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WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2015 
 

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi tammi-syyskuussa  
 
1.1. - 30.9.2015 LYHYESTI 

 
 Liikevaihto oli 50,2 milj. euroa (53,8 milj. euroa). Liikevaihto laski -6,6 prosenttia edellisvuodesta. 

 Tulos ennen poistoja (EBITDA) ja ilman kertaluonteisia eriä oli 1,4 milj. euroa (0,03 milj. euroa). Tulos ennen 
poistoja (EBITDA) oli 1,2 milj. euroa (0,03 milj. euroa). 

 Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 0,9 milj. euroa (-0,7 milj. euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia 
eriä kasvoi 1,6 milj. euroa tammi-syyskuussa 2015. Liiketulos (EBIT) oli -0,02 milj. euroa (-0,7 milj. euroa). 

 Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,09 euroa (-0,11). Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,11 
euroa (-0,11 euroa). 

 Konserni myi liikelahjatoimintansa toukokuussa 2015 IDÉ House of Brands Finland Oy:lle kauppahintaan 0,8 
milj. euroa. Kaupan johdosta konserniin realisoitui kertaluonteisia arvonalentumisia -0,9 milj. euroa. 

 
1.7. – 30.9.2015 LYHYESTI 

 

 Liikevaihto oli 14,8 milj. euroa (16,5 milj. euroa) kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto laski -10,3 prosenttia 
edellisvuodesta. 

 Tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 0,6 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Tulos ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 0,7 
milj. euroa edellisvuodesta. Tulos ennen poistoja ei sisältänyt kertaluonteisia eriä. 

 Liiketulos oli 0,4 milj. euroa (-0,3 milj. euroa) kolmannella neljänneksellä. Liiketulos parani 0,7 milj. euroa 
kolmannella neljänneksellä edellisvuodesta. Liiketulos ei sisältänyt kertaluonteisia eriä kolmannella 
neljänneksellä. 

 Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,03 euroa (-0,05 euroa). 
 

 1-9/2015 1-9/2014 7-9/2015 7-9/2014 

Liikevaihto, milj. eur 50,2 53,8 14,8 16,5 

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, milj. 
eur 

0,9 -0,7 0,4 -0,3 

Liiketulos, milj. eur -0,02 -0,7 0,4 -0,3 

Tulos ennen veroja, milj. eur -0,2 -1,0 0,3 -0,4 

Tulos/osake, eur -0,11 -0,11 0,03 -0,05 

Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä eur 0,09 -0,11 0,03 -0,05 

 
 
KONSERNIJOHTAJA TOPI RUUSKA 
 
Konsernijohtaja Topi Ruuska:  
 
”Olen tyytyväinen kannattavuutemme kehityksen suuntaan. Olemme entisestään tehostaneet toimintamallejamme ja 
pystymme nyt palvelemaan asiakkaitamme kannattavammin. Uudistamme strategiaamme keskittyen 
ydinosaamiseemme ja panostaen monikanavaiseen palvelumalliin, asiakaslähtöisyyteen ja myyntiosaamiseen. 
Asiakkaamme arvostavat palveluissamme ostamisen helppoutta ja ajan sekä kustannusten säästöä. Wulffilta löytyykin 
jokaiselle yritykselle mieluinen palvelukanava: kaikille avoin verkkokauppa Wulff.fi, sopimusasiakkuus, alueellinen 
asiantuntija tai myymälä. Digitalisaatio vaikuttaa vahvasti myös Wulffin toiminnan kehittämiseen, sillä se on yhä 
tärkeämpi osa yritysten kilpailukykyä nyt ja tulevaisuudessa. 
 
Yritysten toimintaan vaikuttavat odotettua pidempikestoinen talouden taantuma ja yhteiskuntarakenteen muutokset. 
Osan Wulffin myymien tuotteiden kysyntä on heikentynyt yritysten tarvitessa aiempaa vähemmän toimistotarvikkeita. 
Wulffille markkinoiden muutokset ovat aina olleet mahdollisuus tehdä asioita toisin ja erottua positiivisesti kilpailijoista. 
Reagoimme muutoksiin nopeasti ja tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja, joita tarvitaan tänään ja huomenna. Juuri nyt 
tuotevalikoimiemme kehityksessä näkyy esimerkiksi etä- ja mobiilityön lisääntyminen ja vahva halu panostaa 
ergonomiaan – ehkäistä ja vähentää sairauspoissaoloja sekä lisätä työkykyvuosia. Kiitän asiakkaitamme siitä, että 
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esimerkiksi näissä tuotteissa arvostetaan Wulffin kotimaista laatua ja osaamista sekä halutaan pitää yritystoimintaa 
Suomessa hankkimalla kotimaisia tuotteita ja palveluja.” 
 

