
Julkaistu:
2016-10-27 07:45:01 CEST
Rekisteröity:
2016-10-27 07:45:01 CEST

SÄÄNNELTY TIETO

Dovre Group Oyj - Pörssitiedote

DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1. – 30.9.2016

Espoo, 2016-10-27 07:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
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DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1. – 30.9.2016

LÄHES NOLLATULOS ERITTÄIN HAASTAVISSA OLOSUHTEISSA

Dovre Group Oyj julkistaa tänään konsernin liiketoimintakatsauksen kaudelta
1.1. – 30.9.2016. Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat
tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan
vertailuluvut. Vuonna 2015 Norwegian Petroleum Consulting Group AS (NPC) on
raportoitu osana Dovre Groupin projektihenkilöstöliiketoimintaa 28.5.2015
alkaen. 

Heinä-syyskuu 2016

  -- Liikevaihto 17,9 (30,8) milj. euroa – laskua 42 %
  -- Projektihenkilöstö: liikevaihto 16,4 (29,2) milj. euroa – laskua 44 %
  -- Konsultointi: liikevaihto 1,5 (1,5) milj. euroa – laskua 4 %
  -- Liiketulos -0,1 (0,2) milj. euroa
  -- Liiketoiminnan nettokassavirta 0,8 (0,7) milj. euroa
  -- Konserni solmi yhdeksän uutta puitesopimusta

Tammi-syyskuu 2016

  -- Liikevaihto 65,7 (85,7) milj. euroa – laskua 23 %
  -- Projektihenkilöstö: liikevaihto 60,6 (80,2) milj. euroa – laskua 24 %
  -- Konsultointi: liikevaihto 5,2 (5,5) milj. euroa – laskua 5 %
  -- Liiketulos 0,0 (-0,4) milj. euroa
  -- Liiketoiminnan nettokassavirta -0,9 (-2,4) milj. euroa

Ohjeistus vuodelle 2016 (muuttumaton): Liikevaihdon ennustetaan olevan 80-100
miljoonaa euroa ja liiketuloksen positiivinen. 

TOIMITUSJOHTAJA PATRICK VON ESSEN:

“Kolmannella vuosineljänneksellä pystyimme lähes nollatulokseen, vaikka sekä
kysyntä että hinnat ovat laskeneet merkittävästi. Markkinatilanne öljy- ja
kaasualan projektihenkilöstöpalveluissa on armoton. Strategiamme kuitenkin
toimii: olemme keskittyneet riskien vähentämiseen, diversifionninn lisäämiseen,
ja kustannusten sopeuttamiseen. Asiakasportfoliomme on nyt entistä vakaampi ja
tasapainoisempi. Uudet asiakassegmentit – energia, infrastruktuuri ja
teollisuus - kasvavat edelleen, ja edustavat jo noin kolmannesta volyymistamme.
Olemme ylittäneet tavoitteemme kustannusten sopeuttamisessa. Tästä eteenpäin

https://csf.omxgroup.com/cns-web/oam/viewOamDisclosureSwitchMessage.action?disclosureId=346290&selectedLanguage=fi&&request_locale=fi#


keskitymme kasvattamaan uusia asiakassegmenttejämme. 

Uskomme öljy- ja kaasualan palvelumarkkinoiden pohjaavan vuonna 2016 ja
odotamme kysynnän kasvavan asteittain vuonna 2017. 

Konsultoinnin liiketoimintaryhmä on jatkanut hyvää suoritustaan. Liiketulos oli
jälleen vahva. Konsultoinnin näkymät pysyvät hyvinä uusien puitesopimusten ja
tilausten ansiosta. 

Kolmannella vuosineljänneksellä Dovre Group solmi kuuden asiakkaan kanssa
yhdeksän uutta puitesopimusta. Suurin osa puitesopimuksista tuli öljy- ja
kaasualan ulkopuolelta.” 

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto laski heinä-syykuussa 41,8 prosenttia ja oli 17,9 (30,8)
miljoonaa euroa. Liikevaihdosta Projektihenkilöstön osuus oli 92 (92)
prosenttia ja Konsultoinnin 8 (8) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto
oli 16,4 (29,2) miljoonaa euroa ja Konsultoinnin 1,5 (1,5) miljoonaa euroa. 

