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Scanfil-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016 
 
 

Loka - joulukuu 

 Liikevaihto 122,3 milj. euroa (Q4 2015: 142,8), laskua 14,3 %  

 Liikevoitto 2,8 milj. euroa (3,9), 2,3 % (2,7 %) liikevaihdosta,  

oikaistu liikevoitto* 4,7 milj. euroa (5,4), 3,8 % (3,8 %) liikevaihdosta 

 Voitto katsauskaudella 1,3 milj. euroa (1,2) 

 Tulos / osake 0,02 euroa (0,02), tulos / osake ennen oikaisueriä*  0,05 euroa (0,05)  

 

Tammi – joulukuu 

 Liikevaihto 508,0 milj. euroa (1-12 2015: 377,3), kasvua 34,6 % 

 Liikevoitto 7,2 milj. euroa (14,4), 1,4 % (3,8 %) liikevaihdosta, 

oikaistu liikevoitto*  22,3 milj. euroa (20,0), 4,4 % (5,3 %) liikevaihdosta 

 Voitto katsauskaudella 0,1 milj. euroa (8,4) 

 Tulos / osake 0,00 euroa (0,15), tulos / osake ennen oikaisueriä*  0,25 euroa (0,24) 

 Vuoden 2015 vertailutiedot sisältävät vuonna 2015 hankitun PartnerTech AB:n luvut 1.7.2015  

alkaen. 

 
* Oikaisuerät (aikaisempi termi ”kertaluontoiset 

erät”) sisältävät vuonna 2015 hankitun Partner-

Tech AB:n tehdasverkoston huonosti kannattavien 

yksiköiden sekä Metal Precision –liiketoiminnan 

uudelleenjärjestely-, myynti- ja alasajokuluja. 

Vuonna 2015 vastaavan kauden oikaisuerät koos-

tuivat PartnerTech AB –konsernin hankintaan liit-

tyvistä kuluista sekä Unkarin liiketoimintaan liitty-

västä arvonalentumisesta.  

 

Tammi– joulukuu proforma-vertailu 

 

 Liikevaihto 1-12 2016: 508,0 (1-12 2015 

proforma: 517,3) milj. euroa, laskua  -1,8 

% 

 Oikaistu liikevoitto 1-12 2016: 22,3  (1-12 

2015 proforma: 19,2) milj. euroa, kasvua 

16,5 % 

 

Proforma vertailuluvut on laskettu havainnollista-

maan tilannetta, jossa Scanfil Oyj ja PartnerTech 

AB olisivat yhdistyneet jo 1.1.2015. 

 

Tulevaisuuden näkymät 

 

Scanfil arvioi vuoden 2017 liikevaihdon olevan 

480 - 520 miljoonaa euroa ja liikevoiton 26 - 31 

miljoonaa euroa. 

 

 

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo: 

  

Kävimme vuonna 2016 läpi suuren muodonmuu-

toksen.  Vuonna 2015 hankitun PartnerTech:n 

integrointi leimasi vahvasti kulunutta vuotta. Yh-

distimme ja virtaviivaistimme organisaatiot, yh-

denmukaistimme toimintaprosesseja sekä tietojär-

jestelmiä. Purimme myös toimintojen päällekkäi-

syyksiä ja saneerasimme kannattamattomia teh-

taita. Kustannusrakenteemme on nyt merkittävästi 

aikaisempaa kevyempi. Jatkamme toimintaa 

kymmenessä tehtaassa, joilla kullakin on selkeä 

rooli, laaja asiakaskunta sekä riittävä myyntivo-

lyymi. Tehdasverkostomme on kunnossa, ja kaikil-

la tehtaillamme on hyvät edellytykset kannatta-

vaan sekä kilpailukykyiseen toimintaan.  

 

Jalkamme on ollut myös kaasulla; aloitimme viime 

vuonna investointiohjelman, josta hyvänä esi-

merkkinä ovat Sierazin ja Myslowicin  tehtaiden 

tuotantotilojen tuplaaminen, elektroniikan ladonta-

linjainvestoinnit Sieradzin  ja Suzhoun tehtaille 

sekä levytyökoneinvestoinnit Myslowiceen. Lisäksi 

lopetettujen tehtaiden konekantaa on siirretty jat-

kaville tehtaille. Siirroilla on kasvatettu valmistus-

kapasiteettia esimerkiksi Myslowicessä sekä lisät-

ty tehtaille uutta valmistusteknologiaa kuten elekt-

roniikan ladontalinja Hampuriin.   

  



Nykyinen asiakaskuntamme antaa meille hyvät 

mahdollisuudet myynnin lisäämiseen. Uusia asi-

akkaita haemme erityisesti Pohjoismaista ja Kes-

ki-Euroopasta. Kehitämme toimintojamme asiak-

kaidemme kanssa yhteistyössä heidän tarpeiden-

sa pohjalta. Tavoitteenamme on erottautua kilpai-

lijoista erinomaisella suorituskyvyllä, ja olla asiak-

kaillemme valmistuspalveluiden luottokumppani. 

Olemme jo nyt saaneet asiakkailtamme positiivis-

ta palautetta vahvistuneesta strategisesta ase-

mastamme ja kasvaneesta potentiaalista tuottaa 

lisäarvoa. 

 

Olen erittäin tyytyväinen Scanfilin kehitykseen 

vuonna 2016, josta kiitos kuuluu sitoutuneelle 

henkilöstölle, asiakkaille sekä muille sidosryhmil-

le.” 

