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• Laskemme tavoitehintamme 0,04 euroon (aik. 0,05 euroa) ja toistamme myy-suosituksemme 
• Kannattavuuskäänne eteni H2:lla odotuksiamme hitaammin ja ohjeistus oli varovainen
• Teimme lähivuosien kasvu- ja tulosennusteisiimme merkittäviä muutoksia H2-raporttia heijastellen
• Uudella rakenteella ja strategialla rakennuspalikat käänteeseen, mutta matka on pitkä
• Arvostus on hyvin kireä (2020e: EV/EBITDA 15x ja EV/Liikevaihto 0,7x), eikä se toistaiseksi puolla

kannattavuuskäänteeseen liittyvien epävarmuustekijöiden kantamista
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Yhtiö arvioi jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon, oikaistun 
liikevoiton ja oikaistun käyttökatteen paranevan vuodesta 
2019. Liikevoiton arvioidaan kuitenkin jäävän tappiolliseksi 
vuonna 2020. 

Analyytikot

Suositus ja tavoitehinta

Ohjeistus

Avainluvut

(Uusi ohjeistus)

Enedo (ent. Efore) julkisti eilen H2-raporttinsa, joka oli kannattavuuskäänteen merkittävästi odotuksiamme hitaamman 
etenemisen johdosta meille pettymys. Operatiivisista haasteista huolimatta suhtaudumme yhtiön toteuttamiin mittaviin 
rakennejärjestelyihin ja niiden myötä syntyneeseen uuteen kokonaisuuteen yhä positiivisesti. H2-raportti kuitenkin vahvisti 
sen, että tuloskäänteeseen liittyvä riski- ja epävarmuustaso on yhä kohollaan ja matka kestävään kannattavuuskäänteeseen 
on pitkä. Osakkeen nykyinen arvostus hinnoittelee jo käänteen onnistumista, mikä ei mielestämme edellä mainitut tekijät 
huomioiden ole perusteltua. Yhä kireää arvostuskuvaa sekä ennustemuutoksiamme heijastellen laskemme 
tavoitehintamme 0,04 euroon (aik. 0,05 euroa) ja toistamme myy-suosituksemme. 

Käänneaskel jäi lyhyeksi H2:lla

Enedon liikevaihto kasvoi H2:lla 18 % 20,3 MEUR:oon, mikä jäi varsin selvästi odottamamme tason (23,5 MEUR) alapuolelle. 
Liikevaihdon kasvu oli pääosin joulukuussa 2018 toteutetun Powernet-kaupan vetämää, mutta kasvua tukivat asteittain 
myös yhtiön uudet tuotelanseeraukset. Tuotelanseerausten volyymikontribuution arvioimme kuitenkin jääneen selvästi 
odotuksia matalammaksi kokonaisuudessaan suotuisana säilyneestä kysyntäkuvasta huolimatta. Liikevaihtoa rasitti lisäksi 
erityisesti Tunisian tuotantolaitoksen toimituskykyyn kohdistuneet rasitteet. Yhtiön käyttökate kohosi heikosta 
vertailukaudesta (H2’2018: -0,6 MEUR) 0,2 MEUR:oon, mutta jäi kuitenkin selvästi ennusteemme alapuolelle odotuksiamme 
matalampaa volyymitasoa sekä myös kannattavuutta rasittaneiden toimitushaasteiden ajamana. Korkeahko poistomassa 
painoi liikevoiton -1,5 MEUR:oon. Yhtiön taseasema on heikkojen tulosten myötä käymässä haastavaksi 
omavaraisuusasteen pudotessa 12 %:iin (H1’19: 15 %), mikä nostaa riskitasoa ja lisää paineita tuloskäänteen onnistumiselle. 

Ohjeistus ei ennakoi alkaneelle vuodelle duurivoittoista tuloskuntoa 

Enedon vuodelle 2020 antama ohjeistus oli liikevaihdon osalta täysin odotetun kaltainen, mutta tappiollista liikevoittoa 
ennakoiva tulosohjeistus oli selkeä pettymys. Yhtiö arvioi jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon sekä oikaistun liikevoiton ja
käyttökatteen parantuvan vuodesta 2019. Keskeisimmät ohjeistuksen taustalla olevat ajurit ovat arviomme mukaan lievä 
orgaaninen volyymikasvu viime vuonna lanseerattujen tuotesovellusten ja normalisoituvan toimituskyvyn tukemana, 
Powernet-synergioiden realisointi sekä asteittain operatiivista iskukykyä kohottavat toimenpiteet. Näitä ajureita peilaten 
odotamme yhtiön yltävän tänä vuonna 45 MEUR:n liikevaihtoon (2019: 43,3 MEUR) ja 2,2 MEUR:n käyttökatteeseen (2019: 
1,1 MEUR). Enedo julkaisi eilen myös keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa sekä uuden kokonaisuuden strategian. 
Yhtiö tavoittelee vuodesta 2021 eteenpäin liikevaihdon kasvua, 8-10 %:n käyttökate- ja 2-5 %:n liikevoittomarginaalia. 
Tavoitteet ovat mielestämme realistisia ja ne heijastelevat kestävän käänteen rakentamisen edellyttämää aikaa.

