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WULFF-YHTIÖT OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2017 
 
Liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni – vertailukelpoista liikevoittoa koskeva näkymä säilyy ennallaan 

 
1.1. – 30.6.2017 LYHYESTI 

 

• Liikevaihto oli 28,9 milj. euroa (30,1 milj. euroa). Liikevaihto laski 4,1 prosenttia edellisvuodesta. 

• Käyttökate (EBITDA) oli 0,0 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,0 milj. 
euroa (0,1 milj. euroa). 

• Liikevoitto (EBIT) oli -0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli -0,2 milj. euroa (-0,1 
milj. euroa).  

• Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,05 euroa (-0,01 euroa). 

• Omavaraisuusaste oli 44,5 prosenttia (31.12.2016: 50,5 %). 

• Vertailukelpoista liikevoittoa koskeva näkymä säilyy ennallaan: vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton 
arvioidaan kasvavan. 

 
1.4. - 30.6.2017 LYHYESTI 

 

• Liikevaihto oli 13,5 milj. euroa (14,6 milj. euroa). Liikevaihto laski 7,3 prosenttia edellisvuodesta. 

• Käyttökate (EBITDA) oli -0,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli -0,2 milj. 
euroa (0,4 milj. euroa).  

• Liikevoitto (EBIT) oli -0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli -0,3 milj. euroa (0,3 
milj. euroa).  

• Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,06 euroa (0,04 euroa). 
 
WULFF-YHTIÖT OYJ:N TOIMITUSJOHTAJA KIMMO LAAKSONEN  

 
”Uskon, että talouden piristyminen vaikuttaa Wulffin liiketoimintaan positiivisesti loppuvuoden aikana, vaikka 
markkinatilanne on säilynyt haastavana. Toimialalle tyypillisesti viimeisen neljänneksen aikana kertyy merkittävä osa 
vuotuisesta tuloksesta. Wulffin tavoitteena on parantaa liiketoimintojensa kannattavuutta sekä kilpailukykyään. 
Kilpailukyvyn vahvistaminen vaatii merkittäviä panostuksia mm. voittavaan tulevaisuuden strategian rakentamiseen, 
myynnin ja asiakaspalvelun kehittämiseen ja nopeaan reagoimiseen asiakasrajapinnassa sekä digitalisaation 
hyödyntämiseen. 
 
Tulevaisuuden kasvuliiketoimintoihin investoiminen on meille tärkeää ja uudistukset vaativat myös strategiamme 
terävöittämistä. Aloitetut kehityshankkeet ovat investointeja, jotka vaikuttavat tulokseemme kuluina vuonna 2017. 
Digitalisaatio, automatisaatio, uudenlaiset työympäristöt ja liikkuva työ ovat Wulffille mahdollisuus kasvaa uudenlaisella 
markkinalla. Vahvan oman tekemisen ja kehityshankkeiden ansiosta uskon vuoden 2017 olevan meille myönteisen 
kehityksen vuosi, jolla rakennetaan kestävä pohja tuleville vuosille.” 
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS 

 
Tammi-kesäkuussa 2017 liikevaihto oli 28,9 milj. euroa (30,1 milj. euroa), ja 13,5 milj. euroa (14,6 milj. euroa) toisella 
vuosineljänneksellä. Liikevaihto laski 4,1 prosenttia tammi-kesäkuussa ja 7,3 % toisella neljänneksellä. Liikevaihdon 
lasku johtui mm. menetetyistä sopimuksista ja valikoiman tiivistämisestä. Wulff on panostanut vahvasti 
työpaikkatuotevalikoiman kehittämiseen ja sen odotetaan vaikuttavan positiivisesti liikevaihtoon loppuvuonna. 
 
Tammi-kesäkuun 2017 myyntikate oli 9,7 milj. euroa (10,7 milj. euroa) eli 33,7 prosenttia (35,4 %), ja 4,5 milj. euroa (5,6 
milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä eli 33,4 prosenttia (38,2 %). Myyntikate-% laski johtuen mm. edellisvuotta 
suuremmista vaihto-omaisuuden alaskirjauksista. Lisäksi katteeseen vaikutti ensimmäiselle vuosipuoliskolle osunut 
kysynnän keskittyminen alhaisemman katteen tuotteisiin. Hankinnan jatkuva tehostaminen on yksi Wulffin tärkeitä 
kannattavuuden parantamistoimenpiteitä.  
 
