoiminnan ensimmäi nen kvartaali kuluvana vuonna 
oli myynniltään heikko. Kysyntä tosin piristyi kaud en lopulla. 
Teollisuuselektroniikka-asiakkaat lisäävät edelleen  valmistustaan Aasiassa ja 
tämä antaa Scanfilille mahdollisuuden kasvattaa toi mintaa Kiinassa. Tästä 
esimerkkejä ovat Heidelberger Druckmaschinen AG ja Kemppi Oy, joille Scanfil on 
aloittanut valmistuksen Suzhoun ja Hangzhoun tehtai llaan. 
 
Maaliskuun aikana tapahtunut kysynnän vahvistuminen  tukee Scanfilin näkemystä 
markkinoiden osittaisesta toipumisesta 2010 kuluess a ja yhtiöllä on 
valmistuskapasiteettia vastata nopeaankin kysynnän kasvuun.” 
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS 
 
Scanfil Oyj 
Katsauskaudella ei ole tehty uusia strategisia sijo ituksia, mutta useita 
potentiaalisia sijoitusmahdollisuuksia tutkitaan pa rhaillaan. Sijoitustoiminnan 
painopistealue on konsernikokonaisuuteen sopivien s trategisten sijoitusten 
etsimisessä erityisesti juuri nyt, kun osakemarkkin oilla ei tällä hetkellä ole 
löydettävissä kovin mielenkiintoisia pidemmän aikav älin sijoitusmahdollisuuksia. 
Sitä vastoin pienemmissä, usein listaamattomissa yr ityskohteissa, on edelleen 
mahdollisuus tehdä järkevästi hinnoiteltuja järjest elyjä. Lännen Tehtaat Oyj:n 
liiketoiminnan kehitys oli rohkaisevaa vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. 
Aktiivisen omistajaroolin sisäänajossa epäonnistutt iin kuitenkin toistaiseksi ja 
ponnisteluista huolimatta tavoitteena ollut hallitu spaikka jäi saavuttamatta. 
Lukitusyhtiö iLOQ Oy:n osalta liiketoiminta on kehi ttynyt suunnitelmien 
mukaisesti ja näkymät ovat lupaavat. Kassavaroja on  katsauskauden aikana 
sijoitettu mm. joukkovelkakirjalainoihin, yritysten  luottotodistuksiin sekä ETF- 
ja osakesijoituksiin. Erityisesti high-yield sijoit usten osuutta 
kokonaisallokaatiossa on lisätty ja tullaan lisäämä än lähiaikoina. 
Kokonaisuutena sijoitustoiminnassa on päästy asetet tuihin tavoitteisiin ja 
sijoitukset ovat kehittyneet suotuisasti. 
 
Scanfil EMS –alakonserni 
Kysyntä laski selvästi vuoden ensimmäisellä neljänn eksellä viime vuoden 
vastaavaan jaksoon verrattuna erityisesti tietoliik ennetuotteiden markkinoilla. 
Maaliskuun lopulla kysyntä kuitenkin piristyi selke ästi. Kysynnän kasvu oli 
hieman voimakkaampaa tietoliikennetuotteiden markki noilla. Yhteistyön 
käynnistäminen uusien asiakkaiden, mm. Heidelberger  Druckmaschinen AG:n ja 
Kemppi Oy:n, kanssa on edennyt suunnitellusti. Yhti ö jatkaa aktiivista työtä 
uusasiakashankinnassa tavoitteenaan asiakas- ja ala kohtaisen riskin 
pienentäminen. Teollisuuselektroniikka-asiakkaiden osuus ensimmäisen 
neljänneksen kokonaismyynnistä oli 49 % (44 % vasta avalla jaksolla vuonna 2009) 
ja tietoliikenneasiakkaiden osuus 51 % (56 %). 
 
