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DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1. – 31.3.2017
LIIKETULOS TAPPIOLLINEN JOHTUEN UUDELLEENJÄRJESTELYISTÄ – KYSYNTÄ ELPYMÄSSÄ
Dovre Group Oyj julkistaa tänään konsernin liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.1. – 31.3.2017. Tämän
liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan
vertailuluvut.
Tammi-maaliskuun 2017 tärkeimmät tapahtumat:

Liikevaihto 17,3 (25,0) milj. euroa – laskua 31 %
Projektihenkilöstö: liikevaihto 15,5 (23,2) milj. euroa – laskua 33 %
Konsultointi: liikevaihto 1,8 (1,7) milj. euroa – nousua 2 %
Liiketulos -0,3 (0,0) milj. euroa sis. 0,3 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja
Liiketoiminnan nettokassavirta -0,4 (0,2) milj. euroa
Konserni solmi neljä uutta puitesopimusta

Näkymät vuodelle 2017 (muuttumaton): Liiketuloksen ennustetaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna.
TOIMITUSJOHTAJA PATRICK VON ESSEN:
“Projektihenkilöstömarkkinat ovat elpymässä. Öljy- ja kaasualalla sekä energia-, infra- ja teollisuusalalla on
nyt enemmän isoja projekteja kuin vuosi sitten.
Kysyntä on piristynyt, vaikkakin alhaiselta tasolta. Konsulttiemme määrä kasvoi jonkin verran joka kuukausi
ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Arvioimme, että kysynnän ja konsulttiemme lukumäärä kasvaa
asteittain tänä vuonna. Hinta- ja katetasot ovat edelleen haasteellisia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä
noin 60 % volyymeistä oli öljy- ja kaasualan toimeksiantoja ja 40 % energia-, infra- ja teollisuusalan.
Projektihenkilöstö-liiketoiminnassa keskitymme myynnin kasvattamiseen ja kustannustehokkuuteen.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä solmimme neljä uutta puitesopimusta: kaksi öljy- ja kaasualan
asiakkaiden kanssa, yksi energia-alan ja yksi infra-alan asiakkaan kanssa. Ensimmäisellä
vuosineljänneksellä tehdyt uudelleenjärjestelyt alentavat kiinteitä kustannuksiamme toiselta neljännekseltä
alkaen. Jatkamme kustannustehokkuutemme parantamista tänä vuonna.
Konsultointi-liiketoimintamme teki vaikuttavan tuloksen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Sekä Norja
että Suomi ylittivät selvästi edellisen vuoden liiketuloksen."
NÄKYMÄT VUODELLE 2017
Markkinoilla on edelleen useita epävarmuuksia, mm. yleinen taloudellinen kehitys, öljyn hinta ja poliittinen
epävakaus. Päämarkkinamme sijaitsevat poliittisesti ja taloudellisesti vakaissa maissa.
Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä näkymät ovat hieman parantuneet. Varmuutta siitä, että käänne
kasvu-uralle on tapahtunut, ei kuitenkaan ole. Uusien puitesopimusten ja jo toteutettujen
kustannussäästöjen ansiosta ennustamme kuitenkin liiketuloksen paranevan vuoteen 2016 verrattuna.
Konsultointi-liiketoimintaryhmässä näkymät ovat pysyneet ennallaan.

https://csf.omxgroup.com/cns-web/oam/viewOamDisclosureSwitchMessage.action?disclosureId=351619&selectedLanguage=fi&&request_locale=fi#


Ennustamme konsernin liiketuloksen paranevan vuoteen 2016 verrattuna.
LIIKEVAIHTO
Dovre Groupin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 17,3 (25,0) miljoonaa euroa.
Projektihenkilöstön osuus liikevaihdosta oli 90 (93) prosenttia ja Konsultoinnin 10 (7) prosenttia.
Projektihenkilöstön liikevaihto oli 15,5 (23,2) miljoonaa euroa ja Konsultoinnin 1,8 (1,7) miljoonaa euroa.
Myynnin muutos verrattuna viime vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen olisi ollut noin -35 prosenttia
vertailukelpoisin valuutoin.
 

Liikevaihto
segmenteittäin
Milj. euroa

 1-3
2017

 1-3
2016

       Muutos
%

1-12
2016

Projektihenkilöstö 15,5 23,2 -33,3 76,9

Konsultointi 1,8 1,7 1,7 6,9

Konserni yhteensä 17,3 25,0 -30,9 83,8

KANNATTAVUUS
Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos oli -0,3 (0,0) miljoonaa euroa. Projektihenkilöstön liiketulos oli
-0,1 (0,3) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liiketulos oli 0,3 (0,2) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen
liiketulos oli -0,3 (-0,4) miljoonaa euroa. Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä konserni raportoi
0,3 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä.
 

Liiketulos
Milj. euroa

1-3
2017

1-3
2016

Muutos
%

1-12
2016

Projektihenkilöstö -0,1 0,3 -149,8 0,6

Konsultointi 0,3 0,2 59,5 1,0

Muut toiminnot -0,3 -0,4 14,8 -1,2

Kohdistamattomat -0,1 -0,1 22,3 -0,3

Konserni yhteensä -0,3 0,0 -699,1 0,0

HENKILÖSTÖ
Dovre Group työllisti ensimmäisen vuosineljänneksen päättyessä yhteensä 464 (617) henkilöä, joista 422
(570) työskentelivät  Projektihenkilöstötoiminnassa, 37 (41) Konsultointitoiminnassa ja Muissa toiminnoissa
5 (6).
KASSATILANNE
Konsernin nettovelat 31.3.2017 olivat -4,3 (-4,2) miljoonaa euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 7,4
(10,2) miljoonaa euroa. Konsernilla oli korollista vierasta pääomaa yhteensä 3,0 (6,0) miljoonaa euroa,
josta yhteensä 1,4 (3,9) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 1,7 (2,1) miljoonaa euroa pitkäaikaista.
Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -0,4 (0,2) miljoonaa euroa,
johon sisältyy käyttöpääoman muutos 0,0 (0,4) miljoonaa euroa.
MUUTOKSIA JOHTORYHMÄSSÄ
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä konsernin johtoryhmän jäsen Frank Ween erosi ja johtoryhmän jäsen
Ole Olsen nimitettiin Dovre Group Oyj:n hallituksen jäseneksi. Dovre Groupin johtoryhmään kuuluvat
31.3.2017 alkaen Patrick von Essen (toimitusjohtaja), Heidi Karlsson (talousjohtaja), Arve Jensen (johtaja,
liiketoiminta-alue Projektihenkilöstö Norja) ja Stein Berntsen (johtaja, liiketoiminta-alue Konsultointi).
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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
.
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