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VAHVA JA KANNATTAVA KASVU JATKUI 

KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT 

LOKA‒JOULUKUU 2019: 

§ Liikevaihto kasvoi 27,8 % ja oli 20,7 miljoonaa euroa (16,2). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto 
kasvoi 27,0 % ja oli 20,6 milj. euroa (16,5).  

§ Oikaistu liikevoitto oli 4,2 milj. euroa (2,9) eli 20,1 % (17,6) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu 
oikaistu liikevoitto kasvoi 4,0 milj. euroon (19,6 % liikevaihdosta). 

§ Operatiivinen vapaa kassavirta oli 7,0 milj. euroa (5,1). 

 
TAMMI–JOULUKUU 2019: 

§ Liikevaihto kasvoi 19,6 % ja oli 74,1 milj. euroa (61,9). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 
19,0 % ja oli 73,7 milj. euroa.  

§ Oikaistu liikevoitto oli 13,9 milj. euroa (10,9) eli 18,7 % (17,5) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 
laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 13,3 milj. euroon (18,0 % liikevaihdosta). 

§ Operatiivinen vapaa kassavirta oli 15,2 milj. euroa (10,0). 

§ Nettovelka oli 28,3 milj. euroa (30,3). Velkaantumisaste oli 1,7 (2,3). 

§ Omavaraisuusaste oli tarkastelukauden päättyessä 56,6 % (56,3). 

§ Hallituksen voitonjakoehdotus 0,38 euroa osakkeelta, joka maksetaan kahdessa erässä. 
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AVAINLUVUT 

Milj. euroa 10-12/2019 10-12/2018 Muutos, % 1-12/2019 1-12/2018 Muutos, % 

Liikevaihto 20,7 16,2 27,8 % 74,1 61,9 19,6 % 
Käyttökate * 4,7 3,3 41,8 % 16,4 11,5 42,5 % 
% liikevaihdosta 22,7 % 20,5 %   22,2 % 18,6 %   
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
erät ** 0,2 0,1 147,9 % 0,6 1,5 -62,6 % 
Oikaistu käyttökate *** 5,0 3,4 44,9 % 17,0 13,0 30,6 % 
% liikevaihdosta 23,9 % 21,1 %   22,9 % 21,0 %   
Liikevoitto 3,9 2,8 42,3 % 13,3 9,4 42,1 % 
% liikevaihdosta 18,9 % 17,0 %   18,0 % 15,1 %   
Oikaistu liikevoitto *** 4,2 2,9 46,0 % 13,9 10,9 27,9 % 
% liikevaihdosta 20,1 % 17,6 %   18,7 % 17,5 %   
Osakekohtainen tulos, 
laimentamaton (EUR)**** 0,16 0,11 49,9 % 0,51 0,41 26,3 % 

Operatiivinen vapaa kassavirta 7,0 5,1 38,7 % 15,2 10,0 51,4 % 
Kassavirtasuhde 141,9 % 148,2 %   89,3 % 77,0 %   
Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin -0,4 -0,4 -10,4 % -1,8 -1,6 11,8 % 
Nettovelka * 28,3 30,3 -6,5 % 28,3 30,3 -6,5 % 
Velkaantumisaste 1,7 2,3   1,7 2,3   
Nettokäyttöpääoma 16,8 17,5 -3,8 % 16,8 17,5 -3,8 % 
Oikaistu sijoitetun pääoman 
tuotto (ROCE) 38,2 % 31,6 %   38,2 % 31,6 %   
Omavaraisuusaste 56,6 % 56,3 %   56,6 % 56,3 %   
Henkilöstö kauden lopussa 395 400 -1,3 % 395 400,0 -1,3 % 

* IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton vaikutuksesta käyttökate parani tammi−joulukuussa 580 tuhatta euroa ja 
vuokrasopimusvelka oli 2,7 milj. euroa joulukuun 2019 lopussa. 

** Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eriä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, listautumiseen, 
yrityshankintoihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen. 

*** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. 

**** Listautumisen jälkeisellä osakemäärällä laskettu osakekohtainen tulos tammi−joulukuulta 2018 oli 0,36 euroa. 

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NÄKYMÄT 

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja 
velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön tavoitteena on keskimäärin yli viiden prosentin 
vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 
välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien 
muutoksien tulevia vaikutuksia. 

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia 
nettotuloksesta. 
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TAPIO PAJUHARJU, TOIMITUSJOHTAJA:   

Harvian kasvu oli tilikaudella 2019 vahvaa kaikissa 
tuoteryhmissä ja lähes kaikilla avainmarkkinoillamme. 
Saavutimme 74,1 miljoonan euron liikevaihdon, jossa kasvua 
vertailukauteen oli 19,6 prosenttia. Kasvu oli erityisen 
vahvaa viimeisellä vuosineljänneksellä, ja liikevaihto kasvoi 
20,7 miljoonaan euroon, mikä oli 27,8 prosenttia enemmän 
kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.  

Matkamme kokonaisvaltaiseksi sauna- ja spa-alan toimijaksi 
etenee hyvin. Tilikauden liikevaihdon kasvu oli erityisen 
vahvaa muissa Pohjoismaissa, Suomessa, Pohjois-
Amerikassa sekä muilla markkinoilla, kuten esimerkiksi 
Ranskassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa, Benelux-maissa, 
Puolassa sekä Arabimaissa. Kaikki tuoteryhmämme olivat 
kasvussa, mutta saunatuoteryhmän kasvu kiihtyi entisestään 
Yhdysvaltojen ja Keski-Euroopan ansiosta. Saunoissa kasvua 
kertyi viimeisellä vuosineljänneksellä hienot 124 prosenttia. 
Saunojen ohella  kiuastuoteryhmän menestys sekä ammatti- 
että kuluttajakanavissa oli varsin vahvaa, ja kirjasimme 
viimeisellä vuosineljänneksellä 18,2 prosentin kasvun. 
Tämän lisäksi höyrygeneraattorien menekki oli suotuisaa, ja 
kasvua kertyi 31,6 % viime vuoden vastaavaan jaksoon 
verrattuna. 

Harvian henkilöstö on yhdessä avainasiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa tehnyt erinomaista työtä. Erityisen 
tyytyväinen olen siitä, että olemme vahvan kasvun lisäksi onnistuneet parantamaan liiketoimintamme kannattavuutta. 
Vuonna 2019 oikaistua liikevoittoa kertyi 13,9 miljoonaa euroa (10,9). Neljännen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto 
kasvoi 46,0 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ollen 4,2 milj. euroa (2,9). Suhteellinen kannattavuutemme 
on myös kehittynyt myönteiseen suuntaan.  

Kotimaan kysyntä jatkui vakaana, ja vahvistimme asemaamme sekä ammatti- että kuluttajamarkkinalla. Hiljattain 
lanseeraamamme uutuudet on otettu markkinalla hyvin vastaan. Muissa Pohjoismaissa olemme onnistuneet yhdessä 
kumppaneidemme kanssa parantamaan jakelumme laatua ja määrää. Tämä näkyykin varsin suoraan myös hyvänä myynnin 
kasvuna. Keski-Euroopan markkina kehittyi suunnitellusti, vaikka Saksan markkina ei ole päässyt täysin normaaliin 
kasvuvauhtiin, mikä heijastuu Saksan myyntilukujen lisäksi osin myös ohjauskeskuksiin. Venäjän markkina jatkoi 
suhteellisen vakaana, mutta markkinan herkkyys jatkui läpi koko vuoden. Yhdysvaltojen markkinan kysyntä kiihtyi 
loppuvuotta kohden kiukaissa ja komponenteissa sekä erityisesti saunoissa. Saunamarkkinassa olemme täydentäneet 
Almost Heaven Saunas -mallistoamme sekä laajentaneet jakeluamme.  

