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MARTELA OYJ               TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                  4.2.2016 kello 8.30 
 
 
MARTELA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2015 
 
Konsernin liikevaihto pieneni hieman, liiketulos parani ja oli selvästi positiivinen  
 
Keskeiset tunnusluvut: 

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

meur 2015 2014 2015 2014  

     
 

 - Liikevaihto 37,5 31,2 132,8 135,9  

 - Liikevaihdon muutos % 20,0 -15,2 -2,3 2,7  

 - Liiketulos 2,1 -1,1 4,1 0,2  

 - Liiketulos % 5,6 -3,4 3,1 0,1  

 - Tulos / osake, eur 0,37 -0,27 0,61 -0,18  

 - Sijoitetun pääoman tuotto % 24,8 -11,6 12,1 0,5  

 - Oman pääoman tuotto % 27,6 -21,2 11,6 -3,4  

 - Omavaraisuusaste %      40,9 38,1  

 - Nettovelkaantumisaste %     16,6 33,4  
 
 
Martela-konsernin vuoden 2016 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 
Konsernin liiketulos kertyy normaalista kausivaihtelusta johtuen loppuvuosipainotteisesti. 
 
Markkinatilanne 
 
Taloustilanne Suomessa ja Venäjällä säilyi loppuvuonna edelleen haastavana. Sen sijaan Ruotsin ja Puolan 
yleinen taloudellinen kehitys ja usko sen positiiviseen kehitykseen lähitulevaisuudessa on vahvistunut 
loppuvuoden 2015 aikana. Vaikka yleinen taloudellinen kehitys on ollut heikkoa Suomessa menneenä 
vuonna ovat yhtiöt kuitenkin toteuttaneet merkittävässä määrin toimistojen muutosprojekteja. Näihin 
muutosprojekteihin ja yritysten työympäristöjen elinkaaren hallintaan soveltuvan Martela Lifecycle – mallin 
avulla Martela on pystynyt toimimaan menestyksekkäästi myös haastavassa Suomen markkinassa. 
 
Ruotsin ja Puolan vahvistuva talous ei vielä ole merkittävässä määrin näkynyt toimistokalustekysynnässä. 
Merkittävimmät hankkeet kyseisilläkin markkinoilla ovat monesti edelleen muutos- ja tehostamisprojekteja. 
Venäjän markkinatilanne jatkui haastavana eikä sen oleteta paranevan lähiaikoina.  
 
Toimistorakentamisen lisäksi oleellisesti Martelan kysyntään vaikuttavat yleinen taloudellinen kehitys sekä 
yritysten tarve tehostaa toimistojensa käyttöä. Tehostamistarve ajaa monesti tilamuutosprojekteihin, jotka 
luovat kysyntää Martelalle. Yleisen talouden kehityksen mittarina voitaneen pitää bruttokansantuotteen 
volyymin vuosimuutosta, joka Suomessa vuonna 2015 arvioitiin olevan nollatasolla. Vuodelle 2016 useimmat 
ennustavat BKT:n olevan hieman positiivinen, joten sen perusteella voidaan Suomen talouden ennakoida 
vähitellen hitaasti elpyvän. Voimakasta elpymistä ei kuitenkaan ole edelleenkään ennakoitavissa lähiaikoina.   
 
Konsernin liikevaihto ja tulos 
 
Konsernin vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto kehittyi positiivisesti erityisesti Suomen liiketoiminnan  
hyvän kehityksen ansiosta. Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 37,5 milj. euroa (31,2), jossa oli lisäystä 
edelliseen vuoteen 20,0 prosenttia. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 132,8 milj. euroa (135,9), jossa 
oli vähennystä edelliseen vuoteen 2,3 prosenttia. Liikevaihto Suomessa kasvoi selkeästi sekä vuoden 
viimeisellä neljänneksellä että tilikaudella. Suomessa kehitystä vahvisti Martelan työympäristöjen koko 
elinkaaren hoidon käsittävän mallin toimivuus asiakasyrityksissä. Tulosyksikkö Ruotsissa ja Norjassa 
saavutettiin viimeisellä neljänneksellä kasvua vaikka koko vuoden liikevaihto jäikin selvästi edellisvuodesta. 
Tulosyksikkö Internationalin osalta neljäs neljännes jäi hieman edellisvuodesta. Koko vuoden osalta 
tulosyksikkö Internationalissa tapahtui selvä liikevaihdon lasku, josta merkittävin osa tuli Venäjältä. Myös 
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Puolan liikevaihto  laski hieman. Venäjän kysynnässä ei vaikeasta markkinatilanteesta johtuen odoteta 
vuonna 2016 merkittävää parannusta.  
 
