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Avainluvut

Suositus ja tavoitehinta

Analyytikko

Yhtiön ohjeistus

Osien summa on yhä kurssin tasolla Antti Viljakainen

Vähennä

(aik. Vähennä)

6,35 SEK

(aik. 6,70 SEK)

Osakekurssi: 6,24 SEK

Potentiaali: 1,8 %

antti.viljakainen@inderes.fi

(Noussut)

Pampalon kokonaistuotannon arvioidaan vuonna 2018 ylittävän 
320 kg. Idahon Fridayn kaivoksen alkuvaiheen tuotannon 
ennakoidaan käynnistyvän joulukuussa 2018, mutta merkittäviä 
tuotantomääriä ei ole odotettavissa ennen vuoden vaihdetta.

Tarkastamme Endominesin tavoitehintamme 6,35 Ruotsin kruunuun (aik. 6,70 SEK) ja toistamme 
vähennä-suosituksemme. Yhtiön Q3-raportti ei sisältänyt ison kuvan kannalta olennaisia yllätyksiä, 
mutta kullan lyhyen ajan hintanäkymien lievä heikentyminen on painanut tavoitehintamme taustalla 
olevaa osien summa -mallin Endominesin osakkeelle indikoimaa arvoa maltillisesti alaspäin. Näin ollen 
osakkeen tuotto/riski-profiili ei mielestämme puolla ostoja. Lokakuun alussa julkaistu Endominesin
seurannan aloitus -raporttimme on edelleen ajankohtainen ja vapaasti luettavissa täältä. 

Q3-raportti ei sisältänyt ison kuvan kannalta olennaisia yllätyksiä

Endominesin Q3-raportti oli tuloksellisesti hieman odotuksiamme heikompi, mutta osakkeen kokonaiskuvan 
kannalta tällä ei ollut suurempaa merkitystä, sillä Q3:lla yhtiön liikevaihto ja tulos muodostui toistaiseksi alas ajetusta 
Pampalon kaivoksesta. Tulevaisuuden kannalta tärkeämpi Fridayn kaivoksen investointivaihe sen sijaan etenee 
raportin perusteella suunnitelmien mukaan USA:ssa ja tuotannon kaivoksella pitäisi alkaa pienessä mittakaavassa 
jo joulukuussa. Sen sijaan Karjalan Kultalinjan monivuotisesta malminetsintähankkeesta yhtiö ei tarjonnut Q3-
raportissa merkittäviä lisätietoja, mutta kesän aikana tehdyistä ensimmäisistä kairauksista ja otetuista 
analyysinäytteistä pitäisi tulla tuloksia vielä loppuvuoden aikana.

Reutersin konsensuksen kullan hintaennusteet ovat laskeneet

Olemme päivittäneet raportin jälkeen Endominesin tavoitehintamme taustalla olevan osien summa -mallin, joka 
muodostuu yhtiön kaikkien projektien ja konsernikulujen arvioimistamme nykyarvoista sekä kuluvan vuoden lopun 
vaihtovelkakirjalainalla oikaistuista nettoveloista. Yhtiön malminetsintähankkeille antamamme arvot olemme 
pitäneet toistaiseksi ennallaan. Sen sijaan jo tunnistettua tuotantopotentiaalia omaavien Friday- ja Buffalo Gulch -
projektien nykyarvoennusteitamme olemme laskeneet lievästi, sillä mallimme pohjautuu kullan hinnan osalta 
Reutersin konsensuksen ensi vuoden hintaennusteeseen, joka on laskenut tuoreimmassa päivityksessä tasolta 
1330 USD/oz tasolle 1288 USD/oz (kullan spot-hinta: noin 1210 USD/oz). Arviomme mukaan kullan lyhyen ajan 
hintanäkymän lievän heikentymisen taustalla on etenkin Yhdysvaltojen keskuspankin koron nostojen jatkuminen ja 
USA:n dollarin vahvistuminen. Lisäksi lisäsimme hieman turvamarginaalia Fridayn ylösajovuoden 2019 
ennusteisiimme. Tarkastimme myös Q3:n lukujen jäljiltä Endominesin kuluvan vuoden lopun oikaistun nettovelan 
ennustettamme lievästi alaspäin. Muihin mallin ennusteparametreihin emme ole tehneet hienosäätöä kummempia 
muutoksia. Osien summa -mallimme on esitetty tarkemmin seurannan aloitus -raportissamme. 