Henkilöstökulut tammi-kesäkuussa 2017 olivat 6,4 milj. euroa (6,8 milj. euroa), eli 22,0 prosenttia liikevaihdosta (22,7 %). 
ja vastaavasti 3,1 milj. euroa (3,4 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä eli 23,2 prosenttia (23,1 %) liikevaihdosta.  
Liiketoiminnan muut kulut olivat 3,4 milj. euroa (3,8 milj. euroa) tammi-kesäkuussa 2017, eli 11,9 prosenttia (12,7 %) 
liikevaihdosta, ja vastaavasti 1,6 milj. euroa (1,9 milj. euroa) toisella neljänneksellä eli 12,0 % (12,8 %) liikevaihdosta. 
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Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen kehitykseen vaikuttivat edelleen onnistuneet kustannussäästötoimenpiteet. 
Wulff jatkaa suunnitellusti kulurakenteensa läpikäymistä osana jatkuvaa kannattavuuden parantamista. 
 
Tammi-kesäkuussa 2017 käyttökate (EBITDA) oli 0,0 milj. euroa (0,3 milj. euroa) eli 0,1 prosenttia (1,1 %) liikevaihdosta, 
ja -0,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Tammi-kesäkuussa 2017 vertailukelpoinen käyttökate 
(EBITDA) oli 0,0 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ja -0,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Vuonna 2016 
käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat autokannan myynneistä kirjatut myyntivoitot 0,2 milj. euroa 
tammi-kesäkuussa ja 0,1 milj. euroa toisella vuosineljänneksellä. Vuonna 2017 käyttökate ei sisältänyt 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. 
 
Tammi-kesäkuussa 2017 liikevoitto (EBIT) oli -0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa), eli -0,6 prosenttia (0,4 %) liikevaihdosta, ja 
-0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Tammi-kesäkuussa 2017 vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 
oli -0,2 milj. euroa (-0,1 milj. euroa), ja -0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Vuonna 2016 
liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat autojen myynneistä kirjatut myyntivoitot 0,2 milj. euroa tammi-
kesäkuussa ja 0,1 milj. euroa toisella vuosineljänneksellä.  
 
Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-kesäkuussa 2017 nettomääräisesti -0,1 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), sisältäen 
korkokuluja 0,0 milj. euroa (0,1 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä 
nettomääräisesti -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).  Toisella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja –kulut olivat 
nettomääräisesti -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).  
 
Tammi-kesäkuussa 2017 tulos ennen veroja oli -0,3 milj. euroa (-0,0 milj. euroa), ja -0,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa) 
toisella vuosineljänneksellä.  
 
Katsauskauden tulos oli -0,4 milj. euroa (-0,1 milj. euroa) tammi-kesäkuussa 2017, ja -0,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa) 
toisella vuosineljänneksellä. Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,05 euroa (-0,01 euroa) tammi-kesäkuussa 2017, ja -0,06 
(0,04) toisella vuosineljänneksellä.  
 
SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA  

 
Wulffin Sopimusasiakkaat-divisioona on asiakkailleen asiantunteva kumppani työpaikkatuotteiden ja kansainvälisten 
messupalvelujen hankinnassa Suomessa ja Skandinaviassa.  
 
Tammi-kesäkuussa 2017 Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto oli 24,2 milj. euroa (25,2 milj. euroa), ja 11,3 milj. 
euroa (12,1 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Tammi-kesäkuussa 2017 liikevoitto (EBIT) oli -0,1 milj. euroa (0,1 
milj. euroa), ja -0,1 milj. euroa (0,5 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Wulffille on tärkeää kehittää palvelujaan 
yhdessä asiakkaidensa kanssa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa uusien, kiinnostavien tuotteiden ja kehityksen 
kärjessä olevien palvelujen tarjoaminen asiakkaille vaatii vahvaa panostusta. Wulffin tavoitteena on tehdä sekä omasta 
että asiakkaidensa toiminnasta mahdollisimman kannattavaa. Siksi Wulff kehittää omaa toimintaansa jatkuvasti yhä 
kustannustehokkaammaksi.  
 
