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MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-31.03.2003

Markkinatilanne on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 18,7 % ja
tulos ennen satunnaisia eriä oli 4,1 milj. euroa tappiollinen.
Henkilöstö keskimäärin oli 862, vähennystä 12 %. Ensi syksyyn men-
nessä henkilöstömäärä on n.750. Sopeuttamistoimenpiteet keventävät
kustannusrakennetta, mutta koko vuoden tulos jää selvästi
tappiolliseksi. Omavaraisuusaste oli 47,9 %.

Markkinatilanne

Pitkään heikkona pysynyt toimistokalustekysyntä ei toistaiseksi
osoita elpymisen merkkejä. Talouskasvu on hiipunut entisestään ja
epävarmuus sen käynnistymisestä on kasvanut. Näissä olosuhteissa
yritysten investointiaste on pysynyt alhaisena ja monet
toimistokalustehankkeet on siirretty tulevaisuuteen.

Liikevaihto

Heikon markkinatilanteen seurauksena konsernin liikevaihto laski
edelleen. Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24,9 milj. euroa (30,6),
vähennystä 18,7 % vuoden takaiseen verrattuna. Laskutus on alentu-
nut konsernin kaikilla päämarkkina-alueilla.

Laskutus päämarkkina-alueittain milj. euroa

1/2003 1/2002 Muutos %
                    MEUR   % MEUR   %
Suomi 16,2  63,9 20,0  65,1 -19,1 %
Skandinavia  6,0  23,7  7,5  24,3 -19,6 %
Eurooppa   2,5   9,8  2,7   8,9 - 8,9 %
Muut alueet   0,7   2,6  0,5   1,7 +31,2 %

Konserni yhteensä 25,3 100,0 30,7 100,0 -17,5 %

Laskutus vuosineljänneksittäin milj. euroa

    2/01  3/01  4/01   1/02  2/02  3/02  4/02  1/03

Laskutus      37,6   33,5  35,8   30,7   30,7  28,3  32,7  25,3

Tulos

Konsernin toiminta jatkui tappiollisena vuoden ensimmäisellä nel-
jänneksellä. Tähän  vaikuttivat edelleen laskeneet volyymit ja
heikentynyt katetaso.  Tulos ennen satunnaisia eriä oli tappiol-
linen 4,1 milj. euroa.



Investoinnit

Heikon tulorahoituksen seurauksena konsernin investointeja on
supistettu ja hankkeita siirretty. Investoinnit olivat tammi–
maaliskuussa 0,2 milj. euroa (1,2). Investoinnit kohdistuivat
pääosin tuotantoon ja tietotekniikkaan. Martela Plc:n kiinteistö
Milton Keynesissä Englannissa myytiin tammikuussa. Tämä ei vaikuta
kauden tulokseen koska kiinteistön myyntitappio otettiin huomioon
arvonalennuksena viime vuoden tilinpäätöksessä.

Tuotekehitys

Malliston kehittämistä on jatkettu voimakkaasti ja kuluvan vuoden
aikana tuodaan markkinoille useita tuoteuutuuksia erityisesti
tapaamistiloihin.

Henkilöstö

Henkilöstömäärää on sopeutettu edelleen heikon kysynnän ja toimin-
nan tappiollisuuden seurauksena. Ensimmäisen vuosineljänneksen
aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 862 henkilöä (980).
Kuluneen neljänneksen lopussa henkilöstömäärä oli 844 ja vähennystä
vuoden alusta 12 henkilöä. Henkilöstömäärä tulee vähenemään edel-
leen aikaisemmin käynnistettyjen ja päätettyjen sopeuttamistoimen-
piteiden seurauksena. Sopeutusta on toteutettu myös lomautuksin.
Konsernin henkilöstömäärä oli korkeimmillaan 1069 henkilöä vuoden
2001 ensimmäisellä neljänneksellä ja on ensi syksyyn mennessä n.
750.