Päivitetty osien summa laskelmamme ei indikoi osakkeelle vielä nousuvaraa

Päivitetty osien summa -laskelmamme asettuu Endominesin nykyisen osakekurssin tasolle. Osakkeen arvosta yli 
puolet kohdistuu arviomme mukaan erittäin korkean riskin ja tuottopotentiaalin malminetsintähankkeille, kun vajaa 
puolet muodostuu Friday- ja Buffalo Gulch -projektien odotetuista kassavirroista. Osien summan valossa osakkeen 
riskikorjattu tuottopotentiaali ei kuitenkaan mielestämme nouse huomattavan hyväksi seuraavan 12 kuukauden 
tähtäimellä.  Myöskään Endominesin mineraalivarantojen arvostus suhteessa muihin kultakaivosyhtiöihin ei indikoi 
osakkeen olevan selvästi väärin hinnoiteltu. Siten osakkeen nousuvara vaatisi arviomme mukaan etenkin nykyistä 
ennustettamme voimakkaampaakin kullan hinnan nousua ja/tai suotuisia tuloksia malminetsintäprojekteista. 
Vastaavasti negatiivisina riskeinä ovat kullan vaisun hintakehityksen jatkuminen, malminetsintäprojektien 
epäonnistuminen ja/tai viivästyminen sekä ensi vuoden todennäköinen lisärahoitustarve (ja sen ehdot). 

2017 2018e 2019e 2020e

Liikevaihto 121 101 72 97

- kasvu-% 20 % -17 % -28 % 34 %

Liikevoitto oik. 0,0 0,0 0,0 0,0

- Liikevoitto-% oik. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Tulos ennen veroja -69,2 -32,0 -38,8 -23,9

Nettotulos -69,2 -32,0 -38,8 -23,9

EPS (oik.) -4,53 -0,91 -0,93 -0,50

Osinko 0,00 0,00 0,00 0,00

- Osinkosuhde-% 0 % 0 % 0 % 0 %

P/E (oik.) neg. neg. neg. neg.

P/B 5,6 5,6 5,6 5,6

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

EV/EBIT (oik.) neg. neg. neg. neg.

EV/EBITDA neg. neg. >100 18,2

EV/Liikevaihto 2,6 4,4 6,9 4,4

Lähde: Inderes

https://www.inderes.fi/fi/system/files/company-reports/endomines_seurannan_aloitus_09102018_0.pdf
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Q3-numerot olivat osakkeen kannalta sivuosassa
Liikevaihto jäi lievästi odotuksistamme

Endominesin liikevaihto muodostui Q3:lla Pampalon kaivoksesta, jonka 
tuotannon yhtiö on nyt ajanut suunnitellusti väliaikaisesti alas (kaivostoiminta 
syyskuun lopussa ja rikastamo lokakuussa). Yhtiön liikevaihto laski 
vertailukauteen nähden lievästi 26,2 MSEK:iin, mikä johtui etenkin 
tuotantomäärän laskusta (Q3’18:n kullan tuotanto 81,6 kg oli tiedossa jo 
etukäteen, toimitukset 84,2 kg), mitä kullan eurohinnan nousu ei riittänyt 
kompensoimaan. Yhtiön saavuttama kullan eurohinta jäi myös lievästi 
odotuksistamme Q3:lla, kun taas toimitukset olivat lievästi odotuksiamme 
korkeammat. 