Toimenpiteet tuotannon toimintamallien kehittämises sä ja tuotantotoiminnan 
rakenteen uudelleenjärjestelyissä Euroopan tehtaill a jatkuivat suunnitelmien 



mukaan. Elektroniikkakomponenttien pintaliitosladon takoneiden uusimiseksi ja 
ladontakapasiteetin nostamiseksi sekä Virossa että Kiinassa Suzhoun tehtaalla 
yhtiö sopi katsauskauden aikana kymmenen käytetyn p intaliitosladontayksikön ja 
oheislaitteiden ostamisesta. Laitteiden hankintahin ta on vain murto-osa 
samanlaisten uusien laitteiden hinnasta. 
 
Scanfil EMS Oy:n Suzhoussa sijaitseva tytäryhtiö se lvittää kiinteistön ostamista 
toimitiloikseen. Tavoitteena on siirtyä omiin tiloi hin kuluvan vuoden aikana. 
Hankinta on suunniteltu toteutettavaksi kassavaroil la. 
 
Yhtiö kävi katsauskauden aikana yhteistoimintaneuvo ttelut Suomessa Vantaan 
tehtaalla. Neuvottelujen syynä oli Vantaan tehtaan kysynnän tilapäinen 
heikkeneminen. Neuvottelujen lopputuloksena sovitti in, että työaika- ja 
vuosilomajärjestelyjen lisäksi 27 henkilöön kohdist uu lomautuksia enintään 40 
työpäivää henkilöä kohden huhti-toukokuun aikana.  
 
TALOUDELLINEN KEHITYS 
 
Scanfil -konserni 
Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 40,8 ( 49,6) milj. euroa, jossa on 
laskua 17,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikev aihto jakaantui asiakkaiden 
sijainnin mukaan seuraavasti: Suomi 34 (49) %, muu Eurooppa 27 (18) %, Aasia 37 
(32) %, USA 1 (0) % ja muut 1 (1) %. 
Kiinan tytäryhtiöiden osuus konsernin koko myynnist ä oli katsauskaudella 39 % 
(37 %) sisältäen toimitukset konsernin muille tehta ille. 
 
Konsernin liikevoitto oli 1,5 (4,2) milj. euroa, jo ka on 3,6 (8,5) % 
liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli 2,0 (1,3) m ilj. euroa. Osakekohtainen 
tulos oli 0,03 (0,02) euroa ja sijoitetun pääoman t uotto 7,1 (9,1) %.   
 
Scanfil EMS –alakonserni 
Sopimusvalmistusliiketoiminnan liikevaihto tammi-ma aliskuussa oli 40,8 (49,6) 
milj. euroa. Liikevoitto katsauskaudella oli 1,2 (4 ,1) milj. euroa, joka on 3,0 
(8,2) % liikevaihdosta. Tulos oli 0,7 (1,7) milj.eu roa, 1,6 (3,3) % 
liikevaihdosta. Kannattavuuden heikkeneminen johtuu  pääosin tammi-helmikuun 2010 
alhaisesta myynnin tasosta. Jossain määrin vaikutus ta on ollut myös ongelmilla 
materiaalien saatavuudessa.   
Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,0 (13,8) %, omavara isuusaste 43,9 (71,7) % ja 
nettovelkaantumisaste 7,9 (-29,9) %. 
 
Sijoitustoiminta 
Konsernin emoyhtiön Scanfil Oyj:n harjoittaman sijo itustoiminnan tuotot ja kulut 
kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja –kul uihin. Tammi-maaliskuussa 
sijoitusten korkotuottoja ja luovutusvoittoja kirja ttiin 0,6 (0,6) milj. euroa 
ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvonmuutosta 
kirjattiin 0,6 (-1,3) milj. euroa, tulosvaikutteise sti yhteensä 1,3 (-0,7) milj. 
euroa. Strategisten sijoitusten arvonmuutos tammi-m aaliskuussa 2010 0,7 milj. 
euroa on kirjattu oman pääoman käyvän arvon rahasto on. 
  
