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Markkinatilanne jatkui heikkona. Liikevaihto väheni 15,7%
ja oli 102,1 milj. euroa (121,2). Tulos ennen satunnaisia
eriä ja varauksia muodostui 11,3 milj. euroa tappiolliseksi
(12,0). Rakennemuutokset ja kustannusleikkaukset jatkuvat
vuonna 2004. Tavoitteena on positiivinen tulos 2004, joskin
ensimmäinen vuosipuolisko voi vielä jäädä tappiolliseksi.

Markkinatilanne

Toimistokalusteiden kokonaiskysyntä on ollut laskussa
vuodesta 2001 lähtien heikentyneen talouskasvun ja
yritysten investointien hiipumisen myötä. Vuonna 2003
markkinatilanne pysyi edelleen heikkona kaikilla
päämarkkina-alueilla. Toimiala on jälkisyklinen ja
suhdanneherkkä ja muutokset yleisessä talouskasvussa ovat
usein johtaneet suuriin heilahteluihin kokonaiskysynnässä.
Ylikapasiteetti ja kireä hintakilpailu on pudottanut
marginaaleja ja useimmilla alan yrityksillä on viime
aikoina ollut kannattavuusongelmia ja joutuneet
sopeuttamaan toimintaansa vaikeaan markkinatilanteeseen.

Konsernirakenne ja organisaatio

Konsernin Englannin ja Saksan myyntiyhtiöiden osake-
enemmistö myytiin toukokuussa. Konsernille jäi molemmista
yhtiöstä alle 20 % omistusosuudet. Myynti Englannin ja
Saksan markkinoille jatkuu edelleen näiden yhtiöiden
kautta. Yhtiöiden myynnin yhteydessä realisoitui
merkittävät kertaluonteiset tappiot, jotka on esitetty
satunnaisissa kuluissa.
Martela Oyj:n Kiteellä toimiva kalustetehdas yhtiöitettiin
vuoden 2004 alusta. Yhtiö toimii puupohjaisten
komponenttien sopimusvalmistajana Martela-konsernin
yhtiöille ja  ulkopuolisille asiakkaille.
P.O. Korhonen Oy:n  ja Martela Oyj:n  myyntiorganisaatiot
yhdistettiin vuoden 2004 alusta. P. O. Korhonen Oy:n
myyntihenkilöstö siirtyi Martela Oyj:n palvelukseen ja
muutoksen jälkeen P.O. Korhonen Oy:n myynti tapahtuu
pääosin Martela Oyj:n myyntiorganisaatioiden kautta.

Liikevaihto

Liikevaihto kääntyi laskuun jo vuonna 2001 ja väheni
edelleen 15,7 % vuonna 2003.   Konsernin liikevaihto oli
102,1 milj. euroa (121,2). Liikevaihto laski kaikilla
päämarkkina-alueilla.

Liikevaihdon kehitys vuosineljänneksittäin milj. euroa



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

Liikevaihto    30,6 30,1 28,1 32,5 24,9 24,1 23,6 29,5

Laskutus päämarkkina-alueittain (milj. euroa)

                    2003 Osuus %   2002 Osuus %   Muutos %

Suomi               69,3   67,0%   79,0   64,5%   -12,3%
Skandinavia         23,6   22,8%   29,5   24,1%   -20,0%
Eurooppa             9,0    8,7%   11,9    9,7%   -24,4%
Muut alueet          1,5    1,5%    2,0    1,6%   -25,0%

Konserni yhteensä  103,4   100,0% 122,4  100,0%   -15,5%

Englannin ja Saksan yhtiöiden myyminen toukokuussa
vaikuttaa Euroopan alueen laskutuslukuihin.

Tulos ja kannattavuus

Konsernitulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 11,3
milj euroa tappiollinen (- 12,0). Tappiollisen toiminnan
jatkumiseen vaikutti liikevaihdon väheneminen edelleen sekä
kilpailutilanteen johdosta heikkona pysynyt katetaso.
Kustannusrakenteen parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä
tehtiin pitkin vuotta  ja henkilöstö keskimäärin väheni
17,5 % edellisestä vuodesta.  Vuoden 2003 aikana tehdyt
henkilövähennykset, toimitila- ja vuokrajärjestelyt sekä
muut kustannusleikkaukset ovat johtaneet  1,1 milj. euron
kertaluonteisiin kuluihin jotka sisältyvät liiketulokseen.