Tulosyksikkö Suomen liikevaihto kasvoi 10,6 prosenttia. Tulosyksikkö Ruotsi & Norjassa liikevaihto pieneni 
19,5 prosenttia ja tulosyksikkö Internationalissa 33,3 prosenttia. Valuuttakurssimuutoksilla ei ole ollut 
merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon.  
 
Konsernin neljännen neljänneksen liiketulos parani ja oli  2,1 milj. euroa (-1,1). Kumulatiivinen koko vuoden 
liiketulos parani selvästi ja  oli 4,1 milj. euroa (0,2), joka oli 3,1 prosenttia (0,1) liikevaihdosta.  
 
Konsernin tammi-joulukuun liiketuloksen selkeä parantuminen johtui pääsääntöisesti tehtyjen 
sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta pienentyneestä kulurakenteesta. Konsernin kiinteät kulut pienenivät 
katsauskaudella suunnitellusti edellisvuoteen verrattuna ja samalla voitiin todeta syksyllä 2013 käynnistetyn 
6 miljoonan euron säästöohjelman toteutuneen onnistuneesti.  
 
Tulosyksikkö Suomen liiketulos kehittyi myönteisesti katsauskaudella hyvän liikevaihtokehityksen sekä 
tehostamistoimenpiteiden seurauksena. Ruotsi ja Norja tulosyksikössä sekä tulosyksikkö Internationalissa 
viimeisen neljänneksen sekä koko vuoden liiketulos oli negatiivinen. Negatiivinen tulos oli pääosin seurausta 
heikosta liikevaihdon kehityksestä. Tulosyksikkö Internationaliin kuuluvassa Puolan yksikössä käynnistettiin 
lokakuussa tehostamistoimenpiteet, joilla uudistettiin myynnin rakennetta ja pyritään nopeuttamaan Martela 
Lifecycle strategian jalkauttamista sekä pienentämään yksikön kulutasoa. 
 
Martela käynnisti huhtikuussa 2015 uuden säästöohjelman, jonka tavoitteena on saavuttaa vuositasolla 4 
miljoonan euron kustannussäästöt vuoden 2016 loppuun mennessä siten, että ne toteutuvat 
täysimääräisenä vuonna 2017. Tilikauden loppuun mennessä toteutetut toimenpiteet olivat seuraavat: 
Huhtikuussa 2015 Martela Oyj:n yhteistoimintaneuvottelut koskien toimihenkilöitä (säästö 1,2 miljoonaa 
euroa vuositasolla), lokakuussa käynnistetyt Puolan tehostamistoimenpiteet (0,5), Martelan toimitilojen 
uudelleenjärjestelyt (0,9) euroa ja Kiteen toimipisteen tehostamistoimenpiteet (0,9). Siten tavoitellusta 4 
miljoonan säästötavoitteesta on tähän mennessä toteutettu toimenpiteitä, jotka kerryttävät säästöjä yhteensä 
3,5 miljoonalla eurolla. Näistä kertyneistä säästöistä vuoden 2015 tulokseen realisoitui noin kolmasosa, 
vuodelle 2016 toteutuu noin puolet ja loput tulevat realisoitumaan vuoden 2017 aikana. Samalla kuitenkin 
vuonna 2016 konserni jatkaa panostuksiaan Martela Lifecycle mallin toteuttamiseen ja edelleen 
kehittämiseen mikä lisää hieman osaltaan kiinteitä kustannuksia, joten konsernin kustannustaso ei putoa 
kokonaisuudessaan edellä mainitulla säästösummalla. Suunnittelu säästöohjelman loppujen säästöjen 
aikaan saamiseksi jatkuu. 
 
Kiinnostus monitilatoimistoratkaisuihin Martelan päämarkkina-alueilla on lisääntynyt jatkuvasti viimeisen 
reilun vuoden aikana. Konserni on tuonut monitilatoimistoihin sopivia uusia moderneja ratkaisuja ja jatkaa 
edelleen panostustaan kykyynsä tarjota entistäkin laadukkaampia kokonaisratkaisuja palveluineen Activity 
Based Working -kentässä. Konserni on vahvistanut edelläkävijän asemaansa kokonaisratkaisujen 
toimittajana ja johtavana palvelujentuottajana toimistoihin sekä muihin työympäristöihin.   
 
Tulos ennen veroja oli 3,4 milj. euroa (-0,6) ja tulos verojen jälkeen oli 2,5 milj. euroa (-0,7). 
 