 

Konsernirakenne 

 
Scanfil–konserni muodostuu 31.12.2016 emoyhtiö 

Scanfil Oyj:stä sekä kahdesta sen 100 %:sti omis-

tamasta alakonsernista Scanfil EMS Oy (Suomi) 

ja Scanfil Sweden AB (Ruotsi). Scanfil EMS -

alakonserni muodostuu emoyhtiö Scanfil EMS 

Oy:stä sekä kuudesta neljässä eri maassa toimi-

vasta 100 %:sti omistetusta tytäryhtiöstä. Scanfil 

Sweden AB -alakonserni muodostuu emoyhtiö 

Scanfil Sweden AB:stä ja seitsemästä viidessä eri 

maassa toimivasta 100 %:sti omistetusta tytäryh-

tiöstä sekä viidestä lepäävästä tytäryhtiöstä, joilla 

ei ollut tuotannollista toimintaa vuoden 2016 lo-

pussa. 

 

Liiketoiminnan kehitys 
 

Scanfilin liikevaihto vuonna 2016 oli 508 milj. eu-

roa, jossa on kasvua vuoteen 2015 oli 35 %.  

 

Metal Precision –tehtaiden saneerauksen päätyt-

tyä, jäljelle jääneet Defense segmentin -

asiakkuudet siirrettiin ”Networks&Communication” 

ja ”Other Industries”– asiakasryhmiin. Muiden 

asiakassegmenttien myynti pysyi vuoden aikana 

suhteellisen tasaisena. Asiakasryhmien sisällä 

myynnin kehitys yksittäisille asiakkaille kuitenkin 

vaihteli merkittävästi. Suurimman asiakkaan 

osuus liikevaihdosta oli noin 11 % ja kymmenen 

suurimman asiakkaan osuus 56 %. 

 

Nykyasiakkaille laajensimme palvelutarjontaa ja 

hyödynsimme laajentunutta tehdasverkostoa. 

Uusasiakashankinta keskittyi lähinnä Pohjoismai-

hin ja Keski-Eurooppaan. Saimme useita uusia 

asiakkuuksia, joille toimitamme pääasiassa integ-

roituja tuotteita ja elektroniikkaa. Uusien asiak-

kuuksien ylösajo aloitettiin vuoden aikana ja vo-

lyymituotantoon päästään 2017.  

 

Suunnittelupalvelujen myynti kehittyi myönteisesti. 

Pääsimme mukaan moniin asiakasprojekteihin jo 

tuotekehitysvaiheessa, mikä on oleellinen osa 

toimintamalliamme Pohjoismaissa ja tulevaisuu-

dessa myös Keski-Euroopassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liikevaihto jakaantui eri asiakasryhmille seuraavasti: 

 

milj. euroa 2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 2016 
% lv:sta 

2016 

Defence, Oil & Gas and Maritime * 11,2 7,6 8,0     15,7 3,1 % 

Energy & Automation 71,2 19,5 21,2 20,0 20,0 80,7 15,9 % 

Medtec, Life Science, Environmental 
Measurements 

43,5 18,7 18,4 16,2 17,1 70,4 13,9 % 

Networks &Communication ** 79,0 22,7 20,7 27,4 28,0 98,8 19,4 % 

Urban Applications 133,8 44,6 48,3 44,7 42,0 179,6 35,4 % 

Other Industries 38,6 17,3 16,9 13,5 15,1 62,8 12,4 % 

Yhteensä 377,3 130,4 133,5 121,8 122,2 508,0 100,0 % 
* Metal Precision –saneerauksen päätyttyä jäljelle jääneet “Defence, Oil&Gas and Maritime” asiakkuudet on siirretty 
 ”Networks&Communication” sekä ”Other Industries”-asiakasryhmiin Q3/2016 alkaen. 
** Networks – asiakasryhmää laajennettiin Q3/16 alkaen ja nimi muutettiin muotoon “Networks & Communication". 

 
 
 

Tilikaudenkauden aikana suoritetut saneeraus-

toimenpiteet: 

  

Scanfil Sweden Ab:n norjalaisen tytäryhtiön Part-

nertech AS:n neuvottelut toiminnan sopeuttami-

seksi päättyivät 11.1.2016. PartnerTech AS:n hal-

litus päätti neuvottelujen lopputuloksen perusteel-

la aloittaa tehtaan tuotannollisen toiminnan 

alasajon. Tehtaan alasajo saatiin päätökseen ke-

säkuun loppuun mennessä. Toiminnan lopettami-

sesta aiheutui 4,7 milj. euron negatiivinen tulos-

vaikutus, joka kohdistui pääosin vuoden ensim-

mäiselle kvartaalille. 

 

Scanfil Sweden AB:n hallitus päätti myydä Ruot-

sin Karlskogassa sijaitsevan tytäryhtiön Partner-

Tech Aerodyn AB:n koko osakekannan 350.000 

euron käteiskauppahinnalla. Kauppakirja allekirjoi-

tettiin 19.2.2016. Kaupan täytäntöönpano toteutui 

11.4.2016. Scanfil-konsernille aiheutui kaupasta 

noin 1,2 milj. euron kertaluonteinen tappio, joka 

kirjattiin konsernin tilikauden 2015 tulokseen. 

 

Scanfil Sweden AB:n englantilaisen tytäryhtiö 

Scanfil Limitedin yhteistoimintaneuvottelut päättyi-

vät 25.4.2016. Scanfil Limitedin hallitus päätti 

neuvottelujen lopputuloksen perusteella aloittaa 

tehtaan toiminnan alasajon. Tehtaan sulkemisesta 

aiheutui noin 1,3 miljoonan euron kulu. Toimenpi-

teet saatiin päätökseen heinäkuun aikana ja tu-

losvaikutus kohdistui pääosin vuoden 2016 toisel-

le neljännekselle. Osa lopetetun Scanfil Limitedin 

asiakkuuksista jatkuu muilla Scanfilin tehtailla Eu-

roopassa. 

