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Scanfil-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2021  

Ennätyskorkea liikevaihto vahvan 
asiakaskysynnän tukemana  
Loka–joulukuu 

Liikevaihto oli 191,7 milj. euroa (10-12 2020: 154,1), kasvua 24,5 %. 

Oikaistu liikevoitto oli 10,2 (10,4) milj. euroa, 5,3 % (6,8 %) liikevaihdosta. 

Liikevoitto oli 9,5 (4,3) milj. euroa, 5,0 % (2,8 %) liikevaihdosta. 

Oikaistu tulos oli 9,1 (9,2) milj. euroa. 

Tulos oli 8,4 (3,1) milj. euroa. 

Oikaistu tulos/osake oli 0,14 (0,14) euroa, tulos/osake oli 0,13 (0,05) euroa. 

 
Tammi–joulukuu 

Liikevaihto oli 695,7 milj. euroa (1-12 2020: 595,3), kasvua 16,9 %. 

Oikaistu liikevoitto oli 40,3 (39,1) milj. euroa, 5,8 % (6,6 %) liikevaihdosta. 

Liikevoitto oli 39,6 (44,4) milj. euroa, 5,7 % (7,5 %) liikevaihdosta. Vuoden 2020 vertailulukua nosti Hangzhoun tehtaan 

myynnistä kirjattu 11,4 milj. euron myyntivoitto. 

Oikaistu tulos oli 32,0 (32,5) milj. euroa.  

Tulos oli 29,8 (36,9) milj. euroa.  

Oikaistu tulos/osake 0,50 (0,50) euroa, tulos/osake oli 0,46 (0,57) euroa. 

Hallitus esittää vuodelta 2021 maksettavaksi osinkoa 0,19 (0,17) euroa/osake, kasvua 11,8 % 

 

 

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2022 

Scanfil arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan 710–760 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 43–48 milj. euroa.  

 

Ohjeistukseen liittyy epävarmuutta erityisesti puolijohteiden saatavuuteen ja hintatasoon sekä hankintaketjun 

toimituskykyyn liittyen. Lisäksi epävarmuutta tuo edelleen Covid-19-pandemian aiheuttamat riskit. 

 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 

 5–7 % liikevaihdon orgaaninen vuosikasvu ja 7 % liikevoittotaso 

 Kasvava osinko, joka on noin 1/3 osakekohtaisesta tuloksesta 
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AVAINLUVUT  

 Q4 2021 Q4 2020 Muutos, % 2021 2020 Muutos, % 

Liikevaihto, milj.euroa 191,7 154,1 24,5 695,7 595,3 16,9 

Liikevoitto, milj.euroa 9,5 4,3 120,8 39,6 44,4 -10,8 

Liikevoitto, oikaistu1, milj. euroa 10,2 10,4 -1,8 40,3 39,1 3,0 

Liikevoitto, % 5,0 2,8 
 

5,7 7,5 
 

Liikevoitto, oikaistu, % 5,3 6,8 
 

5,8 6,6 
 

Tulos, milj.euroa 8,4 3,1 169,7 29,8 36,9 -19,4 

Tulos, oikaistu, milj.euroa 9,1 9,2 -1,1 32,0 32,5 -1,4 

Tulos/osake, euroa 0,13 0,05 168,1 0,46 0,57 -19,8 

Tulos/osake, oikaistu, euroa 0,14 0,14 -1,5 0,50 0,50 -1,9 

Oman pääoman tuotto, % 
   

15,2 21,1  

Oman pääoman tuotto, oikaistu, % 
   

16,3 18,4  

Omavaraisuusaste, % 
   

45,3 54,3 
 

Nettovelkaantumisaste, % 
   

28,9 9,9 
 

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.euroa 
  

-12,5 35,2 -135,6 

Henkilöstö, keskimäärin 
   

3 267 3 387 -3,5 

 
  

                                                                    
1 Vuoden 2021 oikaistu liikevoitto sisältää -0,7 milj. euron oikaisuerän liittyen Hampurin tehtaan sulkemiseen, joka kohdistui vuoden 
2021 viimeiselle vuosineljännekselle. Vuoden 2020 oikaistu liikevoitto sisältää seuraavat oikaisuerät: 11,4 milj. euron myyntivoiton 
liittyen Hangzhoun tehtaan myyntiin, joka kohdistui vuoden 2020 kolmannelle vuosineljännekselle sekä -6,1 milj. euron kulun liittyen 
Hampurin tehtaan sulkemiseen, joka kohdistui vuoden 2020 viimeiselle vuosineljännekselle.  
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TOIMITUSJOHTAJA PETTERI JOKITALO

”Vahvan asiakaskysynnän tukemana vuodesta 2021 
muodostui Scanfilille ennätyskasvun ja - liikevaihdon 
vuosi, pandemiasta ja materiaalien saatavuushaasteista 
huolimatta. Liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 696  milj. 
euroa, eli kasvoimme kutakuinkin vuodelle 2023 
asetetulle 700 milj. euron tavoitetasolle – kaksi vuotta 
etuajassa! 
 
Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli ennätystasolla, 
191,7 milj. euroa, jossa kasvua oli 24,5 % viime vuoteen 
verrattuna. Kasvun taustalla vaikutti vahvan asiakas-
kysynnän lisäksi kohonneet materiaalikustannukset.  
 
Vuoden 2021 oikaistu liikevoitto oli 40,3 milj. euroa eli 
5,8 % liikevaihdosta ja viimeisen neljänneksen oikaistu 
liikevoitto oli 10,2 milj. euroa eli 5,3 % liikevaihdosta 
jääden pitkän aikavälin 7 % tavoitetasosta. 
 
Suurimmat negatiiviset vaikutukset liikevoittoon 
aiheutuivat materiaalien saatavuushaasteista, 
normaalihintaista kalliimmista spot-markkina-
hankinnoista ja Hampurin tehtaan tuotannonsiirrosta. 
Materiaalien saatavuusongelmat vaikeuttivat toimintaa 
erityisesti vuoden toisella puoliskolla. Hampurin 
tuotesiirrot saatiin tehtyä kolmannen vuosineljänneksen 
loppuun mennessä ja toiminta Hampurin tehtaalla 
päättyi viimeisen neljänneksen aikana.  
 
Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2021 oli 12,5 milj. 
euroa negatiivinen johtuen pääasiassa materiaali-
varastojen voimakkaasta kasvusta. Varastojen kasvuun 
vaikuttivat nouseva asiakaskysyntä sekä materiaalien 
saatavuushaasteista johtunut varastonkierron 
hidastuminen ja kohonneet materiaalikustannukset. 
Varastonhallinta säilyy keskeisenä fokusalueena vuonna 
2022.