Arvostuskuva ei puolla riskinottoon 

Uudessa strategiassa Enedo asemoituu teollisuuden teholähteissä korkean vaatimustason ja asiakaslähtöisyyden vaatimiin 
tuotesovelluksiin. Pirstaloitunut teholähdemarkkina tarjoaa edellytyksiä erottumiseen ja arvonluontiin teholähdevalmistajille, 
jotka löytävät markkinasta oikeat taskut. Telekommunikaatiosta irtautumisen jälkeen rakennuspalikat tämän strategian 
toteutukselle ovat nyt kasassa ja yhtiöllä on askelmerkit toimenpiteisiin, joilla operatiivinen tehokkuus saadaan kuntoon ja 
myynti kasvu-uralle. Osakkeen arvostus ei kuitenkaan vieläkään puolla käännetarinaan sijoittamista. Vuoden 2020 
ennusteidemme mukainen EV/EBITDA-kerroin on 15x ja vastaava EV/Liikevaihto-kerroin 0,7x. Kertoimet ovat absoluuttisesti 
hyvin korkeita kannattavuuskäänteen keskellä operoivalle yhtiölle. Näkemyksemme mukaan yhtiön nykyinen arvostuskuva 
hinnoittelee kannattavuuskäänteen sekä toteutuneeksi että kestäväksi. Tämä ei ole mielestämme perusteltua, sillä Enedon
rakenteellisesti terveet lähtökohdat ja vuositason oikeansuuntaiset askeleet eivät toistaiseksi riitä kompensoimaan 
käänteen onnistumiseen liittyviä merkittäviä riski- ja epävarmuustekijöitä.

2019 2020e 2021e 2022e

Liikevaihto 43 45 47 48

kasvu-% -17 % 4 % 4 % 3 %

EBITDA 1,1 2,2 3,5 3,9

EBITDA-% 2,5 % 4,9 % 7,5 % 8,0 %

Nettotulos -2,6 -1,1 0,3 0,5

EPS (oik.) -0,01 0,00 0,00 0,00

P/E (oik.) neg. neg. 61,7 38,6

P/B 5,9 6,9 6,2 5,4

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

EV/EBIT (oik.) neg. neg. 42,9 25,2

EV/EBITDA 31,3 15,2 10,9 7,6

EV/Liikevaihto 0,8 0,7 0,7 0,6

Lähde: Inderes
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• Rakennejärjestelyt luovat 

edellytykset kestävään 

kannattavuuskäänteeseen

• Powernet-yrityskaupan 

integrointi ja kasvavien 

asiakastoimialojen uudet 

tuotelanseeraukset

• Orgaanisen kasvun myötä 

realisoitavissa olevat 

skaalaedut 

• Kokonaisriskiprofiilin 

asteittainen pienentyminen 

telekommunikaatiosta 

irtautumisen seurauksena

• Kannattavuus vielä erittäin 

heikolla tasolla 

• Johdonmukaiset näytöt 

kannattavuuskäänteen 

etenemisestä puuttuvat 

• Komponenttien 

saatavuusongelmat voivat 

vaikeuttaa käänteen läpivientiä 

• Taseen tappiopuskuri on 

rajallinen 

• Tuotekehityksessä 

epäonnistuminen nakertaisi 

kilpailukykyä 

• Arvostus heijastelee jo 

käänteen hyvää onnistumista 

• Arvonnousu edellyttää 

käänteen konkreettista 

etenemistä ja 

kannattavuustason kestävää 

korjaamista 



Liikevaihto jäi ennusteestamme 

Enedon liikevaihto kasvoi H2:lla 18 % 20,3 MEUR:oon, 
mikä jäi varsin selvästi odottamamme tason 
alapuolelle. Liikevaihdon kasvu oli pääosin 
joulukuussa 2018 toteutetun Powernet-kaupan 
vetämää, mutta kasvua tukivat asteittain myös yhtiön 
tarjoamaa kasvattaneet uudet tuotelanseeraukset. 
Näiden volyymikontribuution arvioimme kuitenkin 
jääneen selvästi odotuksiamme matalammaksi 
kokonaisuudessaan suotuisana säilyneestä 
kysyntäkuvasta huolimatta. 