 

Scanfil Sweden AB:n hallitus päätti 10.5.2016 

myydä Ruotsin Karlskogassa sijaitsevan tytäryhti-

ön PartnerTech Karlskoga AB:n koko osakekan-

nan nimellisellä kauppahinnalla. Scanfil-

konsernille aiheutui kaupasta noin viiden miljoo-

nan euron tappio, ja se vähensi konsernin  

nettovelkaa noin kaksi miljoonaa euroa, jotka kir-

jattiin vuoden 2016 toiselle neljännekselle. 

 

Scanfil Sweden AB:n kiinalainen tytäryhtiö Part-

nertech Electronics Co., Ltd päätti 27. kesäkuuta 

2016 lopettaa tuotannon Dongguangin tehtaalla 

Kiinassa. Tuotanto tehtaalla päättyi kolmannen 

vuosineljänneksen aikana. Toiminnan lopettami-

sesta aiheutui noin 2,4 miljoonan euron kulu, josta 

kassavaikutteista oli noin miljoona euroa. Osa 

Dongguanin asiakkuuksista jatkuu Scanfilin teh-

tailla Hangzhoussa ja Suzhoussa. 

 

Scanfil Sweden AB:n suomalaisen tytäryhtiön 

Scanfil Vantaa Oy:n yhteistoimintaneuvottelut 

päättyivät 1.11.2016. Neuvottelujen lopputuloksen 

perusteella Scanfil Vantaa Oy:n hallitus päätti 

aloittaa tehtaan tuotannollisen toiminnan alasajon. 

Tuotantotoiminnan lopettamisesta arvioidaan ai-

heutuvan noin 0,4 miljoonan euron kertaluontei-

nen kulu. Toimenpiteet on suunniteltu saatavan 

päätökseen 30.6.2017 mennessä. Yksikön 

alasajosta johtuva tulosvaikutus kohdistui pääosin 

vuoden 2016 neljännelle neljännekselle. Scanfil 

Vantaa Oy:n asiakkaita palvellaan jatkossa Scan-

filin muilta tehtailta. 

 



Scanfil EMS Oy:n unkarilainen tytäryhtiö Scanfil 

Kft päätti 10.11.2016 sulkea Unkarissa Biatorba-

gyssä sijaitsevan tehtaan. Tehtaan sulkemisesta 

arvioidaan aiheutuvan noin 1,1 miljoonan euron 

kertaluonteinen kulu, joka kohdistui pääosin vuo-

den 2016 neljännelle neljännekselle. Toimenpiteet 

on suunniteltu saatavan päätökseen vuoden 2017 

toisen neljänneksen aikana. Scanfil Kft:n asiak-

kuudet jatkuvat Scanfilin muilla tehtailla. 

Unkarin tehtaan sulkeminen päättää PartnerTech 

AB:n tehdasverkoston integrointiin liittyvän sanee-

rauksen. 

 

Alla on esitetty yhteenveto saneeratuista yhtiöstä, 

niiden liikevaihto ja liikevoitto vuonna 2015 ja 

2016 sekä saneerauksesta aiheutunut negatiivi-

nen tulosvaikutus liikevoittotasolla: 

 

 

 

milj. EUR Liikevaihto  Liikevaihto  Liiketulos Liiketulos Myyntitappiot  

  2015 2016 2015 2016  * ja alasajokulut 

PartnerTech AS (Norja) 7,0 2,5 -4,2 -6,0 -4,7 

PartnerTech Aerodyn AB (Ruotsi) 2,6 1,3 -0,6 0,0 -1,2** 

PartnerTech Kalskoga AB (Ruotsi) 15,4 6,3 -1,3 -0,4 -5,0*** 

Scanfil Limited ( Englanti) 6,1 4,1 -1,1 -2,1 -1,3 

Partnertech Electronics Co., Ltd (Kiina) 19,5 11,8 -1,1 -3,0 -2,4 

Scanfil Vantaa Oy (Suomi) 16,4 18,7 -0,1 -0,5 -0,4 

Scanfil Kft (Unkari) 13,6 15,7 -1,2 -1,6 -1,1 

Kaikki yhteensä 80,6 60,4 -9,6 -13,6 -16,1 

* liiketulokset sisältävät alasajokulut lukuunottamatta PartnerTech Aerodyn ja Karlskoga AB:tä      

** kirjattu konsernin tilikauden 2015 tulokseen           
*** kirjattu konsernin tilikauden 2016 tulokseen           

 

 

Taloudellinen kehitys 
 

Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 508,0 

(377,3) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui alueellis-

ten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eu-

rooppa ja USA 78 % (74 %), Aasia 22%(26%). 

 

Konsernin liikevoitto tammi-joulukuussa oli 7,2 

(14,4) milj. euroa, joka on 1,4 % (3,8 %) liikevaih-

dosta. Oikaistu liikevoitto oli 22,3 (20,0) milj. euroa 

ja 4,4 % (5,3 %) liikevaihdosta. Katsauskauden 

liikevoitto sisältää 15,1 milj. euron oikaisuerät, 

jotka koostuvat tehdasverkoston uudelleenjärjes-

tely- ja saneerauskuluista liittyen huonosti kannat-

tavien tytäryhtiöiden myynteihin ja toiminnan lo-

pettamiseen. Edellisenä vuonna vastaavan kau-

den oikaisuerät koostuivat PartnerTech AB –

konsernin hankintaan liittyvistä kuluista, tytäryhtiö 

Aerodyn AB:n käypään arvoon arvostamisesta 

sekä Unkarin liiketoimintaan liittyvästä arvonalen-

tumisesta yhteensä 5,6 milj. euroa. 

