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Scanfil-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2018 

Q1/2018: Positiivinen vuoden alku, vahvistuva loppuvuoden näkymä 

Tammi – maaliskuu  

- Liikevaihto 139,6 (Q1 2017: 122,2) milj. euroa, kasvua 14,2 %  

- Liikevoitto 10,3 (6,2), milj. euroa 7,4 (5,0) % liikevaihdosta  

 - Voitto katsauskaudella 7,6 (5,8) milj. euroa  

- Tulos / osake 0,12 (0,09) euroa  

 

Tulevaisuuden näkymät  

Scanfil Oyj nosti (13.4.2018) arviotaan vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton osalta ja arvioi, että liikevaihto tulee 

olemaan noin 545 - 585 milj. euroa ja liikevoitto 36 - 40 milj.euroa.  

Scanfil arvioi aikaisemmin vuoden 2018 liikevaihdon olevan 530 - 570 milj.euroa ja liikevoiton olevan 33 - 37 

milj.euroa. 

 

 

 

AVAINLUVUT         

  Q1/2018 Q1/2017 Muutos % 2017 

Liikevaihto, milj.euroa 139,6 122,2 14 % 529,9 

Liikevoitto, milj.euroa 10,3 6,2 67 % 31,3 

Liikevoitto, % 7,4 5,0   5,9 

Tulos, milj.euroa 7,6 5,8 30 % 25,8 

Tulos/osake, euroa 0,12 0,09 30 % 0,40 

Oman pääoman tuotto, % 23,7 20,9  22,2 

Omavaraisuusaste, % 42,1 39,4  40,7 

Nettovelkaantumisaste, % 35,2 40,0  32,6 

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.euroa -3,1 5,1 -162 % 21,3 

Henkilöstö keskimäärin 3 405 3 214 6 % 3 254 
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Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo 

Odotimme reipasta alkua vuodelle ja sen myös 

saimme. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 

14 % lähes kaikkien asiakassegmenttien tukemana. 

Tehdasverkoston tuottavuuden kehittäminen eteni 

myös hyvin, mikä näkyy osaltaan alkuvuoden 

kannattavuudessa. Neljänneksen liikevoitto oli 10,3 

milj. euroa, jossa kasvua vuoden takaiseen 67 %, 

suhteellisen liikevoiton ollessa 7,4 %. Oman pääoman 

tuotto oli 23,7 %. Olemme nyt parantaneet liikevoittoa 

sekä absoluuttisesti että suhteellisesti viisi 

vuosineljännestä peräkkäin. Olen tyytyväinen sekä 

ensimmäisen neljänneksen myynnin kehitykseen että 

saavuttamaamme tulokseen, kuten myös 

liiketoimintamme kehitykseen pidemmällä aikavälillä.   

Komponenttien saatavuustilanne pysyi alkuvuonna 

haastavana ja vaati hankintatiimiltämme paljon 

fokusta ja toimia. Tehdyt toimenpiteet maksimoivat 

komponenttien saatavuuden emmekä kärsineet 

merkittävistä materiaalipuutteista neljänneksen 

aikana.  Olenkin erittäin tyytyväinen hankinta-

tiimimme työn tuloksiin tässä vaativassa tilanteessa.  

Varauduimme osaltaan myös toisen neljänneksen 

komponenttitarpeisiin, mikä näkyy kasvaneena 

käyttöpääomatarpeena.   

Jatkoimme investointiohjelmaamme ja otimme 

neljänneksen aikana käyttöön mm. uuden 

elektroniikan valmistuslinjan (SMT –linja) Suzhoussa. 

Lisäksi teimme tilaukset uudelle SMT -linjalle, 3D -

testauslaitteille ja automatisoidulle testaus-

järjestelmälle,  joiden toimitukset tapahtuvat 

pääosiltaan toisen neljänneksen loppuun mennessä.  

Uusien linjastojen hankinta, yhteisarvoltaan n. kolme 

milj. euroa, nostaa  elektroniikkatuotantomme 

automaatioasteen uudelle tasolle, ja  parantaaa 

entisestään tuotantomme suorituskykyä, laatua ja 

tuottavuutta sekä asiakkaidemme saamaa lisäarvoa.  

Loppuvuoden asiakaskysynnän näkymä on kehittynyt 

odotuksiamme paremmin. Päivitimme 

ohjeistustamme ja uuden ohjeistuksen mukaan 

odotamme tänä vuonna noin 545 - 585 milj. euron 

liikevaihtoa ja 36 - 40 milj. euroa liikevoittoa. 

