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SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2015 
 
Loka – joulukuu 
- Liikevaihto 142,8 milj. euroa (Q4 2014: 49,6), kasvua 187,9 % 
- Liikevoitto 3,8 milj. euroa (3,3), 2,7 % (6,6 %), liikevaihdosta kasvua 17,5 % 
- Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 5,3 milj. (3,3) euroa, 3,7 % (6,6 %) liikevaihdosta kasvua 63,3 % 
- Voitto katsauskaudella 1,2 milj. euroa (2,5), laskua 52,7 % 
- Tulos / osake 0,02 (0,04) euroa 
- Tulos / osake ilman kertaluontoisia eriä 0,05 euroa  
 
Tammi – joulukuu 
- Liikevaihto 377,3 milj. euroa (2014: 214,5), kasvua 75,9 % 
- Liikevoitto 14,0 milj. euroa (16,2), 3,7 % (7,6 %) liikevaihdosta, laskua13,7 % 
- Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 19,6 milj. euroa (16,4), 5,2 % (7,7 %) liikevaihdosta,  
  kasvua 19,5 %  
- Voitto katsauskaudella 8,4  milj. euroa (12,3), laskua 31,9 % 
- Tulos / osake 0,15 euroa (0,21) euroa 
- Tulos / osake ilman kertaluontoisia eriä 0,24 euroa 
 
PartnerTech AB:n (nykyinen Scanfil Sweden AB) luvut on konsolidoitu 1.7.2015 alkaen Scanfil konserniin. 
Tammi-joulukuun liikevoitto sisältää kertaluontoisia eriä yhteensä 5,6 milj. euroa. Kertaluontoiset erät 
muodostuvat PartnerTech AB:n hankintaan liittyvistä kirjauksista 2,3 milj. euroa, myytäväksi luokitellun 
tytäryhtiö PartnerTech Aerodyn AB:n käypään arvoon arvostamisesta 1,2 milj. euroa sekä Unkarin liikearvon 
arvonalentumisesta 2,1 milj. euroa. 
 
Scanfil arvioi vuoden 2016 liikevaihdon olevan 500 - 550 miljoonaa euroa ja liikevoiton ennen kertaluonteisia 
eriä 22 - 28 miljoonaa euroa. 
 
PartnerTech AS:n (Moss, Norja) ja PartnerTech UK:n (Cambridge) saneeraukseen liittyvien kertaluonteisten 
kulujen vuonna 2016 odotetaan olevan enintään 7,5 miljoonaa euroa. Arvioitu kertaluonteinen kulu sisältää 
saneerauskustannukset ja alaskirjaukset. PartnerTech Aerodyn AB:n myynnistä aiheutunut kertaluontoinen 
tappio  -1,2 miljoonaa euroa on kirjattu vuodelle 2015 .   
   
Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo: 
”Vuosi 2015 oli Scanfilille suurten muutosten vuosi. Teimme pitkän kehitysloikan ostamalla ruotsalaisen 
sopimusvalmistaja PartnerTechin.  Hankinnan myötä suurinpiirtein kaksinkertaistimme kokomme niin 
liikevaihdon, henkilöstön, asiakkuuksien kuin myös tehtaiden lukumäärän osalta. Asiakaskuntamme on nyt 
laajempi kuin koskaan ja myyntimme on hyvin tasapainossa eri asiakassegmenttien ja asiakkuuksien välillä.   
 
Vuosi 2015 oli Scanfilille myös vahvan kasvun vuosi, ja erityisesti juuri PartnerTechin hankinnan myötä.  
Liikevaihto kasvoi noin 377 miljoonaan euroon ja myynnin kasvu oli vahvaa vuoden jälkimmäisellä 
puoliskolla. Liikevoitto ennen kertaluontoisia eriä oli 19,6 miljoonaa euroa ja kertaluontoisten erien jälkeen 
14,0 miljoonaa euroa.  
 
Pääsimme hyvään vauhtiin yhtiöiden integraatiossa. Tästä suuri kiitos henkilöstöllemme, joka tarttui 
integrointiprosessiin innolla, aikailematta ja yhteen hiileen puhaltamalla.  Hyvät lähtökohdan yhdistämiselle 
antoi se, että molemmat yhtiöt jakoivat hyvin samantyyppiset arvot ja strategiat. 
 
Synergiaetuja haemme mm. hallinnosta, hankinnoista ja tehtaiden päällekkäisyyksiä karsimalla. Heikosti 
kannattavien tehtaiden saneeraus etenee: Norjan tehtaasta on jo tehty lopettamispäätös, Englannin tehtaalla 
on aloitettu yhteistoimintamenettely ja Ruotsissa sijaitseva PartnerTech Aerodyn AB on myyty. Kiinassa on 
aloitettu toimenpiteet päällekkäisyyksien karsimiseksi ja toiminnan virtaviivaistamiseksi. Tavoittelemme 
vuonna 2017 6 %:n raportoitua liikevoittotasoa.   
 
