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Laskutus väheni 19,1 % ja oli 122,4 milj. euroa. Tulos
muodostui 12,2 milj. euroa tappiolliseksi. Omavaraisuusaste
laski 49,3 %:iin ja rahoitustilanne pysyi hyvänä.
Henkilöstömäärä väheni 131 henkilöllä ja alenee edelleen
vuonna 2003. Markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan heikkona ja
vuoden 2003 tuloksen muodostuvan vielä tappiolliseksi.

Markkinatilanne

Toimistokalustekysyntä kääntyi laskuun jo vuonna 2001 ja pysyi
odotettua heikompana koko vuoden 2002 ajan. Talouskasvun
hiipuminen ja epävarmuus kasvun käynnistymisestä ovat
vaikuttaneet investointeihin ja toimistokalustekysyntään.
Kokonaiskysynnän lasku useilla Pohjois- ja Keski-Euroopan
markkinoilla on ollut merkittävää ja suuruudeltaan jopa yli 30
% vuodesta 2000. Talouskasvussa ei ole havaittavissa elpymisen
merkkejä lähiaikoina ja kokonaiskysynnän arvioidaan jatkuvan
heikkona kuluvan vuoden ajan.

Liikevaihto

Konsernin liikevaihto laski merkittävästi vuoden 2001
loppupuolella. Vuonna 2002 liikevaihdon lasku tasaantui.
Vuositasolla liikevaihto laski 19,7 % ollen vuonna 2002
yhteensä 121,2 milj. euroa (150,9). Konsernissa ei ole
tapahtunut rakenteellisia muutoksia vuoden aikana ja laskutus
aleni kaikilla päämarkkina-alueilla. Erityisen merkittävää
kysynnän lasku on ollut IT- ja telealalla toimivilla
asiakkailla.

Liikevaihdon kehitys vuosineljänneksittäin milj. euroa

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

Liikevaihto    44,6 37,7 32,9 35,7 30,6 30,1 28,1 32,5

Laskutus päämarkkina-alueittain (milj. euroa)

                         2002      2001      Muutos %

Suomi                    79,0      100,8     - 21,7 %
Skandinavia              29,5       32,3     -  8,7 %
Eurooppa                 11,9       16,0     - 25,6 %
Muut alueet               2,0        2,3     - 10,9 %
Konserni yhteensä       122,4      151,3     - 19,1 %

Suomen markkinoiden osuus konsernin laskutuksesta oli 64,5 %
(66,6). Skandinavian markkinoiden osuus konsernin
laskutuksesta oli 24,1 % (21,4). Muiden markkinoiden laskutus
aleni yhteensä 23,8 %, suurin osa laskutuksesta tuli Keski-,
Itä- ja Länsi-Euroopasta. Pohjoismaiden ulkopuolisten alueiden
osuus konsernin laskutuksesta oli 11,4 % (12,1). Laskutus
väheni merkittävästi Englannin ja Saksan markkinoilla.



Tulos ja kannattavuus

Konsernitulos muodostui tappiolliseksi ollen -12,2 milj. euroa
(+1,6). Tähän vaikutti heikon markkinatilanteen seurauksena
merkittävästi vähentynyt laskutus sekä pudonnut katetaso.
Konsernin kaikki yksiköt olivat tappiollisia. Konsernitulosta
rasittavat kiinteistöistä tehdyt arvonalennukset yhteensä 1,7
milj. euroa sekä yritysjärjestelyistä ja
sopeutustoimenpiteistä johtuvat tappiovaraukset yhteensä 0,4
milj. euroa.

Investoinnit

Investointeja on supistettu aikaisempien vuosien tasosta.
Kokonaisinvestoinnit olivat 3,1 milj. euroa ja poistot
kertaluontoisine arvonalennuksineen 7,9 milj. euroa. Suurin
osa investoinneista koski  tuotannon koneita ja laitteita sekä
tietotekniikkaa. Omia osakkeita on hankittu  0,4 milj.
eurolla.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstömäärä kääntyi laskuun jo vuonna 2001 ja
väheni edelleen vuonna 2002 yhteensä 131 henkilöllä ollen
vuoden lopussa 856. Keskimäärin konsernin palveluksessa oli
930 henkilöä (1040).

