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• Toistamme myy-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 0,60 euroon (aik. 1,00 euroa) 
• Enedon H2-suoritus jäi odotuksiamme vaisummaksi
• Teimme lähivuosien tulosennusteisiimme nostoja käänneohjelman tulevia etappeja heijastellen
• Mielestämme nykyinen arvostus puoltaa vielä tilanteen sivusta seuraamista

Inderes Yhtiöasiakas



Paremman huomisen voi jo hahmotella 
Enedo Yhtiöpäivitys 19.2.2021 07.55

Analyytikot

Avainluvut

(aik. Myy)

Myy

0,70

(aik. 1,00 EUR)

0,60 EUR

Suositus

Osakekurssi:

Toistamme myy-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 0,60 euroon (aik. 1,00 euroa). Enedon tuleva 
rahoitusjärjestely tuo yhtiölle kaivattuja taloudellisia resursseja perustan kuntoon laittamiseksi ja kestävän 
käänteen valmistelemiseksi. Pitkän aikavälin mahdollisuuksien petaamisella on kuitenkin hintansa ja tässä 
tapauksessa se on nykyisten omistajien osuuksien ikävän kova laimentuminen. Annin jälkeiseen maailmaan 
katsottuna osake ei ole myöskään riittävän halpa tuloskäänteeseen liittyvät riskit huomioiden. 

Odotuksiamme matalasykkeisempi suoritus 

Enedon liikevaihto laski H2:lla 7 % 18,8 MEUR:oon, mikä oli lähes samalla viivalla 19,3 MEUR:n ennusteemme 
kanssa. Liikevaihdon laskun pääajuri oli odotetusti koronapandemian aiheuttama epävarmuus, mikä näkyi Power 
Suppliesin ja Led Driversin laskeneissa toimituksissa. Maantieteellisesti kovimmat kolhut otti vastaan Yhdysvaltain 
markkina, jossa liikevaihto laski 35 % vuodentakaisesta. Enedo kommentoi lokakuun tulosvaroituksensa 
yhteydessä Yhdysvaltain kimurantista tilanteesta, eikä pehmeissä luvuissa siten mitään yllättävää ollut. Raportin 
kirkkain valopilkku oli jälleen Power Systems -tuotelinja, jonka myynti jatkoi vahvassa 30 % lennossa. Enedo ylsi 
H2:lla -0,6 MEUR:n käyttökatteeseen, mikä jäi varsin reilusti vakaata tulostasoa ennakoineen ennusteemme alle. 
Tulostasoa rasitti vertailukautta pienempi liikevaihto ja koronapandemian aiheuttamat ylimääräiset kulurasitteet, 
joita yhtiö ei omilla väliaikaisilla säästötoimilla kyennyt täysimääräisesti kompensoimaan. 

Lisäsimme käänneohjelman etappeja ennusteisiimme 

Vuodelle 2021 Enedo ohjeistaa yli 40 MEUR:n liikevaihtoa, positiivista käyttökatetta ja paranevaa, mutta vielä 
negatiiviseksi jäävää oikaistua liikevoittoa. Olemme säätäneet kuluvan vuoden ennusteemme vastaamaan yhtiön 
ohjeistusta. Koko vuoden osalta odotamme Enedon liikevaihdon asettuvan 42 MEUR:oon ja oikaistun liiketappion 
0,3 MEUR:oon elpyvää toimintaympäristöä sekä parantuvaa kustannustehokkuutta heijastellen. Vuonna 2021 
odotamme käänneohjelmasta tulevien suorien hyötyjen jäävän maltillisiksi. Tehostuskoneen odotammekin 
pääsevän selvemmin vauhtiin vuosina 2022-2023, mitä peilaten olemme myös tämän aikavälin 
tulosennusteitamme selvemmin korjanneet. Liikevaihdon osalta odotamme yhtiön yltävän keskipitkällä aikavälillä 
tavoittelemansa 5-10 % kasvuhaarukan sisään. Pidemmällä katsottaessa mielenkiintoisia mahdollisuuksia piilee 
mielestämme myös uuden pääomistajan Inissionin toimialaosaamisessa ja verkoston hyödyntämisessä. 