Meillä on erinomaiset lähtökohdat vuoteen 2016. Laajentunut asiakaskunta antaa meille paljon potentiaalia 
liiketoiminnan kasvattamiseen.  Asiakkaiden tarpeet ovat prioriteettimme myös tänä vuonna.  
Asiakastyytyväisyyden kehittäminen onkin parasta myyntityötä. Tavoitteena on kehittää Scanfilistä halutuin 
kumppani asiakkaillemme ja mielenkiintoisin työpaikka henkilöstöllemme. Tavoittelemme myös uusia 
asiakkuuksia, erityisesti Keski-Euroopassa. 
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Haluan kiittää Scanfilin henkilöstöä kovasta työstä ja hyvistä tuloksista. Kiitän myös koko Scanfilin 
henkilöstön puolesta asiakkaita, toimittajia, muita yhteistyökumppaneita sekä omistajia luottamuksesta ja 
hyvästä yhteistyöstä vuonna 2015.” 
 
HANKITUT LIIKETOIMINNOT  
 
Scanfil Oyj teki 25.5.2015 julkisen ostotarjouksen PartnerTech AB:n osakkeenomistajille, jossa 
osakkeenomistajille tarjottiin 35 Ruotsin kruunua käteisenä osakkeelta. Tarjousajan loppuun mennessä 
ostotarjoukseen oli tarjottu yhteensä 12 487 738 osaketta eli 98,6 prosenttia PartnerTechin osakkeista ja 
äänistä. Tarjousajan päätyttyä yhtiö käynnisti pakollisen lunastusmenettelyn jäljellä olevien osakkeiden 
hankkimiseksi. Scanfil sai 19.1.2016 niin sanotun ennakollisen omistusoikeuden PartnerTechin 
vähemmistöosakkeisiin. Asetettuaan vähemmistöosakkeenomistajille vakuuden lunastushinnan 
maksamisesta pakollisessa lunastusmenettelyssä Scanfilista tuli siten kaikkien PartnerTechin osakkeiden 
omistaja ennen pakollisen lunastusmenettelyn päättymistä. 
 
PartnerTech AB:n hankinta-ajankohta oli 2.7.2015. Hankintahinta 31.12.2015 omistetusta osuudesta 98,6 % 
on 47,0 milj. euroa. Scanfil on rahoittanut hankinnan Nordea Pankki Suomi Oyj:n myöntämällä luotolla. 
Tiedot hankitusta nettovarallisuudesta on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa. Kauppahinnan 
kirjanpitoarvojen ylittävästä osasta kohdistettiin pitkäaikaisille asiakassuhteille 10,8 milj. euroa (netto 
laskennallinen verovelka huomioiden) ja kohdistamatonta liikearvoa hankinnasta kirjattiin 7,1 milj. euroa.  
 
KONSERNIN RAKENNE 
 
Scanfil–konserni muodostuu emoyhtiö Scanfil Oyj:stä sekä kahdesta sen 100 %:sti omistamasta 
alakonsernista Scanfil EMS Oy (Suomi) ja Scanfil Sweden AB (Ruotsi). Scanfil EMS -alakonserni muodostuu 
emoyhtiö Scanfil EMS Oy:stä sekä kuudesta neljässä eri maassa toimivasta 100 %:sti omistetusta 
tytäryhtiöstä. Scanfil Sweden AB -alakonserni muodostuu emoyhtiö Scanfil Sweden AB:stä sekä 
kymmenestä seitsemässä eri maassa toimivasta 100 %:sti omistetusta tytäryhtiöstä. 
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS 
 
Scanfilin liikevaihto vuonna 2015 oli 377,3 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi vuodesta 2014 noin 76 %, mikä 
johtui pääasiassa PartnerTechin hankinnasta 1.7.2015. Liikevaihdon kehitys oli vahvaa erityisesti vuoden 
toisella puoliskolla. PartnerTechin asiakkuudet laajensivat Scanfilin asiakaskuntaa kaikissa asiakasryhmissä.  
Lisäksi toiminta laajeni uudelle toimialalle, Defence, Oil & Gas and Maritime.  Suurimman asiakkaan osuus 
liikevaihdosta oli noin 13 % ja kymmenen suurimman asiakkaan osuus noin 55 % liikevaihdosta.  
 
