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MARTELA OYJ               TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                  4.2.2015 kello 8.30 
 
 
MARTELA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2014 
 
Konsernin liikevaihto kasvoi hieman, tulos parani merkittävästi ja liiketulos lievästi positiivinen  
 
Keskeiset tunnusluvut: 
 

 
10-12 10-12 1-12 1-12 

meur 2014 2013 2014 2013 

      - Liikevaihto 31,2 36,9 135,9 132,3 

 - Liikevaihdon muutos % -15,2 -9,7 2,7 -7,3 

 - Liiketulos -1,1 -0,6 0,2 -3,1 

 - Liiketulos % -3,4 -1,6 0,1 -2,4 

 - Tulos / osake, eur -0,27 -0,26 -0,18 -1,03 

 - Sijoitetun pääoman tuotto % -11,6 -6,5 0,5 -8,4 

 - Oman pääoman tuotto % -21,2 -17,3 -3,4 -17,4 

 - Omavaraisuusaste %      38,1 37,2 

 - Nettovelkaantumisaste %     33,4 51,7 
 
 
Martela-konsernin vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla ja liiketuloksen 
paranevan hieman edellisvuodesta. Konsernin liiketulos kertyy normaalista kausivaihtelusta ja vielä lisäksi 
kuluvana vuonna isompien projektien ajoituksesta johtuen korostetun loppuvuosipainotteisesti. 
 
Markkinatilanne 
 
Toimistokalustekysyntä Suomessa ja Ruotsissa jatkui alhaisella tasolla eikä merkkejä selkeästä 
piristymisestä ole ollut edelleenkään nähtävissä. Kysyntä Suomen ja Ruotsin markkinoilla kohdistuu edelleen 
pitkälti erilaisiin toimistojen muutos- ja tehostamisprojekteihin uudiskohteiden sijaan. Markkinatilanteen 
heikkoudesta huolimatta muutos- ja tehostamisprojekteihin hyvin soveltuva Activity Based Office –malli on 
herättänyt asiakkaissa runsaasti kiinnostusta Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Venäjällä. Activity Based 
Office –mallilla ja Martela Lifecycle-mallia hyödyntäen toimistoja toteutettaessa asiakas pystyy säästämään 
merkittävästi tilakustannuksissa, mutta samanaikaisesti kuitenkin parantamaan henkilöstönsä 
työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta. Puolan markkinat heikkenivät vuoden jälkipuoliskolla ja tilanne on jatkunut. 
Venäjän talouden epävakaus on jatkunut loppuvuonna ja se on johtanut kiinteistömarkkinoiden aktiviteetin 
hidastumiseen. 
 
Suomen toimistorakentamisesta kertovia tilastoja tarkastellaan seuraavassa vuoden 2014 ensimmäisen 
yhdeksän kuukauden osalta. Toimistorakentamistilastot liukuvaan 12 kuukauden keskiarvoon perustuen 
olivat seuraavat. 
 

Suomen toimistojen rakentamistilastot (m2): 
   

12 kuukauden liukuva keskiarvo, muutos 30.9.2014 vs. 
30.9.2013* 

Valmistuneet rakennukset  
-1 % 

Myönnetyt rakennusluvat  
22 % 

Aloitetut rakennukset  
33 % 

 
* Sarakkeessa verrataan mainittujen ajankohtien 12 kuukauden liukuvan keskiarvon muutosta toisiinsa. 
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Yleistä markkinatilanteen kehitystä arvioitaessa yhtenä indikaattorina on Martelan toimesta seurattu edellä 
mainittuja toimistorakentamisen tilastoja. Yleisen markkinatilanteen heikkoudesta huolimatta aloitettujen 
rakennusten määrän lisääntymistä voidaan pitää lievästi positiivisena signaalina. Neliömääräisenä 
tarkasteltaessa arvot ovat edelleen varsin alhaisella tasolla. Martelan kysyntään vaikuttavat monet muutkin 
asiat kuten esimerkiksi yleinen taloudellinen kehitys sekä yritysten tarve tehostaa toimitilojensa käyttöä. 
Tehostamistarve lisää tilamuutosprojekteja, jotka luovat kysyntää erityisesti Martelan Activity Based Office –
mallille. Samanaikaisesti yritykset käyttävät neliöillä mitaten toimistoissansa vähemmän tilaa yhtä työntekijää 
kohden minkä seurauksena niihin myydään vähemmän perinteisiä toimistotuotteita kuten työpöytiä ja 
kaappeja. Samalla erilaisten kokoontumis- ja aulatilojen tuotteiden sekä ratkaisujen kysyntä on 
lisääntymässä. 
 