Tuottavuuden jatkuva parantaminen eteni tilikaudella suunnitellusti kaikissa tehtaissamme. Erityisen hyvin olemme 
onnistuneet kehittämään tuottavuutta Suomessa Muuramen kiuastehtaalla sekä Kiinan Guangzhoun tehtaalla. 
Yhdysvaltojen liiketoimintojen integraatio on edennyt suunniteltua nopeammin, ja Renickin tehtaalla on tehty 
toimenpiteitä tuottavuuden parantamiseksi.   

Vuosi 2019 on erinomainen esimerkki siitä miten määrätietoinen ja systemaattinen yhteistyö avainasiakkaidemme, 
strategisten kumppaniemme ja Harvian tiimin kanssa toimii. Olemme yhdessä kehittäneet sauna- ja spa-markkinaa ja samalla 
olemme erittäin hyvin valmistautuneet rakentamaan sauna- ja spa-markkinaa tulevina vuosina vielä seuraavalle tasolle: 
pyrimme tuomaan nopeasti ja ketterästi markkinaan uusia lisäarvoa ja hyvinvointia luovia innovaatioita ja konsepteja 
tukemaan sauna- ja spa-markkinan globaalia kasvua. Kestävä kehitys on Harviassa ollut jo pitkään osa normaalia arkirutiinia. 
Tuotteemme on tehty kestävältä pohjalta sekä suunniteltu turvallisiksi ja pitkäikäisiksi. Kuluvana vuonna olemme 
onnistuneet tekemään valintoja, jotka parantavat kestävää kehitystä entisestään. Olemme muun muassa priorisoineet 
raaka-aine- ja materiaalivalinnoissamme kierrätyksen osuutta. Esimerkkinä mm. ruostumaton teräs, jossa pääkumppanimme 
tuote on yli 80 %:sti kierrätettyä. Muovia on korvattu ja tullaan korvaamaan kierrätyskuidulla. Palamisen tehokkuuteen ja 
puhtauteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota ja tulevan kevään aikana siitä kuullaankin lisää. Nöyrästi, mutta 
erittäin määrätietoisesti pidämme katseen tiiviisti strategiamme kulmakivissä ja jatkamme strategian toteuttamista: 
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keskitymme keskiostoksen kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen sekä tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen.  
Orgaanisen kasvun lisäksi tutkimme aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa sauna- ja spa-markkinalla yritysostojen kautta.   
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MARKKINAKATSAUS 

Sauna- ja spa-markkina on ollut historiallisesti suhdannevakaa erityisesti kiukaiden uusimisen luoman korvauskysynnän 
takia. Vuonna 2019 Harvian tuotteiden kysyntä jatkui vahvana ja vakaana. Tyypillisesti ensimmäinen ja neljäs 
vuosineljännes ovat vahvoja saunaliiketoiminnassa.  

Kansainvälisen liikkeenjohtokonsulttiyrityksen selvityksen mukaan maailmassa on noin 15 miljoonaa saunaa. Tämä suuri 
saunakanta mahdollistaa merkittävän liiketoiminnan myös saunojen ja kiukaiden uusimisesta. Analyysin mukaan 
maailmanlaajuisen sauna- ja spa-markkinan ennustetaan kasvavan vuosina 2016–2022 keskimäärin 5 % vuosittain. Saman 
analyysin mukaan Harvia on maailmanlaajuisesti johtava yhtiö kiuas- ja komponenttimarkkinoilla sekä yksi johtavista 
sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Harvian osuus sauna- ja spa-markkinasta on noin 2 % ja kiuas- ja 
saunakomponenttimarkkinasta noin 11 %. 
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LIIKEVAIHTO 

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN  

EUR tuhatta 10-12/2019 10-12/2018 Muutos % 1-12/2019 1-12/2018 Muutos % 

Suomi 5 617 5 399 4,0 % 24 210 23 104 4,8 % 
Muut Pohjoismaat 1 199 870 37,8 % 4 157 3 452 20,4 % 
Saksa 2 253 2 262 -0,4 % 6 867 6 953 -1,2 % 
Muut Euroopan maat* 5 082 4 623 9,9 % 17 188 16 059 7,0 % 
Venäjä 1 509 1 662 -9,2 % 5 761 5 662 1,8 % 
Pohjois-Amerikka 3 823 500 664,3 % 11 816 3 027 290,3 % 
Muut maat** 1 247 899 38,7 % 4 096 3 685 11,2 % 
Yhteensä 20 731 16 217 27,8 % 74 095 61 942 19,6 % 

* Muut EU-maat -markkina-alue on korvattu Muut Euroopan maat -markkina-alueella. 

** Suurimmat: arabimaat ja Aasia. 

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN 

EUR tuhatta 10-12/2019 10-12/2018 Muutos % 1-12/2019 1-12/2018 Muutos % 

Kiukaat 10 585  8 952  18,2 % 39 740  35 763  11,1 % 
Saunat 4 459  1 989  124,2 % 14 700  7 521  95,5 % 
Ohjauskeskukset 1 755  1 743  0,7 % 5 918  5 822  1,6 % 
Höyrygeneraattorit 998  758  31,6 % 3 476  3 004  15,7 % 
Muut tuoteryhmät, varaosat ja 
palvelut 2 933  2 775  5,7 % 10 261  9 831  4,4 % 
Yhteensä 20 731  16 217  27,8 % 74 095  61 942  19,6 % 

LOKA–JOULUKUU 2019 

Konsernin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 27,8 % ja oli 20,7 milj. euroa (16,2). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 
laskettu liikevaihto kasvoi 27,0 % ja oli 20,6 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi ennen kaikkea Yhdysvaltojen liiketoiminnan 
ansiosta, missä asiakaskunta laajeni ja monipuolistui. Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi merkittävästi myös 
muiden Pohjoismaiden (37,8 %) ja muiden maiden (38,7 %) markkina-alueilla.  

Harvian liikevaihto kasvoi kaikissa tuoteryhmissä loka‒joulukuussa. Saunojen liikevaihto kasvoi yli kaksinkertaiseksi (124,2 
%) erityisesti Yhdysvaltojen liiketoimintojen ansiosta, samoin kiukaiden myynti kasvoi merkittävästi (18,2 %). Liikevaihdon 
kasvu oli erityisen hyvää myös höyrygeneraattoreissa (31,6 %).  