Liikevaihto kasvoi erityisesti ”Medtech, Life Science,Environmental Measurement” sekä ”Other 
Industries” - asiakasryhmissä. ”Other Industries” – asiakasryhmä sisältää teollisia asiakkuuksia mm. 
materiaalinkäsittelyn ja liiketilojen valaistuksen toimialoilla. ”Defence, Oil & Gas and Maritime” –
asiakasryhmän myynti piristyi vuoden viimeisellä neljänneksellä. ”Energy & Automation” ja ”Urban 
Application” -asiakasryhmässä kysyntä oli suurinpiirtein edellisen vuoden tasolla. ”Networks”–
asiakasryhmässä kysyntä oli odotettua matalammalla tasolla. 
 
Liikevaihto jakaantui eri asiakasryhmille seuraavasti (PartnerTech mukana 1.7.2015 alkaen):  
 

EUR / million 
2014 2015 

% liikevaihdosta 
2015 

Defence, Oil & Gas and Maritime 0,0 11,2 3,0 % 

Energy & Automation 61,3 71,2 18,9 % 

Medtec, Life Science, 
Environmental Measurements 17,0 43,5 11,5 % 

Networks 46,8 79,0 20,9 % 

Urban Applications 81,0 133,8 35,5 % 

Other Industries 8,4 38,6 10,2 % 

Yhteensä 214,5 377,3   
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TALOUDELLINEN KEHITYS 
 
Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 377,3 (214,5) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui alueellisten 
toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa ja USA 74 % (60 %), Aasia 26 % (40 %). 
PartnerTech AB:n luvut on konsolidoitu kuusi kuukautta  (1.7.2015 alkaen) Scanfil konserniin. 
 
Konsernin liikevoitto tammi-joulukuussa oli 14,0 (16,2) milj. euroa, joka on 3,7 (7,6) % liikevaihdosta. 
Liikevoitto sisältää kertaluontoisia eriä yhteensä 5,6 milj. euroa. Kertaluontoiset erät muodostuvat 
PartnerTech AB:n hankintaan liittyvistä kirjauksista 2,3 milj. euroa, myytäväksi luokitellun tytäryhtiö 
PartnerTech Aerodyn AB:n käypään arvoon arvostamisesta 1,2 milj. euroa sekä Unkarin liikearvon 
arvonalentumisesta 2,1 milj. euroa. Unkarin liiketoiminta ei ole kehittynyt ennakoidusti ja yhtiön 
tulevaisuuden näkymiä on alennettu. Tämän seurauksena arvonalentumistestaukseen perustuen on kirjattu 
liikearvon arvonalentuminen.   
 
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 19,6 milj. euroa ja 5,2 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna 
kertaluontoisia kuluja oli 0,2 milj. euroa. Katsauskauden tulos oli 8,4 (12,3) milj. euroa. Osakekohtainen tulos 
oli 0,15 (0,21) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 10,2 (16,5) %. Osakekohtainen tulos ilman kertaluontoisia 
kirjauksia oli 0,24 euroa.  
 
Liikevaihto loka-jouluuussa oli 142,8 (49,6) milj. euroa ja liikevoitto 3,8 (3,3) milj. euroa, 2,7 (6,6) % 
liikevaihdosta. Kvartaalin liikevoitto sisältää PartnerTech AB:n hankintaan liittyviä kertaluontoisia eriä 0,4 milj. 
euroa ja 1,2 milj. euroa PartnerTech Aerodyn AB:n arvostamisesta johtuvaa tappiota. Liikevoitto ilman 
kertaluontoisia eriä oli 5,3 milj. euroa ja 3,7 % liikevaihdosta. Kvartaalin voitto oli 1,2 (2,5) milj. euroa.  
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT 
 
Konsernin rahoitusasema on muuttunut PartnerTech AB:n hankinnan seurauksena, mutta on säilynyt 
tyydyttävänä. Konsernitaseen loppusumma oli 298,6 (134,0) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 197,2 (39,4) 
milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 113,8 (30,1) milj. euroa ja korollista 83,4 (9,3) milj. euroa. 
Omavaraisuusaste oli 34,2 (70,6) % ja nettovelkaantumisaste 60,3 (-10,5) %. Oma pääoma/osake oli 1,76 
(1,64) euroa. 
 
Scanfil on solminut Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa rahoitussopimuksen liittyen PartnerTech AB:n 
osakkeiden hankintaan. Scanfil on nostanut 50 milj. euron pitkäaikaisen luoton osakkeiden maksamiseksi ja 
nostanut käytettävissä olevaa luottolimiittiä 35 milj. eurolla Scanfil Sweden AB -alakonsernin 
jälleenrahoittamiseksi ja käyttöpääomatarpeita varten. 
 