 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS 
 
Tammi-syyskuussa 2015 liikevaihto oli 50,2 milj. euroa (53,8 milj. euroa), ja 14,8 milj. euroa (16,5 milj. euroa) 
kolmannella vuosineljänneksellä. Tammi-syyskuussa tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 1,2 milj. euroa (0,03 milj. euroa) 
eli 2,4 prosenttia (0,1 %) liikevaihdosta, ja 0,6 milj. euroa (-0,09 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Tammi-
syyskuun 2015 tulosta ennen poistoja rasitti toisella vuosineljänneksellä kirjatut kertaluonteiset vaihto-omaisuuden 
alaskirjaukset 0,2 milj. euroa liikelahjatoiminnan myynnistä. Tammi-syyskuussa 2015 tulos ennen poistoja (EBITDA) 
ilman kertaluonteisia eriä oli 1,4 milj. euroa (0,03 milj. euroa), ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,6 milj. euroa (-0,09 
milj. euroa).  
 
Tammi-syyskuussa liiketulos (EBIT) oli -0,02 milj. euroa (-0,72 milj. euroa), ja 0,4 milj. euroa (-0,3 milj. euroa) 
kolmannella vuosineljänneksellä. Toisella neljänneksellä liiketulosta rasittivat kertaluonteiset vaihto- ja käyttöomaisuuden 
arvonalentumiset 0,2 milj. euroa liikelahjatoiminnan myynnistä sekä kertaluonteinen liikearvon arvonalentuminen 
liikelahjatoiminnasta 0,7 milj. euroa.  
 
Tammi-syyskuussa 2015 liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 0,9 milj. euroa (-0,7 milj. euroa). Liikevoitto (EBIT) 
ilman kertaluonteisia eriä parani 1,6 milj. euroa tammi-syyskuussa 2015, joka on muodostunut systemaattisesti 
toteutetuilla kustannussäästötoimenpiteillä sekä luopumalla tappiollisista liiketoiminnoista. Toimialalle ja konsernille on 
tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana.  
 
Henkilöstökulut tammi-syyskuussa 2015 olivat 9,9 milj. euroa (11,7 milj. euroa), ja 2,7 milj. euroa (3,3 milj. euroa) 
kolmannella vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan muut kulut olivat 6,0 milj. euroa (7,0 milj. euroa) tammi-syyskuussa, ja 
1,8 milj. euroa (2,2 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen kehitykseen 
vaikuttivat edelleen onnistuneet kustannussäästötoimenpiteet. Wulff jatkaa kulurakenteen läpikäymistä osana jatkuvaa 
uudistamista kannattavuuden parantamiseksi. 
 
Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-syyskuussa nettomääräisesti -0,2 milj. euroa (-0,3 milj. euroa), sisältäen korkokuluja 
0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa) sekä muita rahoituseriä nettomääräisesti 0,08 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).  Kolmannella 
vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja –kulut olivat nettomääräisesti -0,2 milj. euroa (-0,08 milj. euroa).  
 
Tammi-syyskuussa 2015 tulos ennen veroja oli -0,2 milj. euroa (-1,0 milj. euroa), ja 0,3 milj. euroa (-0,4 milj. euroa) 
kolmannella vuosineljänneksellä. Tammi-syyskuussa 2015 tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 0,7 milj. 
euroa (-1,0 milj. euroa), ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,3 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).  
 
Verojen jälkeinen tulos oli -0,7 milj. euroa (-0,9 milj. euroa) tammi-syyskuussa, ja 0,2 milj. euroa (-0,4 milj. euroa) 
kolmannella vuosineljänneksellä. Tammi-syyskuun 2015 verojen jälkeiseen tulokseen vaikutti ensimmäisellä 
neljänneksellä kirjattu arvonalentuminen 0,3 milj. euroa laskennallisista verosaamisista liikelahjatoiminnasta. Tammi-
syyskuussa verojen jälkeinen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,4 milj. euroa (-0,9 milj. euroa), ja kolmannella 
vuosineljänneksellä 0,2 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). 
 
Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,11 euroa (-0,11 euroa) tammi-syyskuussa, ja 0,03 (-0,05) kolmannella 
vuosineljänneksellä. Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,09 euroa (-0,11) tammi-syyskuussa ja 0,03 
kolmannella vuosineljänneksellä (-0,05). 
 

SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA  
 
Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden sekä 
kansainvälisten messupalvelujen hankinnassa. Konserni myi Sopimusasiakkaat-divisioonaan kuuluneen 
liikelahjatoimintansa toukokuussa 2015 IDÉ House of Brands Finland Oy:lle kauppahintaan 0,8 milj. euroa. Kaupasta 
realisoitui kertaluonteiset arvonalentumiset -0,9 milj. euroa toisella vuosineljänneksellä. 
 
Tammi-syyskuussa 2015 Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto oli 43,1 milj. euroa (45,2 milj. euroa), ja 12,8 milj. 
euroa (14,2 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Yleisestä taloudellisesta tilanteesta, tuotteiden kysynnän 
heikkenemisestä ja liikelahjatoiminnasta luopumisesta johtuen liikevaihto laski 2,1 milj. euroa tammi-syyskuussa 2015 ja 
1,4 milj. euroa kolmannella vuosineljänneksellä.  
 
Tammi-syyskuussa 2015 liiketulos oli 0,1 milj. euroa (-0,3 milj. euroa), ja 0,5 milj. euroa (-0,03 milj. euroa) kolmannella 
vuosineljänneksellä. Sopimusasiakkaat-divisioonan liiketulosta rasitti toisella vuosineljänneksellä kirjattu 
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arvonalentuminen liikearvosta 0,7 milj. euroa sekä arvonalentumiset käyttö- ja vaihto-omaisuudesta 0,2 milj. euroa 
liikelahjatoiminnasta. Tammi-syyskuussa 2015 liiketulos ilman kertaluonteisia arvonalentumisia oli 1,0 milj. euroa (-0,3 
milj. euroa), eli kasvoi 1,3 milj. euroa edellisvuodesta. Kolmannella vuosineljänneksellä 2015 liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä oli 0,5 milj. euroa (-0,03 milj. euroa). 
 
Wulff on kotimainen kärkitoimija ydinliiketoiminta-alueellaan. Vuonna 1890 perustettu pieni paperikauppa on kasvanut, 
kehittynyt ja uudistunut yhdessä asiakkaidensa kanssa. Perinteisten toimistotarvikkeiden rinnalla yrityksiin hankitaan 
kustannuksia ja aikaa säästäviä kanavia hyödyntäen esimerkiksi kiinteistöhuolto- ja kahviotarvikkeita. Kehitystä kuvaa 
hyvin se, että Wulffin kolmanneksi myydyin toimistotarvike on kahvi. Wulffin kehittämä MiniBar, toimistotarvikkeiden 
hyllytys- ja täyttöpalvelu, on suosittu ratkaisu yritysten toimistotarvikehuoltoon.  Suomalaisista yrityksistä löytyykin 
jo satoja MiniBareja ja määrä on jatkuvassa kasvussa. 
 
Konsernin skandinaavisia ja yhteispohjoismaisia sopimusasiakkaita Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa palvelee Wulff 
Supplies. Skandinavian toimistomarkkinoiden koko on supistunut hieman ja Wulff Suppliesin liikevaihto laski tammi-
syyskuussa. Yhtiön kannattavuus kuitenkin parani. Wulffin asema Skandinavian markkinoilla on vahva.  
 
Wulffin kaikille avoin kotimainen toimistotarvikkeiden verkkokauppa, Wulff.fi palvelee asiakkaita huomattavasti kilpailijoita 
monipuolisemmin. Erityisesti verkkokaupasta hankintoja tekevät pienet ja keskisuuret yritykset. Vuonna 2015 toteutettu 
asiakastyytyväisyystutkimus kertoo Wulff.fi verkkokaupan kilpailuetuja olevan monipuolinen valikoima, kilpailukykyiset 
hinnat ja hyvä hinta-laatusuhde sekä luotettavat ja nopeat toimitukset. Kaupan palveluja ja sen markkinointia kehitetään 
jatkuvasti ja uusia asiakkaita haetaan esimerkiksi radiomainonnalla.  
 
Kansainväliset messupalvelut ovat osa Wulffin toimintaa. Viennin tärkein ensiaskel on osallistua kansainvälisille 
messuille: kotimaiset yritykset ovat luottaneet Wulff Entren taitoon löytää oikeat kansainväliset kohtaamispaikat jo yli 90 
vuoden ajan. Wulff Entre on alansa kotimainen markkinajohtaja, joka vie tänä vuonna suomalaisten yritysten osaamista 
yli 30 maahan. Panostukset myyntiin ja sen kehittämiseen näkyvät niin nykyisten asiakassuhteiden vahvistumisena kuin 
uusina asiakkuuksina. Suomalaisten asiakkaiden lisäksi asiakkuuksia on hankittu Saksasta, Ruotsista, Norjasta ja 
Venäjältä.  
 