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. 
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Tulosyksikkö International hoitaa Martelan tuotteiden myynnin Puolassa ja Venäjällä sekä maissa, jossa 
Martelalla ei ole tytäryhtiötä. Merkittävimpiä vientimaita ovat Tanska, Viro, Hollanti, Saksa ja Japani. Yksikön 
myynti on organisoitu oman myyntiverkoston kautta Puolassa ja Venäjällä sekä valtuutettujen maahantuojien 
kautta muualla. Yksikkö vastaa lisäksi konsernin kansainvälisten avainasiakkuuksien johtamisesta.  
Palvelupisteitä Puolassa on yhteensä 7 ja Venäjällä 2.  
 
Muut segmentit sisältää Kidex Oy:n liiketoiminnat. Muut segmentit liiketulokseen raportoituu myös 
jakamattomat konsernitoiminnot, tuotantoyksiköt sekä kertaluonteiset myyntivoitot ja tappiot. 
 
Tulosyksiköille tuotannon ja hankinnat tekee konsernin Customer  Supply  Management -yksikkö 
(aikaisemmin nimeltään Supply Chain Management -yksikkö), jolla on logistiikkakeskukset Suomessa, 
Ruotsissa ja Puolassa. 
 
Segmenttien liikevaihto 
 

meur Suomi 
Ruotsi & 

Norja International 
Muut 

segmentit Yhteensä 

      1.1.2015-31.12.2015 
     

      Ulkoinen liikevaihto 96,7 20,0 14,9 1,2 132,8 

Sisäinen liikevaihto 8,2 0,0 0,4 17,7 26,3 

      Yhteensä 2015 104,9 20,0 15,3 18,8 
 

      1.1.2014-31.12.2014 
     

      Ulkoinen liikevaihto 87,5 24,9 22,4 1,2 135,9 

Sisäinen liikevaihto 6,6 1,4 2,7 18,3 29,0 

      Yhteensä 2014 94,1 26,3 25,1 19,5 
 

      

Ulkoinen liikevaihto muutos % 10,6 % -19,5 % -33,3 % -1,6 % -2,3 % 
 
      
Segmenttien ulkoisen liikevaihdon muutos ja osuus konsernin liikevaihdosta 
 

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

 
 1-12 

 meur 2015 2014  % 2015 2014  % Osuus 2014 Osuus 

          Suomi 29,0 23,1 25,3 % 96,7 87,5 10,6 % 72,8 % 87,5 64,4 % 

Ruotsi & Norja 4,5 3,8 16,8 % 20,0 24,9 -19,5 % 15,1 % 24,9 18,3 % 

International 3,9 4,1 -5,2 % 14,9 22,4 -33,3 % 11,2 % 22,4 16,4 % 
Muut 
segmentit 0,2 0,2 -15,6 % 1,2 1,2 -1,6 % 0,9 % 1,2 0,9 % 

          Yhteensä 37,5 31,2 20,0 % 132,8 135,9 -2,3 % 100,0 % 135,9 100,0 % 

 
         

Segmenttien liiketulos 
 

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

Meur 2015 2014 2015 2014  

     
 

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

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

International -0,5 -1,1 -1,7 -0,6  

Muut segmentit 0,2 -0,4 -1,0 -1,7  

           

Yhteensä 2,1 -1,0 4,1 0,2  
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Muut segmentit sisältää Kidex Oy:n liiketoiminnat. Muut segmentit kohdassa esitetään lisäksi myös 
jakamattomat konsernitoiminnot, tuotantoyksiköt sekä kertaluonteiset myyntivoitot ja tappiot. 
 

 Tuotantoyksikköön (ryhmässä muut) sisäisestä laskutuksesta syntynyt liiketulos on muutettu viime 
vuoden osalta vertailukelpoiseksi tämän vuoden kanssa, jonka seurauksena eri yksiköiden liiketulokset 
ovat hieman muuttuneet vuoden 2014 osalta. 

 
Muutokset segmenttiraportoinnissa 1.1.2016 alkaen 
 
Vuoden 2016 alusta lähtien konsernin operatiivista rakennetta ja sisäistä taloudellista raportointia on 
muokattu siten, että jatkossa konsernissa toimii kaksi tulosyksikköä. Tämä toteutuu siten, että Ruotsi liitetään 
tulosyksikkö Suomeen ja siten  jatkossa raportoidaan tulosyksikkö Suomi ja Ruotsi. Norja siirtyy jatkossa 
tulosyksikkö Internationaliin ja raportoituu siten jatkossa sen osana. Tulosyksikkö Internationaliin kuuluvat 
siis jatkossa Norja, Puola, Venäjä ja vienti muihin maihin kuin tytäryhtiömaihin. 
 