RAHOITUS JA INVESTOINNIT 
 
Konsernin rahoitusasema on erittäin hyvä.  
Konsernitaseen loppusumma oli 190,8 (197,7) milj. e uroa. Vierasta pääomaa oli 
34,8 (56,5) milj. euroa, josta korotonta vierasta p ääomaa 34,8 (44,5) milj. 
euroa ja korollista 0,0 (12,0) milj. euroa. Omavara isuusaste oli 81,8 (71,4) % 
ja nettovelkaantumisaste –47,9 (-46,4) %. 
 
Rahoitusvarat olivat 74,8 (77,5) milj. euroa. Rahoi tusvaroista 35,7 (41,0) milj. 
euroa on pankkitileillä ja alle kolmen kuukauden mä äräaikaistileillä. Lisäksi 
rahoitusvaroja on sijoitettu 39,0 (36,5) milj. euro a rahoitusinstrumentteihin 
pääasiassa joukkovelkakirjalainoihin, yritysten luo ttotodistuksiin ja 



strukturoituihin sijoitustuotteisiin sekä ETF- ja o sakesijoituksiin, joista 20,3 
(28,7) milj. euroa on täysin likvidiä tai erääntyy alle vuoden sisällä.  
Sijoitukset ovat jälkimarkkinaehtoisia. Sijoitukset  on IFRS:n 
arvostusperiaatteiden mukaan arvostettu käypään arv oon. Sijoitusten arvonnousua 
on tammi-maaliskuussa 2010 kirjattu 0,6 milj. euroa . 
 
Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 2,3 (9,9)  milj. euroa positiivinen. 
Käyttöpääoman muutos tilikaudella oli 1,5 (6,1) mil j. euroa. Investointien 
rahavirta oli –7,2 (-14,2) milj. euroa, joka koostu u pääosin emoyhtiön 
sijoituksista rahoitusinstrumentteihin. Rahoituksen  rahavirta oli –12,0 (-0,2) 
milj. euroa. Viron tytäryhtiössä on maksettu takais in EEK-määräinen laina vasta-
arvoltaan 12,0 milj. euroa. Lainan tarkoitus oli su ojautua valuutan mahdollista 
heikentymistä vastaan.    
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,4 (0, 4) milj. euroa, joka on 1,0 
(0,8) % liikevaihdosta. Poistot olivat 1,3 (1,3) mi lj. euroa. 
 
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN VALTUUDET 
 
Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 8.4. 2010 pitämässään kokouksessa 
vuoden 2009 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 6,9  milj. euroa. Osingonmaksun 
täsmäytyspäivä oli 13.4.2010 ja osingon maksupäivä oli 20.4.2010.  
 
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi.  Hallituksen jäseniksi 
valittiin edelleen Jorma J. Takanen, Asa-Matti Lyyt inen, Reijo Pöllä, Jarkko 
Takanen ja Tuomo Lähdesmäki. Yhtiökokouksen jälkeen  pitämässään kokouksessa 
hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jorma J. Takasen ja varapuheenjohtajaksi Asa-
Matti Lyytisen. 
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiöjär jestyksen muuttamisesta. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla ja osa keanneista hallituksen 
esityksen mukaan. 
 
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat saatavi lla yhtiön www-sivuilla 
www.scanfil.com. 
 
OMAT OSAKKEET 
 
Scanfil Oyj:n omistuksessa oli 31.3.2010 yhteensä 2  983 831 kpl omia osakkeita 
ja ne edustivat 4,9 % yhtiön osakepääomasta ja ääni stä.  
Katsauskauden aikana on luovutettu 4 522 kpl omia o sakkeita liittyen konsernin 
johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmään. 
 
OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS 
 
Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 3,14 eur oa ja alhaisin 2,77 euroa 
kauden päätöskurssin ollessa 3,01 euroa. Vaihdettuj en osakkeiden määrä 
katsauskaudella oli 1 197 827 kpl, mikä vastaa 2,0 % koko osakemäärästä. 
Osakekannan markkina-arvo 31.3.2010 oli 182,7 milj.  euroa. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Scanfil-konsernin henkilöstö oli katsauskauden aika na keskimäärin 2 038 (2 035) 
ja kauden lopussa 2 056 (2 032) henkilöä joista 1 5 70 (1 487) oli yhtiön 



ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöiss ä työskentelevän henkilöstön 
osuus konsernin koko henkilöstöstä 31.3.2010 oli 76  (73) %. 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Scanfil Oyj 
Yhtiö toimii aktiivisesti markkinoilla ja etsii uus ia strategisia teollisia 
sijoituskohteita sekä nykyisiltä että uusilta toimi aloilta varmistaakseen 
sijoituksilleen hyvän tuoton. Käytettävissä oleva s ijoitusvarallisuus antaa 
nykyisessä taloustilanteessa hyvän mahdollisuuden s ijoitusstrategian mukaisiin 
yritysjärjestelyihin, joissa valituista kohdeyrityk sistä pyritään hankkimaan 
sellainen omistusosuus jolla voidaan aktiivisesti v aikuttaa yritysten 
toimintaan. 
 
Konserni jatkaa kassavarojen sijoitustoimintaa eri rahoitusinstrumentteihin 
sijoituspolitiikkansa mukaisesti. 
 
Scanfil EMS -alakonserni 
Scanfil arvioi vuoden 2010 liikevaihdon kasvavan hi eman vuoden 2009 tasosta. 
Koko vuoden liikevoiton arvioidaan olevan tyydyttäv ällä tasolla. Markkinoiden 
ennustettavuus on kuitenkin edelleen niin huono, et tei ole mahdollista ennustaa 
luotettavasti sopimusvalmistustoimialan markkinoide n kehitystä.  
 
Yhtiön hyvä taloudellinen asema antaa mahdollisuude n hakea aktiivisesti 
erilaisia keinoja ja järjestelyjä joilla Scanfilin toiminta saadaan palautettua 
kasvu-uralle. 
 
LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Sijoitustoimintaan liittyvät merkittävimmät lähiaja n riskit voivat realisoitua, 
mikäli maailmantalous elpyy odotettua hitaammin ja investointikysyntä laskee 
edelleen maailmanlaajuisesti. Toisaalta, jos elpymi nen on odotettua ripeämpää, 
voivat sitä seuraavat inflaatio-odotusten voimistum inen ja rahapolitiikan 
kiristys johtaa nopeaan korkojen nousuun sekä kiiht yvään inflaatioon. Molemmilla 
vaihtoehdoilla olisi välittömiä vaikutuksia arvopap erimarkkinoille ja ne 
näkyisivät markkinavolatiliteetin nousuna. Scanfil Oyj:n sijoitusstrategiassa on 
pyritty huomioimaan molemmat näkymät. Salkku on suo jattu hyvin myös inflaation 
kiihtymistä vastaan. Sijoitussalkussa olevien struk turoitujen instrumenttien 
keskimääräinen duraatio on alle 3 vuotta ja sijoitu ssalkusta yli 55 % on 
riskitasoltaan matalaksi luokitelluissa sijoituksis sa. 
 
Sopimusvalmistustoimialan asiakkaiden kysynnän heik ko ennustettavuus aiheuttaa 
edelleen vaikeasti arvioitavan lähiajan toiminnalli sen riskin. Katsauskauden 
lopun kysynnän kasvusta huolimatta markkinoilla ei ole nähtävissä nopeaa 
parantumista ja on mahdollista, että investointihyö dykkeiden kysynnässä ei 
tapahdu oleellista muutosta parempaan suuntaan vuod en 2010 aikana. Joidenkin 
komponenttien saatavuudessa on ollut ongelmia sekä Scanfil EMS -alakonsernilla 
että sen asiakkailla. Matalalla investointitasolla sekä komponenttien 
saatavuusongelmilla saattaa olla vaikutusta Scanfil  EMS -alakonsernin ja 
joidenkin sen asiakkaiden toimintaan ja siten vaiku tusta Scanfilin myyntiin ja 
kannattavuuteen.  
 
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 
noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä.  
 