SUORAMYYNTI-DIVISIOONA  
 
Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan 
ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Tammi-syyskuussa 2015 Suoramyynti-divisioonan 
liikevaihto oli 7,1 milj. euroa (8,6 milj. euroa), ja 2,0 milj. euroa (2,3 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Tammi-
syyskuussa liiketulos oli 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa) ja 0,0 milj. euroa (-0,1 milj. euroa) kolmannella 
vuosineljänneksellä. 
 
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 tarkoittaa vahvaa investointia valittujen tuote- ja palveluvalikoimien kehittämiseen. 
Suoramyynnissä henkilökohtainen kontakti asiakkaaseen korostuu ja Wulff erottuu eduksi kilpailijoistaan 
paikallisuudellaan ja kotimaisuudellaan.  
 
Suoramyynti-divisioona tarjoaa asiakkailleen innovatiivisten toimistotuotteiden lisäksi laajan valikoiman erilaisia 
työergonomia- 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 vaikuttavat 
merkittävästi erityisesti Wulffin Suoramyynnin tulokseen. Wulff on uudistanut rekrytointikäytäntöjään ja tiivistänyt 
yhteistyötä osaavien rekrytoinnin kumppanien kanssa. Yhtiöllä on tavoitteena palkata lukuisia uusia henkilöitä 
kasvamaan myynnin osaajaksi. Wulffin omat perehdytys- ja koulutusohjelmat varmistavat, että jokainen 
myyjä saa kattavan aloituskoulutuksen ja innostavan startin uralleen sekä omaa osaamista kehittävää jatkokoulutusta. 
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RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA 
 
Tammi-syyskuussa 2015 liiketoiminnan rahavirta oli -0,3 milj. euroa (-2,7 milj. euroa), ja -0,2 milj. euroa (-0,5 milj. euroa) 
kolmannella vuosineljänneksellä. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja rahavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen 
aikana.  
 
Konserni maksoi käyttöomaisuusinvestoinneistaan 0,1 milj. euroa tammi-syyskuussa 2015 (0,4 milj. euroa). 
 
Lyhyt- ja pitkäaikaisia lainoja maksettiin takaisin nettomääräisesti 1,6 milj. euroa tammi-syyskuussa 2015 ja niitä 
nostettiin nettomääräisesti 0,2 milj. euroa kolmannella vuosineljänneksellä. Edellisvuonna lyhyt- ja pitkäaikaisia lainoja 
nostettiin tammi-syyskuussa nettomääräisesti 1,9 milj. euroa ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,02 milj. euroa. 
Konserni neuvotteli katsauskaudella rahoitussopimuksia uudelleen, minkä johdosta pitkäaikaisia lainoja maksettiin 
takaisin ja nostettiin 3,1 milj. euroa. Neuvottelujen tuloksena konsernin lainojen maksuaikataulu piteni. 
 
Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavarat vähenivät -1,8 milj. euroa tammi-syyskuussa (-1,3 milj. euroa). 
Vuoden alussa rahavaroja oli 2,4 miljoonaa euroa ja katsauskauden lopussa 0,6 miljoonaa euroa. Syyskuun 2015 
lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 44,7 % prosenttia (31.12.2014: 39,5 %). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
oma pääoma osaketta kohden oli 1,75 euroa (31.12.2014: 1,95 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 1,25 euroa (1,24 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 8,2 milj. euroa (8,1 
milj. euroa). 
 
Tammi-syyskuussa 2015 ei ostettu takaisin omia osakkeita. Syyskuun 2015 lopussa yhtiön hallussa oli 79 000 omaa 
osaketta (30.9.2014: 79 000), mikä vastasi 1,2 prosenttia (1,2 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Varsinaiselta 
yhtiökokoukselta 9.4.2015 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa 
omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita 30.4.2016 mennessä. 
Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 9.4.2015 päätti, että osinkoa ei jaeta.  
 
Wulff-Yhtiöt Oyj piti 30.9.2015 ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa valittiin hallitukseen uudeksi jäseneksi Johanna Marin. 
Hallituksen kokoonpano on Johanna Marin, Ari Pikkarainen, Andreas Tallberg ja Heikki Vienola.  
 

HENKILÖSTÖ 
 
Tammi-syyskuussa 2015 Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 236 (289) henkilöä. Syyskuun lopussa 
konsernin palveluksessa oli 232 (283) henkilöä, joista 94 (110) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Virossa. 
Suurin osa, 56 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja 44 prosenttia työskentelee myynnin 
tukitehtävissä, logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Henkilökunnasta 52 prosenttia on naisia ja 48 prosenttia on miehiä.  

