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VMP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2018: 

KASVUSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN 
ETENI SUUNNITELLUSTI 
 
Loka–joulukuu 2018 lyhyesti 
• Konsernin liikevaihto oli 33,3 milj. euroa (31,5 milj. euroa loka–joulukuussa 2017). Liikevaihto kasvoi 5,9 %. 
• Konsernin oikaistu1 käyttökate oli 2,4 milj. euroa (2,7), laskua 8,6 %. Vertailukauden lukuihin ei sisälly konsernin 

emoyhtiöiden1 kuluja 0,1 milj. euroa, mikä huomioon ottaen vertailukauden käyttökate 2,5 milj. euroa. 
• Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa osakkeelta2. Tulokseen vaikuttivat liikearvon poistot 1,8 milj. euroa. 
• VMP vahvisti markkina-asemaansa ja osaamistaan ostamalla Henkilöstötalo Voiman ja Enjoy-henkilöstöpalveluyhtiön. 

 
Tammi–joulukuu 2018 lyhyesti 
• Konsernin liikevaihto oli 124,9 milj. euroa (109,5 milj. euroa tammi–joulukuussa 2017). Liikevaihto kasvoi 14,0 %. 
• Konsernin oikaistu3 käyttökate oli 10,2 milj. euroa (9,3), kasvua 10,2 %. Vertailukauden lukuihin ei sisälly konsernin 

emoyhtiöiden1 kuluja 0,1 milj. euroa, mikä huomioon ottaen 2017 käyttökate 9,2 milj. euroa. 
• Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,20 euroa osakkeelta2. Tulokseen vaikuttivat liikearvon poistot 6,9 milj. euroa ja 

listautumiseen liittyvät kulut 3,0 milj. euroa. 
• Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,08 euroa osakkeelta, joka vastaa yhteensä 

1,2 milj. euroa. 
  

                                                      
1 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on loka–joulukuussa 2018 kirjattu -0,1 milj. euroa yrityskaupan tulospalkkioihin liittyviä henkilöstökuluja. 
 

VMP Oyj (”VMP”) on perustettu 8.9.2017. Yhtiö hankki Varamiespalvelu-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. Rahoitusrakenne on muuttunut myös keväällä 2018 toteutetun rahoitusjärjestelyn sekä kesäkuussa 2018 toteutuneen listautumisen seurauksena.  

Osavuosikatsauksessa esitetään VMP-konsernin tietoja ajalta 1.1.–31.12.2018. Loka-joulukuun osalta vertailutietona esitetään Varamiespalvelu-Group-konsernin (”VPG-konserni”) osavuositietoja 
31.12.2017 päättyneeltä osavuosikaudelta. Tammi-joulukuun osalta vertailutietona esitetään Varamiespalvelu-Group-konsernin tietoja tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 ja lisäksi VMP-konsernin tietoja 
tilikaudelta 28.8.¬31.12.2017, missä on mukana Varamiespalvelu-Group-konsernin liiketoiminta 1.11.2017 lähtien. Osavuositiedot eivät ole vertailukelpoisia osakekaupan seurauksena syntyneiden 
liikearvon poistojen ja rahoituskustannusten osalta. 

VMP Oyj:n ja Varamiespalvelu-Group-konsernin tilinpäätökset ja osavuositiedot laaditaan suomalaisen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti. 

 
2 Osakekohtaisen tuloksen laskennassa osakemäärä on 14 799 198 osaketta (31.12.2018 rekisteröity osakemäärä). 

. 

3 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on tammi–joulukuussa 2018 kirjattu 0,5 milj. euroa irtisanomiskorvauksiin ja yrityskaupan tulospalkkioihin liittyviä henkilöstökuluja. 
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Näkymät vuodelle 2019 
 
VMP odottaa oikaistun käyttökatteensa kasvavan merkittävästi 31.12.2019 päättyvällä tilikaudella verrattuna 31.12.2018 
päättyneeseen tilikauteen. 

 

Avainluvut 
 

  

                                                      
4 Osakekohtaisen tuloksen laskennassa osakemäärä on 14 799 198 osaketta (31.12.2018 mukainen rekisteröity osakemäärä). 

Miljoonaa euroa, jollei toisin ilmoitettu 10–12/2018 10–12/2017 Muutos % 1–12/2018 1–12/2017 Muutos % 

Liikevaihto 33,3 31,5 5,9 % 124,9 109,5 14,0 % 

Oikaistu käyttökate 2,4 2,7 -8,6 % 10,2 9,3 10,2 % 

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

Käyttökate 2,5 2,7 -6,3 % 9,8 9,3 5,0 % 

Osakekohtainen tulos, euroa 0,03 4 - - -0,204 - - 
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Juha Pesola, toimitusjohtaja 
 
”Vuoden 2018 viimeinen neljännes sujui liiketoimintamme osalta suunnitelmiemme mukaisesti. Liikevaihto jatkoi kasvuaan 
ja nousi 33,3 milj. euroon (31,5). Kannattavuus jatkui hyvällä tasolla ja oikaistu käyttökate oli 2,4 milj. euroa (2,7). 
 
Tavoittelemme orgaanisen kasvun lisäksi merkittävää roolia toimialan konsolidaatiossa. Toteutimme neljännellä 
vuosineljänneksellä kaksi merkittävää yrityskauppaa. Marraskuussa ostimme Henkilöstötalo Voiman ja joulukuussa HoReCa- 
toimialaan keskittyvän Enjoy-konsernin. Tilikauden päättymisen jälkeen ostimme kaupan alalle keskittyvän 
Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy:n. Näillä järjestelyillä vahvistimme entisestään VMP:n asemaa henkilöstöpalvelualalla, ja 
saimme paljon uutta osaamista, asiakkaita ja liiketoimintaa osaksi VMP:tä. Ostettujen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2018 oli 
yhteensä noin 50 miljoonaa euroa, ja toimintoja tehostamalla voidaan saavuttaa merkittäviä synergiahyötyjä.  
 
Toteutetut yrityskaupat vahvistavat palvelusektorin liiketoimintaamme, mikä edelleen tasapainottaa konsernin 
asiakaskunnan toimialajakaumaa ja tuo tasaista kasvua yli talouden suhdannevaihteluiden. Enjoy-kaupan myötä 
toimintamme laajeni myös Lappiin, jonka matkailun kasvun uskotaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Olen tyytyväinen, että 
VMP nähdään hyvänä ja vahvana kumppanina, jolla on kykyä kehittää liiketoimintaa ja koko toimialaa.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kasvupalvelu-uudistuksella pyritään edistämään työllisyyttä, osaavan työvoiman 
saatavuutta sekä vastaamaan työmarkkinoiden muutoksiin. Uudistus on noussut poliittisessa keskustelussa esille aiempaa 
voimakkaammin lähestyvien vaalien ansiosta. Näkemykseni mukaan käynnissä olevia ja uusia kasvupalvelu-uudistuksen 
pilotteja, joissa VMP Urapalvelu on aktiivisesti mukana, tullaan jatkamaan. Paine työllisyyspalveluiden uudistamiselle ei ole 
poistunut, ja yksityinen sektori on vahvasti mukana tässä kehityksessä. 
 
Vuosi 2018 oli VMP:lle merkittävien muutosten aikaa. Yhtiö listautui ja liiketoiminta kasvoi sekä orgaanisesti että 
yritysostojen kautta. Uskon, että työelämän murros tarjoaa paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja meillä on yhtiönä 
hyvät edellytykset auttaa yrityksiä ja työntekijöitä menestymään muutoksen keskellä.” 
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Markkinakatsaus 
 
VMP:n liiketoiminnan kannalta oleellinen henkilöstöpalvelumarkkina sisältää henkilöstövuokrauspalvelut, rekrytoinnin ja 
organisaation kehittämisen palvelut sekä itsensätyöllistämisen palvelut. Henkilöstöpalvelumarkkinan koko Suomessa vuonna 
2018 oli johdon arvion mukaan 2,4 miljardia euroa ja se kasvoi edellisestä vuodesta noin 9 %. 
 
Henkilöstövuokrauksen osuus koko markkinasta vuonna 2018 oli 2,1 miljardia euroa ja se oli näin palvelualoista selvästi 
suurin. Vastaavasti rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palveluiden markkinakoko vuonna 2018 oli noin 130 miljoonaa 
euroa. Itsensätyöllistämispalveluiden markkinakooksi samana vuonna on arvioitu noin 140 miljoonaa euroa. 
 
Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) mukaan henkilöstövuokrauksen suurimpien yritysten liikevaihto jatkoi kasvuaan 
vuoden 2018 aikana. Orgaaninen ja yritysostojen aikaansaama kasvu oli yhteensä 13 %. Henkilöstövuokrauksen kasvuvauhti 
toimialalla loka–joulukuussa oli 8 % (HPL). HPL:n jäsenyritysten kasvuodotukset ovat tasaantuneet Suomen BKT:n 
kasvuennusteiden alentuessa kuluvalle vuodelle. Yhtiön johto arvioi, että rekrytointimarkkina vuonna 2018 pysyi edeltäneen 
vuoden tasolla. Itsensätyöllistämispalveluiden markkinalla markkinajohtajien asema on jatkanut vahvistumistaan. Suomen 
markkinoiden lisäksi VMP toimii myös Ruotsin markkinalla. Ruotsin henkilöstöpalvelumarkkina kasvoi tammi–syyskuussa 
2018 noin 3 %, kasvu oli henkilöstövuokrauksessa 5 % ja muissa palveluissa hieman hitaampaa. 
 
Viimeaikainen positiivinen talouskehitys on aiheuttanut osaltaan työvoimapulaa joillekin toimialoille. Tähän etsitään 
ratkaisuja muun muassa koulutusyhteistyön sekä kansainvälisen työvoiman rekrytoinnin tehostamisen kautta. Lisäksi VMP 
tuottaa yhä enenevässä määrin työllistämistä edistäviä palveluita sote- ja maakuntauudistukseen liittyvissä kasvupalveluiden 
pilottihankkeissa eri puolilla Suomea. Yhtiön näkemyksen mukaan sote- ja maakuntauudistus kasvattaisi 
henkilöstöpalvelualan markkinaa Suomessa ja avaisi kysyntää yksityisten henkilöstöpalveluyritysten tarjoamille palveluille. 
Lisäksi markkinan kasvupotentiaalia nähdään digitaalisissa palveluissa, kuten ohjelmistorobottityövoiman välittämisessä. 
  
Toimialoittain tarkasteltuna teollisuuden ja rakentamisen toimialat ovat suhdanneherkempiä verrattuna palvelualoihin, joilla 
henkilöstöpalvelujen kysyntä kasvaa noususuhdanteessa maltillisemmin. VMP:n toimialajakaumassa palvelualoille 
suuntautuvan henkilöstövuokrauksen suhteellinen osuus on kasvanut erityisesti toteutettujen yritysostojen seurauksena.  
 
Suomessa joustavien työntekomuotojen osuus kaikesta tehdystä työstä on vielä selvästi alhaisempi kuin eurooppalaisissa 
vertailumaissa. Markkina jatkaa rakenteellista kasvuaan joustavien työntekomuotojen yleistyessä. 

 
Liikevaihto loka–joulukuu 2018 
 
VMP:n liikevaihto oli 33,3 milj. euroa (31,5) ja se kasvoi 5,9 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Orgaaninen 
kasvu oli -0,1 %. Raportoitua orgaanista kasvua heikentää 2,4 %-yksikköä Ruotsin liiketoiminnassa toteutettu 
rakennemuutos, missä konsernin liikevaihtoa on siirtynyt franchise-yrittäjille. Henkilöstövuokrauksen palvelualueella 
liikevaihto kasvoi 1,0 %. Henkilöstövuokrauksessa orgaaninen kasvu syntyi pääosin teollisuussektorilla. Rekrytointien ja 
organisaation kehittämisen palvelualueella liikevaihto laski 5,5 % pääosin markkinakysynnässä tapahtuneesta muutoksesta 
johtuen. Konsernin palvelualueista itsensätyöllistämisen palvelualueella kasvu oli voimakkainta, ja liikevaihto kasvoi 16,8 %. 
Itsensätyöllistämisen liikevaihdon kasvun taustalla oli etenkin palvelun käyttäjämäärän kasvu. 
 
Konsernin liikevaihdosta 97,4 % tuli Suomesta ja loput Ruotsista. 
 
VMP:n ketjuliikevaihto oli 53 milj. euroa (50) ja franchisemaksut 2,2 milj. euroa (2,1). Ketjuliikevaihto kasvoi 6 %. 
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Liikevaihto tammi–joulukuu 2018 
 
VMP:n liikevaihto kasvoi 14,0 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 124,9 milj. euroa (109,5). Orgaaninen 
kasvu oli 6,7 %. Raportoitua orgaanista kasvua heikentää 2,3 %-yksikköä Ruotsin liiketoiminnassa toteutettu rakennemuutos, 
missä konsernin liikevaihtoa on siirtynyt franchise-yrittäjille. Liikevaihto kasvoi palvelu- ja teollisuussektoreiden tukemana 
ennen kaikkea henkilöstövuokrauksen palvelualueella, joka kasvoi 17,3 %. Rekrytointien ja organisaation kehittämisen 
palvelualueella liikevaihdon kasvu oli 3,3 % ja se syntyi pääosin henkilöarviointien, rekrytointien ja suorahakujen osa-alueilla. 
Itsensätyöllistämisen palvelualueella liikevaihto kasvoi 11,5 %. Kasvun taustalla oli pääosin palvelun käyttäjämäärän kasvu. 
 
Konsernin liikevaihdosta 95,8 % tuli Suomesta ja loput Ruotsista sekä Virosta. 
 
VMP:n ketjuliikevaihto oli 204 milj. euroa (178) ja franchisemaksut 8,9 milj. euroa (7,7). Ketjuliikevaihto kasvoi 15 %. 
 

 
VMP:n liikevaihto palvelualueittain 

 
 
VMP:n liikevaihdon jakautuminen palvelualueittain tammi–joulukuussa 
2018 
 

 
  

Henkilöstövuokraus

56 %
Rekrytointi ja organisaation 
kehittäminen

7 %

Itsensätyöllistäminen

37 %

Osuus 
liikevaihdosta

Miljoonaa euroa 10–12/2018 10–12/2017 Muutos % 1–12/2018 1–12/2017 Muutos % 

Henkilöstövuokraus 18,2 18,1 1,0 % 70,0 59,7 17,3 % 

Rekrytointi ja organisaation kehittäminen 2,4 2,5 -5,5 % 8,7 8,5 3,3 % 

Itsensätyöllistäminen 12,7 10,9 16,8 % 46,1 41,4 11,5 % 

Yhteensä 33,3 31,5 5,9 % 124,9 109,5 14,0 % 
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Tulos loka–joulukuu 2018 
 
Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 2,5 milj. euroa (2,7) eli 7,5 % (8,5 %) liikevaihdosta. Käyttökatteen ja käyttökateprosentin 
lievä lasku johtui myyntijakauman muutoksesta. 
  
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) oli 2,4 milj. euroa (2,7) eli 7,3 % liikevaihdosta (8,5 %). Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä kirjattiin -0,1 milj. euroa (0,0), jotka ovat yrityskaupan tulospalkkioihin liittyviä henkilöstökuluja. 
Vertailukauden lukuihin ei sisälly konsernin emoyhtiöiden5 kuluja 0,1 milj. euroa, mikä huomioon ottaen vertailukauden 
käyttökate 2,5 milj. euroa. 
 
Konsernin liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (1,8). Liikevoittoa suhteessa vertailulukuihin heikentävät kasvaneet konserniliikearvon 
ja liikearvon poistot, jotka olivat katsauskaudella 1,9 milj. euroa (0,6). Konserniliikearvon poistojen kasvu johtuu 31.10.2017 
toteutetusta osakekaupasta, jossa VMP Oyj hankki omistukseensa enemmistön Varamiespalvelu-Group-konsernin 
osakekannasta sekä 29.5.2018 toteutetusta osakevaihdosta, jossa annettiin konsernin vähemmistöosakkaille VMP Oyj:n 
osakkeita ja saatiin vastineeksi tytäryhtiöosakkeita. 
 
Tulos ennen veroja oli 0,3 milj. euroa (1,7) ja tulos 0,5 milj. euroa (1,2). Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa6. 
Katsauskaudelle kirjattiin verosaamisen muutos -0,1 milj. euroa. 
 