Liiketuloksen kehitys vuosineljänneksittäin milj. euroa

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

Liiketulos     -1,8 -3,3 -2,2 -4,4 -3,9 -2,1 -1,9 -2,7

Viimeisen neljänneksen liiketulokseen sisältyy
kertaluonteisia eriä yhteensä 0,6 milj. euroa.

Saksan ja Englannin tytäryhtiöiden myynnit toukokuussa
aiheuttivat 1,4 milj. euron kertaluonteiset kulut jotka on
esitetty satunnaisissa erissä.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 1,0 milj.
euroa (3,1). Suurin osa investoinneista koski
tuotantolaitosten korvausinvestointeja, tuotekehitystä sekä
tietotekniikkaa. Englannin tytäryhtiön kiinteistö myytiin
tammikuussa 1,3 milj. eurolla.  Investointeja on viime
vuosina rajoitettu toiminnan tappiollisuuden johdosta.
Tämän seurauksena poistojen taso on selvästi alentunut.
Investointien rajoittamisen ei kuitenkaan arvioida vaativan
investointitason voimakasta kasvattamista lähivuosina.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä väheni vuoden aikana 141 henkilöllä ja oli
vuoden lopussa 715 (856). Konsernin palveluksessa oli
vuoden aikana keskimäärin 767 henkilöä (930), vähennystä
17,5 %.

Henkilöstömäärät    31.12.2003     31.12.2002   muutos



Martela Oyj,Suomi          457            547     - 90
P.O.Korhonen Oy,Suomi       74             74        0
Martela AB,Ruotsi          114            134     - 20
Aski Inredningscenter AB,
Ruotsi                      14             20      - 6
Martela AS,Norja             4              6      - 2
Martela Plc,Iso Britannia    0             16      -16
Martela GmbH,Saksa           0              8      - 8
Martela Design Center,Puola 52             51        1

Konserni yhteensä          715            856     -141

Henkilöstömäärät on ilmoitettu kokopäivätoimisina
työssäolevina henkilömäärinä.

Konsernin emoyhtiössä Martela Oyj:ssä on sopeutettu
toimintaa irtisanomisin ja lomautuksin ja sopeutukset
jatkuivat vuoden 2004 alussa.
Myös Martela AB:ssa on henkilöstöä vähennetty heikon
kysynnän ja toiminnan tappiollisuuden johdosta. Joulukuussa
käynnistettiin uudet neuvottelut henkilöstömäärän
vähentämiseksi 24 henkilöllä.
Aski Inredningscenter AB:ssa vähennettiin henkilöstöä noin
kolmanneksella kuluneen vuoden syyskuussa.

Henkilöstömäärän  kehitys vuosineljänneksittäin

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

Henkilöstö
keskimäärin          976  966  922  866  850  805  748  723
Henkilöstö kauden
lopussa              964  968  876  856  844  766  730  715

Liikevaihto/henkilö
(teur)              31,3 31,1 30,5 37,5 29,2 30,0 31,6 40,9

Liikevaihto henkilöä kohden on kääntynyt nousuun.
Konsernin henkilöstömäärä vähenee edelleen vuonna 2004
tehtyjen päätösten seurauksena. Vuoden 2004 lopussa
henkilöstömäärä tulee olemaan selvästi alle 700 ja
keskimäärin arviolta n. 10 % pienempi kuin 2003.

Tuotekehitys

Tuotekehitystehtävissä työskenteli vuoden aikana 24
henkilöä (25) ja tuotekehityskulujen osuus liikevaihdosta
oli 2,5 % (2,6). Markkinoille on tuotu runsaasti uusia
tuotteita. Alkuvuonna Tukholman kalustemessuilla esitettiin
9 uutta tuotesarjaa, joissa haluttiin painottaa erityisesti
kohtaamistilojen kalusteratkaisuja. Lokakuussa esiteltiin
uusi Axia-työtuolimallisto, jonka myyntiä tuettiin
mittavalla markkinointikampanjalla Suomessa. Uusi Clash-
tuoli palkittiin marraskuussa Lontoossa kansainvälisellä FX-
designpalkinnolla luokkansa parhaana kalusteena. Vuonna
2002 markkinoille tuodun Aura-työpöytäsarjan mallistoa on
laajennettu.
Säilytinmallistoa on kehitetty edelleen ja alkaneen vuoden
helmikuussa esiteltiin Tukholman messuilla laaja Combo-
säilytinmallisto.