Myös tulosrivit jäivät ennusteidemme alapuolelle

Oikaistu käyttökatetta yhtiö teki Q3:lla 4,3 MSEK, mikä ylitti lievästi 
vertailuluvun malmin kultapitoisuuden nousun (Q3’18 3,9 g/t vs. Q3’17 3,0 
g/t) ja Pampalon kaivoksen alasajon myötä keventyneen kulumassan takia 
(peränajo lopetettu jo keväällä). Näiden tekijöiden ansiosta Pampalon
kaivoksen käteiskustannus painui tasolle 786 USD/oz (Q3’17: 1081 USD/oz). 
Odotuksiimme oikaistu käyttökate ei kuitenkaan yltänyt, mikä johtui etenkin 
odotuksiamme alemmasta liikevaihdosta ja konsernin ennusteitamme 
korkeammista kuluista. Tuloslaskelmaa alemmas mentäessä TVL Gold-
kaupan kertakulut ja yt-neuvotteluista aiheutuneet kulut painoivat 
raportoidun käyttökatteen nollatasolle ja liikevoiton selvälle tappiolle. 
Rahoituskulut olivat hieman odotuksiamme alemmat, mutta ylempien rivien 
takia myös EPS jäi odotuksiamme selvemmin pakkaselle.  

Rahoituksen osalta raportti ei tarjonnut yllätyksiä

Liiketoiminnan rahavirta oli noin 5 MSEK positiivinen, mikä johtui odotetusti 
Pampalon kaivoksen alasajosta johtuneesta käyttöpääoman 
vapautumisesta. Vapaa rahavirta sen sijaan oli selvästi negatiivinen, sillä 
investoinnit pääosin rakennusvaiheessa olleeseen Friday-kaivokseen olivat 
yli 35 MSEK. Taseen osalta tilanne on kuitenkin hallinnassa, sillä yhtiön 
korollinen velka on valtaosin vaihtovelkakirjalainaa, jossa on pakollinen 
konversio osakkeiksi Endominesin kannalta korkeilla osakekursseilla 
(vaihtovelkakirja on osa viime talven TVL Gold -yritysjärjestelyn maksua). 
Näin ollen yhtiön rahoitus (Q3’18: kassa 62 MSEK) on arviomme mukaan 
turvattu ensi kesään asti, mutta ensi kesän Karjalan kultalinjan 
malminetsintäohjelmaan yhtiö tarvitsee todennäköisesti lisärahoitusta.

Loppuvuoden kullan tuotantoennuste nousi lievästi

Pampalon Q3-numeroiden lisäksi Endomines nosti lievästi koko vuoden 
kullan tuotannon ohjeistustaan, sillä Pampalon rikastamon käynnissä olevan 
huollon aikana rikastamolta saadaan vielä talteen kultaan. Yhtiö odottaa nyt 
kullan tuotannon olevan yli 320 kg (aik. 310-320 kg, Q3:n loppuun mennessä 
tuotanto oli 318,5 kg). Osakkeen kokonaiskuvan kannalta Q3-numeroilla ja 
ohjeistuksen tarkastuksella ei kuitenkaan ollut mielestämme erityisen suurta 
merkitystä, sillä markkinoiden katse osakkeen suhteen on jo yhtiön muissa 
projekteissa eli Friday-kaivoksen ylösajossa, muissa USA:n 
kehitysprojekteissa sekä Karjalan kultalinjan malminetsinnässä.

Ennustetaulukko Q3'17 Q3'18 Q3'18e Q3'18e Erotus (%) 2018e

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

Liikevaihto 26,7 26,2 28,0 -6 % 101

Käyttökate 1,1 4,3 9,9 -57 % -3,4

Liikevoitto (oikaistu) -6,6 -16,1 -0,2 -41,8

Tulos ennen veroja -8,3 -0,46 -11,6 -32,0

EPS (raportoitu) -0,55 -0,46 -0,33 -0,91

Liikevaihdon kasvu-% 0,0 % -1,9 % -4,9 % 3 %-yks. -16,7 %

Liikevoitto-% (oikaistu) -24,7 % -42,4 % -0,5 % -41,9 %-yks. -41,5 %

Lähde: Inderes

Konsensus



Tarkastimme osien summaa lievästi alaspäin
Kommentit muista projekteista eivät sisältäneet yllätyksiä