Henkilöstömäärät    31.12.2002     31.12.2001     muutos

Martela Oyj              547       640            –93
Martela AB               134       150            –16
Aski                      20        22            - 2
Martela A/S                6         9            – 3
Martela Plc               16        22            – 6
Martela GmbH               8        11            - 3
Martela Design Center     51        56            - 5
P.O.Korhonen Oy           74        77            - 3

Konserni yhteensä        856       987           -131

Henkilöstömäärät on muunnettu kokopäivätoimisiksi luvuiksi.

Martela AB:ssä käynnistettiin tammikuussa 2003 neuvottelut
henkilöstömäärän vähentämiseksi 24 henkilöllä, joista 18 on
toimihenkilöä ja 6 työntekijää. Myös konsernin emoyhtiössä on
tammikuussa 2003 käynnistetty uudet neuvottelut
toimihenkilömäärän rakenteellisesta sopeuttamisesta heikkona
jatkuneeseen kysyntään ja tappiolliseen toimintaan.
Toimihenkilöiden vähennystarpeen arvioidaan olevan 25
henkilöä. Työntekijöiden lomautuksia on jatkettu.

Tuotekehitys

Tuotekehitys, malliston hallinta ja muotoilu organisoitiin
vuoden 2002 alusta lähtien koko konsernia palvelevaksi
tuoteprosessiksi. Suurin osa prosessin 25 henkilön
resursseista työskentelee tuotekehitystehtävissä.
Tuotekehityskulujen osuus konsernin liikevaihdosta nousi
2,6%:iin (1,5). Vuoden merkittävimpiin tapahtumiin kuului
uuden Aura-työpöytäsarjan lanseeraus. Lisäksi markkinoille
tuotiin useita tapaamistiloihin suunniteltuja kalusteita,
joustavia työpisteitä tukevia ratkaisuja sekä muita uusia
tuotteita, joita esitellään alkaneen vuoden messuilla. Useita
Martelan uusia tuotteita palkittiin kansainvälisillä
palkinnoilla niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin.
  
Laatu ja ympäristö



Martela Oyj uudisti laatujohtamisjärjestelmänsä uuden ISO
9001:2002 standardin mukaiseksi. Martela AB:n sertifiointiin
vuonna 2003 tähtäävä auditointi on myös käynnisssä.

Rahoitus

Vuoden 2002 suuresta tappiosta huolimatta konsernilla on vahva
tase ja hyvä rahoitustilanne. Omavaraisuusaste laski ja oli
vuoden lopussa 49,3 % (60,9). Nettovelkaantumisaste oli 28,3 %
(11,8). Korollisten velkojen määrä kasvoi vuoden alusta 5,4
milj. eurolla ja oli vuoden lopussa 21,0 milj. euroa.

Rahoituserät olivat yhteensä –0,3 milj. euroa ja sisälsivät
kurssivoittoja sekä -tappioita yhteensä 0,5 milj. euroa.
Likvidit varat olivat vuoden lopussa 10,9 milj. euroa (9,5).
Konsernin omistama kiinteistö Milton Keynesissä Englannissa
myytiin tammikuussa 2003.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous päätti 19.3.2002 myöntää hallitukselle
uudestaan vuodeksi eteenpäin valtuudet, jotka koskevat
osakepääoman korottamista, vaihtovelkakirjalainan ottamista
sekä päättämistä omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden
luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen.

Yhtiökokous valitsi seuraavan kauden hallituksen jäseniksi
Heikki Ala-Ilkan, Matti T. Martelan, Heikki Martelan, Pekka
Martelan, Jori Keckmanin ja Jaakko Palsasen.  Henkilöstön
edustajaksi valittiin Hannu Kosonen sekä hänen varajäsenekseen
Matti Lindström. Hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Pekka Martelan ja varapuheenjohtajaksi Matti
T. Martelan.