Wulff on kasvanut ja uudistunut yhdessä asiakkaidensa kanssa. Vuonna 1890 Helsingissä avattu pieni paperikauppa 
tarjoaa tänä päivänä asiakkaille kattavasti kaiken yrityksiin tarvittavan. Kustannuksia ja aikaa säästävistä 
hankintakanavista suosituimpia Suomessa on Wulffin MiniBar, joita löytyy sadoista yrityksistä. MiniBar on hotelleista 
tutun kaimansa tavoin automaattinen täyttöpalvelu, jonka hyllyiltä löytyy mm. toimisto-, it-, kahvio- ja kiinteistöhuollon 
tuotteita. Wulffin MiniBarin TOP3-tuotteita ovat kahvi, värikasetit ja paperi. Suomessa Wulff on alansa vahvin toimija.  
 
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sopimusasiakkaita palvelevan Wulff Supplies –yhtiöiden liikevaihto laski 
katsauskaudella ja kannattavuus heikkeni tammi-kesäkuussa 2017. Wulffin asema Skandinavian markkinoilla on 
kuitenkin vahva. Yhtiössä on investoitu vahvasti uuteen verkkokauppaan, jonka uskotaan tuovan sekä uusia asiakkaita 
että lisämyyntiä nykyisille asiakkaille. Wulff Supplies palvelee konsernin skandinaavisia ja yhteispohjoismaisia asiakkaita.  
 
Wulffin pienille yrityksille suunnattu, kaikille avoin verkkokauppa Wulffinkulma.fi uudistui alkuvuodesta. Uudistuksessa on 
huomioitu erityisesti jatkuvasti kasvava mobiilikäyttäjien määrä. Kauppa palvelee toimintojen lisäksi asiakkaitaan 
huomattavasti kilpailijoita monipuolisemmin laajalla valikoimallaan. Wulffinkulma.fi tunnetaan myös nopeista ja 
luotettavista toimituksista.  
 
Kansainväliset messupalvelut ovat osa Wulffin toimintaa. Wulff Entren panostukset myyntiin ja sen kehittämiseen 
näkyvät niin nykyisten asiakassuhteiden vahvistumisena kuin uusina asiakkuuksina. Suomalaisten asiakkaiden lisäksi 
asiakkuuksia on hankittu Saksasta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä. Vuonna 2017 Wulff Entre vie suomalaisten yritysten 
osaamista yli 30 maahan. Wulff Entre on alansa markkinajohtaja Suomessa ja sen taitoon löytää oikeat kansainväliset 
kohtaamispaikat on luotettu jo yli 90 vuotta. Kansainvälisesti toimiva yritys panostaa vuonna 2017 vahvasti uudenlaiseen 
tapaan markkinoida ja olla läsnä verkossa sekä sosiaalisessa mediassa.  
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SUORAMYYNTI-DIVISIOONA  

 
Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan 
ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Tammi-kesäkuussa 2017 Suoramyynti-divisioonan 
liikevaihto oli 4,7 milj. euroa (4,9 milj. euroa), ja 2,2 milj. euroa (2,5 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Tammi-
kesäkuussa 2017 liikevoitto oli 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa) ja -0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa) toisella 
vuosineljänneksellä. Katsauskaudella ja vertailukaudella ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.  
 
Suoramyynti-divisioonassa jatketaan kannattavuuden parantamista keskittymällä kannattaviin tuote- ja palvelualueisiin, 
kustannusten tehokkaalla hallinnalla ja toimintaa jatkuvasti tehostamalla. Katsauskauden aikana Skandinavian 
suoramyynnissä uudistettiin myyntikanavien toimintaa vastaamaan paremmin nykyistä markkinatilannetta. Kannattaviin 
tuote- ja palvelualueisiin keskittyminen vaatii vahvaa investointia valittujen tuote- ja palveluvalikoimien kehittämiseen. 
Suoramyynti on asiantuntijapalvelua, jossa asiakkaan, hänen liiketoimintansa ja toimintaympäristön tunteminen on 
tärkeää ja henkilökohtaisen kontaktin merkitys korostuu. Wulff erottuu eduksi kilpailijoistaan paikallisuudellaan ja 
kotimaisuudellaan.  
 
