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WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 
1.1. – 31.12.2017 
 
 
Viimeisen vuosineljänneksen käyttökate ja liikevoitto kasvoivat 
 
 
1.10. – 31.12.2017 LYHYESTI 

• Liikevaihto oli 15,8 miljoonaa euroa (15,8), kasvua 0,1 % 
• Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,3), kasvua 20,6 % 
• Liikevoitto (EBIT) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,2), kasvua 32,6 % 
• Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,04 euroa (0,04) 

1.1. – 31.12.2017 LYHYESTI 

• Liikevaihto oli 56,9 miljoonaa euroa (59,3), laskua 4,0 %  
• Käyttökate (EBITDA) oli 0,4 miljoonaa euroa (1,0). Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,4 miljoonaa euroa (0,8) 
• Liikevoitto (EBIT) oli -0,0 miljoonaa euroa (0,6). Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli -0,0 miljoonaa euroa (0,4) 
• Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,03 euroa (0,05) 
• Omavaraisuusaste oli 47,0 % (31.12.2016: 50,5) 
• Hallitus esittää 5.4.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,05 euroa osakkeelta. 
• Wulff arvioi vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan. 

 
WULFF-YHTIÖT OYJ:N KONSERNIJOHTAJA HEIKKI VIENOLA  
 
”Kilpailukykyyn ja uudistumiseen panostaminen näkyy vuoden 2017 tuloksessa: koko vuoden käyttökate ja liikevoitto laskivat 
verrattuna edelliseen vuoteen – ja vuoden viimeisen neljänneksen kehitys liikevaihdon, käyttökatteen ja liikevoiton osalta oli 
myönteinen. Vuoden viimeinen neljännes antaakin meille hyvät lähtökohdat vuoteen 2018. Erityisen ilahtuneita olemme siitä, 
kuinka henkilöstömme, asiakkaamme ja kumppanimme ovat ottaneet vastaan viime vuonna työstetyn päivitetyn strategiamme: 
tavoitteemme on tehdä maailmasta parempi paikka työpaikka kerrallaan. Tuomme asiakkaidemme saataville yhä enemmän 
entistä ympäristöystävällisempiä ja kestävää kehitystä edistäviä tuotteita. Parempia työpäiviä teemme vaikuttamalla siihen, että 
työpaikat ovat viihtyisämpiä, terveempiä, turvallisempia, miellyttävämpiä, toiminnallisempia ja monipuolisempia; missä ikinä 
työtä nyt ja tulevaisuudessa tehdään. Varmistamme, että työpaikan arki ja hankinnat ovat sujuvia ja että työssä voidaan hyvin.” 
 
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS 
 
Tilikaudella 2017 liikevaihto oli 56,9 miljoonaa euroa (59,3), ja viimeisellä vuosineljänneksellä 15,8 miljoonaa euroa (15,8). Liike-
vaihto laski 4,0 % tammi-joulukuussa ja kasvoi 0,1 % viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat menetyt 
asiakkuudet ja tuotevalikoiman tiivistäminen niiden tuotteiden osalta, joiden kysyntä on vähentynyt. Wulff jatkaa vahvaa panos-
tamista uuden työpaikkatuotevalikoiman kehittämiseen. 
 
Tammi-joulukuun 2017 myyntikate oli 19,2 miljoonaa euroa (20,5) eli 33,8 % (34,6), ja 5,3 miljoonaa euroa (5,3) viimeisellä vuo-
sineljänneksellä eli 33,6 % (33,5). Myyntikateprosentin laskuun vaikutti ensimmäiselle vuosipuoliskolle osunut kysynnän keskit-
tyminen alhaisemman katteen tuotteisiin.  Hankinnan jatkuva tehostaminen on yksi Wulffin tärkeitä kannattavuuden parantamis-
toimenpiteitä.  
 