 

Katsauskauden tulos oli 0,1 (8,4) milj. euroa ja 

tulos ennen oikaisueriä oli 15,7 (13,9) milj. euroa. 

 

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,00 

(0,15) euroa ja ennen oikaisueriä osakekohtainen 

tulos oli 0,25 (0,24) euroa. Sijoitetun pääoman 

tuotto oli 4,5 % (10,6 %). 

 

Konsernin liikevaihto loka-joulukuussa oli 122,3 

(142,8) milj. euroa ja liikevoitto 2,8 (3,9) milj. eu-

roa, 2,3 % (2,7 %) liikevaihdosta. Neljäs kvartaali 

sisältää oikaisueriä yhteensä 1,9 (1,5) milj. euroa. 

Liikevoitto ennen oikaisueriä oli 4,7 (5,4) milj. eu-

roa ja 3,8 % (3,8 %) liikevaihdosta. 

 

 

 



Rahoitus ja investoinnit 
 

Konsernin rahoitusasema vahvistui ensimmäisellä 

kvartaalilla toteutetun suunnatun osakeannin joh-

dosta. 

 

Scanfil järjesti 14.3.2016 osakeannin, jossa tarjot-

tiin 5 715 000 yhtiön uutta osaketta institutionaali-

sille ja muille valikoidulle sijoittajille. Osakeanti 

toteutettiin Nordea Pankki Suomi Oyj:n järjestä-

mässä nopeutetussa tarjousmenettelyssä (ns. 

accelerated book-building). 

 

Scanfilin hallitus hyväksyi osakkeiden merkinnät 

14.3.2016. Osakkeet tarjottiin institutionaalisille ja 

muille valikoiduille sijoittajille osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakeannissa 

merkityt 5 715 000 osaketta vastaavat noin 9,99 

prosenttia kaikista Scanfilin osakkeista ja niiden 

tuottamasta äänimäärästä ennen osakeantia. Yh-

tiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien 

osakkeiden lukumäärä osakeannin jälkeen oli 63 

445 439 kappaletta. Yhtiön osakeannilla keräämät 

varat ennen palkkioita ja kuluja olivat 17,1 miljoo-

naa euroa. Osakkeiden merkintähinta kirjattiin 

kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan 

oman pääoman rahastoon.  

 

Konsernitaseen loppusumma oli 266,8 (301,8) 

milj. euroa. Rahavarat olivat 20,2 (22,3) milj. eu-

roa. Vierasta pääomaa oli 158,5 (201,6) milj. eu-

roa, josta korotonta vierasta pääomaa 98,3 

(113,8) milj. euroa ja korollista 60,1 (87,8) milj. 

euroa. Omavaraisuusaste oli 40,7 % (33,4 %) ja 

nettovelkaantumisaste 36,9 % (65,4 %). Oma 

pääoma/osake oli 1,70 (1,74) euroa. 

 

Konsernin rahoitusjärjestelyyn sisältyy irtisano-

miskovenantteja liittyen omavaraisuus-asteeseen 

sekä korollisten nettovelkojen ja käyttökatteen 

suhteeseen. Kovenanttien ehtoja tarkastellaan 

kvartaaleittain. Katsauskauden päättyessä kove-

nanttien ehdot täyttyivät. 

 

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tam-

mi-joulukuussa 16,5 (13,0) milj. euroa. Käyttöpää-

oman muutos kaudella oli -6,1 (-7,7) milj. euroa. 

Käyttöpääoman muutos vuonna 2016 verrattuna 

vuodenvaihteeseen muodostuu seuraavista eristä: 

lyhytaikaiset korottomat liikesaamiset laskivat 8,6 

milj. euroa, vaihto-omaisuus kasvoi 2,5 milj. euroa 

ja lyhytaikaiset korottomat velat pienenivät 12,2 

milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli -3,5 (-

51,0) milj. euroa. Edellisenä vuonna investointien 

rahavirta muodostui pääosin PartnerTech AB:n 

hankinnasta. Rahoituksen rahavirta oli -14,4 

(40,4) milj. euroa. Osakeannilla kerättiin varoja 

16,8 milj. euroa, osinkoja maksettiin 5,1 milj. eu-

roa ja pitkäaikaista luottoa lyhennettiin 5,3 milj. 

euroa. Edellisenä vuonna rahoituksen rahavirta 

sisältää PartnerTech AB:n hankinnan rahoitusjär-

jestelyt. 

 

Bruttoinvestoinnit tammi-joulukuussa olivat 5,5 

(54,3) milj. euroa, joka on 1,1 % (14,4 %) liike-

vaihdosta. Investoinnit ovat pääosin kone- ja lai-

tehankintoja. Edellisen vuoden investoinnit sisäl-

tävät PartnerTech AB:n hankinnan 47,6 milj. eu-

roa.  Poistot olivat 11,0 (11,1) milj. euroa. 

 

Omat osakkeet 
 

Yhtiö ei omista omia osakkeita. 

 

Osakevaihto ja kurssikehitys 

 

Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 3,80 

euroa ja alhaisin 2,86 euroa kauden päätöskurs-

sin ollessa 3,49 euroa. Vaihdettujen osakkeiden 

määrä katsauskaudella oli 9 424 254 kappaletta, 

mikä vastaa 14,8 % koko osakemäärästä. Osake-

kannan markkina-arvo 31.12.2016 oli 222,2 milj. 

euroa. 

