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VMP:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2018:

LIIKEVAIHDON JA KANNATTAVUUDEN 
KASVU JATKUI VAHVANA

Huhti–kesäkuu 2018 lyhyesti
    Konsernin liikevaihto oli 32,4 milj. euroa (27,2 milj. euroa huhti–kesäkuussa 2017). Liikevaihto kasvoi 19,1 %.

    Konsernin oikaistu1 käyttökate oli 2,7 milj. euroa (2,1). Oikaistu käyttökate kasvoi 24,8 %. 

    Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,26 euroa osakkeelta2. Tulokseen vaikuttivat liikearvon poistot  
 1,7 milj. euroa ja listautumiseen liittyvät kulut 3,3 milj. euroa.

Tammi–kesäkuu 2018 lyhyesti
    Konsernin liikevaihto oli 60,5 milj. euroa (50,4 milj. euroa tammi–kesäkuussa 2017). Liikevaihto kasvoi 20,0 %.

    Konsernin oikaistu3 käyttökate oli 5,0 milj. euroa (3,7). Oikaistu käyttökate kasvoi 37,0 %. 

    Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,29 euroa osakkeelta. Tulokseen vaikuttivat liikearvon poistot  
 3,2 milj. euroa ja listautumiseen liittyvät kulut 3,3 milj. euroa.

1  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on huhti-kesäkuussa 2018 kirjattu 0,2 milj. euroa irtisanomiskorvauksiin liittyviä henkilöstökuluja.
2 Osakekohtaisen tuloksen laskennassa osakemäärä on 13 505 191 osaketta (30.6.2018 mukainen rekisteröity osakemäärä). VMP Oyj (”VMP” ) on perustettu 8.9.2017. Yhtiö hankki Varamiespal-

velu-Group-konsernin omistukseensa 31.10.2017 osakekaupalla, mistä johtuen VMP Oyj:n konsernitilinpäätös vuodelta 2017 pitää sisällään operatiivisen liiketoiminnan vain kahden kuukauden 
ajalta. Osakekaupalla ei ollut vaikutusta operatiiviseen liiketoimintaan, mutta sen johdosta VMP-konsernille syntyi merkittävä konserniliikearvo ja sen rahoitusrakenne muuttui. Rahoitusraken-
ne on muuttunut myös keväällä 2018 toteutetun rahoitusjärjestelyn sekä kesäkuussa 2018 toteutuneen listautumisen seurauksena. Puolivuotiskatsauksessa esitetään VMP-konsernin tietoja 
ajalta 1.1.-30.6.2018. Vertailutietona esitetään Varamiespalvelu-Group-konsernin (”VPG-konserni”) osavuositietoja 30.6.2017 päättyneeltä puolivuotiskaudelta sekä Varamiespalvelu-Group-kon-
sernin tietoja tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. Osavuositiedot eivät ole vertailukelpoisia osakekaupan seurauksena syntyneiden liikearvon poistojen ja rahoituskustannusten osalta. VMP Oyj:n ja Vara-
miespalvelu-Group-konsernin tilinpäätökset ja osavuositiedot laaditaan suomalaisen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti. 

3 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on tammi-kesäkuussa 2018 kirjattu 0,5 milj. euroa irtisanomiskorvauksiin ja yrityskaupan tulospalkkioihin liittyviä henkilöstökuluja.
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VMP:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2018:

LIIKEVAIHDON JA KANNATTAVUUDEN 
KASVU JATKUI VAHVANA

NÄKYMÄT VUODELLE 2018 (ennallaan)

Milj. euroa 4–6/2018 4–6/2017 Muutos % 1–6/2018 1–6/2017 Muutos % 2017

Liikevaihto 32,4 27,2 19,1 % 60,5 50,4 20,0 % 109,5

Oikaistu käyttökate 2,7 2,1 24,8 % 5,0 3,7 37,0 % 9,3

Oikaistu käyttökateprosentti, % 8,2 % 7,8 % - 8,3 % 7,3 % - 8,5 %

Käyttökate 2,5 2,1 - 15,7 % 4,5 3,7 - 22,2 % 9,3

Osakekohtainen tulos, EUR -0,26 - - -0,29 - - -

VMP odottaa oikaistun käyttökatteensa kasvavan selvästi 31.12.2018 päättyvällä tilikaudella verrattuna 31.12.2017 
päättyneeseen tilikauteen.

AVAINLUVUT
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JUHA PESOLA, TOIMITUSJOHTAJA

”VMP:n liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu jatkui 
vahvana myös toisella vuosineljänneksellä. Kasvu oli se-
kä orgaanista että yrityskaupoista johtuvaa. Olen erityi-
sen iloinen siitä, että keskittyminen strategiamme to-
teuttamiseen ja suotuisa talouskehitys ovat johtaneet 
liiketoimintamme kehittymiseen ja kasvamiseen sekä 
palvelualuekohtaisesti että maantieteellisesti. Olemme 
myös säilyttäneet asiakastyytyväisyyden korkealla ta-
solla liiketoimintamme kasvaessa voimakkaasti.

Oikaistu käyttökatteemme kasvoi selvästi ja oli 2,7 mil-
joonaa euroa. Kannattavuuden kasvu perustui pääosin 
skaalautuvaan liiketoimintamalliimme ja rekrytointi-
palveluiden hyvään kysyntään. Samaan aikaan teimme 
toisen vuosineljänneksen aikana kasvua tukevia mark-
kinointipanostuksia henkilöstövuokrauksen ja itsensä-
työllistämisen palvelualueilla.

Markkinatilanne on Suomen talouskasvun siivittämänä 
henkilöstöpalvelualalla suotuisa, ja työelämän muutos 
luo uusia mahdollisuuksia kasvulle. Toimialan konsoli-

daatio, asiakasyritysten työvoiman saatavuuden haas-
teet ja sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä kasvu- 
palveluhanke ovat VMP:n kasvua tukevia tekijöitä.  
Panostamme voimakkaasti toimialan konsolidaatioon. 
Uskomme, että olemme listattuna yhtiönä entistäkin 
houkuttelevampi kumppani alan toimijoille.

VMP listautui Nasdaq Helsingin First North -listalle 
19.6.2018. Henkilöstöpalveluala on työelämän murrok-
sen myötä mielenkiintoisessa vaiheessa, ja uskomme, 
että listautumisen jälkeen meillä on entistä paremmat 
mahdollisuudet toteuttaa strategiaamme. Listautumis- 
annin myötä VMP sai yli 1 100 uutta suomalaista ja 
kansainvälistä osakkeenomistajaa. Olen erittäin tyyty- 
väinen sijoittajien osoittamasta suuresta kiinnostukses-
ta VMP:n listautumisantia kohtaan ja haluan kiittää 
kaikkia uusia osakkeenomistajiamme heidän osoitta-
mastaan luottamuksesta. Yhtiömme on erinomaisessa 
vireessä, ja meillä on hyvät edellytykset kasvaa kan-
nattavasti vastaisuudessakin.” 
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MARKKINAKATSAUS

VMP:n liiketoiminnan kannalta oleellinen henkilöstö-
palvelumarkkina sisältää henkilöstövuokrauspalvelut, 
rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palvelut 
sekä itsensätyöllistämisen palvelut. Yhtenä alansa 
suurimpana toimijana VMP on Suomen ainoa henkilös-
töpalveluyritys, joka tarjoaa henkilöstövuokrauksen 
sekä rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palve-
luiden lisäksi myös itsensätyöllistämispalveluja. Koko 
henkilöstöpalvelumarkkinan koko Suomessa vuonna 
2017 oli johdon arvion mukaan 2,2 miljardia euroa. 

Henkilöstövuokrauspalvelualan osuus koko markkinasta 
vuonna 2017 oli 1,9 miljardia euroa ja se oli näin palvelu- 
aloista selvästi suurin. Vastaavasti rekrytoinnin ja 
organisaation kehittämisen palveluiden markkinakoko 
vuonna 2017 oli noin 130 miljoonaa euroa. Itsensätyöl-
listämispalveluiden markkinakooksi samana vuonna on 
arvioitu noin 130 miljoonaa euroa.