Henkilöstökulut tammi-joulukuussa 2017 olivat 12,2 miljoonaa euroa (12,6), eli 21,5 % (21,2) liikevaihdosta ja vastaavasti 3,2 
miljoonaa euroa (3,2), eli 20,2 % (20,1) liikevaihdosta neljännellä vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan muut kulut olivat 6,8 mil-
joonaa euroa (7,4) tammi-joulukuussa 2017, eli 11,9 % (12,5) liikevaihdosta, ja vastaavasti 1,8 miljoonaa euroa (1,9) viimeisellä 
vuosineljänneksellä eli 11,2 % (12,1) liikevaihdosta. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen kehitykseen vaikuttivat edelleen 
kustannussäästötoimenpiteet ja kehityshankkeet.  
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Tammi-joulukuussa 2017 käyttökate (EBITDA) oli 0,4 miljoonaa euroa (1,0) eli 0,6 % (1,7) liikevaihdosta, ja 0,4 miljoonaa euroa 
(0,3) viimeisellä vuosineljänneksellä. Tammi-joulukuussa 2017 vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,4 miljoonaa euroa 
(0,8) ja 0,4 miljoonaa euroa (0,4) neljännellä vuosineljänneksellä. Vuonna 2016 käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia 
eriä olivat autokannan myynneistä kirjatut myyntivoitot 0,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 käyttökate ei sisältänyt vertailukelpoi-
suuteen vaikuttavia eriä. 
 
Wulff tarkensi loppuvuoden 2017 ennustetta 20.9.2017. Alun perin vertailukelpoisen liikevoiton arvioitiin ylittävän vuoden 2016 
tason. Tammi-joulukuussa 2017 liikevoitto (EBIT) oli -0,0 miljoonaa euroa (0,6), eli -0,1 % (1,0) liikevaihdosta, ja 0,3 miljoonaa 
euroa (0,2) viimeisellä vuosineljänneksellä. Tammi-joulukuussa 2017 vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli -0,0 miljoonaa euroa 
(0,4), ja 0,3 miljoonaa euroa (0,2) neljännellä vuosineljänneksellä. Vuonna 2016 liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 
olivat autojen myynneistä kirjatut myyntivoitot 0,2 miljoonaa euroa. 
 
Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-joulukuussa 2017 nettomääräisesti -0,2 miljoonaa euroa (-0,2), sisältäen korkokuluja -0,1 
miljoonaa euroa (-0,2) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti -0,2 miljoonaa 
euroa (-0,0). Viimeisellä vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,0).  
 
Tammi-joulukuussa 2017 tulos ennen veroja oli -0,2 miljoonaa euroa (0,4), ja 0,2 miljoonaa euroa (0,2) viimeisellä vuosineljän-
neksellä.  
 
Katsauskauden tulos oli -0,2 miljoonaa euroa (0,3) tammi-joulukuussa 2017, ja 0,3 miljoonaa euroa (0,2) viimeisellä vuosineljän-
neksellä. Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,03 euroa (0,05) tammi-joulukuussa 2017, ja 0,04 (0,04) viimeisellä vuosineljännek-
sellä. 
 
 
SOPIMUSASIAKKAAT-SEGMENTTI 
 
Wulffin Sopimusasiakkaat-segmentti on asiakkailleen asiantunteva kumppani työpaikkatuotteiden ja kansainvälisten messupal-
velujen hankinnassa Pohjoismaissa.  
 
Tilikaudella 2017 Sopimusasiakkaat-segmentin liikevaihto oli 47,7 miljoonaa euroa (49,9), viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto 
oli 13,2 miljoonaa euroa (13,2). Liikevoitto (EBIT) oli 0,5 miljoonaa euroa (0,8), ja 0,3 miljoonaa euroa (0,3) neljännellä vuosinel-
jänneksellä. 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 tavoit-
teena on tehdä sekä omasta että asiakkaidensa toiminnasta mahdollisimman kannattavaa. Siksi Wulff kehittää omaa toimintaansa 
jatkuvasti yhä kustannustehokkaammaksi. Digitalisaatio, automatisaatio, uudenlaiset työympäristöt ja liikkuva työ ovat Wulffille 
mahdollisuus kasvaa uudenlaisella markkinalla. Uudistettuun strategiaan kuuluvien Wulff Lab ja Better Products -hankkeiden 
myötä asiakkaat pääsevät mukaan uusien palvelujen, tuotteiden ja toiminnan ideoimiseen ja kehittämiseen vielä aiempaa vah-
vemmin. 
 