Scanfilin tase on edelleen vahva, omavaraisuusaste oli 
45,3  % ja nettovelkaisuusaste 28,9 %, mikä mahdollistaa 
tarvittavat investoinnit sekä osinkopolitiikan 
toteuttamisen. Hallitus esittää vuodelta 2021 
maksettavaksi osinkoa 0,19 euroa/osake, jossa on 11,8 % 
kasvua vuoden takaiseen verrattuna. Toteutuessaan 
esityksen mukaisesti Scanfilin osinko nousee jo 
yhdeksäntenä peräkkäisenä vuotena.  
 
Scanfilin asiakkaiden kysyntänäkymä vuodelle 2022 on 
vahva ja fokuksemme on hyvin selvä: keskitymme 
vastaamaan asiakkaidemme kysyntään, orgaaniseen 
kasvuun ja kannattavuuden kääntämiseen kohti 
asettamaamme tavoitetasoa. Lyhyen aikavälin haasteet 
ja riskit liittyvät pääosin materiaalien ja erityisesti 
puolijohteiden saatavuuteen, jonka uskomme jatkuvan 
haastavana ainakin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.  
 
Odotamme liikevaihtomme kasvavan edelleen ja olevan 
tänä vuonna 710–760 milj. euroa ja liikevoiton kasvavan 
43–48 milj. euroon.  
 
Tavoittelemme pidemmällä aikavälillä orgaanista 5–7 % 
vuosikasvua ja 7 % liikevoittotasoa. Kasvutavoitteeseen 
päästäksemme olemme hankkineet lisää tuotantotilaa 
Atlantan ja Wuthan tehtaille, ja käynnistäneet 
laajennusvaihtoehtojen suunnittelun Suzhoun tehtaalla. 
Pitkällä aikavälillä näemme Pohjois-Amerikan ja Aasian 
markkinat mielenkiintoisina laajentumisalueina.  
 
Vuosi 2021 oli vahvasti kaksijakoinen: vahva 
asiakaskysyntä yhdistettynä materiaalien saatavuus-
haasteisiin, pandemiaan ja Hampurin tuotannonsiirtoon 
vaativat henkilöstöltämme erittäin paljon. Haluan 
kiittää omistautuneita työntekijöitämme sitkeydestä ja 
hyvästä työstä sekä asiakkaitamme tuesta ja 
luottamuksesta.” 
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MARKKINAT JA ASIAKASSEGMENTIT  

Scanfilin tarjoamat tuotteet ja ratkaisut ovat tyypillisesti 

moduuleja ja integroituja tuotteita. Asiakassegmenttien 

tyypillisiä tuotteita ovat: 

 Advanced Consumer Applications. 

Lopputuotteita ja ratkaisuja käytetään usein 

julkisissa paikoissa. Lopputuotteet ovat 

esimerkiksi itsepalveluautomaatteja, jakelu-

automatiikkaa (esim. pakettilokeroita 

logistiikkapalveluita varten) ja hissejä.  

 Automation & Safety. Tähän segmenttiin 

kuuluvia lopputuotteita ovat esimerkiksi 

verkkosovelluksiin tarkoitetut kamerat, 

kulunvalvontajärjestelmät ja automaatio-

järjestelmät. 

 Connectivity. Tämän segmentin loppu-

tuotteita ovat esimerkiksi langattomat 

yhteysmoduulit ja radiojärjestelmät. 

 Energy & Cleantech. Tähän segmenttiin 

kuuluvia lopputuotteita ovat esimerkiksi 

pullonpalautusautomaatit, ilman- ja veden-

puhdistimet, sisäilman laadunvalvonta-

järjestelmät, energiajärjestelmät ja 

automaattiset keräys- ja lajitteluratkaisut. 

 Medtech & Life Science. Segmentin 

lopputuotteita ovat esimerkiksi hammas-

lääkärituolit, analysaattorit, massa-

spektrometrit ja ympäristön mittaus-

järjestelmät. 

Vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä konsernin 

liikevaihto kasvoi 37,7 milj. euroa eli 24,5 % viime 

vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. 

Liikevaihdon kasvu oli orgaanista. Liikevaihdosta 14,4 

milj. euroa oli toimitusvarmuuteen liittyvää 

matalakatteista laskutusta, kuten materiaalien ja 

komponenttien spot-markkinaostoja ja erikoisrahteja.  

Advanced Consumer Applications: Liikevaihto kasvoi 

vuoden 2020 viimeiseen neljännekseen verrattuna 11,6 

milj. euroa (28,0 %). Vahva kasvu johtui pääasiassa 

hissituotteiden ja jakeluautomaatioratkaisujen hyvästä 

kysynnästä. Toimitusvarmuuteen liittyvää erillis-

laskutusta oli 4,7 milj. euroa. 

Automation & Safety: Liikevaihto kasvoi vuoden 2020 

viimeiseen neljännekseen verrattuna ja nousi 7,1 milj. 

euroa (20,8 %). Toimitusvarmuuteen liittyvää erillis-

laskutusta oli 2,3 milj. euroa. 

Connectivity: Liikevaihto kasvoi vuoden 2020 

viimeiseen neljännekseen verrattuna 3,9 milj. euroa 

(61,3 %). Vahva kasvu johtui uusien asiakkaiden 

myynnin hyvästä kehityksestä. Toimitusvarmuuteen 

liittyvää erillislaskutusta oli 0,1 milj. euroa. 

Energy & Cleantech: Liikevaihto kasvoi vuoden 2020 

viimeiseen neljännekseen verrattuna 16,0 milj. euroa 

(42,9 %). Kasvun taustalla oli kierrätys- ja  energia-

järjestelmien hyvä kysyntä. Toimitusvarmuuteen 

liittyvää erillislaskutusta oli 5,0 milj. euroa.  

Medtec & Life Science: Liikevaihto kasvoi vuoden 2020 

viimeiseen neljännekseen verrattuna 4,4 milj. euroa 

(15,0 %). Toimitusvarmuuteen liittyvää erillislaskutusta 

oli 2,2 milj. euroa. 

Vuoden 2021 aikana suurimman asiakkaan osuus 

liikevaihdosta oli noin 18 % (15 %), ja kymmenen 

suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli noin 55 % 

(59 %). 

 

 

 

Milj. euroa Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 FY 2021 
liikevaihdosta, 

% 

Advanced Consumer 
Applications 

41,4 151,3 42,9 53,4 55,4 52,9 204,6 29,4 

Automation & Safety 34,0 142,1 34,5 36,8 32,5 41,1 144,9 20,8 
Connectivity 6,4 28,6 8,1 7,3 7,3 10,4 33,0 4,8 
Energy & Cleantech 37,4 135,6 40,3 44,8 43,5 53,4 182,1 26,2 
Medtech & Life Science 29,4 107,8 29,1 28,5 29,1 33,9 120,6 17,3 
Discontinued 5,4 29,9 8,5 2,0 - - 10,5 1,5 

Yhteensä 154,1 595,3 163,3 172,9 167,8 191,7 695,7 100,0 
 
Discontinued oli tilapäistä välitysmyyntiä, joka liittyy Hanzghoun tehtaan myyntiin ja se loppui vuoden toisen neljänneksen aikana.
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LIIKEVAIHTO

Loka–joulukuun liikevaihto oli 191,7 (154,1) milj. euroa, 

lisäystä vuoteen 2020 verrattuna 24,5 %. Liikevaihto sisältää 

14,4 milj. euroa asiakkaan kanssa erikseen sovittuja 

hankintoja, joilla pyrittiin varmistamaan tuotantoon 

tarvittavat materiaalit ja toimitukset asiakkaille. 