Liikevaihtoa rasitti lisäksi erityisesti Tunisian 
tuotantolaitoksen toimituskykyyn kohdistuneet 
rasitteet. Arviomme mukaan yhtiö on kyennyt 
loppuvuodesta kuitenkin tehostamaan 
toimituskykyään asteittain, mitä heijastellen yhtiöllä 
on näkemyksemme mukaan ollut tyydyttävät 
edellytykset lievien tuotantojättämien kiinni 
kuromiseen heti alkuvuodesta. Komponenttitilanne 
on läpi vuoden portaittain kohentuneesta 
saatavuudesta huolimatta säilynyt näkemyksemme 

mukaan yhä varsin haastavana ja etenkin tietyissä 
komponenteissa toimitusajat ovat edelleen pitkiä. 

Alarivit vielä selvästi pakkasella 

Enedo ylsi H2:lla 0,2 MEUR:n käyttökatteeseen, mikä 
jäi roimasti 1,1 MEUR:n tasolla olleen ennusteemme 
alapuolelle. Vertailukauden heikon (H2’18 käyttökate: 
-0,6 MEUR) tason yhtiö kuitenkin ylitti selvästi. 
Odotuksiamme heikompi kannattavuustaso oli 
pääosin ennusteistamme jääneen volyymitason sekä 
myös kannattavuutta rasittaneiden 
toimitushaasteiden ajamaa. 1,5 MEUR:n
kustannussäästöihin tähtäävien toimenpiteiden 
arvioimme edenneen H2:lla yhtiön suunnitelmien 
mukaisesti ja tukeneen vertailukaudesta 
kohentunutta kannattavuutta maltillisesti. 

Yhtiön poistomassa ylitti puolestaan ennusteemme 
selvästi ja liikevoitto painui H2:lla -1,5 MEUR:oon. 
Poistoriveillä positiivista H2-raportissa oli se, ettei 
yhtiö joutunut alaskirjaamaan H1:n ja aikaisempien 
vuosien tapaan aktivoituja tuotekehityskulujaan, mikä 

on maltillisen positiivinen signaali asiakasportfolion 
volyymiodotuksia ajatellen. 

Kokonaisuutena yhtiön operatiivinen tuloskäänne otti 
pienen eteenpäin suuntautuneen askeleen 
vertailukaudesta, joskin  mitta oli selvästi 
odotuksiamme lyhyempi. H2:n aikana yhtiöllä on 
kuitenkin ollut käynnissä useita merkittäviä sisäisiä 
kehityshankkeita (mm. telekommunikaation myynnin 
viimeistely sekä uuden strategian ja brändin 
suunnittelu), mikä on arviomme mukaan sitonut 
johdon operatiivisia resursseja merkittävissä määrin. 
Näitä rasitteita yhtiöllä ei alkaneena vuonna enää ole 
ja fokus voidaan kääntää täysin voimin uuteen alkuun 
ja kestävän tuloskäänteen toteuttamiseen. 
Tuloskäänteessä onnistuminen on kriittistä myös 
yhtiön taseaseman (H2’19: omavaraisuusaste 12 % ja 
nettovelkaantumisaste 342 %) kannalta, sillä yhtiön 
puskuri tulevien vuosien tulospettymyksiä kohtaan on 
sulanut hyvin rajalliseksi. 

Käänne eteni odotuksiamme hitaammin

Ennustetaulukko H2'18 H2'19 H2'19e H2'19e Erotus (%) 2019

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

Liikevaihto 17,2 20,3 23,5 -14 % 43,3

Käyttökate -0,7 0,2 1,1 -82 % 1,1

Liikevoitto (oik.) -1,6 -1,5 0,7 -314 % -2,4

Liikevoitto -2,1 -1,5 0,0 -2,6

Liikevaihdon kasvu-% -0,6 % 18,0 % 36,6 % -18,6 %-yks. -17,4 %

Liikevoitto-% (oik.) -9,3 % -7,4 % 3,0 % -10,4 %-yks. -5,5 %

Lähde: Inderes

Konsensus Toimitusjohtajan H2-videohaastattelu 

https://www.inderes.fi/fi/videot/enedo-h219-toita-riittaa-uudellakin-nimella


Enedon strategian askelmerkit ovat loogisia 

5

2019 2020 2021-

Liikevaihto 43,3 MEUR

Operatiiviset
kulut

42,2 MEUR
Vakaa taso operatiivisten
tehostamisten tukemana

Liikevaihtoa selkeästi
maltillisempi kasvu

Käyttökate Selkeästi positiivinen Selkeästi positiivinen 8-10 %

Kommentti
Uuden alun rakentaminen ja telekommunikaation

myynti. Tuloskäänteen ensiaskeleet. 

Kannattavuuskäänteen
eteneminen ja uuden strategian

jalkauttaminen.

Taloudellisten tavoitteden
lähestyminen ja

kannattavuuskäänteen kestävä
toteuttaminen.