Martelan kalusteiden ylläpitopalvelua laajennettiin koko



Suomea kattavaksi palveluksi. Palvelukonseptinsa puitteissa
Martela pystyy tarjoamaan asiakkailleen aikaisempien
suunnittelu- ja asennuspalveluiden lisäksi koko
kalustekannan jatkuvan ylläpidon ja hallinnan,
muuttopalvelut, vanhojen kalusteiden kierrätyksen ja
kalustekannan rahoituksen.

Laatu ja ympäristö

Martela hyödyntää laatujohtamisessa ISO 9001:2000
–standardia ja ympäristöjohtamisessa ISO 14001 –standardia.
Kertomusvuoden aikana Martela AB:n
laatujohtamisjärjestelmä sertifioitiin Det Norske
Veritaksen toimesta ja tavoitteena on sertifioida
ympäristöjohtamisjärjestelmä vuoden 2004 aikana. Sekä
Martela Oyj:llä että P. O. Korhonen Oy:llä on ennestään
voimassaolevat laatu- ja ympäristöjohtamissertifikaatit.

Rahoitus

Omavaraisuusaste laski 36,8 %:iin (49,3) ja
nettovelkaantumisaste heikkeni 69,4%:iin (28,3).
Korolliset velat kasvoivat nettomääräisesti 1,6 milj. euroa
ja olivat tilikauden lopussa 22,5 milj. euroa. Likvidit
varat olivat vuoden lopussa 7,4 milj. euroa (10,9).

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous  pidettiin 18.3.2003. Seuraavan
kauden hallituksen jäseniksi valittiin Heikki Ala-Ilkka,
Tapio Hakakari, Matti T. Martela, Heikki Martela, Pekka
Martela, Jori Keckman ja Jaakko Palsanen.  Henkilöstön
edustajaksi valittiin Hannu Kosonen sekä hänen
varajäsenekseen Matti Lindström. Hallitus valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan  ja
varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.
Yhtiökokous päätti myöntää hallitukselle vuodeksi eteenpäin
valtuudet, jotka koskevat osakepääoman korottamista,
vaihtovelkakirjalainan ottamista sekä päättämistä omien
osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen.

Omat osakkeet

Vuoden 2003 aikana yhtiö ei ole ostanut omia osakkeita.
Omia osakkeita omistettiin 31.12.2003 yhteensä 33 850 kpl
ja ne on ostettu 21,29 euron keskihintaan. Omien osakkeiden
määrä vastaa 1,6 % prosenttia kaikista osakkeista ja 0,4 %
kaikista äänistä.

Ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallitus esittää 16.3.2004 kokoontuvalle yhtiökokoukselle,
että vuoden 2003 varsinaisessa yhtiökokouksessa myönnettyjä
valtuutuksia koskien osakepääoman korottamista,
vaihtovelkakirjalainan 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



Konsernilla on takanaan kaksi hyvin tappiollista vuotta.
Vuoden 2004 keskeisimpänä tavoitteena on tuloskehityksen
kääntäminen ja positiivisen tuloksen saavuttaminen.
Markkinoiden kokonaiskysynnän lasku näyttää päättyneen,
mutta toimistokalusteiden markkinatilanne tuskin
olennaisesti paranee vielä 2004.
Kannattavuuden parantaminen perustuu mm. seuraavaan:

-Keskitytään nykyisiin päämarkkina-alueisiin Pohjoismaissa
ja Euroopassa
-Markkinoille tuodaan useita uusia tuotteita ja palveluita,
joiden menekkiä tuetaan entistä aktiivisemmalla
myyntityöllä
-Sopimusvalmistajana toimiva ja vuoden vaihteessa
yhtiöitetty Kiteen tehdas käynnistää toimitukset ulkoisille
asiakkaille
-Vientitoiminnan tehostaminen Martela Oyj:n ja P.O.Korhonen
Oy:n yhdistetyillä resursseilla
-Toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi jatkuvat
-Henkilöstömäärä vähenee vuonna 2004 edelleen n. 10 %
vuositasolla
-Myyntikatetta parannetaan entistä kilpailukykyisimmillä
uusilla tuotteilla sekä uusilla komponenttien
hankintalähteillä
-Tilajärjestelyt Tukholmassa, Oslossa ja Malmössä
keventävät kustannusrakennetta

Päätetyt toimenpiteet kustannustason keventämiseksi
parantavat tulosta vuonna 2004. Vuoden ensimmäisen
neljänneksen laskutus on usein muodostunut edeltävää
neljännestä heikommaksi. Näin uskotaan tapahtuvan myös
vuonna 2004. Tavoitteena on, että koko vuoden 2004 tulos on
positiivinen mutta ensimmäisen vuosipuoliskon tulos saattaa
vielä jäädä tappiolliseksi.

Konsernitilinpäätöksen avainluvut (1000 eur)

Tuloslaskelma                      2003            2002

Liikevaihto                     102.130         121.165

Liikevoitto                     -10.691         -11.699
% liikevaihdosta                  -10,5            -9,7



Voitto ennen satunnaisia eriä   -11.274         -12.014

Satunnaiset erät                 -1.372               0

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja                       -12.646         -12.014
% liikevaihdosta                  -12,4            -9,9

Tilikauden voitto               -12.274         -12.150

Tase                         31.12.2003      31.12.2002

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet            1.333           2.199
Aineelliset hyödykkeet           20.516          26.169
Sijoitukset                       2.904           2.920
Yhteensä                         24.753          31.288

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                  10.126          11.960
Saamiset                         17.447          17.813
Rahat, pankkisaamiset ja
arvopaperit                       7.421          10.897
Yhteensä                         34.994          40.670

Vastaavaa yhteensä               59.748          71.958

Vastattavaa

Osakepääoma                       3.500           3.500
Muu oma pääoma                   18.958          31.936
Laskennallinen verovelka          0.742           1.173
Pitkäaikainen vieras pääoma      16.241          13.131
Lyhytaikainen vieras pääoma      20.307          22.218

Vieras pääoma yhteensä           37.290          36.522

Vastattavaa yhteensä             59.748          71.958

Vastuusitoumukset

Annetut pantit ja kiinnitykset   20.484          19.963
Takaukset                         0.067           0.080
Muut vastuut ja vastuusitoumukset 1.677
1.944
Vuokravastuut                    12.088          13.552

Tunnusluvut                        2003            2002

Liikevaihto meur                  102,1           121,2
Liikevaihdon muutos %             -15,7           -19,7

Vienti ja ulkomaantoiminnot meur   34,2            43,4
Suhteessa liikevaihtoon %          33,5            35,8

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

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

Henkilöstö keskimäärin              767             930



Henkilöstön muutos %              -17,5           -10,6
Henkilöstö tilikauden lopussa       715             856

Liikevaihto/henkilö teur          133,2           130,3
Oman pääoman tuotto %             -38,6          -27,9
Sijoitetun pääoman tuotto %       -20,9           -19,0

Omavaraisuusaste %                 36,8           49,3
Korolliset nettovelat meur         15,1            10,1
Nettovelkaantumisaste %            69,4            28,3

Tulos/osake, eur                   -5,3            -5,8
Hinta/voittosuhde P/E luku         -2,7            -2,4
Oma pääoma/osake, eur              10,6            17,3
Osinko/osake, eur                 0,25*            0,25
Osinko/tulos %                     -4,7            -4,3
Efektiivinen osinkotuotto %         1,7             1,8

*) hallituksen ehdotus

Suomen- ja englanninkieliset vuosikertomukset julkaistaan
viikolla 10. Vuoden 2004 ensimmäinen osavuosikatsaus ajalta
1.1. - 31.3.2004 julkaistaan 27.4.2004.

Helsingissä 24.2.2004

Martela Oyj
Hallitus
Heikki Martela
Toimitusjohtaja

Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
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