 

Ilmoitukset omistusosuuden muutoksista 

 

Varikot Oy (2473422-8), Riitta-Liisa Kotilainen, 

Sirpa Kotilainen, Aleksi Kotilainen ja Mira Kotilai-

nen ilmoittivat 3.6.2016 arvopaperi-markkinalain 9 

luvun 5 §:n mukaisesti Scanfil Oyj:lle, että Varikot 

Oy:n äänivallassa on tapahtunut muutos 3.6.2016 

alkaen. Osakkaiden välisen sopimuksen perus-

teella äänivaltaa Varikot Oy:ssä käyttävät nyt Riit-

ta-Liisa Kotilainen (25 %), Sirpa Kotilainen (25 %), 

Aleksi Kotilainen (25 %) ja Mira Kotilainen (25 %) 

yhdessä. 

 

Henkilöstö 

 

Katsauskauden päättyessä konsernin palveluk-

sessa oli 3 471 (3 879) henkeä, joista ulkomailla 3 

133 (3 554) ja 338 (325) Suomessa. Maantieteel-

lisesti henkilöstö jakautui katsauskauden lopussa 

seuraavasti: Eurooppa ja USA 72 % (68 %) ja Aa-



sia 28 % (32 %). Konsernin keskimääräinen hen-

kilömäärä tilikauden aikana oli 3 594 (2 690) hen-

keä. 

 

Optio-ohjelmat 
 

Scanfil Oyj:n optio-oikeuksilla 2013A merkittiin 

yhteensä 225 000 Yhtiön uutta osaketta. Optio-

oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta 195 

750 euroa on kokonaisuudessaan kirjattu yhtiön 

sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

 

Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet on rekisteröity 

kaupparekisteriin 9.6.2016. Uudet osakkeet tuot-

tavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet 

rekisteröintipäivästä lähtien. Scanfil Oyj:n osak-

keiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekiste-

röinnin jälkeen on 63 670 439 osaketta. Osakkeet 

on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Hel-

sinki Oy:n pörssilistalla 10.6.2016. 

 

Scanfil Oyj:n hallitus päätti 8.12.2016  yhtiökoko-

uksen antaman valtuutuksen perusteella 250 000 

optio-oikeuden antamisesta toimitusjohtajalle ja 

johtoryhmän jäsenille. 

 

Tulevaisuuden näkymät 

 

Scanfil arvioi vuoden 2017 liikevaihdon olevan 

480 - 520 miljoonaa euroa ja liikevoiton 26 - 31 

miljoonaa euroa. 

 

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät 

 

Globaalin talouden heikentyminen ja kansainväli-

nen investointihyödykkeiden kysynnän supistumi-

nen voisivat vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asi-

akkaiden liiketoiminnan kehittymiseen ja heiken-

tää kysyntää sopimusvalmistusmarkkinoilla. Scan-

filin liiketoimintaan liittyy myös valuuttakurssivaih-

telusta aiheutuvia riskejä. 

 

Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut 

oleellisia muutoksia katsauskauden aikana.  Yhti-

ön riskejä ja riskien hallintaa kuvataan yhtiön 

www-sivuilla Corporate Governance osiossa sekä 

viikolla 12 julkaistavan konsernitilinpäätöksen liite-

tiedoissa. 

 

Hallituksen valtuudet 
 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omi-

en osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytet-

tävissä olevilla varoilla ja osakeanneista sekä 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien an-

tamisesta hallituksen esitysten mukaan. 

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään op-

tio-oikeuksien antamisesta Scanfil-konsernin 

avainhenkilöille. 

 

Yhtiökokouksen päätökset on julkaistu pörssitie-

dotteella, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla 

osoitteessa wwww.scanfil.com. 

 

Varsinainen yhtiökokous 2017 ja hallituk-

sen esitykset varsinaiselle yhtiökokouk-

selle 

 
Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 

26.4.2017 yhtiön pääkonttorissa Sievissä. 

 

Osinko vuodelta 2016 

Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa säännölli-

sesti vuosittaisesta tuloksesta n. 1/3. 

Emoyhtiön  jakokelpoiset varat ovat 

34.338.367,26 euroa sisältäen jakamattomia voit-

tovaroja 6.276.350,64 euroa. Hallitus esittää yh-

tiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tili-

kaudelta maksetaan osinkoa 0,09 euroa/osake eli 

yhteensä 5.730.339,51 euroa. Osinko maksetaan 

osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun 

täsmäytyspäivänä 28.4.2017 merkittynä Euroclear 

Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Osingonmaksupäivä on 8.5.2017. 

 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden 

päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia 

muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen nä-

kemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. 

 

Scanfil Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiöko-

koukselle Scanfil Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi 

julkaistaan yhtiökokouskutsun yhteydessä. 

 

Yhtiö julkaisee yhtiökokouskutsun myöhemmin 

erikseen. 

Laadintaperiaatteet 

 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikat-

saukset –standardin mukaisesti. Scanfil soveltaa 

3.7.2016 voimaan tullutta ESMA:n (European Se-



curities and Markets Authority) ohjetta vaihtoeh-

toisten tunnuslukujen esittämisestä. Vaihtoehtoi-

set tunnusluvut kuvaavat liiketoiminnan kehitty-

mistä, ja parantavat vertailukelpoisuutta eri rapor-

tointikausien välillä. 