Pysymme varovaisella kannalla 

Tulevat osakeannit huomioiden Enedon markkina-arvo on tällä hetkellä 18 MEUR ja velaton yritysarvo (EV) 22 
MEUR. Vuosi 2021 tulee olemaan yhtiölle vielä perustan rakentamista ja käänteen valmistelemista, minkä 
seurauksena odotamme tulosrivien jäävän käyttökatetta lukuun ottamatta vielä pakkaselle. Arvostuksen 
tarkastelussa katseet tuleekin mielestämme siirtää vuoteen 2022. Tällöin yhtiön tulisi arviomme mukaan olla jo 
selvästi käänteen puolella ja tulostason antaa samalla ensimmäisiä viitteitä kestävästä ansaintakyvystä. Vuoden 
2022 ennusteillamme yhtiön EV/EBITDA-kerroin on 7x ja EV/EBIT 22x. Nämä tasot ovat Enedon yhtiöprofiili 
huomioiden hyvin korkeita. Vaikka uskommekin yhtiön kykenevän uuden pääomistajan ja vahvistuvan 
pääomarakenteen turvin käänteen toteuttamaan, ei nykyinen arvostuskuva ole mielestämme tuleva diluutio ja 
käänneriskit huomioiden tarpeeksi palkitseva. Tilanteen sivusta seuraaminen onkin mielestämme vielä järkevintä. 

Joonas Korkiakoski

+358 40 182 8660

joonas.korkiakoski@inderes.fi

2020 2021e 2022e 2023e

Liikevaihto 39 42 46 48

kasvu-% -11 % 10 % 7 % 5 %

EBIT oik. -3,9 -0,3 1,0 1,4

EBIT-% oik. -10,2 % -0,6 % 2,2 % 3,0 %

Nettotulos -6,2 -1,0 0,5 0,7

EV/EBITDA (oik.)* neg. 12,6 7,1 5,5

EV/EBIT (oik.)* neg. neg. 22,1 14,3

Lähde: Inderes
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Liikevaihto ennusteidemme tasalla 

Enedon liikevaihto laski H2:lla 7 % 18,8 MEUR:oon, 
mikä oli lähes samalla viivalla 19,3 MEUR:n
ennusteemme kanssa. Liikevaihdon laskun pääajuri 
oli odotetusti koronapandemian aiheuttama 
epävarmuus, mikä näkyi Power Suppliesin ja Led 
Driversin laskeneissa toimituksissa. Maantieteellisesti 
kovimmat kolhut otti vastaan Yhdysvaltain markkina, 
jossa liikevaihto laski 35 % vuodentakaisesta. Enedo
kommentoi lokakuun tulosvaroituksensa yhteydessä 
Yhdysvaltain kimurantista tilanteesta, eikä pehmeissä 
luvuissa siten mitään yllättävää ollut. Raportin kirkkain 
valopilkku oli jälleen Power Systems -tuotelinja, jonka 
myynti jatkoi vahvassa 30 % lennossa. Absoluuttisesti 
pienen tuotelinjan strateginen merkitys on oleellinen. 
Tuotelinjan loppukäytöt edellyttävät tyypillisesti 
vaativien olosuhteiden sietokykyä ja korkeaa 
teknologiaa. Käsityksemme mukaan Enedo on juuri 

parhaimmillaan tällaisten vaatimusten ympäristössä, 
minkä myötä Power Systems -tuotelinjan hyvä 
kehitys on oiva osoitus myös Enedon omasta 
kilpailukyvystä. 

H1:llä Tunisian tuotantolaitoksen sulkutoimista 
aiheutuneet jättämät yhtiö puolestaan kommentoi 
suunnitelmien mukaisesti kyenneen purkamaan ja 
Tunisian tuotannon pysyneen käynnissä koko 
vuosipuoliskon ajan. Arviomme mukaan 
tuotantolaitosta ei kuitenkaan ole kyetty täysin 
normaalisti ajamaan, mikä on väistämättä tiettyjä 
tehokkuuskitkoja yhtiölle aiheuttanut. 

Tulos jäi odotuksistamme 

Enedo ylsi H2:lla -0,6 MEUR:n käyttökatteeseen, mikä 
jäi varsin reilusti vakaata tulostasoa ennakoineen 
ennusteemme alle. Tulostasoa rasitti vertailukautta 
pienempi liikevaihto ja koronapandemian 

aiheuttamat ylimääräiset kulurasitteet, joita yhtiö ei 
omilla väliaikaisilla säästötoimilla kyennyt 
täysimääräisesti kompensoimaan. Ison kuvan 
kannalta H2-numeroiden pehmeys ei kuitenkaan ole 
erityisen oleellista alkuviikosta tiedotettua 
rahoitusjärjestelyä ja sen myötä kohentuvaa 
käännepohjaa ja laskevaa riskiprofiilia heijastellen. 