Suoramyynti-divisioona tarjoaa asiakkailleen uutuuksia ja suosikkituotteita ja laajan valikoiman erilaisia työhyvinvointi-, 
ergonomia- ja ensiaputuotteita sekä työturvallisuutta parantavia tuotteita. Ergonomiaan ja ensiapuvalmiuteen 
panostetaan yhä enemmän pohjoismaisissa yrityksissä työtä tekevän väestön ikääntyessä. Toimistotyön osuus kaikesta 
tehtävästä työstä lisääntyy jatkuvasti ja siksi hyvään ergonomiaan panostetaan yhä enemmän myös ennaltaehkäisevästi. 
Hyvällä ergonomialla on mahdollista säästää merkittäviä summia sairauspoissaolojen vähenemisenä. Suoramyynti-
divisioona tarjoaa asiakkailleen henkilökohtaista palvelua, jossa tarjottava tuotekonsepti rakennetaan aina yhdessä 
asiakkaan kanssa ja juuri asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.  
 
Wulff on tunnettu myynnin menestyjien työpaikka. Yhä useammalla huippujohtajalla on kokemusta ja osaamista 
myynnistä ja myyntitaitojen arvostus yhteiskunnassamme kasvaa jatkuvasti. Onnistuneet rekrytoinnit ja myyjien määrä 
vaikuttavat merkittävästi erityisesti Wulffin Suoramyynnin tulokseen. Wulff etsii parhaillaan henkilöitä kasvamaan 
myynnin osaajaksi – uusia myyjiä rekrytoidaan nyt syksyn 2017 aloituskoulutuksiin. Wulffin omat perehdytys- ja 
koulutusohjelmat varmistavat, että jokainen myyjä saa kattavan aloituskoulutuksen ja innostavan startin uralleen 
sekä omaa osaamista kehittävää jatkokoulutusta. 
 
RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA 

 
Tammi-kesäkuussa 2017 liiketoiminnan rahavirta oli -0,9 milj. euroa (-0,1 milj. euroa), ja -0,4 milj. euroa (0,6 milj. euroa) 
toisella vuosineljänneksellä. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja rahavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.  
 
Tammi-kesäkuussa 2017 maksettiin osinkoja yhteensä 0,7 milj. euroa emoyhtiön omistajille. Tammi-kesäkuussa 2016 
maksettiin osinkoja 0,01 milj. euroa konsernin vähemmistöosakkaille ja 0,7 milj. euroa emoyhtiön omistajille.  
 
Konserni toteutti maaliskuussa 2017 rahoitusjärjestelyn, jossa nostettiin uusi pitkäaikainen laina 1,2 milj. euroa ja 0,9 milj. 
euron suuruinen laina maksettiin takaisin. Uuden pitkäaikaisen lainan takaisinmaksuaika piteni lähes kuudella vuodella 
takaisinmaksettuun nähden. Pitkäaikaisia lainoja maksettiin takaisin yhteensä 1,3 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2017, ja 
0,1 milj. euroa toisella neljänneksellä. Lyhytaikaisia lainoja nostettiin 2,1 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2017, ja 1,2 milj. 
euroa toisella neljänneksellä. Rahoituksen rahavirta oli tammi-kesäkuussa +1,4 milj. euroa (-1,4 milj. euroa). 
 
Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavarat kasvoivat 0,3 milj. euroa tammi-kesäkuussa (-0,6 milj. euroa). Vuoden 
alussa rahavaroja oli 0,4 miljoonaa euroa ja katsauskauden lopussa 0,7 miljoonaa euroa.  
 
Kesäkuun 2017 lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 44,5 % prosenttia (31.12.2016: 50,5 %). Emoyhtiön 
osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden oli 1,62 euroa (31.12.2016: 1,78 euroa).  
 
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

 
Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä 
Teollisuustuotteet ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Katsauskauden 
lopussa osakkeen arvo oli 1,72 euroa (1,59 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 11,2 milj. euroa (10,4 
milj. euroa).  
 
Tammi-kesäkuussa 2017 ei ostettu takaisin omia osakkeita. Kesäkuun 2017 lopussa yhtiön hallussa oli 79 000 omaa 
osaketta (30.6.2016: 79 000), mikä vastasi 1,2 prosenttia (1,2 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä.  
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VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET 

 
Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 6.4.2017. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi 
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.  
 
Osinko 

Osingoksi vahvistettiin 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,7 milj. euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 10.4.2017 
ja maksupäivä 19.4.2017.  
 
Hallitus 

Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin neljä. Hallituksen jäseninä jatkoivat Johanna Marin, Ari Pikkarainen, Andreas 
Tallberg ja Heikki Vienola. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi 
puheenjohtajakseen Heikki Vienolan. 
 
Hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin 1 250 euroa kuukaudessa. 

