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Q1 2020 kohokohdat
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Tasainen ja kannattava kasvu jatkui
• Liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa muissa Pohjoismaissa, Pohjois-Amerikassa 

sekä Saksassa
• Liikevaihdon kasvu erittäin hyvää saunojen tuoteryhmässä
• Suhteellinen kannattavuus pysyi erittäin hyvänä

Saksalaisen sauna- ja spa-tuotteiden teknologiajohtajan EOS Groupin 
enemmistöosuuden hankinta

• Vahvistaa Harvian asemaa erityisesti Keski-Euroopassa ja avaa uusia mahdollisuuksia 
Yhdysvalloissa ja Aasiassa 

• Kauppa arvioidaan saatavan päätöksen huhtikuun lopussa, minkä jälkeen integraatio 
voidaan aloittaa

Koronavirustilanteen vaikutukset Harvian liiketoimintaan
• Erityistoimenpiteitä henkilöstön turvallisuuden sekä tuotannon ja palveluiden 

jatkuvuuden varmistamiseksi kaikissa Harvian toimintamaissa
• Harvian toimintakyky on pysynyt lähes normaalina – pandemian vaikutukset 

katsastuskaudella vähäiset



Harvia Q1 2020: Kannattavan kasvun vuosineljännes

• Liikevaihto kasvoi 5,6 % ja oli 20,4 miljoonaa euroa 
(19,3). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu 
liikevaihto kasvoi 4,8 % 20,2 miljoonaan euroon. 

• Oikaistu liikevoitto oli 4,2 miljoonaa euroa (4,0) eli 
20,6 % (20,6) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla 
valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 4,1 
miljoonaa euroa (20,4 % liikevaihdosta).

• Liikevoitto oli 3,1 milj. euroa (3,8) eli 15,3 % (19,9) 
liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 
laskettu liikevoitto oli 3,0 milj. euroa (15,0 % 
liikevaihdosta). Yrityskauppaan liittyvät kulut olivat 
1,0 milj. euroa.

• Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,14)

• Operatiivinen vapaa kassavirta oli 5,9 miljoonaa 
euroa (1,7).

• Nettovelka oli 24,3 miljoonaa euroa (31,6). 
Velkaantumisaste oli 1,4 (2,3).

• Omavaraisuusaste oli 57,1 % (55,7).
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Systemaattista strategian toteuttamista
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Keskiostoksen arvon 
kasvattaminen

• Tuoteinnovaatiot ja 
ominaisuuksiltaan 
edistyksellisemmät sauna- ja spa-
tuotteet

• Lisämyynti käyttöturvallisuutta ja 
saunomismukavuutta parantavia 
lisäosia ja tarvikkeita tarjoamalla

• Korkeamman hintaluokan 
tuotteiden ja kokonaisuuksien 
myynnin kehittäminen

Maantieteellinen 
laajentuminen

• Jälleenmyyntiverkoston jatkuva 
kehittäminen ja vahvistaminen

• Valikoiman saatavuuden ja 
näkyvyyden parantaminen

• Uusien myyntikanavien ja 
ristiinmyyntimahdollisuuksien 
hyödyntäminen

Tuottavuuden                 
kehittäminen

• Toiminnallisen tehokkuuden
parantaminen prosesseja ja 
tuotannon maantieteellistä
rakennetta optimoimalla

• Hankinnan ja logistiikan
tehostaminen

• Investoinnit 
sekä automaation lisääminen



Harvia vahvisti asemaansa ammattilais- ja premium-
saunaratkaisuissa ostamalla enemmistön EOS Groupista
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• Harvia allekirjoitti maaliskuussa 2020 sopimuksen saksalaisen EOS 
Groupin enemmistön ostamisesta

• EOS on ammatti- ja premiumkäyttöön tarkoitettujen sauna- ja spa-
tuotteiden teknologiajohtaja. Yritysosto täydentää Harvian 
ammattilais- ja premium-tuotteiden valikoimaa ja vahvistaa Harvian 
johtavaa asemaa maailmanlaajuisena ammattiluokan saunomisen ja 
saunakokemuksen brändinä

• Kauppahinta 19,7 milj. euroa (perustuu EOS-konsernin 
kaupantekohetken 25,5 milj. euron velattomaan yritysarvoon)

• Harvia rahoittaa yritysoston korollisella velalla sekä omilla 
kassavaroillaan

• Yritysoston odotetaan tuovan vähintään 2,2 milj. euron vuosittaiset 
synergiaedut, joiden arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti vuoteen 
2024 mennessä

• Yritysoston jälkihoitoon ja integrointiin liittyvät kerta-luonteiset kulut 
ovat arviolta yhteensä 1,4 milj. euroa jakautuen vuosille 2020 ja 2021

• Tammi-maaliskuussa kertyneet yrityskauppakulut olivat 1,0 milj. euroa. 
Yritysoston jälkihoitoon tai integroitiin liittyviä järjestelykuluja ei ole 
vielä kertynyt. 