Rahoitusasema 
 
Konsernin rahoitusasema on edelleen vakaa. Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuulta oli hyvä 3,9 milj. 
euroa (6,2).  
 
Korolliset velat olivat kauden lopussa 11,5 milj. euroa (13,2) ja korollinen nettovelka oli 3,8 milj. euroa (6,8). 
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa oli 16,6 prosenttia (33,4) ja omavaraisuusaste oli 40,9 prosenttia 
(38,1). Nettorahoituskulut olivat -0,7 milj. euroa (-0,8). Rahoitusjärjestelyt sisältävät kovenanttiehdon, jossa 
tarkastellaan konsernin nettovelkojen suhdetta Ebitdaan (käyttökate) ja omavaraisuusastetta. Tilinpäätöksen 
laatimishetkellä laskettu tunnusluku täyttää kovenanttiehdon. 31.12.2015 kovenanttiehdon alaisena oli 
lainoista yhteensä 7,8 miljoonaa euroa. 
 
Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 56,0 milj. euroa (54,2). 
  
Investoinnit  
 
Konsernin bruttoinvestoinnit tammi-joulukuulta olivat 0,7 milj. euroa (1,7). Investoinnit koostuivat tuotannon 
korvausinvestoinneista. 
 
Konsernin investoinnit ovat olleet kahtena edellisvuonna suhteellisen matalalla tasolla poistoihin verrattuna. 
Vuonna 2016 konserni tulee investoimaan suuruusluokkana 2,5  miljoonaa euroa pääpainon ollessa 
tietojärjestelmien kehittämisessä. Vuonna 2015 konsernin poistot olivat 3,4 miljoonaa euroa. 
 
Henkilöstö 
 
Konsernin työskentelevien henkilöiden määrä oli keskimäärin 622 henkilöä (742), jossa oli vähennystä 16,2 
prosenttia. Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 575 (670).  
 
Yhtiön uutena toimitusjohtajana aloitti 1.10.2015 Matti Rantaniemi. Aikaisempi toimitusjohtaja Heikki Martela 
siirtyi samanaikaisesti hallituksen puheenjohtajaksi. 
 
Henkilöstö keskimäärin alueittain 
 
 

 
1-12 1-12  

 
2015 2014  

   
 

Suomi 469 559  

Skandinavia 49 62  

Puola 93 110  

Venäjä 11 11  

   
 

Konserni yhteensä 622 742  
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Tuotekehitys ja palvelut 
 
Martela Lifecycle® -malli 
 
Vuoden 2015 aikana myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet keskittyivät Martela Lifecycle® -mallin ympärille, 
joka on otettu kaikilla kotimarkkinoilla hyvin vastaan. Mallin avulla Martela määrittelee asiakkaalle 
työympäristön tarpeet, suunnittelee työympäristön, toteuttaa ja ylläpitää sitä. Suomessa kunkin elinkaaren 
vaiheen palvelut ovat jo pitkälle kehittyneet. Nyt myös Puolassa, Venäjällä, Ruotsissa ja Norjassa pystytään 
tarjoamaan asiakkaalle lähes koko elinkaari palveluineen. Tuotekehityksen painopiste on ollut vahvasti 
elinkaaripalveluiden kehittämisessä. 
 
Tuottavat ympäristöt kiinnostavat 
 
Martelan monipuoliset ratkaisut toimistoihin ja oppimisympäristöihin ovat herättäneet laajaa kiinnostusta. 
Uudet työnteon tavat kiinnostavat sekä mediaa että asiakkaitamme. Tämä on näkynyt vilkastuneena 
keskusteluna mediassa monitilatoimistoista ja niiden tuomista mahdollisuuksista tuottavuuden ja 
työhyvinvoinnin kehittämisessä. Vuoden aikana on järjestetty useita aiheeseen liittyviä seminaareja, joissa 
Martela on ollut mukana. Tämän lisäksi Martelan omissa työtiloissa vierailee jatkuvasti asiakasryhmiä 
tutustumassa entistä tehokkaampiin ja miellyttävämpiin työympäristöihin. 
 
Monitilatoimiston käyttäjälähtöiset kalusteratkaisut 
 
Monitilatoimiston hyvät puolet perustuvat vuorovaikutuksen lisääntymiseen ja sen myötä parantuvaan 
viihtyvyyteen. Kalusteiden ja tilasuunnittelun on tuettava monitilatoimistoissa tapahtuvia kohtaamisia. 
Kohtaamiset taas voivat olla hyvin erilaisia: sattumanvaraisia, rentoja, virallisia, täydellistä keskittymistä 
vaativia, ympäröivästä hälystä ammentavia. Vastauksena näihin tarpeisiin vuonna 2015 esiteltiin Antti 
Kotilaisen suunnittelema Nooa-sohvasarja  ja Iiro Viljasen suunnitteleman korkeussäädettävän Frankie -
neuvottelupöytä. Myös Sola-tuoteperhe täydentyi toivotuilla neuvottelu- ja aulatuoleilla. 
 