Tulos tammi–joulukuu 2018 
 
Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 9,8 milj. euroa (9,3) eli 7,8 % liikevaihdosta (8,5 %). Käyttökatteen kasvu johtui orgaanisen 
kasvun, yritysostojen ja skaalautuvan liiketoimintamallin yhteisvaikutuksesta. Käyttökateprosentin laskun taustalla on 
myyntijakauman muutos  
 
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) nousi 10,2 milj. euroon (9,3) ja oli 8,2 % liikevaihdosta (8,5 %). Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä kirjattiin 0,5 milj. euroa (0,0), jotka ovat irtisanomiskorvauksiin ja yrityskaupan tulospalkkioihin liittyviä 
henkilöstökuluja. Vertailukauden lukuihin ei sisälly konsernin emoyhtiöiden5 kuluja 0,1 milj. euroa, mikä huomioon ottaen 
2017 käyttökate 9,2 milj. euroa. 
 
Konsernin liikevoitto oli 1,8 milj. euroa (6,1). Liikevoittoa suhteessa vertailulukuihin heikentävät kasvaneet konserniliikearvon 
ja liikearvon poistot, jotka katsauskaudella olivat 6,9 milj. euroa (2,2). Konserniliikearvon poistojen kasvu johtuu 31.10.2017 
toteutetusta osakekaupasta, jossa VMP Oyj hankki omistukseensa enemmistön Varamiespalvelu-Group-konsernin 
osakekannasta sekä 29.5.2018 toteutetusta osakevaihdosta, jossa annettiin konsernin vähemmistöosakkaille VMP Oyj:n 
osakkeita ja saatiin vastineeksi tytäryhtiöosakkeita. 
 
Tulos ennen veroja oli -2,5 milj. euroa (5,7) ja tulos -3,0 milj. euroa (4,3). Osakekohtainen tulos oli -0,20 euroa6. Tulosta 
heikentävät rahoituskuluihin sisältyvät 3,0 milj. euron listautumisen kulut sekä henkilöstökuluihin sisältyvät 0,5 milj. euron 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Tilikaudelle kirjattiin verosaaminen 0,5 milj. euroa. 
 

  

                                                      
5 VMP Oyj (”VMP”) on perustettu 8.9.2017. Yhtiö hankki Varamiespalvelu-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. Rahoitusrakenne on muuttunut myös keväällä 2018 toteutetun rahoitusjärjestelyn sekä kesäkuussa 2018 toteutuneen listautumisen seurauksena.  

Osavuosikatsauksessa esitetään VMP-konsernin tietoja ajalta 1.1.–31.12.2018. Loka-joulukuun osalta vertailutietona esitetään Varamiespalvelu-Group-konsernin (”VPG-konserni”) osavuositietoja 
31.12.2017 päättyneeltä osavuosikaudelta. Tammi-joulukuun osalta vertailutietona esitetään Varamiespalvelu-Group-konsernin tietoja tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 ja lisäksi VMP-konsernin tietoja 
tilikaudelta 28.8.¬31.12.2017, missä on mukana Varamiespalvelu-Group-konsernin liiketoiminta 1.11.2017 lähtien. Osavuositiedot eivät ole vertailukelpoisia osakekaupan seurauksena syntyneiden 
liikearvon poistojen ja rahoituskustannusten osalta. 

6 Osakekohtaisen tuloksen laskennassa osakemäärä on 14 799 198 osaketta (31.12.2018 mukainen rekisteröity osakemäärä). 
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Taloudellinen asema ja rahavirta 
 
VMP:n konsernitaseen loppusumma 31.12.2018 oli 100,7 milj. euroa (39,7), mistä omaa pääomaa oli 55,7 milj. euroa. VMP:n 
osake listattiin Nasdaq Helsingin First North -listalla 19.6.2018. VMP keräsi listautumisannissa yhteensä 34,5 milj. euroa uutta 
pääomaa. Uusi pääoma kirjattiin osaksi yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa. 
 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon konvertoitiin osakaslainaa 1,3 milj. euroa ja tehtiin 7,5 milj. euron sijoitus. 
Toukokuussa toteutettiin osakevaihto, jossa annettiin konsernin vähemmistöosakkaille VMP Oyj:n osakkeita ja saatiin 
vastineeksi tytäryhtiöosakkeita, ja jossa osakkeiden merkintähinta, 15,3 milj. euroa, kirjattiin sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon. Lisäksi toteutettiin rahastokorotuksella 0,1 milj. euron osakepääoman korotus sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastosta. 
 
Katsauskauden aikana ennen listautumista konsernissa nostettiin pankkilainaa 44,5 milj. euroa, ja maksettiin pois konsernin 
vanhat pankkilainat, 43,7 milj. euroa, sekä yhteensä 8,6 milj. euroa osakaslainoja ja niiden korkoja. Pankkilainaa lyhennettiin 
listautumisannissa kerätyillä varoilla 24,6 milj. euroa. Konsernilla oli 31.12.2018 lainaa rahoituslaitoksilta yhteensä 20,3 milj. 
euroa, josta 20,2 milj. euroa oli pitkäaikaista. Lisäksi konsernilla oli 3,0 milj. euron luotollinen tililimiitti, joka oli 31.12.2018 
kokonaan käyttämättä. 
 
Omavaraisuusaste oli 55,4 % (18,9 %). Konsernin nettovelka 31.12.2018 oli 11,8 milj. euroa (10,5). Nettovelan suhde 
oikaistuun käyttökatteeseen oli 1,2 x. VMP:n pitkän aikavälin taloudellinen tavoite velkaantumisasteelle on 1,5 x. 
 
Operatiivinen vapaa kassavirta oli 3,6 milj. euroa (3,8) loka–joulukuussa ja 9,5 milj. euroa (7,8) tammi–joulukuussa. 
Kassavirtasuhde oli 144,5 % (142,3 %) loka–joulukuussa ja 97,3 % (84,1 %) tammi–joulukuussa. Kassavirtasuhde oli vahva 
johtuen tehokkaasta käyttöpääoman hallinnasta. 
 

Investoinnit ja yrityskaupat 
 
VMP:n investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin olivat loka–joulukuussa 5,3 milj. euroa (3,3). Investoinnit muodostuvat 
Henkilöstötalo Voiman ja Enjoyn yritysostoista, vähemmistöosuuksien hankinnasta ja lisäkauppahinnoista. 
 
VMP-konserni osti 28.11.2018 Henkilöstötalo Voiman. Yrityskauppaan kuuluivat Yrityspalvelu Voima Oy:n, Voima 
Rakentaminen Oy:n ja Työpalvelu Voima Oy:n osakekannat. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto tilikaudella 1.1.–31.12.2018 
oli 11,8 milj. euroa, ja käyttökate 1,1 milj. euroa. Yhtiöiden palveluksessa on vuokratyöntekijöiden lisäksi 15 toimihenkilöä. 
VMP rahoitti yrityskaupan kassavaroillaan. Kiinteä velaton kauppahinta oli 2,8 milj. euroa, jonka lisäksi ajanjakson 
1.1.-31.12.2018 käyttökatteen perusteella maksetaan enintään 2,0 milj. euron lisäkauppahinta. 
 
VMP-konserni osti 31.12.2018 Extremely Nice Job Oy:n (Enjoy). Enjoy on valtakunnallisesti toimiva henkilöstöpalveluyritys, 
joka keskittyy henkilöstöpalvelujen tarjoamiseen HoReCa-toimialalla. Enjoy-konsernin vuoden 2018 liikevaihto oli 18,6 milj. 
euroa ja käyttökate 0,8 milj. euroa. Konsernin palveluksessa on vuokratyöntekijöiden lisäksi 34 toimihenkilöä. VMP rahoitti 
yrityskaupan kassavaroillaan. Kiinteä velaton kauppahinta oli 2,7 milj. euroa, jonka lisäksi maksetaan ajanjakson 
1.1.-31.12.2018 käyttökatteen perusteella enintään 0,3 milj. euron lisäkauppahinta. 
 
VMP:n investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin olivat tammi–joulukuussa 8,7 milj. euroa (4,3). Loka-joulukuussa toteutettujen 
yritysostojen lisäksi huhtikuussa 2018 toteutettiin Arja Raukola Oy:n yritysosto. Arja Raukola Oy:n liikevaihto 2018 oli 3,3 
milj. euroa ja käyttökate 0,2 milj. euroa. Kiinteä velaton kauppahinta yhtiöstä oli 0,6 milj. euroa. Lisäksi on hankittu konsernin 
omistukseen vähemmistöosuuksia tytäryhtiöistä sekä maksettu aikaisempiin hankintoihin liittyviä lisäkauppahintoja. 
 