Strategiakausi lukuina

Rakennemuutosten aikakausi Käänteen kestävyyden varmistaminenKeskiössä kannattavuuskäänne 

2020
-

2021

2018
-

2019

2021-

• Painopiste puhtaasti teollisuustoiminnan kolmessa 
tuotekategoriassa (Power Supplies, LED Drivers ja Power 
Systems) ja näiden korkean vaatimustason ja räätälöintiasteen 
lopputuotemarkkinoilla

• Korkeamman räätälöintiasteen markkinat ovat Enedon
kaltaiselle verrattain pienelle ja mittavia valmistuksen 
mittakaavaetuja omaamattomalle toimijalle houkuttelevat 

• Organisaatiorakenteen tehostaminen sekä myynnin ja sen 
tukifunktioiden kohentaminen.

• Jatkuva operatiivisen tehokkuuden parantaminen ja 
toimituskyvyn turvaaminen.

• Operatiivisen kannattavuuden kääntyminen volyymikasvun ja 
kustannustehokkaan toiminnan kautta. 

• Kannattavuuskäänteen kautta taseaseman kohentaminen

• Powernet-yrityskaupan toteuttaminen joulukuussa 
2018 ja teollisuustoiminnan merkittävä 
vahvistaminen.

• Telekommunikaatiotoiminnan myynti ja puhtaasti 
teollisuustoiminnan varaan rakentuvan 
kokonaisuuden rakentaminen.

• Kiinteän kustannustason leikkaus ja tuotannon 
uudelleenjärjestelyt.

• Jatkuva panostaminen kustannustehokkuuteen ja 
kannattavuuskäänteen toteuttamiseen.

• Liikevaihdon osalta ei numeerista tavoitetta. 

• Tavoitteena 8-10 % käyttökate- ja 2-5 % 
liikevoittomarginaali.

• Tavoitteet realistisia, mutta vaativat taakseen 
terveet volyymit, toimituskyvyn ylläpitämisen 
sekä hyvän operatiivisen tehokkuuden. 

• Tavoitteiden lähestyessä yhtiöllä on selvää 
arvonluontipotentiaalia 

• Vahvan teknologiaosaamisen skaalaaminen

• Arvoketjuasema on kuitenkin 
molemminpuolisesti haastava, mikä pitää 
marginaalipaineen kroonisensa ja 
operatiivisen tehokkuustason jatkuvan 
tarkkailun alla. 

2019-2021 ennusteet perustuvat yhtiön omiin taloudellisiin tavoitteisiin)



Ohjeistus oli odotetun kaltainen 

Enedon vuodelle 2020 antama ohjeistus oli 
liikevaihdon osalta täysin odotetun kaltainen, mutta 
tappiollista liikevoittoa ennakoiva tulosohjeistus oli 
kuitenkin selkeä pettymys. Ohjeistuksensa 
mukaisesti yhtiö arvioi jatkuvien liiketoimintojen 
liikevaihdon sekä oikaistun liikevoiton ja 
käyttökatteen parantuvan vuodesta 2019. 

Keskeisimmät ohjeistuksen taustalla olevat ajurit ovat 
arviomme mukaan lievä orgaaninen volyymikasvu 
viime vuonna lanseerattujen tuotesovellusten ja 
normalisoituvan toimituskyvyn tukemana sekä 
Powernet-synergioiden realisointi. Yhtiö kommentoi, 
että koronaviruksen aiheuttamien heijasteiden 
arviointi on vielä tässä vaiheessa vuotta liian aikaista. 
Ottaen kuitenkin huomioon elektroniikkateollisuuden 
lähes väistämättä jollain tasolla Kiinaan ulottuvat 

toimitusketjut, on mielestämme perusteltua olettaa 
koronaviruksella olevan negatiivisia vaikutuksia myös 
Enedon hankintaoperaatioihin ja siten myös 
tilaus/toimitus-ketjuun. 

Tulospuolella selkeitä laskupaineita 

Laskimme H2-raportin tulospettymystä sekä vuodelle 
2020 annettua tulosohjeistusta heijastellen alkaneen 
vuoden ennusteitamme selvästi. Odotamme Enedon
yltävän nyt 45 MEUR:n liikevaihtoon ja 2,2 MEUR:n
käyttökatteeseen. Korkeana säilyvän poistomassan 
ajamana odotamme yhtiön liikevoiton painuvan -1,0 
MEUR:oon. Tulosparannuksen keskeisimmät ajurit 
ovat volyymikasvun ja toimituskyvyn 
normalisoitumisen ohella myös osana 1,5 MEUR:n
säästöohjelmaa toteutettavat tehostamistoimet. 
Kokonaisuudessaan odotamme uuden alun 
ensimmäisten sointujen olevan tuloskunnon osalta 

kuitenkin vielä mollivoittoisia. Lisäksi erityisesti yhtiön 
alkuvuoden suorituskykyyn liittyy mielestämme 
poikkeuksellisia kysymysmerkkejä koronaviruksen 
todellisia heijasteita sekä yhtiön toimituskyvyn 
palautumista peilaten. 