Rahavarat olivat 22,3 (19,2) milj. euroa. 
 
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-joulukuussa 14,3 (11,0) milj. euroa. Käyttöpääoman 
muutos kaudella oli -6,1 (-5,2) milj. euroa. Käyttöpääomaan on sitoutunut enemmän pääomaa johtuen 
korkeammasta liikevaihdosta. Investointien rahavirta oli -52,6 (-8,0) milj. euroa ja muodostui kuluvana 
vuonna pääosin PartnerTech AB:n hankinnasta. Rahoituksen rahavirta 40,7 (-13,0) milj. euroa sisältää 
PartnerTech AB:n hankintaa varten nostetun luoton, lainanlyhennykset sekä pankin luottolimiitin käytön 
muutoksen sekä osingonmaksun. 
 
Bruttoinvestoinnit tammi-joulukuussa olivat 54,3 (8,2) milj. euroa, joka on 14,4 (3,8) % liikevaihdosta. 
PartnerTech AB:n hankinnan osuus investoinneista oli 47,6 milj. euroa. Muulta osin investoinnit ovat pääosin 
kone- ja laitehankintoja. Edellisenä vuonna investoinnit sisältävät Schaltex Systems GmbH:n osakkeiden 
hankintamenon 5,8 milj. euroa. Poistot olivat 10,8 (4,6) milj. euroa. 
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HALLITUKSEN VALTUUDET 
 
Yhtiökokous valtuutti 8.4.2015 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeanneista 
ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen esitysten mukaan. 
 
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouksen päätökset ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla 
www.scanfil.com. 
 
Hallituksella ei ole voimassa olevaa valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen. 
 
OMAT OSAKKEET 
 
Yhtiö ei omista omia osakkeita. 
 
OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS 
 
Vuoden korkein kaupantekokurssi oli 4,06 euroa ja alhaisin 2,36 euroa kauden päätöskurssin ollessa 3,81 
euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli 5 201 866 kappaletta, mikä vastaa 9,0 % koko 
osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 31.12.2015 oli 220,0 milj. euroa.  
 
HENKILÖSTÖ 

 
Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 3 879 (1 782) henkeä, joista ulkomailla 3 554 (1 545) ja 
325 (237) Suomessa. Maantieteellisesti henkilöstö jakautui tilikauden lopussa seuraavasti: Eurooppa ja USA 
68 % (57 %) ja Aasia 32 % (43 %). Konsernin keskimääräinen henkilömäärä tilikauden aikana oli 2 690 (1 
773) henkeä. 
 
OPTIO-OHJELMAT 
 
Scanfil Oyj:n hallitus päätti 28.10.2015 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 250 000 optio-
oikeuden antamisesta jakautuen Scanfil Oyj:n toimitusjohtajalle ja seitsemälle konsernin avainhenkilölle. 
 
ILMOITUKSET OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA 
 
Tilikauden aikana Scanfil ei vastaanottanut ilmoituksia omistusosuuden muutoksista. 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Scanfil Sweden AB:n (ent. PartnerTech AB) norjalaisen tytäryhtiö PartnerTech AS yhteistoiminta neuvottelut  
päättyivät 11.1.2016. PartnerTech AS:n hallitus päätti neuvottelujen lopputuloksen perusteella aloittaa 
tehtaan tuotannollisen toiminnan alasajon. Toiminnan lopettamisesta arvioidaan aiheutuvan noin 5 – 7,5 
miljoonan euron negatiivinen tulosvaikutus, josta kassavaikutteista noin 3 – 5,5 miljoonaa euroa. 
Toimenpiteet on suunniteltu saatavan päätökseen pääosin 30.6.2016 mennessä ja tulosvaikutus kohdistuu 
pääosin vuoden 2016 ensimmäiselle neljännekselle. 
 
Scanfil Sweden AB:n (ent. PartnerTech AB) englantilainen tytäryhtiö Scanfil Limited ilmoitti 19.2.2016 yhtiön 
henkilöstölle aikomuksesta järjestää uudelleen yhtiön toimintaa. Samalla Scanfil Limited ilmoitti aloittavansa 
Englannin lainsäädännön mukaisen tiedotus- ja neuvottelumenettelyn henkilöstöryhmien edustajien kanssa. 
Neuvotteluissa on esillä myös mahdollisuus tehtaan toiminnan lopettamiseen. Neuvottelut koskevat koko 
yhtiön henkilökuntaa. 
 
