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DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1. – 31.3.2016

SOPEUTUMINEN MARKKINATILANTEESEEN JATKUU, KONSERNI ALENTAA OHJEISTUSTA

Dovre Group Oyj julkistaa tänään konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen
liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.1. – 31.3.2016. Yhtiö on luopunut kolmen ja
yhdeksän kuukauden osavuosikatsausten julkistamisesta 1.1.2016 alkaen
26.11.2015 voimaantulleen arvopaperimarkkinalain muutoksen nojalla.
Osavuosikatsausten sijaan yhtiö julkistaa ko. kausilta neljännesvuosittaisen
liiketoimintakatsauksen (ns. trading statement). 

Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa
edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut. Vertailukauden luvut eivät
sisällä Norwegian Petroleum Consulting Group AS:a (NPC). NPC:n luvut on
raportoitu osana Dovre Groupin projektihenkilöstöliiketoimintaa 28.5.2015
alkaen. 

Tammi-maaliskuun 2016 tärkeimmät tapahtumat:

  -- Liikevaihto 25,0 (26,2) milj. euroa – laskua 4,6 %
  -- Projektihenkilöstö: liikevaihto 23,2 (24,1) milj. euroa – laskua 3,6 %
  -- Konsultointi: liikevaihto 1,7 (2,1) milj. euroa – laskua 16,3%
  -- Liiketulos 0,0 (-0,1) milj. euroa
  -- Liiketoiminnan nettokassavirta 0,2 (0,0) milj. euroa
  -- Konserni solmi seitsemän uutta puitesopimusta

Uusi ohjeistus vuodelle 2016: Liikevaihdon ennustetaan olevan 80 - 100 milj.
euroa ja liiketuloksen positiivinen. 

TOIMITUSJOHTAJA PATRICK VON ESSEN:

”Kuluva vuosi on Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässämme vuosikymmenen
haastavin. Volyymit ja katteet ovat painuneet alas ja laskevat edelleen.
Lisäksi heikot valuutat päämarkkinoillamme Norjassa ja Kanadassa vaikuttavat
negatiivisesti euromääräiseen liikevaihtoomme. Öljyn hinta on pysynyt alhaisena
ja epävakaana, vaikkakin se on ollut nousussa sitten helmikuun, jolloin se oli
alhaisimmillaan kymmeneen vuoteen. Viimeisimmässä ennusteessaan Yhdysvaltain
energiaministeriön alainen Energy Information Administration on arvioinut, että
nestemäisten polttoaineiden maailmanlaajuinen kulutus saavuttaa tuotannon
vuonna 2017. Perustuen tähän ja muihin riippumattomiin markkina-analyyseihin
uskomme öljy- ja kaasualan palvelumarkkinoiden käyvän pohjalla vuonna 2016.
Odotamme kysynnän kasvavan asteittain vuodesta 2017 alkaen. 

Tiukan kansainvälisen kilpailun keskellä solmimme ensimmäisellä

https://csf.omxgroup.com/cns-web/oam/viewOamDisclosureSwitchMessage.action?disclosureId=332505&selectedLanguage=fi&&request_locale=fi#


vuosineljänneksellä kaksi uutta puitesopimusta öljy- ja kaasualan asiakkaiden
kanssa. Laajentumisemme uusiin asiakassegmentteihin kiihtyi ja solmimme viisi
puitesopimusta uusissa asiakassegmenteissä. Keskitymme asiakkaisiin ja isoihin
projekteihin energiantuotannossa, energiansiirrossa, infrastruktuurihankkeissa,
petrokemikaaliteollisuudessa, metalli- ja kaivosalalla sekä sellu- ja
paperiteollisuudessa. Uudet asiakkaamme arvostavat kokemustamme isoissa
projekteissa, projektiammattilaistemme verkostoa, kansainvälistä presenssiä ja
tehokasta palveluamme. Myyntipotentiaali uusille asiakkaille vahvistui
ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Volyymit ovat vielä alhaisia, mutta
saavutukset ovat rohkaisevia. Näillä näkymin saavutamme uusissa
asiakassegmenteissä noin 25 prosentin osuuden konsernin kokonaisliikevaihdosta
vuoden loppuun mennessä. Tämä uusi liiketoiminta kompensoi vain osittain öljy-
ja kaasualan kysynnän laskua. 

Projektihenkilöstöliiketoiminnassa keskitymme uusien asiakkaiden hankintaan
sekä kustannustehokkuuteen. Olemme edelleen kehittäneet myyntitoimintojamme
sekä samanaikaisesti vähentäneet kiinteitä kulujamme. Tavoitteennamme on
vähentää kiinteitä kuluja yli 0,5 miljoonaa euroa vuodessa tämän vuoden
kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Lisäksi jatkamme työprosessiemme
parantamista ja digitalisointia. 