TAMMI–JOULUKUU 2019 

Tammi−joulukuun liikevaihto oli 74,1 milj. euroa (61,9), missä oli kasvua 19,6 % edellisvuoteen verrattuna. 
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 19,0 % ja oli 73.7 milj. euroa. Pohjois-Amerikan liikevaihto 
kasvoi ennen kaikkea Yhdysvaltojen liiketoimintojen ansiosta, mikä näkyi myös saunojen positiivisessa myynnin 
kehityksessä: saunojen liikevaihto kasvoi 95,5 %. Liikevaihto kasvoi vakaasti Suomessa sekä muissa Euroopan maissa. 
Kiuasmyynti kasvoi vertailukaudesta 11,1 %, missä kasvua oli sekä sähkö- että puukiukaissa. Liikevaihto oli edellisvuoden 
tasolla ohjauskeskuksissa ja kehittyi positiivisesti höyrygeneraatteissa sekä muissa tuoteryhmissä.  
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TULOSKEHITYS 

LOKA–JOULUKUU 2019 

Loka‒joulukuun liikevoitto kasvoi 3,9 milj. euroon (2,8). Liikevoittoon sisältyi 0,2 milj. euroa (0,1) vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä, jotka liittyivät pääasiassa yrityshankintoihin. Oikaistu liikevoitto kasvoi 4,2 milj. euroon (2,9) ja oikaistu 
liikevoittoprosentti oli 20,1 % (17,6). Katsauskaudella rahoituskulut olivat -0,4 milj. euroa (-0,4).  

Loka‒joulukuun voitto ennen veroja oli 3,6 milj. euroa (2,4). Konsernin verot olivat -0,6 milj. euroa (-0,4).  

Tulos oli 2,9 milj. euroa (2,0) ja laimentamaton osakekohtainen tulos 0,16 euroa (0,11). Valuuttakurssimuutosten vaikutus 
liikevoittoon oli noin 0,1 milj. euroa tulosta parantava. 

TAMMI–JOULUKUU 2019 

Tammi−joulukuun liikevoitto kasvoi 13,3 milj. euroon (9,4). Liikevoittoon sisältyi 0,6 milj. euroa (1,5) vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä, jotka liittyivät pääasiassa yrityshankintoihin. Vertailukauden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 
pääasiassa listautumiseen liittyviä. Oikaistu liikevoitto kasvoi 13,9 milj. euroon (10,9) ja oikaistu liikevoittoprosentti nousi 
18,7 %:iin (17,5). Katsauskauden rahoituskulut olivat 1,3 milj. euroa (2,8). Rahoituskulujen lasku oli seurausta rahoituksen 
uudelleenjärjestelystä listautumisen yhteydessä maaliskuussa 2018.  

Tammi−joulukuun voitto ennen veroja oli 12,1 milj. euroa (6,6). Konsernin verot olivat -2,5 milj. euroa (0,2). Vertailukauden 
positiiviset verot olivat seurausta 1,6 milj. euron laskennallisen verosaatavan kirjaamisesta aikaisempien vuosien 
verotuksessa vähennyskelvottomista korkomenoista vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. 

Katsauskauden tulos oli 9,6 milj. euroa (6,8) ja laimentamaton osakekohtainen tulos 0,51 euroa (0,41). Maaliskuussa 2018 
tapahtunut listautuminen kasvatti osakemäärää vertailukauden aikana, ja listautumisen jälkeisellä osakemäärällä laskettu 
osakekohtainen tulos tammi‒joulukuulta 2018 oli 0,36 euroa. Valuuttakurssimuutosten vaikutus katsauskauden 
liikevoittoon oli noin 0,6 milj. euroa tulosta parantava.  

TALOUDELLINEN ASEMA JA RAHAVIRTA 

Taseen loppusumma oli joulukuun 2019 lopussa 121,8 milj. euroa (31.12.2018: 116,9), mistä omaa pääomaa oli 68,8 milj. 
euroa (65,8). 

Joulukuun 2019 lopussa yhtiön nettovelka oli 28,3 milj. euroa (30,3), mistä pitkäaikaista velkaa oli 38,7 milj. euroa (36,4). 
IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisen vuokrasopimusvelan määrä 31.12.2019 oli 2,7 milj. euroa ja vuokralle 
otettujen hyödykkeiden tasearvo 2,6 milj. euroa. Rahavarat katsauskauden lopussa olivat 10,9 milj. euroa (8,3). 
Velkaantumisaste oli katsauskauden lopussa 1,7 (2,3).  

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 56,6 % (56,3). Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 38,2 % (31,6). 

Tammi−joulukuussa Harvian operatiivinen vapaa kassavirta oli 15,2 milj. euroa (10,0) ja kassavirtasuhde oli 89,3 % (77,0).  

INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS 

Konsernin investoinnit tammi−joulukuussa olivat 1,8 milj. euroa (1,6). Huhtikuussa 2019 Harvia osti Almost Heaven Saunas 
LLC:n entisiltä omistajilta yhtiön käytössä olleen tuotanto- ja varastokiinteistön Yhdysvalloissa, Länsi-Virginian Renickissä. 
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Katsauskaudella tehtiin koneinvestointeja Kiinan tehtaalla sekä Suomessa laitehankintoja ja myymäläkalusteiden 
uudistamisia. Konsernin kuluksi kirjatut tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 1,2 milj. euroa (1,1).  

VASTUULLISUUS 

Harvian suunnittelee ja valmistaa tuotteensa vastuullisesti, luontoa ja ihmisiä kunnioittaen. Harvia on mukana mm. puun 
polttamisen pienhiukkastutkimuksissa ja kehittää tuotteita jatkuvasti ympäristönäkökohdat huomioiden. Vastuullisuustyö 
on osa Harvian jatkuvaa liiketoiminnan kehitystoimintaa.  

HENKILÖSTÖ 

Konsernin henkilöstö oli katsauskauden lopussa 395 (400) ja tammi−joulukuussa keskimäärin 395 (376). Henkilöstöstä 45 % 
(46) työskenteli Suomessa, 8 % (8) Itävallassa, 17 % (18) Romaniassa, 4 % (3) Virossa, 16 % (15) Kiinassa ja Hongkongissa ja 
10 % (11) Yhdysvalloissa. 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 

Harvian rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa ja yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 18 694 236 täysin maksettua 
osaketta (31.12.2018: 18 694 236). Osakevaihto oli tammi−joulukuussa oli 65,4 milj. euroa (43,8) ja 8 951 484 kappaletta (8 
314 233). Osakkeen kaupankäyntipainotettu keskikurssi katsauskaudella oli 7,32 euroa (5,26), katsauskauden ylin kurssi oli 
11,15 euroa (6,39) ja alin 5,50 euroa (4,91). Osakkeen päätöskurssi joulukuun 2019 lopussa oli 10,45 euroa (5,37). 
Osakekannan markkina-arvo 31.12.2019 oli 195,4 milj. euroa (100,4). Tällä hetkellä yhtiö ei omista omia osakkeitaan. 

Vuoden 2019 alussa CapManin hallinnoimat rahastot omistivat 24,6 % Harvian osakekannasta. Harvia vastaanotti 
28.2.2019 arvopaperimarkkinalain mukaiset ilmoitukset CapMan BuyoutX Fund A L.P:ltä ja CapMan Buyout X Fund B Ky:ltä 
(yhdessä CapManin hallinnoimat rahastot), joiden mukaan ne olivat myyneet yhteensä 2 305 679 Harvian osaketta 
nopeutetussa tarjousmenettelyssä. Osakemyynnin seurauksena CapManin hallinnoimien rahastojen osuus Harvian 
osakkeista putosi 12,3 prosenttiin Harvian kaikista osakkeista ja äänistä. 

Harvia vastaanotti 19.11.2019 arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen CapMan BuyoutX Fund A L.P:ltä, jonka  
mukaan se oli myynyt kaikki loput 1 625 797 omistamaansa Harvian osaketta.CapMan Buyout X Fund B Ky myi yrityksen 
vastaanottaman tiedon mukaan myös kaikki loput 670 882 osakettaan. CapManin hallinnoimat rahastot myivät yhteensä 2 
305 679 Harvian osaketta, mikä vastaa noin 12,3 prosenttia Harvian kaikista osakkeista ja äänistä. Harvia vastaanotti 
20.11.2019 arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Onvest Oy:ltä, jonka mukaan se oli ostanut 2 305 679 Harvian 
osaketta. Vuoden 2019 lopussa Onvest Oy oli Harvian suurin osakkeenomistaja. 

Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli katsauskauden lopussa 5 249 (3 248) mukaan lukien hallintarekisterit. 
Kymmenen suurinta Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusrekisteriin merkittyä osakkeenomistajaa omistivat katsauskauden 
lopussa yhteensä 30,2 % (43,4) Harvian osakkeista ja äänimäärästä. Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset osakkeenomistajat 
omistivat katsauskauden lopussa 53,1 % (40,8) Harvian osakkeista ja äänimäärästä.  

HALLINNOINTI  

Harvia Oyj:n 4.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2018. 

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 vahvistetun tilinpäätöksen 
perusteella jaetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta (yhteensä 3 364 962,48 euroa). Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, 
joka oli osingon täsmäytyspäivänä 8.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko 
maksettiin 15.4.2019. 
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Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,19 euroa osakekohtaisen lisäosingon 
jakamisesta (yhteensä 3 551 904,84 euroa). Hallitus päätti täyden lisäosingon jakamisesta 17.10.2019 pidetyssä 
kokouksessaan ja osinko maksettiin 28.10.2019 osakkeenomistajille, jotka olivat osingon täsmäytyspäivänä 21.10.2019 
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin varsinaisessa yhtiökokouksessa viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin 
uudelleen Olli Liitola, Ia Adlercreutz, Anders Björkell, Pertti Harvia ja Ari Hiltunen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsi kokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Olli Liitolan. Hallituksen 
tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Olli Liitola, Anders Björkell sekä Ari Hiltunen. Tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajana jatkaa Olli Liitola. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis. 

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 934 711 osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankinta 
tehdään suunnattuna hankintana. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.6.2020 asti. 

Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. 
Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä 
enintään 1 869 423 osaketta. Yhtiö voi antaa joko uusia tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia osakkeita. 

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT 

Harvian toimitusjohtaja ja johtoryhmä kuuluvat osakeperusteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin. Pitkän 
aikavälin kannustinjärjestelmä on osa yhtiön johdon palkitsemisohjelmaa ja sen tavoitteena on tukea yhtiön strategian 
toteuttamista, yhtenäistää johdon ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja yhtiön 
suorituksen parantamiseksi sekä sitouttaa johtajat yhtiöön. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on kolme 
kolmivuotista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat ajanjaksoista 2018−2020, 2019−2021 ja 2020−2022. 

Harvian hallitus päätti 17.12.2019 jatkaa yhtiön johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnattua osakeperusteista 
pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ansaintajaksolle 2019‒2021. 

Ansaintajaksolla 2019‒2021 kannustinjärjestelmään kuuluu korkeintaan 13 henkilöä, ja ansaintajakson tavoitteet liittyvät 
yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, liikevaihdon kasvuun sekä liiketulosmarginaaliin. Ansaintajakson 2019‒2021 
perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 130 000 Harvia Oyj:n osaketta. Yhtiöllä on 
kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 
2019‒2021 maksetaan keväällä 2022. 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Yhtiö päivitti riskianalyysiään toisella vuosineljänneksellä osana normaalia riskienhallintaprosessia. Yhtiön arvion mukaan 
riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella. 

Yleiset taloudelliset, yhteiskunnalliset ja poliittiset olosuhteet vaikuttavat Harvian toimintaympäristöön. Taloudellinen 
epävarmuus Suomessa, Euroopassa, Venäjällä, Pohjois-Amerikassa tai laajemmin voi vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan 
monella tapaa ja vaikeuttaa tulevan liiketoiminnan tarkkaa ennakoimista ja suunnittelua. Taloudellista ennustettavuutta 
heikentävät myös viimeaikaiset geopoliittiset jännitteet muun muassa Itä-Aasiassa ja Lähi-idässä. 

Konsernin valmistusprosessien omavaraisuus, materiaalien varatoimittajajärjestelmä sekä laajasti jakautunut asiakaskunta 
tasaavat mahdollisia strategisia riskejä. Tuotanto perustuu omaan suunnitteluun ja patentteihin, ja niillä hallitaan 
mahdollisia operatiivisia riskejä. Vahinkoriskit katetaan mahdollisuuksien mukaan vakuutuksilla, joiden kattavuus 
tarkastellaan vakuutusasiantuntijoiden kanssa vuosittain.  
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Konserni uudelleenrahoitti aiemmat rahalaitoslainansa maaliskuussa 2018. Uudet lainat on sovittu pitkäaikaisiksi. Lainat 
sisältävät kovenanttiehtoja, jotka epäsuotuisissa liiketoimintaolosuhteissa voivat edellyttää uusia rahoitusneuvotteluita 
pankin kanssa. Rahalaitoslainojen korkoriskiä vastaan on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla.  

Harvialla on liiketoimintaa useassa maassa. Harvia altistuu lähinnä Yhdysvaltain dollariin ja Venäjän ruplaan liittyvään 
transaktioriskiin ja translaatioriskiin. Valuuttakurssiriskit eivät ole toistaiseksi olleet konsernin kannalta merkittäviä eikä 
Harvia ole suojautunut näiltä riskeiltä valuuttajohdannaisilla. 

Harvian rahoitusriskienhallinnan pääperiaatteita on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä ja riskienhallinnan yleisiä 
periaatteita verkkosivuilla osoitteessa  www.harvia.fi. 

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ 

Harvia Oyj:n vapaa oma pääoma on yhteensä 62 853 073,24 euroa, josta tilikauden 2019 tulos on 6 531 499,29 euroa. 
Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa, yhteensä vähintään 60 prosenttia 
nettotuloksesta. Osingon määrittelemiseksi hallitus on arvioinut Harvia Oyj:n maksukykyisyyttä ja taloudellista asemaa 
tilikauden päättymisen jälkeen. Harvian hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osingonjakoa siten, että Harvia 
jakaa osinkoa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta 0,19 euroa osakkeelta varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen huhtikuussa 
2020. Lisäksi Harvian hallitus pyytää varsinaista yhtiökokousta valtuuttamaan hallitus jakamaan osinkoa lokakuussa 2020 
enintään 0,19 euroa osakkeelta. Harvian jakama osinko vuodelta 2019 olisi hallituksen ehdotuksen perusteella näin ollen 
enintään 0,38 euroa osakkeelta eli yhteensä enintään 7 103 809,68 euroa. Ehdotettu osingonjako on 74,0 % konsernin 
tilikauden 2019 voitosta. 

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. 
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MUURAMESSA 10.2.2020 

HARVIA OYJ  
Hallitus 
 
Lisätietoja: 

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. 050 577 4200 
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 505 0440 
 
TULOSJULKISTUSTILAISUUS 

Harvia järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tiistaina 11.2.2020 klo 11.00. 
Tiedotustilaisuus järjestetään Allas Sea Poolin Smart & Clean Showroomissa (osoite: Katajanokanlaituri 2a, Helsinki). 
Tiedotustilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen. 
 
Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/2019-q4-
results/register 
 
Webcast-lähetys tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilta myöhemmin. 
.  
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HARVIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI–JOULUKUU 2019 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA  

EUR tuhatta Liitetieto 10-12/2019 10-12/2018 1-12/2019 1-12/2018 

       
Liikevaihto 2.1 20 731 16 217 74 095 61 942 
Liiketoiminnan muut tuotot   314 26 449 188 
Materiaalit ja palvelut   -8 231 -6 387 -29 437 -25 853 
Henkilöstökulut 5.2 -3 919 -3 445 -14 912 -13 063 
Liiketoiminnan muut kulut 2.2 -4 188 -3 091 -13 758 -11 679 
Poistot   -785 -563 -3 113 -2 158 
Liikevoitto   3 921 2 756 13 324 9 376 
            
Rahoitustuotot   37 7 337 215 
Rahoituskulut 4.1 -395 -392 -1 600 -2 981 
Rahoituskulut, netto   -358 -385 -1 263 -2 767 
            
Voitto ennen veroja   3 562 2 371 12 061 6 609 
            
Tuloverot  -616 -406 -2 464 172 
Kauden voitto   2 946 1 965 9 597 6 780 

            
Kauden voiton jakautuminen:           

Emoyhtiön osakkeenomistajille   2 946 1 965 9 597 6 780 
            

            
Muut laajan tuloksen erät           
            
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi:           

Muuntoerot   -176 -115 177 -13 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen   -176 -115 177 -13 
Kauden laaja tulos yhteensä   2 770 1 850 9 774 6 767 

            
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:           

Emoyhtiön osakkeenomistajille   2 770 1 850 9 774 6 767 
            

            
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 2.3 0,16 0,11 0,51 0,41 
Osakekohtainen tulos, laimennettu (EUR) 2.3 0,16 0,11 0,51 0,41 
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KONSERNITASE 

EUR tuhatta Liitetieto 31.12.2019 31.12.2018 

VARAT      

Pitkäaikaiset varat      

Aineettomat hyödykkeet   4 137 4 189 
Liikearvo   60 200 60 421 
Aineelliset hyödykkeet   14 543 14 741 
Vuokralle otetut hyödykkeet  2 580   
Laskennalliset verosaamiset   1 347 1 358 
Pitkäaikaiset varat yhteensä   82 807 80 710 
        
Lyhytaikaiset varat       
Vaihto-omaisuus 3 13 814 14 526 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 14 217 12 152 
Tuloverosaamiset   108 1 283 
Rahavarat 4 10 879 8 268 
Lyhytaikaiset varat yhteensä   39 018 36 230 
        
Varat yhteensä   121 825 116 939 

     
      
EUR tuhatta Liitetieto 31.12.2019 31.12.2018 

OMA PÄÄOMA JA VELAT    

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma   

Osakepääoma  80 80 
Muut rahastot  53 399 53 064 
Kertyneet voittovarat  5 761 5 897 
Kauden voitto   9 597 6 780 
Oma pääoma yhteensä   68 837 65 822 
        
Velat       
Pitkäaikaiset velat       
Lainat rahoituslaitoksilta 4.1 36 394 36 371 
Vuokrasopimusvelat  2 261   
Johdannaisinstrumentit 4.1 1 292 1 471 
Laskennalliset verovelat  0 361 
Muut pitkäaikaiset velat   92 369 
Varaukset   222 215 
Pitkäaikaiset velat yhteensä   40 261 38 787 
        
Lyhytaikaiset velat       
Lainat rahoituslaitoksilta 4.1 123 2 155 
Vuokrasopimusvelat  406   
Tuloverovelat   784 782 
Ostovelat ja muut velat 3 11 191 9 178 
Varaukset   222 215 
Lyhytaikaiset velat yhteensä   12 726 12 331 
Velat yhteensä   52 987 51 117 
        
Oma pääoma ja velat yhteensä   121 825 116 939 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

EUR tuhatta Liitetieto 
Osake- 

pääoma 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto Muuntoerot 
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä 
Oma pääoma 1.1.2018  3 9 724 -21 9 570 19 276 
IFRS 9 standardin käyttöönotto     -313 -313 
IFRS 15 standardin käyttöönotto     5 5 
Oma pääoma 1.1.2018  3 9 724 -21 9 262 18 968 

       

 
Oma pääoma 1.1.2018  3 9 724 -21 9 262 18 968 
       
Osakepääoman korotus   78 -78     0 
Listautumisanti     45 000     45 000 
Listautumisannin kulut     -1 671     -1 671 
Henkilöstöantiin liittyvä alennus     72     72 
Osakeperusteinen palkitseminen 5.2.   50     50 
Osingonjako         -3 365 -3 365 
Liiketoimet omistajien kanssa  78 43 374 0 -3 365 40 087 
Kauden voitto        6 780 6 780 
Muut laajan tuloksen erät      -13   -13 
Kauden laaja tulos yhteensä    -13 6 780 6 767 
Oma pääoma 31.12.2018  80 53 098 -34 12 678 65 822 

       
Oma pääoma 1.1.2019  80 53 098 -34 12 678 65 822 
            
Osakeperusteinen palkitseminen 5.2.   159     159 
Osingonjako        -6 917 -6 917 
 Liiketoimet omistajien kanssa   159  -6 917 -6 758 
Kauden voitto         9 597 9 530 
Muut laajan tuloksen erät       177   243 
Kauden laaja tulos yhteensä      177 9 597 9 774 
Oma pääoma 31.12.2019  80 53 257 142 15 358 68 837 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

EUR tuhatta Liitetieto 10-12/2019 10-12/2018 1-12/2019 1-12/2018 
            
Liiketoiminnan rahavirrat          
Voitto ennen veroja   3 562 2 371 12 061 6 609 
Oikaisut            

Poistot   785 563 3 113 2 158 
Rahoitustuotot ja -kulut   358 385 1 263 2 767 
Muut oikaisut   -118 -6 -52 -123 
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   4 588 3 313 16 386 11 410 

            
Käyttöpääoman muutos:           

Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys  
(-)/vähennys (+) 3 -887 1 953 -1 898 497 
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+) 3 1 689 1 970 750 374 
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+)/vähennys 
(-) 3 1 663 -1 840 1 133 -2 245 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja   7 053 5 396 16 371 10 036 
            
Maksetut korot ja muut rahoituskulut   -46 -35 -69 -111 
Saadut korot ja muut rahoitustuotot   -36 6 38 85 
Maksetut/saadut tuloverot  -512 -472 -1 268 -1 190 
Liiketoiminnan nettorahavirta   6 459 4 895 15 072 8 820 
            
Investointien rahavirrat           
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin   -389 -435 -1 807 -1 617 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot   28 1 34 14 
Investointien nettorahavirta   -362 -434 -1 773 -1 603 
            
Rahoituksen rahavirrat           
Maksullinen osakeanti       45 000 
Osakeannin omaan pääomaan kirjatut kulut       -2 089 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu 4.1 -2 -999 -14 -78 879 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 4.1       36 500 
Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos 4.1 -286 -422 -2 032 -2 136 
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksu  -39   -455   
Maksetut korot ja muut rahoituskulut 4.1 -502 -280 -1 363 -2 328 
Maksetut osingot   -3 552 -3 365 -6 917 -3 365 
Rahoituksen nettorahavirta   -4 382 -5 066 -10 781 -7 297 
            
Rahavarojen muutos   1 716 -605 2 517 -80 
Rahavarat kauden alussa   9 190 8 874 8 268 8 345 
Valuuttakurssivoitot/-tappiot rahavaroista   -28 -1 94 3 
Rahavarat kauden lopussa   10 879 8 268 10 879 8 268 
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KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT 