Korkeampi liikevaihto nostaa osaltaan liikevoittoa, 

mutta osuutensa on myös positiivisella tehtaiden 

tuottavuuskehityksellä.  

Kiitän Scanfilin henkilöstöä erinomaisesta työstä.  Olen 
tyytyväinen Scanfilin kehitykseen ja luottavainen, että 
asettamamme tavoitteet täyttyvät. 
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Markkinat ja asiakassegmentit

Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä  

vuodentakaisesta. Erityisesti ”Other Industries” 

asiakassegmentin liikevaihdon kehitys oli erittäin 

hyvää ja kasvoi vahvasti kasvavien asiakkuuksien 

myötä jopa 13,8 milj. euroa (107,6 %).  Myös ”Medtec, 

Life Science & Environmental Measurements” 

asiakassegmentti kasvoi viime vuodesta 4,9 milj. euroa 

(24,4 %). ”Networks & Communications” segmentissä 

oli sen sijaan laskua. 

Kysynnän kehittyminen asiakassegmenttien sisällä oli 

kuitenkin vahvasti asiakaskohtaista.  

Suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 11 

(11) % ja kymmenen suurimman asiakkaan osuus 62 

(58) %. 

 

milj.euroa Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 
% Q1 lv:sta 

2018 

Energy & Automation 21,4 22,1 20,7 20,5 22,4 16,0 % 

Medtec, Life Science & Environmental 
Measurements 20,3 21,0 21,5 23,3 25,2 18,1 % 

Networks & Communications 27,2 25,5 27,3 23,5 22,3 15,9 % 

Urban Applications 40,5 42,9 39,4 49,8 43,2 30,9 % 

Other Industries 12,8 20,9 22,0 27,4 26,6 19,0 % 

              

Yhteensä 122,2 132,4 130,8 144,4 139,6 100,0 % 
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Liikevaihto 

• Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 139,6 milj. euroa 

mikä on 14,2 % edellisen vuoden vastaavaa jaksoa 

korkeampi.  

• Lähes kaikkien asiakassegmenttien liikevaihto kehittyi 

positiivisesti viime vuoden ensimmäiseen 

neljännekseen verrattuna. 

• Erityisesti ”Other Industries” asiakassegmentin 

liikevaihdon kehitys oli erittäin hyvää ja kasvoi 

vuodentakaiseen 13,8 milj. euroa (107,6 %).   

 

 

Liikevoitto 

• Tammi-maaliskuun liikevoitto oli 10,3 milj. euroa (7,4 

% liikevaihdosta) ja kasvoi 66,9 % edellisen vuoden 

vastaavaan jaksoon verrattuna.  

• Keskeiset syyt liikevoiton kasvulle 

• Positiivinen liikevaihdon kehitys 

• Kevyempi kulurakenne. Vuoden 2017 

ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toiminta 

päättyi sekä Vantaalla Suomessa että 

Biatorbagyssä Unkarissa sijainneilla tehtailla. 

Tänä aikana niiden kulut yhä rasittivat 

edellisen vuoden kyseisen kauden tulosta.  

• Tuottavuuden paraneminen Myslowicen 

tehtaalla  

viime vuoden lopun ja tämän vuoden alun 

aikana suoritettujen kehitystoimenpiteiden ansiosta. 

 

 

Liiketoiminnan nettorahavirta  

• Tammi-maaliskuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -3,1 

milj.euroa ja laski viime vuoden vastaavaan jaksoon 

verrattuna 8,2 milj.euroa 

• Negatiivinen nettorahavirta selittyy pääasiassa 13,4 mij. 

euron käyttöpääoman kasvulla. Käyttöpääoma on kasvanut 

neljänneksen loppua kohden positiivisesti kehittyneiden 

myyntivolyymien myötä.  Lisäksi toisen neljänneksen 

positiiviseen liikevaihtonäkymään on varauduttu 

kasvattamalla varastoja. 

• Tämän lisäksi nettorahavirtaa rasittivat 3,0 milj. euron 

maksetut verot, kun vastaavana aikana viime vuonna ne 

olivat 1,5 milj. euroa alhaisemmat.  
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Scanfil-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2018 

Taloudellinen kehitys 

Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 139,6 

(122,2) milj. euroa, kasvua 14,2 % edellisen vuoden 

vastaavaan jaksoon verrattuna. Konsernin liikevoitto 

tammi-maaliskuussa oli 10,3 (6,2) milj. euroa, joka on 

7,4 (5,0) % liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 66,9 % 

edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden tulos oli 

7,6 (5,8) milj. euroa.   