Scanfil Sweden AB:n (ent. PartnerTech AB) hallitus päätti myydä Ruotsin Karlskogassa sijaitsevan 
tytäryhtiön PartnerTech Aerodyn AB:n koko osakekannan 350.000 euron käteiskauppahinnalla. Kauppakirja 
allekirjoitettiin 19.2.2016. Kaupan lopullinen toteutuminen on ehdollinen eräiden tavanomaisten 
ennakkoehtojen täyttymiselle joiden arvioidaan tuotetuvan huhtikuun 2016 aikana. Scanfil-konsernille 
aiheutuu kaupasta noin1,2 milj. euron kertaluonteinen tappio, joka on kirjattu konsernin tilikauden 2015 
tulokseen. 
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TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Scanfil arvioi vuoden 2016 liikevaihdon olevan 500 - 550 miljoonaa euroa ja liikevoiton ennen kertaluonteisia 
eriä 22 - 28 miljoonaa euroa. 
 
PartnerTech AS:n (Moss, Norja) ja PartnerTech UK:n (Cambridge) saneeraukseen liittyvien kertaluonteisten 
kulujen vuonna 2016 odotetaan olevan enintään 7,5 miljoonaa euroa. Arvioitu kertaluonteinen kulu sisältää 
saneerauskustannukset ja alaskirjaukset. Aerodyn AB:n myyntiin liittyvät tulosvaikutukset -1,2 miljoonaa 
euroa on kirjattu vuodelle 2015.   
  
LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT  
 
Globaalin talouden heikentyminen ja kansainvälinen investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen voisivat 
vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asiakkaiden liiketoiminnan kehittymiseen ja heikentää kysyntää 
sopimusvalmistusmarkkinoilla. Scanfilin liiketoimintaan liittyy myös valuuttakurssivaihtelusta aiheutuvia 
riskejä. 
 
Scanfilin liiketoiminnot ovat laajentuneet niin tehdasverkoston, asiakaskunnan kuin myös myyntialueiden 
osalta PartnerTechin hankinnan myötä. Olennaiset toiminnot ovat kuitenkin samat kuin aikaisemmin. Uusia 
merkittäviä riskejä ei ole tunnistettu PartnerTechin hankintaan liittyen eikä Scanfilin liiketoiminnan riskeissä 
ole tapahtunut oleellisia muutoksia katsauskauden aikana.  Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin 
kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa sekä konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 JA HALLITUKSEN ESITYKSET VARSINAISELLE 
YHTIÖKOKOUKSELLE 
 
Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2016 yhtiön pääkonttorissa Sievissä. 
 
Osinko vuodelta 2015 
Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti vuosittaisesta tuloksesta n. 1/3. 
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 5.075.524,11 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 
31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vapaasta omasta pääomasta osinkoa 0,08 euroa/osake eli 
yhteensä 4.618.435,12 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun 
täsmäytyspäivänä 14.4.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osingonmaksupäivä on 21.4.2016.  
 
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 yhtiökokoukselle Scanfil Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi 
julkaistaan yhtiökokouskutsun yhteydessä. 
 
Yhtiö julkaisee yhtiökokouskutsun myöhemmin erikseen. 
 
LAADINTAPERIAATTEET 
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti noudattaen samoja 
laadintaperiaatteita kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä.  
 
Taulukoiden yksittäiset luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yksittäisten lukujen 
yhteenlaskettu summa voi poiketa esitetystä summaluvusta. 
Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
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Konsernin tuloslaskelma         
milj. euroa         

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

  2015 2014 2015 2014 

          

Liikevaihto 142,8 49,6 377,3 214,5 

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

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden         

varastojen muutos -0,7 -1,0 4,7 -0,2 

Kulut -135,4 -44,1 -357,9 -193,8 

Poistot -3,2 -1,4 -10,8 -4,6 

Liikevoitto 3,8 3,3 14,0 16,2 

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

Voitto ennen veroja 3,6 3,2 13,8 15,9 

Tuloverot -2,4 -0,7 -5,4 -3,6 

Tilikauden voitto 1,2 2,5 8,4 12,3 

          

Jakautuminen:         

emoyrityksen omistajille 1,2 2,5 8,4 12,3 

          

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta         

laskettu osakekohtainen tulos:         
   laimentamaton ja laimennusvaikutuksella 
oikaistu          

   osakekohtainen tulos (euroa) 0,02 0,04 0,15 0,21 

  

          

Konsernin laaja tuloslaskelma 

milj. euroa         

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

  2015 2014 2015 2014 

          

Tilikauden voitto 1,2 2,5 8,4 12,3 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää         

tulosvaikutteiseksi         

   Muuntoerot 0,1 1,2 2,8 4,6 

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

Tilikauden laaja tulos yhteensä 1,2 3,8 10,7 17,0 

          