Odotuksiamme matalasykkeisempi suoritus 

Ennustetaulukko H2'19 H2'20 H2'20e H2'20e Konsensus Erotus (%) 2020

MEUR / EUR Vertailu Toteutunut Inderes Konsensus Alin Ylin Tot. vs. inderes Tot.

Liikevaihto 20,3 18,8 19,3 -3 % 38,5

Käyttökate 0,2 -0,6 0,2 -359 % -0,7

Liikevoitto (oik.) -1,5 -2,2 -1,5 43 % -3,9

Liikevoitto -1,5 -2,4 -1,5 58 % -4,3

EPS (raportoitu) -0,17 -0,46 -0,20 135 % -0,46

Liikevaihdon kasvu-% 17,3 % -7,4 % -5,0 % -2,4 %-yks. -11,1 %

Liikevoitto-% (oik.) -7,4 % -11,6 % -7,9 % -3,7 %-yks. -10,2 %

Lähde: Inderes

https://www.inderes.fi/fi/uutiset/enedo-toteuttaa-ison-rahoitusjarjestelyn-ja-vauhdittaa-kaanneohjelmaa


Lisäsimme käänneohjelman etappeja ennusteisiimme 
Ennustemuutokset 2021e 2021e Muutos 2022e 2022e Muutos

MEUR / EUR Vanha Uusi % Vanha Uusi %

Liikevaihto 43,0 42,5 -1 % 44,7 45,6 2 %

Käyttökate 3,2 1,8 -42 % 3,5 3,7 6 %

Liikevoitto ilman kertaeriä 0,4 -0,3 -165 % 0,8 1,0 25 %

Liikevoitto 0,4 -1,0 -345 % 0,8 1,0 25 %

Tulos ennen veroja 0,0 -1,3 -3413 % 0,1 0,6 333 %

EPS (ilman kertaeriä) 0,00 -0,06 -1632 % 0,01 0,06 360 %

Osakekohtainen osinko 0,00 0,00 0,00 0,00

Lähde: Inderes

Ennustemuutokset 2021-2023e:

• Vuodelle 2021 Enedo ohjeistaa yli 40 MEUR:n liikevaihtoa, positiivista 

käyttökatetta ja paranevaa, mutta vielä negatiiviseksi jäävää oikaistua liikevoittoa.

• Olemme säätäneet kuluvan vuoden ennusteemme vastaamaan päivitettyä 

ohjeistusta. Arviomme keskeisimmät ohjeistuksen taustalla olevat ajurit ovat 

vuoden loppua kohti elpyvä toimintaympäristö sekä H2:n puolella tehtävät 4 

MEUR:n pysyviin säästöihin tähtäävän ohjelman toimenpiteet. 

• Erityisesti alkuvuoden osalta kysyntäkuvaan vaikuttaa yhä pandemialiitännäiset 

tekijät. Nämä vaikuttavat arviomme mukaan kuluttajavetoisten loppukäyttöjen 

investointeihin, kuten stadioneiden valaisuratkaisuihin. 

• Vuonna 2021 raportoituja lukuja rasittaa lisäksi noin 0,7 MEUR:n järjestelykulut 

suunnitteilla oleviin rahoitusjärjestelyihin liittyen. 

• Vuonna 2022 odotamme yhtiön saavan säästöohjelman koneen 

vauhdikkaammin käyntiin, mutta vaikutusten tehtyjen toimien näkyvän selvemmin 

vasta vuoden 2023 numeroissa.  

• Vuodesta 2022 eteenpäin odotamme liikevaihdon kasvavan yhtiön taloudellisten 

tavoitteiden mukaista 5 % vauhtia. Keskeisimpinä kasvun ajureina näemme Power 

Systemsin onnistumiset sekä LED Driversin alla olevan markkinakasvun. Tätä 

ohjaa muun muassa digitalisaatio ja älykkäiden valaisuratkaisuiden lisääntyvä 

tarve (ts. taustalla väestön ikääntymisen megatrendi).

• Taseen puolella olemme jo nyt huomioineet 12 MEUR:n uudet pääomat. 

• Uskomme uuden pääomistajan Inission Ab:n kykenevän tarjoavan Enedolle

pitkällä aikavälillä muutoin omien käsien ulkopuolelle jääviä mahdollisuuksia. 

Tuloskasvuajurit 2021-2023e 

• Toimintaympäristön yleinen elpyminen ja sen heijastuminen Power Supplies ja 

Led Drivers -tuotelinjoihin. Orgaanisen volyymikasvun tulisi myös skaalautua 

kohtuullisen hyvin. Vuonna 2021 myös säästöohjelman ensimmäisten toimien 

pitäisi tukea tuloskehitystä etenkin loppuvuoden osalta. 