Konsernin liikevaihto laski katsauskaudella 23,3 prosenttia ja oli 65,7 (85,7)
miljoonaa euroa. Liikevaihdosta Projektihenkilöstön osuus oli 92 (92)
prosenttia ja Konsultoinnin 8 (8) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto
oli 60,6 (80,2) miljoonaa euroa ja Konsultoinnin 5,2 (5,5) miljoonaa euroa.
Vuoden 2015 katsauskaudella konsernin liikevaihto sisältäen NPC:n (pro forma)
olisi ollut noin 110 miljoonaa euroa. 

Liikevaihto segmenteittäin   7-9   7-9  Muutos   1-9   1-9  Muutos   1-12
Milj. euroa                 2016  2015       %  2016  2015       %   2015
-------------------------------------------------------------------------
Projektihenkilöstö          16,4  29,2   -43,8  60,6  80,2   -24,5  108,8
-------------------------------------------------------------------------
Konsultointi                 1,5   1,5    -3,5   5,2   5,5    -5,4    7,1
-------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä           17,9  30,8   -41,8  65,7  85,7   -23,3  115,9
-------------------------------------------------------------------------

LIIKETULOS

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli -0,1 (0,2) miljoonaa
euroa. Projektihenkilöstön liiketulos oli 0,0 (0,4) miljoonaa euroa.
Konsultoinnin liiketulos oli 0,2 (0,2) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen
liiketulos oli -0,2 (-0,3) miljoonaa euroa. 

Konsernin katsauskauden liiketulos oli 0,0 (-0,4) miljoonaa euroa.
Projektihenkilöstön liiketulos oli 0,5 (0,8) miljoonaa euroa. Konsultoinnin
liiketulos oli 0,7 (0,6) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli
-0,9 (-1,5) miljoonaa euroa. Vuoden 2015 Muiden toimintojen liiketulos sisälsi
0,5 miljoonaa euroa kuluja liittyen asiantuntijapalveluihin NPC
yritysjärjestelyssä. 

Liiketulos            7-9   7-9  Muutos   1-9   1-9  Muutos  1-12
Milj. euroa          2016  2015       %  2016  2015       %  2015
-----------------------------------------------------------------
Projektihenkilöstö    0,0   0,4   -96,7   0,5   0,8   -36,0   1,0
-----------------------------------------------------------------
Konsultointi          0,2   0,2   -17,7   0,7   0,6    18,7   0,8
-----------------------------------------------------------------
Muut toiminnot       -0,2  -0,3    24,5  -0,9  -1,5    36,5  -1,9



-----------------------------------------------------------------
Kohdistamattomat *)  -0,1  -0,1    36,0  -0,3  -0,3     3,6  -0,8
-----------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä    -0,1   0,2  -180,1   0,0  -0,4    96,5  -0,9
-----------------------------------------------------------------

*) Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien
asiakassuhteiden poistot, sekä myönnetyistä osakeoptioista aiheutuneet kulut. 

HENKILÖSTÖ

Dovre Group työllisti katsauskauden päättyessä yhteensä 489 (766) henkilöä,
joista 442 (717) työskentelivät  Projektihenkilöstötoiminnassa, 41 (44)
Konsultointitoiminnassa ja Muissa toiminnoissa 6 (5). 

KASSATILANNE

Konsernin nettovelat 30.9.2016 olivat -3,1 (-1,8) miljoonaa euroa. Konsernin
likvidien varojen määrä oli 7,0 (8,4) miljoonaa euroa. Konsernilla oli
korollista vierasta pääomaa yhteensä 3,9 (6,6) miljoonaa euroa, josta 2,1 (4,2)
miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 1,8 (2,4) miljoonaa euroa pitkäaikaista.
Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli
0,8 (0,7) miljoonaa euroa, johon sisältyy käyttöpääoman muutos 0,9 (0,2)
miljoonaa euroa. 
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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. 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
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