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 kiin-
teistöhuollon 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 vuonna 2017. Asiakkuuksissa on vuosittain myös jonkin verran vaihtuvuutta ja 2017 menetettyjen asiak-
kuuksien myyntiä ei pystytty täysin kattamaan voitettujen asiakkaiden tuomalla liikevaihdolla. Yhtiössä on investoitu uuteen verk-
kokauppaan, joka julkistettiin vuodenvaihteessa. Uuden verkkokaupan uskotaan tuovan sekä uusia asiakkaita että lisämyyntiä 
nykyisille asiakkaille. Wulff Supplies palvelee konsernin skandinaavisia ja yhteispohjoismaisia asiakkaita ja sen asema Skandi-
navian markkinoilla on vahva vuodesta 2017 huolimatta. Automaattinen työpaikkatuotteiden täyttöpalvelu tunnetaan Skandinavi-
assa nimellä Cabinet Service. 
 
Wulffin pienille yrityksille suunnattu, kaikille avoin verkkokauppa Wulffinkulma.fi uudistui alkuvuodesta 2017 entistä helppokäyt-
töisemmäksi ja monipuolisemmin palvelevaksi. Wulffinkulma.fi tunnetaan nopeista ja luotettavista toimituksista ja perinteisiä kil-
pailijoita laajemmasta valikoimastaan. Verkkokauppaa, sen palveluja, toiminnallisuuksia ja markkinointia kehitetään voimakkaasti 
vuonna 2018. 
 
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 han-
kittu erityisesti Saksasta, Ruotsista, Norjasta, Venäjältä ja Yhdysvalloista. Vuonna 2017 Wulff Entre vei suomalaisten yritysten 
osaamista yli 30 maahan. Wulff Entre on alansa markkinajohtaja Suomessa ja sen taitoon löytää oikeat kansainväliset kohtaa-
mispaikat on luotettu jo yli 90 vuotta. Kansainvälisesti toimiva yritys panosti vuonna 2017 erityisesti uusien asiakkaiden hankintaan 
ja toiminnan kehittämiseen Yhdysvalloissa sekä uudenlaiseen tapaan markkinoida ja olla läsnä verkossa sekä sosiaalisessa me-
diassa. 
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ASIANTUNTIJAMYYNTI-SEGMENTTI  
 
Asiantuntijamyynti-segmentti (aiemmin Suoramyynti-divisioona) tekee arjen työpaikalla sujuvammaksi tarjoamalla markkinoiden 
parhaimpia työpaikkatuotteita ja uutuuksia ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Tilikaudella 2017 
Asiantuntija-segmentin liikevaihto oli 9,3 miljoonaa euroa (9,4), ja 2,6 miljoonaa euroa (2,6) viimeisellä vuosineljänneksellä. Lii-
kevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3) ja 0,1 miljoonaa euroa (0,0) viimeisellä vuosineljänneksellä. Kauden aikana tehty valikoi-
man tiivistäminen vaikutti liikevaihdon ja liikevoiton kehittymiseen. Katsauskaudella ja vertailukaudella ei ollut vertailukelpoisuu-
teen vaikuttavia eriä.  
 
Asiantuntijamyynti-segmentissä jatketaan kannattavuuden parantamista keskittymällä kannattaviin tuote- ja palvelualueisiin, 
kustannusten tehokkaalla hallinnalla ja toimintaa jatkuvasti tehostamalla. Katsauskauden aikana asiantuntijamyynnissä uudistet-
tiin myyntikanavien toimintaa vastaamaan paremmin nykyistä markkinatilannetta. Kannattaviin tuote- ja palvelualueisiin keskitty-
minen vaatii investointia valittujen tuote- ja palveluvalikoimien kehittämiseen.  
 
Asiantuntijamyynti on asiantuntijapalvelua, jossa asiakkaan, hänen liiketoimintansa ja toimintaympäristön tunteminen on tärkeää 
ja henkilökohtaisen kontaktin merkitys korostuu. Wulff erottuu eduksi kilpailijoistaan paikallisuudellaan ja kotimaisuudellaan. 
Asiantuntija-segmentti tarjoaa asiakkailleen uutuuksia ja suosikkituotteita ja laajan valikoiman erilaisia työhyvinvointi-, ergono-
mia- ja ensiaputuotteita sekä työturvallisuutta parantavia tuotteita. Ergonomiaan ja ensiapuvalmiuteen panostetaan yhä enem-
män 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 mahdol-
lista säästää merkittäviä summia sairauspoissaolojen vähenemisenä. Asiantuntija-segmentti tarjoaa asiakkailleen henkilökoh-
taista palvelua, jossa tarjottava tuotekonsepti rakennetaan aina yhdessä asiakkaan kanssa ja juuri asiakkaan tarpeisiin sopi-
vaksi. Yksi merkittävimpiä vuoden 2017 tuotekehitysalueita Asiantuntijamyynnissä on ollut työympäristöjen sisäilman parantami-
nen. Wulff tarjoaakin asiakkailleen yksinoikeudella mm. AeraMax-tuotemerkin laadukkaita ilmanpuhdistimia.  
 