 
Konsernin liikevaihto ja tulos 
 
Heikko markkinatilanne heijastui konsernin vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihdon kehitykseen kaikilla 
markkina-alueilla. Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 31,2 milj. euroa (36,9), jossa oli vähennystä 
edelliseen vuoteen 15,2 prosenttia. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 135,9 milj. euroa (132,3), jossa 
oli kasvua edelliseen vuoteen 2,7 prosenttia. Liikevaihto Suomessa pieneni heikon markkinatilanteen 
seurauksena selkeästi sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä että kumulatiivisesti. Puolassa sen sijaan 
saavutettiin paikallisessa valuutassa mitaten pieni kasvu katsauskaudella. Ruotsissa vuoden viimeisellä 
neljänneksellä liikevaihto laski, mutta koko vuoden liikevaihto sen sijaan kasvoi selkeästi alkuvuoden isojen 
asiakastoimitusten seurauksena. Konsernissa osana Muut segmenttiä raportoitavan Venäjän liikevaihto ja 
tulos paranivat selkeästi, mutta vuoden jälkipuoliskolla tapahtunut Venäjän markkinoiden ja ruplan myllerrys 
pienensivät loppuvuonna kysyntää markkinalla.  
 
Tulosyksikkö Suomen liikevaihto pieneni 5,2 prosenttia. Tulosyksikkö Ruotsi & Norjassa liikevaihto kasvoi 
21,7 prosenttia ja tulosyksikkö Puolassa 4,9 prosenttia paikallisissa valuutoissa. Valuuttakurssimuutoksilla ei 
ole ollut merkittävää vaikutus konsernin liikevaihtoon.  
 
Neljännen neljänneksen liiketulos heikkeni ja oli  -1,1 milj. euroa (-0,6). Kumulatiivinen koko vuoden liiketulos 
parani selvästi ja  oli 0,2 milj. euroa (-3,1), joka oli 0,1 prosenttia (-2,4) liikevaihdosta.  
 
Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto kasvoi ja kiinteät kulut pienenivät suunnitellusti edellisvuoteen 
verrattuna johtuen toteutetuista sopeuttamistoimenpiteistä. Samanaikaisesti konsernin tuotteiden myyntikate 
oli katsauskaudella edellisvuoden tasolla. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena konsernin liiketulos parani 
selkeästi edellisvuodesta.  
 
Konsernissa syksyllä 2013 käynnistetty 6 miljoonan euron säästöohjelma eteni suunnitelman mukaisesti. 
Osana säästöohjelmaa loppuvuodesta 2013 käytiin yhteistoimintaneuvottelut, joiden seurauksena vuoden 
2014 aikana konsernin kustannustaso pieneni 35 henkilön kustannuksia vastaavasti.  Toimitusketjun 
kustannuksia konsernissa pienennettiin merkittävästi toteuttamalla katsauskaudella useampia tuotannon 
tehostamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tuotannon siirrot Nummelassa, Riihimäellä ja Puolan Varsovassa 
sekä Ruotsin Bodaforsissa sijaitsevien konsernin yksiköiden välillä etenivät suunnitellusti ja saatiin 
pääsääntöisesti valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Toimenpiteillä on luotu kullekin Martelan 
tuotantoyksikölle oma selkeä roolinsa, jolloin pystytään palvelemaan asiakkaita aikaisempaa joustavammin 
ja tehokkaammin. Lisäksi tilikauden aikana on toteutettu useampia pienempiä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat 
mm. palvelutuotannon tehokkuuteen ja konsernin kiinteisiin kustannuksiin. Toteutetuilla toimenpiteillä 
saavutaan tavoitellut 6 miljoonan euron vuositason säästöt. Toimenpiteiden ajoituksesta johtuen ohjelman 
vaikutus koko vuoden 2014 kustannuksiin on ollut arviolta noin kolmasosa kokonaissäästötavoitteesta. 
Kokonaisuutena säästöt, jotka siis näkyvät konsernissa toimitusketjun kustannusten sekä kiinteän 
kustannustason pienentymisenä, toteutuvat vuoden 2015 aikana.  
 
Activity Based Office -tyyppisen toimistoratkaisujen kysynnän kasvu on vahvistunut katsauskauden kuluessa 
selkeästi edelleen ja konserni jatkaa panostusta kykyynsä tarjota entistäkin laadukkaampia 
kokonaisratkaisuja palveluineen Activity Based Working -kentässä. Katsauskaudella lanseerattu Martela 
Lifecycle -malli tarjoaa asiakkaalle kokonaisvaltaisen ratkaisun suunnittelusta kierrätykseen ja mallilla 
pystytään pienentämään asiakkaiden tilakustannuksia sekä samanaikaisesti kuitenkin lisäämään 
asiakasyritysten henkilöstön työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta.  Konsernin tavoitteena on vahvistaa edelleen 
edelläkävijän asemaansa kokonaisratkaisujen toimittajana ja johtavana palvelujentuottajana toimistoihin 
sekä muihin työympäristöihin. 
 
Tulos ennen veroja oli -0,6 milj. euroa (-4,6) ja tulos verojen jälkeen oli -0,7 milj. euroa (-4,2). 
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Segmenttiraportointi 
 
Liiketoimintasegmentit perustuvat konsernin operatiiviseen rakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen 
raportointiin. 
 
Segmenttien välinen myynti raportoidaan osana segmenttien liikevaihtoa. Segmenttituloksena esitetään 
liiketulos, sillä vero- ja rahoituseriä ei kohdisteta segmenteille. Konsernin varoja ja velkoja ei kohdisteta eikä 
seurata segmenttikohtaisesti sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa. Liikevaihto ja liiketulos ovat 
konsernitilinpäätöksen mukaiset.  
 
