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MARTELA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2004 
 
Toimistokalustekysynnän pitkään jatkunut lasku näyttää päättyneen. Liikevaihto 
väheni 1,4 % ja oli 100,7 milj. euroa (102,1).  Tulos ennen satunnaisia eriä ja 
veroja parani merkittävästi, mutta jäi -3,0 milj. euroa tappiolliseksi (-11,3). 
Sekä kolmannen että neljännen vuosineljännesten tulokset olivat  voitolliset.  
Henkilöstömäärä väheni 13,7 % ja oli vuoden lopussa 613 (715). Omavaraisuusaste 
oli vuoden lopussa 33,8 % (36,8). Vuodelta 2005 odotetaan positiivista tulosta. 
 
 
Markkinatilanne 

    
Pitkään jatkunut kysynnän lasku näyttää taittuneen vuonna 2004. 
Toimistokalustemarkkinoiden kokonaiskysyntä Suomessa ja Skandinaviassa on 
laskenut vuoden 2000 huipputasolta arviolta noin 40 %.  Toimiala on 
jälkisyklinen. Loppuvuoden laskutuksen lievästä elpymisestä huolimatta kysynnän 
pysyvämpään paranemiseen liittyy paljon epävarmuutta. 
       
K
 
onsernirakenne ja organisaatio 

Martela Oyj:n Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin vuoden 2004 alusta. Yhtiö 
toimii levypohjaisten kalustekomponenttien sopimusvalmistajana Martela-konsernin 
yhtiöille ja konsernin ulkopuolisille asiakkaille. 
 
P. O. Korhonen Oy:n ja Martela Oyj:n myyntiorganisaatiot yhdistettiin vuoden 
2004 alusta.  Korhosen myyntihenkilöstö siirtyi Martela Oyj:n palvelukseen ja 
muutoksen jälkeen Korhosen tuotteiden myynti tapahtuu pääosin Martela Oyj:n 
kotimaan ja viennin myyntiorganisaatioiden kautta. 
 
Martela AB:n Bodaforsin tehtaan väliseinäkeliiketoiminta myytiin elokuussa 2004 
Svenska Möbel AB:lle joka on jo pitkään toiminut vuokralaisena Martela AB:n 
omistamissa tehdastiloissa Bodaforsissa. Väliseinäkeliiketoiminnan laskutus 
vuonna 2003 oli 2,5 milj. euroa ja vuoden 2004 tammi- heinäkuulta 1,0 milj. 
euroa. Kaupan seurauksena väliseinäkeliiketoiminnan 15 henkilöä käsittävä 
organisaatio siirtyi Svenska Möbel AB:n palvelukseen . Yhtiö vuokraa 
liiketoiminnan tarvitsemat tilat Martela AB:lta aikaisemmin vuokraamiensa 
tilojen lisäksi.   
  
Etelä-Ruotsissa Malmössa sijaitsevan myyntiyhtiön Aski Inredningscenter AB:n 
liiketoiminta ja kiinteistö myytiin elokuussa Input Interiör AB:lle. Input 
Interiör AB on Martela AB:n ja myös koko Ruotsin suurin toimistokalusteiden 
jälleenmyyjä. Aski Inredningscenter AB:n liikevaihto vuonna 2003 oli 4,2 milj. 
euroa ja tammi-heinäkuulta 1,6 milj. euroa. Yhtiön palveluksessa oli 
luovutushetkellä 14 henkilöä . Yhtiön laskutuksesta 68,0 % oli konsernin 
ulkopuolisten tuotteiden myyntiä.      
 
Liikevaihto 
 
Konsernin liikevaihto laski 1,4 % edellisestä vuodesta ja oli 100,7 milj. euroa 
(102,1). Vuodesta 2000 konsernin laskutus on vähentynyt 42 %, johon on 
vaikuttanut heikon markkinatilanteen lisäksi useat rakennemuutokset. Laskutus 
kasvoi Suomen markkinoilla 2,1 %. Skandinaviassa oli vähennystä 17,7 % johon 
vaikutti elokuussa tehdyt liiketoimintojen myynnit. Rakennemuutoksella 
puhdistettu laskutuksen vähennys Skandinavian markkinoilla on n. 6 %. Muilla 
markkinoilla kasvua oli yhteensä 9,3 %, johon vaikutti erityisesti laskutuksen 
kasvu Puolassa, Itäisessä Keski-Euroopassa, Venäjällä ja Japanissa. 
 