• EOS:n liikevaihto oli viime vuonna 17,3 miljoonaa euroa, oikaistu 
käyttökate 3,2 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 2,8 miljoonaa 
euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 150 henkilöä.

• EOS:n toimitusjohtaja Rainer Kunz liittyy Harvian johtoryhmään 

• Järjestely saataneen päätökseen huhtikuun lopussa 2020



Koronaviruksen (COVID-19) vaikutukset Harvian liiketoimintaan

• Suuren korvausliiketoiminnan osuuden takia 
Sauna- ja spa-markkina ei näytä olevan kaikkein 
herkimpiä koronavirusepidemialle.

• Harvian jotkut asiakkaat Italiassa, Espanjassa, 
Ranskassa, Venäjällä, arabimaissa ja Kiinassa ovat 
joutuneet tilapäisesti sulkemaan toimintojaan. 
Osa kaupasta on kuitenkin siirtynyt verkkoon.

• Erinomaisen yhteistyön ja henkilöstön vahvan 
sitoutumisen ansiosta Harvia on säilyttänyt 
toimintakykynsä koronavirusepidemian aikana 
lähes normaalina. 

• Turvallisuuteen ja terveyteen on panostettu 
vahvasti ja erityistoimenpiteitä on toteutettu 
kaikissa Harvian toimintamaissa. Nämä 
toimenpiteet ovat kuitenkin jossain määrin 
hidastaneet tuottavuuden jatkuvaa parantamista.

• Komponenttien saatavuus kohtalaisen hyvä – vain 
pieniä viiveitä ja puutteita toimituksissa.
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Liikevaihto tuoteryhmittäin, %

• Kasvua erityisesti saunojen liikevaihdossa
• Kiukaiden myynnin kehitys oli tasainen
• Höyrygeneraattoreissa liikevaihto laski jonkin verran 

etenkin arabimaissa, Venäjällä ja Aasiassa 

Q1 2020: Kasvua muissa Pohjoismaissa, Pohjois-Amerikassa ja 
Saksassa
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54 %
(56 %)

22 %
(17 %)

8 %
(9 %)

3 %
(5 %)

14 %
(14 %)

Kiukaat Saunat

Ohjauskeskukset Höyrygeneraattorit

Varaosat, palvelut ja muut

35 % (36 %)

23 %
(24 %)

21 %
(13 %)

9 %
(9 %)

5 %
(4 %)

5 %
(10 %)

3 % (5 %)

Suomi Muut Euroopan maat

Pohjois-Amerikka Saksa

Muut Pohjoismaat Venäjä

Muut maat

Liikevaihto markkina-alueittain, %

• Kasvu oli erityisen vahvaa muissa Pohjoismaissa, Pohjois-
Amerikassa, muissa Euroopan maissa sekä Saksassa

• Venäjän liikevaihtoa laski ruplan heikkeneminen, maan lockdown-
tilanne sekä joidenkin toimitusten ajoittuminen

*

* Suurimmat: arabimaat ja Aasia.



Q1 2020: Liikevaihto kasvoi 5,6 %
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• Kasvua vauhditti Yhdysvaltojen liiketoiminnan 
myönteinen kehittyminen

• Saksan markkina sekä muiden Pohjoismaiden 
liikevaihto kehittyi positiivisesti

• Muissa maissa arabimaat sekä Aasia laskivat
• Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu 

liikevaihto kasvoi 4,8 % ja oli 20,2 milj. euroa

* Suurimmat: arabimaat ja Aasia.
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Q1 2020: Vahvaa kasvua saunojen tuoteryhmässä 
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2019 Kiukaat Saunat Ohjauskeskukset Höyrygeneraattorit Muut* 2020

Milj. euroa

Liikevaihto tuoteryhmittäin 1–3/2019 vs 1–3/2020

* Sisältää mm. kylpyläkomponentteja, infrapunasäteilijöitä ja saunatarvikkeita 

• Kasvua erityisesti saunojen tuoteryhmässä –
saunamyynnin kasvu vahvaa etenkin Saksassa, 
Pohjois-Amerikassa ja muissa Euroopan maissa

• Höyrygeneraattoreiden myynnissä jäätiin etenkin 
arabimaissa, Venäjällä sekä Aasiassa

• Ohjauskeskusten myynti jäi Venäjällä sekä 
arabimaissa



Liikevaihto ja oikaistu liikevoitto
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• Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvu oli 
vahvinta Pohjois-Amerikassa, Pohjoismaissa ja Saksassa

• Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 
4,8 % ja oli 20,2 milj. euroa

• Oikaistu liikevoitto kehittyi positiivisesti ja kasvoi
4,2 milj. euroon (4,0), ollen 20,6 % (20,6) 
liikevaihdosta



Monipuolinen 
tuotevalikoimamme kattaa 
kaikki kolme saunatyyppiä ja 
kaikki saunatarpeet − niin 
kuluttajille kuin alan 
ammattilaisillekin.