Rahoitus

Konsernin omavaraisuusaste laski ja oli kauden lopussa 47,9 %
(59,1 %). Rahavarat olivat kauden lopussa 10,3 milj. euroa jossa
vähennystä vuoden alusta 0,5 milj. euroa. Rahoitustilanteeseen on
vaikuttanut liikepääoman väheneminen, alhainen investointitaso ja
Englannissa olevan kiinteistön myynti. Korolliset velat vähenivät
kauden aikana 0,8 milj. euroa ja olivat kauden lopussa 20,2 milj.
euroa.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2003. Yhtiökokous päätti
jakaa osinkona 0,25 euroa osakkeelta. Seuraavan kauden hallituksen
jäseniksi valittiin Heikki Ala-Ilkka, Tapio Hakakari, Jori Keckman,
Heikki Martela, Matti T. Martela, Pekka Martela, Jaakko Palsanen
sekä henkilöstön edustajaksi Hannu Kosonen ja hänen vara-jäsenek-
seen Matti Lindström. Hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen
puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan sekä varapuheenjohtajaksi Pekka
Martelan.

Yhtiökokous päätti myöntää hallitukselle vuodeksi eteenpäin valtuu-
det koskien osakepääoman korottamista, vaihtovelkakirjalainan



ottamista ja optio-oikeuksien antamista varten sekä päätöstä omien
osakkeiden hankintaa ja/tai niiden luovuttamista osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen.

Kuluvan vuoden aikana yhtiö ei ole hankkinut omia osakkeita.

Näkymät loppuvuodelle

Päämarkkina-alueidemme heikko talouskasvu ja epävarmuus sen kehit-
tymisestä pitää toistaiseksi toimistokalustekysynnän  alhaisena.
Tuloskehityksen kääntäminen perustuu edelleen ensisijaisesti myyn-
titoiminnan lisäämiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden saattami-
seen markkinoille, sekä resurssien sopeuttamiseen kustannus-
leikkauksin.

Toisen neljänneksen aikana organisoidaan uudelleen konsernin
tappiolliset liiketoiminnot Saksan ja Englannin markkinoilla. Tässä
yhteydessä konsernin omistusosuus paikallisissa tytäryhtiöissä
laskee alle 20 %:iin. Uudelleenjärjestelyt aiheuttavat merkittäviä
kertaluonteisia kuluja toisella neljänneksellä mutta tulevat
parantamaan konsernin kannattavuutta pidemmällä tähtäyksellä.
Konsernin henkilöstömäärä laskee ensi syksynä n. 750 henkilön
tasolle mikä on lähes 20 % alle viime vuoden keskiarvon ja lähes 30
% alle vuoden 2001 keskiarvon.
Kysynnän ja laskutuksen jatkuessa heikolla tasolla loppuvuoden
toiminta tulee jatkumaan tappiollisena. Koko vuoden tulos jää
selvästi tappiolliseksi. Maksuvalmiuden arvioidaan säilyvän hyvänä.

KONSERNITULOSLASKELMA (1000 EUR)
  2003     2002 2002

                                1.1.-31.03.  1.1.-31.03. 1.1.-31.12.

Liikevaihto                         24.852 30.559 121.165
Liiketoiminnan muut tuotot  0.138 0.092    0.334
Henkilöstökulut                     -7.677       -8.472  -32.476
Kulut                              -20.004      -22.578  -92.785
Poistot                             -1.230       -1.379   -7.937

Liiketulos -3.920  -1.778 -11.699
% liikevaihdosta -15.8 % -5.8 % -9.7 %
Rahoitustuotot ja -kulut -0.205       -0.064   -0.315

Tulos ennen satunnaisia eriä -4.125       -1.842  -12.014
% liikevaihdosta -16.6 % -6.0 % -9.9 %
Satunnaiset erät    -            -      -

Konsernin tulos ennen veroja -4.125 -1.842  -12.014

Verot   0.071 0.037 -0.137

Kauden tulos -4.054 -1.805  -12.150
% liikevaihdosta -16.3 % -5.9 %   -10.0 %



KONSERNITASE (1000 EUR)           31.3.2003   31.3.2002   31.12.2002

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet       1.961 3.527       2.198
 Aineelliset hyödykkeet      23.295 30.322      26.169
 Sijoitukset       2.913  2.536       2.920
Yhteensä      28.169  36.385      31.287

Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus  11.403 13.843  11.961
 Saamiset  14.837 21.177  17.813
 Rahat, pankkisaamiset
 ja arvopaperit  10.349 6.631  10.897
Yhteensä  36.590 41.651  40.671

 64.759      78.037      71.958

VASTATTAVAA

Osakepääoma     3.500 3.500       3.500
Muu oma pääoma    27.481 42.354      31.936
Laskennallinen verovelka     1.102   1.235       1.173
Pitkäaikainen vieras pääoma        12.087  10.948      13.131
Lyhytaikainen vieras pääoma        20.591 20.000      22.217
                                    64.759      78.037      71.958

RAHOITUSLASKELMA (1000 EUR)

2003     2002     2002
                                 1.1.-31.03. 1.1.-31.03.  1.1.-31.12.
Liiketoiminnan rahavirta

Myynnistä saadut maksut 27.347 32.644 125.502
Liiketoiminnan muista tuotoista  0.129 0.097   0.316
saadut maksut
Maksut liiketoiminnan kuluista     -28.081      -30.202    -123.511
Liiketoiminnan rahavirta ennen -0.605 2.539   2.308
rahoituseriä ja veroja

Maksetut korot ja maksut muista -0.033 0.040  -0.367
liiketoiminnan rahoituskuluista
Maksetut verot -0.322 -1.163   0.249
Liiketoiminnan rahavirta ennen -0.961 1.416   2.191
satunnaisia eriä

Liiketoiminnan rahavirta (A) -0.961 1.416   2.191

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja -0.199 -1.689  -2.601



aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien  1.826 -0.019   0.034
hyödykkeiden luovutus

Investointien rahavirta (B)  1.627 -1.708  -2.567

   2003        2002     2002
                                 1.1.-31.03. 1.1.-31.03.  1.1.-31.12.
Rahoituksen rahavirta

Omien osakkeiden hankkiminen   -            -  -0.358
Lyhytaikaisten lainojen nostot  0.847           -       -
Pitkäaikaisten lainojen nostot   -            - 7.302
Pitkäaikaisten lainojen takaisin- -1.558 -0.191 -2.786
maksut
Maksetut osingot ja muu voitonjako -0.503 -2.472 -2.472

Rahoituksen rahavirta (C) -1.214 -2.663    1.686

Rahavarojen muutos (A+B+C) -0.547 -2.955 1.310
(+ lisäys, - vähennys)

Rahavarat tilikauden alussa 10.897 9.587 9.587
Rahavarat tilikauden lopussa 10.349 6.631 10.897

TUNNUSLUVUT
2003         2002        2002

                                 1.1.-31.03. 1.1.-31.03.  1.1.-31.12.

Tulos/osake, eur *  -2.0 -0.9 -5.8
Oma pääoma/osake, eur *  14.8 22.1 17.0
Omavaraisuusaste %  47.9 59.1 49.3
Oman pääoman tuotto * -49.9    -15.2 -28.1
Sijoitetun pääoman tuotto -28.8 -10.4 -19.0
Korolliset nettovelat, meur   9.9 8.5 10.1
Nettovelkaantumisaste %  31.9  18.5 28.4
Bruttoinvestoinnit, meur   0.2 1.2 3.1

Henkilöstö kauden lopussa   844  964      856
Henkilöstö keskimäärin   862 980      930
Liikevaihto / henkilö, teur  28.8    31.2 130.3

* omat osakkeet vähennetty

VASTUUSITOUMUKSET                31.3.2003    31.3.2002   31.12.2002

Annetut pantit ja kiinnitykset 19.769       19.765       19.964
Takaukset 0.048        0.198        0.080
Muut vastuut ja vastuusitoumukset  1.702        1.988        1.944
Vuokravastuut 12.730       14.016       13.146

KURSSIKEHITYS                        2003         2002         2002
                                1.1.-31.03.   1.1.-31.03.  1.1.-31.12.



Osakkeen kurssi kauden lopussa        12.50        24.50   14.02
Jakson ylin eur                       15.00        26.00   26.00
Jakson alin eur                       12.50        21.05   14.02

Martela Oyj
Hallitus
Heikki Martela
toimitusjohtaja

Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