Martela toi myös markkinoille uudenlaisen PodWork– työpisteen. Kaikki Pod-tuoteperheen kalusteet sopivat 
täydellisesti monitilatoimistoihin. Ne tukevat erilaisia työnteon tapoja ja mahdollistavat yksityisen tunnelman 
työpisteessä, joka voi olla monen eri henkilön käytössä. Tärkeässä roolissa on muotoilu, joka on samaan 
aikaan avoin ja sopivan suljettu. Pod-tuoteperheeseen kuuluu avoimia ja suljetumpia työpisteitä, 
kokoontumistila, sohvia ja nojatuoleja, joita yhdistelemällä saadaan aikaiseksi moneen eri tarpeeseen 
soveltuvia tiloja.  
 
Parempaa käyttökokemusta Martela Dynamicin avulla 
 
Käyttäjälähtöiseen monitilatoimistoon siirtyminen vähentää merkittävästi yrityksen tilantarvetta ja toiminta 
tehostuu. Käyttötarkoituksen mukaan jaetuilla vyöhykkeillä eri työtehtävissä toimivat saavat itsestään 
enemmän irti. Kokonaisuutta voidaan täydentää uusilla älyä sisältävillä Dynamic -ratkaisuilla. Dynamic Desk 
Booking on uusi työpisteen varausjärjestelmä. Dynamic Storage on ratkaisu tilapäiseen säilytystarpeeseen. 
Dynamic Meeting Booking  on helppokäyttöinen sovellus neuvottelutilojen varaamiseen ja vapaiden tilojen 
löytämiseen. Näillä ratkaisuilla varustetussa toimistossa työskentely on entistä helpompaa ja 
vaivattomampaa. Dynamic-ratkaisut mahdollistavat niin vapaiden työpisteiden, neuvotteluhuoneiden, 
säilytystilan kuin työtoverien löytämisen helposti. Myös tilojen ja pöytien varaukset hoituvat näppärästi. 
 
Vastuullisuus ja laatu 
 
Vastuullisuus on tärkeä osa Martelan strategiaa ja toimintaa. Tuemme asiakasyritystemme vastuullisuutta 
tarjoamalla kestäviä työympäristöratkaisuja koko työympäristön elinkaaren aikana sekä huolehtimalla lopulta 
myös ylijäävien kalusteiden vastuullisesta kierrätyksestä. Martela Lifecycle -malli huomioi työympäristön 
koko elinkaaren. Vastuulliset työympäristöt toteutetaan käyttäjien tarpeet huomioiden ja käyttäjien 
hyvinvointia tukien.  
 
Vastuullisesti suunnitellut tilat vastaavat joustavasti yrityksissä jatkuvasti tapahtuviin muutoksiin. Tärkeä osa 
vastuullista muutosta on tarpeettomaksi jäävistä kalusteista huolehtiminen kierrättämällä. Voimme myös 
tarjota kierrätyskalusteita osaksi uutta sisustusratkaisua. 
 
Tilamuutoksessa tarpeettomiksi jäävät, hyväkuntoiset, kalusteet toimitetaan Suomessa sijaitsevaan Martela 
Outlet-keskusvarastoon, josta niitä voi tilata joulukuussa avatun, ensimmäisen kierrätystuotteiden myyntiin 
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keskittyvän verkkokaupan kautta. Martelan Outlet-myymälät tilaavat paikallisen tarpeen mukaan kalusteita 
keskusvarastosta.  
 
Kunnostusta kaipaavat kalusteet toimitetaan logistiikkakeskukseemme, jossa ne uudelleenverhoillaan ja 
toimitetaan sen jälkeen Outlet-keskusvarastoon. Uudelleenkäyttöön sopimaton kaluste kierrätetään raaka-
aineeksi: metalli toimitetaan teollisuudelle uusioraaka-aineeksi ja puumateriaalit, verhoilut sekä muovi 
lähinnä energiaksi. 
 