Henkilöstövuokrauspalvelussa tarjotaan tilapäisen 
työvoiman välitystä yritysasiakkaille, jolloin työntekijä 
on työsuhteessa henkilöstövuokrausyritykseen, mutta 
suorittaa sovitun ajanjakson ajan työtehtäviä asiakas- 
yrityksessä. VMP:n johdon analyysin sekä käytettävissä 
olevan markkinatiedon perusteella Suomen henkilöstö- 
vuokrapalveluiden markkinan arvioidaan kasvaneen 
noin 15 % vuonna 2017. Johdon arvion mukaan henki-
löstövuokrauksen markkina jatkoi ensimmäisen vuosi-
puoliskon aikana kasvuaan (edeltävän vuoden vastaa-
vaan ajanjaksoon verrattuna). VMP:n henkilöstö- 
vuokrauksen kasvu ylitti johdon arvion mukaan Suo-
messa sekä konserni- että ketjuyritysten osalta mark-
kinakasvun kyseisenä ajanjaksona. 

Rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palvelut 
muodostuvat pysyvän työvoiman etsimiseen liittyvistä 
palveluista sekä yritysten henkilöstön koulutus- ja 
kehittämispalveluista. Yhtiön johdon arvion mukaan 
rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palveluiden 
markkina kasvoi noin 12 % vuonna 2017.  Yhtiön johto 
arvioi VMP:n markkinaosuuden kasvaneen vuoden 
2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.  

Itsensätyöllistämispalvelut muodostavat palvelukoko-
naisuuden, jonka avulla yksityishenkilö voi toimia itse- 
näisesti yrittäjämäisesti perustamatta omaa yritystä. 
Yhtiön johdon arvion mukaan itsensätyöllistämispalve-
luiden markkina kasvoi noin 8 % vuonna 2017. Yhtiön 
johto arvioi VMP:n markkinaosuuden kasvaneen edel-
lisvuoden tasolta vuoden 2018 ensimmäisellä vuosi-
puoliskolla, mikä selittyy markkinan entistä selvemmällä 
keskittymisellä.

Suomen markkinoiden lisäksi VMP toimii myös Ruotsin 
ja Viron markkinoilla. Ruotsin henkilöstövuokrausmark-
kina oli vuonna 2017 arviolta 3,0 miljardin euron suu- 
ruinen. Yhtiön johdon arvion mukaan markkina kasvoi 
14 % vuonna 2017. VMP:n Viron liiketoiminnassa on 
käynnissä liiketoimintamallin muutos, jonka yhteydessä 
VMP luopuu Viron liiketoiminnasta ja jatkaa yhteistyötä 
VMP:n liiketoimintaa tukevan rekrytointipalvelun to-
teuttamiseksi. Järjestelyillä ei ole olennaista merkitystä 
VMP:n tulokseen. 

VMP osallistuu sote- ja maakuntauudistukseen liitty-
viin kasvupalveluiden pilottihankkeisiin, joissa yhtiö 
tuottaa työllistämistä edistäviä palveluita. Yhtiön 
näkemyksen mukaan uudistus kasvattaisi henkilöstö-
palvelualan markkinaa Suomessa ja avaisi kysyntää 
yksityisten henkilöstöpalveluyritysten tarjoamille 
palveluille.  
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Liikevaihto huhti–kesäkuu 2018

VMP:n huhti–kesäkuun liikevaihto oli 32,4 milj. euroa 
(27,2) ja kasvoi 19,1 % edellisvuoden vastaavaan ajan-
jaksoon verrattuna. Orgaaninen kasvu oli 10,6 %. Liike-
vaihto kasvoi eniten henkilöstövuokrauksen palvelu- 
alueella, joka kasvoi 26,2 %. Henkilöstövuokrauksessa 
palvelu- ja teollisuussektorit kasvoivat voimakkaimmin. 
Rekrytointien ja organisaation kehittämisen palvelu- 
alueella liikevaihdon kasvu oli 14,1 %. Rekrytointien ja 
organisaation kehittämisen palvelualueen liikevaihdon 
kasvu syntyi pääosin henkilöarviointien, rekrytointien 
ja suorahakujen osa-alueilla. Itsensätyöllistämisen 
palvelualueella liikevaihto kasvoi 10,8 %. Itsensätyöllis-
tämisen liikevaihdon kasvun taustalla oli etenkin pal-
velun käyttäjämäärän kasvu.

Huhti–kesäkuussa 95,4 % konsernin liikevaihdosta tuli 
Suomesta ja loput Ruotsista sekä Virosta.

VMP:n ketjuliikevaihto oli 54 milj. euroa (44) ja fran- 
chisemaksut 2,3 milj. euroa (1,9). Ketjuliikevaihto  
kasvoi 22 %. 

Liikevaihto tammi–kesäkuu 2018

VMP:n tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 20,0 % 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja  
oli 60,5 milj. euroa (50,4). Orgaaninen kasvu oli 12,5 %. 
Liikevaihto kasvoi palvelu- ja teollisuussektoreiden 
tukemana ennen kaikkea henkilöstövuokrauksen pal-
velualueella, joka kasvoi 30,5 %. Rekrytointien ja organi- 
saation kehittämisen palvelualueella liikevaihdon kasvu 
oli 13,1 % ja se syntyi pääosin henkilöarviointien, rekry-
tointien ja suorahakujen osa-alueilla. Itsensätyöllistä-
misen palvelualueella liikevaihto kasvoi 8,0 %. Kasvun 
taustalla oli etenkin palvelun käyttäjämäärän kasvu. 

Tammi–kesäkuussa 94,4 % konsernin liikevaihdosta 
tuli Suomesta ja loput Ruotsista sekä Virosta.

VMP:n ketjuliikevaihto oli 99 milj. euroa (81) ja franchise- 
maksut 4,2 milj. euroa (3,4). Ketjuliikevaihto kasvoi 23 %. 

VMP:n liikevaihto palvelualueittain 

VMP:n liikevaihdon jakautuminen palvelualueittain huhti–kesäkuussa 2018 

Miljoonaa euroa 4–6/2018 4–6/2017 Muutos % 1–6/2018 1–6/2017 Muutos % 2017

Henkilöstövuokrauspalvelut 18,0 14,2 26,2 % 33,9 26,0 30,5 % 59,7

Rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palvelut 2,7 2,3 14,1 % 4,9 4,3 13,1 % 8,5

Itsensätyöllistämisen palvelut 11,8 10,6 10,8 % 21,7 20,1 8,0% 41,4

Yhteensä 32,4 27,2 19,1 % 60,5 50,4 20,0 % 109,5

56 %
Henkilöstövuokraus

36 %  
Itsensätyöllistäminen

8 %  
Rekrytointi ja organisaation 
kehittäminen

Osuus  
liikevaihdosta



VMP OYJ TAMMI–KESÄKUU 2018 PUOLIVUOSIKATSAUS7

Tulos huhti–kesäkuu 2018

Konsernin huhti–kesäkuun käyttökate (EBITDA) oli  
2,5 milj. euroa (2,1) eli 7,6 % (7,8 %) liikevaihdosta. 
Käyttökatteen kasvu johtui pääosin orgaanisen kasvun 
ja yritysostojen tuomasta liikevaihdon kasvusta sekä 
yhtiön skaalautuvasta liiketoimintamallista ja rekry-
tointipalvelujen hyvästä kysynnästä. VMP teki toisen 
vuosineljänneksen aikana myös kasvua tukevia mark-
kinointipanostuksia.

Toisen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate (oikais-
tu EBITDA) nousi 2,7 milj. euroon (2,1) ja oli 8,2 % liike-
vaihdosta (7,8 %). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia 
eriä kirjattiin 0,2 milj. euroa (0,0), jotka ovat irtisano-
miskorvauksiin liittyviä henkilöstökuluja. 

Konsernin liikevoitto oli 0,6 milj. euroa (1,4). Liikevoittoa 
suhteessa vertailulukuihin heikentävät kasvaneet kon-
serniliikearvon ja liikearvon poistot, jotka katsauskaudel-
la olivat 1,7 milj. euroa (0,6). Konserniliikearvon poisto-
jen kasvu johtuu 31.10.2017 toteutetusta osakekaupasta, 
jossa VMP Oyj hankki omistukseensa enemmistön Va-
ramiespalvelu-Group-konsernin osakekannasta sekä 
29.5.2018 toteutetusta osakevaihdosta, jossa annettiin 
konsernin vähemmistöosakkaille VMP Oyj:n osakkeita ja 
saatiin vastineeksi tytäryhtiöosakkeita.  

Toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli -3,4 
milj. euroa (1,3) ja tulos -3,5 milj. euroa (1,0). Osake-
kohtainen tulos4 oli -0,26 euroa. Toisen vuosineljän-
neksen tulosta heikentävät rahoituskuluihin sisältyvät 
3,3 milj. euron listautumisen kulut sekä henkilöstökului-
hin sisältyvät 0,2 milj. euron vertailukelpoisuuteen vai-
kuttavat erät. Katsauskaudelle kirjattiin verosaaminen 
0,6 miljoonaa euroa.

Tulos tammi–kesäkuu 2018

Konsernin tammi–kesäkuun käyttökate (EBITDA) oli 
4,5 milj. euroa (3,7) eli 7,4 % liikevaihdosta (7,3 %). 
Käyttökatteen kasvu johtui pääosin orgaanisen kasvun,  
yritysostojen ja skaalautuvan liiketoimintamallin yhteis- 
vaikutuksesta, sekä yritysostojen tuomasta liikevaih-
don kasvusta. 

Katsauskauden oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 
nousi 5,0 milj. euroon (3,7) ja oli 8,3 % liikevaihdosta 
(7,3 %). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kirjattiin 
0,5 milj. euroa (0,0), jotka ovat irtisanomiskorvauksiin ja 
yrityskaupan tulospalkkioihin liittyviä henkilöstökuluja.

Konsernin liikevoitto oli 0,8 milj. euroa (2,1). Liikevoit-
toa suhteessa vertailulukuihin heikentävät kasvaneet 
konserniliikearvon ja liikearvon poistot, jotka katsaus-
kaudella olivat 3,2 milj. euroa (1,1). Konserniliikearvon 
poistojen kasvu johtuu 31.10.2017 toteutetusta osake-
kaupasta, jossa VMP Oyj hankki omistukseensa enem-
mistön Varamiespalvelu-Group-konsernin osakekan-
nasta sekä 29.5.2018 toteutetusta osakevaihdosta, 
jossa annettiin konsernin vähemmistöosakkaille VMP Oyj:n 
osakkeita ja saatiin vastineeksi tytäryhtiöosakkeita. 

Tammi-kesäkuun tulos ennen veroja oli -3,8 milj. euroa 
(2,0) ja tulos -4,0 milj. euroa (1,5). Osakekohtainen tulos5 
oli -0,29 euroa. Puolivuotiskauden tulosta heikentävät 
rahoituskuluihin sisältyvät 3,3 milj. euron listautumisen 
kulut sekä henkilöstökuluihin sisältyvät 0,5 milj. euron 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Katsauskaudelle 
kirjattiin verosaaminen 0,6 miljoonaa euroa. 

Taloudellinen asema ja rahavirta

VMP:n konsernitaseen loppusumma 30.6.2018 oli  
92,1 milj. euroa (32,9), mistä omaa pääomaa oli 50,2 
milj. euroa. VMP:n osake listattiin Nasdaq Helsingin 
First North -listalla 19.6.2018. VMP keräsi listautu- 
misannissa katsauskauden loppuun mennessä noin  
30 milj. euroa uutta pääomaa, mikä kirjattiin osaksi  
yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa. 

4 Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetty osakemäärä on 13 505 191 osaketta (30.6.2018 mukainen rekisteröity osakemäärä).
5 Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetty osakemäärä on 13 505 191 osaketta (30.6.2018 mukainen rekisteröity osakemäärä).
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Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon konver-
toitiin osakaslainaa 1,3 milj. euroa ja tehtiin sijoitus 
määrältään 7,5 milj. euroa. Toukokuussa toteutettiin 
osakevaihto, jossa annettiin konsernin vähemmistö-
osakkaille VMP Oyj:n osakkeita ja saatiin vastineeksi 
tytäryhtiöosakkeita, ja jossa osakkeiden merkintähinta 
15,3 milj. euroa kirjattiin sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon. Lisäksi toteutettiin rahastokorotuk-
sella osakepääoman korotus sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastosta määrältään 0,1 milj. euroa.

Katsauskauden aikana konsernin vanhat pankkilainat 
43,7 milj. euroa sekä yhteensä 8,6 milj. euroa osakas-
lainoja ja niiden korkoja maksettiin pois. Pankkilainaa 
nostettiin konsernissa 44,5 milj. euroa, jota lyhennet-
tiin listautumisannissa kerätyillä varoilla noin 25 milj. 
euroa. Konsernilla on 30.6.2018 lainaa rahoituslaitok-
silta yhteensä 20,0 milj. euroa, joka on kokonaan 
pitkäaikaista. Lisäksi konsernilla on 3,0 milj. euron 
luotollinen tililimiitti, joka on 30.6.2018 kokonaan 
käyttämättä.

Omavaraisuusaste oli 54,6 % (14,3 %). Konsernin net-
tovelka 30.6.2018 oli 14,6 milj. euroa (10,8). Nettovelan 
suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 1,4 x6. VMP:n 
pitkän aikavälin taloudellinen tavoite velkaantumisas-
teelle on 1,5 x. 

Operatiivinen vapaa kassavirta oli 2,2 milj. euroa (1,4) 
huhti–kesäkuussa ja 4,4 milj. euroa (2,6) tammi–kesä-
kuussa. Kassavirtasuhde oli 88,8 % (66,7 %) huhti–ke-
säkuussa ja 97,5 % (72,3 %) tammi–kesäkuussa. Ope-
ratiivisen kassavirran kasvu johtui liikevaihdon kasvusta. 
Kassavirtasuhde oli vahva johtuen tehokkaasta käyttö- 
pääoman hallinnasta. 

Investoinnit ja yrityskaupat

VMP:n investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödyk-
keisiin olivat huhti–kesäkuussa 0,2 milj. euroa (0,2) ja 
tammi-kesäkuussa 0,3 milj. euroa (0,3). Investoinnit 
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ovat liittyneet 
pääosin IT-investointeihin ja robotiikan kehityshank-
keisiin. Yhtiön pääomakevyt franchiseliiketoimintamalli 
mahdollistaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien 
tutkimisen ja toiminnan laajentamisen ilman merkittä-
viä investointeja.

VMP:n investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin olivat 2,1 milj. 
euroa huhti-kesäkuussa (0,1) ja 2,9 milj. euroa tammi–
kesäkuussa (0,6). Huhtikuussa 2018 tapahtunut Arja 
Raukola Oy:n osto vahvisti VMP:n henkilöstöpalvelui-
den tarjoamaa. Lisäksi on hankittu konsernin omistuk-
seen vähemmistöosuuksia tytäryhtiöistä sekä makset-
tu aikaisempiin hankintoihin liittyviä lisäkauppahintoja. 

Henkilöstö

VMP:llä on töissä konsernitoiminnoissa työskenteleviä 
toimihenkilöitä ja yhtiön välittämiä vuokratyöntekijöitä. 
Huhti–kesäkuussa 2018 VMP:n konsernitoiminnoissa 
työskenteleviä toimihenkilöitä oli keskimäärin 212 ja 
vuokratyöntekijöitä keskimäärin 1 385. Tammi-kesäkuussa 
toimihenkilöitä oli keskimäärin 205 ja vuokratyöntekijöitä  
1 267. 

Henkilöstövuokrausliiketoiminnan luonteesta johtuen 
VMP:n työllistämä kokonaishenkilömäärä on suurempi 
kuin keskimääräinen henkilöstölukumäärä. Vuokra-
työntekijöiden keskimääräisen työntekijämäärän laske- 
misessa työntekijöiden työpanos on muutettu henkilö-
työvuosiksi. Itsensätyöllistäjien palveluiden käyttäjiä ei 
ole sisällytetty konsernin henkilöstömäärään.

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Kaupankäynti VMP:n osakkeella Nasdaq Helsingin First 
North -listalla alkoi 19.6.2018. Listautumisannissa VMP 
laski liikkeelle yleisö- ja henkilöstöannissa 6 038 819 
uutta osaketta. Osakkeen lopullinen merkintähinta lis- 
tautumisannissa oli 5,0 euroa osakkeelta, mikä vastaa 
noin 69,5 milj. euron markkina-arvoa. Uusia osakkeen-
omistajia saatiin listautumisen yhteydessä yli 1 100.

30.6.2018 VMP:llä oli 13 505 191 rekisteröityä osaketta. 
Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Yhtiöllä oli 1 204 
osakkeenomistajaa sisältäen hallintarekisteröidyt 
osakkeenomistajat.