VMP:n investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat loka–joulukuussa 0,2 milj. euroa (0,2) ja tammi–
joulukuussa 0,6 milj. euroa (0,6). Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ovat liittyneet pääosin IT-
investointeihin ja robotiikan kehityshankkeisiin. VMP:llä ei ole olennaisia tutkimus- ja kehitystoiminnan menoja. 
 
Katsauskaudella toteutettiin konsernin sisäisiä fuusioita. Foshire BidCo Oy sulautui Forshire MidCo Oy:öön ja Froshire MidCo 
Oy edelleen VMP Oyj:öön 31.12.2018. Romana-alakonsernin yhtiöt sulautuivat PD Personnel Oy:öön 30.9.2018. Fuusioilla ei 
ollut vaikutusta konsernin tulokseen tai taseeseen. 
 

  



 
VMP OYJ  TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018 9 

Henkilöstö 
 
VMP:llä on töissä konsernitoiminnoissa työskenteleviä toimihenkilöitä ja yhtiön välittämiä vuokratyöntekijöitä. Loka–
joulukuussa 2018 VMP:n konsernitoiminnoissa työskenteleviä toimihenkilöitä oli keskimäärin 224 ja vuokratyöntekijöitä 
keskimäärin 1 583. Tammi–joulukuussa toimihenkilöitä oli keskimäärin 211 ja vuokratyöntekijöitä 1 361. 
 
Henkilöstövuokrausliiketoiminnan luonteesta johtuen VMP:n työllistämä kokonaishenkilömäärä on suurempi kuin 
keskimääräinen henkilöstölukumäärä. Vuokratyöntekijöiden keskimääräisen työntekijämäärän laskemisessa työntekijöiden 
työpanos on muutettu henkilötyövuosiksi. Itsensätyöllistäjien palveluiden käyttäjiä ei ole sisällytetty konsernin 
henkilöstömäärään. 
 
VMP:n tavoitteena on auttaa työnantajia ja työntekijöitä menestymään muuttuvassa työelämässä. VMP:n liiketoiminta, 
kasvu ja menestys perustuvat henkilöstön osaamiseen kattaen niin konsernin toimihenkilöt kuin vuokratyöntekijät. 
Henkilöstön osaamisen lisäksi painopisteemme on hyvinvoinnin edistämisessä. 
 
VMP:lle on tärkeää, että välitetty vuokratyö on reilua sekä työntekijälle että vuokratyövoimaa käyttävälle yritykselle. 
Konsernin toiminnassa korostetaan työelämän pelisääntöjen, lainsäädäntöjen ja työehtosopimusten mukaisesti toimimista. 
VMP tekee yhteistyötä ammattiliittojen kanssa ja huolehtii myös vuokratyöntekijöiden työturvallisuudesta yhteistyössä 
asiakkaiden kanssa.  
 
VMP:llä on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisyssä. VMP:n kautta työllistetään esimerkiksi nuoria ja maahanmuuttaja-
taustaisia työntekijöitä. Lisäksi VMP on mukana julkisen sektorin sote- ja maakuntauudistukseen liittyvässä kasvupalvelu-
uudistuksessa, missä halutaan edistää työllisyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta ja vastata työmarkkinoiden muutoksiin. 
 
VMP:llä kunnioitetaan ja noudatetaan ihmisoikeuksia. Työntekijöitä tai työnhakijoita ei syrjitä millään perusteella. Kaikille 
työntekijöille pyritään luomaan tavoiteltu työpaikka, jossa heitä kohdellaan yhtäläisellä kunnioituksella, ja edistetään 
monimuotoisuuden kulttuuria. Minkäänlaista ahdistelua tai työpaikkakiusaamista ei hyväksytä. 
 

Muutokset yhtiön johdossa 
 
VMP tiedotti 27.9.2018, että VMP Oyj:n talousjohtaja Jarmo Korhonen oli irtisanoutunut tehtävästään. Yhtiö tiedotti 
19.12.2018 nimittäneensä Pauliina Soinion VMP Oyj:n vt. talousjohtajaksi ja osaksi johtoryhmää 1.1.2019 lähtien. Pauliina 
Soinio on työskennellyt VMP-konsernissa vuodesta 2012 saakka useissa taloushallinnon johtotehtävissä. 
 

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 listautumisannissa oli 5,0 euroa 
osakkeelta, mikä vastaa noin 69,5 milj. euron markkina-arvoa. Uusia osakkeenomistajia saatiin listautumisen yhteydessä yli 
1 100. 
 
Suunnatussa osakeannissa Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle mahdollisia vakauttamistoimenpiteitä varten laskettiin 
liikkeelle 905 822 lisäosaketta, jotka merkittiin heinäkuussa 2018. 
 
31.12.2018 VMP:llä oli 14 799 198 rekisteröityä osaketta. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Yhtiöllä oli 1 065 
osakkeenomistajaa sisältäen hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat. 
 
Joulukuun loppuun mennessä VMP:n osakkeita vaihdettiin Helsingin pörssissä 1 839 717 kpl ja osakkeiden kokonaisvaihto oli 
9,3 milj. euroa. Ajanjaksolla osakkeen korkein noteeraus oli 5,80 euroa ja alin 3,13 euroa. Kaupankäynnillä painotettu 
osakkeen keskihinta oli 5,03 euroa. Osakkeen päätöskurssi joulukuun lopussa oli 3,28 euroa ja VMP:n markkina-arvo 48,5 
milj. euroa. 
 
VMP:n hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet omistivat 31.12.2018 yhteensä 918 420 VMP:n osaketta, mikä vastaa noin 
6,2 % VMP:n osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Osakemäärät sisältävät henkilöiden suorat omistukset. Lisäksi 
hallituksen jäseniä toimii merkittävien osakkeenomistajien johtotehtävissä. 
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Hallinnointi 
 
Yhtiön tilinpäätös 2017 vahvistettiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2018. 
 
VMP:n osakkeenomistajat päättivät yksimielisellä päätöksellä 18.5.2018 muuttaa yhtiön yhtiömuodoltaan julkiseksi 
osakeyhtiöksi ja yhtiön nimeksi VMP Oyj. Samalla yhtiön osakepääoma korotettiin rahastokorotuksella julkiselta 
osakeyhtiöltä vaadittuun 80 000 euroon. Lisäksi päätettiin liittää yhtiön osakkeet arvo-osuusjärjestelmään. VMP Oyj:n uusiksi 
hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Joni Aaltonen, Heimo Hakkarainen, Tapio Pajuharju ja Paul Savolainen. Hallituksen 
jäseninä jatkavat Liisa Harjula, Mika Uotila ja Virva Vesanen. Hallituksen puheenjohtajana toimii Liisa Harjula. 
 
VMP:n osakkeenomistajat päättivät 18.5.2018 yksimielisellä päätöksellä lisätä VMP Oyj:n osakkeiden lukumäärää jakamalla 
osakkeita maksuttomalla osakeannilla (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 
osakevaihdon yhteydessä toteutettavasta osakeannista. Tämän valtuutuksen nojalla hallitus päätti 29.5.2018 toteuttaa 
osakevaihtojärjestelyn, jossa konsernin vähemmistöosakkaille annettiin VMP Oyj:n osakkeita yhteensä 3 102 557 osaketta ja 
osakkeiden merkintähinta maksettiin tytäryhtiöosakkeilla. 
 
Yhtiön yhtiöjärjestyksessä oli aikaisemmin lunastus- ja suostumuslausekkeet. Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 18.5.2018 
tehdyllä päätöksellä poistaa nämä lausekkeet yhtiöjärjestyksestä listautumisen yhteydessä. VMP:n osakkeenomistajat 
valtuuttivat 18.5.2018 hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista yhtiön listautumisen yhteydessä. Valtuutuksen 
nojalla annettavien 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.  
 
VMP:n osakkeenomistajat valtuuttivat 18.5.2018 hallituksen päättämään osakeannista tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai 
useammassa erässä. Valtuutuksen 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 oikeuttavien 
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 hankkimisesta. 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 yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. 
 