 

Taulukoiden yksittäiset luvut ja summat on pyöris-

tetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yksittäisten 

lukujen yhteenlaskettu summa voi poiketa esite-

tystä summaluvusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 

 



 

Konsernin tuloslaskelma         

milj. euroa         

  10 - 12 10 - 12 1-12 1-12 

  2016 2015 2016 2015 

          

Liikevaihto 122,3 142,8 508,0 377,3 

Liiketoiminnan muut tuotot -0,1 0,3 1,0 0,6 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden         

varastojen muutos 1,1 -0,7 -1,8 4,7 

Kulut -118,2 -135,2 -488,9 -357,2 

Poistot -2,3 -3,3 -11,0 -11,1 

Liikevoitto 2,8 3,9 7,2 14,4 

Rahoitustuotot ja -kulut -1,1 -0,3 -1,2 -0,6 

Tulos ennen veroja 1,7 3,6 6,1 13,8 

Tuloverot -0,4 -2,4 -6,0 -5,4 

Tilikauden tulos 1,3 1,2 0,1 8,4 

          

Jakautuminen:         

emoyrityksen omistajille 1,3 1,2 0,1 8,4 

          

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta         

laskettu osakekohtainen tulos:         

   laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu          

   osakekohtainen tulos (euroa) 0,02 0,02 0,00 0,15 

    

          

Konsernin laaja tuloslaskelma   

milj. euroa         

  10 - 12 10 - 12 1-12 1-12 

  2016 2015 2016 2015 

          

Tilikauden tulos 1,3 1,2 0,1 8,4 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää         

tulosvaikutteiseksi         

   Muuntoerot 1,3 0,1 -4,1 2,8 

   Rahavirran suojaukset 0,4 -0,1 0,0 -0,4 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,7 0,0 -4,1 2,4 

Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,9 1,2 -4,0 10,6 

          

Jakautuminen:         

emoyrityksen omistajille 2,9 1,2 -4,0 10,6 

 
 
 
 
 

 

 



 

Konsernitase     

milj. euroa     

      

Varat 31.12.2016 31.12.2015 

      

Pitkäaikaiset varat     

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 40,6 48,1 

Liikearvo 10,6 10,9 

Muut aineettomat hyödykkeet 16,4 18,5 

Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 

Laskennalliset verosaamiset 1,9 2,7 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 69,5 80,1 

      

Lyhytaikaiset varat     

Vaihto-omaisuus 85,3 90,8 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 88,0 105,0 

Ennakkomaksut 2,4 2,2 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1,4   

Rahavarat 20,2 22,3 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 197,2 220,3 

      

Myytävänä olevat omaisuuserät   1,5 

      

Varat yhteensä 266,8 301,8 

      

      

Oma pääoma ja velat 31.12.2016 31.12.2015 

      

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma     

Osakepääoma 2,0 2,0 

Muuntoerot 11,6 15,6 

Muut rahastot 6,0 5,9 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 27,7 10,7 

Kertyneet voittovarat 61,0 66,0 

Oma pääoma yhteensä 108,3 100,2 

      

Pitkäaikaiset velat     

      

Laskennalliset verovelat 3,0 3,4 

Varaukset 0,1 1,5 

Rahoitusvelat 38,2 49,7 

Muut velat   0,0 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 41,4 54,6 

      

Lyhytaikaiset velat     

Ostovelat ja muut velat 88,3 105,2 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,5 3,0 

Varaukset 5,4   

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 21,9 38,1 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 117,1 146,3 

      

Velat yhteensä 158,5 201,6 

      

Myytävänä olevat omaisuuserät   0,7 

      

Oma pääoma ja velat yhteensä 266,8 301,8 



 

Konsernin rahavirtalaskelma     

milj. euroa     

  1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 

Liiketoiminnan rahavirrat     

Tilikauden voitto 0,1 8,4 

Oikaisut tilikauden voittoon 29,6 18,0 

Käyttöpääoman muutos -6,1 -7,7 

Maksetut korot ja muut rahoituskulut  -2,0 -1,9 

Saadut korot  0,2 0,2 

Maksetut verot -5,3 -3,8 

Liiketoiminnan nettorahavirta 16,5 13,0 

      

Investointien rahavirrat     

Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla   -45,3 

Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0,9   

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5,2 -6,3 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,7 0,5 

Muiden sijoitusten luovutustulot 0,0 0,1 

Investointien nettorahavirta -3,5 -51,0 

      

Rahoituksen rahavirrat     

Osakeanti 16,8   

Lähipiirin sijoitus yhtiön osakkeisiin 0,2   

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -5,3 -8,9 

Pitkäaikaisten lainojen nostot   50,2 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -21,1 -31,2 

Lyhytaikaisten lainojen nostot   34,4 

Maksetut osingot -5,1 -4,0 

Rahoituksen nettorahavirta -14,4 40,4 

      

Rahavarojen muutos -1,3 2,5 

Rahavarat tilikauden alussa 22,3 19,2 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,6 0,6 

Rahavarat tilikauden lopussa 20,2 22,3 

 
 
 



 
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

milj. euroa             

      
 

      

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   

  
 

    Sijoitetun   Oma  

  Osake-  Muunto- Muut vapaan oman Kertyneet pääoma 

  pääoma erot rahastot pääoman voittovarat yhteensä 

Oma pääoma       rahasto     

1.1.2016 2,0 15,6 5,9 10,7 66,0 100,2 

              

Laaja tulos   -4,1 0,0   0,1 -4,0 

              

Osakeanti       16,8   16,8 

Toteutetut osakeoptiot       0,2   0,2 

Rahastosiirrot     0,2   -0,2 0 

Optiojärjestely         0,1 0,1 

Osingonjako         -5,1 -5,1 

              

Oma pääoma             

31.12.2016 2,0 11,6 6,0 27,7 61,0 108,3 

              

              

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 

 

 
      Sijoitetun   Oma  

  Osake-  Muunto- Muut vapaan oman Kertyneet pääoma 

  pääoma erot rahastot pääoman voittovarat yhteensä 

Oma pääoma       rahasto     

1.1.2015 2,0 12,9 6,0 10,7 63,0 94,6 

              