• Vuodesta 2022 eteenpäin odotamme säästöohjelman ja orgaanisen 

volyymikasvun tarjoavan yhtiön tuloskehitykselle eräänlaisen tuplavivun (ts. myynti 

ylös ja samaan aikaan kulut alas). 

• Käsityksemme mukaan Enedo on tuotteet ovat sitä kilpailukykyisempiä, mitä 

haastavammista olosuhteista ja teknologisesti vaativammista ratkaisuista on kyse. 

Tuoteportfolio vaatii kuitenkin taakseen verrattain paljon ja jatkuvaa 

tuotekehitysresurssia. Tämän takia myös kriittistä massaa eli liikevaihto on oltava 

paljon, jotta tulosta saadaan kerrytettyä liikevoitto- ja nettotulosriveille asti. 

• Toimialla on mahdollista tehdä kestävästi tervettä liiketoimintaa (ts. 

liikevoittomarginaali > 3 %), mutta se edellyttää riittävän kuluorientoitunutta 

toimintamallia ja oikeaa asemoitumista. Mielestämme Enedon markkina-

asemoituminen on hyvä, eikä yhtiö sen suhteen ole oleellisella takamatkalla. 

Rakenteiden tehostamisestakin tulee paranevien taloudellisten resurssien myötä 

helpompaa, ja luottamuksemme Enedon käännettä kohtaan on vahvistunut. 



Tarkastelemme arvostusta antien jälkeisessä 
maailmassa 

Tulevien osakeantien jälkeisessä maailmassa Enedon
markkina-arvo on tällä hetkellä 18 MEUR ja velaton 
yritysarvo (EV) 22 MEUR. Vuosi 2021 tulee olemaan 
yhtiölle arviomme mukaan vielä perustan 
rakentamista ja käänteen valmistelemista. Tämän 
takia arvostuksen tarkastelu vuoden 2021 
ennusteillamme ei anna mielestämme oikeaa kuvaa 
yhtiön hinnoittelusta. Vuonna 2022 odotamme yhtiön 
yltävän 3,7 MEUR:n käyttökatteeseen ja 
tavanomaisten poistojen jälkeen 1,0 MEUR:n
liikevoittoon. Nämä tasot vastaavat vuodelle 2022 
EV/EBITDA-kerrointa 7x ja EV/EBIT-kerroin 22x. Tasot 
ovat Enedon yhtiöprofiili huomioiden korkeita, vaikka 
ennusteemme pitää sisällään jo varsin voimakkaankin 
tuloskäänteen. Mikäli Enedo puolestaan yltäisi vuonna 
2022 50 %  ennusteitamme korkeampaan käyttökate-
ja liikevoittotasoon, olisi vastaavat kertoimet 
puolestaan 4x ja 15x. Myöskään nämä tasot eivät olisi 
erityisen matalia.

Näin ollen pidämme Enedon annit huomioivaa 
markkina- ja yritysarvoa odotuksiimme nähden liian 
korkeana. Vaikka uskommekin, että yhtiö tulee uuden 
omistajansa ja vahvistetun pääomarakenteensa turvin 
tuloskäänteessä onnistumaan, emme näe nykyistä 
arvostuskuvaa käänneriskit ja tuleva diluutio
huomioiden riittävän palkitsevana. Tätä mukaillen 
pidämme omistajapohjan uusjaon sivusta seuraamista 
ja käänteen vahvemman pohjan odottamista yhä 
järkevimpänä ratkaisuna. 

Pysymme varovaisella kannalla Arvostustaso 2021e 2022e 2023e

Markkina-arvo 18 18 18

Yritysarvo (EV) 23 22 20

P/Kassavirta neg. 11,4 7,8

P/B 2,0 1,9 1,8

P/S 0,4 0,4 0,4

EV/Liikevaihto 0,5 0,5 0,4

EV/EBITDA (oik.) 12,6 7,1 5,5

EV/EBIT (oik.) neg. 22,1 14,3

Osinko/tulos (%) 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Osinkotuotto-% 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Lähde: Inderes



Tuloslaskelma

Tuloslaskelma H1'19 H2'19 2019 H1'20 H2'20 2020 H1'21e H2'21e 2021e 2022e 2023e 2024e