Ylimääräinen yhtiökokous 30.5.2018 valtuutti hallituksen päättämään järjestämissopimuksen ja listalleottoesitteen 
hyväksymisestä sekä listautumishakemuksen jättämisestä Nasdaq Helsingin First North markkinapaikalle. Tällä valtuutuksella 
VMP:n hallitus päätti 5.6.2018, että yhtiö tulee hakemaan osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq 
Helsingin First North -markkinapaikalla. Kaupankäynti osakkeilla aloitettiin 19.6.2018. 
 

Riskit ja epävarmuustekijät 
 
VMP:n riskienhallinnan periaatteet pohjautuvat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin (2015). Riskienhallinnan 
tavoitteena on varmistaa konsernin tavoitteiden saavuttaminen sekä toiminnan häiriötön jatkuvuus. Riskienhallinta on osa 
konsernin sisäistä valvontaa. 
 
VMP:n riskienhallinta on osa konsernin toiminnanohjausjärjestelmää ja näin ollen olennainen osa konsernin 
johtamisjärjestelmää. Riskienhallinta on systemaattista, ennakoivaa sekä kokonaisvaltaista ja se kattaa koko konsernin 
toiminnan kattavasti huomioiden kaikki riskialueet.  
 
Konsernin riskit ovat luonteeltaan toimintaympäristöön liittyviä, liiketoiminnallisia tai taloudellisia. Toimintaympäristöön 
liittyviä riskejä voivat olla muun muassa liiketoiminnan kehitysriskit, markkinariskit tai lainsäädännölliset riskit. 
Liiketoimintatason riskejä voi olla muun muassa henkilöstöriskit, johtamiseen liittyvät riskit, prosessiriskit, palveluriskit, 
tietoturvariskit, vahinkoriskit, kasvuun liittyvät riskit tai yhteistyökumppaneihin liittyvät riskit. Taloudellisia riskejä ovat 
esimerkiksi rahoitusriskit ja luottoriskit. Vuoden 2018 aikana konsernin riskikuvassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. 
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Yleinen heikko taloudellinen kehitys Suomessa tai Ruotsissa voi vaikuttaa välillisesti haitallisesti VMP:n liiketoimintaan ja 
liiketoiminnan tulokseen. Talouden laskusuhdanteissa on mahdollista, että yhtiöt käyttävät vähemmän vuokratyövoimaa ja 
muita VMP:n tarjoamia henkilöstöpalveluja. Työmarkkinoiden tulevaisuuden kehitys saattaa vaikuttaa VMP:n 
liiketoimintaan. Olennaisia lyhyen aikavälin riskejä ovat myös koventuva kilpailu henkilöstöpalvelu- ja rekrytointimarkkinalla, 
muutokset lainsäädännössä tai työehtosopimuksissa ja liiketoiminnan kausiluonteisuus. 
 
VMP ohjaa toimintaansa strategiansa mukaisesti, joten yhtiön liiketoimintaan liittyy riski, mikäli yhtiö ei pysty toteuttamaan 
strategiaansa menestyksekkäästi. VMP on toiminnassaan riippuvainen kyvystään löytää, rekrytoida ja hallinnoida riittävää 
määrää vuokratyöntekijöitä sekä onnistua rekrytointi- suorahaku- ja arviointitoimeksiantojen toteuttamisessa. 
Yritysostokohteiden löytäminen, yrityskauppojen toteuttaminen ja yritysten integrointi osaksi konsernin toimintaa voi 
aiheuttaa riskin VMP:n liiketoiminnalle. Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen liittyy liiketoiminnallisia riskejä. 
Lisäksi riskejä muodostuu konsernin tietojärjestelmien toimivuudesta, tietosuojan hallinnasta sekä pätevien ja 
ammattitaitoisten avainhenkilöiden saatavuudesta. Konsernin liiketoimintaan liittyy myös maineriski. 
 
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 käyttökateprosentti 

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

• Osingonmaksu: Tavoitteena on jakaa osinkona osakkeenomistajille 30–50 prosenttia vuosittaisesta 
nettotuloksesta oikaistuna liikearvon poistoilla. Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja yhtiön taloudellisen 
aseman, kassavirran ja kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion 
perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä. 

 

Hallituksen ehdotus jakokelpoisten varojen 
käytöstä 
 
Emoyhtiön jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä 31.12.2018 olivat 63,1 milj. euroa, josta tilikauden voitto oli 3,7 milj. euroa. 
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,08 euroa per osake, joka vastaa 1,2 milj. euroa. 
 
Hallitus ehdottaa osingon maksamista kokonaisuudessaan 8.4.2019 osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 1.4.2019 
ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
 

Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous 
 

VMP Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä torstaina 28.3.2019. VMP:n hallitus kutsuu varsinaisen 
yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.  
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Tilikauden päättymisen jälkeen VMP on vahvistanut asemaansa kaupan alan henkilöstövuokrauksessa ostamalla 
14.2.2019 Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy:n. Extraajat tarjoaa henkilöstövuokrauspalveluita valtakunnallisesti ja keskittyy 
erityisesti kaupan toimialan asiakkaisiin ja työntekijöihin. Henkilöstöratkaisu Extraajien tilikauden 1.10.2017–30.9.2018 
liikevaihto oli 19,8 milj. euroa ja käyttökate 1,7 milj. euroa. VMP rahoitti yrityskaupan pankkilainalla ja kassavaroillaan. 
Kiinteä velaton kauppahinta oli noin 7 milj. euroa. 
 
VMP myi Alina Hoivatiimi Oy:n 15.2.2019 allekirjoitetulla kauppakirjalla Norlandia Care Oy:lle. Alina on valtakunnallinen 
kotihoito-, kotityö- ja kotisairaanhoitopalveluita tarjoava franchise-ketju. Alina-konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 1,5 
milj. euroa ja käyttökate 0,2 milj. euroa. Käteisenä maksettava velaton kauppahinta oli 1,5 milj. euroa. Kaupalla ei ole 
myyntivoiton arviolta noin 0,7 milj. euroa lisäksi merkittävää vaikutusta VMP-konsernin tulokseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helsingissä 27.2.2019 
 
 
VMP OYJ 
Hallitus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja: 
Juha Pesola, toimitusjohtaja, 
puh. +358 (0)40 307 5105 
 
Pauliina Soinio, vt. talousjohtaja, 
puh. +358 (0)40 307 5007 
 
Tulosjulkistukset 2019 
Vuosikertomus 2018      Vko 11, 2019 
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2019    22.5.2019 klo 8.00 
Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019    21.8.2019 klo 8.00 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2019    20.11.2019 klo 8.00 
 
Tulosjulkistustilaisuus: 
Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 28.2.2019 klo 11.00 audiocast-lähetyksenä 
osoitteessa https://vmp.videosync.fi/2018-q4/register. Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Juha Pesola ja vt. talousjohtaja 
Pauliina Soinio. Tilaisuuden aikana voit esittää kysymyksiä verkon välityksellä. Esitysaineisto on saatavilla ennen 
tiedotustilaisuutta yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.vmpgroup.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/. Audiocastin nauhoitus 
on saatavilla samassa osoitteessa myöhemmin päivän aikana.  
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Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
 
VMP Oyj on perustettu 8.9.2017. Yhtiö hankki Varamiespalvelu-Group-konsernin omistukseensa 31.10.2017 osakekaupalla, 
mistä johtuen VMP Oyj:n konsernitilinpäätös vuodelta 2017 pitää sisällään VMP:n operatiivisen liiketoiminnan vain kahden 
kuukauden ajalta. Osakekaupalla ei ollut vaikutusta VMP:n operatiiviseen liiketoimintaan, mutta sen johdosta VMP:lle syntyi 
merkittävä liikearvo ja sen rahoitusrakenne muuttui. VMP:n rahoitusrakenne on muuttunut myös keväällä 2018 toteutetun 
rahoitusjärjestelyn ja listautumisen myötä. 
 
VMP-konsernin sekä Varamiespalvelu-Group-konsernin tilinpäätös noudattaa suomalaista tilinpäätösnormistoa (FAS). Varat 
ja velat arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan/korkeampaan käypään arvoon. 
 
Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet ovat arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn 
hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan 
hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien saamisiin merkityt myynti- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai 
tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 
hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja 
jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Konserniliikearvosta kirjataan tasapoistot 10 vuoden arvioidun 
taloudellisen pitoajan mukaan. Muiden pitkävaikutteisten menojen ja atk-ohjelmien poisto toteutetaan 5–10 vuoden 
arvioidun taloudellisen pitoajan mukaisena tasapoistona. Koneiden ja kaluston taloudelliseksi pitoajaksi on arvioitu noin 8 
vuotta ja niistä kirjataan EVL-maksimipoistot. 
 