Virheen korjaus         -1,2 -1,2 

              

Laaja tulos   2,8 -0,4   8,4 10,7 

              

Rahastosiirrot     0,2   -0,2 0 

Optiojärjestely         0,1 0,1 

Osingonjako         -4,0 -4,0 

              

Oma pääoma             

31.12.2015 2,0 15,6 5,9 10,7 66,0 100,2 

 
 
 
 
 



 

Konsernin tunnusluvut       

        

  1 - 12 1 - 12   

  2016 2015   

        

Oman pääoman tuotto, % 0,1 8,6   

Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,5 10,6   

Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 60,1 87,8   

Nettovelkaantumisaste, % 36,9 65,4   

Omavaraisuusaste, % 40,7 33,4   

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 5,5 54,3   

% liikevaihdosta 1,1 14,4   

Henkilöstö keskimäärin 3 649 2 690   

        

Tulos / osake, euroa 0,00 0,15   

Oma pääoma / osake, euroa 1,70 1,74   

Osinko / osake, euroa 0,09 0,08   

Osinko / tulos, % 6 118,9 55,2   

Efektiivinen osinkotuotto, % 2,58 2,10   

Hinta / voitto-suhde (P/E-luku) 2 372,8 26,3   

        

Vuoden alin kurssi, euroa 2,86 2,36   

Vuoden ylin kurssi, euroa 3,80 4,06   

Vuoden keskikurssi, euroa 3,41 2,92   

Kurssi vuoden lopussa, euroa 3,49 3,81   

Markkina-arvo vuoden lopussa, milj. euroa 222,2 220,0   

        

        

        

Osakkeiden lukumäärä tkpl       

kauden lopussa       

 - ilman omia osakkeita 63 670 57 730   

 - painotettu keskiarvo 62 423 57 730   

        

  

Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna  

oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä. 



 
Oikaistu liikevoitto ja tilikauden tulos; täsmäytyslaskelma     

milj. euroa         

  10 - 12 10 - 12 1-12 1-12 

  2016 2015 2016 2015 

          

Liikevoitto 2,8 3,9 7,2 14,4 

Liikevoitto, % liikevaihdosta 2,3 % 2,7 % 1,4 % 3,8 % 

Oikaisuerät:         

  Myyntitappiot ja alasajokulut 1,9 1,2 15,1 1,2 

  PartnerTech Ab -konsernin hankintakulut   0,4   2,3 

  Liikearvon alentuminen       2,1 

Oikaisuerät yhteensä 1,9 1,5 15,1 5,6 

Oikaistu liikevoitto  4,7 5,4 22,3 20,0 

Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta 3,8 % 3,8 % 4,4 % 5,3 % 

Rahoitustuotot ja -kulut -1,1 -0,3 -1,2 -0,6 

Tulos ennen veroja 1,7 3,6 6,1 13,8 

Tuloverot -0,4 -2,4 -6,0 -5,4 

Oikaisuerät     0,5   

Tilikauden tulos 1,3 1,2 0,1 8,4 

Oikaistu tilikauden tulos 3,2 2,8 15,7 14,0 

 
 

Segmenttitiedot       

milj. euroa 1 - 12 1 - 12   

  2016 2015   

Liikevaihto       

Eurooppa 401,4 282,2   

Aasia 129,0 113,2   

Segmenttien välinen liikevaihto -22,4 -18,1   

Yhteensä 508,0 377,3   

        

Liikevoitto       

Eurooppa -1,1 4,8   

Aasia 8,3 9,6   

Yhteensä 7,2 14,4   

        

Varat       

Eurooppa 189,1 214,0   

Aasia 77,6 86,3   

Myytävänä olevat omaisuuserät   1,5   

Yhteensä 266,8 301,8   

        

Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset       

milj. euroa 1 - 12 1 - 12   

  2016 2015   

        

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 48,1 30,4   

Lisäykset 4,7 7,5   

Liiketoimintojen yhdistäminen   18,3   

Vähennykset -2,6 -0,7   

Poistot -7,4 -7,1   

Arvonalentumiset -1,5 -0,3   

Muuntoerot -0,6 0,0   

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 40,6 48,1   

        

Puolan Myslowicen kiinteistön vuokrasopimus uudelleenluokiteltiin rahoitusleasingsopimukseksi 1.1.2015 alkaen.  

Tämän seurauksena aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 1.1.2015 alkusaldo kasvoi 3,2 milj. euroa.  

Vaikutus tilikauden 2015 poistoihin on  0,3 milj. euroa. Vastaavasti 1.1.2016 alkusaldo kasvoi 2,9 milj. euroa ja vaikutus  

tilikauden 2016 poistoihin on 0,3 milj. euroa.        

        



        

Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot ja käyvät arvot   

milj. euroa       

  31.12.2016 31.12.2016   

  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 ja muut saamiset 83,8 83,8   

  Rahavarat 20,2 20,2   

Lyhtyaikaiset rahoitusvarat yhteensä 104,0 104,0   

        

Rahoitusvarat yhteensä 104,0 104,0   

        

Pitkäaikaiset rahoitusvelat       

  Korolliset velat 34,3 34,3   

  Rahoitusleasingvelat 3,9 3,9   

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 38,2 38,2   

        

Lyhytaikaiset rahoitusvelat       

  Korolliset velat 10,6 10,6   

  Rahoitusleasingvelat 0,3 0,3   

  Luottolimiitistä nostetut lainat 11,1 11,1   

  Johdannainen 0,7 0,7   

  Valuuttatermiini 0,1 0,1   

  Ostovelat ja muut velat 67,5 67,5   

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 90,3 90,3   

        

Rahoitusvelat yhteensä 128,5 128,5   

        

        

Puolan Myslowicen kiinteistön vuokrasopimus uudelleenluokiteltiin rahoitusleasingsopimukseksi 1.1.2015 alkaen. 