Toimitusvarmuuteen liittyvät kustannukset olivat yleensä 

materiaalien spot-markkinaostoja tai erityisrahteja. 

Liikevaihdon kasvu ilman tätä laskutusta oli 15,1 %.  

 

Tammi–joulukuun liikevaihto oli 695,7 (595,3) milj. 

euroa, lisäystä viime vuoteen verrattuna 16,9  %, joka sisältää 

32,0 milj. euroa yllä kuvattuja toimitusvarmuuteen liittyviä 

hankintoja. Liikevaihdon kasvu ilman tätä laskutusta oli 11,5 

%. 

LIIKEVOITTO 

Loka–joulukuun oikaistu liikevoitto oli 10,2 (10,4) euroa. 

Oikaistu liikevoittoprosentti oli 5,3 (6,8) %, johon vaikuttivat 

negatiivisesti:  

 Materiaalien saatavuusongelmat aiheuttivat 

suunniteltuun tuotantoon jatkuvia muutoksia, jotka 

alensivat tuottavuutta ja liikevoittoa.  

 Toimitusvarmuuden takaamiseksi normaalihintaa 

kalliimpien materiaalien ja erityisrahtien käyttö, 

joiden kustannukset laskutettiin pääosin 

asiakkailta, mutta laskutus ei yleensä sisältänyt 

materiaalikatetta. 

 Edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutus 

vuosineljänneksen liikevoittoon oli arviolta noin 2,0 

milj. euroa eli noin 1 % liikevaihdosta. 

Tammi–joulukuun oikaistu liikevoitto oli 40,3 (39,1) milj. 

euroa. Oikaistu liikevoitto kasvoi 3,0 % edellisestä vuodesta. 

 Liikevoittoon vaikutti positiivisesti asiakas-

kysynnän kasvu. Toiminnan tehokkuus ja 

kannattavuus paranivat etenkin Kiinassa, Itä-

Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 

 Materaalien saatavuustilanteesta ja Hampurin 

tehtaan sulkemista johtuva kielteinen 

yhteisvaikutus vuoden liikevoittoon oli noin 5,0 

milj. euroa eli noin 0,7 % liikevaihdosta. 

 LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA  

Loka-joulukuussa liiketoiminnan nettorahavirta kääntyi 

positiiviseksi. 

 

Tammi–joulukuussa liiketoiminnan nettorahavirta oli         

-12,5 (35,2) milj. euroa eli 47,7 milj. euroa viime vuotta 

vähemmän. Keskeiset syyt vertailuvuotta alhaisempaan 

nettorahavirtaan olivat:  

 Liikevaihdon kasvu nosti yleisesti käyttöpääoma. 

 Varastoja kasvatettiin vastaamaan ennustettua 

kysyntää ja turvaamaan asiakastoimituksia.  

 Kasvanut asiakaskysyntä, materiaalien 

saatavuushaasteet, pitkät toimitusajat sekä 

kohonneet materiaalihinnat kasvattivat varastojen 

arvoa. 
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Scanfil-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.‒31.12.2021

TALOUDELLINEN KEHITYS 

Konsernin tammi–joulukuun liikevaihto oli 695,7 

(595,3) milj. euroa, kasvua 16,9 % viime vuoteen 

verrattuna. Liikevaihto sisältää 42,5 milj. euroa 

matalakatteista läpilaskutusmyyntiä. Siitä 32,0 milj. 

euroa oli asiakkaiden kanssa erikseen sovittuja 

hankintoja, joilla pyrittiin varmistamaan tuotantoon 

tarvittavat materiaalit. Nämä toimitusvarmuuteen 

liittyvät hankinnat olivat yleensä materiaalien spot-

markkinaostoja tai erityisrahteja. Tämä laskutus oli 

Scanfilille katteetonta tai erittäin matalakatteista vuonna 

2021. Liikevaihto ilman asiakkaiden kanssa erikseen 

sovittujen hankintojen laskutusta oli 663,7 milj. euroa, 

kasvua 11,7 % viime vuoteen verrattuna. Tämän lisäksi 

liikevaihto sisälsi 10,5 milj. euroa matalakatteista 

välitysmyyntiä 

Asiakassegmenteittäin liikevaihto kehittyi seuraavasti:  

Advanced Consumer Applications -segmentin liike-

vaihto kasvoi viime vuoden tammi-joulukuuhun 

verrattuna 53,4 milj. euroa (35,3 %). Vahva kasvu johtui 

pääasiassa uusasiakkaiden määrän kasvusta, 

hissituotteiden ja itsepalveluratkaisujen hyvästä 

kysynnästä. Toimitusvarmuuteen liittyvää laskutusta oli 

14,6 milj. euroa. 

Automation & Safety -segmentin liikevaihto kasvoi viime 

vuodesta 2,8 milj. euroa (2,0 %). Segmentin 

liiketoiminnan kehitys on ollut vakaata. 

Toimitusvarmuuteen liittyvää  laskutusta oli 4,9 milj. 

euroa. 

 

Connectivity-segmentin liikevaihto kasvoi 4,4 milj. 

euroa, 33,0 milj. euroon (15,5 %). Toimitusvarmuuteen 

liittyvää laskutusta oli 0,1 milj. euroa. 

 

Energy & Cleantech -segmentin liikevaihto kasvoi viime 

vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 46,5 milj. 

euroa (34,3 %). Vahvan kasvun keskeisiin vauhdittajiin 

kuuluivat kierrätys- ja energiajärjestelmien hyvä 

kysyntä. Toimitusvarmuuteen liittyvää laskutusta oli 8,9 

milj. euroa. 

 

Medtec & Life Science -segmentin liikevaihto kasvoi 

viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 12,8 

milj. euroa (11,8 %). Toimitusvarmuuteen liittyvää 

laskutusta oli 3,5 milj. euroa.  

 

Discontinued-liikevaihto oli 10,5 milj. euroa ja se oli 

kokonaisuudessaan matalakatteista välitysmyyntiä.  

 

Konsernin liikevoitto oli tammi–joulukuussa 39,6 (44,4) 

milj. euroa, 5,7 % (7,5 %) liikevaihdosta. Vuoden 2021 

liikevoitto sisältää -0,7 milj. euron oikaisuerän liittyen 

Hampurin tehtaan sulkemiseen. Vertailuvuoden 

liikevoitto sisältää 11,4 milj. euron myyntivoiton liittyen 

Hangzhoun tehtaan myyntiin sekä -6,1 milj. euron 

oikaisuerän liittyen Hampurin tehtaan sulkemiseen. 