Omat osakkeet

Hallitus päätti 29.4 2002 jatkaa omien osakkeiden ostamista
yhtiökokouksen sille myöntämien valtuuksien puitteissa. Omia
osakkeita voidaan omistaa enintään 103 890 kpl mikä vastaa 5 %
kaikista osakkeista. Omia osakkeita omistettiin vuoden 2002
alussa  yhteensä 17.004 kpl ja ne on hankittu 21,4 euron
keskihintaan. Tilikauden 2002 aikana on ostettu lisää omia
osakkeita yhteensä 16.846 kpl keskimäärin 21,3 euron hintaan.
Omia osakkeita omistettiin 31.12.2002 yhteensä 33.850 kpl,
mikä vastaa 1,6 prosenttia kaikista osakkeista ja 0,4 %
kaikista äänistä.

Organisaatio

Heikki Martela nimitettiin Martela Oyj:n uudeksi
toimitusjohtajaksi ja tässä toimessaan hän aloitti 1.3.2002.

Liiketoimintayksikkö Skandinavian johtajaksi ja Martela AB:n
toimitusjohtajaksi nimitettiin 3.6.2002 alkaen Patrik Fundin.
Fundin toimii myös Aski inredningscenter AB:n toimitus-
johtajana ja hänen vastuullaan on konsernin kaikki
liiketoiminta Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallitus esittää 18.3.2003 kokoontuvalle yhtiökokoukselle,
että vuoden 2002 varsinaisessa yhtiökokouksessa myönnettyjä
valtuutuksia koskien osakepääoman korottamista, vaihto-
velkakirjalainan ottamista sekä omien osakkeiden hankintaa ja
luovuttamista jatkettaisiin vuodeksi eteenpäin. Osingonjaoksi
ehdotetaan 0,25 euroa osakkeelta, yhteensä 510 987,50 euroa.

Alkaneen vuoden näkymät ja kehittämispäätöksiä



Epävarmuus heikoksi hiipuneen talouskasvun elpymisestä on
entisestään kasvanut. Ulkoiset merkit eivät viittaa
toimistokalustekysynnän paranemiseen kuluvana vuonna ja
kokonaiskysynnän edelleen heikentymistä pidetään mahdollisena.
Näiden näkymien valossa konsernin laskutuksen arvioidaan
jatkuvan heikkona ja mahdollisesti jopa laskevan vuoden 2002
tasosta. Positiivisen tuloksen saavuttaminen on keskeisin
tavoite, mutta tähän ei uskota päästävän tänä vuonna. Tämän
vuoden alussa päätetyt sopeutustoimenpiteet sekä
rakennejärjestelyt tulevat johtamaan kertaluonteisiin
kuluihin, jotka rasittavat alkuvuoden tulosta. Kannattavuuden
parantaminen perustuu ensisijaisesti kustannusleikkauksiin,
henkilöstövähennyksiin ja muihin sopeutustoimenpiteisiin.

Toiminnan kehittämisessä priorisoidaan asiakaslähtöisen
myynnin ja nopean palvelun jatkuvan parantamisen ohella
seuraavia asioita:

Mallistoa tullaan täydentämään kuluvan vuoden aikana
merkittävästi erityisesti tapaamis- ja kokoontumistilojen
kasvaviin tarpeisiin.

Viime vuoden puolella saatiin Suomen markkinoilla kehitetyksi
toimintavalmiiksi uusi laajennettu palvelukonsepti. Tämän
puitteissa voidaan tarjota asiakkaille entistä laajempi
toimistokalustamisen kokonaispalvelu, joka kattaa paitsi
suunnittelun, toimitukset, ylläpidon, muutokset ja muutot,
myös kierrätyksen sekä rahoituksen joustavasti asiakkaan
tarpeiden mukaisesti.

Englannin ja Saksan markkinoilla pyritään aikaansaamaan
parempaa kannattavuutta kehittämällä uusia yhteistyömuotoja.
Tämä merkitsee tytäryhtiöomistuksista luopumista osittain tai
kokonaan. Konserni tulee entistä selkeämmin keskittämään omat
voimavaransa toiminnan kehittämiseen Suomessa, Skandinaviassa
ja Puolassa, joissa toimitaan omilla logistiikkakeskus-
toimintamalleilla.