Jakautuminen:         

emoyrityksen omistajille 1,2 3,8 10,7 17,0 
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Konsernitase     

milj. euroa     

      

Varat 31.12.2015 31.12.2014 

      

Pitkäaikaiset varat     

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 45,1 27,1 

Liikearvo 10,9 5,9 

Muut aineettomat hyödykkeet 18,5 5,0 

Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 

Laskennalliset verosaamiset 2,4 0,3 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 76,9 38,4 

      

Lyhytaikaiset varat     

Vaihto-omaisuus 90,8 35,5 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 105,0 40,9 

Ennakkomaksut 2,2 0,0 

Rahavarat 22,3 19,2 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 220,3 95,7 

      

Myytävissä olevat omaisuuserät 1,5   

      

Varat yhteensä 298,6 134,0 

      

      

Oma pääoma ja velat 31.12.2015 31.12.2014 

      

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma     

Osakepääoma 2,0 2,0 

Muuntoerot 15,6 12,9 

Muut rahastot 5,9 6,0 

Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,7 10,7 

Kertyneet voittovarat 67,2 63,0 

Oma pääoma yhteensä 101,4 94,6 

      

Pitkäaikaiset velat     

      

Laskennalliset verovelat 3,4 0,0 

Varaukset 1,5 0,5 

Rahoitusvelat 45,5 0,5 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 50,4 1,0 

      

Lyhytaikaiset velat     

Ostovelat ja muut velat 105,2 28,8 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verovelat 3,0 0,9 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 37,9 8,8 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 146,1 38,4 

      

Myytävissä olevat omaisuuserät 0,7   

      

Velat yhteensä 197,2 39,4 

      

Oma pääoma ja velat yhteensä 298,6 134,0 
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Konsernin rahavirtalaskelma     

milj. euroa     

  1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 

Liiketoiminnan rahavirrat     

Tilikauden voitto 8,4 12,3 

Oikaisut tilikauden voittoon 17,2 7,5 

Käyttöpääoman muutos -6,1 -5,2 

Maksetut korot ja muut rahoituskulut  -1,5 -0,4 

Saadut korot  0,2 0,2 

Maksetut verot -3,8 -3,3 

Liiketoiminnan nettorahavirta 14,3 11,0 

      

Investointien rahavirrat     
Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla -47,0 -5,8 

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

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,5 0,1 

Muiden sijoitusten luovutustulot 0,1   

Investointien nettorahavirta -52,6 -8,0 

      

Rahoituksen rahavirrat     

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -4,9   

Lyhytaikaisten lainojen nostot 3,3   

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -34,8 -10,5 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 81,3 0,4 

Maksetut osingot -4,0 -2,9 

Rahoituksen nettorahavirta 40,7 -13,0 

      

Rahavarojen muutos 2,5 -10,1 

      

Rahavarat tilikauden alussa 19,2 28,2 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,6 1,1 

Rahavarat tilikauden lopussa 22,3 19,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCANFIL OYJ                                                                                  TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2015 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

milj. euroa             

              

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   

              

        Sijoitetun   Oma  

  Osake-  Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma 

  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä 

Oma pääoma             

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

              

IFRS 2         0,1 0,1 

              

Rahastosiirrot     0,2   -0,2 0 

              

Osingonjako         -4,0 -4,0 

              

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

              

              

Oma pääoma             

31.12.2015 2,0 15,6 5,9 10,7 67,2 101,4 

              

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   

              

        Sijoitetun   Oma  

  Osake-  Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma 

  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä 

Oma pääoma             

1.1.2014 2,0 8,2 5,7 10,7 53,8 80,5 

              

IFRS 2         0,0 0,0 

              

Rahastosiirrot     0,2   -0,2 0 

              

Osingonjako         -2,9 -2,9 

              

Laaja tulos   4,6 0,1   12,3 17,0 

              

              

Oma pääoma             

31.12.2014 2,0 12,9 6,0 10,7 63,0 94,6 
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Konsernin tunnusluvut       

        

  1 - 12 1 - 12   

  2015 2014   

        

Oman pääoman tuotto, % 8,6 14,0   

Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,2 16,5   

Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 83,4 9,3   

Nettovelkaantumisaste, % 60,3 -10,5   

Omavaraisuusaste, % 34,2 70,6   

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 54,3 8,2   

% liikevaihdosta 14,4 3,8   

Henkilöstö keskimäärin 2 690 1 764   

        

Tulos / osake, euroa 0,15 0,21   

Oma pääoma / osake, euroa 1,76 1,64   

Osinko / osake, euroa 0,08 0,07   

Osinko / tulos, % 55,2 32,9   

Efektiivinen osinkotuotto, % 2,10 2,85   

Hinta / voitto-suhde (P/E-luku) 26,3 11,5   

        