Oikaistu liikevoitto oli 40,3 (39,1) milj. euroa, 5,8 % (6,6 

%) liikevaihdosta. Raportoidun ja oikaistun liikevoiton 

kasvuun vaikutti myönteisesti kasvanut asiakaskysyntä. 

Sitä alensivat Hampurin tehtaan tuotannonsiirron ja 

materiaalien saatavuushaasteiden aiheuttama 

tehottomuus. Lisäksi liikevoittoprosenttia alensi 42,5 

milj. euron läpilaskutusmyynti. Näiden yhteisvaikutus 

liikevoittoon oli noin 5,0 milj. euroa eli 0,7 % 

liikevaihdosta. 

Katsauskauden tulos oli 29,8 (36,9) milj. euroa. Oikaistu 

tulos oli 32,0 (32,5) milj. euroa. 

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,46 (0,57) 

euroa. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,50 (0,50) 

euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,3 % (19,5 %).  

Konsernin efektiivinen veroaste oli 21,0 % (11,7 %). 

Vertailulukua alensivat Kiinan tytäryhtiön Scanfil 

(Hangzhou) Co., Ltd:n alhainen myyntivoittovero ja 

Puolan erityistalousalueelle tehtyihin investointeihin 

liittyneet verokannustimet.  

Konsernin liikevaihto oli loka–joulukuussa 191,7 

(154,1) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 24,5 % prosenttia 

viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 

Liikevaihto sisältää 14,4 milj. euroa materiaalien, 

komponenttien ja rahtien hintojen nousun ja 

toimitusvarmuuden varmistamiseen liittyvää laskutusta. 

Liikevaihto ilman yllämainittua laskutusta oli 177,3 milj. 

euroa, kasvua 15,1 %. 

Liikevoitto oli 9,5 (4,3) milj. euroa, 5,0 % (2,8 %) 

liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto vuoden viimeisellä 

vuosineljänneksellä oli 10,2 (10,4) milj. euroa, 5,3 % 

(6,8 %) liikevaihdosta. Oikaisut kohdistuivat Hampurin 

tehtaan sulkemiseen liittyviin kuluihin: vuoden 2021 

viimeisellä vuosineljänneksellä oikaisu oli -0,7 milj. 

euroa ja vertailuvuoden vastaavalla vuosineljänneksellä 

-6,1 milj. euroa. Materiaalien saatavuushaasteiden 

aiheuttama tehottomuus alensi liikevoittoa. Lisäksi 14,4 

milj. euron toimitusvarmuuteen liittyvä matalakatteinen 

laskutus heikensi liikevoittoprosenttia. Näiden 

yhteenlaskettu vaikutus liikevoittoon oli noin 2,0 milj. 

euroa eli 1,0 % liikevaihdosta. 
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Katsauskauden tulos loka–joulukuussa oli 8,4 (3,1) milj. 

euroa. Oikaistu tulos oli 9,1 (9,2) milj. euroa. 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT  

Konsernin rahoitusasema on vakaa. Konsernitaseen 

loppusumma katsauskauden päättyessä oli 473,8 (339,2) 

milj. euroa. Rahavarat olivat yhteensä 25,3 (25,8) milj. 

euroa. Vierasta pääomaa oli 266,4 (156,3) milj. euroa, 

josta korotonta vierasta pääoma oli 181,2 (112,3) milj. 

euroa ja korollista 85,2 (44,0) milj. euroa. Korollisesta 

vieraasta pääomasta rahoitusvelkoja oli 62,1 (24,4) milj. 

euroa ja leasingvastuita oli 23,1 (19,6) milj. euroa. 

Korottaman vieraan pääoman nousu johtui vaihto-

omaisuuden kasvusta, jota nostivat liikevaihdon kasvu, 

materiaalien saatavuushaasteista johtuva varastojen 

kiertonopeuden hidastuminen sekä kohonneet 

materiaalihinnat. Marraskuussa nostettu 30,o milj. 

euron pitkäaikainen luotto nosti korollista vierasta 

pääomaa. Omavaraisuusaste oli 45,3 % (54,3 %) ja netto-

velkaantumisaste oli 28,9 % (9,9 %). Osakekohtainen 

oma pääoma oli 3,19 (2,82) euroa. 

Konsernin rahoitusjärjestelyyn sisältyy irtisanomis-

kovenantteja, jotka liittyvät omavaraisuusasteeseen sekä 

korollisten nettovelkojen ja käyttökatteen suhteeseen. 

Kovenanttien ehtoja tarkastellaan vuosineljänneksittäin. 

Katsauskauden päättyessäehdot täyttyivät selvästi. 

Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta 

tammi–joulukuu oli -12,5 (35,2) milj. euroa. 

Nettokäyttöpääoman muutos oli kauden aikana -52,7 

(- 8,0) milj. euroa. Käyttöpääoman muutos koostuu 

seuraavista eristä: lyhytaikaiset korottomat saamiset 

kasvoivat 34,6 (17,5) milj. euroa, varastot kasvoivat 88,3 

(6,6) milj. euroa. ja lyhytaikaiset korottomat velat 

kasvoivat 70,3 (16,1) milj. euroa.  

Investointien nettorahavirta oli -12,5 (4,1) milj. euroa. 

Rahoituksen rahavirta oli 24,3 (-33,3) milj. euroa, johon 

sisältyi 11,0 (9,6) milj. euroa maksettuja osinkoja ja 6,0 

(6,0) milj. euroa pitkäaikaisten lainojen takaisin-

maksuja, 30,0 milj. euron pitkäaikaisen lainan nosto 

sekä luottolimiittien muutos 13,9 (13,2) milj. euroa.  

Bruttoinvestoinnit olivat tammi–joulukuussa 15,5 (9,4) 

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

Investoinnit sisältävät lähinnä kone- ja laitehankintoja. 

Poistot olivat yhteensä 15,4 (16,1) milj. euroa. 

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUKSET 

KATSAUSKAUDELLA 

Covid-19-pandemialla oli vain vähäinen negatiivinen 

vaikutus konsernin tuottavuuteen ja liikevoittoon. 

Pääasiassa vaikutukset liittyivät tehtaiden 

ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä aiheutuneisiin 

kustannuksiin.  

Covid-19:llä ei ollut merkittävää negatiivista vaikutusta 

konsernin rahavirtaan tammi–joulukuussa eikä 

konsernin taloudelliseen rakenteeseen tai 

kustannuksiin. Pandemialla ei ole toistaiseksi ollut 

vaikutusta taseen arvostuksiin kuten varastoihin, 

käyttöomaisuuteen tai liikearvoon. 