 
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys. Laskusuhdanteen aikana 
organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet vaikuttavat yritysasiakkaiden 
tilauskäyttäytymiseen. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille. 
Epävarmuuden pitkittyessä kustannussäästötoimenpiteiden vaikutus yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen jatkuu, ja 
Wulffin on tarvittaessa sopeuduttava markkinoiden kehitykseen. 
 
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 merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. 
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MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa 
liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on 
tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden odotetaan konsolidoituvan jatkossakin. 
Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia yritysostoja. 
 
Wulff arvioi markkinatilanteen pysyvän ennallaan. Siksi on tärkeää jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan 
tehostamista. Wulffin tavoitteena on parantaa liiketoimintojen kannattavuutta edelleen. Wulff arvioi vuoden 2015 
liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan positiivinen. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät 
viimeisen vuosineljänneksen aikana.  
 
Vantaalla 5.11.2015  
 
WULFF-YHTIÖT OYJ 
HALLITUS  
 
Lisätietoja: 
hallituksen puheenjohtaja Heikki Vienola  
puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110  
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi  
 
JAKELU  
NASDAQ OMX Helsinki Oy  
Keskeiset tiedotusvälineet  
www.wulff.fi  
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OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015: TAULUKKO-OSA 
 
Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia 

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

1000 euroa 2015 2014 2015 2014 2014 

Liikevaihto  14 796 16 502 50 235 53 792 74 262 

Liiketoiminnan muut tuotot  83 26 308 89 1 522 

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -9 852 -11 079 -33 421 -35 126 -48 453 

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 698 -3 324 -9 924 -11 733 -15 873 

Liiketoiminnan muut kulut  -1 750 -2 217 -5 987 -6 992 -9 363 

Tulos ennen poistoja (EBITDA)  579 -92 1 212 29 2 096 

Poistot -150 -243 -513 -751 -987 

Arvonalentumiset 0 0 -716 0 0 

Liikevoitto/-tappio 429 -335 -16 -722 1 109 

Rahoitustuotot -91 17 11 57 41 

Rahoituskulut  -66 -94 -198 -374 -673 

Voitto/Tappio ennen veroja  272 -412 -204 -1 039 478 

Tuloverot  -112 7 -530 113 84 

Katsauskauden tulos 160 -406 -733 -926 562 

 
     

Jakautuminen:       

   Emoyhtiön omistajille  172 -312 -714 -724 696 

   Määräysvallattomille omistajille -12 -94 -19 -203 -134 

 
     

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu 
osakekohtainen tulos: 

     

(laimennettu = laimentamaton)  0,03 -0,05 -0,11 -0,11 0,11 

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

1000 euroa 2015 2014 2015 2014 2014 

Katsauskauden tulos 160 -406 -733 -926 562 

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

     

Muuntoerot  -88 37 -23 0 -239 

Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset  0 -1 16 -9 61 

Muut laajan tuloksen erät yhteensä -88 36 -7 -9 -178 

Katsauskauden laaja tulos yhteensä 72 -370 -740 -936 384 

Laajan tuloksen jakautuminen:       

   Emoyhtiön omistajille  98 -280 -708 -747 540 

   Määräysvallattomille omistajille -27 -89 -32 -189 -156 
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TASE (IFRS), lyhennetty 
   1000 euroa 

30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014 

VARAT  
   Pitkäaikaiset varat  
   Liikearvo 7 020 7 794 7 730 

Muut aineettomat hyödykkeet 515 936 730 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  826 1 288 1 094 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat    

   Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat 35 35 35 

   Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat 121 234 140 

Laskennalliset verosaamiset 1 225 1 848 1 709 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 9 742 12 136 11 439 

 
 

  Lyhytaikaiset varat   
  Vaihto-omaisuus  7 400 9 484 8 352 

Lyhytaikaiset saamiset     

   Korolliset lyhytaikaiset saamiset 21 16 16 

   Korottomat lyhytaikaiset saamiset 11 447 12 012 12 528 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 0 3 3 

Rahavarat  617 454 2 422 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 19 486 21 968 23 320 
     

VARAT YHTEENSÄ 29 228 34 104 34 759 

    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 909 890 2 166 

Määräysvallattomien omistajien osuus 559 292 43 

Oma pääoma yhteensä 12 004 11 718 12 744 

 
   

Pitkäaikaiset velat     

Korolliset pitkäaikaiset velat 3 075 3 774 3 390 

Laskennalliset verovelat 20 42 19 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 3 095 3 816 3 408 

 
   

