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Liikevaihto ja tulos kasvoivat merkittävästi toisella neljänneksellä

* Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden.
** Bruttoinvestoinnit eivät sisällä IFRS 16:n vaikutusta.

Milj. euroa 4–6/2021 4–6/2020 Muutos, % 1–6/2021 1–6/2020 Muutos, % 1–12/2020

Liikevaihto 32,7 23,3 40 61,8 48,2 28 123,6

Kansainvälinen myynti 14,3 11,9 20 28,9 23,2 24 52,4

% liikevaihdosta 44 51 47 48 42

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 8,5 5,8 47 17,2 10,2 69 32,7

Liikevoitto 5,5 2,7 107 11,1 3,9 188 19,3

Vertailukelpoinen liikevoitto 5,5 2,7 107 11,1 3,9 188 20,2

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 16,8 11,4 18,0 8,0 16,3

Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa * 0,51 0,27 92 1,06 0,29 1,78

Liiketoiminnan rahavirta 7,4 4,0 83 9,2 -0,4 28,1

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 31,2 19,5 22,5

Omavaraisuusaste, % 48,7 40,7 46,6

Nettovelka / käyttökate (rullaava 12 kk) -0,08 0,53 -0,10

Bruttoinvestoinnit ** 0,4 0,4 -4 0,8 0,9 -9 2,1

Henkilöstö kauden lopussa 400 432 -7 422

A V A I N L U V U T  Q 2 / 2 0 2 1



































• Koronaviruspandemia on ollut globaalille muotialalle ja erikoiskaupalle pahin kriisi vuosikymmeniin ja koskettaa toimialaa 

voimakkaasti myös vuonna 2021. 

• Se on nostanut maailmantalouden epävarmuuden aivan uudelle tasolle ja muokkaa kuluttajien ostokäyttäytymistä.

• Pandemiatilanteen kehittyminen voi aiheuttaa äkillisiä muutoksia kysynnässä, mikä voi vaikuttaa Marimekon myyntiin, 

kannattavuuteen ja kassavirtaan. Lisäksi globaalilla kriisillä voi olla vaikutuksia yhtiön arvoketjun toimintavarmuuteen. 

• Rokotekattavuus, uudet tartunta-aallot ja virusmuunnokset sekä eri maiden tapa hoitaa kriisiä saattavat vaikuttavat talouden 

kehittymiseen ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen eri markkinoilla. 

• Koronaviruspandemian aiheuttama epävakaus on jälleen selvästi kasvanut. Marimekko seuraa tarkasti pandemiatilanteen 

kehittymistä kullakin markkina-alueella ja sopeuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan tilanteen mukaan.

19.8.2021 © Marimekko 20

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2021  (1/5)



Suomi

• Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. 

• Myynnin Suomessa odotetaan kasvavan edellisvuodesta.

• Vuoden 2021 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttavat positiivisesti 

kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joiden kokonaisarvon 

arvioidaan olevan edellisvuotta merkittävästi suurempi. Toimitukset 

painottuvat voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle. 

Aasian-Tyynenmeren alue

• Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja 

sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälisessä kasvussa. Kaikki 

Marimekko-myymälät Aasiassa ovat partneriomisteisia. 

• Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella, ja siellä 

on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Muiden 

Aasian maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä 

selvästi pienempi, mutta toiminta näissä maissa kasvaa koko ajan.

• Liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella odotetaan kasvavan 

vuonna 2021. 

• Vuonna 2021 tavoitteena on avata arviolta 5–10 uutta Marimekko-

myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista 

sijoittuu Aasiaan. 
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• Marimekko arvioi sekä tukku- että vähittäismyynnin kasvavan vuonna 2021. Kasvun odotetaan olevan erityisen vahvaa tukkumyynnissä, johon sisältyy 

myös myynti Marimekko-myymälöitä operoiville partnereille. Tukkumyynnin kasvua tukevat osin kotimaan kertaluonteiset kampanjatoimitukset, jotka 

voivat nostaa Marimekon varastoriskejä. 

• Koronavirustilanteen kehittyminen, rokotekattavuus ja toisaalta mahdolliset rajoitukset ja suositukset eri markkina-alueilla vaikuttavat myymälöiden 

kävijämääriin ja siten sekä vähittäis- että tukkumyynnin näkymiin, myös tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjoiden osalta. Myös pandemian 

aiheuttamat nopeat kysynnän vaihtelut voivat vaikuttaa Marimekon liikevaihtoon. 

• Marimekon toimitusketjussa on ollut joitakin pandemian aiheuttamia häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden saatavuuteen ja sitä kautta 

liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Lisäksi liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti myös jakelukeskusten ja logistiikan toimintavarmuuden ja 

tehokkuuden säilyminen poikkeustilanteessa.

• Marimekko jatkaa toimenpiteitä harmaaviennin kontrolloimiseksi, millä on selvästi heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen vuonna 2021.