Laskimme myös lähivuosien ennusteitamme 

H2-raporttia ja yhtiön julkistamia keskipitkän aikavälin 
taloudellisia tavoitteita heijastellen laskimme myös 
lähivuosien ennusteitamme. Odotamme yhtiön 
kannattavuuskäänteen etenevän ja taloudellisten 
tavoitteiden lähestyvän maltillisen volyymikasvun, sen 
skaalautumisen sekä jatkuvien operatiivista 
tehokkuutta kohentavien toimenpiteiden ajamana. 

Ennusteissa voimakkaita muutoksia 

Ennustemuutokset 2019 2019e Muutos 2020e 2020e Muutos 2021e 2021e Muutos

MEUR /  EUR Vanha Uusi % Vanha Uusi % Vanha Uusi %

Liikevaihto 46,4 43,3 -7 % 47,9 45,0 -6 % 49,4 46,6 -6 %

Käyttökate 1,8 1,1 -38 % 3,4 2,2 -36 % 3,9 3,5 -11 %

Liikevoitto ilman kertaeriä -0,4 -2,4 497 % 1,2 -1,0 -187 % 1,8 0,7 -61 %

Liikevoitto -1,3 -2,6 108 % 1,2 -1,0 -187 % 1,8 0,7 -61 %

Tulos ennen veroja -1,6 -2,7 74 % 0,6 -1,4 -341 % 1,3 0,4 -72 %

EPS (ilman kertaeriä) 0,00 -0,01 240 % 0,00 0,00 -365 % 0,00 0,00 -72 %

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

Lähde: Inderes



Arvostustaso on äärikireä 

Volyymipohjaisesti tarkasteltuna Enedon vuosien 
2020 ja 2021 EV/Liikevaihto-kertoimet ovat 0,7x ja 
0,6x. Tasot ovat absoluuttisesti hyvin korkeita kireässä 
arvoketjuasemassa ja kannattavuuskäänteen keskellä 
operoivalle yhtiölle, eivätkä kertoimet mielestämme 
ole perusteltuja. Myös tulospohjainen arvostus on 
äärikireä, sillä vuosien 2020 ja 2021 EV/EBITDA-
kertoimet ovat 15x ja 11x reipasta käyttökatetason 
käännettä ennakoivista ennusteistamme huolimatta. 
Näkemystämme tulospohjaisen arvostuksen 
kireydestä tukee lisäksi se, että vuoden 2021 
merkittäviä epävarmuustekijöitä sisältävä ja sekä 
korkean poistomassan että rahoituskulujen rasittama 
nettotulos ei toistaiseksi tarjoa lainkaan tukea 
tulospohjaiselle arvostukselle (2020e: P/E 62x). 

Käänneriskien kantamisen aika ei ole vielä 

Näkemyksemme mukaan yhtiön nykyinen 
arvostuskuva hinnoittelee kannattavuuskäänteen 
sekä toteutuneeksi että myös erittäin kestäväksi. 
Tämä ei mielestämme  ole perusteltua, sillä puhtaasti 
teollisuustoiminnan varaan rakentuvan Enedon
terveistä lähtökohdista ja vuositasolla 
oikeansuuntaisia askeleita ottaneesta 
kannattavuuskäänteestä huolimatta käänteen 
kulmakertoimeen ja erityisesti sen kestävyyteen liittyy 
mielestämme yhä merkittäviä epävarmuustekijöitä 
(mm. Powernet-integraatio, komponenttitilanne sekä 
makrokuva). Näin ollen näemme, ettei aika ole 
sijoittajien kannalta optimaalinen nykyiseen 
arvostuskuvaan nojaamisen ja käänneriskien 
kantamisen perustelemiseksi. Tästä johtuen jäämme 
odottamaan yhtiöltä alkaneelta vuosikymmeneltä 
johdonmukaisia näyttöjä uuden strategian 
purevuudesta, yhtiön kilpailukyvyn voimakkuudesta ja 

sen pitävyydestä sekä erityisesti 
kannattavuuskäänteen kestävästä etenemisestä. 

Käänne hinnoitellaan jo luodinkestäväksi Arvostustaso 2020e 2021e 2022e

Osakekurssi 0,04 0,04 0,04

Osakemäärä, milj. kpl 418,1 418,1 418,1

Markkina-arvo 18 18 18

Yritysarvo (EV) 31 31 29

P/E (oik.) neg. 61,7 38,6

P/E neg. 61,7 38,6

P/Kassavirta neg. 28,1 8,9

P/B 6,9 6,2 5,4

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

EV/Liikevaihto 0,7 0,7 0,6

EV/EBITDA (oik.) 15,2 10,9 7,6

EV/EBIT (oik.) neg. 42,9 25,2

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

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

Lähde: Inderes



Arvostustaulukko

Arvostustaso 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e

Osakekurssi 0,77 0,55 0,43 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04