Tilintarkastaja 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin BDO Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Selänne. 
Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.  
 
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 
30.4.2018 saakka. 
 
Valtuutus osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
luovuttamisesta ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti siten, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai 
useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta, joka vastaa noin 20 % yhtiön kaikista 
osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus on voimassa 30.4.2018 saakka. 
 
HENKILÖSTÖ 

 
Tammi-kesäkuussa 2017 Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 201 (221) henkilöä. Kesäkuun lopussa 
konsernin palveluksessa oli 199 (216) henkilöä, joista 72 (80) työskenteli Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa. Suurin osa, 
58 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja 42 prosenttia työskentelee myynnin tukitehtävissä, 
logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Henkilökunnasta 51 prosenttia on naisia ja 49 prosenttia on miehiä.  
 
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

 
Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin 
puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen, mutta niiden 
vaikutuksen arvioidaan olevan maltillinen. 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

 
Konsernissa ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. 
 
MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

 
Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Wulff tekee työpaikan: yhtiö auttaa yritysasiakkaitaan menestymään 
omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla tuotteiden ja palvelujen helpot hankinnat, asiakkaille sopivimmalla tavalla. Wulff-
konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja ja listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät 
mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija. 
 
Talouden piristyminen vaikuttaa Wulffin liiketoimintaan positiivisesti. Wulffin tavoitteena on parantaa liiketoimintojen 
kannattavuutta edelleen. Wulff arvioi vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan. Toimialalle on tyypillistä, että 
tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.  
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TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 

 
Wulff julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2017: 
 
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2017 to 2.11.2017 
 
 
Vantaalla 2.8.2017  
 
WULFF-YHTIÖT OYJ 
HALLITUS  
 

Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen  
p. 0300 870 414 tai p. 050 469 3060 
sähköposti: kimmo.laaksonen@wulff.fi  
 
JAKELU  
NASDAQ OMX Helsinki Oy  
Keskeiset tiedotusvälineet  
www.wulffyhtiot.fi  
 

mailto:info@wulff.fi
mailto:kimmo.laaksonen@wulff.fi
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PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2017: TAULUKKO-OSA 
 
Puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS), lyhennetty 

 II II I-II I-II I-IV 

1000 euroa 2017 2016 2017 2016 2016 

Liikevaihto  13 530 14 595 28 862 30 085 59 304 

Liiketoiminnan muut tuotot  38 192 77 309 437 

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -9 005 -9 026 -19 124 -19 420 -38 781 

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3 133 -3 376 -6 361 -6 829 -12 553 

Liiketoiminnan muut kulut  -1 626 -1 866 -3 433 -3 821 -7 409 

Käyttökate (EBITDA)  -196 519 21 325 998 

Poistot -97 -100 -194 -218 -415 

Liikevoitto/-tappio -293 419 -174 106 583 

Rahoitustuotot 7 2 14 1 21 

Rahoituskulut  -82 -103 -123 -154 -253 

Voitto/Tappio ennen veroja  -368 318 -283 -47 351 

Tuloverot  -57 -25 -85 -12 -39 

Katsauskauden tulos -425 293 -367 -59 312 

 
     

Jakautuminen:       

   Emoyhtiön omistajille  -395 280 -345 -81 302 

   Määräysvallattomille omistajille -30 12 -22 22 11 

 
     

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu 
osakekohtainen tulos: 

     

(laimennettu = laimentamaton)  -0,06 0,04 -0,05 -0,01 0,05 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA,  (IFRS), 
lyhennetty 

II II I-II I-II I-IV 

1000 euroa 2017 2016 2017 2016 2016 

Katsauskauden tulos -425 293 -367 -59 312 

Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin 
siirtää tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen) 

     

Muuntoerot  -37 -42 -34 -25 -47 

Muut laajan tuloksen erät yhteensä -37 -42 -34 -25 -47 

Katsauskauden laaja tulos yhteensä -462 251 -402 -84 265 

Laajan tuloksen jakautuminen:       

   Emoyhtiön omistajille  -469 265 -416 -82 265 

   Määräysvallattomille omistajille 7 -14 15 -2 0 

mailto:info@wulff.fi
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TASE (IFRS), lyhennetty 
   1000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 

VARAT  
   Pitkäaikaiset varat  
   Liikearvo 6 835 6 873 6 850 

Muut aineettomat hyödykkeet 395 347 437 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  453 570 472 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat    

   Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat 35 35 35 

   Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat 57 57 57 

Laskennalliset verosaamiset 1 166 1 252 1 243 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 8 940 9 135 9 093 

 
 

 
 

Lyhytaikaiset varat   
 

 

Vaihto-omaisuus  7 510 7 406 7 297 

Lyhytaikaiset saamiset     

   Korolliset lyhytaikaiset saamiset 13 17 13 

   Korottomat lyhytaikaiset saamiset 9 396 8 945 8 609 

Rahavarat  718 615 419 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 17 637 16 982 16 338 
     

VARAT YHTEENSÄ 26 577 26 117 25 432 

    OMA PÄÄOMA JA VELAT  

   Oma pääoma yhteensä  

   
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma 
pääoma: 

      Osakepääoma 2 650 2 650 2 650 

   Ylikurssirahasto 7 662 7 662 7 662 

   Sijoitetun vapaan oman pääoman  
   rahasto 223 223 223 

   Kertyneet voittovarat 12 735 1 082 

Määräysvallattomien omistajien osuus 452 481 485 

Oma pääoma yhteensä 10 999 11 751 12 102 

 
   

Pitkäaikaiset velat     

Korolliset pitkäaikaiset velat 1 982 2 332 1 638 

Laskennalliset verovelat 46 37 45 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 2 028 2 369 1 683 

 
   

Lyhytaikaiset velat     

Korolliset lyhytaikaiset velat 2 870 1 235 1 196 

Korottomat lyhytaikaiset velat 10 680 10 762 10 450 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 13 550 11 997 11 646 
     

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 26 577 26 117 25 432 
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RAHAVIRTALASKELMA (IFRS), lyhennetty II II I-II I-II I-IV 

1000 euroa 2017 2016 2017 2016 2016 

Liiketoiminnan rahavirta:      

   Myynnistä saadut maksut 13 592 13 977 28 076 30 730 60 371 

   Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 39 46 79 105 242 

   Maksut liiketoiminnan kuluista -13 882 -13 404 -28 913 -30 872 -59 834 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -251 619 -759 -29 779 

   Maksetut korot -22 9 -43 -58 -112 

   Saadut korot liiketoiminnasta 4 4 13 9 24 

   Maksetut tuloverot -48 -45 -70 16 -12 

Liiketoiminnan nettorahavirta -317 587 -858 -62 679 

Investointien rahavirta:      

   Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -30 0 -135 -58 -319 

   Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 0 215 0 326 356 

   Liiketoiminnan myynti 0 8 0 536 536 

   Muiden pitkäaikaisten sijoitusten myynti 0 77 0 77 77 

   Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0 0 1 6 

Investointien nettorahavirta -30 301 -135 883 656 

Rahoituksen rahavirta:      

   Maksetut osingot -653 -744 -653 -744 -742 

   Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -48 0 -48 0 8 

   Määräysvallattomien omistajien osuuksien myynnit 0 0 0 1 1 

   Rahoitusleasingvelkojen maksu -13 -15 -31 -29 -60 

   Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut 1 241 -386 2 120 -234 -278 

   Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 1 200 0 0 

   Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -85 -193 -1 271 -416 -1 074 

Rahoituksen nettorahavirta 441 -1 339 1 316 -1 422 -2 145 

Rahavarojen muutos 95 -460 323 -610 -810 

Rahavarat kauden alussa 642 1 060 419 1 201 1 201 

Rahavarojen muuntoero -19 15 -24 24 28 

Rahavarat kauden lopussa 718 615 718 615 419 
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 
 

 

Osake-
pääoma 

Ylikurssi-
rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 

omanpää
oman 

rahasto 

Omat 
osakkeet 

Muunto- 
erot 

Kertyneet 
voitto- 
varat 

Yht. 

Määräys- 
vallattomien  

omistajien  
osuus 

YHT. 