Lyhytaikaiset velat     

Korolliset lyhytaikaiset velat 2 592 5 770 3 791 

Lyhytaikaiset varaukset 0 59 41 

Korottomat lyhytaikaiset velat 11 537 12 741 14 775 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 14 129 18 570 18 607 
     

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 29 228 34 104 34 759 
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RAHAVIRTALASKELMA (IFRS), lyhennetty III III I-III I-III I-IV 

1000 euroa 2015 2014 2015 2014 2014 

Liiketoiminnan rahavirta:      

   Myynnistä saadut maksut 14 562 16 396 51 314 53 382 73 200 

   Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 142 1 306 64 99 

   Maksut liiketoiminnan kuluista -14 886 -16 871 -51 663 -55 665 -73 256 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -182 -473 -43 -2 219 43 

   Maksetut korot -28 -64 -155 -164 -174 

   Saadut korot liiketoiminnasta 4 3 17 12 16 

   Maksetut tuloverot -29 30 -90 -316 -90 

Liiketoiminnan nettorahavirta -235 -504 -271 -2 687 -205 

Investointien rahavirta:      

   Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnistä saadut maksut 0 0 20 0 101 

   Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -114 -90 -130 -370 -295 

   Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 34 17 158 63 1 654 

   Tytäryrityksen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0 0 0 0 253 

   Myönnetyt lainat 0 0 0 0 0 

   Lainasaamisten takaisinmaksut -5 3 -4 4 4 

Investointien nettorahavirta -86 -70 44 -303 1 717 

Rahoituksen rahavirta:      

   Maksetut osingot 0 0 -5 -152 -152 

   Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 0 0 -2 -56 -56 

   Määräysvallattomien omistajien osuuksien myynnit 0 0 0 2 2 

   Lyhytaikaisten sijoitusten rahavirta (netto) 0 -7 0 -7 0 

   Rahoitusleasingvelkojen maksu -10 0 -51 0 -8 

   Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut 371 216 -637 2 877 839 

   Pitkäaikaisten lainojen nostot 3 062 0 3 062 0 0 

   Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 186 -193 -3 939 -997 -1 390 

Rahoituksen nettorahavirta 237 16 -1 573 1 668 -766 

Rahavarojen muutos -84 -557 -1 800 -1 323 746 

Rahavarat kauden alussa 677 981 2 422 1 774 1 774 

Rahavarojen muuntoero 24 30 -5 2 -98 

Rahavarat kauden lopussa 617 454 617 454 2 422 
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 

  

 

Osake-
pääoma 

Ylikurssi-
rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 

omanpääoman 
rahasto 

Omat 
osakkeet 

Muunto- 
erot 

Käyvän 
arvon 

rahas- 
to 

Kertyneet voitto- 
varat 

Yht. 

Määräys- 
vallattomien  

omistajien  
osuus 

YHT. 

Oma pääoma 
1.1.2014 

2 650 7 662 223 -260 -196 -76 1 723 11 725 1 137 12 862 

Kauden voitto / tappio       -724 -724 -203 -926 

Muut laajan tuloksen 
erät (verojen jälkeen): 

          

   Muuntoerot      -14   -14 14 0 

   Myytävissä olevat 
rahoitusvarat 

     -9  -9  -9 

Kauden laaja tulos      -14 -9 -724 -747 -189 -936 

Osingonjako          -156 -156 

Omien osakkeiden 
luovutus 

          

Osakeperusteiset 
maksut 

      4 4  4 

Määräysvallattomien 
omistajien osuuksien 
muutokset, jotka eivät 
johtaneet muutokseen 
määräysvallassa 

      443 443 -499 -56 

Oma pääoma 
30.9.2014 

2 650 7 662 223 -260 -210 -85 1 446 11 425 292 11 718 

 

          

 

          

Oma pääoma 
1.1.2015 

2 650 7 662 223 -260 -426 -15 2 867 12 700 43 12 744 

Kauden voitto / tappio       -714 -714 -19 -733 

Muut laajan tuloksen 
erät (verojen jälkeen): 

          

   Muuntoerot      -9   -9 -13 -23 

   Myytävissä olevat 
rahoitusvarat 

     16  16  16 

Kauden laaja tulos      -9 16 -714 -708 -32 -740 

Osingonjako          -5 -5 

Osakeperusteiset 
maksut 

      5 5  5 

Määräysvallattomien 
omistajien osuuksien 
muutokset, jotka eivät 
johtaneet muutokseen 
määräysvallassa 

      -553 -553 553 0 

Oma pääoma 
30.9.2015 

2 650 7 662 223 -260 -436 0 1 606 11 445 558 12 004 
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OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT 

 
1. LAADINTAPERIAATTEET 

 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 –standardin mukaisesti. Noudatetut laatimisperiaatteet ovat yhtenevät 
tilinpäätöksessä 2014 noudatettujen periaatteiden kanssa. 1.1.2015 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja 
tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen. Muutokset on kuvattu vuoden 2014 IFRS-
konsernitilinpäätöksessä. 
 