 
 



 
 
Laskutus päämarkkina-alueittain 
 

  2004       %    2003       %  Muutos % 
 
Suomi    70,7   69,5   69,3   67,0 + 2,1 % 
Skandinavia   19,4   19,1   23,6   22,8 -17,7 % 
Muut alueet   11,6   11,4   10,5   10,2 + 9,3 % 
 
Yhteensä  101,7  100,0  103,4   100,0 - 1,7 % 
 
Suomen alueen laskutuksen osuus koko konsernin laskutuksesta oli 69,5 %. 
Englannin ja Saksan tytäryhtiöt myytiin toukokuussa 2003.  
 
 
Liikevaihto vuosineljänneksittäin 
 
  1/2003  2/2003  3/2003  4/2003  1/2004  2/2004  3/2004  4/2004 
 
 
Liikevaihto  24,9    24,1   23,6  29,5    23,1   23,7  24,3    29,7 
 
 
 
 
Tulos ja kannattavuus 
 
Vuoden 2004 tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli tappiollinen -3,0 milj. 
euroa (-11,3). Rakennemuutosten ja omaisuuksien arvostuksissa tehtyjen 
kertaluonteisten erien vaikutus vuositulokseen on -0,4 milj. euroa. 
Toimenpiteet kustannusrakenteen tervehdyttämiseksi ovat jatkuvasti vähentäneet 
tappiollisuutta ja konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja nousi 
voitolliseksi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. 
 
Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja vuosineljänneksittäin 
 
  1/2003  2/2003  3/2003  4/2003  1/2004  2/2004  3/2004  4/2004 
 
Tulos  -4,1      -2,3    -2,1   -2,7      -1,9   -1,7    +0,5    +0,1 
 
Tilikauden kertaluonteiset erät rasittavat pääosin kahden viimeisen neljänneksen 
tulosta.    
Suomessa toimivien yhtiöiden operatiivinen tulos vuodelta 2004 nousi 
voitolliseksi kasvaneen myynnin ja kustannusrakenteen paranemisen seurauksena. 
 
Skandinavian yhtiöiden laskutus väheni selvästi, johon myös vaikuttivat edellä 
mainitut rakennemuutokset. Henkilöstömäärää on vähennetty edelleen ja tämä 
yhdessä rakennemuutosten ja liiketoimintojen myyntien kanssa on aiheuttanut 
merkittäviä kertaluonteisia tuottoja ja kuluja joiden nettovaikutus 
vuositulokseen on -0,2 milj. euroa. Skandinavian yhtiöiden toimintaa on 
saneerattu jo usean vuoden ajan mutta tulos jäi vielä selvästi tappiolliseksi.    
 
Puolan yhtiön laskutuksen kasvun johdosta kannattavuus parani selvästi, mutta 
koko vuosi 2004 jäi tappiolliseksi.  
 
 
 
 
 
 



Investoinnit 
 
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,9 milj euroa ja lähes edeltävän vuoden 
tasolla (1,0). Investointeja on edelleen rajoitettu kassavirran varmistamiseksi 
ja investoinnit olivat selvästi pienemmät kuin poistot. Investoinnit koskivat 
pääosin tietotekniikkaa ja tuotannon korvausinvestointeja.     
 
 
Henkilöstö 
 
Henkilöstön työssä oleva määrä väheni vuoden aikana 102:lla henkilöllä. 
Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 662 (767), jossa on vähennystä 13,7 % 
edellisestä vuodesta. Tilikauden lopussa henkilöstömäärä oli 613. Myytyjen 
liiketoimintojen seurauksena henkilöstömäärä väheni 27 henkilöllä. 
 
Henkilöstö keskimäärin  
 
      2004  2003  Muutos % 
 
Suomi      514  564  -   8,9 
Skandinavia       98  150  -  34,7 
Puola       50     53  -   5,7   
 
Konsernin yhteensä   662  767  -  13,7  
   
 
 
 
Henkilöstö 
      2004  2003  Muutos % 
 
Henkilöstö keskimäärin   662  767  - 13,7 
Henkilöstö kauden lopussa  613  715  - 14,3 
Liikevaihto/henkilö 1000 EUR  152  133  + 14,3 
 
 
Henkilöstö vuosineljänneksittäin 
 
  1/2003  2/2003  3/2003  4/2003  1/2004  2/2004  3/2004  4/2004 
 
Henkilöstö keskimäärin 
         850      805     748     723    696      688     648     612 
 
Liikevaihto/henk 1000 EUR  

  29,2     30,0    31,6    40,9   33,2     34,4     37,5   48,5 
 
Henkilöstömäärä on vuoden 2004 loppuun mennessä vähentynyt 41 % vuodesta 2000 
jolloin määrä oli korkeimmillaan. Vuodesta 2000 liikevaihto on vähentynyt 42 %. 
Laskutus henkilöä kohden on selvässä nousussa. Vuonna 2005 henkilöstömäärä tulee 
arviolta pysymään vuoden 2005 alun tasolla, mikä tarkoittaa n. 7 % vähennystä 
vuoden 2004 keskimääräisestä tasosta. 
 
