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DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–30.9.2019

DOVRE RAPORTOI KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ ODOTUKSIEN MUKAISEN TULOKSEN
Dovre Group Oyj julkistaa tänään konsernin liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.1.–30.9.2019. Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat
tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

Heinä–syyskuu 2019
·Liikevaihto 21,6 (15,5) milj. euroa – kasvua 39 %
·Projektihenkilöstö: liikevaihto 20,3 (14,3) milj. euroa – kasvua 42 %
·Konsultointi: liikevaihto 1,4 (1,3) milj. euroa – kasvua 11 %
·Liiketulos parani 1,5 (0,2) milj. euroon – kvartaalin tulos sisältää 0,8 miljoonan euron myyntivoiton
·Liiketoiminnan nettokassavirta 2,2 (0,0) milj. euroa

Tammi–syyskuu 2019
·Liikevaihto 59,8 (48,3 milj. euroa) – kasvua 24 %
·Projektihenkilöstö: liikevaihto 55,4 (44,1) milj. euroa – kasvua 26 %
·Konsultointi: liikevaihto 4,4 (4,2) milj. euroa – kasvua 5 %
·Liiketulos 2,0 (0,3) milj. euroa – katsauskauden tulos sisältää 0,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä
·Liiketoiminnan nettokassavirta 0,8 (-0,7) milj. euroa

Näkymät vuodelle 2019 (muuttumaton, julkaistu 13.9.2019): Dovre Groupin liikevaihdon vuonna 2019 ennustetaan paranevan vuoteen 2018
verrattuna ja liikevoiton ennustetaan olevan yli 2,3 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:
“Kulunut vuosineljännes oli Dovren vahvin yli viiteen vuoteen. Tulos vahvistaa positiivista käännettä, joka alkoi ensimmäisellä
puolivuotiskaudella 2019. Myynti kasvoi molemmilla bisnesalueilla ja tuloksemme parantui merkittävästi. Positiivinen kehitys johtuu sekä
orgaanisesta kasvusta että Tech4hire-kaupasta.
Projektihenkilöstön myynti kasvoi 42 prosenttia verrattuna viime vuoteen ja tästä lähes 20 prosenttia oli orgaanista kasvua. Markkinatilanne on
positiivinen ja organisaatiomme tukee hyvin kasvua. Myös Konsultointi-liiketoiminnan myynti kasvoi, erityisesti Norjassa.
Myynti ja tulos ovat nyt kasvaneet kuutena peräkkäisenä vuosineljänneksenä.. Alhaiset kulut ja jatkuva toimintamme kasvu ovat keskeisiä
elementtejä parantaaksemme Dovre Groupin kannattavuutta edelleen.
Olen iloinen, että Olarin Kuukoti-toimistokiinteistömme myynti saatiin päätökseen 13.9.2019. Se paransi tulostamme ja kassavirtaamme.
Olemme myös löytäneet uuden toimistokiinteistön osoitteessa Ahventie 4, Espoo, johon meidän on tarkoitus muuttaa 1.1.2020. Uuden
toimiston vuokrauksen odotetaan vähentävän yhtiön vuosittaisia toimintakustannuksia noin 50 000 eurolla.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2019 (muuttumaton, julkaistu 13.9.2019)
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 vuonna 2019 ennustetaan paranevan vuoteen 2018 verrattuna (65,5 milj. euroa vuonna 2018) ja liikevoiton
ennustetaan olevan yli 2,3 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa vuonna 2018).

LIIKEVAIHTO
Dovre Groupin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 21,6 (15,5) miljoonaa euroa. Projektihenkilöstön osuus liikevaihdosta oli 94 (92)
prosenttia ja konsultoinnin 6 (8) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto kasvoi 20,3 (14,3) miljoonaan euroon. Segmentti kasvoi 41,8
prosenttia, josta 19,5 prosenttiyksikköä oli orgaanista kasvua. Konsultoinnin liikevaihto kasvoi 10,6 prosenttia 1,4 (1,3) miljoonaan euroon.
Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta kolmannen neljänneksen liikevaihtoon.
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Katsauskaudella konsernin liikevaihto kasvoi 23,9 prosenttia ja oli 59,8 (48,3) miljoonaa euroa. Projektihenkilöstön osuus liikevaihdosta oli 93
(91) prosenttia ja Konsultoinnin 7 (9) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto oli 55,4 (44,1) miljoonaa euroa, kun Konsultoinnin liikevaihto
kasvoi 4,4 (4,2) miljoonaan euroon. Valuuttakurssimuutoksilla oli jonkin verran vaikutusta Dovre Groupin liikevaihtoon. Vuoden 2018
valuuttakursseilla laskettuna liikevaihdon kasvu vertailukaudesta olisi ollut kolmannella vuosineljänneksellä 5 prosenttia.