Oma pääoma 
1.1.2016 

2 650 7 662 223 -260 -400 2 128 12 002 577 12 579 

Kauden voitto / 
tappio 

     -81 -81 22 -59 

Muut laajan 
tuloksen erät 
(verojen jälkeen): 

         

   Muuntoerot      -1  -1 -24 -25 

Kauden laaja 
tulos  

    -1 -81 -82 -2 -84 

Osingonjako       -653 -653 -91 -744 

Määräysvallattomi
en omistajien 
osuuksien 
muutokset, jotka 
johtivat 
muutokseen 
määräysvallassa 

     4 4 -4 0 

Oma pääoma 
30.6.2016 

2 650 7 662 223 -260 -401 1 398 11 271 480 11 751 

 

         

Oma pääoma 
1.1.2017 

2 650 7 662 223 -260 -436 1 781 11 619 483 12 102 

Kauden voitto / 
tappio 

     -345 -345 -22 -367 

Muut laajan 
tuloksen erät 
(verojen jälkeen): 

         

   Muuntoerot      -71  -71 37 -34 

Kauden laaja 
tulos  

    -71 -345 -416 15 -402 

Osingonjako       -653 -653 0 -653 

Määräysvallattomi
en omistajien 
osuuksien 
muutokset, jotka  
eivät johtaneet 
muutokseen 
määräysvallassa 

       -48 -48 

Oma pääoma 
30.6.2017 

2 650 7 662 223 -260 -507 783 10 550 452 10 999 
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PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT 

 
1. LAADINTAPERIAATTEET 

 
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 –standardin mukaisesti. Noudatetut laatimisperiaatteet ovat yhtenevät 
tilinpäätöksessä 2016 noudatettujen periaatteiden kanssa. 1.1.2017 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja 
tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta puolivuosikatsaukseen. Muutokset on kuvattu vuoden 2016 IFRS-
konsernitilinpäätöksessä. 
 
Puolivuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot 
perustuvat tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat käytetyistä arvioista. 
 
Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty tuhansiksi euroiksi tarkemmista luvuista. 
 
 
2. KONSERNIRAKENTEESSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET 

 
Määräysvallattomien omistajien osuuksien muutokset 

 
Konserni hankki huhtikuussa 2017 2 prosentin osuuden S Supplies Holding AB:n osakekannasta, ja omistaa hankinnan 
jälkeen 87 prosenttia yhtiön osakekannasta. Kauppahinta oli 48 tuhatta euroa. S Supplies Holding AB:n 
nettovarallisuuden kirjanpitoarvo oli 2.399 tuhatta euroa (ilman liikearvoa). Määräysvallattomien omistajien osuus pieneni 
hankinnan johdosta 48 tuhatta euroa. 
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3. SEGMENTTITIEDOT 

 
II II I-II I-II I-IV 

1000 euroa 2017 2016 2017 2016 2016 

 
    

 
Liikevaihto toimintasegmenteittäin     

 
Sopimusasiakkaat-divisioona 11 332 12 130 24 160 25 173 49 944 

Suoramyynti-divisioona 2 211 2 501 4 730 4 946 9 425 

Konsernipalvelut 81 95 161 215 370 

Segmenttien väliset eliminoinnit -94 -131 -189 -249 -434 

LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 13 530 14 595 28 862 30 085 59 304 

 
     

Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin      

Sopimusasiakkaat-divisioona -70 472 -58 114 752 

      

Suoramyynti-divisioona -54 22 144 181 250 

Konsernipalvelut ja kohdistamattomat erät -173 -76 -260 -189 -419 

LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ -297 419 -174 106 583 
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4. TUNNUSLUVUT 

 
II II I-II I-II I-IV 

1000 euroa 2017 2016 2017 2016 2016 

Liikevaihto 13 530 14 595 28 862 30 085 59 304 

Liikevaihdon muutos, % -7,3 % -10,3 % -4,1 % -15,1 % -13,8 % 

Käyttökate (EBITDA) -196 519 21 325 998 

Käyttäkate (EBITDA), % liikevaihdosta -1,4 % 3,6 % 0,1 % 1,1 % 1,7 % 

Liikevoitto/-tappio -293 419 -174 106 583 

Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta -2,2 % 2,9 % -0,6 % 0,4 % 1,0 % 

Tulos ennen veroja -368 318 -283 -47 351 

Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -2,7 % 2,2 % -1,0 % -0,2 % 0,6 % 

Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille 
kuuluva) 

-395 280 -345 -81 302 

Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta -2,9 % 1,9 % -1,2 % -0,3 % 0,5 % 

Tulos/osake, EUR (laimennettu = 
laimentamaton)  

-0,06 0,04 -0,05 -0,01 0,05 

Oman pääoman tuotto (ROE), % -3,7 % 2,4 % -3,2 % -0,5 % 2,5 % 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  -2,2 % 3,1 % -1,6 % 0,1 % 2,9 % 