Martela AB:n toimitusjohtaja vaihtui joulukuun 2004 alussa. Uudeksi 
toimitusjohtajaksi tuli Hans Biéth, joka tätä ennen on vastannut Iittala-ryhmän 
Ruotsin toiminnoista. 
 
T
 
uotekehitys 

Tuotekehitystehtävissä työskenteli vuoden aikana 22 henkilöä (24) ja 
tuotekehityskulujen osuus liikevaihdosta oli 2,7 % (2,5).   
 



Suurimpia uutuuksia oli uusi Combo-säilytinsarja, joka tuotiin markkinoille 
vuoden alussa. Tämä säilytinsarja yhtenäistää entisestään konsernimallistoa ja  
sen kokoonpano on tarkoitus aloittaa Nummelan lisäksi myös konsernin muissa 
logistiikkakeskuksissa.  
Myös konsernin muuta mallistoa on kehitetty aktiivisesti, erityisesti 
sähköisesti korkeussäädettäviä pöytiä.  
 
Konsernin entistä laajempaa palvelukonseptia on tuotteistettu edelleen. 
Toimistoympäristön muutostarpeisiin voidaan tarjota esimerkiksi muuttopalvelua, 
vanhojen kalusteiden inventointia ja kierrätystä uuden kalustekaupan yhteydessä, 
koko kalustekannan ylläpitoa sekä rahoitusta. 
 
 
R
 
ahoitus 

Liiketoiminnan kassavirta kääntyi positiiviseksi tulosparannuksen seurauksena ja 
oli 2,5 milj. euroa (-5,6). Investointien rahavirta oli -0,3 milj. euroa (1,0) 
käyttöomaisuus- ja liiketoimintamyyntien seurauksena. Korolliset velat vähenivät 
1,6 milj. euroa ja olivat vuoden lopussa 20,9 milj euroa (22,5). Likvidit varat 
kasvoivat ja olivat vuoden lopussa 7,8 milj. euroa (7,4). Omavaraisuusaste oli 
vuoden lopussa 33,8 % (36,8) ja nettovelkaantumisaste 71,1 % (69,4).  
 
 
Yhtiökokous 
 
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2004. 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. 
 
Ylimääräinen yhtiökokous 
 
Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 7.12.2004 hallituksen ehdotuksen korottaa 
yhtiön osakepääomaa 3 500 000 eurosta 7 000 000 euroon rahastoannilla 
siirtämällä ylikurssirahastosta 3 500 000 euroa osakepääomaan.  Rahastoannissa 
annettiin 1 775 400 uutta A-osaketta ja 302 400 uutta K-osaketta, joiden 
kaikkien kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,68 euroa. Yhtä (1) vanhaa A-osaketta 
kohti annettiin yksi (1) uusi A-osake ja yhtä vanhaa K-osaketta kohti yksi (1) 
uusi K-osake. Rahastoanti merkittiin kaupparekisteriin 10.12.2004.  
 
O
 
mat osakkeet 

Vuoden 2004 aikana yhtiö ei ole ostanut omia osakkeitaan. Tehdyn rahastoannin 
seurauksena yhtiön omistamien omien osakkeiden määrä kaksinkertaistui. Omia A-
osakkeita omistettiin 31.12.2004  yhteensä 67 700 kpl ja ne on ostettu 10,65 
euron keskihintaan. Omien osakkeiden määrä vastaa 1,6 % prosenttia kaikista 
osakkeista ja 0,4 % kaikista äänistä. 
 
IFRS 
 
Vuoden 2005 alusta lähtien Martela Oyj laatii konsernitilinpäätökset ja 
osavuosikatsaukset vertailutietoineen kansainvälisen tilinpäätösstandardin 
IFRS:n mukaisesti. Uusien sääntöjen noudattaminen edellyttää myös vuoden 2004 
vertailutietojen esittämistä vastaavalla tavalla.  Muutos nostaa muun muassa 



taseen loppusummaa, omavaraisuusastetta sekä poistojen määrää. IFRS:än mukaan 
tehdystä vuoden 2004 alkavasta taseesta sekä muutoksen vaikutuksesta tase-eriin 
julkaistaan erillinen pörssitiedote.  
 