Osavuosikatsauksen 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. 
 
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. Korolliset velat on jaoteltu pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin niiden maksuaikataulun mukaisesti.  
 
Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet 
olennaisesti tämän tiedotteen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa. 

 
2. KONSERNIRAKENTEESSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET 

 
Määräysvallattomien omistajien osuuksien muutokset 
 
Konserni hankki toukokuussa 2015 40 %:n osuuden Wulff Liikelahjat Oy:n osakekannasta, ja omistaa hankinnan jälkeen 
100 % yhtiön osakekannasta. Kauppahinta oli 2 tuhatta euroa. Wulff Liikelahjat Oy:n nettovarallisuuden (ilman liikearvoa) 
kirjanpitoarvo oli 1.383 tuhatta euroa negatiivinen. Määräysvallattomien omistajien osuus kasvoi hankinnan johdosta 553 
tuhatta euroa ja kertyneet voittovarat pienenivät vastaavasti. 
 
Konserni hankki maaliskuussa 2014 2 %:n osuuden S Supplies Holding AB:n osakekannasta, ja omistaa hankinnan 
jälkeen 85 % yhtiön osakekannasta. Kauppahinta oli 56 tuhatta euroa. S Supplies Holding AB:n nettovarallisuuden (ilman 
liikearvoa) kirjanpitoarvo oli 2 795 tuhatta euroa. Konsernitaseessa määräysvallattomien omistajien osuus pieneni 
hankinnan johdosta 56 tuhatta euroa. 
 
Konserni myi tammikuussa 2014 20 %:n osuuden Wulff Liikelahjat Oy:stä määräysvallattomille omistajille. Kauppahinta 
oli 1 tuhatta euroa. Wulff Liikelahjat Oy:n nettovarallisuuden kirjanpitoarvo oli negatiivinen 1 151 tuhatta euroa, josta 
realisoitui kertyneisiin voittovaroihin kirjattu 231 tuhannen euron myyntivoitto ja määräysvallattomien omistajien pieneni 
vastaavasti.  
 
Liiketoimintakauppa 

 
Konserni myi toukokuussa 2015 tytäryhtiö Wulff Liikelahjat Oy:ssä olevan liikelahjatoimintansa kauppahintaan 0,8 milj. 
euroa. Myytyjen varojen kirjanpitoarvo oli 0,8 milj. euroa. Konserni kirjasi kaupan johdosta 0,2 milj. euron 
arvonalentumisen käyttö- ja vaihto-omaisuudesta sekä 0,7 milj. euron arvonalentumisen liikearvosta. 
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3. SEGMENTTITIEDOT 

 
III III I-III I-III I-IV 

1000 euroa 2015 2014 2015 2014 2014 

 
    

 
Liikevaihto toimintasegmenteittäin     

 
Sopimusasiakkaat-divisioona 12 806 14 170 43 054 45 208 62 487 

Suoramyynti-divisioona 1 974 2 340 7 125 8 584 11 888 

Konsernipalvelut 116 126 352 384 524 

Segmenttien väliset eliminoinnit -100 -135 -296 -385 -637 

LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 14 796 16 502 50 235 53 792 74 262 

 
     

Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin      

Sopimusasiakkaat-divisioona 521 -31 797 -306 86 

Liikearvon arvonalentumiset 0 0 -700 0 0 

Sopimusasiakkaat-divisioona 521 -31 97 -306 86 

      

Suoramyynti-divisioona 3 -108 115 0 160 

Konsernipalvelut ja kohdistamattomat erät -95 -196 -228 -416 863 

LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ 429 -335 -16 -722 1 109 
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4. TUNNUSLUVUT 

 
III III I-III I-III I-IV 

1000 euroa 2015 2014 2015 2014 2014 

Liikevaihto 14 796 16 502 50 235 53 792 74 262 

Liikevaihdon muutos, % -10,3 % -5,6 % -6,6 % -11,8 % -11,1 % 

Tulos ennen poistoja (EBITDA) 579 -92 1 212 29 2 096 

Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 3,9 % -0,6 % 2,4 % 0,1 % 2,8 % 