Paikallinen tuotanto ja työllisyys on Martelalle tärkeää. Pyrimme ensisijaisesti luomaan työllisyyttä sinne, 
missä markkinammekin ovat. Logistisen rakenteen uudelleenorganisoinnin myötä otimme käyttöön 
konsernin yhtenäiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät kaikissa tuotantomaissamme Suomessa, Ruotsissa ja 
Puolassa. Järjestelmät on sertifioitu standardien ISO 9001 (laatujärjestelmä) ja ISO 14001 
(ympäristöjärjestelmä) mukaan. Yhtenäiset järjestelmät tarkoittavat Martelassa jatkuvampaa, tiiviimpää ja 
yhtenäisempää tapaa toimia, jolloin keskeisimmät laatumittarimme ovat yksiköittäin vertailukelpoisia. 
Laatumittareita ovat mm. toimitusvarmuus, asiakastyytyväisyys ja reklamaatioiden hallinta. 
 
Konsernirakenne 
 
Konsernirakenteessa ei tapahtunut 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. 
 
Tammi-joulukuun 2015 aikana yhtiön A-osakkeita vaihtui NASDAQ Helsingissä 765.413 kappaletta 
(745.536), mikä vastaa 21,6 prosenttia (21,0) A-osakkeiden kokonaismäärästä.  
 
Vaihdon arvo oli 2,4 milj. euroa (2,4) ja vuoden 2014 lopussa osakkeen arvo oli 2,91 euroa ja vuoden 2015 
lopussa 3,53 euroa. Tammi-joulukuun 2015 aikana osakkeen kurssi on ollut ylimmillään 3,58 euroa ja 
alimmillaan 2,75 euroa. Joulukuun lopussa oma pääoma/osake oli 5,54 euroa (5,02). 
 
Omat osakkeet 
 
Tammi-joulukuun aikana yhtiö ei ole ostanut omia osakkeitaan. Omia A-osakkeita omistettiin 31.12.2015 
yhteensä 63 147 kappaletta ja ne on ostettu 10,65 euron keskihintaan. Omien osakkeiden määrä vastaa 1,5 
prosenttia kaikista osakkeista ja 0,4 prosenttia kaikista äänistä. 
 
Osakepalkkiojärjestelmään liittyvien osakkeiden hankinta ja järjestelmän hallinnointi on ulkoistettu 
ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Katsauskauden lopussa 31.12.2015 ulkopuolisella palveluntuottajalla ei 
ollut hallussaan jakamattomia osakkeita. 

 
Vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous 
 
Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.3.2015. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen 
ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 19.3.2015. 
 
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Heikki 
Ala-Ilkka, Kirsi Komi, Eero Leskinen, Heikki Martela, Pinja Metsäranta ja Yrjö Närhinen sekä uutena 
jäsenenä Eero Martela. 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.  
 
Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja 
varapuheenjohtajaksi Eero Leskisen. 
 
 

http://www.martela.fi/laatu-martelassa
http://www.martela.fi/laatu-martelassa
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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) 2015. 
 
Yhtiö on laatinut uuden hallintokoodin mukaisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.  
 
Lisätietoa Martelan hallinnosta: http://www.martela.fi/hallinto 
 
Tilikauden jälkeiset tapahtumat 
 
Tilikauden jälkeisiin tapahtumiin ei liity olennaisia 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 2016 
 
Martela-konsernin vuoden 2016 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 
Konsernin liiketulos kertyy normaalista kausivaihtelusta johtuen loppuvuosipainotteisesti. 
 
Hallituksen voitonjakoehdotus 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015 maksetaan osinkoa 0,25 eur/osake. 
 
Varsinainen yhtiökokous 
 
Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.3.2016 klo 15.00 Martela-talossa, Helsingissä. 
Yhtiökokouskutsu julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena. 

 
 
TAULUKKO-OSA 
 
Laadintaperiaatteet 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Martelan konsernitilinpäätös on laadittu 
31.12.2015 voimassa olleiden kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting 
Standards, IFRS) mukaisesti.  Martela-konserni on noudattanut vuoden 2015 alusta alkaen seuraavia 
voimaan tulleita uusia ja muutettuja standardeja: 

 Muutokset IAS 19:ään Työsuhde-etuudet - Defined Benefit Plans: Employee Contributions: Muutoksilla 
on selvennetty kirjanpitokäsittelyä, kun etuuspohjaisessa järjestelyssä edellytetään työntekijöiden tai 
kolmansien osapuolien maksuja järjestelyyn. Standardimuutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta Martelan 
konsernitilinpäätökseen. 

 IFRS-standardien vuosittaiset parannukset (Annual Improvements to IFRSs), muutoskokoelmat 2011-
2013 sekä 2010-2012): Annual Improvements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet ja 
vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. 
Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat neljää (2011-2013) ja seitsemää (2010-2012) standardia. 
Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta ne eivät ole merkittäviä. 