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,09) 

euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 21,8 (16,7) %.  

 

Rahoitus ja investoinnit 

Konsernin rahoitusasema on vakaa. Konsernitaseen 

loppusumma oli 312,9 (292,1) milj. euroa. Rahavarat 

olivat 17,7 (28,8) milj. euroa.  Vierasta pääomaa oli 

181,1 (177,0) milj. euroa, josta korotonta vierasta 

pääomaa 117,0 (102,2) milj. euroa ja korollista 64,1 

(74,8) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 42,1 (39,4) % 

ja nettovelkaantumisaste 35,2 (40,0) %. Oma pää-

oma/osake oli 2,06 (1,81) euroa. 

Konsernin rahoitusjärjestelyyn sisältyy irtisanomis-

kovenantteja liittyen omavaraisuusasteeseen sekä 

korollisten nettovelkojen ja käyttökatteen suhteeseen. 

Kovenanttien ehtoja tarkastellaan kvartaaleittain. 

Katsauskauden päättyessä kovenanttien ehdot 

täyttyivät selvästi. 

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-

maaliskuussa -3,1 (5,1) milj. euroa. Käyttöpääoman 

muutos kaudella oli -13,4 (-0,1) milj. euroa. 

Käyttöpääoman muutos tammi-maaliskuussa 2018   

vuodenvaihteeseen verrattuna muodostuu seuraavista 

eristä: lyhytaikaiset korottomat liikesaamiset kasvoivat 

8,3 milj. euroa, vaihto-omaisuus kasvoi 1,6 milj. euroa 

ja lyhytaikaiset korottomat velat vähenivät 3,4 milj. 

euroa. Investointien nettorahavirta oli -2,7 (-5,7) milj. 

euroa. Rahoituksen rahavirta oli 2,8 (9,3) milj. euroa. 

Bruttoinvestoinnit tammi-maaliskuussa olivat 2,8 (7,4) 

milj. euroa, joka on 2,0 (6,1) % liikevaihdosta. 

Investoinnit ovat pääosin kone- ja laitehankintoja.  

Poistot olivat 2,3 (2,1) milj. euroa.  

 

 

Yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen 

valtuudet 

Scanfil Oyj:n yhtiökokous pidettiin yhtiön 

pääkonttorissa Sievissä 25.4.2018. 

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen 

mukaisesti yhteensä 0,11 euroa kutakin osaketta 

kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.4.2018 

ja osingon maksupäivä on 7.5.2018.  

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. 

Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Harri Takanen, 

Jarkko Takanen, Christer Härkönen, Bengt Engström ja 

Christina Lindstedt. Yhtiökokous vahvisti hallituksen 

puheenjohtajan     palkkioksi     3 675     euroa/kk ja  

hallituksen jäsenten palkkioksi 2 100 euroa/kk ja lisäksi 

valiokunnan jäsenelle 525 euroa/kokous. 

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa 

hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen. 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy 

Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi 

Jantunen. Tilintarkastaja on valittu tehtävään 

toistaiseksi. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien 

osakkeiden hankkimisesta, osakeanneista sekä 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 

antamisesta hallituksen esityksen mukaan.  

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat saatavilla 

yhtiön www-sivuilla, www.scanfil.com. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 9.5.2018 alkaen 

luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa 

www.scanfil.com. 

Omat osakkeet 

Yhtiö ei omista omia osakkeita. 

Osakevaihto ja kurssikehitys 

Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 4,58 

euroa ja alhaisin 4,08  euroa kauden päätöskurssin 

ollessa 4,46 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä 

katsauskaudella oli 727 589 kappaletta, mikä vastaa 

1,14 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-

arvo 31.3.2018 oli 285,0 milj. euroa 
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Henkilöstö 

Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 

3 405 (3 188) henkeä, joista ulkomailla 3 064 (2 860) ja 

341 (328) Suomessa. Konsernin keskimääräinen 

henkilömäärä katsauskauden aikana oli 3 405 (3 214) 

henkeä.  

 

Tulevaisuuden näkymät 

Scanfil Oyj nosti (13.4.2018) arviotaan vuoden 2018 

liikevaihdon ja liikevoiton osalta ja arvioi, että 

liikevaihto tulee olemaan noin 545 - 585 milj. euroa ja 

liikevoitto 36 - 40 milj.euroa.  

