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DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1. – 30.9.2017
Q3: PAREMPI LIIKETULOS ALHAISEMMASTA MYYNNISTÄ HUOLIMATTA
Dovre Group Oyj julkistaa tänään konsernin liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.1. – 30.9.2017. Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat
tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.
Heinä-syyskuu 2017

Liikevaihto 14,7 (17,9) milj. euroa – laskua 18 %
Projektihenkilöstö: liikevaihto 13,6 (16,4) milj. euroa – laskua 17 %
Konsultointi: liikevaihto 1,1 (1,5) milj. euroa – laskua 26 %
Liiketulos 0,0 (-0,1) milj. euroa
Liiketoiminnan nettokassavirta -2.2 (0,8) milj. euroa

Tammi-syyskuu 2017

Liikevaihto 47,8 (65,7) milj. euroa – laskua 27 %
Projektihenkilöstö: liikevaihto 43,5 (60,6) milj. euroa – laskua 28 %
Konsultointi: liikevaihto 4,3 (5,2) milj. euroa – lasku 17 %
Liiketulos -0,2 (0,0) milj. euroa, sis. 0,3 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja
Liiketoiminnan nettokassavirta -3.2 (-0,9) milj. euroa

Näkymät vuodelle 2017 (muuttumaton): Liiketuloksen ennustetaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna.
TOIMITUSJOHTAJA PATRICK VON ESSEN:
”Nollatulos kesälomaneljänneksellä on pieni mutta merkittävä askel matkalla kannattavaan kasvuun.
Projektihenkilöstö-liiketoiminnassa konsulttien lukumäärä suurimmalla markkinallamme, Norjassa, on kasvanut yli 15 prosenttia tänä vuonna.
Kesän jälkeen konsulttiemme lukumäärä laski ennakoidusti Singaporessa. Lasku johtui isosta valmistuneesta projektista. Sen jälkeen olemme
voittaneet uuden projektin Singaporessa, ja konsulttiemme lukumäärä on taas nousussa. Kanadassa konsulttiemme lukumäärä on pysynyt
vakaana.
Konsultointi-liiketoimintamme jatkaa hyvässä vireessä, vaikkakaan ei aivan yhtä erinomaisesti kuin edellisillä vuosineljänneksillä.”
NÄKYMÄT VUODELLE 2017
Markkinoilla on edelleen useita epävarmuuksia, mm. yleinen taloudellinen kehitys, öljyn hinta ja poliittinen epävakaus. Päämarkkinamme
sijaitsevat kuitenkin poliittisesti ja taloudellisesti vakaissa maissa.
Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä näkymät ovat parantuneet Norjassa. Myös muilla markkinoilla on merkkejä piristymisestä.
Maailmanlaajuisesti öljy- ja kaasualan hintataso on kuitenkin edelleen selkeästi edellisvuosia alhaisempi. Vahvan puitesopimussalkun sekä
tehtyjen ja suunniteltujen kustannussäästöjen ansiosta ennustamme liiketuloksen paranevan vuoteen 2016 verrattuna.
Konsultointi-liiketoimintaryhmässä näkymät ovat pysyneet ennallaan.
Ennustamme konsernin liiketuloksen paranevan vuoteen 2016 verrattuna.
LIIKEVAIHTO
Konsernin liikevaihto laski heinä-syyskuussa 17,9 prosenttia ja oli 14,7 (17,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta Projektihenkilöstön osuus oli 93
(92) prosenttia ja Konsultoinnin 7 (8) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto oli 13,6 (16,4) miljoonaa euroa ja Konsultoinnin 1,1 (1,5)
miljoonaa euroa.
Konsernin liikevaihto laski katsauskaudella 27,3 prosenttia ja oli 47,8 (65,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta Projektihenkilöstön osuus oli 91
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(92) prosenttia ja Konsultoinnin 9 (8) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto oli 43,5 (60,6) miljoonaa euroa ja Konsultoinnin 4,3 (5,2)
miljoonaa euroa.
Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta kolmannen vuosineljänneksen tai katsauskauden konsernin koko liikevaihtoon.
 

Liikevaihto
segmenteittäin
Milj. euroa

7-9
2017

7-9
2016

Muutos
%

1-9
2017

1-9
2016

Muutos
%

1-12
2016  

Projektihenkilöstö 13,6 16,4 -17,1 43,5 60,6 -28,2 76,9  
Konsultointi 1,1 1,5 -26,3 4,3 5,2 -17,0 6,9  
Konserni yhteensä 14,7 17,9 -17,9 47,8 65,7 -27,3 83,8  
 
LIIKETULOS
Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,0 (-0,1) miljoonaa euroa. Projektihenkilöstön liiketulos oli 0,3 (0,0) miljoonaa euroa.
Konsultoinnin liiketulos oli 0,1 (0,2) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,3 (-0,2) miljoonaa euroa.
Konsernin katsauskauden liiketulos oli -0,2 (0,0) miljoonaa euroa. Projektihenkilöstön liiketulos oli 0,3 (0,5) miljoonaa euroa. Konsultoinnin
liiketulos oli 0,6 (0,7) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,9 (-0,9) miljoonaa euroa. Vuoden 2017 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä konserni raportoi 0,3 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä.
 

Liiketulos
Milj. euroa

7-9
2017

7-9
2016

Muutos
%

1-9
2017

1-9
2016

Muutos
%

1-12
2016  

Projektihenkilöstö 0,3 0,0 2059,7 0,3 0,5 -33,0 0,6  
Konsultointi 0,1 0,2 -53,8 0,6 0,7 -18,5 1,0  
Muut toiminnot -0,3 -0,2 -13,0 -0,9 -0,9 6,0 -1,2  
Kohdistamattomat *) -0,1 -0,1 18,8 -0,2 -0,3 21,5 -0,3  
Konserni yhteensä 0,0 -0,1 117,8 -0,2 0,0 -1383,8 0,0  
*) Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot, sekä myönnetyistä osakeoptioista aiheutuneet
kulut.
 
HENKILÖSTÖ
Dovre Group työllisti katsauskauden päättyessä yhteensä 439 (489) henkilöä, joista 400 (442) työskenteli  Projektihenkilöstötoiminnassa, 35
(41) Konsultointitoiminnassa ja Muissa toiminnoissa 4 (6).
KASSATILANNE
Konsernin nettovelat 30.9.2017 olivat -0,2 (-3,1) miljoonaa euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 3,2 (7,0) miljoonaa euroa. Konsernilla oli
korollista vierasta pääomaa yhteensä 3,0 (3,9) miljoonaa euroa, josta 1,8 (2,1) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 1,2 (1,8) miljoonaa euroa
pitkäaikaista.
Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta kolmannella vuosineljänneksellä oli -2.2 (0,8) miljoonaa euroa, johon sisältyy käyttöpääoman muutos
-2.3 (0,9) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen viimeinen päivä oli lauantai, ja noin 1.5 miljoonaa euroa asiakasmaksuja saatiin 2.
lokakuuta.
 
Espoossa, 25. lokakuuta 2017
Dovre Group Oyj
Hallitus
 
Lisätietoja:
Dovre Group Oyj
Patrick von Essen, toimitusjohtaja
(
patrick.essen@dovregroup.com
)
Heidi Karlsson, talousjohtaja
(
heidi.karlsson@dovregroup.com
)
puh. 020 436 2000
www.dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat
Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä, Yhdistyneissä
Arabiemiraateissa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii noin 500 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä
(tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivu:
www.dovregroup.com
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