Tartuntojen ehkäisemiseksi yhtiön tehtaat tekevät 

tehdaskohtaisia toimenpiteitä vallitsevan tilanteen ja 

viranomaisohjeistuksen perusteella. Toimenpiteisiin 

kuuluvat mm. työvuorojen vaihto ilman eri vuoroissa 

työskentelevien työntekijöiden kohtaamista, tehostettu 

työtilojen siivous, matkustamisen ja vierailujen 

rajoittaminen, etätyöskentely silloin, kun se mahdollista, 

suojavarusteiden käyttö ja turvavälien noudattaminen 

sekä henkilökunnan ohjeistaminen hygienian osalta.  

Pandemiatilanne saattaa muuttua nopeasti ja yhtiön 

johto tiedostaa jatkuvan seurannan ja nopean 

reagoinnin tärkeyden. 

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA 

HALLITUKSEN VALTUUDET 

Scanfil Oyj:n yhtiökokous pidettiin 22.4.2021 Borenius 

Asianajotoimisto Oy:n tiloissa. Koronaviruspandemian 

vuoksi osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa oli 

äänestettävä ennalta, eikä kokoukseen osallistuminen 

fyysisesti ollut mahdollista.  

 

Kokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien 

osakkeiden ostamisesta ja päättämään osakkeiden 

liikkeeseenlaskusta yhdessä tai useammassa erässä. 

 

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ja yhtiö-

kokouksen pöytäkirja ovat saatavilla yhtiön verkko-

sivulla osoitteessa www.scanfil.com/yhtiökokous.  

OMAT OSAKKEET 

Yhtiö omisti 31.12.2021 yhteensä 158 738 omaa osaketta, 

joka oli noin 0,3 % kaikista osakkeista. 

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS 

Tammi–joulukuussa Scanfil Oyj:n optio-oikeuksilla 

2016B (160 000 osaketta hintaan 571 200 euroa) ja 

2016C (130 000 osaketta hintaan 582 400 euroa) 

merkittiin yhteensä 290 000 yhtiön omaa osaketta. 

Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta 

1 153 600 euroa on kirjattu kokonaisuudessaan yhtiön 

http://www.scanfil.com/yhtiökokous
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sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön 

osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2021 oli yhteensä 

64  959 993 osaketta. 

Osakkeen korkein kaupantekokurssi tammi–

joulukuussa oli 9,02 euroa ja alin 6,24 euroa. Kauden 

päätöskurssi oli 7,46 euroa. Kauden aikana 

kaupankäynnin kohteena oli kaikkiaan 4 414 796 

osaketta, joka on 6,8 % koko osakekannasta. Osakkeiden 

markkina-arvo 31.12.2021 oli 484,6 milj. euroa. 

HENKILÖSTÖ 

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 

3 282 (3 211) henkeä, joista ulkomailla työskenteli 2 970 

(2 898) henkeä ja Suomessa 312 (313) henkeä. 

Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keski-

määrin 3 267 (3 387) henkeä, muutos johtuu pääosin 

Hangzhoun myydyn tehtaan henkilöstön siirtymisestä 

pois Scanfilin palveluksesta.  

 

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA 

Konsernirakenteessa ei ollut muutoksia katsauskauden 

aikana.  

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Scanfil arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan 710–760 

milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 43–48 milj. euroa.  

Yhtiön antama ohjeistus perustuu asiakasennusteisiin ja 

Scanfilin normaaliin ennusteprosessiin. Ohjeistukseen 

liittyy epävarmuutta erityisesti puolijohteiden 

saatavuuden ja hintojen sekä hankintaketjun 

toimituskykyyn liittyen. Lisäksi Covid-19-pandemia voi 

vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden kysyntään ja 

toimitusketjujen toimintaan. 

PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET 

Scanfil tavoittelee vuosittain 5–7 % orgaanista 

liikevaihdon kasvua ja 7 % liikevoittotasoa. Scanfil pyrkii 

maksamaan kasvavaa osinkoa, joka on noin 1/3 

osakekohtaisesta tuloksesta. 

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA 

EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Tämän hetkiset riskit liittyvät pääosin tiettyjen 

materiaalien, erityisesti puolijohteiden, saatavuuteen ja 

hintaan sekä rahteihin. Lisäksi epävarmuutta kuluvaan 

vuoteen tuo edelleen Covid-19-pandemian aiheuttamat 

mahdolliset negatiiviset vaikutukset. 

Globaalin talouden heikentyminen ja kansainvälinen 

investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen 

voisivat vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asiakkaiden 

liiketoiminnan kehittymiseen ja heikentää kysyntää 

sopimusvalmistusmarkkinoilla. Muutokset kansain-

välisissä kauppasopimuksissa ja kansainvälisten 

kaupparajoitusten lisääntyminen voisivat lisätä 

maailmantalouden kehittymisen epävarmuutta. 

Scanfilin liiketoimintaan liittyy myös operatiivisia 

riskejä sekä valuuttakurssi-, korko- ja luottoriskejä. 

Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa kuvataan yhtiön www-

sivuilla Corporate Governance -osiossa sekä 

konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa  

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022 JA 

HALLITUKSEN ESITYKSET  

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu 

pidettäväksi 21.4.2022 poikkeuslain mukaisesti 

etäkokouksena. 

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 64 773 284,67 euroa 

sisältäen jakamattomia voittovaroja 31 264 893,13 

euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 

päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,19 (0,17) 

euroa/osake eli yhteensä 12 316 038,45 euroa. Osinko 

maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun 

täsmäytyspäivänä 25.4.2022 merkittynä Euroclear 

Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Osingonmaksupäivä on 2.5.2022. 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden 

päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia 

muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen 

näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. 

Scanfil Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiö-

kokoukselle Scanfil Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi 

julkaistaan myöhemmin yhtiökokouskutsun yhteydessä.  

38 %

16 %

14 %

10 %

11 %

7 %
4 %

Puola Kiina Viro Suomi

Ruotsi Saksa Yhdysvallat
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OIKAISTUN LIIKEVOITON, TILIKAUDEN TULOKSEN JA OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA 

milj. euroa 10 - 12 10 - 12 1 - 12 1 - 12 

  2021 2020 2021 2020 

          

Liikevoitto 9,5 4,3 39,6 44,4 

Liikevoitto, % liikevaihdosta 5,0 % 2,8 % 5,7 % 7,5 % 

Oikaisuerät:         

  Liiketoiminnan muut tuotot       -11,5 

  Kulut 0,7 5,1 0,7 5,2 

  Poistot ja arvonalentumiset   1,0   1,0 

Oikaisuerät yhteensä 0,7 6,1   -5,3 

Oikaistu liikevoitto  10,2 10,4 40,3 39,1 

Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta 5,3 % 6,8 % 5,8 % 6,6 % 

Rahoitustuotot ja -kulut -0,2 -1,3 -1,9 -2,6 

Tulos ennen veroja 9,3 3,0 37,7 41,8 

Tuloverot -0,9 0,1 -7,9 -4,9 

Oikaisuerät:         