Liikevaihto 23,0 20,3 43,3 19,7 18,8 38,5 20,9 21,6 42,5 45,6 47,9 50,3

Teollisuus 23,0 20,3 43,3 19,7 18,8 38,5 20,9 21,6 42,5 45,6 47,9 50,3

Käyttökate 0,9 0,2 1,1 -0,1 -0,6 -0,7 0,3 1,6 1,8 3,7 4,1 4,6

Poistot ja arvonalennukset -2,0 -1,7 -3,7 -1,8 -1,8 -3,6 -1,4 -1,4 -2,8 -2,7 -2,7 -2,7

Liikevoitto ilman kertaeriä -0,9 -1,5 -2,4 -1,7 -2,2 -3,9 -0,4 0,2 -0,3 1,0 1,4 1,9

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

Nettorahoituskulut 0,0 -0,1 -0,1 -0,6 -0,5 -1,1 -0,2 -0,2 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5

Tulos ennen veroja -1,1 -1,6 -2,7 -2,4 -2,9 -5,4 -1,3 0,0 -1,3 0,6 0,9 1,4

Verot 0,0 0,2 0,2 0,1 -0,9 -0,8 0,1 0,1 0,3 -0,1 -0,2 -0,3

Vähemmistöosuudet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettotulos -1,1 -1,5 -2,6 -2,4 -3,8 -6,2 -1,2 0,1 -1,0 0,5 0,7 1,1

EPS (oikaistu) -0,11 -0,17 -0,28 -0,27 -0,42 -0,69 -0,07 0,01 -0,06 0,06 0,09 0,13

EPS (raportoitu) -0,13 -0,17 -0,30 -0,27 -0,46 -0,74 -0,14 0,01 -0,12 0,06 0,09 0,13

Tunnusluvut H1'19 H2'19 2019 H1'20 H2'20 2020 H1'21e H2'21e 2021e 2022e 2023e 2024e

Liikevaihdon kasvu-% 202,6 % 82,9 % -17,4 % -14,3 % -7,4 % -11,1 % 6,0 % 14,8 % 10,3 % 7,5 % 5,0 % 5,0 %

Oikaistun liikevoiton kasvu-% -78 % -44 % -64 % 94 % 45 % 63 % -76 % -107 % -94 % -498 % 41 % 32 %

Käyttökate-% 3,9 % 1,0 % 2,5 % -0,5 % -3,0 % -1,7 % 1,4 % 7,2 % 4,4 % 8,1 % 8,6 % 9,1 %

Oikaistu liikevoitto-% -3,9 % -7,4 % -5,5 % -8,8 % -11,6 % -10,2 % -2,0 % 0,7 % -0,6 % 2,2 % 3,0 % 3,7 %

Nettotulos-% -4,8 % -7,1 % -5,9 % -12,1 % -20,4 % -16,2 % -5,5 % 0,5 % -2,5 % 1,0 % 1,5 % 2,2 %

Lähde: Inderes



Tase

Vastaavaa 2019 2020 2021e 2022e 2023e Vastattavaa 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Pysyvät vastaavat 17,7 15,6 15,1 14,8 14,1 Oma pääoma 3,7 -2,1 8,9 9,3 10,1

Liikearvo 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Osakepääoma 15,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Aineettomat hyödykkeet 7,0 6,0 6,7 6,1 5,6 Kertyneet voittovarat -50,5 -56,3 -57,3 -56,9 -56,1

Käyttöomaisuus 3,7 3,5 2,3 2,6 2,4 Omat osakkeet -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4

Sijoitukset osakkuusyrityksiin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muuntoerot 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Muut sijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muu oma pääoma 38,9 53,8 65,8 65,8 65,8

Muut pitkäaikaiset varat 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Laskennalliset verosaamiset 2,4 1,5 1,5 1,5 1,5 Pitkäaikaiset velat 8,2 11,4 10,8 5,1 4,5

Vaihtuvat vastaavat 14,4 13,6 28,1 27,5 28,4 Laskennalliset verovelat 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Vaihto-omaisuus 7,6 6,6 6,8 6,8 6,7 Varaukset 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Muut lyhytaikaiset varat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Lainat rahoituslaitoksilta 6,5 9,8 9,2 3,5 2,9

Myyntisaamiset 5,6 5,8 6,4 6,9 7,2 Vaihtovelkakirjalainat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Likvidit varat 1,1 1,1 14,9 13,7 14,4 Muut pitkäaikaiset velat 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2

Taseen loppusumma 32,1 29,2 43,2 42,3 42,5 Lyhytaikaiset velat 20,2 19,9 23,6 27,8 27,9