Laskennallinen verosaaminen on laskettu verotuksen ja osavuosikatsauksen välisille eroille käyttäen tarkasteluhetkellä 
vahvistettua verokantaa. Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti, kun on todennäköistä, että 
tulevaisuudessa syntyy verotettavaa 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. 
 
Tilinpäätöstiedote 
 
Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.6 (e) 
edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Tulos ja rahavirtalaskelman luvut eivät ole 
vertailukelpoisia konsernirakenteen muutoksista johtuen. 
 
Seuraavissa taulukoissa esitetään VMP-konsernin osavuositietoja 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta. Vertailutietona 
esitetään Varamiespalvelu-Group-konsernin (VPG-konserni) osavuositietoja 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ja VMP-
konsernin tietoja yhtiön ensimmäiseltä tilikaudelta 28.8.–31.12.2017, missä on mukana Varamiespalvelu-Group-konsernin 
liiketoiminta 1.11.2017 lähtien. Osavuositiedot eivät ole vertailukelpoisia osakekaupan seurauksena syntyneiden liikearvon 
poistojen ja rahoituskustannusten osalta. Tilinpäätösten luvut ovat tilintarkastettuja. 
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Konsernin tuloslaskelma 

Tuhatta euroa 
1.10.–31.12.2018 

VMP-konserni 
1.10.–31.12.2017 

VPG-konserni Muutos % 

Liikevaihto 33 339 31 462 5,9 % 

Liiketoiminnan muut tuotot 65 7 894,2 % 

Materiaalit ja palvelut -591 -638 -7,4 % 

Henkilöstökulut -28 4767 -24 425 16,6 % 

Poistot ja arvonalentumiset -2 1148 -884 139,2 % 

Liiketoiminnan muut kulut -1 8219 -3 731 -51,2 % 

Liikevoitto (tappio) 392 1 790 -78,1 % 

Rahoitustuotot- ja kulut -118 -172 -31,7 % 

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 274 1 618 -83,0 % 

Tuloverot 278 -397 -170,1 % 

Laskennalliset verot -12210 0 - 

Vähemmistöosuudet 22 -2 -1329,2 % 

Kauden voitto (tappio) 452 1 219 -62,9 % 

 
  

                                                      
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 tuloverotuksessa” 

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

10 Katsauskaudelle kirjattiin laskennallinen verosaaminen -122 tuhatta euroa konsernin emoyhtiölle syntyneestä tappiosta, jota vastaan johdon arvion mukaan syntyy tulevaisuudessa 
verotettavaa tuloa. 
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Konsernin tuloslaskelma 

Tuhatta euroa 
1.1.–31.12.2018 

VMP-konserni 
1.1.–31.12.2017 

VPG-konserni Muutos % 
28.8.–31.12.2017 

VMP-konserni 

Liikevaihto 124 892 109 519 14,0 % 20 978 

Liiketoiminnan muut tuotot 275 73 277,2 % 4 

Materiaalit ja palvelut -2 210 -2 248 -1,7 % -419 

Henkilöstökulut -104 97611 -85 100 23,4 % -16 825 

Poistot ja arvonalentumiset -7 92612 -3 201 147,6 % -1 282 

Liiketoiminnan muut kulut -8 22913 -12 959 -36,5 % -2 998 

Liikevoitto (tappio) 1 826 6 084 -70,0 % -542 

Rahoitustuotot- ja kulut -4 34014 -339 1181,8 % -1 563 

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja 
veroja -2 513 5 746 -143,7 % -2 105 

Tuloverot -989 -1 466 -32,6 % -232 

Laskennalliset verot 52715 0 - 0 

Vähemmistöosuudet 0 -8 -100,0 % 786 

Tilikauden voitto (tappio) -2 975 4 272 -169,6 % -1 550 

   

                                                      
11 Henkilöstökuluissa on konsernin henkilöstöön liittyvien kulujen lisäksi esitetty itsensätyöllistäjien palkkoihin liittyviä kuluja. 
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 tuloverotuksessa” 

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

14 Rahoitustuotoissa ja kuluissa esitetään korkokulujen lisäksi listautumiseen liittyviä kuluja määrältään 2 994 tuhatta euroa. 
15 Katsauskaudelle kirjattiin laskennallinen verosaaminen 527 tuhatta euroa konsernin emoyhtiölle syntyneestä tappiosta, jota vastaan johdon arvion mukaan syntyy tulevaisuudessa 

verotettavaa tuloa. 
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Konsernin tase 

Tuhatta euroa 
31.12.2018 

VMP-konserni 
31.12.2017 

VPG-konserni Muutos % 
31.12.2017 

VMP-konserni 

VASTAAVAA     

PYSYVÄT VASTAAVAT     

Aineettomat hyödykkeet     

Aineettomat oikeudet 170 224 -24,2 % 224 

Liikearvo 66  138 -52,4 % 138 

Konserniliikearvo 67 49216 15 637 331,6 % 54 934 

Muut pitkävaikutteiset menot 1 865 2 108 -11,6 % 2 108 

Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä 105 0 - 0 

Aineettomat hyödykkeet 69 697 18 108 284,9 % 57 405 

Aineelliset hyödykkeet     

Koneet ja kalusto 624 416 50,1 % 416 

Muut aineelliset hyödykkeet 27 24 12,6 % 24 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0 7 -100,0 % 7 

Aineelliset hyödykkeet 651 447 45,7 % 447 

Sijoitukset     

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 106 0 - 0 

Muut osakkeet ja osuudet 225 181 24,7 % 181 

Sijoitukset 332 181 83,5 % 181 

PYSYVÄT VASTAAVAT 70 679 18 735 277,3 % 58 032 

  

                                                      
16 Konserniliikearvosta ja konserniliikearvon poistoista on tarkempi erittely taulukko-osassa vakuuksien ja vastuusitoumuksien jälkeen. 
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Konsernin tase 

Tuhatta euroa 
31.12.2018 

VMP-konserni 
31.12.2017 

VPG-konserni Muutos % 
31.12.2017 

VMP-konserni 

VAIHTUVAT VASTAAVAT     

Saamiset     

Pitkäaikaiset     

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 50 0 - 0 

Lainasaamiset 23 11 110,2 % 11 

Muut saamiset 284 78 265,2% 78 

Pitkäaikaiset 357 89 302,3 % 89 

Lyhytaikaiset     

Myyntisaamiset 17 816 14 523 22,7 % 14 523 

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

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 40 0 - 0 

Lainasaamiset 66 106 -37,4 % 106 

Laskennalliset verosaamiset 52717 0 - 0 

Muut saamiset 581 219 165,1 % 415 

Siirtosaamiset 2 000 1 044 91,5 % 1 044 

Lyhytaikaiset 21 030 16 852 24,8 % 16 089 

Saamiset 21 388 16 941 26,2 % 16 177 

Rahat 8 645 4 038 114,1 % 4 830 

Rahat ja pankkisaamiset 8 645 4 038 114,1 % 4 830 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 30 033 20 980 43,2 % 21 009 

VASTAAVAA  100 713 39 715 153,6 % 79 040 

  

                                                      
17 Katsauskaudelle kirjattiin laskennallinen verosaaminen 527 tuhatta euroa konsernin emoyhtiölle syntyneestä tappiosta, jota vastaan johdon arvion mukaan syntyy tulevaisuudessa 

verotettavaa tuloa. 
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Konsernin tase 

Tuhatta euroa 
31.12.2018 

VMP-konserni 
31.12.2017 

VPG-konserni Muutos % 
31.12.2017 

VMP-konserni 

VASTATTAVAA     

OMA PÄÄOMA     

Osakepääoma 80 3 3100,0 % 3 

Muuntoero -103 -151 -31,7 % -6 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 59 789 4 151 1340,5 % 1 186 

Edellisten tilikausien voitto (tappio) -1 047 -757 38,3 % 0 

Tilikauden voitto (tappio) -2 975 4 272 -169,6 % -1 550 

OMA PÄÄOMA 55 743 7 516 641,6 % -368 

     

VÄHEMMISTÖOSUUDET 0 37 -100,0 % 5 576 

     