Tulosyksikkö Suomi vastaa myynnistä ja markkinoinnista sekä palveluista Suomessa. Martelalla on 
Suomessa koko maan kattava myynti- ja palveluverkosto; palvelupisteitä on 27.  
 
Tulosyksikkö Ruotsi & Norjan myynti tapahtuu jälleenmyyjien kautta. Yksiköllä on omat myynti- ja näyttelytilat 
Tukholmassa, Bodaforsissa ja Oslossa. Yksikön hallinto ja tilaustenkäsittely sijaitsee Ruotsin Bodaforsissa. 
Oslossa sijaitseva myyntiyhtiö toimii tukiorganisaationa Norjan jälleenmyyntiverkostolle. 
 
Tulosyksikkö Puola hoitaa Martelan tuotteiden myynnin ja jakelun Puolassa oman myyntiverkoston kautta. 
Palvelupisteitä Puolassa on yhteensä 7. Tulosyksikön päätoimipaikka on Varsovassa, missä sijaitsee 
hallinto. 
 
Muut segmentit sisältää Kidex Oy:n ja Tulosyksikkö Internationalin liiketoiminnat. Tulosyksikkö Internationalin 
päämarkkina-alueita ovat Venäjä, Tanska ja Viro. Vienti suuntautuu myös Hollantiin, Saksaan ja Japaniin. 
Yksikkö vastaa lisäksi konsernin kansainvälisten avainasiakkuuksien johtamisesta. Venäjällä myynti on 
organisoitu oman yhtiön toimesta, ja muilla markkinoilla paikallisten valtuutettujen maahantuojien kautta. 
 
Tulosyksiköille tuotannon ja hankinnat tekee konsernin Supply Chain Management –yksikkö, jolla on 
logistiikkakeskukset Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. 
 
Segmenttien liikevaihto 

meur Suomi 
Ruotsi & 

Norja Puola 
Muut 

segmentit Yhteensä 

      1.1.2014-31.12.2014 
     

      Ulkoinen liikevaihto 87,5 24,8 11,1 12,5 135,9 

Sisäinen liikevaihto 0,0 1,6 1,2 12,7 15,6 

      Yhteensä 2014 87,5 26,4 12,3 25,3 
 

      1.1.2013-31.12.2013 
     

      Ulkoinen liikevaihto 92,3 20,5 11,7 7,8 132,3 

Sisäinen liikevaihto 0,0 1,7 0,1 10,1 11,8 

      Yhteensä 2013 92,3 22,2 11,8 17,9 
 

Ulkoinen liikevaihto muutos % -5,2 % 20,9 % -4,9 % 60,7 % 2,7 % 
 
Segmenttien ulkoisen liikevaihdon muutos ja osuus konsernin liikevaihdosta 
 

 
10-12 10-12 Muutos- 1-12 1-12 Muutos- 

 
 1-12 

 meur 2014 2013  % 2014 2013  % Osuus 2013 Osuus 

          Suomi 23,1 25,7 -10,2 % 87,5 92,3 -5,2 % 64,4 % 92,3 69,7 % 

Ruotsi & Norja 3,8 5,6 -30,9 % 24,8 20,5 20,9 % 18,2 % 20,5 15,5 % 

Puola 3,0 3,6 -16,9 % 11,1 11,7 -4,9 % 8,2 % 11,7 8,9 % 

Muut segmentit 1,3 1,9 -34,3 % 12,5 7,8 60,7 % 9,2 % 7,8 5,9 % 

          Yhteensä 31,2 36,9 -15,2 % 135,9 132,3 2,7 % 100,0 % 132,3 100,0 % 
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Segmenttien liiketulos 
 

 
10-12 10-12 1-12 1-12 

EUR million 2014 2013 2014 2013 

     Suomi 1,0 1,4 2,8 1,4 

Ruotsi & Norja -0,5 -0,3 -0,1 -1,4 

Puola -0,4 0,0 -1,4 -0,7 

Muut segmentit -0,6 -0,3 0,5 -1,6 

Muut  -0,5 -1,4 -1,7 -0,9 

     Yhteensä -1,1 -0,6 0,2 -3,1 

      
Muut segmentit sisältää Kidex Oy:n ja Tulosyksikkö Internationalin. Tulosyksikkö vastaa konsernin muista 
vientimarkkinoista. Muut kohdassa esitetään jakamattomat konsernitoiminnot, tuotantoyksiköt sekä 
kertaluonteiset myyntivoitot ja tappiot. 
 
Rahoitusasema 
 
Konsernin rahoitusasema on edelleen vakaa. Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuulta oli hyvä 6,2 milj. 
euroa (-0,1). Konsernin rahavirtaa vahvisti onnistunut käyttöpääoman hallinta. 
 
Korolliset velat olivat kauden lopussa 13,2 milj. euroa (16,0) ja korollinen nettovelka oli 6,8 milj. euroa (11,2). 
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa oli 33,4 prosenttia (51,7) ja omavaraisuusaste oli 38,1 prosenttia 
(37,2). Nettorahoituskulut olivat -0,8 milj. euroa (-1,2). Rahoitusjärjestelyt sisältävät kovenanttiehdon, jossa 
tarkastellaan konsernin nettovelkojen suhdetta Ebitdaan (käyttökate). Tilinpäätöksen laatimishetkellä laskettu 
tunnusluku täyttää kovenanttiehdon. 31.12.2014 kovenanttiehdon alaisena oli lainoista yhteensä 8,4 
miljoonaa euroa. 
 
Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 54,2 milj. euroa (58,6). 
  
Investoinnit  
 
Konsernin bruttoinvestoinnit tammi-joulukuulta olivat 1,7 milj. euroa (3,0). Investoinnit koostuivat Puolan 
tuotantolinjan ylösajosta ja tuotannon korvausinvestoinneista. 
 
Henkilöstö 
 
Konsernin työskentelevien henkilöiden määrä oli keskimäärin 742 henkilöä (770), jossa oli vähennystä 3,6 
prosenttia. Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 670 (767). 
 
Henkilöstö keskimäärin alueittain 
 

 
1-12 1-12 

 
2014 2013 

   Suomi 559 620 

Skandinavia 62 58 

Puola 110 80 

Venäjä 11 12 

   Konserni yhteensä 742 770 
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Tuotekehitys ja tuotteet 

Toimintaympäristön muutos 
Parhaiden työympäristöjen luominen on Martelan vuoden 2014 aikana tarkennetun strategian ydin. 
Parhaassa työympäristössä toteutetaan Martela Lifecycle® -mallia, joka paitsi säästää merkittävästi yritysten 
tilakustannuksia myös parantaa työhyvinvointia ja brändimielikuvaa sekä lisää yrityksen myyntiä ja 
työntekijöiden luovuutta. 
 
Monitilatoimistojen (Activity-based-office) trendi on voimakas kaikilla konsernin markkina-alueilla. Vaikka 
yleinen kysyntä on taantuman vuoksi hidastunut, monitilatoimistoja kohtaan kiinnostus kasvaa. 
Taloudellisesti haastavina aikoina monitilatoimistoon siirtyminen tuottaa yritykselle selkeitä hyötyjä paitsi 
toimitilan kokonaiskustannuksissa myös henkilöstöä sitouttavana muutosjohtamisen välineenä. 
Yhä useammissa asiakkuuksissa korostuu palvelun ja räätälöinnin merkitys. Monitilatoimistot määritellään, 
suunnitellaan ja toteutetaan yhä räätälöidympinä palvelukokonaisuuksina huomioiden esimerkiksi 
vastuullisuuden eri näkökulmia entistä suuremmassa määrin ja Martelassa uskotaan, että tämä 
kehityssuunta tulee jatkumaan.  

Martela Lifecycle® -tarjooma 
Martelalla on kotimarkkina-alueillaan vahva asema monitilatoimisto-liiketoiminnassa. Tätä asemaa 
vahvistetaan edelleen katsauskauden aikana kirkastetun Martela Lifecycle® -tarjooman avulla. 
Kalustekustannukset ovat vain jäävuoren huippu yrityksen tilojen elinkaaren kokonaiskustannuksista. 
Käyttökustannukset ovat tyypillisesti kymmenen kertaa kalustekustannuksia korkeammat ja 
henkilöstökustannukset helposti jopa satakertaiset. Yksittäisten kalustetilausten sijaan Martela voi toimittaa 
koko toimiston elinkaaren kattavan kokonaisratkaisun, joka pitää huolta tiloista, kalusteista ja ihmisistä. 
Parhaat työympäristöt luovat hyvinvointia koko työyhteisölle. Martelan laajan tarjooman mahdollistama 
kokonaismalli helpottaa toimitilojen hallintaa ja auttaa toimimaan vastuullisella, ympäristöä säästävällä 
tavalla. Kun kokonaisuus on hallittu ja tulevat tarpeet pystytään ennakoimaan hyvissä ajoin, voidaan 
vaikuttaa positiivisesti tilojen käyttökustannuksiin. 

Uusia innovaatioita 
Monitilatoimistossa äly on oleellinen osa toimivia ratkaisuja. Vuoden 2014 aikana konserni esitteli useita 
uusia ratkaisuja Martela Dynamic -perheeseen. Kaikki työntekijät eivät tarvitse säilytystilaa samanaikaisesti. 
Henkilökohtaisten säilytysratkaisujen rinnalle on kehitetty tilapäiseen säilytystarpeeseen Dynamic Storage -
ratkaisu, joka on käytettävissä siellä missä sitä tarvitaan: tänään toisessa kerroksessa ja huomenna ehkä 
viidennessä. Selkeät raportointijärjestelmät auttavat näkemään, missä säilytysratkaisuja tarvitaan tai missä 
ne ovat vajaakäytössä. 
 
Työympäristössä, jossa on luovuttu kiinteistä työpisteistä voidaan tuoda henkilökohtaisuus kulloinkin 
käytössä olevaan työpisteeseen älysovellusten avulla. Sovelluksessa käyttäjä tunnistetaan henkilökortin 
avulla, minkä jälkeen Dynamic-pöytä sekä siihen liittyvät valaisimet ja sähköt saadaan säädettyä valittujen 
henkilökohtaisten asetusten mukaan. Dynamic Workstation opastaa käyttäjää myös terveelliseen työtapaan. 
Se kannustaa työskentelemään seisten osan työpäivästä ja laskee jopa kalorikulutuksen niin haluttaessa. 
Sovelluksella voidaan myös varmistaa työpisteiden energiatehokkuus. Kun työntekijä kirjautuu ulos 
työpisteeltä, tarpeettomat sähköt ja monitorit otetaan pois käytöstä. Työpisteen sulkeutuminen varmistaa 
myös yritysturvallisuuden. 