Scanfil arvioi aikaisemmin vuoden 2018 liikevaihdon 

olevan 530 - 570 milj.euroa ja liikevoiton olevan 33 - 

37 milj. euroa. 

Pitkän aikavälin tavoite 

Vuonna 2020 Scanfil tavoittelee orgaanisesti 600 

milj.euron liikevaihtoa ja 7 % liikevoittotasoa. 

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät  

Globaalin talouden heikentyminen ja kansainvälinen 

investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen 

voisivat vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asiakkaiden 

liiketoiminnan kehittymiseen ja heikentää kysyntää 

sopimusvalmistusmarkkinoilla. Erityisesti muutokset 

kansainvälisissä kauppasopimuksissa ja kansainvälisten 

kaupparajoistusten lisääntyminen voisivat lisätä 

maailmantalouden kehittymisen epävarmuutta. 

Scanfilin liiketoimintaan liittyy myös valuutta-

kurssivaihtelusta aiheutuvia riskejä. 

Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei kuitenkaan ole 

tapahtunut oleellisia muutoksia katsauskauden aikana.  

Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa kuvataan yhtiön 

www-sivuilla Corporate Governance osiossa sekä 

konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. 

Laadintaperiaatteet 

Konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 

Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. 

Scanfil on ottanut käyttöön 1.1.2018 alkaen uudet 

standardit IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja IFRS 15 

Myyntituotot asiakassopimuksista. Käyttöönotosta 

aiheutuvat muutokset laadintaperiaatteisiin on 

kerrottu kohdassa Muutokset laadintaperiaatteissa. 

Muutoin noudatetut laadintaperiaatteet vastaavat 

konsernin tilinpäätöksessä 2017 julkaistuja 

periaatteita. 

Taulukoiden yksittäiset luvut ja summat on pyöristetty 

tarkoista luvuista, minkä vuoksi yksittäisten lukujen 

yhteenlaskettu summa voi poiketa esitetystä 

summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen 

tarkkoja arvoja. 

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.  

Scanfil Oyj:n hallitus hyväksyi 26.4.2018 pidetyssä 

kokouksessa tämän osavuosikatsauksen julkistet-

tavaksi. 
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Muutokset laadintaperiaatteissa 

IFRS 9 

IFRS 9 -standardi korvaa IAS 39 -standardin. IFRS 9 -

standardin tuomat muutokset koskevat 

rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista, niiden 

arvonalentumisen määrittämistä sekä 

suojauslaskennan soveltamisen periaatteita.  

 

Rahoitusvarojen luokittelumuutokset 

Konserni on luokitellut rahoitusvaransa jaksotettuun 

hankintamenoon kirjattaviin rahoitusvaroihin, käypään 

arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin 

ja käypään arvoon muihin laajan tuloksen eriin 

kirjattaviin rahoitusvaroihin. IFRS 9:n mukaisella 

luokittelulla ei ollut vaikutusta omaan pääomaan. 

Luokittelumuutokset esitetään alla olevassa taulukossa: 

  IAS 39:n mukainen luokittelu IFRS 9:n mukainen luokittelu 

Myyntisaamiset ja muut saamiset Lainat ja muut saamiset Jaksotettuun hankintamenoon 
Osakesijoitukset Myytävissä olevat rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti  
Johdannaiset, suojauslaskennassa Käypään arvoon, suojauslaskennassa Käypään arvoon, suojauslaskennassa 

 

Rahoitusvelat on luokiteltu jaksotettuun hankintamenoon johdannaisvelkoja lukuunottamatta. 

 

Rahoitusvarojen arvonalentuminen 

Uuden arvonalentumismallin mukaan arvonalentumis-

varaukset on kirjattava odotettujen luottotappioiden 

perusteella. Myyntisaamisten osalta käytetään 

yksinkertaistettua mallia,  jossa luottotappioiden 

arvioitu määrä perustuu saamisten ikäjakauman 

perusteella määritettyihin prosentteihin. Uuden 

arvonalentumismallin käyttöönotolla ei ole merkit-

tävää vaikutusta konsernin tulokseen eikä IFRS 9 -

siirtymässä ole tehty oikaisua kertyneisiin 

voittovaroihin. 

Suojauslaskenta 

IFRS 9 –standardin mukainen suojauslaskentamalli 

helpottaa suojauslaskennan soveltamista ja tuo 

suojauslaskennan lähemmäs konsernin riskien-

hallinnan strategiaa. Scanfil soveltaa rahavirran 

suojauslaskentaa valuuttajohdannaisiin sekä koron-

vaihtosopimukseen, jolla on suojattu vaihtuva-

korkoista lainaa.  