Konsultointiliiketoimintamme alkuvuosi on ollut hyvä. Konsultoinnin
liikevaihdon lasku verrattuna vuoden 2015 ensimmäiseen vuosineljännekseen
johtui pääosin heikommasta Norjan kruunusta sekä Ruotsin konsultoinnin
liiketoiminnan myynnistä vuoden 2015 viimeisellä vuosineljänneksellä. Norjassa
kannattavuus on pysynyt hyvänä ja Suomen kannattavuus on parantunut
merkittävästi. Molemmilla liiketoimintayksiköillä on edelleen vahva
tilauskanta.” 

OHJEISTUS VUODELLE 2016

Konserni alentaa ohjeistustaan vuodelle 2016. Hinnat ja volyymit ovat edelleen
laskussa ja ennustettavuus on haastavaa. Lisäksi tulemme päättämään erään
yhteistyösopimuksen Norjassa. Sopimus on tuonut merkittävää myyntiä alhaisella
katteella. Yhteistyön lopettaminen alentaa liikevaihtoamme, mutta parantaa
suhteellista kannattavuutta. 

Uusi ohjeistus vuodelle 2016: Liikevaihdon ennustetaan olevan 80 - 100 milj.
euroa ja liiketuloksen positiivinen. 

Aiempi ohjeistus: Liikevaihdon ennustetaan olevan yli 100 milj. euroa ja
liiketuloksen positiivinen. 

LIIKEVAIHTO

Dovre Groupin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 25,0 (26,2)
miljoonaa euroa. Projektihenkilöstön osuus liikevaihdosta oli 93 (92)
prosenttia ja Konsultoinnin 7 (8) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto
oli 23,2 (24,1) miljoonaa euroa ja Konsultoinnin 1,7 (2,1) miljoonaa euroa.
Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto sisältäen
NPC:n (pro forma) olisi ollut 39,9 miljoonaa euroa. 

Liikevaihto segmenteittäin   1-3   1-3  Muutos    1-12
Milj. euroa                 2016  2015       %  2015 
------------------------------------------------------
Projektihenkilöstö          23,2  24,1    -3,6   108,8
------------------------------------------------------
Konsultointi                 1,7   2,1   -16,3     7,1
------------------------------------------------------
Konserni yhteensä           25,0  26,2    -4,6   115,9
------------------------------------------------------

KANNATTAVUUS

Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,0 (-0,1) miljoonaa euroa.



Projektihenkilöstön ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,3 (0,5)
miljoonaa euroa. Konsultoinnin liiketulos oli 0,2 (0,2) miljoonaa euroa. Muiden
toimintojen liiketulos oli -0,4 (-0,7) miljoonaa euroa. Vuoden 2015
ensimmäisellä vuosineljänneksellä konserni raportoi 0,3 miljoonaa euroa
ulkoisiin asiantuntijapalveluihin liittyviä kertaluonteisia kuluja Muissa
toiminnoissa. 

Liiketulos           1-3   1-3  Muutos    1-12
Milj. euroa         2016  2015       %  2015 
----------------------------------------------
Projektihenkilöstö   0,3   0,5   -38,2     1,0
----------------------------------------------
Konsultointi         0,2   0,2     6,0     0,8
----------------------------------------------
Muut toiminnot      -0,4  -0,7    38,2    -1,9
----------------------------------------------
Kohdistamattomat    -0,1   0,0  -102,1    -0,8
----------------------------------------------
Konserni yhteensä    0,0  -0,1    57,1    -0,9
----------------------------------------------

HENKILÖSTÖ

Dovre Group työllisti ensimmäisen vuosineljänneksen päättyessä yhteensä 617
(473) henkilöä, joista 570 (420) työskentelivät  Projektihenkilöstötoiminnassa,
41 (48) Konsultointitoiminnassa ja Muissa toiminnoissa 6 (5). 

KASSATILANNE

Konsernin likvidien varojen määrä 31.3.2016 oli 10,2 (10,5) miljoonaa euroa.
Konsernilla oli korollista vierasta pääomaa yhteensä 6,0 (1,5) miljoonaa euroa,
josta yhteensä 3,9 (1,5) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 2,1 (0,0)
miljoonaa euroa pitkäaikaista. Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta
ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 0,2 (0,0) miljoonaa euroa, johon sisältyy
käyttöpääoman muutos 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. Ensimmäisellä
vuosineljänneksellä maksettiin osinkoja yhteensä 1,0 (0,0) miljoonaa euroa. 

MUUT TAPAHTUMAT

Finanssivalvonta hyväksyi Dovre Group Oyj:n suunnatussa annissa liikkeeseen
laskettujen yhteensä 36 453 018 uuden osakkeen listaamista koskevan
listalleottoesitteen 8.3.2016. Uudet osakkeet annettiin suunnattuna antina
osana NPC:n hankintaa toukokuussa 2015. Osakkeet on otettu kaupankäynnin
kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 10.3.2016. Osakkeita koskee
kolmen (3) vuoden luovutusrajoitus (”lock-up”) niiden antamisesta lukien, eli
28.5.2018 asti. 

Espoossa, 27. huhtikuuta 2016
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