USA:ssa käynnissä olevasta Fridayn-investointiprojektista yhtiöllä ei ollut 
uutta kerrottavaa vaan hanke etenee suunnitelmien mukaan. Tuotannon 
kaivoksella pitäisi alkaa pienessä mittakaavassa jo joulukuussa ja suurempia 
tuotantomääriä on luvassa ensi vuoden puolella. Tämä oli täysin 
odotustemme mukaista, sillä yhtiö antoi projektista statuspäivityksen vasta 
lokakuussa. Karjalan kultalinjan kesän malminetsintätöiden tuloksia yhtiö ei 
vielä Q3-raportissa kommentoinut tarkemmin, mutta kertoi Pampalon
kaivoksen läheisyydessä ja sen eteläpuolelle keskittyneiden tutkimusten 
tulosten valmistuvan suurelta osin kuluvan vuoden aikana. Tuloksilla voi olla 
huomattava vaikutus myös osakkeeseen niiden laadusta riippuen, mutta 
etukäteen näkyvyyttä tutkimusten edistymiseen ei juuri ole, vaikka yhtiö 
vaikuttaakin luottavaiselta, että ensimmäiset tulokset kannustavat jatkamaan 
monivuotista ohjelmaa. 

Kullan hintaennusteiden lasku painoi lievästi osien summaa

Endominesin tavoitehintamme taustalla on osien summa -malli, joka 
muodostuu yhtiön kaikkien projektien ja konsernikulujen arvioimistamme 
nykyarvoista sekä kuluvan vuoden lopun vaihtovelkakirjalainalla oikaistuista 
nettoveloista. Yhtiön malminetsintähankkeille antamamme arvot olemme 
pitäneet toistaiseksi ennallaan, joskin kullan vaisu hintakehitys nostaa riskejä 
myös niiden arvon osalta. Sen sijaan jo tunnistettua tuotantopotentiaalia 
omaavien Friday- ja Buffalo Gulch -projektien nykyarvoennusteitamme
olemme laskeneet lievästi, sillä mallimme pohjautuu kullan hinnan osalta 

Reutersin konsensuksen ensi vuoden hintaennusteeseen, joka on laskenut 
tuoreimmassa päivityksessä tasolta 1330 USD/oz tasolle 1288 USD/oz
(kullan spot-hinta: noin 1200 USD/oz). Lisäksi lisäsimme turvamarginaalia 
Fridayn ylösajovuoden 2019 ennusteisiimme, sillä täyden tuotantovauhdin ja 
kustannustehokkuuden saavuttaminen saattaa viedä hieman odotuksiamme 
enemmän aikaa. Tarkastimme myös Q3:n lukujen jäljiltä Endominesin
kuluvan vuoden lopun oikaistun nettovelan ennustettamme lievästi alaspäin. 
Muihin mallin ennusteparametreihin (ml. tuotantokustannusennusteet, 
diskonttauskorot, konsernikuluennusteet) emme ole tehneet hienosäätöä 
isompia muutoksia. Osien summa -mallia olemme käyneet tarkemmin läpi 
lokakuun seurannan aloitus -raportissa.

Kokonaiskuva ei indikoi osakkeen olevan väärin hinnoiteltu

Päivitetty osien summa -laskelmamme asettuu Endominesin nykyisen 
osakekurssin tasolle. Osien summan valossa osakkeen riskikorjattu 
tuottopotentiaali ei mielestämme nouse huomattavan hyväksi seuraavan 12 
kuukauden tähtäimellä.  Myöskään Endominesin mineraalivarantojen tai 
oman pääoman arvostus suhteessa muihin kultakaivosyhtiöihin ei indikoi 
osakkeen olevan selvästi väärin hinnoiteltu. Siten osakkeen nousuvara 
vaatisi arviomme mukaan etenkin nykyistä ennustettamme 
voimakkaampaakin kullan hinnan nousua ja/tai suotuisia tuloksia 
malminetsintäprojekteista. Vastaavasti konkreettisimpina negatiivisina 
riskeinä ovat kullan vaisun hintakehityksen jatkuminen, 
malminetsintäprojektien epäonnistuminen ja/tai viivästyminen sekä ensi 
vuoden todennäköinen lisärahoituksen ehdot.  