Uusilla suojauslaskentaa koskevilla säännöksillä ei ollut 

vaikutusta raportoituun osavuosikatsaukseen. 

 IFRS 15 

IFRS 15 –standardi korvaa IAS 18 ja IAS 11 –standardit 

ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15 sisältää 

viisivaiheisen ohjeistuksen myyntituottojen 

kirjaamisessa: mihin määrään ja milloin myyntituotot 

kirjataan. Myynti kirjataan määräysvallan siirtymisen 

perusteella joko ajan kuluessa tai yhtenä ajankohtana.  

Konsernin liikevaihto muodostuu pääasiassa 

asiakassopimuksista, jotka sisältävät ainoastaan 

tavaran myyntiä. Konserni täyttää suoritevelvoitteen 

yhtenä ajankohtana omaisuuserän määräysvallan 

siirtyessä asiakkaalle. Tyypillisesti määräysvalta siirtyy 

tavaroiden toimituksen yhteydessä toimitusehdon 

mukaan. 

Standardin käyttöönotolla ei ole merkittävää 

vaikutusta konsernin myyntituottojen tuloutuksen 

ajankohtaan. Merkittävin ero nykyiseen 

tulouttamisajankohtaan verrattuna syntyy asiakkaiden 

kaupintavarastojen käsittelystä. Aiemmin myynnin 

tuloutus on tapahtunut sitä mukaa kun asiakas on 

kuluttanut kaupintavarastoa. IFRS 15 – standardin 

mukaan määräysvalta sopimusten perusteella siirtyy 

asiakkaalle kun tavara siirretään kaupintavarastoon ja 

siten myynti tuloutetaan määräysvallan siirtyessä.  

Scanfil käyttää kertyneen vaikutuksen lähestymistapaa 

soveltaessaan IFRS 15 –standardia. Oikaisu avaavan 

taseen 1.1.2018 kertyneisiin voittovaroihin on 0,2 milj. 

euroa. 

Konsernin raportoidut myyntituotot tammi-

maaliskuussa 2018 IFRS 15 –standardin mukaan olivat 

139,6 milj. euroa ja olisivat olleet IAS 18 ja IAS 11 –

standardien tuloutusperiaatteita noudattaen 139,8 

milj.euroa.  
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Konsernin tuloslaskelma       

milj. euroa       

  1 - 3 1 - 3 1 - 12 

  2018 2017 2017 

        

Liikevaihto 139,6 122,2 529,9 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,7 2,7 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen 
muutos -1,0 -0,6 3,0 

Kulut -126,4 -114,1 -495,5 

Poistot -2,3 -2,1 -8,7 

Liikevoitto 10,3 6,2 31,3 

Rahoitustuotot ja -kulut -1,0 0,8 1,3 

Voitto ennen veroja 9,3 6,9 32,6 

Tuloverot -1,7 -1,1 -6,8 

Tilikauden voitto 7,6 5,8 25,8 

        

Jakautuminen:       

Emoyrityksen omistajille 7,6 5,8 25,8 

        

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta       

laskettu osakekohtainen tulos:       

   laimentamaton ja laimennusvaikutuksella       

   oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,12 0,09 0,40 

  

Konsernin laaja tuloslaskelma 

milj. euroa       

  1 - 3 1 - 3 1 - 12 

  2018 2017 2017 

        

Tilikauden voitto 7,6 5,8 25,8 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää       

tulosvaikutteiseksi       

   Muuntoerot -0,8 0,6 -4,9 

   Rahavirran suojaukset 0,1 0,2 0,4 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,7 0,9 -4,5 

Tilikauden laaja tulos yhteensä 6,8 6,7 21,3 

        

Jakautuminen:       

Emoyrityksen omistajille 6,8 6,7 21,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 



Konsernitase       

milj. euroa       

        

Varat 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017 

        

Pitkäaikaiset varat       

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 48,2 46,8 47,7 

Liikearvo 10,1 10,6 10,4 

Muut aineettomat hyödykkeet 13,9 16,2 14,6 

Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0 

Laskennalliset verosaamiset 4,3 1,9 4,2 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 76,5 75,5 76,9 

        

Lyhytaikaiset varat       

Vaihto-omaisuus 101,5 89,0 100,7 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 113,1 96,1 106,0 

Ennakkomaksut 1,3 1,1 1,0 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verosaamiset 2,7 1,6 1,4 