  Tuloverot     1,6 0,9 

Oikaisuerät yhteensä     1,6 0,9 

Tilikauden tulos 8,4 3,1 29,8 36,9 

Tulos / osake, euroa 0,13 0,05 0,46 0,57 

Oikaistu tilikauden tulos 9,1 9,2 32,0 32,5 

Oikaistu tulos / osake, euroa 0,14 0,14 0,50 0,50 

          

Oma pääoma     207,4 182,9 

Oman pääoman tuotto, %     15,2 % 21,1 % 

Oikaisuerät:         

  Tilikauden tulos     2,3 7,2 

  Tytäryrityksen myynnin vaikutus        -3,7 

  nettovarallisuuteen         

Oikaistu oma pääoma     209,7 186,4 

Oikaistu oman pääoman tuotto, %     16,3 % 18,4 % 

Vuonna 2021 kirjattiin 0,7 milj. euron oikaisuerä liittyen Hampurin tytäryhtiön toiminnan lopettamiseen liittyviin kuluihin sekä  

1,6 miljoonan euron veronoikaisu liittyen Unkarin tytäryhtiön 8,1 milj. euron tappioihin. Tytäryhtiö fuusioitiin emoyhtiöön 

vuonna 2018 ja vahvistettujen tappioiden perusteella emoyhtiö teki verovähennyksiä vuosina 2018 ja 2019. Suomen 

veroviranomaiset tekivät 28.9.2021 asiasta päätöksen yhtiön etujen vastaisesti. Yhtiö on valittanut verotuksen 

oikaisulautakunnan päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle tammikuussa 2022. 

Vuonna 2020 liiketoiminnan muiden tuottojen oikaisuerä koostuu Scanfil (Hangzhou) Co. Ltd:n myyntivoitosta 11,5 milj. 

euroa, joka sisältää oman pääoman muuntoeroja 7,9 milj. euroa. Kulujen oikaisuerä sisältää Hangzhoun tytäryhtiön 

myynnistä aiheutuneita kuluja 0,2 milj. euroa ja Scanfil GmbH:n tehtaan sulkemisesta aiheutuvat kulut 5,1 milj. euroa.  

Arvonalentumiset 1,0 milj. euroa liittyvät Scanfil GmbH:n sulkemiseen. Tuloverojen oikaisuerä 0,9 milj. euroa sisältää 

Hangzhoun tytäryhtiön myynnistä aiheutuneet verot.  

Oman pääoman oikaisuerissä esitetty tilikauden tulos–rivi sisältää vuonna 2020 Hangzhoun tytäryhtiön myynnistä 

aiheutuneet kulut ja tuloverot sekä Scanfil GmbH:n tehtaan sulkemisesta aiheutuvat kulut.  
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KONSERNIN TUNNUSLUVUT 

 

  1 - 12 1 - 12 

  2021 2020 

      

Oman pääoman tuotto, % 15,2 21,1 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,3 19,5 

Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 85,2 44,0 

Nettovelkaantumisaste, % 28,9 9,9 

Omavaraisuusaste, % 45,3 54,3 

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 15,5 9,4 

% liikevaihdosta 2,2 1,6 

Henkilöstö keskimäärin 3 267 3 387 

      

Tulos / osake, euroa 0,46 0,57 

Oma pääoma / osake, euroa 3,19 2,82 

Osinko / osake, euroa 0,19 0,17 

Osinko / tulos, % 41,3 29,8 

Efektiivinen osinkotuotto, % 2,55 2,61 

Hinta / voitto-suhde (P/E-luku) 16,2 11,4 

      

Vuoden alin kurssi, euroa 6,24 3,26 

Vuoden ylin kurssi, euroa 9,02 6,70 

Vuoden keskikurssi, euroa 7,61 5,07 

Kurssi vuoden lopussa, euroa 7,46 6,52 

Markkina-arvo vuoden lopussa, milj. euroa 484,6 422,7 

      

Osakkeiden lukumäärä tkpl     

kauden lopussa     

 - ilman omia osakkeita 64 671 64 830 

 - painotettu keskiarvo 64 701 64 387 

 

 

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

 

 

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN 

milj. euroa Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21 Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20 Q4/19 

Liikevaihto 191,7 167,8 172,9 163,3 154,1 141,6 155,6 144,1 154,7 

Liikevoitto 9,5 9,5 10,6 10,0 4,3 21,2 10,2 8,6 10,0 

Liikevoitto, % 5,0 5,7 6,1 6,1 6,0 15,0 6,5 6,0 6,5 

Kauden tulos 8,4 5,1 8,6 7,6 3,1 18,0 8,3 7,5 9,8 
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

 

Oman pääoman tuotto-% Tilikauden voitto x 100 

  Oma pääoma (keskiarvo)  

    

Oikaistu oman pääoman tuotto-% Oikaistu tilikauden voitto x 100 

  Oikaistu 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 

    

Oikaistu tulos / osake Oikaistu 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 

    

Oikaisuerä Normaalista liiketoiminnasta poikkeava kertaluonteinen merkittävä erä,  

  joka vaikuttaa eri kausien lukujen vertailukelpoisuuteen  
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LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA 

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

  2021 2020 2021 2020 

milj. euroa         

Liikevaihto 191,7 154,1 695,7 595,3 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 1,2 12,4 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen 
muutos 

0,1 0,7 3,0 2,4 

Valmistus omaan käyttöön   0,0   0,0 

Kulut -178,7 -146,0 -644,9 -549,7 

Poistot ja arvonalentumiset -4,0 -4,8 -15,4 -16,1 

Liikevoitto 9,5 4,3 39,6 44,4 

Rahoitustuotot ja -kulut -0,2 -1,3 -1,9 -2,6 

Voitto ennen veroja 9,3 3,0 37,7 41,8 

Tuloverot -0,9 0,1 -7,9 -4,9 

Tilikauden voitto 8,4 3,1 29,8 36,9 

          

Jakautuminen:         

Emoyrityksen omistajille 8,4 3,1 29,8 36,9 

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta         

laskettu osakekohtainen tulos:         

laimentamaton (euroa) 0,13 0,05 0,46 0,57 

laimennusvaikutuksella oikaistu (euroa) 0,13 0,05 0,46 0,57 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

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

  2021 2020 2021 2020 

milj. euroa         

Tilikauden voitto 8,4 3,1 29,8 36,9 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää         

tulosvaikutteiseksi         

   Muuntoerot 1,9 1,9 3,7 -2,8 

   Rahavirran suojaukset 0,2 -0,2 0,5 -0,7 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 2,1 1,7 4,2 -3,5 

Tilikauden laaja tulos yhteensä 10,5 4,9 33,9 33,4 

          

Jakautuminen:         