1. LAATIMISPERUSTA 

Harvian osavuositiedot on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Osavuositiedot eivät sisällä kaikkia 
vuoden 2018 konsernitilinpäätöksessä esitettyjä liitetietoja, minkä vuoksi sitä tulee lukea yhdessä IFRS:n mukaisesti 
laaditun vuoden 2018 konsernitilinpäätöksen kanssa. Osavuositiedoissa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin 
konsernitilinpäätöksessä huomioiden kuitenkin tilikauden 2019 alussa käyttöönotetun IFRS 16 Vuokrasopimukset 
standardin:  

§ IFRS 16 Vuokrasopimukset standardi käsittelee vuokrasopimuksen määritelmää, kirjaustapaa, arvostamista sekä 
vuokrasopimuksista annettavia tietoja. Standardin voimaantulo muuttaa vuokralle ottajan kirjauskäytäntöä 
merkittävästi, koska vuokrasopimusten erottelua operatiivisiin ja rahoitusleasing-sopimuksiin ei enää tehdä. Uuden 
standardin mukaan vuokrasopimuksesta kirjataan käyttöoikeusomaisuuserä (oikeus käyttää vuokrattua hyödykettä) ja 
vuokrien maksamista koskeva vuokrasopimusvelka, joka esitetään korollisissa veloissa. Tarkempia tietoja uuden 
standardin käyttöönoton vaikutuksista laatimisperiaatteisiin ja osavuositietojen lukuihin esitetään liitteessä 1. 

Harvian hallitus on hyväksynyt nämä tilinpäätöstiedotteen tiedot kokouksessaan 10.2.2020. Tilinpäätöstiedotteen luvut ja 
itse tilinpäätös on tilintarkastettu. Osavuositietojen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu 
summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. 

Osavuositietoja laadittaessa tehdyt kirjanpidolliset arviot ja johdon harkintaan perustuvat ratkaisut  

Osavuositietojen laatiminen edellyttää, että johto tekee kirjanpidollisia arvioita ja harkintaan perustuvia ratkaisuja sekä 
oletuksia, jotka vaikuttavat laadintaperiaatteiden soveltamiseen ja varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen 
kirjanpitoarvioihin. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja ratkaisuista. Arvioita ja ratkaisuja käydään läpi 
säännöllisesti. Arvioiden muutokset esitetään kaudella, jona muutos tapahtuu, jos muutos vaikuttaa vain yhteen kauteen. 
Jos se vaikuttaa sekä tarkasteltavana olevaan kauteen että tuleviin kausiin, muutokset esitetään tarkasteltavana olevalla 
kaudella ja tulevilla kausilla. Näiden osavuositietojen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävät harkintaan 
perustuvat ratkaisut ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin liittyneet kirjanpidolliset arviot ovat samoja, joita sovellettiin 
konsernitilinpäätöksessä 2018. Lisäksi IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin soveltamisessa on käytetty johdon harkintaan 
perustuvia ratkaisuja ja arvioita, joita on selostettu liitteessä 1. 

2. KONSERNIN TULOS 

2.1 KONSERNIN LIIKEVAIHTO 

Harvia seuraa liikevaihtoaan tuoteryhmätasolla. Konsernin tuote- ja palveluvalikoima on jaettu viiteen ryhmään: kiukaat, 
saunat, ohjauskeskukset, höyrygeneraattorit sekä varaosat, palvelut ja muut tuotteet. Jokainen tuoteryhmä sisältää eri 
asiakasryhmille soveltuvia tuotteita, joilla pyritään vastaamaan asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Konsernin suurimman 
asiakasryhmän muodostavat vähittäis- ja tukkukauppiaat, jotka myyvät tuotteita rakentajille tai loppuasiakkaille. 

Liikevaihto markkina-alueittain 

EUR tuhatta 10-12/2019 10-12/2018 Muutos % 1-12/2019 1-12/2018 Muutos % 
Suomi 5 617 5 399 4,0 % 24 210 23 104 4,8 % 
Muut Pohjoismaat 1 199 870 37,8 % 4 157 3 452 20,4 % 
Saksa 2 253 2 262 -0,4 % 6 867 6 953 -1,2 % 
Muut Euroopan maat* 5 082 4 623 9,9 % 17 188 16 059 7,0 % 
Venäjä 1 509 1 662 -9,2 % 5 761 5 662 1,8 % 
Pohjois-Amerikka 3 823 500 664,3 % 11 816 3 027 290,3 % 
Muut maat** 1 247 899 38,7 % 4 096 3 685 11,2 % 
Yhteensä 20 731 16 217 27,8 % 74 095 61 942 19,6 % 

* Muut EU-maat -markkina-alue on korvattu Muut Euroopan maat -markkina-alueella. 
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** Suurimmat: arabimaat ja Aasia 

Liikevaihto tuoteryhmittäin 

EUR tuhatta 10-12/2019 10-12/2018 Muutos % 1-12/2019 1-12/2018 Muutos % 

Kiukaat 10 585  8 952  18,2 % 39 740  35 763  11,1 % 
Saunat 4 459  1 989  124,2 % 14 700  7 521  95,5 % 
Ohjauskeskukset 1 755  1 743  0,7 % 5 918  5 822  1,6 % 
Höyrygeneraattorit 998  758  31,6 % 3 476  3 004  15,7 % 
Muut tuoteryhmät, varaosat ja 
palvelut 2 933  2 775  5,7 % 10 261  9 831  4,4 % 
Yhteensä 20 731  16 217  27,8 % 74 095  61 942  19,6 % 

 
 
2.2 LIIKETOIMINNAN KULUT 

Osavuosikauden 1.1.-31.12.2019 liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy 552 tuhatta euroa (1 476) eri kausien väliseen 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin ja 
käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappioihin. Näistä eristä on annettu lisätietoja liitteessä 2 Tunnusluvut. 

2.3 OSAKEKOHTAINEN TULOS 

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos tiikauden aikana 
ulkona olleiden osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 
lasketaan samalla perusteella kuin laimentamaton, paitsi että siinä otetaan huomioon vaikutukset, joita aiheutuisi 
emoyhtiön mahdollisista tulevaisuudessa tapahtuvasta osakkeiden liikkeeseenlaskua koskevista velvoitteista. 

Osakemäärään ja osakekohtaiseen tulokseen vertailukaudelta vaikutti maaliskuussa 2018 tapahtunut listautuminen, minkä 
johdosta osakemäärä kasvoi merkittävästi kauden lopussa. Listautumisen jälkeisellä osakemäärällä laskettu 
osakekohtainen tulos tammi−joulukuulta 2018 oli 0,36 euroa. 