Älykkäät Axia® Smart työtuolit tarkkailevat taukoamatta työasentoa ja ilmoittavat värisemällä, jos tuolilla 
istutaan liian kauan tai huonossa asennossa. 
 
Ennen puhelinkopit pystytettiin kadunvarsille. Nyt ne ovat kaupunkimiljööstä kadonneet ja sen sijaan 
löytäneet tiensä monitilatoimistoihin. Martelan mallistoon kuuluu kolme eri tyyppistä avotilaan suunniteltua 
puhelinkoppiratkaisua sekä modulaarinen neuvottelutila, joka voidaan rakentaa avotilaan. Nämä tilaan 
jälkikäteen asennettavat tuotteet tarjoavat erinomaisen ratkaisun työtilojen helppoon muokkaamiseen sekä 
työtehokkuuden parantamiseen.  
 
Vastuullisuus ja laatu 
 
Vastuullisuus ja laatu ovat Martelassa tärkeä osa strategiaa. Konsernin toimintatapaan kuuluu 
asiakasyritysten vastuullisuuden tukeminen tarjoamalla kestäviä työympäristöratkaisuja ja huolehtimalla 
ylijäävien kalusteiden vastuullisesta kierrätyksestä. Yhtiön Martela Lifecycle®  -malli huomioi työympäristön 
koko elinkaaren. Vastuulliset työympäristöt toteutetaan käyttäjien tarpeet huomioiden ja käyttäjien 
hyvinvointia tukien. Työympäristösuunnittelussa huomioidaan aina tilojen tehokas käyttö. Monet 
asiakasyritykset ovat pystyneet saavuttamaan 20-30 % säästöjä tilankäytössä hyvän suunnittelun avulla. 

http://www.martela.fi/referenssit
http://www.martela.fi/dynamic-ratkaisut
http://www.martela.fi/dynamic-ratkaisut
http://www.martela.fi/dynamic-ratkaisut
http://www.martela.fi/tuotteet/puhelinkopit
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Vastuullisesti suunnitellut tilat vastaavat joustavasti yrityksissä jatkuvasti tapahtuviin muutoksiin. Tärkeä osa 
vastuullista muutosta on tarpeettomaksi jäävistä kalusteista huolehtiminen kierrättämällä. Konserni voi myös 
tarjota kierrätyskalusteita osaksi uutta sisustusratkaisua. 
                                                          
Tilamuutoksessa yritysten hyväkuntoiset, tarpeettomiksi jäävät kalusteet toimitetaan Suomessa lähimpään 
Martelan viidestä Outlet -myymälästä. Kunnostusta kaipaavat kalusteet toimitetaan konserin 
logistiikkakeskukseen, jossa ne uudelleenverhoillaan ja toimitetaan sen jälkeen Outlettiin myyntiin. 
Huonokuntoinen kaluste kierrätetään raaka-aineeksi: metalli toimitetaan teollisuudelle uusioraaka-aineeksi ja 
puumateriaalit, verhoilut sekä muovi lähinnä energiaksi.  
 
Vuoden 2014 aikana otettiin logistisen rakenteen uudelleenorganisoinnin myötä käyttöön konsernin 
yhtenäiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät kaikissa tuotantomaissa Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. 
Järjestelmät on sertifioitu standardien ISO 9001 (laatujärjestelmä) ja ISO 14001 (ympäristöjärjestelmä) 
mukaan. Laatutyömme osoituksena Martelan oma testauslaboratorio saavutti akkreditointistatuksen (SFS-
EN ISO/IEC 17025:2005) huhtikuussa 2014. Akkreditoinnin laajuuteen kuuluvat yleisimmät 
toimistokalusteiden eurooppalaiset EN -testausstandardit, joiden avulla voidaan todeta kaikkien konsernin 
testattujen tuotteitten täyttävän niin omat kuin standardienkin asettamat laatuvaatimukset.  
 
Konsernirakenne 
 
Kolmannella neljänneksellä konsernin Venäjällä sijaitsevat Pietarin (LLC Martela Sp) ja Moskovan (LLC 
Martela) yhtiöt fuusioituvat. Venäjällä toiminta jatkuu fuusion jälkeen LLC Martela nimisessä juridisessa 
yhtiössä. 31.12.2014 Grundell Henkilöstöpalvelut Oy sulautui Muuttopalvelu Grundell Oy:hyn. 
 
Konsernirakenteessa ei tapahtunut muita muutoksia katsauskauden aikana. 
 
Osake  
 
Martelalla on kaksi osakesarjaa, joista jokainen K-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa 
kahdellakymmenellä äänellä ja jokainen A-osake yhdellä äänellä. K-osakkeen henkilöomistajilla on voimassa 
oleva osakassopimus, joka rajoittaa K-osakkeiden myyntiä nykyisten K-osakkeenomistajien piirin 
ulkopuolelle. K-osakkeita on yhteensä 604 800 ja A-osakkeita on yhteensä 3 550 800 kpl. 
 