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 merkittä-
västi erityisesti Wulffin Asiantuntijamyynnin tulokseen. Wulff etsii uusia osaajia asiantuntijamyyntiin. 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 
 
Tilikaudella 2017 liiketoiminnan rahavirta oli 1,4 miljoonaa euroa (0,7). Positiivinen kehitys johtui pääosin toiminnan tehostami-
sesta. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja rahavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana. 
 
Vuonna 2017 maksettiin osinkoja yhteensä 0,7 (0,7) miljoonaa euroa emoyhtiön omistajille. Konsernin vähemmistöosakkaille 
jaettiin vähemmistöosinkoja 0,0 miljoonaa euroa (0,1).  
 
Konserni toteutti maaliskuussa 2017 rahoitusjärjestelyn, jossa nostettiin uusi pitkäaikainen laina 1,2 miljoonaa euroa ja 0,9 mil-
joonaa euron suuruinen laina maksettiin takaisin. Uuden pitkäaikaisen lainan takaisinmaksuaika piteni lähes kuudella vuodella 
takaisinmaksettuun nähden. Pitkäaikaisia lainoja maksettiin takaisin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa 2017 (1,1) ja lyhytaikaisia lai-
noja 0,0 miljoonaa euroa (0,3). Rahoituksen rahavirta oli -1,1 miljoonaa euroa (-2,1). 
 
Konserni maksoi käyttöomaisuusinvestoinneistaan nettomääräisesti 0,4 miljoonaa euroa vuonna 2017 (0,0 miljoonaa euroa).  
 
Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavarat vähenivät 0,2 miljoonaa euroa (-0,8). Tilikauden alussa rahavaroja oli 0,4 mil-
joonaa euroa ja katsauskauden lopussa 0,2 miljoonaa euroa. 
 
Joulukuun 2017 lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 47,0 % (50,5). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 
osaketta kohden oli 1,64 euroa (1,78). 
 
 
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 
 
Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Teollisuus-
tuotteet ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Tilikauden lopussa osakkeen arvo oli 1,65 
euroa (1,37) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 10,8 miljoonaa euroa (8,9). 
 
Joulukuun 2017 lopussa yhtiön hallussa oli 79 000 omaa osaketta (31.12.2016: 79 000), mikä vastasi 1,2 % (1,2) emoyhtiön koko 
osake- ja äänimäärästä. Varsinaiselta yhtiökokoukselta 6.4.2017 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjes-
täytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita 
30.4.2018 mennessä. Vuonna 2017 tai raportointipäivään 22.2.2018 mennessä Wulff-konserni ei hankkinut lisää omia osakkeita. 
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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 vastuuva-
pauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.  
 
Osingoksi vahvistettiin 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,7 miljoonaa euroa tilikaudelta 2016. Osingonmaksun täsmäytys-
päivä oli 10.4.2017 ja maksupäivä 19.4.2017.  
 
Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin neljä. Hallituksen jäseninä jatkoivat Johanna Marin, Ari Pikkarainen, Andreas Tall-
berg ja Heikki Vienola. Hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin 1 250 euroa kuukaudessa. 
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin BDO Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Selänne. Tilintarkastajan palk-
kio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.  
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 
30.4.2018 saakka. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovut-
tamisesta 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. 
 
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Heikki Vienolan. 
 
Toimitusjohtaja Kimmo Laaksosen irtisanouduttua 25.9.2017 hallitus nimitti konsernijohtajaksi Heikki Vienolan. Lisäksi päätettiin 
valita puheenjohtajaksi Ari Pikkarainen, Heikki Vienolan jatkaessa hallituksessa varsinaisena jäsenenä. 

 
HENKILÖSTÖ 
 
Vuonna 2017 Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 198 (214) henkilöä. Vuoden lopussa konsernin palveluk-
sessa oli 195 (203) henkilöä, joista 69 (74) työskenteli Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa. 
 