VIERAS PÄÄOMA     

Pitkäaikainen     

Lainat rahoituslaitoksilta 20 171 11 834 70,5 % 42 834 

Ostovelat 0 4 -100,0 % 4 

Velat saman konsernin yrityksille 0 0 - 1 268 

Muut velat 204 847 -76,0 % 9 186 

Siirtovelat 0 0 - 71 

Pitkäaikainen 20 375 12 685 60,6 % 53 364 

Lyhytaikainen     

Lainat rahoituslaitoksilta 93 1 666 -94,4 % 1 666 

Saadut ennakot 3 15 -79,0 % 15 

Ostovelat 2 218 1 713 29,5 % 1 864 

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

Muut velat 9 304 6 673 39,4 % 7 224 

Siirtovelat 12 976 9 247 40,3 % 9 699 

Lyhytaikainen 24 595 19 476 26,3 % 20 468 

VIERAS PÄÄOMA 44 970 32 161 39,8 % 73 832 

VASTATTAVAA 100 713 39 715 153,6 % 79 040 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

 
VMP-konserni 

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  34 529   34 529 

Vähemmistöosuuksien poistuminen    408 408 

Muuntoerot   -98 95 -3 

Tilikauden tulos    -2 975 -2 975 

Oma pääoma 31.12.2018 80 59 789 -103 -4 022 55 743 

 
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   -27 -42 -69 

Tilikauden tulos    4 272 4 272 

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

  



 
VMP OYJ  TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018 20 

Konsernin rahavirtalaskelma 

Tuhatta euroa 

1.10.-31.12.2018 

VMP-konserni 

1.10.-31.12.2017 

VPG-konserni Muutos % 

Liiketoiminnan rahavirta    

Myynnistä saadut maksut 31 537 31 590 -0,2 % 

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 65 7 894,2 % 

Maksut liiketoiminnan kuluista -27 800 -27 568 0,8 % 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 803 4 029 -5,6 % 

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 
rahoituskuluista -3 -21 -88,7 % 

Saadut korot liiketoiminnasta 7 43 -83,4 % 

Maksetut välittömät verot -60 13 -533,9 % 

Liiketoiminnan rahavirta 3 748 4 065 -7,8 % 

Investointien rahavirta     

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -180 -224 -19,9 % 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 42 0 - 

Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -47 -100,0 % 

Luovutustulot muista sijoituksista 0 3 -100,0 % 

Lainasaamisten takaisinmaksut 180 121 49,0 % 

Ostetut tytäryhtiöosakkeet -5 323 -3 249 63,8 % 

Investointien rahavirta -5 281 -3 397 55,5 % 

Rahoituksen rahavirta    

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -866 -100,0 % 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 13 500 -100,0 % 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -12 533 -100,0 % 

Pitkäaikaisten saamisten muutos -1 0 - 

Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista -121 -29 316,8 % 

Rahoituksen rahavirta -121 72 -268,7 % 

Rahavarojen muutos -1 654 740  

Rahavarat kauden alussa 10 300 3 297  

Rahavarat kauden lopussa 8 645 4 038  
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Konsernin rahavirtalaskelma 

Tuhatta euroa 
1.1.–31.12.2018 

VMP-koserni 
1.1.–31.12.2017 

VPG-konserni Muutos % 
28.8.–31.12.2017 

VPG-konserni 

Liiketoiminnan rahavirta     

Myynnistä saadut maksut 126 082 106 342 18,6 % 20 587 

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 275 73 277,2 % 4 

Maksut liiketoiminnan kuluista -116 225 -97 970 18,6 % -18 800 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 10 132 8 445 20,0 % 1 792 

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 
rahoituskuluista -82 -31 170,5 % -31 

Saadut korot liiketoiminnasta 21 54 -60,6 % 54 

Maksetut välittömät verot -1 654 -926 78,5 % -926 

Liiketoiminnan rahavirta 8 418 7 543 11,6 % 7 543 

Investointien rahavirta      

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -643 -637 1,0 % -637 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 53 0 - 0 

Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -50 -100,0 % -50 

Luovutustulot muista sijoituksista 0 3 -100,0 % 3 

Myönnetyt lainat -221 0 - 0 

Lainasaamisten takaisinmaksut 284 121 135,5 % 121 

Ostetut tytäryhtiöosakkeet -8 658 -4 324 100,2 % -4 324 

Investointien rahavirta -9 185 -4 887 87,9 % -4 887 

Rahoituksen rahavirta     

Maksullinen osakeanti 42 03418 0 - 0 

Lyhytaikaisten saamisten muutos 481 0 - 0 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 181 -866 36,4 % -866 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 18 833 13 500 39,5 % 13 500 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -50 787  -13 159 285,9 %  -13 159 

Pitkäaikaisten saamisten muutos -131 0 - 0 

Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista -4 666 -358 1204,8 % -358 

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

Rahoituksen rahavirta 4 583 -2 179 -310,3 % -2 179 

Rahavarojen muutos 3 815 477  477 

Rahavarat kauden alussa 4 830 3 561  3 561 

Rahavarat kauden lopussa 8 645 4 038  4 038 

                                                      
18 Maksullinen osakeanti 42 034 tuhatta muodostuu listautumisen rahavirrasta 34 529 tuhatta euroa ja listautumista ennen toteutetusta sijoituksesta sijoitetun oman pääoman rahastoon 7 505 tuhatta 

euroa. 
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Vakuudet ja vastuusitoumukset 

 
Tuhatta euroa 31.12.2018 31.12.201719 

Leasingvuokravastuut 555 383 

Vuokravastuut 2 084 1 297 

Muut annetut vakuudet   

Takaukset 10 244 28 254 

Talletukset 43 0 

Myyntisaamiset 1 0 

Luotollinen konsernipankkitili, myönnetty limiitti 3 000 3 000 

Yrityskiinnitys 80 700 80 600 

Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 56 350 64 882 

Vakuutena olevan käyttöomaisuuden tasearvo 255  

   

Suojaavien johdannaisten liitetiedot   

Suojattu lainapääoma 20 000 26 500 

Koronvaihtosopimusten nimellismäärä 12 417 13 250 

Koronvaihtosopimusten käypä arvo -75 -58 

 
 
Konserniliikearvon muutokset 

 

                                                      
19 Vertailutietona on esitetty VMP-konsernin vakuudet ja vastuusitoumukset 31.12.2017. 
20 Konserniliikearvossa kauden alussa 1.10.2018 mukana 31.10.2017 Varamiespalvelu-Group-konsernin hankinnasta syntynyt konserniliikearvo. 
21 Konserniliikearvossa kauden alussa 1.1.2018 mukana 31.10.2017 Varamiespalvelu-Group-konsernin hankinnasta syntynyt konserniliikearvo. 

Miljoonaa euroa 

1.10.–

31.12.2018 

VMP-konserni 

1.10.–

31.12.2017 

VPG-konserni Muutos % 

1.1.–

31.12.2018 

VMP-konserni 

1.1.–

31.12.2017 

VPG-konserni Muutos % 

Konserniliikearvo kauden alussa 62,420 12,0 420,2 % 54,921 13,4 308,8 % 

Lisäykset 6,9 4,2 64,8 % 19,4 4,3 335,4 % 

Poistot -1,8 -0,6 229,8 % -6,9 -2,0 253,0 % 

Konserniliikearvo kauden lopussa 67,5 15,6 331,6 % 67,5 15,6 331,6 % 
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Tunnusluvut 

                                                      
22 Orgaaniseen kasvuun on laskettu mukaan Ruotsin franchise-yrittäjille konserniyhtiöistä siirtynyttä liikevaihtoa, mikä heikentää orgaanisen kasvun tunnuslukua 2,4 %-yksikköä. 
23 Orgaaniseen kasvuun on laskettu mukaan Ruotsin franchise-yrittäjille konserniyhtiöistä siirtynyttä liikevaihtoa, mikä heikentää orgaanisen kasvun tunnuslukua 2,3 %-yksikköä. 
24 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on loka–joulukuussa kirjattu -62 tuhatta euroa yrityskaupan tulospalkkioihin liittyviä henkilöstökuluja. 
25 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on tammi–joulukuussa kirjattu 480 tuhatta euroa irtisanomiskorvauksiin ja yrityskaupan tulospalkkioihin liittyviä henkilöstökuluja. 
26 Osakekohtaisen tuloksen laskennassa osakemäärä on 14 799 198 osaketta (31.12.2018 rekisteröity osakemäärä). 