 

  10-12/2019 10-12/2018  1-12/2019 1-12/2018 

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, EUR tuhatta 2 946 1 965 
 

9 597 6 780 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 
tilikauden aikana, tuhatta kappaletta 18 694 18 694 

 
18 694 16 688 

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,16 0,11  0,51 0,41 
      
Osakeperusteinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 68 20  62 20 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 
tilikauden aikana, laimennettu, tuhatta kappaletta 18 762 18 714 

 
18 756 16 708 

Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,16 0,11  0,51 0,41 
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3. NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA 

EUR tuhatta 31.12.2019 31.12.2018 

Nettokäyttöpääoma   
Vaihto-omaisuus 13 814 14 526 
Myyntisaamiset 13 167 11 046 
Muut saamiset 1 050 1 106 
Ostovelat -5 149 -5 164 
Muut velat -6 042 -4 014 
Yhteensä 16 840 17 500 
Nettokäyttöpääoman muutos taseessa -660 245 
   

Erät, joita ei huomioida rahavirtalaskelman käyttöpääoman 
muutokseen ja joiden vaikutus sisällytetään muualle 
rahavirtalaskelmaan* 675 1 129 
    
Nettokäyttöpääoman muutos rahavirtalaskelmassa 15 1 374 

* Merkittävimmät erät liittyvät rahoituskuluihin, realisoitumattomiin kurssivoittoihin ja -tappioihin, yrityshankintoihin sekä investointeihin. 

4. NETTOVELAT JA EHDOLLISET ERÄT 

Korollinen nettovelka 

EUR tuhatta 31.12.2019 31.12.2018 

Korolliset rahoitusvelat * 39 184 38 526 
Vähennettynä rahavaroilla -10 879 -8 268 
Nettovelka  28 305 30 258 

 
* IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton seurauksena korolliset rahoitusvelat 31.12.2019 sisältää 2 667 
tuhatta euroa käyttöomaisuusoikeuseriin liittyvää velkaa. 
  
4.1 LAINAT JA MUUT RAHOITUSVELAT 

Harvialla on 36 500 tuhannen euron määräaikaislaina, joka erääntyy yhdessä erässä maksettavaksi 2.3.2023. Lisäksi 
Harvialla on 8 000 tuhannen euron luottolimiitti, jota ei ollut käytössä joulukuun lopussa. Pankkilainan nimelliskorko on 
sidottu Euribor-korkoon ja sen marginaali konsernin nettovelka / oikaistu käyttökate -tunnuslukuun.  

Pankkilainoihin liittyy rahoitussopimuksen mukaisia kovenantteja, joita ovat nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 
ja korkokate. Kovenantteja seurataan neljännesvuosittain. Kaikki konsernin lainat ovat euromääräisiä. 

Konsernilla on korovaihtosopimus nimellisarvontaan 25 000 tuhatta euroa, joka erääntyy maaliskuussa 2023. 

 

  



HARVIA OYJ  TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019  20 

4.2 SITOUMUKSET JA EHDOLLISET VELAT 

EUR tuhatta 31.12.2019 31.12.2018 

Omasta puolesta annetut vakuudet ja kiinnitykset:   
Kiinnitykset  320 

Yhteensä  320 
    

Muut vakuudet:   

Pantatut tilit 29   
Tullitakuu 30 30 
Muut vakuudet   12 
 Yhteensä 59 42 

 
5. MUUT LIITETIEDOT 

5.1 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 

CapMan Buyout X Fund A L.P ja CapMan Buyout X Fund B Ky -rahastoilla oli vuoden 2019 alussa 24,6 prosentin omistusosuus 
ja huomattava vaikutusvalta konserniin. CapManin rahastot myivät omistusosuuttaan 28.2.2019 niin, että CapManin 
rahastojen omistusosuudeksi jäi 12,3%. Rahastot myivät 12,3 %:n omistusosuutensa 19.11.2019 Onvest Oy:lle.  

Liiketoimet lähipiirin kanssa on tehty tavanomaisin markkinaehdoin.  

Lähipiiriin kuuluvien kanssa toteutettiin seuraavat liiketoimet: 

EUR tuhatta 1-12/2019 1-12/2018 

Myynnit 4 8 
Ostot 0 4 

 
5.2 OSAKEPERUSTEINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 

Harvialla on toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle suunnattu osakeperusteinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä. Pitkän 
aikavälin kannustinjärjestelmä on osa yhtiön johdon palkitsemisohjelmaa ja sen tavoitteena on tukea yhtiön strategian 
toteuttamista, yhtenäistää johdon ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja yhtiön 
suorituksen parantamiseksi sekä sitouttaa johtajat yhtiöön. 

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat ajanjaksoista 2018-
2020, 2019-2021 ja 2020-2022. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle erikseen kannustinjärjestelmään osallistuvat 
henkilöt, suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet, sekä tavoitteiden saavuttamisen perusteella kullekin osallistujalle 
mahdollisesti maksettavat minimi-, tavoite- ja enimmäistason palkkiot. 

Ensimmäisellä ansaintajaksolla kannustinjärjestelmään kuuluu korkeintaan 10 henkilöä ja järjestelmän tavoitteet liittyvät 
yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, liikevaihdon kasvuun ja liiketulosmarginaaliin. Ohjelman ensimmäisen ansaintajakson 
perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 125 000 Harvia Oyj:n osaketta, mikä 
päätöksentekopäivää edeltävän kaupankäyntipäivän vaihtopainotetun keskikurssin perusteella laskettuna vastasi noin 715 
000 euroa. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja 
muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä 
nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan 
rahana. Mahdolliset palkkiot ensimmäiseltä ansaintajaksolta maksetaan keväällä 2021. 

Harvia Oyj:n hallitus on päättänyt 17.12.2019 jatkaa Harvia Oyj:n johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnattua 
osakeperusteista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ansaintajaksolle 2019-2021. Ansaintajaksolla 2019-2021 
kannustinjärjestelmään kuuluu korkeintaan 13 henkilöä ja ansaintajakson tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen 
kokonaistuottoon, liikevaihdon kasvuun sekä liiketulosmarginaaliin. Ansaintajakson 2019-2021 perusteella suoritettavien 
osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 130 000 Harvia Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä vastaa 
bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten 
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maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on 
kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 
2019-2021 maksetaan keväällä 2022. 

LIITE 1: TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEIDEN MUUTOKSET 

IFRS 16 VUOKRASOPIMUKSET 

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardi käsittelee vuokrasopimuksen määritelmää, kirjaustapaa, arvostamista sekä 
vuokrasopimuksista annettavia tietoja. Standardin voimaantulo muuttaa vuokralle ottajan kirjauskäytäntöä merkittävästi, 
koska vuokrasopimusten erottelua operatiivisiin ja rahoitusleasing-sopimuksiin ei enää tehdä. Uuden standardin mukaan 
vuokrasopimuksesta kirjataan käyttöoikeusomaisuuserä (oikeus käyttää vuokrattua hyödykettä) ja vuokrien maksamista 
koskeva vuokrasopimusvelka, joka esitetään korollisissa veloissa.  

Konsernissa on päätetty soveltaa standardin sallimaa yksinkertaistettua siirtymämenetelmää, eikä vertailulukuja näin ollen 
ole oikaistu. Vuokrasopimusvelan määrä standardin käyttöönottohetkellä on määritelty diskonttaamalla jäljellä olevat 
vuokrat nykyarvoon käyttäen lisäluoton korkoa soveltamisen aloittamisajankohtana. Käyttöoikeusomaisuuserä on 
arvostettu siirtymässä vuokrasopimusvelan määräiseksi. Standardin soveltamisen aloittamisella ei ollut vaikutusta 
kertyneisiin voittovaroihin. 

Konserni hyödyntää standardin sallimia helpotuksia, eikä kirjaa uushankinta-arvoltaan vähäisistä vuokrakohteista tai 
lyhytaikaisista vuokrasopimuksista käyttöoikeusomaisuuseriä tai vuokrasopimusvelkoja. 