Rahavarat 17,7 28,8 20,6 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 236,4 216,5 229,7 

        

Varat yhteensä 312,9 292,1 306,6 

        

Oma pääoma ja velat 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017 

        

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma       

Osakepääoma 2,0 2,0 2,0 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 28,0 27,7 28,0 

Käyvän arvon rahasto 0,0 -0,3 -0,1 

Muut rahastot 6,7 6,5 6,7 

Muuntoerot 5,8 12,2 6,7 

Kertyneet voittovarat 89,1 66,8 81,3 

Oma pääoma yhteensä 131,8 115,1 124,7 

        

Pitkäaikaiset velat       

Laskennalliset verovelat 4,6 3,2 4,8 

Varaukset 0,3 0,2 0,3 

Rahoitusvelat 27,3 38,2 27,4 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 32,3 41,5 32,5 

        

Lyhytaikaiset velat       

Ostovelat ja muut velat 109,8 96,5 113,1 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2,0 1,1 2,2 

Varaukset 0,3 1,3 0,2 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 36,7 36,6 34,0 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 148,8 135,5 149,4 

        

Velat yhteensä 181,1 177,0 181,9 

        

Oma pääoma ja velat yhteensä 312,9 292,1 306,6 
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Konsernin rahavirtalaskelma       

milj. euroa       

  1.1.-31.3.2018 1.1.-31.3.2017 1.1.-31.12.2017 

Liiketoiminnan rahavirrat       

Tilikauden voitto 7,6 5,8 25,8 

Oikaisut tilikauden voittoon 6,0 1,1 10,7 

Käyttöpääoman muutos -13,4 -0,1 -5,8 

Maksetut korot ja muut rahoituskulut  -0,4 -0,3 -1,8 

Saadut korot  0,0 0,0 0,2 

Maksetut verot -3,0 -1,5 -7,7 

Liiketoiminnan nettorahavirta -3,1 5,1 21,3 

        

Investointien rahavirrat       

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,8 -9,8 -20,7 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,1 4,1 10,0 

Investointien nettorahavirta -2,7 -5,7 -10,7 

        

Rahoituksen rahavirrat       

Lähipiirin sijoitus yhtiön osakkeisiin     0,3 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut     -10,5 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -5,4 -5,1 

Lyhytaikaisten lainojen nostot 2,8 14,7 12,0 

Maksetut osingot     -5,7 

Rahoituksen nettorahavirta 2,8 9,3 -9,1 

        

Rahavarojen muutos -3,1 8,7 1,5 

Rahavarat tilikauden alussa 20,6 20,2 20,2 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,1 -0,1 -1,1 

Rahavarat tilikauden lopussa 17,7 28,8 20,6 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

milj. euroa               
                

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   
                

  
 

Sijoitetun Käyvän       Oma  

  Osake-  vapaan oman arvon Muut Muunto- Kertyneet pääoma 

  pääoma pääoman rahasto rahastot erot voittovarat yhteensä 

Oma pääoma   rahasto           

1.1.2018 2,0 28,0 -0,1 6,7 6,7 81,3 124,7 
                

Oikaisu IFRS 15 mukaisesti         0,2 0,2 
                

Laaja tulos     0,1   -0,8 7,6 6,8 
                

Optiojärjestely           0,1 0,1 
                

Oma pääoma               

31.3.2018 2,0 28,0 0,0 6,7 5,8 89,1 131,8 

                

                

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista   

milj. euroa               
      

 
        

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma     
                

  
 

Sijoitetun Käyvän       Oma  

  Osake-  vapaan oman arvon Muut Muunto- Kertyneet pääoma 

  pääoma pääoman rahasto rahastot erot voittovarat yhteensä 

Oma pääoma   rahasto           

1.1.2017 2,0 27,7 -0,5 6,5 11,6 61,0 108,3 

                

Laaja tulos     0,2   0,6 5,8 6,7 

                

Optiojärjestely           0,0 0,0 

                

Oma pääoma               

31.3.2017 2,0 27,7 -0,3 6,5 12,2 66,8 115,1 
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Konsernin tunnusluvut 

  1 - 3 1 - 3 1 - 12 

  2018 2017 2017 

        

Oman pääoman tuotto, % 23,6 20,9 22,2 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 21,8 16,7 19,4 

Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 64,1 74,8 61,3 

Nettovelkaantumisaste, % 35,2 40,0 32,6 

Omavaraisuusaste, % 42,1 39,4 40,7 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. 
euroa 2,8 7,4 18,6 

% liikevaihdosta 2,0 6,1 3,5 

Henkilöstö keskimäärin 3 405 3 214 3 254 

        

Tulos / osake, euroa 0,12 0,09 0,40 

Oma pääoma / osake, euroa 2,06 1,81 1,95 

        

Osakkeiden lukumäärä tkpl       

kauden lopussa       

 - ilman omia osakkeita 63 895 63 670 63 895 

 - painotettu keskiarvo 63 895 63 670 63 757 

        

Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna oikeaa kuvaa  

tulevasta kehityksestä.       