Lähde: Inderes Lainat rahoituslaitoksilta 7,3 8,1 11,2 14,5 13,9

Lyhytaikaiset korottomat velat 12,5 11,3 11,9 12,8 13,4

Muut lyhytaikaiset velat 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Taseen loppusumma 32,1 29,2 43,2 42,3 42,5



Yhteenveto

Tuloslaskelma 2018 2019 2020 2021e 2022e Osakekohtaiset luvut 2018 2019 2020 2021e 2022e

Liikevaihto 52,4 43,3 38,5 42,5 45,6 EPS (raportoitu) -0,14 -0,30 -0,74 -0,12 0,06

Käyttökate -2,9 1,1 -0,7 1,8 3,1 EPS (oikaistu) -0,13 -0,28 -0,69 -0,06 0,06

Liikevoitto -7,2 -2,6 -4,3 -1,0 1,0 Operat. kassavirta / osake -0,02 0,03 -0,09 0,22 0,39

Voitto ennen veroja -8,5 -2,7 -5,4 -1,3 0,6 Vapaa kassavirta / osake -0,19 0,00 -0,39 -0,05 0,19

Nettovoitto -7,8 -2,6 -6,2 -1,0 0,5 Omapääoma / osake 0,17 0,44 -0,25 1,05 1,11

Kertaluontoiset erät -0,5 -0,2 -0,4 -0,7 0,0 Osinko / osake 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tase 2018 2019 2020 2021e 2022e Kasvu ja kannattavuus 2018 2019 2020 2021e 2022e

Taseen loppusumma 45,7 32,1 29,2 43,2 42,3 Liikevaihdon kasvu-% -25 % -17 % -11 % 10 % 7 %

Oma pääoma 9,4 3,7 -2,1 8,9 9,3 Käyttökatteen kasvu-% -183 % -138 % -160 % -378 % 68 %

Liikearvo 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Liikevoiton oik. kasvu-% 3250 % -64 % 63 % -94 % -498 %

Nettovelat 9,4 12,7 16,8 5,5 4,4 EPS oik. kasvu-% 89 % 111 % 145 % -92 % -198 %

Käyttökate-% -5,5 % 2,5 % -1,7 % 4,4 % 6,8 %

Kassavirta 2018 2019 2020 2021e 2022e Oik. Liikevoitto-% -12,8 % -5,5 % -10,2 % -0,6 % 2,2 %

Käyttökate -2,9 1,1 -0,7 1,8 3,1 Liikevoitto-% -13,7 % -6,0 % -11,2 % -2,2 % 2,2 %

Nettokäyttöpääoman muutos 1,3 -1,8 -0,3 -0,2 0,4 ROE-% -94,9 % -38,9 % -778,9 % -30,8 % 5,2 %

Operatiivinen kassavirta -1,2 0,3 -0,8 1,8 3,3 ROI-% -34,2 % -13,0 % -25,9 % -4,2 % 3,5 %

Investoinnit -9,8 0,9 -2,4 -2,3 -1,8 Omavaraisuusaste 20,6 % 11,5 % -7,2 % 20,5 % 22,1 %

Vapaa kassavirta -10,3 0,0 -3,3 -0,5 1,6 Nettovelkaantumisaste 100,0 % 341,9 % -800,0 % 62,6 % 46,8 %

Suurimmat omistajat %-osakkeista Arvostuskertoimet 2018 2019 2020 2021e 2022e

Inission Ab 49,5 %
EV/Liikevaihto 0,6 1,0 0,6 0,2 0,1

Joensuun Kauppa ja Kone Oy 10,7 %
EV/EBITDA (oik.) neg. 38,9 neg. 4,2 2,1

Rausanne Oy / Rausatum Oy / Adafor Oy 7,3 %
EV/EBIT (oik.) neg. neg. neg. neg. 6,5

Jaakko ja Pekka Heininen 3,1 %
P/E (oik.) neg. neg. neg. neg. 4,7

Soinitilat Oy 3,0 %
P/B 2,5 8,1 neg. 0,2 0,2

4Capes Oy 2,7 %
Osinkotuotto-% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Lähde: Inderes



Inderes on tehnyt tässä raportissa suosituksen kohteena olevan liikkeeseen 
laskijan kanssa sopimuksen, jonka osana on tutkimusraporttien laatiminen.