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu 

1.10.–
31.12.2018 

VMP-konserni 

1.10.–
31.12.2017 

VPG-konserni Muutos % 
1.1.–31.12.2018 

VMP-konserni 
1.1.–31.12.2017 

VPG-konserni Muutos % 

Tuloslaskelman tunnusluvut       

Orgaaninen kasvu, prosenttia -0,1 %22 - - 6,7 %23 15,2 % - 

Käyttökate (EBITDA) 2 507 2 674 -6,3 % 9 752 9 286 5,0 % 

Käyttökateprosentti 7,5 % 8,5 % - 7,8 % 8,5 % - 

Liikevoitto ennen liikearvon poistoja 
(EBITA) 

2 248 2 397 -6,2 % 8 750 8 327 5,1 % 

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

Liikevoitto 392 1 790 -78,1 % 1 826 6 084 -70,0 %   

Liikevoittoprosentti 1,2 % 5,7 % - 1,5 % 5,6 % - 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -6224 0 - 48025 0 - 

Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 2 444 2 674 -8,6 % 10 232 9 286 10,2 % 

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

Oikaistu EBITA 2 186 2 397 -8,8 % 9 230 8 327 10,8 % 

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

Oikaistu liikevoitto 330 1 790 -81,6 % 2 306 6 084 -62,1 % 

Oikaistu liikevoittoprosentti 1,0 % 5,7 % - 1,8 % 5,6 % - 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, 
euroa 

0,0326 - - -0,2026 - - 

Osakekohtainen tulos, laimennettu, 
euroa 

0,0326 - - -0,2026 - - 

Taseen tunnusluvut       

Nettovelka - - - 11 823 10 471 12,9 % 

Nettovelka / oikaistu käyttökate 
(velkaantumisaste), suhdeluku 

- - - 1,2 x 1,1 x - 

Gearing, prosenttia - - - 21,2 % 139,3 % - 

Omavaraisuusaste, prosenttia - - - 55,4 % 18,9 % - 
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Tunnusluvut 

  

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu 

1.10.–
31.12.2018 

VMP-konserni 

1.10.–
31.12.2017 

VPG-konserni Muutos % 
1.1.–31.12.2018 

VMP-konserni 
1.1.–31.12.2017 

VPG-konserni Muutos % 

Rahavirran tunnusluvut       

Operatiivinen vapaa kassavirta 3 623 3 805 -4,8 % 9 489 7 808 21,5 % 

Kassavirtasuhde, prosenttia 144,5 % 142,3 % - 97,3 % 84,1 % - 

Investoinnit       

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin 

-180 -224 -19,9 % -643 -637 1,0 % 

Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin -5 323 -3 249 63,8 % -8 658 -4 324 100,2 % 

Operatiiviset tunnusluvut       

Ketjuliikevaihto, miljoona euroa 53 50 6 % 204 178 15 % 

Franchise-maksut, miljoona euroa 2,2 2,1 7,7 % 8,9 7,7 15,7 % 

Eezy nettoliikevaihto, miljoona euroa 0,8 0,9 -5,2 % 2,9 2,9 2,7 % 
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Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen 

 1.10.–31.12.2018 1.10.–31.12.2017 

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu VMP-konserni VPG-konserni 

Orgaaninen kasvu   

Liikevaihto 33 329 31 462 

Liikevaihdon kasvu 1 867  

Yritysostojen vaikutus -1 905  

Orgaaninen kasvu -38  

Orgaaninen kasvu, prosenttia -0,1 %27  

   

Käyttökate (EBITDA) ja oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA)   

Liikevoitto 392 1 790 

Poistot ja arvonalentumiset 2 114 884 

Käyttökate (EBITDA) 2 507 2 674 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -6228 0 

Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 2 444 2 674 

   

Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) ja oikaistu EBITA   

Liikevoitto 392 1 790 

Liikearvon poistot 1 85629 607 

Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 2 248 2 397 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -6228 0 

Oikaistu EBITA 2 186 2 397 

   

Oikaistu liikevoitto   

Liikevoitto 392 1 790 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -6228 0 

Oikaistu liikevoitto 330 1 790 

   

Operatiivinen vapaa kassavirta   

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja (rahavirtalaskelmasta) 3 803 4 029 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (rahavirtalaskelmasta) -180 -224 

Operatiivinen vapaa kassavirta 3 623 3 805 

                                                      
27 Orgaaniseen kasvuun on laskettu mukaan Ruotsin franchise-yrittäjille konserniyhtiöistä siirtynyttä liikevaihtoa, mikä heikentää orgaanisen kasvun tunnuslukua 2,4 %-yksikköä. 
28 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on loka–joulukuussa kirjattu -62 tuhatta euroa yrityskaupan tulospalkkioihin liittyviä henkilöstökuluja. 
29 Konserniliikearvosta ja konserniliikearvon poistoista on tarkempi erittely taulukko-osassa vakuuksien ja vastuusitoumuksien jälkeen. 
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Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen 

 1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017 

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu VMP-konserni VPG-konserni 

Orgaaninen kasvu   

Liikevaihto 124 892 109 519 

Liikevaihdon kasvu 15 373 19 462 

Yritysostojen vaikutus -8 088 -5 811 

Orgaaninen kasvu 7 286 13 651 

Orgaaninen kasvu, prosenttia 6,7 %30 15,2 % 

   

Käyttökate (EBITDA) ja oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA)   

Liikevoitto 1 826 6 084 

Poistot ja arvonalentumiset 7 926 3 201 

Käyttökate (EBITDA) 9 752 9 286 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 48031 0 

Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 10 232 9 286 

   

Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) ja oikaistu EBITA   

Liikevoitto 1 826 6 084 

Liikearvon poistot 6 92432 2 243 

Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 8 750 8 327 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 48031 0 

Oikaistu EBITA 9 230 8 327 

   

Oikaistu liikevoitto   

Liikevoitto 1 826 6 084 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 48031 0 

Oikaistu liikevoitto 2 306 6 084 

   

Operatiivinen vapaa kassavirta   

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja (rahavirtalaskelmasta) 10 132 8 445 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (rahavirtalaskelmasta) -643 -637 

Operatiivinen vapaa kassavirta 9 489 7 808 

 

                                                      
30 Orgaaniseen kasvuun on laskettu mukaan Ruotsin franchise-yrittäjille konserniyhtiöistä siirtynyttä liikevaihtoa, mikä heikentää orgaanisen kasvun tunnuslukua 2,3 %-yksikköä. 
31 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on tammi–joulukuussa kirjattu 480 tuhatta euroa irtisanomiskorvauksiin ja yrityskaupan tulospalkkioihin liittyviä henkilöstökuluja. 
32 Konserniliikearvosta ja konserniliikearvon poistoista on tarkempi erittely taulukko-osassa vakuuksien ja vastuusitoumuksien jälkeen. 
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Tunnuslukujen laskentakaavat 

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 

x 100 
Liikevaihto 

Liikevoitto ennen liikearvon poistoja 
(EBITA) 

= Liikevoitto + liikearvon poistot 

 

EBITA-prosentti = 
EBITA 

x 100 
Liikevaihto 

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

rahoituskuluja  
 

Liikevoittoprosentti = 
Liikevoitto 

x 100 
Liikevaihto 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät = 
Olennaiset, tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät, jotka liittyvät mm. 

yrityshankintoihin, liiketoimintojen lopettamisiin, rakenteellisiin uudelleenjärjestelyihin 
ja merkittäviin irtisanomiskustannuksiin 

 

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

 

Oikaistu käyttökateprosentti = 
Oikaistu käyttökate 

x 100 
Liikevaihto 

Oikaistu EBITA = EBITA + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
 

Oikaistu EBITA-prosentti = 
Oikaistu EBITA 

x 100 
Liikevaihto 

Oikaistu liikevoitto = Liikevoitto + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  

Oikaistu liikevoittoprosentti = 
Oikaistu liikevoitto 

x 100 
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 

x 100 
Oma pääoma 

Omavaraisuusaste = 
Oma pääoma 

x 100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot 

Rahavirran tunnusluvut   
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Operatiivinen vapaa kassavirta = 
Rahavirtalaskelmassa esitetty liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja - 

investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 

 

Kassavirtasuhde = 
Operatiivinen vapaa kassavirta 

x 100 
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  
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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 sillä on rekrytointipiste Romaniassa. VMP-konserniin 
kuuluvat VMP Varamiespalvelu-, Voima-, Enjoy-, Extraajat, Personnel-, ja Eezy-brändit. 

 