12



Harvian
tavoitteena 

on olla johtava 
toimija sauna- ja 
spa-tuotteiden

markkinoilla
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Keskiostoksen arvon kasvattaminen

Maantieteellinen laajentuminen

Tuottavuuden parantaminen
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Taloudellinen kehitys
Ari Vesterinen, talousjohtaja



Harvian avainluvut katsauskaudella
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* Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

Milj. euroa 1-3/2020 1-3/2019 Muutos, % 2019

Liikevaihto 20,4 19,3 5,6 % 74,1

Oikaistu käyttökate * 5,0 4,7 6,2 % 17,0

% liikevaihdosta 24,7 % 24,5 % 22,9 %

Oikaistu liikevoitto * 4,2 4,0 5,8 % 13,9

% liikevaihdosta 20,6 % 20,6 % 18,7 %

Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,13 0,14 -8,7 % 0,51

Operatiivinen vapaa kassavirta 5,9 1,7 243,9 % 15,2

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,3 -0,5 -33,9 % -1,8

Nettovelka 24,3 31,6 -23,1 % 28,3

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (Velkaantumisaste) 1,4 2,3 1,7

Nettokäyttöpääoma 15,2 20,2 -24,4 % 16,8

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 37,7 % 30,9 % 38,2 %

Omavaraisuusaste 57,1 % 55,7 % 56,6 %

Henkilöstö kauden lopussa 399 390 2,3 % 395



Rahoituskuluja pienensi koronvaihtosopimuksen käyvän 
arvon muutos
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Nettovelka (milj. euroa) ja velkaantumisaste Rahoituskulut, netto, milj. euroa

• Maaliskuun 2019 lopussa yhtiön nettovelka 
oli 24,3 milj. euroa (31,6). Pitkäaikaista velkaa 
oli 38,6 milj. euroa (38,9) ja rahavarat olivat 
14,8 milj. euroa (8,9)

• Velkaantumisaste oli 1,4 (2,3)

• Koronvaihtosopimuksen käyvän arvon muutos  
laski rahoituskuluja vuoden ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä 

Milj. euroa Milj. euroa%



Investoinnit
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Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, milj. euroa

Milj. euroa

• Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä investoitiin tuotannon laitteisiin Suomen sekä Kiinan 
tehtailla.

• Vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä Harvia hankki tuotanto- ja varastokiinteistön Yhdysvalloista.



Harvian osakkeenomistajien jakauma segmenteittäin 
(31.3.2020)

18

• Harvia sai listautumisessa 
maaliskuussa 2018 noin 
2 000 uutta osakkeenomistajaa. 

• Joulukuun 2019 lopussa 
osakkeenomistajia oli 5 249.

• Maaliskuun 2020 lopussa 
osakkeenomistajia oli 6 844 
(mukaan luettuna hallinta-
rekisterien ylläpitäjät).

• Hallituksen, johdon ja henkilöstön 
osakeomistus oli 9,1 % 

51,3 %

12,3 %

16,7 %

11,8 %

7,9 %

Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset

Onvest Oy

Kotitaloudet

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

Yritykset



Harvian pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

VELKAANTUMISASTE

1,5x-2,5x
Nettovelan suhde oikaistuun 

käyttökatteeseen2

191) Oikaistu liikevoitto on liikevoitto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Ei huomioi IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia 

KASVU

>5 %  
Keskimääräinen vuotuinen

liikevaihdon kasvu

KANNATTAVUUS

20 % 
Oikaistu liikevoittoprosentti1

HARVIAN
OSINKOPOLITIIKKA

➢ Säännöllisesti kasvava osinko

➢ Kaksi kertaa vuodessa maksettuna

➢ Yhteensä vähintään 60 % nettotuloksesta



Voitonjako 0,38 euroa osakkeelta
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Harvia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2020 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 
0,19 euron osakekohtaisesta osingosta, joka maksettiin osakkeenomistajille, jotka olivat 
täsmäytyspäivänä 6.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. 
Osinko maksettiin 15.4.2020.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 
0,19 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamisesta. 

Hallitus odottaa päättävänsä lisäosingosta arviolta 16.10.2020 pidettäväksi sovitussa 
kokouksessaan. 