Kesäkuun loppuun mennessä VMP:n osakkeita vaih-
dettiin Helsingin pörssissä 1 048 331 kpl ja osakkeiden 
kokonaisvaihto oli 5 268 415 euroa. Ajanjaksolla osak-
keen korkein noteeraus oli 5,32 euroa ja alin 5,05 
euroa. Kaupankäynnillä painotettu osakkeen keskihinta  

6 Oikaistuna käyttökatteena on käytetty viimeisen 12 kuukauden oikaistua käyttökatetta 10,5 miljoonaa euroa. Viimeisen 12 kuukauden oikaistu käyttökate on laskettu yhdistämällä Varamies-
palvelu-Group-konsernin 1.1.-31.102017 oikaistu käyttökate VMP Oyj:n oikaistuun käyttökatteeseen, josta on vähennetty Varamiespalvelu-Group-konsernin oikaistu käyttökate 1.1.-30.6.2017 
ja lisätty VMP Oyj:n oikaistu käyttökate 1.1.-30.6.2018.
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oli 5,03 euroa. Osakkeen päätöskurssi kesäkuun lopussa 
oli 5,29 euroa ja VMP:n markkina-arvo 71,4 milj. euroa.

 
VMP:n hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet 
omistavat yhteensä 918 420 VMP:n osaketta, mikä 
vastaa noin 6,2 % VMP:n osakkeista ja niiden tuotta-
masta äänimäärästä. Osakemäärät sisältävät henkilöi-
den suorat omistukset. Lisäksi hallituksen jäseniä toimii 
merkittävien osakkeenomistajien johtotehtävissä.

Hallinnointi

Yhtiön tilinpäätös vahvistettiin varsinaisessa yhtiö- 
kokouksessa 27.3.2018. 

VMP:n osakkeenomistajat päättivät yksimielisellä pää-
töksellä 18.5.2018 muuttaa yhtiön yhtiömuodoltaan 
julkiseksi osakeyhtiöksi ja yhtiön nimeksi VMP Oyj. Sa-
malla yhtiön osakepääoma korotettiin rahastokoro-
tuksella julkiselta osakeyhtiöltä vaadittuun 80 000 
euroon. Lisäksi päätettiin liittää yhtiön osakkeet arvo- 
osuusjärjestelmään. VMP Oyj:n uusiksi hallituksen var-
sinaisiksi jäseniksi valittiin Joni Aaltonen, Heimo Hakka-
rainen, Tapio Pajuharju ja Paul Savolainen. Hallituksen 
jäseninä jatkavat Liisa Harjula, Mika Uotila ja Virva Ve-
sanen. Hallituksen puheenjohtajana toimii Liisa Harjula.

VMP:n osakkeenomistajat päättivät 18.5.2018 yksimie-
lisellä päätöksellä lisätä VMP Oyj:n osakkeiden luku-
määrää jakamalla osakkeita maksuttomalla osakean-
nilla (split). Kutakin osaketta kohden jaettiin kolme 
uutta osaketta ja yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi  
1 188 000 osakkeesta 4 752 000 osakkeeseen. Lisäksi 
päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakevaih-
don yhteydessä toteutettavasta osakeannista. Tämän 
valtuutuksen nojalla hallitus päätti 29.5.2018 toteut-
taa osakevaihtojärjestelyn, jossa konsernin vähemmis-
töosakkaille annettiin VMP Oyj:n osakkeita yhteensä  
3 102 557 osaketta ja osakkeiden merkintähinta mak-
settiin tytäryhtiöosakkeilla.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä oli aikaisemmin lunastus- ja 
suostumuslausekkeet. Yhtiön osakkeenomistajat päät- 
tivät 18.5.2018 tehdyllä päätöksellä poistaa nämä lau- 
sekkeet yhtiöjärjestyksestä listautumisen yhteydessä. 
VMP:n osakkeenomistajat valtuuttivat 18.5.2018 halli-
tuksen päättämään suunnatusta osakeannista yhtiön  

listautumisen yhteydessä. Valtuutuksen nojalla annet-
tavien tarjottavien osakkeiden lukumäärä on enintään 
11 000 000. VMP:n hallitus päätti 5.6.2018 edellä 
mainitun valtuutuksen nojalla Yhtiön listautumiseen 
liittyvästä maksullisesta suunnatusta osakeannista, 
jossa laskettiin liikkeelle yleisö- ja henkilöstöannissa 
yhteensä 6 038 819 osaketta. Lisäksi VMP:n hallitus 
päätti 18.6.2018 lisäosakkeita koskevasta Danske Bank 
A/S, Suomen sivuliikkeelle suunnatusta osakeannista, 
jossa laskettiin liikkeelle yhteensä 905 822 osaketta 
mahdollisia vakauttamistoimenpiteitä varten. Osakkeet 
merkittiin katsauskauden päättymisen jälkeen. 

 

VMP:n osakkeenomistajat valtuuttivat 18.5.2018 halli-
tuksen päättämään osakeannista tai osakeyhtiölain  
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien tai 
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuu-
tuksen nojalla voidaan antaa yhtiön uusia tai luovuttaa 
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja annettavien 
osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään  
2 000 000 osaketta. Osakeanti ja osakkeisiin oikeut-
tavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 
(suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

VMP:n osakkeenomistajat valtuuttivat 18.5.2018  
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimi-
sesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien yhtiön omien  
osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään  
1 000 000 osaketta. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä 
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä 
enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiö- 
kokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 
30.6.2019 asti.

Ylimääräinen yhtiökokous 30.5.2018 valtuutti hallituk-
sen päättämään järjestämissopimuksen ja listalleot-
toesitteen hyväksymisestä sekä listautumishakemuk-
sen jättämisestä Nasdaq Helsingin First North markkina 
-paikalle. Tällä valtuutuksella VMP:n hallitus päätti 
5.6.2018, että yhtiö tulee hakemaan osakkeiden otta-
mista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq  
Helsingin First North -markkinapaikalla. Kaupankäynti 
osakkeilla aloitettiin 19.6.2018.
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Riskit ja epävarmuustekijät

VMP:n riskienhallinnan periaatteissa määritellään 
konsernin riskienhallinnan pääperiaatteet ja tavoitteet. 
Riskienhallinnan periaatteet pohjautuvat Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodiin (2015). Riskienhallin-
nan tavoitteena on varmistaa konsernin tavoitteiden 
saavuttaminen sekä toiminnan häiriötön jatkuvuus. 

Yleinen heikko taloudellinen kehitys Suomessa tai Ruot-
sissa voi vaikuttaa välillisesti haitallisesti VMP:n liiketoi-
mintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Talouden laskusuh-
danteissa on mahdollista, että yhtiöt käyttävät vähem- 
män vuokratyövoimaa ja muita VMP:n tarjoamia henki-
löstöpalveluja. Olennaisia lyhyen aikavälin riskejä ovat 
myös koventuva kilpailu henkilöstöpalvelu- ja rekrytointi-
markkinalla, muutokset lainsäädännössä tai työehtosopi-
muksissa ja liiketoiminnan kausiluonteisuus. 

Tarkempaa tietoa VMP:n riskienhallinnasta löytyy 
yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.vmpgroup.fi.

Pitkän aikavälin taloudelliset  
tavoitteet

Hallitus on hyväksynyt seuraavat pitkän aikavälin
taloudelliset tavoitteet.

• Kasvu: Markkinakasvua nopeampi liikevaihdon 
kasvu

• Kannattavuus: 10 prosentin oikaistu käyttökate- 
prosentti

• Velkaantumisaste: Nettovelan suhde oikaistuun 
käyttökatteeseen 1,5-kertainen

• Osingonmaksu: Tavoitteena on jakaa osinkona  
osakkeenomistajille 30–50 prosenttia vuosittai-
sesta nettotuloksesta oikaistuna liikearvon pois-
toilla. Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja 
yhtiön taloudellisen aseman, kassavirran ja kas-
vuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasa- 
painon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella 
esityksen jaettavan osingon määrästä. 

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Listautumisannissa vakauttamisjärjestäjänä toiminut 
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike päätti VMP:n osake- 
kurssin kehityksen johdosta keskeyttää vakauttamis- 
ajan 4.7.2018. Listautumisen jälkeen ei suoritettu 
vakauttamistoimenpiteitä.

Lisäosakeoption mukaisesti suunnatussa osakeannissa 
Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle myönnetty 
osakkeiden merkintäoikeus päätetiin toteuttaa 4.7.2017. 
Samassa yhteydessä Danske Bansk A/S, Suomen 
sivuliike palautti osakelainaussopimuksen perusteella 
lainatut osakkeet Sentica Buyout V Ky:lle ja Sentica 
Buyout V Co-Investment Ky:lle. Lisäosakeoption mu-
kaiset osakkeet määrältään 4,5 milj. euroa maksettiin 
yhtiölle 5.7.2018 ja ne rekisteröitiin 6.7.2018.

Henkilöstöannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröi-
tiin 6.7.2018. Lisäosakkeiden ja henkilöstöannissa mer-
kittyjen osakkeiden rekisteröinnin myötä yhtiön osak-
keiden lukumäärä nousi yhteensä 14 799 198 
osakkeeseen.

Helsingissä 28.8.2018

VMP OYJ

Hallitus

  

Lisätietoja:

Juha Pesola, toimitusjohtaja,  
puh. +358 (0)40 307 5105

Jarmo Korhonen, talousjohtaja,  
puh. +358 (0)40 510 9336

Tulosjulkistukset 2018 

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2018  
21.11.2018 klo 8.00.

Tulosjulkistustilaisuus: Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään keskiviikkona 29.8.2018 klo 11.00 
suorana audiocast-lähetyksenä osoitteessa https://vmp.videosync.fi/h1-katsaus. Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja  
Juha Pesola ja talousjohtaja Jarmo Korhonen. Tilaisuuden aikana voit esittää kysymyksiä verkon välityksellä.
Esitysaineisto on saatavilla ennen tiedotustilaisuutta yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.vmpgroup.fi/sijoittajat.  
Audiocastin nauhoitus on saatavilla samassa osoitteessa myöhemmin päivän aikana.  
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Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

VMP Oyj on perustettu 8.9.2017. Yhtiö hankki Varamies- 
palvelu-Group-konsernin omistukseensa 31.10.2017 
osakekaupalla, mistä johtuen VMP Oyj:n konserniti-
linpäätös vuodelta 2017 pitää sisällään VMP:n opera-
tiivisen liiketoiminnan vain kahden kuukauden ajalta. 
Osakekaupalla ei ollut vaikutusta VMP:n operatiiviseen lii-
ketoimintaan, mutta sen johdosta VMP:lle syntyi mer-
kittävä liikearvo ja sen rahoitusrakenne muuttui. VMP:n 
rahoitusrakenne on muuttunut myös keväällä 2018 to-
teutetun rahoitusjärjestelyn ja listautumisen myötä.

VMP-konsernin sekä Varamiespalvelu-Group-konser-
nin tilinpäätös noudattaa suomalaista tilinpäätösnor-
mistoa (FAS). Varat ja velat arvostetaan hankintame-
noon tai sitä alempaan/korkeampaan käypään arvoon. 

Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyö-
dykkeet ovat arvostettu suunnitelmapoistoin vähen-
nettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet 
suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muut-
tuvaan hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien saa-
misiin merkityt myynti- ja muut saamiset on arvostettu 
nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköi-
seen arvoonsa. Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien 
aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta-
meno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mu-
kaisesti. Poistosuunnitelmana toteutetaan EVL-maksi-
mipoistoja. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon 
ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pito-
aikana. 

Laskennallinen verosaaminen on laskettu verotuksen 
ja puolivuotiskatsauksen välisille eroille käyttäen tar-
kasteluhetkellä vahvistettua verokantaa. Laskennalli-
nen verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti, kun 
on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy vero-
tettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan 
hyödyntää.

Ulkomaiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi 
käyttäen tilinpäätöspäivän kurssia.

Konsernitilinpäätöstä tehtäessä sisäisen omistuksen 
eliminoinnissa on käytetty hankintamenomenetelmää. 
Sisäiset liiketapahtumat sekä keskinäiset saamiset ja 
velat on eliminoitu.

Seuraavissa taulukoissa esitetään VMP-konsernin 
osavuositietoja 30.6.2018 päättyneeltä puolivuosikau-
delta. Vertailutietona esitetään Varamiespalvelu- 
Group-konsernin (VPG-konserni) osavuositietoja 
30.6.2017 päättyneeltä puolivuosikaudelta ja Vara-
miespalvelu-Group-konsernin tietoja tilikaudelta 
1.1.-31.12.2017. Osavuositiedot eivät ole vertailukelpoi-
sia osakekaupan seurauksena syntyneiden liikearvon 
poistojen ja rahoituskustannusten osalta. Luvut ovat 
tilintarkastamattomia. 
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(tuhatta euroa)
1.4.-30.6.2018
VMP-konserni

1.4.-30.6.2017
VPG-konserni Muutos %

1.1.-31.12.2017
VPG-konserni

Liikevaihto 32 430 27 227 19,1 % 109 519

Liiketoiminnan muut tuotot 78 28 175,2 % 73

Materiaalit ja palvelut -559 -590 -5,3 % -2 248

Henkilöstökulut -27 2617 -21 317 27,9 % -85 100

Poistot ja arvonalentumiset -1 8958 -772 145,4 % -3 201

Liiketoiminnan muut kulut -2 2309 -3 223 -30,8 % -12 959

Liikevoitto (tappio) 563 1 353 -58,4 % 6 084

Rahoitustuotot- ja kulut -4 01210 -51 7793,2 % -339

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -3 449 1 302 -365,0 % 5 746

Tuloverot -361 -336 7,3 % -1 466

Laskennalliset verot 64911 0 - 0

Vähemmistöosuudet -312 2 -20907,7 % -8

Kauden voitto (tappio) -3 474 967 -459,2 % 4 272

(tuhatta euroa)
1.1.-30.6.2018
VMP-konserni

1.1.-30.6.2017
VPG-konserni Muutos %

1.1.-31.12.2017
VPG-konserni

Liikevaihto 60 455 50 361 20,0 % 109 519

Liiketoiminnan muut tuotot 208 36 472,7 % 73

Materiaalit ja palvelut -1 159 -1 097 5,7 % -2 248

Henkilöstökulut -50 410 -39 538 27,5 % -85 100

Poistot ja arvonalentumiset -3 70212 -1 533 141,5 % -3 201

Liiketoiminnan muut kulut -4 62513 -6 106 -24,3 % -12 959

Liikevoitto (tappio) 767 2 123 -63,9 % 6 084

Rahoitustuotot- ja kulut -4 61514 -108 4174,3 % -339

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -3 848 2 015 -290,9 % 5 746

Tuloverot -762 -560 36,0 % -1 466

Laskennalliset verot 64915 0 - 0

Vähemmistöosuudet -4 1 -577,7 % -8

Kauden voitto (tappio) -3 964 1 456 -372,2 % 4 272

Konsernin tuloslaskelma

7 Henkilöstökuluissa on konsernin henkilöstöön liittyvien kulujen lisäksi esitetty itsensätyöllistäjien palkkoihin liittyviä kuluja.  
8 Konserniliikearvosta ja konserniliikearvon poistoista on tarkempi erittely taulukko-osassa vakuuksien ja vastuusitoumuksien jälkeen.
9 Liiketoiminnan muiden kulujen pienentymisen taustalla on osittain verottajan kannanoton ”Laskutuspalveluyritysten maksamat matkakustannusten korvaukset ennakkoperinnässä ja tulo- 

vetuksessa”  (6.11.2017 / diaarinro A201/200/2017) seurauksena toteutettu kirjauskäytännön muutos, missä itsensätyöllistäjille maksettujen korvausten kuluvaikutus on kirjanpidossa liiketoi-
minnan muiden kulujen sijaan otettu  osaksi henkilöstökuluja.

10 Rahoitustuotoissa ja kuluissa esitetään korkokulujen lisäksi listautumiseen liittyviä kuluja määrältään 3 266 tuhatta euroa.
11 Katsauskaudelle kirjattiin laskennallinen verosaaminen 649 tuhatta euroa konsernin emoyhtiölle syntyneestä tappiosta, jota vastaan johdon arvion mukaan syntyy tulevaisuudessa  

verotettavaa tuloa.
12 Konserniliikearvosta ja konserniliikearvon poistoista on tarkempi erittely taulukko-osassa vakuuksien ja vastuusitoumuksien jälkeen.
13 Liiketoiminnan muiden kulujen pienentymisen taustalla on osittain verottajan kannanoton ”Laskutuspalveluyritysten maksamat matkakustannusten korvaukset ennakkoperinnässä ja tulovero-

tuksessa”  (6.11.2017 / diaarinro A201/200/2017) seurauksena toteutettu kirjauskäytännön muutos, missä itsensätyöllistäjille maksettujen korvausten kuluvaikutus on kirjanpidossa liiketoimin-
nan muiden kulujen sijaan otettu  osaksi henkilöstökuluja.