Emoyrityksen omistajille 10,5 4,9 33,9 33,4 
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KONSERNIN TASE 

milj. euroa 31.12.2021 31.12.2020 

Varat     

Pitkäaikaiset varat     

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 49,8 46,4 

Käyttöoikeusomaisuus 22,2 18,1 

Liikearvo 8,2 8,3 

Muut aineettomat hyödykkeet 12,9 14,3 

Muut sijoitukset 0,5 0,5 

Laskennalliset verosaamiset 8,5 6,9 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 102,1 94,5 

      
Lyhytaikaiset varat     

Vaihto-omaisuus 193,4 103,3 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 149,0 113,3 

Ennakkomaksut 1,3 0,6 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 2,6 1,8 

Rahavarat 25,3 25,8 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 371,7 244,7 

      

Varat yhteensä 473,8 339,2 

      

  31.12.2021 31.12.2020 

Oma pääoma ja velat     

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma     

Osakepääoma 2,0 2,0 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 33,2 31,8 

Käyvän arvon rahasto -0,1 -0,6 

Muut rahastot 2,6 2,6 

Muuntoerot -2,4 -6,1 

Kertyneet voittovarat 172,0 153,0 

Oma pääoma yhteensä 207,4 182,9 

      
Pitkäaikaiset velat     

Laskennalliset verovelat 5,3 5,7 

Varaukset 0,7 0,6 

Rahoitusvelat 42,1 18,2 

Vuokrasopimusvelat 19,9 15,9 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 67,9 40,4 

      
Lyhytaikaiset velat     

Ostovelat ja muut velat 172,3 100,1 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,4 1,8 

Varaukset 1,6 4,2 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 20,0 6,2 

Vuokrasopimusvelat 3,2 3,7 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 198,4 115,9 

      
Velat yhteensä 266,4 156,3 

      
Oma pääoma ja velat yhteensä 473,8 339,2 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 

 

milj. euroa 
 Sijoitetun           

    vapaan oman Käyvän       Oma  

  Osake-  pääoman arvon Muut Muunto- Kertyneet pääoma 

Oma pääoma pääoma rahasto rahasto rahastot erot voittovarat yhteensä 

1.1.2021 2,0 31,8 -0,6 2,6 -6,1 153,0 182,9 

                

Laaja tulos     0,5   3,7 29,8 33,9 

                

Optiojärjestely           0,3 0,3 

Osingonjako           -11,0 -11,0 

Toteutetut osakeoptiot   1,3         1,3 

Oma pääoma               

31.12.2021 2,0 33,2 -0,1 2,6 -2,4 172,0 207,4 

 

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 

milj. euroa 
 Sijoitetun           

    vapaan oman Käyvän       Oma  

  Osake-  pääoman arvon Muut Muunto- Kertyneet pääoma 

Oma pääoma pääoma rahasto rahasto rahastot erot voittovarat yhteensä 

1.1.2020 2,0 31,0 0,2 6,9 4,6 122,0 166,7 

                

Laaja tulos     -0,7   -2,8 36,9 33,4 

                

Tytäryrityksen myynti       -4,3 -7,9 4,3 -7,9 

                

Omien osakkeiden 
hankinta 

          -0,8 -0,8 

Optiojärjestely           0,2 0,2 

Osingonjako           -9,6 -9,6 

Toteutetut osakeoptiot   0,9         0,9 

Oma pääoma               

31.12.2020 2,0 31,8 -0,6 2,6 -6,1 153,0 182,9 
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LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

milj. euroa 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 

      

Liiketoiminnan rahavirrat     

Tilikauden voitto 29,8 36,9 

Oikaisut tilikauden voittoon 22,7 15,2 

Käyttöpääoman muutos -52,7 -8,0 

Maksetut korot ja muut rahoituskulut  -1,0 -1,7 

Saadut korot  0,0 0,2 

Maksetut verot -11,3 -7,3 

Liiketoiminnan nettorahavirta -12,5 35,2 

      

Investointien rahavirrat     

Tytäryritysten myynti vähennettynä     

myyntihetken rahavaroilla   13,1 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -12,9 -9,4 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,4 0,3 

Osinkotuotot   0,1 

Investointien nettorahavirta -12,5 4,1 

      

Rahoituksen rahavirrat     

Osakkeiden merkinnät optio-oikeuksien perusteella 1,3 0,9 

Omien osakkeiden hankinta   -0,8 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 30,0   

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -6,0 -6,0 

Lyhytaikaisten lainojen nostot 13,9 1,2 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,2 -15,1 

Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -3,7 -4,0 

Maksetut osingot -11,0 -9,6 

Rahoituksen nettorahavirta 24,3 -33,3 

      

Rahavarojen muutos -0,8 6,0 

Rahavarat tilikauden alussa 25,8 20,4 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,3 -0,5 

Rahavarat tilikauden lopussa 25,3 25,8 
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Tilinpäätöstiedotteen liitetietoja 

LAADINTAPERIAATTEET  

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosi-katsaukset –standardin mukaisesti.  

Tilipäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä. 

IFRS tulkintakomitea antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja 

räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Konserni on huolellisen analyysin perusteella 

tullut johtopäätökseen, että tällä agendapäätöksellä ei ole vaikutusta pilvipalveluiden käyttöönottomenoihin konsernissa 

sovellettuihin laatimisperiaatteisiin. 

 

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. 
Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.  

Scanfil Oyj:n hallitus hyväksyi 21.2.2022 pidetyssä kokouksessa tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. 

 

TUOTTOJEN RYHMITTELY 

 

    10 - 12     10 - 12   

    2021     2020   

milj. euroa Tuotteet Palvelut Yhteensä Tuotteet Palvelut Yhteensä 

Asiakasryhmät             

Advanced Consumer Applications 51,9 1,0 52,9 39,1 2,2 41,4 

Automation & Safety 33,2 7,9 41,1 29,6 4,4 34,0 

Connectivity 8,4 1,9 10,4 6,2 0,2 6,4 

Energy & Cleantech 52,6 0,8 53,4 36,0 1,3 37,4 

Medtec & Life Science 33,6 0,4 33,9 27,3 2,3 29,5 

Discontinued 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 5,4 

Yhteensä 179,7 12,0 191,7 143,6 10,4 154,1 

              

Tuloutusajankohta             

Luovutetut tavarat ja palvelut 
yhtenä ajankohtana 

179,7 11,3 191,0 143,6 10,0 153,6 

Luovutetut palvelut ajan kuluessa   0,7 0,7   0,5 0,5 

Yhteensä 179,7 12,0 191,7 143,6 10,4 154,1 
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    1 - 12     1 - 12   