Suurin osa, eli 58 % (59) konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja 42 % (41) työskentelee myynnin tukitehtävissä, 
logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Henkilökunnasta 50 % (51) on naisia ja 50 % (49) on miehiä. 
 
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Työpaikka- ja toimistotuotteiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys sekä toimialan kireä kilpailu. Liiketoi-
minnan harjoittamiseen liittyy myös tavanomaisia riskejä, kuten konsernin strategian toteuttamisen onnistuminen sekä henkilöstö-
, logistiikka- ja IT-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. 
Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.  
 
Osassa konsernin lainasopimuksista on kovenantit, joiden mukaan omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ja 
korolliset velat/käyttökate -suhdeluvun on oltava enintään 3,5 kunkin tilikauden lopussa. Kovenantit raportoidaan vuositasolla. 
Tilikauden päättyessä 31.12.2017 omavaraisuusaste oli 47,0 % (50,5). Tilikauden päättyessä korolliset velat/käyttökate -ko-
venantti oli 6,8 ja siten ylittyi lainaehtoihin nähden tilikauden tappiollisen tuloksen vuoksi. Konsernin johto neuvotteli asiasta ra-
hoittajan kanssa loppuvuoden 2017 aikana. Kovenanttirikkeen johdosta rahoittaja tulee perimään yhtiöltä kertaluonteisen kor-
vauksen. Korolliset velat on jaoteltu pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin niiden maksuaikataulun mukaisesti, joka oli voimassa tilinpää-
töshetkellä 31.12.2017. 
 
 
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Konsernissa ei ole ollut 2017 tilinpäätökseen vaikuttaneita olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.  
 
 
HALLITUKSEN VOITONKÄSITTELYEHDOTUS 
 
Konsernin emoyhtiön Wulff-Yhtiöt Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 1,5 miljoonaa euroa. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuu-
luva konsernin tilikauden tulos oli -0,2 miljoonaa euroa (0,3) eli -0,03 euroa/osake (0,05 euroa/osake). Hallitus esittää 5.4.2018 
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voittovaroista jaetaan osinkoa 0,05 euroa/osake vuodelta 2017 eli 
0,3 miljoonaa euroa ja loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään voittovarat-tilille omaan pääomaan.  
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MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija.  Sen tavoitteena on näyttää suuntaa, uudistaa alaa ja johtaa muutosta. Wulffilla 
uskotaan arvojen ja vastuullisuuden vahvistuvan hankintapäätöksissä ja yritysten kumppanivalinnoissa tulevaisuudessa. Uudis-
tetulla strategiallaan Wulff rakentaa kilpailukykyään ja varmistaa, että voi tarjota asiakkailleen sitä, mitä he haluavat ja tarvitsevat: 
ratkaisuja, joilla tehdään arjesta sujuvaa ja maailmasta parempi työpaikka kerrallaan. Perinteisesti toimistomaailmana tunnetut 
markkinat kehittyvät ja uudistuvat nopeasti. Perinteisellä markkinalla kilpailutilanne on kovaa ja uudistuvalla markkinalla on run-
saasti mahdollisuuksia. Wulff uskoo tulevaisuutensa olevan valoisa vahvan ja jatkuvasti kehittyvän strategiansa, toimivan asiakas- 
ja kumppaniverkostonsa ja alan parhaiden, sitoutuneiden ammattilaisten, wulffilaisten, ansiosta. Konsernilla on myös jatkuva val-
mius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja. Listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivi-
sempi toimija. 
 
Talouden piristyminen mahdollistaa Wulffin liiketoiminnan positiivisen kehittymisen. Wulff parantaa liiketoimintojen kannattavuutta 
ja arvioi vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen 
vuosineljänneksen aikana.  
 
WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2018 
 
Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2018: 
 
Tilinpäätös 2017  viikko 11/2018 
Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2018 to 3.5.2018 
Puolivuotiskatsaus, tammi-kesäkuu 2018 to 2.8.2018 
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2018 to 1.11.2018 
 
Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 5.4.2018. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen ennen kokousta. 
 