14 Rahoitustuotoissa ja kuluissa esitetään korkokulujen lisäksi listautumiseen liittyviä kuluja määrältään 3 266 tuhatta euroa.
15 Katsauskaudelle kirjattiin laskennallinen verosaaminen 649 tuhatta euroa konsernin emoyhtiölle syntyneestä tappiosta, jota vastaan johdon arvion mukaan syntyy tulevaisuudessa verotetta-

vaa tuloa.
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(tuhatta euroa)
30.6.2018

VMP-konserni
30.6.2017

VPG-konserni Muutos %
31.12.2017

VPG-konserni

V a s t a a v a a

PYSYVÄT VASTAAVAT

   Aineettomat hyödykkeet

      Aineettomat oikeudet 201 319 -37,1 % 224

      Liikearvo 102 236 -57,0 % 138

      Konserniliikearvo 64 22416 12 505 413,6 % 15 637

      Muut pitkävaikutteiset menot 1 948 2 207 -11,7 % 2 108

      Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä 85 0 - 0

   Aineettomat hyödykkeet 66 559 15 267 336,0 % 18 108

   Aineelliset hyödykkeet

      Koneet ja kalusto 385 393 -2,0 % 416

      Muut aineelliset hyödykkeet 27 24 12,6 % 24

      Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0 0 - 7

   Aineelliset hyödykkeet 412 417 -1,2 % 447

   Sijoitukset

      Muut osakkeet ja osuudet 226 131 72,9 % 181

      Muut saamiset 0 135 -100,0 % 0

   Sijoitukset 226 266 -15,0 % 181

PYSYVÄT VASTAAVAT 67 197 15 950 321,3 % 18 735

VAIHTUVAT VASTAAVAT

   Vaihto-omaisuus

      Valmiit tuotteet / tavarat 0 7 -100,0 % 0

   Vaihto-omaisuus 0 7 -100,0 % 0

   Saamiset

   Pitkäaikaiset

      Lainasaamiset 6 50 -88,0 % 11

      Muut saamiset 109 78 39,8 % 78

   Pitkäaikaiset 115 128 -10,0 % 89

   Lyhytaikaiset

      Myyntisaamiset 15 684 12 183 28,7 % 14 523

      Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0 1 -100,0 % 960

      Lainasaamiset 20 226 -91,2 % 106

      Laskennalliset verosaamiset 64917 0 - 0

      Muut saamiset 521 120 335,5 % 219

      Siirtosaamiset 1 630 1 262 29,1 % 1 044

   Lyhytaikaiset 18 504 13 792 34,2 % 16 852

   Saamiset 18 619 13 920 33,8 % 16 941

   Rahat  6 242 3 071 103,3 % 4 038

   Rahat ja pankkisaamiset 6 242 3 071 103,3 % 4 038

VAIHTUVAT VASTAAVAT 24 862 16 998 46,3 % 20 980

V a s t a a v a a 92 058 32 948 179,4 % 39 715

Konsernin tase

16  Konserniliikearvosta ja konserniliikearvon poistoista on tarkempi erittely on taulukko-osiossa vakuuksien ja vastuusitoumuksien jälkeen.
17 Katsauskaudelle kirjattiin laskennallinen verosaaminen 649 tuhatta euroa konsernin emoyhtiölle syntyneestä tappiosta, jota vastaan johdon arvion mukaan syntyy tulevaisuudessa    

 verotettavaa tuloa.
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(tuhatta euroa)
30.6.2018

VMP-konserni
30.6.2017

VPG-konserni Muutos %
31.12.2017

VPG-konserni

V a s t a t t a v a a

OMA PÄÄOMA

   Osakepääoma 80 3 3103,6 % 3

   Muuntoero -153 -24 524,5 % -151

   Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 55 260 4 151 1231,4 % 4 151

   Edellisten tilikausien voitto/tappio -990 -884 12,0 % -757

   Kauden voitto (tappio) -3 964 1 456 -372,2 % 4 272

OMA PÄÄOMA 50 232 4 701 968,5 % 7 516

VÄHEMMISTÖOSUUDET 27 45 -40,0 % 37

VIERAS PÄÄOMA

   Pitkäaikainen

      Pääomalainat 0 2 246 -100,0 % 0

      Lainat rahoituslaitoksilta 20 000 3 911 411,4 % 11 834

      Ostovelat 0 14 -100,0 % 4

      Velat saman konsernin yrityksille 0 3 993 -100,0 % 0

      Muut velat 847 880 -3,7 % 847

   Pitkäaikainen 20 847 11 044 88,8 % 12 685

   Lyhytaikainen

      Lainat rahoituslaitoksilta 0 1 014 -100,0 % 1 666

      Saadut ennakot 11 18 -38,3 % 15

      Ostovelat 2 520 1 412 78,5 % 1 713

      Velat saman konsernin yrityksille 0 1 830 -100,0 % 162

      Muut velat 6 529 6 228 4,8 % 6 673

      Siirtovelat 11 892 6 656 78,7 % 9 247

   Lyhytaikainen 20 952 17 158 22,1 % 19 476

VIERAS PÄÄOMA 41 799 28 202 48,2 % 32 161

V a s t a t t a v a a 92 058 32 948 179,4 % 39 715

Konsernin tase
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(tuhatta euroa) Osakepääoma

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto Muuntoerot

Kertyneet 
voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2018 3 1 186 -6 -1 550 -368

Osakepääoman korotus 78 -78 0

Sijoitukset 8 811 8 811

Osakevaihto 15 340 15 340

Listautumisanti 30 00018 30 000

Vähemmistöosuuden poistuminen 423 423

Muuntoerot -146 136 -10

Kauden tulos -3 964 -3 964

Oma pääoma 30.6.2018 80 55 260 -153 -4 956 50 232

VPG-konserni

(tuhatta euroa) Osakepääoma

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto Muuntoerot

Kertyneet 
voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2017 3 4 151 -124 581 4 610

Osingonjako -1 296 -1 296

Muuntoerot 100 -169 -69

Kauden tulos 1 456 1 456

Oma pääoma 30.6.2017 3 4 151 -24 572 4 701

(tuhatta euroa) Osakepääoma

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto Muuntoerot

Kertyneet 
voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2017 3 4 151 -124 581 4 610

Osingonjako -1 296 -1 296

Muuntoerot -27 -42 -69

Kauden tulos 4 272 4 272

Oma pääoma 31.12.2017 3 4 151 -151 3 515 7 516

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

VMP-konserni

18 Listautumisannissa määrältään 30 000 tuhatta euroa on mukana yleisöanti 28 253 tuhatta euroa sekä katsauskauden päättymisen jälkeen rekisteröity henkilöstöanti määrältään  
   1 747 tuhatta euroa.
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(tuhatta euroa)
1.4.-30.6.2018
VMP-konserni

1.4.-30.6.2017
VPG-konserni Muutos %

1.1.-31.12.2017
VPG-konserni

Liiketoiminnan rahavirta:

Myynnistä saadut maksut 30 640 25 178 21,7 % 106 342

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 192 28 581,3 % 73

Maksut liiketoiminnan kuluista (–) -28 403 -23 604 20,3 % -97 970

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 430 1 602 51,7 % 8 445

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista (–) -25 -2 974,1 % -31

Saadut korot liiketoiminnasta 4 5 -23,2 % 54

Maksetut välittömät verot (–) -266 -532 -50,0 % -926

Liiketoiminnan rahavirta 2 143 1 073 99,8 % 7 543

Investointien rahavirta:

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–) -247 -185 33,4 % -637

Investoinnit muihin sijoituksiin (–) 0 -3 -100,0 % -50

Luovutustulot muista sijoituksista 0 0 - 3

Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0 - 121

Ostetut tytäryhtiöosakkeet -2 143 -135 1487,2 % -4 324

Investointien rahavirta -2 390 -323 639,3 % -4 887

Rahoituksen rahavirta:

Maksullinen osakeanti 37 50519 0 - 0

Lyhytaikaisten saamisten muutos 2 0 - 0

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu 0 -14 -100,0 % -866

Pitkäaikaisten lainojen nostot 18 833 0 - 13 500

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (–) -50 789 0 - -13 159

Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista (–) -3 206 -43 7413,5 % -358

Maksetut osingot ja muu voitonjako (–) 0 -1 296 -100,0 % -1 296

Rahoituksen rahavirta 2 314 -1 352 -271,1 % -2 179

Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (–) 2 068 -603 477

Rahavarat kauden alussa 4 174 3 674 3 561

Rahavarat kauden lopussa 6 242 3 071 4 038

Rahavarojen muutos 2 068 -603 477

Konsernin rahavirtalaskelma

19  Maksullinen osakeanti 37 505 muodostuu listautumisen rahavirrasta 30 000 tuhatta euroa ja listautumista ennen toteutetusta sijoituksesta sijoitetun oman pääoman rahastoon määrältään  
   7 505 tuhatta euroa.
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20 Maksullinen osakeanti 37 505 muodostuu listautumisen rahavirrasta 30 000 tuhatta euroa ja listautumista ennen toteutetusta sijoituksesta sijoitetun oman pääoman rahastoon määrältään  
  7 505 tuhatta euroa.