Osakemäärä, milj. kpl 52,3 52,3 52,3 55,0 418,1 418,1 418,1 418,1 418,1

Markkina-arvo 40 29 22 17 22 18 18 18 18

Yritysarvo (EV) 45 36 31 26 34 31 31 29 27

P/E (oik.) neg. neg. neg. neg. neg. neg. 61,7 38,6 28,3

P/E neg. neg. neg. neg. neg. neg. 61,7 38,6 28,3

P/Kassavirta neg. neg. >100 neg. neg. neg. 28,1 8,9 7,9

P/B 2,1 3,8 3,2 1,8 5,9 6,9 6,2 5,4 4,5

P/S 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

EV/Liikevaihto 0,5 0,5 0,4 0,5 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6

EV/EBITDA (oik.) 21,8 neg. 8,7 neg. 31,3 15,2 10,9 7,6 7,3

EV/EBIT (oik.) neg. neg. neg. neg. neg. neg. 42,9 25,2 20,4

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

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

Lähde: Inderes
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Tuloslaskelma
Tuloslaskelma H1'18 H2'18 2018 H1'19 H2'19 2019 H1'20e H2'20e 2020e 2021e 2022e 2023e

Liikevaihto 24,6 27,8 52,4 22,9 20,4 43,3 23,1 21,9 45,0 46,6 47,9 49,1

Telekommunikaatio 7,6 11,1 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Teollisuus 17,0 16,7 33,7 22,9 20,4 43,3 23,1 21,9 45,0 46,6 47,9 49,1

Käyttökate -1,7 -1,2 -2,9 0,7 0,4 1,1 0,9 1,3 2,2 3,5 3,9 4,0

Poistot ja arvonalennukset -2,3 -2,0 -4,3 -2,0 -1,7 -3,7 -1,6 -1,5 -3,1 -2,8 -2,7 -2,7

Liikevoitto ilman kertaeriä -4,0 -2,7 -6,7 -1,2 -1,3 -2,4 -0,7 -0,3 -1,0 0,7 1,2 1,3

Liikevoitto -4,0 -3,2 -7,2 -1,3 -1,3 -2,6 -0,7 -0,3 -1,0 0,7 1,2 1,3

Nettorahoituskulut -0,5 -0,8 -1,3 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,4 -0,4 -0,6 -0,5

Tulos ennen veroja -4,5 -4,0 -8,5 -1,3 -1,4 -2,7 -0,9 -0,4 -1,4 0,4 0,6 0,8

Verot 0,2 0,5 0,7 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 -0,1 -0,1 -0,2

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

EPS (oikaistu) -0,08 -0,06 -0,13 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EPS (raportoitu) -0,08 -0,06 -0,14 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tunnusluvut H1'18 H2'18 2018 H1'19 H2'19 2019 H1'20e H2'20e 2020e 2021e 2022e 2023e

Liikevaihdon kasvu-% 26,8 % 127,9 % -24,9 % -6,9 % -26,6 % -17,4 % 0,9 % 7,5 % 4,0 % 3,5 % 2,8 % 2,5 %

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

Oikaistu liikevoitto-% -16,3 % -9,7 % -12,8 % -5,0 % -6,1 % -5,5 % -3,2 % -1,2 % -2,2 % 1,5 % 2,4 % 2,7 %

Nettotulos-% -17,5 % -12,6 % -14,9 % -5,7 % -6,1 % -5,9 % -3,5 % -1,5 % -2,5 % 0,6 % 1,0 % 1,3 %

Lähde: Inderes



Tase

Vastaavaa 2018 2019 2020e 2021e 2022e Vastattavaa 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Pysyvät vastaavat 23,6 17,7 17,5 17,2 15,8 Oma pääoma 9,4 3,7 2,6 2,9 3,3

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

Aineettomat hyödykkeet 11,7 7,0 8,0 7,4 6,6 Kertyneet voittovarat -45,3 -50,5 -51,6 -51,3 -50,9

Käyttöomaisuus 3,3 3,7 1,7 2,0 1,8 Oman pääoman ehtoiset lainat -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4

Sijoitukset osakkuusyrityksiin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Uudelleenarvostusrahasto 3,3 2,7 2,7 2,7 2,7

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

Muut pitkäaikaiset varat 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Laskennalliset verosaamiset 3,7 2,4 3,3 3,3 2,9 Pitkäaikaiset velat 8,8 8,2 4,8 5,4 4,8

Vaihtuvat vastaavat 22,1 14,4 14,9 15,4 15,8 Laskennalliset verovelat 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3

Vaihto-omaisuus 9,0 7,6 5,4 5,6 5,7 Varaukset 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2

Muut lyhytaikaiset varat 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Lainat rahoituslaitoksilta 5,4 6,5 3,0 3,6 3,0