Konserni on vuoden 2010 alusta ottanut käyttöön uud istetun standardin IFRS 3 
Liiketoimintojen yhdistäminen sekä muutetun standar din IAS 27 
Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Näillä e i ole ollut vaikutusta 
osavuosikatsaukseen. 
 
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 10         2009         2009 
                                                1 –  3        1 – 3        1 - 12 
 
LIIKEVAIHTO                                      40 ,8         49,6        197,3 
Valmistevaraston 
lisäys tai vähennys                               0 ,4      -   0,6      -   4,1 
Liiketoiminnan muut tuotot                        0 ,3          0,2          1,2 
Kulut                                          - 38 ,8      -  43,7      – 173,4 
Poistot                                        -  1 ,3      -   1,3      -   5,1 
LIIKEVOITTO                                       1 ,5          4,2         16,0 
Rahoitustuotot ja -kulut                          1 ,3      -   1,9          5,1 
VOITTO ENNEN VEROJA                               2 ,8          2,3         21,1 
Tuloverot                                      -  0 ,8      -   1,0      -   6,7 
TILIKAUDEN VOITTO                                 2 ,0          1,3         14,3 
 
Jakautuminen: 
  Emoyhtiön omistajille                           2 ,0          1,3         14,3 
 
 
Tulos/osake (EPS), EUR                           0, 03         0,02         0,25 
 
Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osak ekohtaista tulosta. 
 
 
 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 
milj. euroa 
                                                 20 10         2009         2009 
                                                1 –  3        1 – 3       1 - 12 
 
TILIKAUDEN VOITTO                                 2 ,0          1,3         14,3 
Muut laajan tuloksen erät 
  Muuntoerot                                      3 ,0          0,8       -  1,9 
  Myytävissä olevat sijoitukset                   0 ,5                       0,3 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen         3 ,5          0,8       -  1,6 
TILIKAUDEN LAAJA TULOS                            5 ,5          2,1         12,8 
 
Jakautuminen: 
  Emoyhtiön omistajille                           5 ,5          2,1         12,8 
 
 
 
KONSERNIN TASE 
milj. euroa 
                                                 31 .3.        31.3.       31.12. 
                                                 20 10         2009         2009 
VARAT 



 
Pitkäaikaiset varat 
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet            31 ,0         32,2         31,1 
 Liikearvo                                        2 ,4          2,1          2,4 
 Muut aineettomat hyödykkeet                      1 ,1          1,4          1,1 
 Myytävissä olevat sijoitukset                   11 ,4          0,0         10,6 
 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti  
 kirjattavat rahoitusvarat                       18 ,8          7,8         14,5 
 Saamiset                                         0 ,0          0,2          0,0 
 Laskennalliset verosaamiset                      0 ,1          1,3          0,1 
 Pitkäaikaiset varat yhteensä                    64 ,7         45,0         59,9 
 
Lyhytaikaiset varat 
 Vaihto-omaisuus                                 27 ,6         28,7         24,7 
 Myyntisaamiset ja muut saamiset                 37 ,4         49,6         43,4 
 Ennakkomaksut                                    0 ,1          0,1          0,1 
 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
 kirjattavat rahoitusvarat                       20 ,3         17,1         16,1 
 Myytävissä olevat sijoitukset, likvidit varat    0 ,0         11,7          0,5 
 Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat        17 ,0         29,9         20,4 
 Rahavarat                                       18 ,7         11,1         30,8 
Lyhytaikaiset varat yhteensä                    121 ,2        148,1        135,9 
 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset  
omaisuuserät                                      4 ,9          4,6          4,9 
 
VARAT YHTEENSÄ                                  190 ,8        197,7        200,7 
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
 
Oma pääoma  
 Osakepääoma                                     15 ,2         15,2         15,2 
 Ylikurssirahasto                                16 ,1         16,1         16,1 
 Omat osakkeet                                -   8 ,9      -   7,6      -   8,9 
 Muuntoerot                                       3 ,1          2,8          0,1 
 Muut rahastot                                    5 ,2          4,0          4,7 
 Kertyneet voittovarat                          125 ,3        110,7        123,3 
 