H
 
allinnointi 

Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain 
Keskusliiton vuonna 2003 uudistama suositus listayhtiöiden hallinnoinnista astui 
voimaan 1.7.2004. Martela Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää on 
päivitetty vastamaan uusia suosituksia.  
 
Alkaneen vuoden näkymät ja kehittämispäätöksiä 
 
Vuoden 2005 keskeisin tavoite on positiivisen tuloksen saavuttaminen.   
Toimistokalustemarkkinoiden kokonaiskysynnässä ei odoteta tapahtuvan olennaista 
muutosta vuonna 2005. Kustannusrakenne on parantunut tehtyjen toimenpiteiden 
seurauksena.   
Konserni hakee kasvua ensisijaisesti nykyisiltä päämarkkina-alueilta Suomessa, 
Skandinaviassa ja Puolassa.  Suomessa kasvu perustuu pitkälle tuotteistettujen, 
kokonaisvaltaisten toimistokalustamispalveluiden aktiiviseen myyntiin, uusiin  
tuotteisiin sekä sopimusvalmistajana toimivan Kidex Oy:n uusien asiakkaiden 
osuuden kasvattamiseen. 
 
Skandinaviassa kasvu perustuu entistä kilpailukykyisempään mallistoon, 
jälleenmyyjäverkoston vahvistamiseen ja sitä palvelevien prosessien 
kehittämiseen. 
 
Puolassa on siirrytty uuteen logistiikkakeskukseen helmikuussa  2005. 
Tarkoituksena on laajentaa paikallista kokoonpanotoimintaa ja alihankintaa 
entisestään sekä vahvistaa yhtiön myyntiverkostoa.  
 
Vuoden viimeisellä neljänneksellä konsernin laskutus on useimmiten 
korkeimmillaan, minkä jälkeen seuraa selvästi heikompi neljännes. Näin tulee 
hyvin todennäköisesti käymään myös vuonna 2005, mistä syystä alkuvuoden tulos 
arvioidaan lievästi tappiolliseksi. Koko vuodelta 2005 odotetaan kuitenkin 
selvästi positiivista tulosta.    
 
 
Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajat 
 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, ovat 
ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa yhtiön hallitukseen valittavaksi 
seuraavat nykyiset jäsenet: Heikki Ala-Ilkka, Tapio Hakakari, Jori Keckman, 
Heikki Martela, Pekka Martela sekä Jaakko Palsanen. Lisäksi ehdotetaan 
valittavaksi henkilöstön edustaja sekä varajäsen henkilöstön keskuudessa 
lähiaikoina toteutettavien vaalien perusteella. 
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet ehdottavansa, että 
yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-tilintarkastaja Reino Tikkanen ja varalla 
KHT-yhteisö KPMG seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. 
    
Hallituksen ehdotus osingonjaosta 
 
Hallitus on ehdottaa 16.3.2005 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että vuodelta 2004 maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Oikeus hallituksen 
ehdotuksen mukaiseen osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä, 
maanantaina 21.3.2005, on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen 
Arvopaperikeskuksen ylläpitämään omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 
keskiviikkona 30.3.2005.  
 
  
 



 
 
Konsernitilinpäätöksen avainluvut (1000 €) 
 
Tuloslaskelma                                2004           2003 
 
Liikevaihto                               100.747        102.130 
 
Liikevoitto (-tappio)                      -2.218        -10.691 
% liikevaihdosta                             -2,2          -10,5 
 
Voitto(tappio) ennen satunnaisia eriä      -2.976        -11.275 
 
Satunnaiset erät                                -         -1.372 
 
Voitto (tappio)ennen tilinpäätössiirtoja 
ja veroja                                  -2.976        -12.646 
% liikevaihdosta                             -3,0          -12,4 
 
Tilikauden voitto (tappio)                 -2.671        -12.274 
 
 
Tase                                   31.12.2004     31.12.2003 
 
Vastaavaa 
 
Pysyvät vastaavat 
Aineettomat hyödykkeet                      1.001          1.333 
Aineelliset hyödykkeet                     16.653         20.517 
Sijoitukset                                 2.653          2.904 
Yhteensä                                   20.307         24.753 
 
Vaihtuvat vastaavat 
Vaihto-omaisuus                             9.956         10.126 
Saamiset                                   17.118         17.447 
Rahat, pankkisaamiset ja arvopaperit        7.812          7.421 
Yhteensä                                   34.886         34.994 
 
Vastaavaa yhteensä                         55.193         59.748 
 
Vastattavaa 
 
Osakepääoma                                 7.000          3.500 
Muu oma pääoma                             12.110         18.958 
 