Vuoden alin kurssi, euroa 2,36 1,30   

Vuoden ylin kurssi, euroa 4,06 2,74   

Vuoden keskikurssi, euroa 2,92 1,95   

Kurssi vuoden lopussa, euroa 3,81 2,46   

Markkina-arvo vuoden lopussa, milj. euroa 220,0 142,0   

        

Osakkeiden lukumäärä tkpl       

kauden lopussa       

 - ilman omia osakkeita 57 730 57 730   

 - painotettu keskiarvo 57 730 57 730   

        

        

Konsernilla on 50,0 milj. euron pitkäaikainen luotto, johon on tehty koronvaihtosopimus. 

Suojauksen tavoitteena on suojautua vaihtuvakorkoiseen lainaan liittyvien korkovirtojen  

vaihteluilta. 

  

Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna  

oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä. 
 

Segmenttitiedot     

milj. euroa 1 - 12 1 - 12 

  2015 2014 

Liikevaihto     

Eurooppa ja USA 282,2 131,9 

Aasia 113,2 86,8 

Segmenttien välinen liikevaihto -18,1 -4,2 

Yhteensä 377,3 214,5 

      

Liikevoitto     

Eurooppa ja USA 4,4 7,9 

Aasia 9,6 8,3 

Yhteensä 14,0 16,2 
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Varat     

Eurooppa ja USA 201,4 64,9 

Aasia 86,3 63,2 

Liikearvo 10,9 5,9 

Yhteensä 298,6 134,0 
 

Hankitut liiketoiminnot         

milj. euroa         

          

Scanfil Oyj on hankkinut julkisella ostotarjouksella omistukseensa ruotsalaisen sopimusvalmistuskonsernin 

PartnerTech AB:n. Hankinta-ajankohta on 2.7.2015.         

Osakkeiden hankintahinta on 47,6 milj. euroa, josta tilinpäätöshetkellä oli velkana 0,7 milj. euroa.   

Hankinta on rahoitettu Nordea Pankki Suomi Oyj:n myöntämällä 50 milj. euron luotolla.   
Hankintaan liittyvät kulut 1,2 milj. euroa muodostuvat pääosin neuvonantopalkkioista ja due diligence -
kuluista. 

          

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat seuraavat: 

          

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 18,5       

Pitkäaikaiset asiakassuhteet 13,9       

Muut aineettomat oikeudet 0,4       

Laskennallinen verosaamiset 2,9       

Vaihto-omaisuus 43,4       

Myyntisaamiset ja muut saamiset 58,4       

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 1,3       

Rahavarat 1,7       

Varat yhteensä 140,5       

          

Varaukset 2,3       

Laskennalliset verovelat 3,1       

Pitkäaikaiset korolliset velat 1,2       

Ostovelat ja muut velat 60,9       

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 1,1       

Lyhytaikaiset korolliset velat 31,4       

Velat yhteensä 99,9       

          

Nettovarallisuus yhteensä 40,6       

          

Liikearvon syntyminen hankinnassa:         

          

Hankintameno 47,6       

          

Liikearvo -7,1       

          

Kauppahinnasta maksettu rahana  47,0       

Hankitun yrityksen rahavarat 1,7       

          

Rahavirtavaikutus 45,3       

          

          

Kauppahinnasta kohdistettiin pitkäaikaisille asiakassuhteille 13,9 milj. euroa.  

Kohdistamantonta liikearvoa hankinnasta kirjattiin 7,1 milj. euroa. 

PartnerTech AB on konsolidoitu 1.7.2015 alkaen Scanfil konserniin. Scanfilin liikevaihto  

tammi-joulukuussa 2015 olisi ollut 517,0 milj. euroa ja tilikauden voitto 6,5 milj. euroa, mikäli tilikauden  

aikana hankittu liiketoiminta olisi yhdistelty jo 1.1.2015 alkaen.       
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Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset     

milj. euroa 1 - 12 1 - 12 

  2015 2014 

      

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 27,1 28,5 

Lisäykset 7,5 1,7 

Liiketoimintojen yhdistäminen 18,3 0,3 

Vähennykset -0,7 -0,0 

Poistot -6,8 -4,2 

Arvonalentumiset -0,3   

Muuntoerot 0,0 0,9 

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 45,1 27,1 
 
 
 
 
 

Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot ja käyvät arvot   

milj. euroa       

  31.12.2015   31.12.2014 

  Tase-erien   Tase-erien 

  kirjanpitoarvot   kirjanpitoarvot 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat       

  Myytävissä olevat sijoitukset 0,0   0,0 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 0,0   0,0 