Muilla muutetuilla standardeilla ei ole ollut vaikutusta Martelan taloudelliseen raportointiin. Muilta osin on 
noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. 
 
Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä 
summaluvusta. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja. 

http://www.martela.fi/hallinto
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1000 EUR)

                                                                                

2015 2014 2015 2014

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

Liikevaihto 132 820 135 918 37 502 31 243

Liiketoiminnan muut tuotot 395 1 049 -10 309

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -32 277 -36 258 -8 715 -8 783

Muut liiketoiminnan kulut -93 446 -96 789 -25 849 -22 814

Poistot ja arvonalentumiset -3 417 -3 764 -831 -1 004

Liikevoitto/-tappio 4 075 156 2 097 -1 049

Rahoitustuotot ja -kulut -689 -753 -168 -245

Voitto/tappio ennen veroja 3 386 -597 1 929 -1 294

Verot -903 -112 -444 182

Tilikauden voitto/tappio 2 483 -709 1 485 -1 112

Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerot -41 -613 -26 -446

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 253 -72 253 -72

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

Tilikauden laaja tulos yhteensä 2 663 -1 380 1 680 -1 598

Laimentamaton tulos/osake,  € 0,61 -0,18 0,37 -0,27

Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,61 -0,18 0,37 -0,27

tulos/osake, €

Kauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 2 483 -709 1 485 -1 112

Laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 2 663 -1 380 1 680 -1 598  
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KONSERNITASE (1000 EUR) 31.12.2015 31.12.2014

VARAT

Pitkäaikaiset varat

 Aineettomat hyödykkeet 4 733 5 481

 Aineelliset hyödykkeet 8 524 10 499

 Sijoitukset 55 55

 Laskennalliset verosaamiset 381 496

 Sijoituskiinteistöt 600 600

Yhteensä 14 293 17 131

Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus 10 655 10 161

 Saamiset 23 314 20 538

 Rahavarat 7 724 6 407

Yhteensä 41 693 37 106

 

Varat yhteensä 55 986  54 237

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

 Osakepääoma 7 000 7 000

 Ylikurssirahasto 1 116 1 116

 Muut rahastot -9 -9

 Muuntoerot -740 -699

 Kertyneet voittovarat 15 047 13 125

 Omat osakkeet -673 -1 050

 Osakeperusteinen palkitseminen 921 837

Yhteensä 22 662 20 320

Pitkäaikaiset velat

 Korolliset velat 8 388 6 794

 Laskennalliset verovelat 758 813

 Eläkevelvoitteet 574 737

Yhteensä 9 720 8 344

Lyhytaikaiset velat

 Korollinen 2 517 5 671

 Koroton 21 087 19 902

Yhteensä 23 604 25 573

 

Velat yhteensä 33 324 33 917

Oma pääoma ja velat yhteensä 55 986 54 237  
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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

1.1.2014 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

1.1.2015 7 000 1 116 -9 -699 13 962 -1 050 20 320

Tilikauden tulos  2 483 2 483

Muuntoerot -41 -41

Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen     221  221

määrittämisestä johtuvat erät

Osingonjako -354 -354

Ennakonpidätys osingoista -51  -51

Osakeperusteinen palkitseminen -293 377 84

31.12.2015 7 000 1 116 -9 -740 15 968 -673 22 662  
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RAHAVIRTALASKELMA (1000 EUR) 2015 2014

1-12 1-12

Liiketoiminnan rahavirta

Myynnistä saadut maksut 129 489 139 896

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 354 764

Maksut liiketoiminnan kuluista -125 229 -133 266

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä 4 614 7 394

ja veroja

Maksetut korot -422 -425

Saadut korot 10 15

Muut rahoituskulut ja -tuotot -273 -355

Saadut osingot liiketoiminnasta 0 7

Maksetut verot -55 -471

Liiketoiminnan rahavirta  (A) 3 874 6 165

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -626 -1 484

hyödykkeisiin

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 41 21

luovutustulot   

Investointien rahavirta  (B) -585 -1 463

Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen nostot 11 932 33 500

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -15 262 -34 292

Pitkäaikaisten lainojen nostot 4 000 0

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 231 -2 119

Maksetut osingot ja muu voitonjako -405 0

Rahoituksen rahavirta  (C) -1 966 -2 911

Rahavarojen muutos ( A+B+C) 1 323 1 791

(+ lisäys, - vähennys)

Rahavarat tilikauden alussa 6 407 4 857

Rahavarojen muuntoero -6 -241

Rahavarat tilikauden lopussa 7 724 6 407  
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SEGMENTTIRAPORTOINTI