Vantaalla 21.2.2018 
 
WULFF-YHTIÖT OYJ 
HALLITUS  
 
Lisätietoja: 
konsernijohtaja Heikki Vienola  
p. 0300 870 414 tai p. 050 65 110  
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi   
 
JAKELU  
NASDAQ OMX Helsinki Oy  
Keskeiset tiedotusvälineet  
www.wulffyhtiot.fi  
 
PAREMPI MAAILMA – TYÖPAIKKA KERRALLAAN. Wulff mahdollistaa työn tekemisen ympäristöissä, joissa yritykset yrittäjät ja 
työntekijät toimivat. Tarjoamme alamme laajimman kattauksen tuotteita ja palveluja, joilla tehdään työpaikka. Mitä saisi olla? 
Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, 
ensiapua sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen 
lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi. 
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TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN 1.1. – 31.12.2017: TAULUKKO-OSA 
 
Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS), lyhennetty IV IV I-IV I-IV 

1000 euroa 2017 2016 2017 2016 

Liikevaihto  15 829 15 811 56 931 59 304 
Liiketoiminnan muut tuotot  27 100 133 437 

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -10 513 -10 513 -37 692 -38 781 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3 204 -3 177 -12 237 -12 553 
Liiketoiminnan muut kulut  -1 768 -1 913 -6 782 -7 409 
Käyttökate (EBITDA)  372 308 354 998 
Poistot -97 -101 -387 -415 
Liikevoitto/-tappio 274 207 -33 583 
Rahoitustuotot 18 13 33 21 
Rahoituskulut  -122 -22 -246 -253 

Voitto/tappio ennen veroja  170 198 -247 351 
Tuloverot  100 16 19 -39 

Katsauskauden tulos 274 207 -33 312 
     
Jakautuminen:      
   Emoyhtiön omistajille  274 231 -193 302 
   Määräysvallattomille omistajille -4 -17 -35 11 
     
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osake-
kohtainen tulos:     

(laimennettu = laimentamaton)  0,04 0,04 -0,03 0,05 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, (IFRS), lyhennetty     

1000 euroa     

Katsauskauden tulos 270 214 -228 312 
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)     

Muuntoerot  -51 7 -83 -47 
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -51 7 -83 -47 
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 220 221 -311 265 

Laajan tuloksen jakautuminen:      
   Emoyhtiön omistajille  271 217 -264 265 
   Määräysvallattomille omistajille -52 4 -47 0 
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TASE (IFRS), lyhennetty    
1000 euroa  31.12.2017 31.12.2016 

VARAT     
Pitkäaikaiset varat     
Liikearvo  6 801 6 850 
Muut aineettomat hyödykkeet  416 437 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   499 472 
Pitkäaikaiset rahoitusvarat    
   Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat  0 35 
   Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat  105 57 
Laskennalliset verosaamiset  1 277 1 243 
Pitkäaikaiset varat yhteensä  9 099 9 093 
    
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus   6 959 7 297 

Lyhytaikaiset saamiset     
   Korolliset lyhytaikaiset saamiset  11 13 
   Korottomat lyhytaikaiset saamiset  8 652 8 609 
Rahavarat   213 419 
Lyhytaikaiset varat yhteensä  15 834 16 338 
     

VARAT YHTEENSÄ  24 933 25 432 

    
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
Oma pääoma yhteensä     

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pää-
oma:    
   Osakepääoma  2 650 2 650 
   Ylikurssirahasto  7 662 7 662 

   Sijoitetun vapaan oman pääoman  
   rahasto  223 223 
   Kertyneet voittovarat  167 1 082 
Määräysvallattomien omistajien osuus  374 485 
Oma pääoma yhteensä  11 076 12 102 
    
Pitkäaikaiset velat     
Korolliset pitkäaikaiset velat  1 677 1 638 
Laskennalliset verovelat  73 45 
Pitkäaikaiset velat yhteensä  1 750 1 683 
    
Lyhytaikaiset velat     
Korolliset lyhytaikaiset velat  736 1 196 
Korottomat lyhytaikaiset velat  11 371 10 450 
Lyhytaikaiset velat yhteensä  12 107 11 646 
     

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.  24 933 25 432 
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RAHAVIRTALASKELMA (IFRS), lyhennetty I-IV I-IV 

1000 euroa 2017 2016 

Liiketoiminnan rahavirta:   
   Myynnistä saadut maksut 56 908 60 371 
   Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 133 242 
   Maksut liiketoiminnan kuluista -55 549 -59 834 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 492 779 
   Maksetut korot -92 -112 