Myyntisaamiset 9,3 5,6 6,3 6,5 6,7 Vaihtovelkakirjalainat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Taseen loppusumma 45,7 32,1 32,3 32,5 31,6 Lyhytaikaiset velat 27,5 20,2 24,9 24,2 23,5

Lähde: Inderes Lainat rahoituslaitoksilta 7,7 7,3 13,2 12,3 11,5

Lyhytaikaiset korottomat velat 19,8 12,5 11,7 11,9 12,0

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

Taseen loppusumma 45,7 32,1 32,3 32,5 31,6



DCF-laskelma

DCF-laskelma 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 2029e TERM

Liikevoitto -2,6 -1,0 0,7 1,2 1,3 1,3 1,3 1,6 1,9 2,2 2,2

+ Kokonaispoistot 3,7 3,1 2,1 2,7 2,4 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2

- Maksetut verot 1,0 -0,6 -0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,2

- verot rahoituskuluista 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

+ verot rahoitustuotoista 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Käyttöpääoman muutos -1,8 0,4 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Operatiivinen kassavirta 0,3 1,8 2,4 3,8 3,8 2,3 2,4 2,7 2,9 3,1 3,2

+ Korottomien pitkä aik. velk. lis. -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Bruttoninvestoinnit 0,9 -1,9 -1,8 -1,8 -1,6 -1,5 -1,5 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

Vapaa operatiivinen kassavirta 0,0 -0,1 0,6 2,0 2,3 0,8 0,9 1,4 1,7 1,9 1,9

+/- Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vapaa kassavirta 0,0 -0,1 0,6 2,0 2,3 0,8 0,9 1,4 1,7 1,9 1,9 29,2

Diskontattu vapaa kassavirta -0,1 0,5 1,6 1,7 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 0,8 12,9

Diskontattu kumulatiiv. vapaakassavirta 21,1 21,2 20,7 19,1 17,4 16,9 16,3 15,5 14,6 13,7 12,9

Velaton arvo DCF 21,1

- Korolliset velat -13,8

+ Rahavarat 1,1

-Vähemmistöosuus 0,0

-Osinko/pääomapalautus 0,0

Oman pääoman arvo DCF 8,4

Oman pääoman arvo DCF per osake 0,02

Pääoman kustannus (wacc) 

Vero-% (WACC) 20,0 %

Tavoiteltu velkaantumisaste D/(D+E) 25,0 %

Vieraan pääoman kustannus 6,0 %

Yrityksen Beta 1,10

Markkinoiden riski-preemio 4,75 %

Likviditeettipreemio 1,75 %

Riskitön korko 3,0 %

Oman pääoman kustannus 10,0 %

Pääoman keskim. kustannus (WACC) 8,7 %

Lähde: Inderes
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Yhteenveto
Tuloslaskelma 2017 2018 2019 2020e 2021e Osakekohtaiset luvut 2017 2018 2019 2020e 2021e

Liikevaihto 69,8 52,4 43,3 45,0 46,6 EPS (raportoitu) -0,01 -0,14 -0,01 0,00 0,00

Käyttökate 3,5 -2,9 1,1 2,0 2,8 EPS (oikaistu) -0,01 -0,13 -0,01 0,00 0,00

Liikevoitto -0,2 -7,2 -2,6 -1,0 0,7 Operat. kassavirta /  osake 0,17 -0,02 0,00 0,00 0,01

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

Nettovoitto -0,6 -7,8 -2,6 -1,1 0,3 Omapääoma /  osake 0,13 0,17 0,01 0,01 0,01

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

Tase 2017 2018 2019 2020e 2021e Kasvu ja kannattavuus 2017 2018 2019 2020e 2021e

Taseen loppusumma 39,3 45,7 32,1 32,3 32,5 Liikevaihdon kasvu-% -7 % -25 % -17 % 4 % 4 %

Oma pääoma 7,0 9,4 3,7 2,6 2,9 Käyttökatteen kasvu-% -161 % -183 % -138 % 85 % 38 %

Liikearvo 1,1 4,3 4,3 4,3 4,3 Liikevoiton oik. kasvu-% -96 % 3250 % -64 % -58 % -171 %

Nettovelat 8,1 9,4 12,7 13,1 12,7 EPS oik. kasvu-% -91 % 1072 % -96 % -53 % -126 %

Käyttökate-% 5,0 % -5,5 % 2,5 % 4,5 % 6,0 %

Kassavirta 2017 2018 2019 2020e 2021e Oik. Liikevoitto-% -0,3 % -12,8 % -5,5 % -2,2 % 1,5 %

Käyttökate 3,5 -2,9 1,1 2,0 2,8 Liikevoitto-% -0,3 % -13,7 % -6,0 % -2,2 % 1,5 %

Nettokäyttöpääoman muutos 5,7 1,3 -1,8 0,4 -0,2 ROE-% -8,2 % -94,9 % -38,9 % -35,6 % 10,6 %