Liikevaihto segmenteittäin 7-9 7-9 Muutos 1-9 1-9 Muutos 1-12
Milj. euroa 2019 2018 % 2019 2018 % 2018
Projektihenkilöstö 20,3 14,3 41,8 55,4 44,1 25,7 59,7
Konsultointi 1,4 1,3 10,6 4,4 4,2 5,4 5,8
Konserni yhteensä 21,6 15,5 39,2 59,8 48,3 23,9 65,5

LIIKETULOS
Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos parani 1,5 (0,2) miljoonaan euroon. Projektihenkilöstön liiketulos oli 0,8 (0,4) miljoonaa euroa.
Konsultoinnin liiketulos oli 0,2 (0,0) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli 0,6 (-0,2) miljoonaa euroa. Liiketulos pitää sisällään 0,8
euron myyntivoiton, joka saatiin Espoon Olarissa sijaitsevan Kuukoti-toimistokiinteistön myynnistä 13.9.2019.
Konsernin katsauskauden liiketulos oli 2,0 (0,3) miljoonaa euroa. Projektihenkilöstön liiketulos oli 1,6 (1,1) miljoonaa euroa. Konsultoinnin
liiketulos oli 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli 0,2  
(-0,9) miljoonaa euroa. Tulos pitää sisällään -0,1 miljoonan euron kertaluonteisen erän liittyen Tech4Hire-yrityskauppaan, josta kerroimme
toisella vuosineljänneksellä, ja +0,8 miljoonan euron erän liityen Kuukoti-kiinteistökauppaan, josta kerroimme katsauskaudella.

Liiketulos 7-9 7-9 Muutos 1-9 1-9 Muutos 1-12
Milj. euroa 2019 2018 % 2019 2018 % 2018
Projektihenkilöstö 0,8 0,4 97,1 1,6 1,1 53,4 1,5
Konsultointi 0,2 0,0 417,6 0,4 0,3 40.1 0,4
Muut toiminnot 0,6 -0,2 363,2 0,2 -0,9 118,4 -1,1
Kohdistamattomat *) -0,1 -0,1 -52,5 -0,2 -0,2 -7,4 -0,2
Konserni yhteensä 1,5 0,2 801,2 2,0 0,3 631,5 0,5
*) Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot, IFRS 16 -standardin käyttöönotosta aiheutuneet
kirjaukset (vuonna 2019) ja myönnetyistä osakeoptioista aiheutuneet kulut (vuonna 2018).

HENKILÖSTÖ
Dovre Group työllisti katsauskauden päättyessä yhteensä 681 (481) henkilöä, joista 641 (439) työskenteli  projektihenkilöstötoiminnassa, 37
(38) konsultointitoiminnassa ja muissa toiminnoissa 3 (4).

KASSATILANNE
Konsernin nettovelat 30.9.2019 olivat 0,4 (-0,1) miljoonaa euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 5,0 (3,3) miljoonaa euroa. Konsernilla oli
korollista vierasta pääomaa yhteensä 5,3 (3,2) miljoonaa euroa, josta yhteensä 2,3 (2,6) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 3,0 (0,6) miljoonaa
euroa pitkäaikaista. Konserni sai Kuukoti-kiinteistökaupasta 1,6 miljoonaa euroa kassavaroja, ja maksoi sen johdosta korollista vierasta
pääomaa pois 0,9 miljoonan euron edestä.
Tech4Hire-yrityskauppa, josta kerroimme toisella vuosineljänneksellä, lisäsi korollista vierasta pääomaa. Myös IFRS 16 -standardin
käyttöönotto vaikutti korollisiin velkoihin, sillä Dovre Group otti standardin käyttöön yksinkertaistetulla siirtymätavalla eikä vertailukauden lukuja
ole oikaistu.
Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta kolmannella vuosineljänneksellä oli 2,2 (0,0) miljoonaa euroa, johon sisältyy käyttöpääoman muutos 1,3
(-0,3) miljoonaa euroa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Dovre Group allekirjoitti vuokrasopimuksen uudesta toimistokiinteistöstä osoitteessa Ahventie 4, Espoo 1.1.2020 alkaen.
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