Osien summan jakautuminen 

Oikaistu* nettovelka 2018e -48 MSEK

Osakekannan käypä arvo täysin laimennettuna*
307 MSEK, 6,40 SEK/osake

Yritysarvo (EV) 355 MSEK

Friday tuotanto 24%

Buffalo Gulch 
tuotanto 15%

Karjalan kultalinjan 
malminetsintä 29%

Idaho muu 
omaisuus 32%

Konserni
kulut
-87

MSEK

*Vaihtovelkakirjalaina käsitelty pakollisen konversion takia mallissa jo omana 
pääomana ja osakemäärässä on huomioitu konversiota tulevat uudet osakkeet

https://www.inderes.fi/fi/system/files/company-reports/endomines_seurannan_aloitus_09102018_0.pdf


Arvostustaulukko
2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e 2021e

Osakekurssi 23,0 9,78 3,60 12,6 16,5 6,24 6,24 6,24 6,24

Osakemäärä, milj. kpl 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 35,1 41,8 48,0 48,0

Markkina-arvo 351 149 55 192 252 219 219 219 219

Yritysarvo (EV) 371 100 118 246 320 439 498 428 352

P/E (oik.) neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg.

P/E neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg.

P/Kassavirta neg. neg. neg. neg. neg. 7,8 neg. neg. >100

P/B 1,3 0,5 0,3 1,7 5,6 0,9 1,1 0,8 0,7

P/S 2,2 0,9 0,5 1,9 2,1 2,2 3,0 2,3 2,3

EV/Liikevaihto 2,3 0,6 1,0 2,4 2,6 4,4 6,9 4,4 3,6

EV/EBITDA (oik.) neg. 18,4 neg. neg. neg. neg. >100 18,2 15,0

EV/EBIT (oik.) neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg.

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



Mineraalivarantojen suhteellinen arvostus
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Yhteenveto
Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018e 2019e Osakekohtaiset luvut 2015 2016 2017 2018e 2019e

Liikevaihto 113 101 121 101 72 EPS (raportoitu) -10,80 -8,18 -4,53 -0,91 -0,93

Käyttökate -63 -9 -6 -3 2 EPS (oikaistu) -10,80 -8,18 -4,53 -0,91 -0,93

Liikevoitto -157 -103 -65 -42 -26 Operat. kassavirta / osake -5,17 -0,79 0,25 0,14 -0,38

Voitto ennen veroja -163 -105 -69 -32 -39 Vapaa kassavirta / osake -8,00 -3,96 -0,60 0,80 -1,10

Nettovoitto -165 -125 -69 -32 -39 Omapääoma / osake 11,04 7,50 2,97 6,75 4,74

Kertaluontoiset erät 0 0 0 0 0 Osinko / osake 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tase 2015 2016 2017 2018e 2019e Kasvu ja kannattavuus 2015 2016 2017 2018e 2019e

Taseen loppusumma 274 222 161 508 519 Liikevaihdon kasvu-% -34 % -11 % 20 % -17 % -28 %

Oma pääoma 169 115 45 237 198 Käyttökatteen kasvu-% -1251 % -85 % -38 % -40 % -169 %

Liikearvo 0 0 0 0 0 Liikevoiton oik. kasvu-% 248 % -34 % -37 % -35 % -38 %

Nettovelat 63 54 68 220 279 EPS oik. kasvu-% 369 % -24 % -45 % -80 % 2 %

Kassavirta 2015 2016 2017 2018e 2019e Käyttökate-% -55,6 % -9,1 % -4,7 % -3,4 % 3,2 %