Raporteilla esitettävä informaatio on hankittu useista eri julkisista 
lähteistä, joita Inderes pitää luotettavina. Inderesin pyrkimyksenä on 
käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Inderes ei takaa esitettyjen 
tietojen virheettömyyttä. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet 
ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen 
sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Inderes tai sen työntekijät eivät 
myöskään vastaa raporttien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten 
taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset 
vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen 
tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei 
sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista 
muutoksista. 

Tuotetut raportit on tarkoitettu informatiiviseen käyttöön, joten 
raportteja ei tule käsittää tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa, myydä tai 
merkitä sijoitustuotteita. Asiakkaan tulee myös ymmärtää, että 
historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä 
sijoitustoimenpiteistä, asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan 
tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista 
seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa 
sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Asiakas vastaa 
sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta. 

Inderesin tuottamia raportteja ei saa muokata, kopioida tai saattaa 
toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman Inderesin
kirjallista suostumusta. Mitään tämän raportin osaa tai raporttia 
kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa luovuttaa, siirtää tai 
jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Japaniin tai mainittujen valtioiden 
kansalaisille. Myös muiden valtioiden lainsäädännössä voi olla tämän 
raportin tietojen jakeluun liittyviä rajoituksia ja henkilöiden, joita 
mainitut rajoitukset voivat koskea, tulee ottaa huomioon mainitut 
rajoitukset.

Inderes antaa seuraamilleen osakkeille tavoitehinnan. Inderesin
käyttämä suositusmetodologia perustuu osakkeen 12 kuukauden 
kokonaistuotto-odotukseen (sis. kurssinousu ja osingot) ja huomioi 
Inderesin näkemyksen tuotto-odotukseen liittyvästä riskistä.   
Suosituspolitiikka on neliportainen suosituksin myy, vähennä, lisää ja 
osta. Inderesin sijoitussuosituksia ja tavoitehintoja tarkastellaan 
pääsääntöisesti vähintään 2-4 kertaa vuodessa yhtiöiden 
osavuosikatsausten yhteydessä, mutta suosituksia ja tavoitehintoja 
voidaan muuttaa myös muina aikoina markkinatilanteen mukaisesti. 
Annetut suositukset tai tavoitehinnat eivät takaa, että osakkeen kurssi 
kehittyisi tehdyn arvion mukaisesti. Inderes käyttää tavoitehintojen ja 
suositusten laadinnassa pääsääntöisesti seuraavia 
arvonmääritysmenetelmiä: Kassavirta-analyysi (DCF), arvostuskertoimet, 
vertailuryhmäanalyysi ja osien summa -analyysi. Käytettävät 
arvonmääritysmenetelmät ja tavoitehinnan perusteet ovat aina 
yhtiökohtaisia ja voivat vaihdella merkittävästi riippuen yhtiöstä ja (tai) 
toimialasta.

Inderesin suosituspolitiikka perustuu seuraavaan jakaumaan suhteessa 
osakkeen 12 kuukauden riskikorjattuun kokonaistuotto-odotukseen. 

Osta Osakkeen riskikorjattu 12 kk tuotto-odotus on erittäin  
houkutteleva

Lisää Osakkeen riskikorjattu 12 kk tuotto-odotus on 
houkutteleva

Vähennä Osakkeen riskikorjattu 12 kk tuotto-odotus on heikko

Myy Osakkeen riskikorjattu 12 kk tuotto-odotus on erittäin 
heikko

Osakkeen 12 kuukauden riskikorjatun kokonaistuotto-odotuksen yllä 
esitettyjen määritelmien mukainen arviointi on yhtiökohtaista ja 
subjektiivista. Siten eri osakkeilla samansuuruiset 12 kk kokonaistuotto-
odotukset voivat johtaa eri suosituksiin eikä eri osakkeiden suosituksia 
ja 12 kk kokonaistuotto-odotuksia tule verrata keskenään. Tuotto-
odotuksen vastapuolena toimii sijoittajan Inderesin näkemyksen 
mukaan ottama riski, joka vaihtelee voimakkaasti eri yhtiöiden ja 
tilanteiden välillä. Korkea tuotto-odotus ei siis välttämättä johda 
positiiviseen suositukseen riskien ollessa poikkeuksellisen suuria, eikä 
matala tuotto-odotus johda vastaavasti negatiiviseen suositukseen 
riskien ollessa Inderesin näkemyksen mukaan maltillisia. 

