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DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–31.3.2019

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS PARANIVAT Q1
Dovre Group Oyj julkistaa tänään konsernin liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.1.–31.3.2019. Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat
tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.
Tammi–maaliskuun 2019 tärkeimmät tapahtumat:

         Liikevaihto 17,3 (16,4) milj. euroa – kasvua 5,5 %
         Projektihenkilöstö: liikevaihto 15,8 (15,0) milj. euroa – kasvua 4,9 %
         Konsultointi: liikevaihto 1,6 (1,4) milj. euroa – kasvua 12,0 %
         Liiketulos parani 0,3 (0,0) milj. euroon
         Liiketoiminnan nettokassavirta -1,0 (-1,1) milj. euroa

Näkymät vuodelle 2019 (muuttumattomat, julkaistu 25.1.2019): Dovre Groupin liikevaihdon ennustetaan paranevan vuoteen 2018 verrattuna
ja liikevoiton ennustetaan olevan yli 1,3 miljoonaa euroa.  

TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:
“Myönteinen kehitys, joka alkoi viime vuoden toisella puoliskolla, jatkui ensimmäisellä neljänneksellä ja molemmat liiketoimintaryhmämme
kasvoivat. Projektihenkilöstö-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5 % ja Konsultointi-liiketoiminnan 12 %. Merkittävintä oli kuitenkin liiketuloksen
kehittyminen: tämä oli vahvin ensimmäisen neljänneksen liiketulos vuoden 2014 jälkeen. Liiketuloksen parantuminen on yhdistelmä myynnin
kasvua ja toiminnallisen tehokkuuden parantamista.

Projektihenkilöstön kysyntä on nousussa ja liiketoimintayksikkömme kasvavat. Kasvaneen kysynnän seurauksena saamme palveluksistamme
aiempaa korkeamman korvauksen. Aiemmin tiedotetun mukaisesti odotamme ehdollisen sopimuksen Tech4Hiren AS:n hankinnasta Norjassa
vahvistuvan vuoden toisella neljänneksellä.

Konsultointi-liiketoiminnan liikevaihtoa ja kannattavuutta paransi kasvanut kysyntä Norjassa. Kahden liiketoimintaryhmämme yhteinen
osaaminen ja kilpailukyky todistettiin, kun solmimme puitesopimuksen aiemmin kerrotun mukaisesti Nye Veierin kanssa Norjassa. 

Konsultointi-liiketoiminnan uudelleenjärjestely Suomessa ja siihen liittyvä Proha-yhtiön perustaminen on käynnistynyt ja etenee suunnitelmien
mukaisesti.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2019 (muuttumattomat, julkaistu 25.1.2019)
Markkinoilla on edelleen useita epävarmuuksia, mm. yleinen taloudellinen kehitys, öljyn hinta ja poliittinen epävakaus. Päämarkkinamme
sijaitsevat kuitenkin poliittisesti ja taloudellisesti vakaissa maissa.
Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä kysyntä on parantunut ja hintataso on kääntynyt hienoiseen kasvuun. Vahvan puitesopimussalkun,
tehtyjen kustannussäästöjen sekä korkeamman kysynnän ansiosta ennustamme liiketuloksen paranevan vuoteen 2018 verrattuna. 
Konsultointi-liiketoimintaryhmässä näkymät ovat pysyneet ennallaan.
Dovre Groupin liikevaihdon ennustetaan paranevan vuoteen 2018 verrattuna (65,5 milj. euroa vuonna 2018) ja liikevoiton ennustetaan olevan
yli 1,3 miljoonaan euroa (0,5 milj. euroa vuonna 2018).

LIIKEVAIHTO
Dovre Groupin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 17,3 (16,4) miljoonaa euroa. Projektihenkilöstön osuus liikevaihdosta oli 91 (91)
prosenttia ja Konsultoinnin 9 (9) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto oli 15,8 (15,0) miljoonaa euroa ja Konsultoinnin 1,6 (1,4) miljoonaa
euroa. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon.
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Projektihenkilöstö 15,8 15,0 4,9 59,7
Konsultointi 1,6 1,4 12,0 5,8
Konserni yhteensä 17,3 16,4 5,5 65,5

KANNATTAVUUS
Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos parani 0,3 (0,0) miljoonaan euroon. Projektihenkilöstön liiketulos oli 0,4 (0,4) miljoonaa euroa.
Konsultoinnin liiketulos oli 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,2 (-0,4) miljoonaa euroa.
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Projektihenkilöstö 0,4 0,4 -2,9 1,5
Konsultointi 0,1 0,1 65,9 0,4
Muut toiminnot -0,2 -0,4 44,0 -1,1
Kohdistamattomat -0,1 -0,1 11,9 -0,2
Konserni yhteensä 0,3 0,0 466,7 0,5

HENKILÖSTÖ
Dovre Group työllisti ensimmäisen vuosineljänneksen päättyessä yhteensä 525 (531) henkilöä, joista 484 (489) työskenteli Projektihenkilöstö-
liiketoiminnassa, 37 (37) Konsultointi-liiketoiminnassa ja 4 (5) Muissa toiminnoissa.

KASSATILANNE
Konsernin nettovelat 31.3.2019 olivat 1,4 (-0,8) miljoonaa euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 4,0 (3,9) miljoonaa euroa. Konsernilla oli
korollista vierasta pääomaa yhteensä 5,4 (3,2) miljoonaa euroa, josta yhteensä 3,1 (2,3) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 2,3 (0,9) miljoonaa
euroa pitkäaikaista. IFRS 16 -standardin käyttöönotto 1.1.2019 kasvatti konsernin lyhytaikaista korollista vierasta pääomaa 0,3 miljoonalla
eurolla ja pitkäaikaista korollista vierasta pääomaa 1,9 miljoonalla eurolla.
Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -1,0 (-1,1) miljoonaa euroa, johon sisältyy käyttöpääoman muutos
-1,3 (-1,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan luonteesta johtuen konsernin rahavirta kehittyy tyypillisesti heikommin vuoden ensimmäisellä
puoliskolla.
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