        

Lyhytaikaiset rahoitusvarat       

  Myyntisaamiset ja muut saamiset 102,2   39,4 

  Rahavarat 22,3   19,2 

  Valuuttatermiinit 0,0   0,0 

Lyhtyaikaiset rahoitusvarat yhteensä 124,5   58,7 

        

Rahoitusvarat yhteensä 124,5   58,7 

        

Pitkäaikaiset rahoitusvelat       

  Korolliset velat 45,0   0,4 

  Rahoitusleasingvelat 0,6   0,1 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 45,5   0,5 

        

Lyhytaikaiset rahoitusvelat       

  Korolliset velat 5,8   8,6 

  Rahoitusleasingvelat 0,9   0,1 

  Luottolimiitistä nostetut lainat 31,1     

  Johdannainen 0,7   0,3 

  Ostovelat ja muut velat 86,5   22,6 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 125,1   31,7 

        

Rahoitusvelat yhteensä 170,6   32,2 

        

Johdannaissopimusten arvonmääritys perustuu markkinoilta saataviin tietoihin (taso 2). 

Myytävissä olevien sijoitusten arvonmääritys perustuu hankintamenoon (taso 3), 

koska sijoituksien käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä. 
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Konsernin vastuusitoumukset         

milj. euroa         

    1 - 12 1 - 12   

    2015 2014   

          

Annetut yrityskiinnitykset   110,0 26,0   

Annetut irtaimistokiinnitykset   21,9     

Annetut takaukset   3,0 0,6   

Vuokravastuut   18,4 2,6   

          

Osana PartnerTech AB:n hankinnan rahoitusta Scanfil on pantannut uusia yrityskiinnityksiä.    
Vuokravastuut muodostuvat pääosin tuotantotilojen vuokrista. Vuokravastuut on ilmoitettu ilman 
arvonlisäveroa. 

          

Scanfil Oyj on antanut omavelkaisen takauksen Nordea Pankki Suomi Oyj:lle Scanfil Kft:n 1,0 milj. 

euron luottolimiitistä sekä Siemens Finance GmbH:lle Scanfil GmbH:n 0,2 milj. euron leasingvastuista.  

          

Scanfil EMS Oy on antanut takauksen tytäryhtiön asiakkaan toimitussopimuksen perusteella   

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

7 vuoden kuluttua viimeisen tuotesopimuksen päättymisestä.        

          

PartnerTech AB:n tytäryhtiöosakkeet on pantattu Skandinaviska Enskilda Banken AB:lta olevien lainojen ja 

muiden vastuiden vakuudeksi. PartnerTech AB on antanut eräille tytäryhtiöiden liikekumppaneille takaukset 

liikesuhteesta mahdollisesti syntyvistä velvoitteista.         

          

Luottolimiiteistä oli käytössä 31.12.2015 yhteensä 31,1 milj. euroa.       
 
 
 

Lähipiiritapahtumat 

        

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

Jussi Real Estate Oy:n pääomistajia ovat mm. Jussi Capital Oy ja Rela Invest Oy.   
Jussi Capital Oy:n pääomistajia ovat mm. Jorma Takanen (Scanfil Oyj:n hallituksen jäsen 20.8.2015 
saakka), Harri Takanen ja Jarkko Takanen. 
Rela Invest Oy:n omistajiin kuuluu mm. Reijo Pöllä (Scanfil EMS Oy:n johtoryhmän jäsen 30.9.2015 
saakka). 

        

Maksetut vuokrat tammi - joulukuussa 2015 olivat 19 tuhatta euroa (tammi-joulukuu 2014 19 tuhatta euroa). 

        

Hallintopalveluveloitukset Sievi Capital Oyj:ltä tammi - joulukuussa 2015 olivat 31 tuhatta euroa  

(tammi -  joulukuu 2014 olivat 45,8 tuhatta euroa).       
 
 

Lukuja neljännesvuosittain               

milj. euroa                 

                  

  Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15 Q4/14 Q3/14 Q2/14 Q1/14 

Liikevaihto 142,8 135,8 52,8 45,9 49,6 56,7 60,6 47,6 

Liikevoitto 3,8 5,2 2,3 2,7 3,3 5,2 5,2 2,5 

Liikevoitto, % 2,7 3,9 4,3 5,8 6,6 9,2 8,6 5,3 

Kauden tulos 1,2 2,8 1,7 2,7 2,5 3,8 4,3 1,7 
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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 
CEO 
 
 
Lisätiedot:  
CEO 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 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 
kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen 
liittyvien toimialojen yritykset.  
 
Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 16 
tuotantoyksikköä, joissa työskentelee 3800 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. 
 