    2021     2020   

milj. euroa Tuotteet Palvelut Yhteensä Tuotteet Palvelut Yhteensä 

Asiakasryhmät             

Advanced Consumer Applications 197,5 7,1 204,6 146,5 4,7 151,3 

Automation & Safety 124,6 20,3 144,9 120,6 21,5 142,1 

Connectivity 32,6 2,4 35,0 28,1 0,5 28,6 

Energy & Cleantech 177,8 4,3 182,1 132,8 2,8 135,6 

Medtec & Life Science 114,9 5,7 120,6 101,3 6,6 107,8 

Discontinued 8,5 0,0 8,5 29,7 0,2 29,9 

Yhteensä 655,9 39,8 695,7 559,0 36,3 595,3 

              

Tuloutusajankohta             

Luovutetut tavarat ja palvelut 
yhtenä ajankohtana 

655,9 37,3 693,2 559,0 34,3 593,4 

Luovutetut palvelut ajan kuluessa   2,5 2,5   2,0 2,0 

Yhteensä 655,9 39,8 695,7 559,0 36,3 595,3 

 

LIIKEARVON MUUTOKSET 

milj. euroa 1 - 12 1 - 12 

  2021 2020 

      

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 8,3 8,0 

Muuntoerot -0,1 0,3 

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 8,2 8,3 

 

AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 

milj. euroa 1 - 12 1 - 12 

  2021 2020 

      

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 64,5 71,6 

Lisäykset 23,6 11,4 

Vähennykset -4,4 -1,6 

Liiketoimintojen myynti   -2,0 

Poistot ja arvonalentumiset -12,6 -13,4 

Muuntoerot 0,9 -1,6 

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 72,0 64,5 

Vuonna 2020 Scanfil Oyj:n tytäryhtiö Scanfil EMS Oy on myynyt Kiinassa sijaitsevan tytäryhtiön Scanfil (Hangzhou) Co., 

Ltd:n koko osakekannan 18,4 milj. euron kauppahinnalla. Liiketoimintojen myynti –rivillä esitetty aineellisen 

käyttöomaisuuden vähennys liittyy kyseiseen kauppaan. Poistot ja arvonalentumiset sisältävät Scanfil GmbH:n tehtaan 

sulkemiseen liittyvät käyttöomaisuuden arvonalentumiset 1,0 milj. euroa vuonna 2020. 



19/21 

 

 

RAHOITUSVAROJEN JA –VELKOJEN KIRJANPITOARVOT JA KÄYVÄT ARVOT 

 

milj. euroa   31.12.2021 31.12.2021 

    Tase-erien Tase-erien 

    kirjanpitoarvot käyvät arvot 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat       

  Osakesijoitukset   0,5 0,5 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä   0,5 0,5 

        

Lyhytaikaiset rahoitusvarat       

  Myyntisaamiset   132,6 132,6 

  Rahavarat   25,3 25,3 

Lyhtyaikaiset rahoitusvarat yhteensä   158,0 158,0 

        

Rahoitusvarat yhteensä   158,5 158,5 

        

Pitkäaikaiset rahoitusvelat       

  Korolliset velat   42,1 42,1 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä   42,1 42,1 

        

Lyhytaikaiset rahoitusvelat       

  Korolliset velat   6,2 6,2 

  Luottolimiitistä nostetut lainat   13,9 13,9 

  Ostovelat   127,3 127,3 

 Johdannaiset   0,1 0,1 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä   147,4 147,4 

        

Rahoitusvelat yhteensä   189,5 189,5 

 

 

Johdannaissopimusten arvonmääritys perustuu markkinoilta saataviin tietoihin (taso 2).   

Osakesijoitusten arvonmääritys perustuu hankintamenoon (taso 3), koska sijoituksien käypä arvo ei ole luotettavasti 

määritettävissä. 
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AVOIMET JOHDANNAISSOPIMUKSET 

milj. euroa 31.12.2021 Positiivinen Negatiivinen  Netto Nimellisarvo 

            

Koronvaihtosopimukset     -0,0 -0,0 18,0 

Valuuttatermiini, suojauslaskenta         0,1 -0,2 -0,1 30,5 

 

VARAUKSET 

        Uudelleen-   

  Reklamaatio- Eläkevaraus Muut järjestely   

milj. euroa 
ja 

takuuvaraus   varaukset varaus Yhteensä 

            

1.1.2021 0,2 0,1 0,4 4,0 4,7 

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

Varausten lisäys 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 

Käytetyt varaukset       -2,8 -2,8 

Käyttämättömien varausten purku -0,1 0,0     -0,1 

31.12.2021 0,1 0,1 0,5 1,4 2,2 

 

Varauksista pitkäaikaisia on 0,7 milj. euroa ja lyhytaikaista 1,6 milj. euroa.  

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. Uudelleenjärjestelyvaraus sisältää Scanfil GmbH:n Hampurin tehtaan sulkemiseen liittyvät kulut ja ovat pääosin 

henkilöstökuluja. 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 

 

milj. euroa   31.12.2021 31.12.2020 

        

Annetut pankkitakaukset   2,3 0,8 

 

 

Edellä mainittujen sitoumusten lisäksi on annettu seuraavat takaukset: 

Scanfil Oyj on antanut omavelkaiset takaukset Nordea Bank Abp:lle niiden vastuiden maksamisesta, jotka Scanfil Sweden 

AB:llä tehtyjen johdannaissopimusten perusteella Nordea Bank Abp:lle kulloinkin on sekä Skandinaviska Enskilda Banken 

AB:lle korvaten aiemmin Scanfil Sweden AB:n antamat vakuudet. Vastuu Skandinaviska Enskilda Banken AB:lle on 

maksimissaan 3,6 milj. euroa. 

Scanfil Oyj on antanut takauksen tytäryhtiö Scanfil Inc.:n vuokrasopimuksen velvoitteista. 

Scanfil EMS Oy on antanut takauksen Nordea Bank AB Shanghain sivuliikkeelle tytäryhtiö Scanfil (Suzhou) Co., Ltd:n ja 

Nordea Bank AB Shanghain sivuliikkeen välisen CNY 137M määräisen lainajärjestelyn vakuudeksi. 
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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 takauksen vuokranantajalle puolalaisen tytäryhtiö Scanfil Poland Sp. Zo.o.:n toimitiloja 

koskevan vuokrasopimuksen mukaisten vastuiden vakuudeksi. 

Konserniyhtiöiden puolesta voidaan antaa aika ajoin tavanomaisia emoyhtiöiden takauksia näiden 

asiakassopimusvelvoitteiden täyttämisen vakuudeksi. 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT  

Scanfil Oyj:llä ei ollut raportointikauden jälkeisiä tapahtumia. 

SCANFIL OYJ 

Petteri Jokitalo 

toimitusjohtaja 

 

Lisätietoja:  

toimitusjohtaja Petteri Jokitalo 

puh. 08 4882 111 

 

 

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden 

kokemus vaativista asiakkuuksista. 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 moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, 

automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja 

lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet 

kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen 

liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu kymmenen tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-

Amerikassa. 

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

lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä esityksessä 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 esitykseen 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 esityksessä ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tämän esityksen 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. 