   Saadut korot liiketoiminnasta 33 24 
   Maksetut tuloverot -44 -12 
Liiketoiminnan nettorahavirta 1 389 679 
Investointien rahavirta:   

   Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -429 -319 

   Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 17 356 

   Liiketoiminnan myynti - 536 

   Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat -12 0 
   Muiden pitkäaikaisten sijoitusten myynti - 77 
   Lainasaamisten takaisinmaksut - 6 

Investointien nettorahavirta -424 656 
Rahoituksen rahavirta:   
   Maksetut osingot -667 -742 
   Saadut osingot - 8 

   Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -48 - 
   Määräysvallattomien omistajien osuuksien myynnit - 1 

   Rahoitusleasingvelkojen maksu -64 -60 

   Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut -48 -278 

   Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 200 0 
   Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 508 -1 074 

Rahoituksen nettorahavirta -1 136 -2 145 
Rahavarojen muutos -171 -810 
Rahavarat kauden alussa 419 1 201 
Rahavarojen muuntoero -35 28 

Rahavarat kauden lopussa 213 419 
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
 

1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  

 

Osake-
pääoma 

Yli-
kurssi-
rahasto 

Sijoite-
tun  

vapaan 
oman-
pää-
oman  

rahasto 

Omat 
osak-
keet 

Muunto- 
erot 

Kerty-
neet 

voitto- 
varat 

Yht. 

Mää-
räys- 

vallatto-
mien 

omista-
jien 

osuus 

YHT. 

Oma pääoma 
1.1.2017 2 650 7 662 223 -260 -436 1 781 11 619 483 12 102 

Kauden voitto / tappio      -193 -193 -35 -228 
Muut laajan tuloksen 
erät (verojen jälkeen):          

   Muuntoerot      -71  -71 -12 -83 

Kauden laaja tulos      -71 -193 -264 -47 -311 
Osingonjako       -653 -653 -14 -667 
Määräysvallattomien 
omistajien osuuksien 
muutokset, jotka eivät 
johtaneet muutokseen 
määräysvallassa 

       -48 -48 

Oma pääoma 
31.12.2017 2 650 7 662 223 -260 -508 935 10 702 374 11 076 
          
Oma pääoma 
1.1.2016 2 650 7 662 223 -260 -400 2 127 12 002 577 12 579 

Kauden voitto / tappio      302 302 11 312 
Muut laajan tuloksen 
erät (verojen jälkeen):          

   Muuntoerot      -36  -36 -11 -47 
Kauden laaja tulos      -36 302 266 0 266 
Osingonjako       -653 -653 -90 -742 
Määräysvallattomien 
omistajien osuuksien 
muutokset, jotka eivät 
johtaneet muutokseen 
määräysvallassa 

     4 4 -4 0 

Oma pääoma 
31.12.2016 2 650 7 662 223 -260 -436 1 781 11 619 483 12 102 
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TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT 
 
1. LAADINTAPERIAATTEET 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 –standardin mukaisesti. Noudatetut laatimisperiaatteet ovat yhtenevät tilinpäätök-
sessä 2016 noudatettujen periaatteiden kanssa. 1.1.2017 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole 
ollut olennaista vaikutusta tilinpäätöstiedotteeseen. Muutokset on kuvattu vuoden 2016 IFRS-konsernitilinpäätöksessä. Tilinpää-
töksen laadinnassa ei ole sovellettu aikaistettuna sellaisia standardimuutoksia ja tulkintoja, jotka eivät olleet voimassa tilinpää-
töshetkellä 31.12.2017.  
 
Konserni noudattaa raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista 
(APM). Tällaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja, kuten vertailukelpoinen liikevoitto ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), käyte-
tään kuvaamaan liiketoimintannan taloudellista kehitystä ja eri kausien välisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Vertailukel-
poinen liikevoitto ja käyttökate eivät sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Tällaisia eriä ovat normaaliin liiketoimintaan 
kuulumattomat tuotot autokannan myynneistä, tytäryhtiöiden myyntitulokset sekä liikearvon, vaihto- ja käyttöomaisuuden arvon-
alentumiset liikelahjatoiminnoista. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnor-
mistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. 
 
Tilinpäätöstiedotteen 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. 
 
Vuosittainen liikearvon arvonalentumistestaus tehtiin vuositilinpäätöksen yhteydessä, eikä liikearvossa todettu olevan tarvetta 
liikearvon alaskirjaukselle. 
 