Liiketulos 429 -335 -16 -722 1 109 

Liiketulos, % liikevaihdosta 2,9 % -2,0 % -0,0 % -1,3 % 1,5 % 

Tulos ennen veroja 272 -412 -204 -1 039 478 

Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 1,8 % -2,5 % -0,4 % -1,9 % 0,6 % 

Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille 
kuuluva) 

172 -312 -714 -724 696 

Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 1,2 % -1,9 % -1,4 % -1,3 % 0,9 % 

Tulos/osake, EUR (laimennettu = 
laimentamaton)  

0,03 -0,05 -0,11 -0,11 0,11 

Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,3 % -3,3 % -5,9 % -7,5 % 4,4 % 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  1,2 % -1,6 % -0,4 % -4,1 % 3,5 % 

Omavaraisuusaste kauden lopussa, %  44,7 % 36,5 % 44,7 % 36,5 % 39,5 % 

Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 41,6 % 77,1 % 41,6 % 77,1 % 36,9 % 

Oma pääoma/osake, EUR * 1,75 1,75 1,75 1,75 1,95 

Liiketoiminnan rahavirta -235 -485 -271 -2 668 -205 

Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin 
hyödykkeisiin 

34 74 158 320 488 

Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,2 % 0,5 % 0,3 % 0,6 % 0,7 % 

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  232 289 236 289 268 

Henkilöstö kauden lopussa 232 283 232 283 240 

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

 

TUNNUSLUVUT III II I IV III II I IV 

VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 

Liikevaihto, 1000 euroa 14 796 16 265 19 174 20 471 16 502 17 515 19 775 22 585 

Tulos ennen poistoja (EBITDA), 
1000 euroa 

579 252 381 2 067 -92 -167 289 328 

Liiketulos, 1000 euroa 429 -631 185 1 831 -335 -418 31 -930 

Tulos ennen veroja, 1000 euroa 272 -656 180 1 517 -412 -574 -53 -1 242 

Emoyhtiön omistajille kuuluva 
tilikauden tulos, 1000 euroa 

172 -796 -90 1 420 -312 -425 13 -2 113 

Tulos/osake, EUR (laimennettu = 
laimentamaton)  

0,03 -0,12 -0,01 0,22 -0,05 -0,07 0,00 -0,32 
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5. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 
 
Lähipiiriyhtiöiden kanssa tapahtuneet liiketoimet 
 

 

III III I-III I-III I-IV 

1000 euroa 2015 2014 2015 2014 2014 

Myynnit lähipiirille 6 40 92 134 151 

Tontin myynti lähipiirille 0 0 0 0 1 500* 

Ostot lähipiiriltä 22 32 77 43 20 

Lyhytaikaiset korottomat saamiset lähipiiriltä 1 38 0 38 16 

Pitkäaikaiset korolliset saamiset lähipiiriltä 0 0 0 0 0 

Lyhytaikaiset korottomat velat lähipiirille 0 2 0 2 0 

 
* Wulff-Yhtiöt Oyj myi marraskuussa 2014 konsernin lähipiiriin kuuluvalle Reserve Capital Finland Oy:lle omistamansa 
Vantaan Manttaalitiellä sijaitsevan teollisuustontin 1,5 milj. euron hintaan. Kiinteistön omistus- ja hallintaoikeus siirtyi 
ostajalle kaupantekohetkellä. Kauppaan ei liittynyt purkavia tai lykkääviä ehtoja. Teollisuustontin arvo konsernin taseessa 
myyntihetkellä oli 228 tuhatta euroa. Kaupasta muodostui myyntivoittoa 1,3 milj. euroa, joka sisältyy tuloslaskelman 
erään Liiketoiminnan muut tuotot. 
 
Lähipiiriliiketoimien ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja. 

 
6. EHDOLLISET VELAT SEKÄ SITOUMUKSET 
 

1000 euroa 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014 

Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset 
 

 
 

   Yrityskiinnitykset konsernin velkojen  
   vakuudeksi 

10 850 7 550 10 850 

   Yrityskiinnitykset, vapaana 900 0 900 

   Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen  
   vakuudeksi 

0 1 600 0 

   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut  
   konserniyhtiöiden osakkeet 

6 953 6 702 7 103 

   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut  
   muut julkisesti noteeratut osakkeet 

0 112 19 

   Konsernin velkojen vakuutena olevat  
   lyhytaikaiset saamiset 

0 246 0 

   Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden taseen  
   ulkopuolisista vastuista 

162 189 170 

Muiden puolesta annetut takaukset 0 0 131 

Ei-purettavissa olevat vuokravastuut 3 348 4 008 4 346 

Saatu omavelkainen takaus liiketoimintakauppasaatavalle 753 0 0 
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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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