Tilikauden aikana yhtiön A-osakkeita vaihtui NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 745.536 kappaletta (629.357), 
mikä vastaa 21,0 prosenttia (17,8) A-osakkeiden kokonaismäärästä.  
 
Vaihdon arvo oli 2,4 milj. euroa (2,6) ja vuoden alussa osakkeen arvo oli 3,35 euroa ja kauden lopussa 2,91 
euroa. Tilikauden aikana osakkeen kurssi on ollut ylimmillään 3,65 euroa ja alimmillaan 2,84 euroa. 
Joulukuun lopussa oma pääoma/osake oli 5,02 euroa (5,33). 
 
Omat osakkeet 
 
Tammi-joulukuun aikana yhtiö ei ole ostanut omia osakkeitaan. Omia A-osakkeita omistettiin 31.12.2014 
yhteensä 67 700 kappaletta ja ne on ostettu 10,65 euron keskihintaan. Omien osakkeiden määrä vastaa 1,6 
prosenttia kaikista osakkeista ja 0,4 prosenttia kaikista äänistä. 
 
Osakepalkkiojärjestelmään liittyvien osakkeiden hankinta ja järjestelmän hallinnointi on ulkoistettu 
ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Osakkeet on vuonna 2014 konsernitilinpäätöksessä käsitelty omassa 
pääomassa. Järjestelmään liittyviä jakamattomia osakkeita on 31.12.2014 jäljellä 38.647 kappaletta. 

 
Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous 
 
Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2014. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2013 
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen 
ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 2013. 
 
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Heikki 
Ala-Ilkka, Kirsi Komi, Heikki Martela, Pekka Martela, Pinja Metsäranta ja Yrjö Närhinen sekä uutena 
jäsenenä Eero Leskinen. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 
 
Yhtiökokous hyväksyi kokouskutsussa mainitut hallituksen ehdotukset koskien valtuuksien antamista 
hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta.  

http://www.martela.fi/laatu-martelassa
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Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja 
varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.  
 
 
Hallinto 
 
Martela Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen 
lainsäädäntöä, erityisesti osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä 
Martela Oyj:n yhtiöjärjestystä. 
 
Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX:n sisäpiiriohjetta sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. 
 
Yhtiö on laatinut uuden hallintokoodin mukaisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.  
 
Lisätietoa Martelan hallinnosta: http://www.martela.fi/Suomeksi/Sijoittajat/Hallinto 
 
Tilikauden jälkeiset tapahtumat 
 
Konsernissa käynnistettiin 13.1.2015 yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat Martela Oyj:n Nummelan 
logistiikkakeskuksen työntekijöitä ja Kidex Oy:n koko henkilöstöä. 
 
Tilikauden jälkeisiin tapahtumiin ei liity olennaisia muita tiedotettavia asioita ja toiminta on jatkunut 
suunnitelmien mukaisesti. 
 
Lähiajan riskit 
 
Suurin riski tuloskehitykselle liittyy yleiseen talouden epävarmuuteen ja sen myötä toimistokalusteiden 
kokonaiskysynnän kehittymiseen. 
 
Riskeistä on yksityiskohtaisemmin kerrottu yhtiön vuosikertomuksessa ”hallinnointi-osiossa”. 
 
Näkymät vuodelle 2015 
 
Martela-konsernin vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla ja liiketuloksen 
paranevan hieman edellisvuodesta. Konsernin liiketulos kertyy normaalista kausivaihtelusta ja vielä lisäksi 
kuluvana vuonna isompien projektien ajoituksesta johtuen korostetun loppuvuosipainotteisesti. 
 
Hallituksen voitonjakoehdotus 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,10 eur/osake. 
 
Varsinainen yhtiökokous 
 
Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 10.3.2015 klo 15.00 Martela-talossa, Helsingissä. 
Yhtiökokouskutsu julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.martela.fi/Suomeksi/Sijoittajat/Hallinto
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TAULUKKO-OSA 
 
Laadintaperiaatteet 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Martelan konsernitilinpäätös on laadittu 
31.12.2014 voimassa olleiden kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting 
Standards, IFRS) mukaisesti.  Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS –
standardeja (IAS 28, IAS 32, IAS 36, IFRS 12, IFRIC 21). Muutoksilla, uudistuksilla ja tulkinnoilla ei ole 
olennaista vaikutusta Martelan taloudelliseen raportointiin. Muilta osin on noudatettu samoja 
laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. 
 
Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä 
summaluvusta. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja. 
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1000 EUR)

                                                                                

2014 2013 2014 2013

1-12 1-12 10-12 10-12

Liikevaihto 135 918 132 293 31 243 36 850

Liiketoiminnan muut tuotot 1 049 1 352 309 103

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -36 258 -38 160 -8 783 -10 009

Muut liiketoiminnan kulut -96 789 -95 053 -22 814 -26 526

Poistot ja arvonalentumiset -3 764 -3 550 -1 004 -1 019

Liikevoitto/-tappio 156 -3 118 -1 049 -601

Rahoitustuotot ja -kulut -753 -1 195 -245 -682

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0 -305 0 -62

Voitto/tappio ennen veroja -597 -4 618 -1 294 -1 345

Verot -112 455 182 307

Tilikauden voitto/tappio -709 -4 163 -1 112 -1 038

Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerot -613 -80 -446 1

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -72 337 -72 337

Lask.verot vak.matemaattiset voitot ja tappiot 14 -81 32 -81

Tilikauden laaja tulos yhteensä -1 380 -3 987 -1 598 -781

Laimentamaton tulos/osake,  € -0,18 -1,03 -0,27 -0,26

Laimennusvaikutuksella oikaistu -0,18 -1,03 -0,27 -0,26

tulos/osake, €

Kauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille -709 -4 163 -1 112 -1 038

Laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille -1 380 -3 987 -1 598 -781  
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KONSERNITASE (1000 EUR) 31.12.2014 31.12.2013

VARAT

Pitkäaikaiset varat

 Aineettomat hyödykkeet 5 481 6 403

 Aineelliset hyödykkeet 10 499 11 767

 Sijoitukset 55 55

 Laskennalliset verosaamiset 496 373

 Sijoituskiinteistöt 600 600

Yhteensä 17 131 19 198

Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus 10 161 10 913

 Saamiset 20 538 23 646

 Rahavarat 6 407 4 857

Yhteensä 37 106 39 416

 

Varat yhteensä 54 237  58 614

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

 Osakepääoma 7 000 7 000

 Ylikurssirahasto 1 116 1 116

 Muut rahastot -9 -9

 Muuntoerot -699 -86

 Kertyneet voittovarat 13 125 13 892

 Omat osakkeet -1 050 -1 050

 Osakeperusteinen palkitseminen 837 710

Yhteensä 20 320 21 573

Pitkäaikaiset velat

 Korolliset velat 6 794 8 645

 Laskennalliset verovelat 813 846

 Eläkevelvoitteet 737 637

Yhteensä 8 344 10 128

Lyhytaikaiset velat

 Korollinen 5 671 6 731

 Koroton 19 902 19 615

 Varaukset 0 566

Yhteensä 25 573 26 912

 

Velat yhteensä 33 917 37 040

Oma pääoma ja velat yhteensä 54 237 58 614  
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (1000 EUR)

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

Osake- Yli- Muut Muunto- Kertyneet Omat Yhteensä

pääoma kurssi- rahastot erot voitto- osakkeet

rahasto varat

1.1.2013 7 000 1 116 -9 -6 19 319 -1 050 26 370

Tilikauden tulos  -4 163 -4 163

Muuntoerot -80 -80

Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen 256  256

määrittämisestä johtuvat erät

Osingonjako -810 -810

31.12.2013 7 000 1 116 -9 -86 14 602 -1 050 21 573

1.1.2014 7 000 1 116 -9 -86 14 602 -1 050 21 573

Tilikauden tulos  -709 -709

Muuntoerot -613 -613

Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen     -58  -58

määrittämisestä johtuvat erät

Osingonjako 0 0

Osakeperusteinen palkitseminen 127  127

31.12.2014 7 000 1 116 -9 -699 13 962 -1 050 20 320  
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RAHAVIRTALASKELMA (1000 EUR) 2014 2013

1-12 1-12

Liiketoiminnan rahavirta

Myynnistä saadut maksut 139 896 132 033

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 764 353

Maksut liiketoiminnan kuluista -133 266 -131 746

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä 7 394 640

ja veroja

Maksetut korot -425 -475

Saadut korot 15 24

Muut rahoituskulut ja -tuotot -355 -196

Saadut osingot liiketoiminnasta 7 1

Maksetut verot -471 -130

Liiketoiminnan rahavirta  (A) 6 165 -136

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -1 484 -2 711

hyödykkeisiin

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 21 38

luovutustulot   

Muiden sijoitusten luovutustulo 0 960

Investointien rahavirta  (B) -1 463 -1 713

Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen nostot 33 500 18 500

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -34 292 -18 246

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 1 283

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 119 -1 503

Maksetut osingot ja muu voitonjako 0 -810

Rahoituksen rahavirta  (C) -2 911 -776

Rahavarojen muutos ( A+B+C) 1 791 -2 625

(+ lisäys, - vähennys)

Rahavarat tilikauden alussa 4 857 7 589

Rahavarojen muuntoero -241 -107

Rahavarat tilikauden lopussa 6 407 4 857  
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SEGMENTTIRAPORTOINTI

Segmenttien liikevaihto 2014 2013 2014 2013

1-12 1-12 10-12 10-12

Tulosyksikkö Suomi

  ulkoinen 87 465 92 272 23 122 25 740

  sisäinen 11 0 7 0

Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja

  ulkoinen 24 805 20 524 3 839 5 554

  sisäinen 1 628 1 658 284 364

Tulosyksikkö Puola

  ulkoinen 11 131 11 710 3 012 3 623

  sisäinen 1 187 61 797 21

Muut segmentit

  ulkoinen 12 517 7 787 1 270 1 933

  sisäinen 12 746 10 107 3 030 2 571

Liikevaihto yhteensä ulkoinen 135 918 132 293 31 243 36 850

Segmenttien liiketulos 2014 2013 2014 2013

1-12 1-12 10-12 10-12

Tulosyksikkö Suomi 2 840 1 436 954 1 396

Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja -90 -1 363 -463 -265

Tulosyksikkö Puola -1 366 -676 -396 -28

Muut segmentit 444 -1 636 -642 -344

Muut -1 672 -879 -502 -1 360

 

Liiketulos yhteensä 156 -3 118 -1 049 -601

Muut segmentit sisältää Kidex Oy:n sekä tulosyksikkö Internationalin, joka vastaa konsernin

muista vientimarkkinoista. 