 

Tuottojen ryhmittely             

milj. euroa   1 - 3     1 - 3   

    2018     2017   

  Tuotteet Palvelut Yhteensä Tuotteet Palvelut Yhteensä 

Asiakassegmentit             

Energy & Automation 21,5 0,9 22,4 20,0 1,4 21,4 
Medtec, Life Science & 
Environmental Measurements 23,4 1,8 25,2 18,7 1,5 20,3 

Networks & Communications 20,0 2,2 22,3 24,8 2,4 27,2 

Urban Applications 42,6 0,5 43,2 39,1 1,5 40,5 

Other Industries 25,5 1,1 26,6 11,9 0,9 12,8 

Yhteensä 133,0 6,6 139,6 114,4 7,8 122,2 

              

Tuloutusajankohta             

Luovutetut tavarat ja palvelut             

yhtenä ajankohtana 133,0 6,6 139,6 114,4 7,8 122,2 

 

 

Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset     

milj. euroa 1 - 3 1 - 3 1 - 12 

  2018 2017 2017 

        

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 47,7 40,6 40,6 

Lisäykset 2,6 13,0 23,3 

Vähennykset -0,1 -5,9 -9,7 

Poistot -1,8 -1,6 -6,7 

Muuntoerot -0,2 0,7 0,1 

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 48,2 46,8 47,7 
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Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot ja käyvät arvot 

milj. euroa       

  31.3.2018 31.3.2018   

  Tase-erien Tase-erien   

  kirjanpitoarvot käyvät arvot   

Pitkäaikaiset rahoitusvarat       

  Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0   

Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 0,0 0,0   

        

Lyhytaikaiset rahoitusvarat       

  Myyntisaamiset 101,8 101,8   

  Valuuttatermiini 0,4 0,4   

  Rahavarat 17,7 17,7   

Lyhtyaikaiset rahoitusvarat yhteensä 119,9 119,9   

        

Rahoitusvarat yhteensä 119,9 119,9   

        

Pitkäaikaiset rahoitusvelat       

  Korolliset velat 23,8 23,8   

  Rahoitusleasingvelat 3,6 3,6   

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 27,3 27,3   

        

Lyhytaikaiset rahoitusvelat       

  Korolliset velat 10,5 10,5   

  Rahoitusleasingvelat 0,3 0,3   

  Luottolimiitistä nostetut lainat 25,9 25,9   

  Johdannainen 0,3 0,3   

  Ostovelat 86,4 86,4   

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 123,5 123,5   

        

Rahoitusvelat yhteensä 150,8 150,8   

        

        

Johdannaissopimusten arvonmääritys perustuu markkinoilta saataviin tietoihin (taso 2). 

Myytävissä olevien sijoitusten arvonmääritys perustuu hankintamenoon (taso 3), koska sijoituksien  

käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä. 

 

Avoimet johdannaissopimukset         

milj. euroa         

  Positiivinen Negatiivinen  Netto Nimellisarvo 

          

Koronvaihtosopimukset, suojaavat   -0,3 -0,3 34,3 

Valuuttatermiini, suojauslaskenta 0,4 -0,0 0,4 21,3 

 

Varaukset         

milj. euroa         

  Reklamaatio- Eläkevaraus Muut   

  ja takuuvaraus   varaukset Yhteensä 

          

 1.1.2018 0,2 0,0 0,2 0,5 

Kurssierot 0,0 0,0 0,0 0,0 

Varausten lisäys 0,1     0,1 

Käytetyt varaukset -0,0     0,0 

31.3.2018 0,3 0,0 0,2 0,6 

          

Varauksista pitkäaikaisia on 0,3 milj. euroa ja lyhytaikaista 0,3 milj. euroa.   
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Reklamaatio- ja takuuvaraus sisältää asiakasreklamaatioihin ja takuuvastuisiin liittyvän arvioidun  

kustannuksen viallisten tuotteiden korjaamiseksi sekä toimitusten viivästyksestä aiheutuneet 

seuraamusmaksut. Muut varaukset liittyvät Puolassa paikallisesti sovittuun työvuosien perusteella  

maksettavaan etuuteen, joka koskee pitkään yhtiössä työskennelleitä henkilöitä.   