Osassa konsernin lainasopimuksista on kovenantit, joiden mukaan omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ja 
korolliset velat/käyttökate -suhdeluvun on oltava enintään 3,5 kunkin tilikauden lopussa. Kovenantit raportoidaan vuositasolla. 
Tilikauden päättyessä 31.12.2017 omavaraisuusaste oli 47,0 % (50,5). Tilikauden päättyessä korolliset velat/käyttökate -ko-
venantti oli 6,8 ja siten ylittyi lainaehtoihin nähden tilikauden tappiollisen tuloksen vuoksi. Konsernin johto neuvotteli asiasta ra-
hoittajan kanssa loppuvuoden 2017 aikana. Kovenanttirikkeen johdosta rahoittaja tulee perimään yhtiöltä kertaluonteisen kor-
vauksen. Korolliset velat on jaoteltu pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin niiden maksuaikataulun mukaisesti, joka oli voimassa tilinpää-
töshetkellä 31.12.2017. 
 
Konsernijohdon tiedossa ei ole tiedotteessa annettuihin tietoihin liittyen muita olennaisia tilikauden päättymisen jälkeisiä tapahtu-
mia. 
 
Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
 
2. KONSERNIRAKENTEESSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET 
 
Määräysvallattomien omistajien osuuksien muutokset 
 
Konserni hankki huhtikuussa 2017 2 %:n osuuden S Supplies Holding AB:n osakekannasta, ja omistaa hankinnan jälkeen 87 % 
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 
 

 IV IV I-IV I-IV 

1000 euroa 2017 2016 2017 2016 
     

Liikevaihto toimintasegmenteittäin     

Sopimusasiakkaat-segmentti 13 246 13 246 47 728 49 944 

Asiantuntijamyynti-segmentti 2 601 2 580 9 257 9 425 
Konsernipalvelut 84 80 327 370 
Segmenttien väliset eliminoinnit -101 -95 -381 -434 

LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 15 829 15 811 56 931 59 304 
     
Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin     
Sopimusasiakkaat-segmentti 292 323 473 752 
Asiantuntijamyynti-segmentti 110 18 110 250 

Konsernipalvelut ja kohdistamattomat erät -127 -133 -616 -419 

LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ 278 207 -33 583 
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4. TUNNUSLUVUT 
 

 IV IV I-IV I-IV 

1000 euroa 2017 2016 2017 2016 

Liikevaihto 15 829 15 811 56 931 59 304 
Liikevaihdon muutos, % 0,1 % -14,9 % -4,0 % -13,8 % 
Käyttökate (EBITDA) 372 308 354 998 

Käyttäkate (EBITDA), % liikevaihdosta 2,3 % 1,9 % 0,6 % 1,7 % 
Liikevoitto/-tappio 274 207 -33 583 
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 1,7 % 1,3 % -0,1 % 1,0 % 
Tulos ennen veroja 170 198 -247 351 

Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 1,1 % 1,3 % -0,4 % 0,6 % 
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuu-
luva) 274 231 -193 302 

Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 1,7 % 1,5 % -0,3 % 0,5 % 
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton)  0,04 0,04 -0,03 0,05 
Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,4 % 1,8 % -2,0 % 2,5 % 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  -1,1 % 1,6 % -1,1 % 2,9 % 

Omavaraisuusaste kauden lopussa, %  47,0 % 50,5 % 47,0 % 50,5 % 
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 19,8 % 19,6 % 19,8 % 19,6 % 
Oma pääoma/osake, EUR * 1,64 1,78 1,64 1,78 
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyö-
dykkeisiin 16 203 429 319 

Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,1 % 1,3 % 0,8 % 0,5 % 
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000 79 000 
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimää-
rästä 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 

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

Henkilöstö keskimäärin  198 207 198 214 
Henkilöstö kauden lopussa 195 203 195 203 

 
* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita. 
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET 
  
  
Myyntikate Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut 
  
Myyntikate, prosenttia (Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut) / Liikevaihto x 100 
  
Käyttökate (EBITDA) Liikevoitto ennen poistoja 
  
Käyttökate (EBITDA), prosenttia Liikevoitto ennen poistoja / Liikevaihto x 100 
  
Liikevoittoprosentti  Liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100 
  

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) 

 
 
 
 
 