Muut kohdassa esitetään jakamattomat konsernitoiminnot, tuotantoyksiköt sekä kertaluonteiset 

myyntivoitot ja -tappiot.

LÄHIPIIRI JA OSAKEPOHJAINEN KANNUSTEJÄRJESTELMÄ

Toimitusjohtajalla sekä konsernin johdolla on käytössä pitkän aikavälin osakepohjainen 

kannustejärjestelmä, joka ulottuu vuoden 2016 loppuun.  
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TUNNUSLUVUT

2014 2013

1-12 1-12

Liikevaihto meur 135,9 132,3

Liikevaihdon muutos % 2,7 -7,3

Vienti ja ulkomaan toiminnot meur 47,8 39,9

Suhteessa liikevaihtoon % 35,1 30,1

Liikevoitto/-tappio, meur 0,2 -3,1

Suhteessa liikevaihtoon % 0,1 -2,4

Voitto/tappio ennen veroja, meur -0,6 -4,6

Suhteessa liikevaihtoon % -0,4 -3,5

Tilikauden voitto/tappio, meur -0,7 -4,2

Suhteessa liikevaihtoon % -0,5 -3,2

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, meur 1,7 3,0

Suhteessa liikevaihtoon % 1,3 2,3

Tutkimus- ja kehitys, meur 2,8 2,4

Suhteessa liikevaihtoon % 2,1 1,8

Henkilöstö keskimäärin 742 770

Henkilöstön muutos, % -3,6 -4,5

Henkilöstö kauden lopussa 670 767

Liikevaihto/henkilö, teur 183,2 171,8

Oman pääoman tuotto % -3,4 -17,4

Sijoitetun pääoman tuotto % 0,5 -8,4

 

Omavaraisuusaste % 38,1 37,2

Korolliset nettovelat, meur 6,8 11,2

Nettovelkaantumisaste % 33,4 51,7  
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Osakekohtaiset tiedot

Osakemäärä tilikauden lopussa, 1000 kpl 4 155,6 4 155,6

Laimentamaton tulos/osake, eur -0,18 -1,03

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, eur -0,18 -1,03

Hinta/voittosuhde, P/E-luku -16,2 -3,3

Oma pääoma/osake, eur 5,02 5,33

Osinko/osake, eur 0,10 * 0,00

Osinko/tulos % -55,6 -

Efektiivinen osinkotuotto % 3,4 -

Tilikauden viimeinen pörssikurssi, eur 2,91 3,35

* hallituksen ehdotus

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2014 Kpl (A+K- % ääni-

sarja) määrästä

Marfort Oy 524 574 38,8

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 335 400 2,1

OP-Suomi Arvo 285 000 1,8

Martela Heikki 173 464 7,4

Palsanen Leena 155 634 4,0

Palsanen Jaakko 127 886 1,0

Sijoitusrahasto Nordea Suomi Small Cap 120 000 0,8

Pohjola Vakuutus Oy 117 982 0,8

AC Invest Oy 116 000 0,7

Martela Matti 115 238 7,8

Lindholm Tuija 75 963 5,7

Meissa-Capital Oy 74 750 0,5

Martela Pekka 69 282 8,9

Martela Oyj 67 700 0,4

Nordea Pankki Suomi Oyj, hallintarek. 64 229 0,4

Oy Joeston Ltd 43 425 0,3

Muut osakkeenomistajat 1 689 073 18,6

Yhteensä 4 155 600 100,0

 

Martela Oyj:n osakkeiden rekisteröity lukumäärä 31.12.2014 oli 4 155 600. Osakkeet jakautuvat A-

ja K-osakkeisiin. A-osakkeella on 1 ääni ja K-osakkeella on 20 ääntä yhtiökokouksessa. 

Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja omistavat yhteensä 6,8 % osakkeista ja 16,5 % ääni-

vallasta.  
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VASTUUSITOUMUKSET 31.12.2014 31.12.2013

Annetut pantit ja kiinnitykset 22 002 23 218

Muut vastuut ja vastuusitoumukset 287 902

Vuokravastuut 10 526 14 120

KURSSIKEHITYS 2014 2013

1-12 1-12

Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur 2,91 3,35

Jakson ylin, eur 3,65 5,50

Jakson alin, eur 2,84 3,30

Keskikurssi, eur 3,20 4,11

Martelan vuosikertomus vuodelta 2014 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viikolla 9.  
 
 
 
Martela Oyj 
Hallitus 
Heikki Martela 
Toimitusjohtaja 
 
 
Lisätiedot 
Toimitusjohtaja Heikki Martela, puh 050 502 4711 
Talousjohtaja Markku Pirskanen, puh 040 517 4606 
 
Jakelu 
NASDAQ OMX Nordic 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.martela.fi 
 

http://www.martela.fi/