• Lisenssituottojen arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla.
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• Marimekko suunnittelee vauhdittavansa pitkän aikavälin kansainvälistä kasvua vuonna 2021. Kiinteiden kulujen odotetaan nousevan edellisvuodesta, 

erityisesti toisella vuosipuoliskolla. Vuonna 2020 kiinteitä kuluja vähensivät osin tilapäiset kustannussäästöt sekä koronaviruspandemian negatiivisten 

liiketoimintavaikutusten pienentämiseen eri maissa myönnetyt tuet.

• Markkinointikustannuksien odotetaan kasvavan (2020: 5,3 miljoonaa euroa) ja painottuvan toiselle vuosipuoliskolle. 

• Myös IT-kulujen arvioidaan kasvavan selvästi, kun pilvipalvelujärjestelyjen konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittely muuttuu uuden IFRS-

tulkinnan seurauksena. Tämänhetkisen, alustavan arvion mukaan laadinta-periaatteen muutos tulee tämän tilikauden aikana kasvattamaan yhtiön 

kiinteitä kuluja ja vastaavasti vähentämään investointeja arviolta noin 1 miljoonalla eurolla. Marimekon selvitys valmistuu syksyn 2021 aikana, ja 

mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti viimeistään vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Kokonaisinvestointien arvioidaan tämän vuoksi 

olevan selvästi edellisvuotta alhaisemmat (2020: 2,1 miljoonaa euroa). 

• Johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennalliset vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen 

kurssikehityksestä vuoden aikana. Ensimmäinen ansaintajakso päättyy syyskuun 2021 lopussa.
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• Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen euromääräinen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu perinteisesti 

tilikauden kahdelle viimeiselle neljännekselle. 

• Liikevaihdon suhteellisen kasvun toisella vuosipuoliskolla 2021 ennakoidaan kuitenkin hidastuvan, sillä koronaviruspandemia 

vaikutti vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtoon poikkeuksellisen negatiivisesti. 
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Tuloslaskelma
Milj. euroa 4–6/2021 4–6/2020 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020

Liikevaihto 32,7 23,3 61,8 48,2 123,6

Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varastojen muutos

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

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -14,9 -13,2 -26,8 -24,3 -48,2

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -6,9 -5,2 -13,4 -11,2 -25,3

Poistot ja arvonalentumiset -3,0 -3,1 -6,1 -6,3 -12,6

Liiketoiminnan muut kulut -5,0 -3,1 -8,6 -8,5 -18,1

Liikevoitto 5,5 2,7 11,1 3,9 19,3

Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 0,1 -0,5 -0,8 -1,8

Tulos ennen veroja 5,2 2,8 10,7 3,0 17,6

Tuloverot -1,0 -0,6 -2,1 -0,7 -3,8

Katsauskauden tulos 4,1 2,2 8,6 2,3 13,8

Q 2 / 2 0 2 1
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Tase

Milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020

Pitkäaikaiset varat 38,7 38,5 43,2

Vaihto-omaisuus 26,5 28,2 22,4

Myyntisaamiset ja muut saamiset 10,4 8,6 8,1

Katsauskauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset - 0,9 -

Rahavarat 36,8 25,1 41,0

Varat, yhteensä 112,4 101,3 114,8

Oma pääoma 54,0 41,3 52,8

Pitkäaikaiset velat 23,1 25,1 28,5

Lyhytaikaiset velat 35,3 35,0 33,6

Oma pääoma ja velat, yhteensä 112,4 101,3 114,8

Q 2 / 2 0 2 1
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Rahavirtalaskelma

Marimekolla on nostamattomia myönnettyjä luottolimiittejä 14,2 miljoonaa euroa (17,4). 
Tarvittaessa käytettävissä on myös 5 miljoonan euron pitkäaikainen valmiusluottolimiitti, joka sisältää kovenanttiehdon.

Milj. euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 17,2 10,2 31,9

Käyttöpääoman muutos -4,9 -6,3 3,3

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 12,3 3,8 35,2

Rahoituserät ja verot -3,1 -4,3 -7,1

Liiketoiminnan rahavirta 9,2 -0,4 28,1

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,5 -1,5 -2,8

Rahavirta ennen rahoituksen rahavirtoja 7,7 -1,9 25,2

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut 0,5 6,2 0,5

Vuokrasopimusvelkojen maksut -5,2 -5,4 -10,7

Maksetut osingot -7,3 - -

Rahoituksen rahavirta -12,0 0,8 -10,2

Rahavarojen muutos -4,4 -1,1 15,0

Rahavarat kauden lopussa 36,8 25,1 41,0

Q 2 / 2 0 2 1





Marimekon osake (MEKKO) noteerataan Nasdaq Helsingin päälistalla toimialaryhmässä kuluttajatuotteet ja -palvelut. 

Yhtiön markkina-arvo kauden lopussa: 523,1 milj. euroa
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Osakekurssin kehitys
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