Oma pääoma yhteensä                             156 ,0        141,2        150,5 
 
Pitkäaikaiset velat 
 Laskennalliset verovelat                         1 ,8          1,0          1,5 
 Varaukset                                        5 ,3          5,7          5,4 
Pitkäaikaiset velat yhteensä                      7 ,1          6,8          6,9 
 
Lyhytaikaiset velat 
 Ostovelat ja muut velat                         26 ,9         36,4         30,1 
 Tilikauden verotettavaan 
 tuloon perustuvat verovelat                      0 ,8          1,3          1,2 
 Lyhytaikaiset rahoitusvelat                                  12,0         12,0 
Lyhytaikaiset velat yhteensä                     27 ,7         49,7         43,3 
 
Velat yhteensä                                   34 ,8         56,5         50,2 
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ                    190 ,8        197,7        200,7 
 
 
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 
1.1.2010              15,2     16,1    - 8,9      0 ,1      4,7    123,3    150,5 
 
LAAJA TULOS                                       3 ,0      0,5      2,0      5,5 
 
Omien osakkeiden luovutus                0,0                                 0,0 
 
OMA PÄÄOMA 
31.3.2010             15,2     16,1    - 8,9      3 ,1      5,2    125,3    156,0 
 
 
 
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    
0mien 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 10         2009         2009 
                                                1 -  3        1 - 3       1 - 12 
Liiketoiminnan rahavirrat  
Tilikauden voitto                                 2 ,0          1,3         14,3 
  Oikaisut tilikauden voittoon                    0 ,3          3,4          6,0 
  Käyttöpääoman muutokset                         1 ,5          6,1         16,3 
  Maksetut korot ja muut rahoituskulut         -  0 ,3       -  0,2       -  0,9 
  Saadut korot                                    0 ,1          0,3          0,7 
  Maksetut verot                               -  1 ,4       -  0,9       -  5,5 
Liiketoiminnan nettorahavirta                     2 ,3          9,9         30,9 
 
Investointien rahavirrat  
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
  hyödykkeisiin                                -  0 ,4       -  0,4       -  3,4 
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
  myynti                                          0 ,0          0,0          0,2 
  Investoinnit muihin sijoituksiin             - 12 ,5       - 20,6       - 88,3 
  Luovutustulot muista sijoituksista              5 ,4          6,0         74,1 
  Saadut korot investoinneista                    0 ,3          0,7          1,9 
Investointien nettorahavirta                   -  7 ,2       - 14,2       - 15,4 
 



Rahoituksen rahavirrat  
  Omien osakkeiden hankinta                                 -  0,2       -  1,5 
  Lainojen takaisinmaksut                      - 12 ,0                        
Maksetut osingot                                                         -  7,0 
Rahoituksen nettorahavirta                     - 12 ,0        - 0,2       -  8,5 
 
Rahavarojen muutos                             - 16 ,9       -  4,5          7,1 
 
Rahavarat tilikauden alussa                      51 ,2         45,1         45,1 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus               1 ,4          0,4       -  0,9 
Rahavarat tilikauden lopussa                     35 ,7         41,0         51,2 
 
 
 
KONSERNIN TUNNUSLUVUT                            20 10         2009         2009 
                                                1 -  3        1 – 3       1 - 12 
 
Oman pääoman tuotto, %                            5 ,3          3,6          9,7 
Sijoitetun pääoman tuotto, %                      7 ,1          9,1         13,9 
Korollinen vieras pääoma, 
milj. euroa                                                   12,0         12,0 
Nettovelkaantumisaste, %                      -  47 ,9       - 46,4       - 46,7 
Omavaraisuusaste, %                              81 ,8         71,4         75,0 
Bruttoinvestoinnit    
käyttöomaisuuteen, milj. euroa                    0 ,4          0,4          3,1 
% liikevaihdosta                                  1 ,0          0,8          1,6 
Henkilöstö keskimäärin                          2 0 38        2 035        2 064 
  
Tulos/osake, euroa                               0, 03         0,02         0,25 
Oma pääoma/osake, euroa                          2, 70         2,42         2,61 
 
 
Osakkeiden lukumäärä tkpl  
kauden lopussa                                 60 7 14       60 714       60 714 
- ilman omia osakkeita                         57 7 30       58 377       57 726 
- painotettu keskiarvo                         57 7 30       58 408       57 992 
 
Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vas tuita. 
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyh yelle aikajänteelle, eikä 
siten anna oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä. 
 