Käyttökate -63 -9 -6 -3 2 Oik. Liikevoitto-% -138,6 % -102,1 % -53,5 % -41,5 % -35,8 %

Nettokäyttöpääoman muutos -23 -2 9 8 -18 Liikevoitto-% -138,6 % -102,1 % -53,5 % -41,5 % -35,8 %

Operatiivinen kassavirta -79 -12 4 5 -16 ROE-% -68 % -88 % -87 % -23 % -18 %

Investoinnit -33 -44 -19 -400 -30 ROI-% -50 % -44 % -39 % -14 % -5 %

Vapaa kassavirta -122 -60 -9 28 -46 Omavaraisuusaste 62 % 52 % 28 % 47 % 38 %

Nettovelkaantumisaste 38 % 47 % 149 % 93 % 141 %

Suurimmat omistajat %-osakkeista Arvostuskertoimet 2015 2016 2017 2018e 2019e

Handelsbanked Finland standard client A/C 22,0 % EV/Liikevaihto 1,05 2,43 2,64 4,36 6,89

Nordea Bank ABP, Nordea Bank AB (publ) 14,2 % EV/EBITDA (oik.) neg. neg. neg. neg. >100

Joensuus Kauppa ja Kone 10,5 % EV/EBIT (oik.) neg. neg. neg. neg. neg.

Ålandsbanken AB W8IMY 2,7 % P/E (oik.) neg. neg. neg. neg. neg.

Aktia Bank ABP 2,2 % P/B 0,33 1,68 5,55 0,93 1,11

Osinkotuotto-% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lähde: Inderes



Tuloslaskelma
Tuloslaskelma 2016 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 2017 Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18e 2018e 2019e 2020e 2021e

Liikevaihto 101 33,5 33,9 26,7 26,9 121 29,4 42,1 24,3 5,0 101 72,3 96,8 96,8

Konserni 101 33,5 33,9 26,7 26,9 121 29,4 42,1 24,3 5,0 101 72,3 96,8 96,8

Käyttökate -9,2 -1,3 0,5 1,1 -6,0 -5,7 -8,5 8,5 0,6 -4,0 -3,4 2,3 23,5 23,5

Poistot ja arvonalennukset -93,9 -9,6 -9,8 -7,7 -32,0 -59,1 -11,3 -11,7 -11,8 -3,5 -38,4 -28,2 -32,5 -32,5

Liikevoitto ilman kertaeriä -103,1 -10,9 -9,3 -6,6 -38,0 -64,8 -19,9 -3,2 -11,2 -7,5 -41,8 -25,9 -9,0 -9,0

Liikevoitto -103,1 -10,9 -9,3 -6,6 -38,0 -64,8 -19,9 -3,2 -11,2 -7,5 -41,8 -25,9 -9,0 -9,0

Konserni -103,1 -10,9 -9,3 -6,6 -38,0 -64,8 -19,9 -3,2 -11,2 -7,5 -41,8 -25,9 -9,0 -9,0

Nettorahoituskulut -1,5 -1,3 -0,5 -1,7 -1,0 -4,5 21,7 -2,1 -4,9 -5,0 9,8 -12,9 -14,9 -9,9

Tulos ennen veroja -104,7 -12,2 -9,8 -8,3 -38,9 -69,2 1,9 -5,3 -16,0 -12,5 -32,0 -38,8 -23,9 -18,9

Verot -20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0

Nettotulos -125,0 -12,2 -9,8 -8,3 -38,9 -69,2 1,9 -5,3 -16,0 -12,5 -32,0 -38,8 -23,9 -18,9

EPS (oikaistu) -8,18 -0,80 -0,64 -0,55 -2,55 -4,53 0,06 -0,16 -0,46 -0,36 -0,91 -0,93 -0,50 -0,39

EPS (raportoitu) -8,18 -0,80 -0,64 -0,55 -2,55 -4,53 0,06 -0,16 -0,46 -0,36 -0,91 -0,93 -0,50 -0,39