Operatiivinen kassavirta 9,0 -1,2 0,3 1,8 2,4 ROI-% -1,0 % -34,2 % -13,0 % -5,6 % 3,8 %

Investoinnit -4,8 -9,8 0,9 -1,9 -1,8 Omavaraisuusaste 17,9 % 20,6 % 11,5 % 8,0 % 8,8 %

Vapaa kassavirta 0,1 -10,3 0,0 -0,1 0,6 Nettovelkaantumisaste 115,5 % 100,0 % 341,9 % 506,1 % 442,5 %

Suurimmat omistajat %-osakkeista Arvostuskertoimet 2017 2018 2019 2020e 2021e

Oy Jussi Capital 18,9 % EV/Liikevaihto 0,4 0,5 0,8 0,7 0,7

Rausanne Oy 10,3 % EV/EBITDA (oik.) 8,7 neg. 31,3 15,2 10,9

Heikki Soini 6,1 % EV/EBIT (oik.) neg. neg. neg. neg. 43,1

Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,7 % P/E (oik.) neg. neg. neg. neg. 62,0

4Capes Oy 4,5 % P/B 3,2 1,8 5,9 7,0 6,3

Yleinen työttömyyskassa YTK 3,2 % Osinkotuotto-% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Lähde: Inderes



Raporteilla esitettävä informaatio on hankittu useista eri julkisista 
lähteistä, joita Inderes pitää luotettavana. 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. 

Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä 
näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai 
paikkansapitävyydestä. Inderes tai sen työntekijät eivät myöskään 
vastaa tämän raportin perusteella tehtyjen päätösten 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 tämänhetkisen 
hinnan ja 12 kuukauden tavoitehintamme väliseen prosenttieroon. 
Suosituspolitiikka on neliportainen suosituksin myy, vähennä, lisää ja 

osta. Inderesin sijoitussuosituksia ja tavoitehintoja tarkastellaan 
pääsääntöisesti vähintään neljä 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) ja lisäarvomalli 
(EVA), 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 nousuvaraan 12-kk tavoitehintaan:
Osta >15 %
Lisää 5-15 %
Vähennä -5-5 %
Myy < -5 %

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 Corporate
Broking -palveluita, joiden tavoitteena on parantaa yhtiön ja 
pääomamarkkinoiden välistä kommunikaatiota. Näitä palveluita ovat 
sijoittajatilaisuuksien ja -tapahtumien järjestäminen, 
sijoittajaviestintään liittyvä neuvonanto, sijoitustutkimusraporttien 
laatiminen. 

Vastuuvapauslauseke ja suositushistoria

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

Suositushistoria (>12 kk)

Pvm Suositus Tavoite Osakekurssi

10.4.2018 Vähennä 0,41 € 0,39 €

30.4.2018 Vähennä 0,28 € 0,28 €

16.8.2018 Myy 0,20 € 0,25 €

26.11.2018 Lisää 0,18 € 0,16 €

29.11.2018
(merkintäoikeuden 

irtoaminen)
0,05 € 0,05 €

11.2.2109 Vähennä 0,06 € 0,07 €

14.2.2019 Myy 0,05 € 0,06 €

19.6.2019 Myy 0,05 € 0,06 €

1.8.2019 Myy 0,05 € 0,06 €

16.8.2019 Myy 0,05 € 0,06 €

26.2.2020 Myy 0,04 € 0,04 €



Inderes on kaikille osakesijoittajille avoin analyysipalvelu ja yhteisö. 

Toimintaamme ohjaavat viisi periaatetta: riippumattomuus, laadukas 

analyysi, intohimo osakemarkkinoita kohtaan, pääomamarkkinoiden 

avoimuuden parantaminen sekä toiminta yhteisönä yhteisen hyvän 

edistämiseksi. Tavoitteemme on vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan 

edistämällä kotimaista omistajuutta ja kansankapitalismia. 

Yhteisöömme kuuluvat sijoittajat oppivat tuntemaan kohdeyhtiöt 

paremmin, ymmärtävät omistajuuden merkityksen ja voivat kehittyä 

paremmiksi sijoittajiksi. Pörssiyhtiöille varmistamme, että yhtiöstä on 

jatkuvasti sijoittajien ja omistajien saatavilla laadukasta tietoa 

päätöksentekoon. Inderes-yhteisöön kuuluu yli 35 000 aktiivista 

sijoittajaa ja yli 100 kotimaista pörssiyhtiötä, jotka haluavat pitää 

omistajiensa tietotarpeista huolta. Palvelemme yhteisöämme yli 20 

työntekijän tiimillä intohimosta osakesijoittamiseen.

Inderes Oy

Itämerentori 2

00180 Helsinki

+358 10 219 4690

Palkittua analyysiä osoitteessa www.inderes.fi
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Analyysi kuuluu 
kaikille.