MERKITTÄVÄT JOHDON HARKINTAAN PERUSTUVAT RATKAISUT 

Johto käyttää harkintaa vuokra-ajan määrittämisessä toistaiseksi voimassa oleville sopimuksille, sekä silloin kun 
vuokrasopimukseen liittyy jatko-, purku- tai osto-optio. Päätökset perustuvat yhtiön strategiseen tilanteeseen ja 
markkinaolosuhteisiin. Johto käyttää harkintaa myös lisäluoton koron määrittämisessä. Lisäluoton korko on määritelty 
konsernin rahoitussopimusten mukaisesti huomioiden maakohtainen riskittömän korkokannan vaihtelu. Yhtiö soveltaa 
yhtä diskonttauskorkoa ominaispiirteiltään jokseenkin samankaltaisista vuokrasopimuksista koostuvaan salkkuun. 

STANDARDIN KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUS 

Standardin käyttöönottohetkellä 1.1.2019 konserni on kirjannut 3,0 milj. euron vuokrasopimusvelan ja vastaavan 3,0 milj. 
euron käyttöoikeusomaisuuserän. Joulukuun 2019 lopussa vuokrasopimusvelan määrä oli 2,7 milj. euroa ja 
käyttöoikeusomaisuuserän määrä oli 2,6 milj. euroa. 

Standardin käyttöönoton vaikutus tammi−joulukuun vuokrakuluihin on +580 tuhatta euroa, poistoihin -554 tuhatta euroa, 
ja rahoituskuluihin -111 tuhatta euroa. Vaikutus käyttökatteeseen on +580 tuhatta euroa ja liikevoittoon +25 tuhatta 
euroa. 
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LIITE 2: TUNNUSLUVUT JA TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

EUR tuhatta 10-12/2019 10-12/2018 1-12/2019 1-12/2018 
Tuloslaskelman tunnusluvut     
Liikevaihto 20 731 16 217 74 095 61 942 
Käyttökate 4 706 3 319 16 437 11 533 
% liikevaihdosta 22,7 20,5 22,2 18,6 
Oikaistu käyttökate 4 954 3 419 16 989 13 009 
% liikevaihdosta 23,9 21,1 22,9 21,0 
Liikevoitto 3 921 2 756 13 324 9 376 
% liikevaihdosta 18,9 17,0 18,0 15,1 
Oikaistu liikevoitto 4 169 2 856 13 876 10 852 
% liikevaihdosta 20,1 17,6 18,7 17,5 
Oikaistu kauden voitto ennen veroja 3 810 2 471 12 613 8 085 
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,16 0,11 0,51 0,41 
Osakekohtainen tulos, laimennettu (EUR) 0,16 0,11 0,51 0,41 
          
Rahavirran tunnusluvut         
Liiketoiminnan nettorahavirta 6 459 4 895 15 072 8 820 
Operatiivinen vapaa kassavirta 7 030 5 068 15 167 10 019 
Kassavirtasuhde 141,9 % 148,2 % 89,3 % 77,0 % 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin -389 -435 -1 807 -1 617 
          
Taseen tunnusluvut         
Nettovelka 28 305 30 258 28 305 30 258 
Velkaantumisaste 1,7 2,3 1,7 2,3 
Nettokäyttöpääoma 16 840 17 500 16 840 17 500 
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa 36 301 34 348 36 301 34 348 
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 38,2 % 31,6 % 38,2 % 31,6 % 
Omavaraisuusaste 56,6 % 56,3 % 56,6 % 56,3 % 
          
Henkilöstö kauden lopussa 395 400 395 400 
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 395 376 395 376 

 

TIETTYJEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS JA TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

Harvia esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS:n mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, 
konsernitaseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Harvian näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset 
tunnusluvut antavat merkityksellistä ja hyödyllistä yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-
analyytikoille ja muille tahoille yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. 

Yhtiö esittää konsernin oikaistun liikevoiton, oikaistun käyttökatteen, oikaistun sijoitetun pääoman tuoton (ROCE), 
operatiivisen vapaan kassavirran sekä kassavirtasuhteen, joista se on oikaissut olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta 
poikkeavat erät parantaakseen eri kausien välistä vertailukelpoisuutta. 

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillään IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä 
tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja 
siksi tässä katsauksessa olevat vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden 
esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa. 

Muut vaihtoehtoiset tunnusluvut kuin liikevoitto, liiketoiminnan nettorahavirta, investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin, nettokäyttöpääoma ja nettovelka ovat tilintarkastamattomia. 
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EUR tuhatta 10-12/2019 10-12/2018 1-12/2019 1-12/2018 
Liikevoitto 3 921 2 756 13 324 9 376 
Poistot 785 563 3 113 2 158 
Käyttökate 4 706 3 319 16 437 11 533 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät         
Listautumiseen liittyvät kulut  12  1 327 
Strategiset kehitysprojektit  18 3 72 
Yrityshankintoihin liittyvät kulut 118 70 381 77 
Uudelleenjärjestelykulut 130   167   
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 248 100 552 1 476 
Oikaistu käyttökate  4 954 3 419 16 989 13 009 
Poistot -785 -563 -3 113 -2 158 
Oikaistu liikevoitto 4 169 2 856 13 876 10 852 
Rahoituskulut, netto -358 -385 -1 263 -2 767 
Oikaistu kauden voitto ennen veroja 3 810 2 472 12 613 8 085 
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

Tunnusluku Määritelmä 

Liikevoitto Voitto ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja rahoituskuluja.  

Käyttökate Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia. 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 

Olennaisia, tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, jotka 
liittyvät i) listautumiseen liittyviin kuluihin, ii) strategisiin 
kehitysprojekteihin, iii) yrityshankintoihin ja yrityshankintojen 
integraatioon liittyviin kuluihin, iv) uudelleenjärjestelykuluihin 
sekä avustustuottoihin ja v) omaisuuserien myynnistä saatuihin 
nettovoittoihin tai tappioihin. 

Oikaistu liikevoitto Liikevoitto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.  

Oikaistu käyttökate Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. 

Oikaistu tilikauden voitto ennen veroja Tilikauden voitto ennen veroja ilman vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos jaettuna 
ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. 

Osakekohtainen tulos, laimennettu 

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos jaettuna 
ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla 
huomioiden vaikutukset, joita aiheutuisi emoyhtiön mahdollisista 
tulevaisuudessa tapahtuvista osakkeiden liikkeeseenlaskua 
koskevista velvoitteista. 

Nettovelka Vuokrasopimusvelat sekä pitkä- ja lyhytaikaiset lainat 
rahoituslaitoksilta vähennettynä rahavaroilla. 

Velkaantumisaste Nettovelka jaettuna oikaistulla käyttökatteella (12 kk) 

Nettokäyttöpääoma Vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja muut saamiset vähennettynä 
ostoveloilla ja muilla veloilla 

Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa Oma pääoma yhteensä lisättynä nettovelalla vähennettynä 
liikearvolla. 

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) Oikaistu liikevoitto (12 kk) jaettuna keskimääräisellä sijoitetulla 
pääomalla ilman liikearvoa.  

Operatiivinen vapaa kassavirta 
Oikaistu käyttökate lisättynä/vähennettynä konsernin 
rahavirtalaskelman käyttöpääoman muutoksella ja vähennettynä 
investoinneilla, pois lukien yrityshankinnat.  

Kassavirtasuhde Operatiivinen vapaa kassavirta jaettuna oikaistulla 
käyttökatteella. 

Omavaraisuusaste Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla, josta on 
vähennetty saadut ennakot 
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