Kiteen tehtaan toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta pyritään
parantamaan vähentämällä tehtaan riippuvuutta suhdanneherkästä
toimistokalustealasta ja Martela-konsernista. Tavoitteena on
kehittää Kiteen tehtaasta sopimusvalmistaja, joka toimittaa
komponentteja Martelan logistiikkakeskuksien lisäksi
ulkopuolisille asiakkaille. Itsenäisen aseman korostamiseksi
tehdas on tarkoitus yhtiöittää kuluvan vuoden aikana ja myös
omistuspohjan laajentamista pidetään mahdollisena. Muutos
sopii hyvin Martelan sopimusvalmistajiin perustuvaan
logistiseen toimintamalliin, jonka mukaan keskitytään
erityisesti myyntiin, asiakaslähtöiseen ja innovatiiviseen
tuotekehitykseen, varioitavien tuotteiden kokoonpanoon sekä
erinomaiseen asiakaspalveluun.

Konsernitilinpäätöksen avainluvut (1000 eur)

Tuloslaskelma                      2002            2001

Liikevaihto                     121.165         150.876

Liikevoitto                     -11.699           4.081
% liikevaihdosta                   -9,7             2,7

Voitto ennen satunnaisia eriä   -12.014           3.509

Satunnaiset erät                      0               0

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja                       -12.014           3.509
% liikevaihdosta                   -9,9             2,3



Tilikauden voitto               -12.150           1.564

Tase                         31.12.2002      31.12.2001

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet            2.199           3.735
Aineelliset hyödykkeet           26.169          30.215
Sijoitukset                       2.920           2.535
Yhteensä                         31.288          36.485

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                  11.960          13.464
Saamiset                         17.813          22.681
Rahat, pankkisaamiset ja
Arvopaperit                      10.897           9.587
Yhteensä                         40.670          45.732

Vastaavaa yhteensä               71.958          82.217

Vastattavaa

Osakepääoma                       3.500           3.500
Muu oma pääoma                   31.936          46.540
Laskennallinen verovelka          1.173           1.286
Pitkäaikainen vieras pääoma      13.131          11.078
Lyhytaikainen vieras pääoma      22.218          19.813

Vieras pääoma yhteensä           36.522          32.177

Vastattavaa yhteensä             71.958          82.217

Vastuusitoumukset

Annetut pantit ja kiinnitykset   19.963          20.041
Takaukset                         0.080           0.113
Muut vastuut ja vastuusitoumukset 1.944
1.889

Tunnusluvut                        2002            2001

Liikevaihto meur                  121,2           150,9
Liikevaihdon muutos %             -19,7           -13,2

Vienti ja ulkomaantoiminnot meur   43,4            50,6
Suhteessa liikevaihtoon %          35,8            33,5

Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen meur              3,1             7,0
Suhteessa liikevaihtoon %           2,6             4,6

Tutkimus- ja kehitysmenot meur      3,1             2,2
Suhteessa liikevaihtoon %           2,6             1,5

Henkilöstö keskimäärin              930            1040
Henkilöstön muutos %              -10,6            -0,6
Henkilöstö tilikauden lopussa       856             987

Liikevaihto/henkilö teur          130,3           145,1
Oman pääoman tuotto %             -27,9            3,1
Sijoitetun pääoman tuotto %       -19,0             6,8

Omavaraisuusaste %                 49,3           60,9
Korolliset nettovelat meur         10,1             5,9
Nettovelkaantumisaste %            28,3            11,8

Tulos/osake, eur                   -5,8             0,8
Hinta/voittosuhde P/E luku         -2,4            31,9



Oma pääoma/osake, eur              17,3            24,0
Osinko/osake, eur                 0,25*            1,20
Osinko/tulos %                     -4,3           160,0
Efektiivinen osinkotuotto %         1,8             5,0

*) hallituksen ehdotus

Suomen- ja englanninkieliset vuosikertomukset julkaistaan
viikolla 11. Vuoden 2003 ensimmäinen osavuosikatsaus ajalta
1.1. - 31.3.2003 julkaistaan 28.4.2003.

Helsingissä 25.2.2003

Martela Oyj
Hallitus
Heikki Martela
Toimitusjohtaja

Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
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