 
 
SEGMENTTITIEDOT 
milj. euroa 
 
                                            2010           2009            2009 
                                           1 - 3          1 - 3          1 – 12 
LIIKEVAIHTO 
Eurooppa                                    25,3           33,7           113,5 
Aasia                                       16,8           19,0            93,2 
Segmenttien välinen liikevaihto           -  1,2         -  3,2          -  9,4 
Yhteensä                                    40,8           49,6           197,3 
 
LIIKEVOITTO 
Eurooppa                                     0,1            0,8             2,6 
Aasia                                        1,4            3,4            13,4 
Yhteensä                                     1,5            4,2            16,0 
 
VARAT 
Eurooppa                                    68,9          101,2            68,4 



Aasia                                       58,9           49,6            60,4 
Liikearvo                                    2,4            2,0             2,4 
Sijoitustoiminnan varat                     60,6           45,0            69,6 
Yhteensä                                   190,8          197,7           200,7 
 
Sijoitustoiminnan varoja ovat kaikki Scanfil Oyj:n rahoitusvarat ja strategiset 
sijoitukset sekä tytäryhtiöiden yli 3 kk talletukse t, jotka luokitellaan 
sijoitusvaroiksi. Sijoitustoiminnan tulos ennen ver oja oli 1,3 milj. euroa  
(- 0,7 milj. euroa vuonna 2009). 
 
 
 
AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 
milj. euroa 
                                                 20 10         2009         2009 
                                                1 –  3        1 – 3       1 - 12 
 
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa                 31 ,1         33,7         33,7 
Lisäykset                                         0 ,4          0,4          2,9 
Vähennykset                                    -  0 ,0       -  0,0       –  0,4 
Poistot                                        -  1 ,1       –  1,2       –  4,7 
Muuntoerot                                        0 ,6       -  0,6       -  0,4 
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa                31 ,0         32,2         31,1 
 
 
 
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 
milj. euroa 
                                                 20 10         2009         2009 
                                                1 -  3        1 - 3       1 - 12 
 
Annetut kiinteistökiinnitykset                   3, 4           3,4          3,4 
Annetut yrityskiinnitykset                      18, 8          18,8         18,8 
Annetut takaukset                                0, 1           0,1          0,1 
Vuokravastuut                                    0, 2           0,4          0,2 
 
Scanfil Oyj on antanut 5,2 milj. euron vastasitoumu ksen Scanfil NV:n 
uudelleenjärjestelyyn liittyvien maksujen suorittam isen vakuudeksi. Scanfil NV:n 
taseeseen on kirjattu vastaava varaus. 
 
 
 
LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN 
milj. euroa  
 
                      Q1/10  Q4/09  Q3/09  Q2/09  Q 1/09   Q4/08   Q3/08   Q2/08    
Liikevaihto, MEUR      40,8   48,1   49,6   49,9   49,6    54,2    56,0    58,7     
Liikevoitto, MEUR       1,5    2,6    4,2    5,0    4,2     4,5     5,2     6,6      
Liikevoitto, %          3,6    5,3    8,5   10,0    8,5     8,3     9,3    11,3      
Kauden tulos, MEUR      2,0    2,7    3,8    6,6    1,3     2,3     3,5     6,2      
Tulos/osake, EUR       0,03   0,05   0,06   0,11   0,02    0,04    0,06    0,11     
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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 harjoittava 
alakonserni Scanfil EMS Oy. Sijoitustoiminnan tavoi tteena 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. 