Laskennallinen verovelka                    0.378          0.742 
Pitkäaikainen vieras pääoma                13.273         16.241 
Lyhytaikainen vieras pääoma                22.432         20.307 
 
Vieras pääoma yhteensä                     36.083         37.290 
 
Vastattavaa yhteensä                       55.193         59.748 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rahoituslaskelma (1000 €) 
                                             2004           2003 
                                       1.1.-31.12     1.1.-31.12 
 
Liiketoiminnan rahavirta 
 
Myynnistä saadut maksut                   101.567        102.427 
Liiketoiminnan muista tuotoista             1.268          0.421 
saadut maksut 
Maksut liiketoiminnan kuluista           -100.067       -107.887 
Liiketoiminnan rahavirta ennen              2.768         -5.039 
rahoituseriä ja veroja  
 
Maksetut korot ja maksut muista            -0.131         -0.953 
liiketoiminnan rahoituskuluista 
Maksetut verot                             -0.137          0.570 
Liiketoiminnan rahavirta ennen              2.500         -5.422 
satunnaisia eriä 
        
Liiketoiminnan satunnaisista eristä             -         -0.140 
johtuva rahavirta (netto) 
 
Liiketoiminnan rahavirta (A)                2.500         -5.561 
 
Investointien rahavirta 
 
Investoinnit aineellisiin ja               -0.928         -0.819 
aineettomiin hyödykkeisiin  
Aineellisten ja aineettomien                0.715          2.083 
hyödykkeiden luovutustulot 
Myönnetyt lainat                           -0.142         -0.217 
Lainasaamisten takaisinmaksut               0.007              - 
 
Investointien rahavirta (B)                -0.348          1.047 
 
Rahoituksen rahavirta 
 
Lyhytaikaisten lainojen nostot                  -          1.267 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut     -0.108              - 
Pitkäaikaisten lainojen nostot              2.001          5.952 
Pitkäaikaisten lainojen takaisin-          -3.143         -5.671 
maksut 
Maksetut osingot ja muu voitonjako         -0.511         -0.511 
 
Rahoituksen rahavirta (C)                  -1.761          1.037 
 
Rahavarojen muutos (A+B+C)                  0.391         -3.477 
(+ lisäys, - vähennys) 
 
Rahavarat tilikauden alussa                 7.421         10.897 
Rahavarat tilikauden lopussa                7.812          7.421 
 
 
Vastuusitoumukset 
 
Annetut pantit ja kiinnitykset             20.768         20.484 
Takaukset                                   0.131          0.067 
Muut vastuut ja vastuusitoumukset           1.876          1.677 
Vuokravastuut                              12.061         12.088 
 
 



 
 
Tunnusluvut                                  2004           2003 
 
Liikevaihto meur                            100,7          102,1 
Liikevaihdon muutos %                        -1,4          -15,7 
 
Vienti ja ulkomaan toiminnot meur            31,0           34,2 
Suhteessa liikevaihtoon %                    30,8           33,5 
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen meur     0,9            1,0 
Suhteessa liikevaihtoon %                     0,9            1,0 
 
Tutkimus- ja kehitysmenot meur                2,7            2,6 
Suhteessa liikevaihtoon %                     2,7            2,5 
 
Henkilöstö keskimäärin                        662            767 
Henkilöstön muutos %                        -13,7          -17,5 
Henkilöstö kauden lopussa                     613            715 
 
Liikevaihto / henkilö teur                  152,2          133,2 
Oman pääoman tuotto %                       -13,3          -38,6 
Sijoitetun pääoman tuotto %                  -4,7          -20,9 
 
Omavaraisuusaste %                           33,8           36,8 
Korolliset nettovelat meur                   13,1           15,1 
Nettovelkaantumisaste %                      71,1           69,4 
 
Tulos / osake, eur                           -0,7           -2,7 
Hinta / voittosuhde  P/E luku                -9,8           -2,7 
Oma pääoma/osake, eur                         4,5            5,3 
Osinko / osake, eur                          0,15*          0,13 
Osinko / tulos %                            -23,1           -4,7 
Efektiivinen osinkotuotto %                   2,4            1,7 
 
* hallituksen ehdotus 

 
 
Suomen- ja englanninkieliset vuosikertomukset julkaistaan viikolla 9. 
Vuoden 2005 ensimmäinen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2005 julkaistaan 
28.4.2005. 
 
Helsingissä 17.2.2005 
 
Martela Oyj 
Hallitus 
Heikki Martela  
Toimitusjohtaja 
 
Lisätiedot 
Toimitusjohtaja Heikki Martela 050 502 4711 
 
Jakelu 
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.martela.fi      
 
 
 