Omavaraisuusaste kauden lopussa, %  44,5 % 48,6 % 44,5 % 48,6 % 50,5 % 

Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 37,2 % 24,7 % 37,2 % 24,7 % 19,6 % 

Oma pääoma/osake, EUR * 1,62 1,73 1,62 1,73 1,78 

Liiketoiminnan rahavirta -541 587 -858 -62 679 

Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin 
hyödykkeisiin 

179 0 317 26 319 

Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,3 % 0,0 % 1,1 % 0,1 % 0,5 % 

Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000 79 000 79 000 

Omat osakkeet, % osakepääomasta ja 
äänimäärästä 

1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 

Osakemäärä kauden lopussa 6 607 628 6 607 628 6 607 628 6 607 628 6 607 628 

Henkilöstö keskimäärin  197 217 201 221 214 

Henkilöstö kauden lopussa 199 216 199 216 203 

 
* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita. 
 

TUNNUSLUVUT II I IV III II I IV III 

VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 

Liikevaihto, 1000 euroa 13 530 15 332 15 811 13 408 14 595 15 490 18 585 14 796 

Käyttökate (EBITDA), 1000 euroa -196 217 308 365 519 -194 807 579 

Liikevoitto/-tappio, 1000 euroa -293 119 207 270 419 -312 521 429 

Tulos ennen veroja, 1000 euroa -368 85 198 200 318 -365 558 272 

Emoyhtiön omistajille kuuluva 
tilikauden tulos, 1000 euroa 

-395 50 231 158 280 -362 520 172 

Tulos/osake, EUR (laimennettu = 
laimentamaton)  

-0,06 0,01 0,04 0,02 0,04 -0,06 0,08 0,03 
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5. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 

 
Lähipiiriyhtiöiden kanssa tapahtuneet liiketoimet 

 

 

II II I-II I-II I-IV 

1000 euroa 2017 2016 2017 2016 2016 

Myynnit lähipiirille 28 12 60 22 44 

Ostot lähipiiriltä 19 23 37 50 88 

 

Lähipiiriliiketoimien ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja. 
 
6. EHDOLLISET VELAT SEKÄ SITOUMUKSET 
 

1000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 

Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset 
 

 
 

   Yrityskiinnitykset konsernin velkojen  
   vakuudeksi 

8 050 10 850 10 850 

   Yrityskiinnitykset, vapaana 3 700 900 900 

   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut  
   konserniyhtiöiden osakkeet 

7 001 6 953 6 953 

   Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden taseen  
   ulkopuolisista vastuista 

143 147 150 

Ei-purettavissa olevat vuokravastuut 2 503 3 306 3 048 
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET 

  

  
Oman pääoman tuotto (ROE), % 

Katsauskauden tulos yhteensä ennen määräysvallattomien omistajien osuuden erottamista 
x 100 

 
Oma pääoma keskimäärin kauden aikana (sis. määräysvallattomien omistajien osuus) 

  Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), 
% (Voitto/Tappio ennen veroja + Korkokulut) x 100 

 
Taseen loppusumma - Korottomat velat keskimäärin kauden aikana 

  
Omavaraisuusaste, % 

(Oma pääoma yhteensä kauden lopussa (sis. määräysvallattomien omistajien osuus)) x 
100 

 
Taseen loppusumma - Saadut ennakot (kauden lopussa) 

  Korollinen nettovelka Korolliset velat - Korolliset saamiset - Rahavarat 

  Nettovelkaantumisaste, % Korollinen nettovelka kauden lopussa x 100 

 
Oma pääoma yhteensä kauden lopussa (sis. määräysvallattomien omistajien osuus) 

  Osakekohtainen tulos (EPS), 
EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 

 
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (ilman omia osakkeita) 

  Oma pääoma / osake, EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa 

 
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä kauden lopussa (ilman omia osakkeita) 

  Osakekohtainen osinko, EUR Tilikaudelta jaettu osinko 

 
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä kauden lopussa (ilman omia osakkeita) 

  Osinko/tulos, % Osakekohtainen osinko x 100 

 
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos 

  Tulos ennen poistoja / osake, 
EUR Tulos ennen poistoja (EBITDA) 

 
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (ilman omia osakkeita) 

  Osakekannan markkina-arvo Ulkona olevien osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa 

 
x osakkeen päätöskurssi tilikauden lopussa 
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