(tuhatta euroa)
1.1.-30.6.2018
VMP-konserni

1.1.-30.6.2017
VPG-konserni Muutos %

1.1.-31.12.2017
VPG-konserni

Liiketoiminnan rahavirta:

Myynnistä saadut maksut 59 529 48 797 22,0 % 106 342

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 200 36 452,9 % 73

Maksut liiketoiminnan kuluista (–) -55 039 -45 899 19,9 % -97 970

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 4 691 2 934 59,9 % 8 445

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista (–) -80 -6 1162,0 % -31

Saadut korot liiketoiminnasta 11 6 100,5 % 54

Maksetut välittömät verot (–) -1 232 -710 73,7 % -926

Liiketoiminnan rahavirta 3 390 2 227 52,4 % 7 543

Investointien rahavirta:

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–) -335 -292 14,7 % -637

Investoinnit muihin sijoituksiin (–) 0 -3 -100,0 % -50

Luovutustulot muista sijoituksista 0 0 - 3

Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0 - 121

Ostetut tytäryhtiöosakkeet -2 895 -635 355,9 % -4 324

Investointien rahavirta -3 230 -930 247,4 % -4 887

Rahoituksen rahavirta:

Maksullinen osakeanti 37 50520 0 - 0

Lyhytaikaisten saamisten muutos 86 0 - 0

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu 0 0 - -866

Pitkäaikaisten lainojen nostot 18 833 0 - 13 500

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (–) -51 624 -222 23130,9 % -13 159

Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista (–) -3 452 -266 1199,2 % -358

Maksetut osingot ja muu voitonjako (–) 0 -1 296 -100,0 % -1 296

Rahoituksen rahavirta 1 251 -1 784 -170,1 % -2 179

Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (–) 1 412 -490 477

Rahavarat kauden alussa 4 830 3 561 3 561

Rahavarat kauden lopussa 6 242 3 071 4 038

Rahavarojen muutos 1 412 -490 477

  

Konsernin rahavirtalaskelma
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(miljoonaa euroa) 

1.4.-30.6. 
2018

VMP- 
konserni

1.4.-30.6. 
2017

VPG- 
konserni Muutos %

1.1.-30.6. 
2018

VMP- 
konserni

1.1.-30.6. 
2017

VPG- 
konserni Muutos  %

1.1.-31.12. 
2017

VPG- 
konserni

Konserniliikearvo kauden alussa 54,322 12,9 320,9 % 54,723 13,4 308,2 % 13,4

Lisäykset 11,5 0,1 11400,0 % 12,6 0,1 12500,0 % 4,2

Poistot -1,6 -0,5 220,0 % -3,1 -1,0 210,0 % -2,0

Konserniliikearvo kauden lopussa 64,2 12,5 413,6 % 64,2 12,5 413,6 % 15,6

(tuhatta euroa) 30.6.2018 31.12.201721 

Leasingvuokravastuut 409 383

Vuokravastuut 1 945 1 297

Muut annetut vakuudet

Takaukset 10 239 28 254

Luotollinen konsernipankkitili, myönnetty limiitti 3 000 3 000

Yrityskiinnitys 80 600 80 600

Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 86 107 64 882

Suojaavien johdannaisten liitetiedot

Suojattu lainapääoma 20 000 26 500

Koronvaihtosopimusten nimellismäärä 12 834 13 250

Sopimusten käypä arvo -79 -58

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Konserniliikearvon muutokset

21 Vertailutietona on esitetty VMP-konsernin vakuudet ja vastuusitoumukset 31.12.2017.
22 Konserniliikearvossa kauden alussa 1.4.2018 mukana 31.10.2017 Varamiespalvelu-Group-konsernin hankinnasta syntynyt konserniliikearvo.
23 Konserniliikearvossa kauden alussa 1.1.2018 mukana 31.10.2017 Varamiespalvelu-Group-konsernin hankinnasta syntynyt konserniliikearvo.
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Tunnusluvut

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu)

1.4.-30.6. 
2018

VMP- 
konserni

1.4.-30.6. 
2017

VPG- 
konserni Muutos %

1.1.-30.6. 
2018

VMP- 
konserni

1.1.-30.6. 
2017

VPG- 
konserni Muutos %

1.1.-31.12. 
2017

VPG- 
konserni

Tuloslaskelman tunnusluvut

Orgaaninen kasvu, prosenttia 10,6 % - - 12,5 % - - 15,2 %

Käyttökate (EBITDA) 2 458 2 125 15,7 % 4 468 3 656 22,2 % 9 286

Käyttökateprosentti 7,6 % 7,8 % - 7,4 % 7,3 % - 8,5 %

Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 2 214 1 916 15,6 % 4 000 3 211 24,6 % 8 327

EBITA-prosentti 6,8 % 7,0 % - 6,6 % 6,4 % - 7,6 %

Liikevoitto 563 1 353 -58,4 % 767 2 123 -63,9 % 6 084

Liikevoittoprosentti 1,7 % 5,0 % - 1,3 % 4,2 % - 5,6 %

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 19324 0 - 54225 0 - 0

Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 2 651 2 125 24,8 % 5 010 3 656 37,0 % 9 286

Oikaistu käyttökateprosentti 8,2 % 7,8 % - 8,3 % 7,3 % - 8,5 %

Oikaistu EBITA 2 408 1 916 25,7 % 4 542 3 211 41,4 % 8 327

Oikaistu EBITA-prosentti 7,4 % 7,0 % - 7,5 % 6,4 % - 7,6 %

Oikaistu liikevoitto 756 1 353 -44,1 % 1 309 2 123 -38,4 % 6 084

Oikaistu liikevoittoprosentti 2,3 % 5,0 % - 2,2 % 4,2 % - 5,6 % 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,26   - - -0,29   - - -

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,26   - - -0,29   - - -

Taseen tunnusluvut

Nettovelka - - - 14 605 10 803 35,2 % 10 471

Nettovelka / Oikaistu käyttökate  
(Velkaantumisaste), suhdeluku

- - - 1,4x26 - - 1,1x

Gearing, prosenttia - - - 29,1 % 229,8 % - 139,3 %

Omavaraisuusaste, prosenttia - - - 54,6 % 14,3 % - 18,9 %

Rahavirran tunnusluvut

Operatiivinen vapaa kassavirta 2 183 1 417 54,1 % 4 356 2 642 64,9 % 7 808

Kassavirtasuhde, prosenttia 88,8 % 66,7 % - 97,5 % 72,3 % - 84,1 %

Investoinnit

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin  
hyödykkeisiin

-247 -185 33,4 % -335 -292 14,7 % -637

Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin -2 143 -135 1487,2 % -2 895 -635 355,9 % -4 324

Operatiiviset tunnusluvut 

Ketjuliikevaihto, miljoona euroa 54 44 22 % 99 81 23 % 178

Franchise-maksut, miljoona euroa 2,3 1,9 22,5 % 4,2 3,4 24,0 % 7,7

Eezy nettoliikevaihto, miljoona euroa 0,8 0,7 11,6 % 1,4 1,3 13,5 % 2,9

24 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on huhti-kesäkuussa 2018 kirjattu 193 tuhatta euroa irtisanomiskorvauksiin liittyviä henkilöstökuluja.
25 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on tammi-kesäkuussa 2018 kirjattu 542 tuhatta euroa irtisanomiskorvauksiin ja yrityskaupan tulospalkkioihin liittyviä henkilöstökuluja.
26 Oikaistuna käyttökatteena on käytetty viimeisen 12 kuukautden oikaistua käyttökatetta 10,5 miljoonaa euroa. Viimeisen 12 kuukauden oikaistu käyttökate on laskettu yhdistämällä   