Tämän seurauksena pitkäaikaiset rahoitusleasingvelat kasvoivat 4,2 milj. euroa ja lyhytaikaiset rahoitusleasingvelat 

kasvoivat 0,3 milj. euroa 31.12.2015. Vastaavasti pitkäaikaiset rahoitusleasingvelat kasvoivat 3,9 milj. euroa ja 

lyhytaikaiset rahoitusleasingvelat kasvoivat 0,3 milj. euroa 31.12.2016.     

        

        

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   0,7 0,7 44,8   

Valuuttatermiini   0,1 0,1 16,0   

            

            

            

Varaukset           

milj. euroa           

  Reklamaatio- Eläkevaraus Uudelleen- Muut   

  
ja takuuvara-

us   järjestelyvaraus varaukset Yhteensä 

            

 1.1.2016 0,2 1,0   0,4 1,6 

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

Myydyt liiketoimet   -0,1     -0,1 

Varausten lisäys 0,7 0,0 4,9 0,0 5,7 

Käytetyt varaukset -0,4 -0,2   0,0 -0,7 
Käyttämättömien varausten peruutuk-
set -0,1 -0,6   -0,3 -1,0 

 31.12.2016 0,5 0,0 4,9 0,1 5,6 

            
Varauksista pitkäaikaisia on 0,1 milj. euroa ja lyhytaikaista 5,4 milj. euroa. 
  

Reklamaatio- ja takuuvaraus sisältää asiakasreklamaatioihin liittyvän arvioidun kustannuksen viallisten tuotteiden  
korjaamiseksi. Uudelleenjärjestelyvaraukset koostuvat huonosti kannattavien yhtiöiden toiminnan lopettamisesta aiheutuneis-
ta kuluista, jotka ovat pääasiassa henkilöstö- ja vuokrakuluja. Uudelleenjärjestely- ja 
reklamaatiovarausten odotetaan realisoituvan pääosin vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. 
 

 
        

 



 

Konsernin vastuusitoumukset         

milj. euroa         

  1 -12 1 - 12     

  2016 2015     

          

Annetut yrityskiinnitykset 110,0 110,0     

Annetut irtaimistokiinnitykset   21,9     

Annetut takaukset 2,5 3,0     

Vuokravastuut 7,0 17,9     

          

Vuokrakulut muodostuvat pääosin tuotantotilojen vuokrista. Vuokravastuut on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. 

Konserni toimii vuokratiloissa Ruotsissa, Saksassa, USA:ssa sekä Suomessa Vantaalla ja Oulussa, Puolassa 

Myslowicessa sekä Kiinassa Dongguanissa ja Hong Kongissa. Puolan Myslowicen kiinteistön vuokrasopimus on 

uudelleenluokiteltu rahoitusleasingsopimukseksi 1.1.2015 alkaen ja siten ko. kiinteistöistä aiheutuvia vuokravastuita ei ole 

esitetty vuokravastuissa 31.12.2015 ja 31.12.2016. Vuokravastuut ovat laskeneet pääasiassa lopetettujen toimintojen 

myötä. 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 3,3, milj. euroa.  

 Lisäksi Scanfil Oyj on antanut omavelkaisen takauksen Siemens Finance GmbH:lle Scanfil GmbH:n leasingvastuista, 

joita oli 31.12.2016 maksamatta 15 tuhatta 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 31.12.2016 yhteensä 11,1 milj. euroa. 

          

 
 
Lähipiiritapahtumat   

          

Scanfil EMS Oy on vuokrannut toimistotiloja Kiinteistö Oy Pilot 1 –nimiseltä yhtiöltä, jonka omistavan 

Jussi Real Estate Oy:n pääomistaja on Jussi Capital Oy. 

Jussi Capital Oy:n pääomistajia ovat Scanfilin hallituksen jäsenet Harri Takanen ja Jarkko Takanen. 

          

Maksetut vuokrat tammi - joulukuussa 2016 olivat 19 tuhatta euroa (tammi-joulukuu 2015 olivat 19 tuhatta euroa) 

ja perustuvat markkinaehtoiseen vuokraan.         

          

Hallintopalveluveloitukset Sievi Capital Oyj:ltä tammi - joulukuussa 2016 olivat 28 tuhatta   

euroa (tammi -  joulukuu 2015 olivat 31 tuhatta euroa). 

 
 
 



 

Lukuja neljännesvuosittain               

milj. euroa                 

                  

                  

  Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15 

Liikevaihto 122,3 121,7 133,6 130,4 142,8 135,8 52,8 45,9 

Liikevoitto 2,8 7,6 -3,6 0,5 3,9 5,3 2,4 2,8 

Oikaistu liikevoitto 4,7 7,7 4,7 5,2 5,4 8,5 3,1 2,9 

Liikevoitto, % 2,3 6,2 -2,7 0,4 2,7 3,9 4,5 6,1 

Oikaistu liikevoitto % 3,8 6,3 3,6 4,0 3,8 6,3 6,0 6,3 

Kauden tulos 1,3 6,5 -6,1 -1,7 1,2 2,8 1,7 2,7 

 
 
 
 

 



 

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 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 12 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3500 henkilöä. 

 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkis-

taminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennak-

konäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka 

saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olen-

naisesti 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 en-

nakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tulok-

sen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riski-

tekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvi-

en tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoas-

taan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täy-

dennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden 

informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa. 