Tunnusluvut

Liikevaihdon kasvu-% -10,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -73,4 % 19,7 % -12,2 % 24,2 % -9,2 % -81,4 % -16,7 % -28,2 % 33,8 % 0,0 %

Käyttökate-% -9,1 % -3,8 % 1,5 % 3,9 % -22,1 % -4,7 % -29,1 % 20,3 % 2,5 % -80,0 % -3,4 % 3,2 % 24,3 % 24,3 %

Oikaistu liikevoitto-% -102,1 % -32,5 % -27,4 % -24,7 % -141,0 % -53,5 % -67,7 % -7,6 % -46,1 % -150 % -41,5 % -35,8 % -9,3 % -9,3 %

Nettotulos-% -124 % -36,3 % -28,9 % -31,3 % -144,7 % -57,2 % 6,3 % -12,6 % -66,1 % -250 % -31,7 % -53,6 % -24,7 % -19,5 %

Lähde: Inderes



Tase
Vastaavaa (MEUR) 2016 2017 2018e 2019e 2020e Vastattavaa (MEUR) 2016 2017 2018e 2019e 2020e

Pysyvät vastaavat 171 130 492 494 485 Oma pääoma 115 45 237 198 260

Liikearvo 0 0 0 0 0 Osakepääoma 262 262 262 262 262

Aineettomat hyödykkeet 59 63 358 369 378 Kertyneet voittovarat -497 -566 -598 -637 -661

Käyttöomaisuus 105 62 128 119 101 Oman pääoman ehtoiset lainat 0 0 0 0 0

Sijoitukset osakkuusyrityksiin 0 0 0 0 0 Uudelleenarvostusrahasto 0 0 0 0 0

Muut sijoitukset 0 0 0 0 0 Muu oma pääoma 349 349 573 573 658

Muut pitkäaikaiset varat 7 5 5 5 5 Vähemmistöosuus 0 0 0 0 0

Laskennalliset verosaamiset 0 0 0 0 0 Pitkäaikaiset velat 82 84 246 284 199

Vaihtuvat vastaavat 51 30 15 25 34 Laskennalliset verovelat 0 0 0 0 0

Vaihto-omaisuus 1 2 0 2 2 Varaukset 2 8 9 9 9

Muut lyhytaikaiset varat 0 3 0 0 0 Lainat rahoituslaitoksilta 79 76 57 94 96

Myyntisaamiset 21 10 0 12 16 Vaihtovelkakirjalainat 0 0 172 172 85

Likvidit varat 29 16 15 11 15 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 9 9 9

Taseen loppusumma 222 161 508 519 518 Lyhytaikaiset velat 26 32 24 37 59

Lainat rahoituslaitoksilta 4 8 6 24 41

Lyhytaikaiset korottomat velat 21 19 8 12 16

Muut lyhytaikaiset velat 1 5 10 2 2

Lähde: Inderes Taseen loppusumma 222 161 508 519 518



Vastuuvapauslauseke ja suositushistoria
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. 

Pvm Suositus Tavoite Osakekurssi

9.10.2018 Vähennä 6,70 SEK 7,00 SEK

15.11.2018 Vähennä 6,35 SEK 6,24 SEK
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Inderes on suomalainen pankeista riippumaton analyysipalvelu. 
Löydämme sijoittajille parhaat sijoituskohteet ja teemme pörssistä 
paremman markkinapaikan yhdistämällä sijoittajat ja yhtiöt 
huippulaadukkaan osakeanalyysin avulla. Inderesin aamukatsaus, 
mallisalkku ja palkittuihin analyyseihin pohjautuvat suositukset 
tavoittavat päivittäin yli 30 000 kotimaista osakesijoittajaa. 
Helsingin pörssin kattavin aktiivinen osakeseurantamme sisältää 
yli 90 kotimaista pörssiyhtiötä, joita analysoimme päivittäin yli 10 
analyytikon tiimillä.

Inderes Oy

Itämerentori 2

00180 Helsinki

+358 10 219 4690

twitter.com/inderes

facebook.com/inderes

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

www.inderes.fi