  Varamiespalvelu-Group-konsernin 1.1.-31.102017 oikaistu käyttökate VMP Oyj:n oikaistuun käyttökatteeseen, josta on vähennetty Varamiespalvelu-Group-konsernin oikaistu käyttökate  
  1.1.-30.6.2017 ja lisätty VMP Oyj:n oikaistu käyttökate 1.1.-30.6.2018.
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(tuhatta euroa)
1.4.-30.6.2018
VMP-konserni

1.4.-30.6.2017
VPG-konserni

1.1.-31.12.2017
VPG-konserni

Orgaaninen kasvu

Liikevaihto 32 430 27 227 109 519

Liikevaihdon kasvu 5 203 19 462

Yritysostojen vaikutus -2 309  -5 811

Orgaaninen kasvu, euroa 2 894 13 651

Orgaaninen kasvu, prosenttia 10,6 % 15,2 %

Käyttökate (EBITDA) ja oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA)

Liikevoitto 563 1 353 6 084

Poistot ja arvonalentumiset 1 895 772 3 201

Käyttökate (EBITDA) 2 458 2 125 9 286

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 19327 0 0

Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 2 651 2 125 9 286

Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) ja Oikaistu EBITA

Liikevoitto 563 1 353 6 084

Liikearvon poistot 1 65228 563 2 243

Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 2 127 1 916 8 327

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 19329 0 0

Oikaistu EBITA 2 408 1 916 8 327

Oikaistu liikevoitto

Liikevoitto 563 1 353 6 084

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 19330 0 0

Oikaistu liikevoitto 756 1 353 6 084

Operatiivinen vapaa kassavirta

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja (rahavirtalaskelmasta) 2 430 1 602 8 445

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (rahavirtalaskelmasta) -247 -185 -637

Operatiivinen vapaa kassavirta 2 183 1 417 7 808

Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen

27 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on huhti-kesäkuussa 2018 kirjattu 193 tuhatta euroa irtisanomiskorvauksiin liittyviä henkilöstökuluja.
28 Konserniliikearvosta ja konserniliikearvon poistoista on tarkempi erittely taulukko-osassa vakuuksien ja vastuusitoumuksien jälkeen.
29 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on huhti-kesäkuussa 2018 kirjattu 193 tuhatta euroa irtisanomiskorvauksiin liittyviä henkilöstökuluja.
30 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on huhti-kesäkuussa 2018 kirjattu 193 tuhatta euroa irtisanomiskorvauksiin liittyviä henkilöstökuluja.
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Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen

(tuhatta euroa)
1.1.-30.6.2018
VMP-konserni

1.1.-30.6.2017
VPG-konserni

1.1.-31.12.2017
VPG-konserni

Orgaaninen kasvu

Liikevaihto 60 455 50 361 109 519

Liikevaihdon kasvu 10 094 19 462

Yritysostojen vaikutus -3 813  -5 811

Orgaaninen kasvu, euroa 6 281 13 651

Orgaaninen kasvu, prosenttia 12,5 % 15,2 %

Käyttökate (EBITDA) ja oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA)

Liikevoitto 767 2 123 6 084

Poistot ja arvonalentumiset 3 702 1 533 3 201

Käyttökate (EBITDA) 4 468 3 656 9 286

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 54231 0 0

Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 5 010 3 656 9 286

Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) ja Oikaistu EBITA

Liikevoitto 767 2 123 6 084

Liikearvon poistot 3 23332 1 088 2 243

Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 4 000 3 211 8 327

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 54233 0 0

Oikaistu EBITA 4 542 3 211 8 327

Oikaistu liikevoitto

Liikevoitto 767 2 123 6 084

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 54234 0 0

Oikaistu liikevoitto 1 309 2 123 6 084

Operatiivinen vapaa kassavirta

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja (rahavirtalaskelmasta) 4 691 2 934 8 445

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (rahavirtalaskelmasta) -335 -292 -637

Operatiivinen vapaa kassavirta 4 356 2 642 7 808

31 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on tammi-kesäkuussa 2018 kirjattu 542 tuhatta euroa irtisanomiskorvauksiin ja yrityskaupan tulospalkkioihin liittyviä henkilöstökuluja.
32 Konserniliikearvosta ja konserniliikearvon poistoista on tarkempi erittely taulukko-osassa vakuuksien ja vastuusitoumuksien jälkeen.
33 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on tammi-kesäkuussa 2018 kirjattu 542 tuhatta euroa irtisanomiskorvauksiin ja yrityskaupan tulospalkkioihin liittyviä henkilöstökuluja.
34 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on tammi-kesäkuussa 2018 kirjattu 542 tuhatta euroa irtisanomiskorvauksiin ja yrityskaupan tulospalkkioihin liittyviä henkilöstökuluja.
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Tuloslaskelman tunnusluvut

Orgaaninen kasvu, prosenttia =
Yli 12 kk konserniin kuuluneiden yhtiöiden ja liiketoimintojen liikevaihdon kasvu, josta eliminoitu Suomen 
henkilöstövuokrauspalveluiden osalta palvelualueiden liiketoimintasiirtojen vaikutus orgaaniseen kasvuun 
konserniyhtiöiden ja franchise-yrittäjien välillä

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Käyttökateprosentti = Käyttökate
Liikevaihto

Liikevoitto ennen liikearvon poistoja 
(EBITA)

= Liikevoitto + liikearvon poistot

EBITA-prosentti = EBITA
Liikevaihto

Liikevoitto = Voitto ennen vähemmistön osuutta, tilinpäätössiirtoja, tuloveroja, rahoitustuottoja ja rahoituskuluja 

Liikevoittoprosentti = Liikevoitto
Liikevaihto

Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) = Käyttökate + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Oikaistu käyttökateprosentti = Oikaistu käyttökate
Liikevaihto

Oikaistu EBITA = EBITA + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Oikaistu EBITA-prosentti = Oikaistu EBITA
Liikevaihto

Oikaistu liikevoitto = Liikevoitto + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Oikaistu liikevoittoprosentti = Oikaistu liikevoitto
Liikevaihto

Osakekohtainen tulos, laimentamaton = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Osakekohtainen tulos, laimennettu =
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo huomioiden vaikutukset, joita aiheutuisi 
emoyhtiön mahdollisista tulevaisuudessa tapahtuvista osakkeiden liikkeeseenlaskua koskevista velvoitteista

Taseen tunnusluvut

Nettovelka = Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + pääomalainat + pitkä- ja lyhytaikaiset velat saman 
konsernin yrityksille + pitkäaikaiset muut velat - rahavarat

Nettovelka / Oikaistu käyttökate 
(Velkaantumisaste)

= Nettovelka
Oikaistu käyttökate

Gearing = Nettovelka
Oma pääoma

Omavaraisuusaste = Oma pääoma
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Rahavirran tunnusluvut

Operatiivinen vapaa kassavirta = Rahavirtalaskelmassa esitetty liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja - investoinnit aineellisiin 
ja aineettomiin hyödykkeisiin

Kassavirtasuhde = Operatiivinen vapaa kassavirta
Käyttökate

Investoinnit
Investoinnit aineellisiin ja  
aineettomiin hyödykkeisiin

= Rahavirtalaskelmassa esitetyt investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin = Rahavirtalaskelmassa esitetyt ostetut tytäryhtiöosakkeet

Operatiiviset tunnusluvut

Ketjuliikevaihto = Konserniliikevaihto + ketjuyrittäjien liikevaihto - franchisemaksut  
(ja muu olennainen ketjun sisäinen liikevaihto)

Franchise-maksut = Franchiseyrittäjien maksamat liikevaihdon ja/tai myyntikatteen perusteella asetetut maksut +  
liittymismaksut

Eezy nettoliikevaihto = Eezyn tarjoamasta palvelusta saamansa yhteenlasketut palkkiot

Tunnuslukujen laskentakaavat

X 100

X 100

X 100

X 100

X 100

X 100

X 100

X 100

X 100
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VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman  
henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita.

 

VMP:n tehtävänä on auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä.   
 

VMP palvelee asiakkaitaan Suomen lisäksi Ruotsissa ja Virossa ja sillä on rekrytointipisteet  
Virossa ja Romaniassa. VMP-konserniin kuuluvat VMP Varamiespalvelu-, Staffplus-, Personnel-,  

Romana Management-, Eezy- ja Alina-brändit.
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