Segmenttien liikevaihto 2015 2014 2015 2014

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

Tulosyksikkö Suomi

  ulkoinen 96 702 87 469 28 982 23 122

  sisäinen 8 214 6 613 2 532 2 006

Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja

  ulkoinen 20 026 24 886 4 480 3 836

  sisäinen 3 1 425 0 175

Tulosyksikkö International

  ulkoinen 14 905 22 357 3 875 4 089

  sisäinen 398 2 709 59 210

Muut segmentit

  ulkoinen 1 186 1 206 165 196

  sisäinen 17 663 18 275 4 595 5 266

Liikevaihto yhteensä ulkoinen 132 820 135 918 37 502 31 243

Segmenttien liiketulos 2015 2014 2015 2014

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

Tulosyksikkö Suomi 8 234 2 840 2 758 954

Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja -1 457 -398 -355 -490

Tulosyksikkö International -1 667 -564 -507 -1 078

Muut  segmentit -1 035 -1 722 201 -435

 

Liiketulos yhteensä 4 075 156 2 097 -1 049

Tulosyksikkö International käsittää Martelan Puolan ja Venäjän myyntitoiminnot sekä viennin.

Muut segmentit sisältää Kidex Oy:n liiketoiminnat, 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 2015 2014

1-12 1-12

Liikevaihto meur 132,8 135,9

Liikevaihdon muutos % -2,3 2,7

Vienti ja ulkomaan toiminnot meur 35,9 47,8

Suhteessa liikevaihtoon % 27,0 35,1

Liikevoitto/-tappio, meur 4,1 0,2

Suhteessa liikevaihtoon % 3,1 0,1

Voitto/tappio ennen veroja, meur 3,4 -0,6

Suhteessa liikevaihtoon % 2,5 -0,4

Tilikauden voitto/tappio, meur 2,5 -0,7

Suhteessa liikevaihtoon % 1,9 -0,5

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, meur 0,7 1,7

Suhteessa liikevaihtoon % 0,5 1,3

Tutkimus- ja kehitys, meur 2,1 2,8

Suhteessa liikevaihtoon % 1,6 2,1

Henkilöstö keskimäärin 622 742

Henkilöstön muutos, % -16,2 -3,6

Henkilöstö kauden lopussa 575 670

Liikevaihto/henkilö, teur 213,5 183,2

Oman pääoman tuotto % 11,6 -3,4

Sijoitetun pääoman tuotto % 12,1 0,5

 

Omavaraisuusaste % 40,9 38,1

Korolliset nettovelat, meur 3,8 6,8

Nettovelkaantumisaste % 16,6 33,4  
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Osakekohtaiset tiedot

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

Laimentamaton tulos/osake, eur 0,61 -0,18

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, eur 0,61 -0,18

Hinta/voittosuhde, P/E-luku 5,8 -16,2

Oma pääoma/osake, eur 5,54 5,02

Osinko/osake, eur 0,25 * 0,10

Osinko/tulos % 41,0 -55,6

Efektiivinen osinkotuotto % 7,1 3,4

Tilikauden viimeinen pörssikurssi, eur 3,53 2,91

* hallituksen ehdotus

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2015 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 183 064 7,5

Palsanen Leena 155 634 4,0

Palsanen Jaakko 133 740 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 74 963 5,7

Meissa-Capital Oy 74 750 0,5

Martela Pekka 69 282 8,9

Nordea Pankki Suomi Oyj, hallintarek. 65 186 0,4

Martela Oyj 63 147 0,4

Oy Joeston Ltd 43 425 0,3

Muut osakkeenomistajat 1 678 215 18,5

Yhteensä 4 155 600 100,0

 

Martela Oyj:n osakkeiden rekisteröity lukumäärä 31.12.2015 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 5,5 % osakkeista ja 7,9 % ääni-

vallasta.  
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VASTUUSITOUMUKSET 31.12.2015 31.12.2014

Annetut pantit ja kiinnitykset 26 905 22 002

Muut vastuut ja vastuusitoumukset 597 287

Vuokravastuut 8 376 10 526

KURSSIKEHITYS 2015 2014

1-12 1-12

Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur 3,53 2,91

Jakson ylin, eur 3,58 3,65

Jakson alin, eur 2,75 2,84

Keskikurssi, eur 3,17 3,20

Martelan vuosikertomus vuodelta 2015 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viikolla 8.  
 
 
 
Martela Oyj 
Hallitus 
Matti Rantaniemi 
Toimitusjohtaja 
 
 
Lisätiedot 
Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, puh 050 465 8194 
Talousjohtaja Markku Pirskanen, puh 040 517 4606 
 
Jakelu 
Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.martela.fi 
 

http://www.martela.fi/