 

Konsernin vastuusitoumukset         

milj. euroa 
 

      

  1 -3 1 -3 1 -12   

  2018 2017 2017   

          

Annetut yrityskiinnitykset 110,0 110,0 110,0   

Annetut takaukset 1,4 2,2 2,1   

Vuokravastuut 8,3 9,6 9,0   

          

Vuokravastuut muodostuvat pääosin tuotantotilojen vuokrista. Vuokravastuut on ilmoitettu ilman  

arvonlisäveroa. Konserni toimii vuokratiloissa Ruotsissa, Saksassa, USA:ssa, Puolassa Myslowicessa  

sekä Suomessa Vantaalla  ja Oulussa. Scanfil Oyj on antanut takauksen tytäryhtiö Scanfil Inc.:n  

vuokrasopimuksen velvoitteista.         

          

Scanfil Oyj on antanut omavelkaiset takaukset Nordea Bank AB:lle (publ) niiden vastuiden maksamisesta,  

jotka Scanfil Sweden AB:llä tehtyjen johdannaissopimusten perusteella Nordea Bank AB:lle (publ) 

kulloinkin on sekä Skandinaviska Enskilda Banken AB:lle korvaten aiemmin Scanfil Sweden AB:n antamat 

vakuudet. Vastuu on maksimissaan 3,6 milj. euroa. 

          

Scanfil EMS Oy on antanut takauksen tytäryhtiön asiakkaan toimitussopimuksen perusteella mahdollisesti  

syntyvistä velvoitteista. Takaus rajoittuu määrältään 7,5 milj. euroon ja päättyy seitsemän vuoden  

kuluttua viimeisen tuotesopimuksen päättymisestä.        

Scanfil Sweden AB on antanut eräille tytäryhtiöiden liikekumppaneille takaukset liikesuhteesta  

mahdollisesti syntyvistä velvoitteista.         

          

Luottolimiiteistä oli käytössä 31.3.2018 yhteensä 25,9 milj. euroa. 

 

Lukuja neljännesvuosittain               

milj. euroa                 

  Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 

Liikevaihto 139,6 144,4 130,8 132,4 122,2 122,3 121,7 133,6 

Liikevoitto 10,3 9,6 8,5 7,1 6,2 2,8 7,6 -3,6 

Liikevoitto, % 7,4 6,6 6,5 5,3 5,0 2,3 6,2 -2,7 

Kauden tulos 7,6 10,5 5,2 4,3 5,8 1,3 6,5 -6,1 
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Tunnuslukujen laskentakaavat     

      

Oman pääoman tuotto-% Tilikauden voitto x 100 

  Oma pääoma (keskiarvo)  

      

Sijoitetun pääoman tuotto-% (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut)  x 100 

  Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo) 

      

Nettovelkaantumisaste (%) (Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit)  x 100 

  Oma pääoma  

      

Omavaraisuusaste (%) Oma pääoma x 100   

  Taseen loppusumma - saadut ennakot 

      

Tulos / osake Tilikauden voitto 

  Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin vuoden aikana 

      

Oma pääoma / osake Oma pääoma 

  Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa 

      

Osinko / osake Tilikaudelta jaettava osinko (hallituksen esitys) 

  Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa 

      

Osinko / tulos (%) Osakekohtainen osinko  x 100 

  Osakekohtainen tulos 

      

Efektiivinen osinkotuotto (%) Osakekohtainen osinko  x 100 

  Osakkeen kurssi vuoden lopussa 

      

Hinta / voitto -suhde (P/E-luku) Osakkeen kurssi vuoden lopussa   

  Tulos / osake 

      

Osakkeen keskikurssi Osakkeiden kokonaisvaihto 

  Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 

      

Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä x tilinpäätöspäivän kurssi 
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SCANFIL OYJ 

Petteri Jokitalo 

Toimitusjohtaja 

Lisätiedot:  

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo 

puh. +358 8 4882 111 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki 

                   Keskeiset tiedotusvälineet 

                   www.scanfil.com 

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 

vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan 

palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä 

logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin 

kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle. 

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien 

moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä 

hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set 

automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen 

yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 10 

tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 500 henkilöä. 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi 

lainvastaista. 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 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. 
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