Inderesin tutkimusta laatineilla analyytikoilla tai Inderesin työntekijöillä 
ei voi olla 1) merkittävän taloudellisen edun ylittäviä omistuksia tai 2) yli 1 
%:n omistusosuuksia missään tutkimuksen kohteena olevissa yhtiössä. 
Inderes Oy voi omistaa seuraamiensa kohdeyhtiöiden osakkeita 
ainoastaan siltä osin, kuin yhtiön oikeaa rahaa sijoittavassa 
mallisalkussa on esitetty. Kaikki Inderes Oy:n omistukset esitetään 
yksilöitynä mallisalkussa. Inderes Oy:llä ei ole muita omistuksia 
analyysin kohdeyhtiöissä. Analyysin laatineen analyytikon palkitsemista 
ei ole suoralla tai epäsuoralla tavalla sidottu annettuun suositukseen tai 
näkemykseen. Inderes Oy:llä ei ole investointipankkiliiketoimintaa.

Inderes tai sen yhteistyökumppanit, joiden asiakkuuksilla voi olla 
taloudellinen vaikutus Inderesiin, voivat liiketoiminnassaan pyrkiä 
toimeksiantosuhteisiin eri liikkeeseenlaskijoiden kanssa Inderesin tai 
sen yhteistyökumppanien tarjoamien palveluiden osalta. Inderes voi 
siten olla suorassa tai epäsuorassa sopimussuhteessa tutkimuksen 
kohteena olevaan liikkeeseenlaskijaan. Inderes voi yhdessä 
yhteistyökumppaneineen tarjota liikkeeseen laskijoille 
sijoittajaviestinnän palveluita, joiden tavoitteena on parantaa yhtiön ja 
pääomamarkkinoiden välistä kommunikaatiota. Näitä palveluita ovat 
sijoittajatilaisuuksien ja -tapahtumien järjestäminen, sijoittajaviestinnän 
liittyvä neuvonanto, sijoitustutkimusraporttien laatiminen. 

Lisätietoa Inderesin tutkimuksesta: http://www.inderes.fi/research-
disclaimer/

Vastuuvapauslauseke ja suositushistoria
Suositushistoria (>12 kk)

Yhtiö teki 50/1-splitin 28.2.2020, kurssit ja tavoitehinnat 
oikaistu 

Pvm Suositus Tavoite Osakekurssi

16.8.2018 Myy 3,65 € 4,55 €

26.11.2018 Lisää 3,20 € 2,85 €

29.11.2018
(merkintäoikeuden 
irtoaminen)

0,05 € 0,05 €

11.2.2019 Vähennä 2,85 € 3,36 €

14.2.2019 Myy 2,30 € 2,80 €

19.6.2019 Myy 2,50 € 2,90 €

1.8.2019 Myy 2,50 € 3,15 €

16.8.2019 Myy 2,55 € 3,05 €

25.2.2020 Myy 1,80 € 2,41 €

27.5.2020 Myy 1,00 € 1,23 €

14.8.2020 Myy 1,00 € 1,30 €

19.10.2020 Myy 1,00 € 1,17 €

19.2.2021 Myy 0,60 € 0,70 €



Inderesin tehtävä on yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat. Tuotamme 
laadukasta analyysiä ja sisältöjä laajan sijoittajayhteisömme 
tarpeisiin. 

Me Inderesillä uskomme, että avoin tieto on jokaisen sijoittajan 
perusoikeus. Takaamme sijoittajille pääsyn palkitun analyysin, 
näkemyksellisten videosisältöjen ja aktiivisen sijoittajayhteisön 
pariin.

Pörssiyhtiöille varmistamme, että yhtiöstä on jatkuvasti sijoittajien ja 
omistajien saatavilla laadukasta tietoa päätöksentekoon, ja että 
sijoittajilta kerätty tieto on yhtiöiden hyödynnettävissä. 

Jo yli 100 suomalaista pörssiyhtiötä haluaa palvella omistajiaan ja 
sijoittajia kauttamme hyödyntämällä tarjoamiamme 
yhtiöseurantapalveluita, datapohjaisia sijoittajaviestinnän palveluita, 
sisältötuotantoa ja konsultointia.

Inderes Oy

Itämerentori 2

00180 Helsinki

+358 10 219 4690
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Juha Kinnunen

2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Mikael Rautanen

2014, 2016, 2017, 2019

Sauli Vilén

2012, 2016, 2018, 2019, 2020

Antti Viljakainen

2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020

Petri Kajaani

2017, 2019, 2020

Joni Grönqvist

2019, 2020

Erkki Vesola

2018, 2020
Petri Gostowski

2020

Atte Riikola

2020

Olli Koponen

2020



www.inderes.fi

Analyysi kuuluu 
kaikille.


