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Delårsrapport 1. halvår 2018 

Første halvdel af 2018 har været et godt halvår for DLH med en realiseret 

omsætning for den fortsættende aktivitet på DKK 173,9 mio. og et EBIT på DKK 6,3 

mio., hvilket bestyrelsen vil betegne som meget tilfredsstillende. 

Omsætningen var DKK 14,2 mio. højere end første halvår 2017 svarende til en vækst 

på 8,9%, og EBIT steg med DKK 5,5 mio. i forhold til første halvår 2017 svarende til 

en vækst på 688%. Væksten i EBIT skyldes primært en kombination af en højere 

omsætning og fortsatte omkostningsreduktioner. Bruttoavancen steg således med 

DKK 2,3 mio. kr. på grund af den højere omsætning og en lidt højere 

bruttoavanceprocent på 14,0% mod 13,8% i samme periode sidste år. Desuden 

fortsatte DLH sin omstrukturering, optimering og insourcing af administration, 

således at personale- og andre eksterne omkostninger samlet set blev nedbragt med 

15,1% fra DKK 21,2 mio. i første halvår af 2017 til DKK 18 mio. i første halvår af 

2018, svarende til en omkostningsreduktion på DKK 3,2 mio. 

Halvåret blev drevet af nogle gode markedskonjunkturer samt en stor efterspørgsel 

på byggematerialer. I det første halvår har markedet oplevet en ubalance imellem 

udbud og efterspørgsel i et stærkt opadgående verdensmarked hvilket har betydet at 

DLH har kunnet realisere engangsfortjenester på tidligere indkøbte partier. 

DLH har i halvåret gennemført en række centrale organisatoriske forandringer som 

led i selskabets transformation fra nedlukning til fortsættende virksomhed. 

Pr. 1. januar 2018 overtog Dennis Albretsen ledelsen af selskabet som ny adm. 

direktør. Dennis Albretsen har igennem de sidste 20 år bestridt flere ledende 

stillinger i koncernen, og har stor industriel erfaring. Derudover har selskabet skiftet 

CFO, idet at Bent Faurskov er startet pr. 15. juni 2018, Bent kommer ligeledes med 

en mangeårig erfaring som CFO i større danske selskaber herunder erfaring med 

børsnoterede selskaber. Slutteligt blev bestyrelsen ved den seneste 

generalforsamling fornyet med tilgang af 3 nyvalgte medlemmer. Efterfølgende 

konstituerede bestyrelsen sig med Michael Hove som ny bestyrelsesformand. 

På en ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2018 blev en ny 3 års strategi for 

selskabet præsenteret, med arbejdstitlen – En ny begyndelse. "En ny begyndelse" 
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Denne arbejdstitel symboliserer, at de seneste års krise og nedlukningsstrategi nu 

endegyldigt er lagt bag os – og at en ny æra for DLH kan begynde. 

Som led i denne modernisering og fornyelse har DLH valgt at samle Kolding 

salgskontoret og Gelsted centrallageret i et nyopført salgs-/logistikcenter på 18.000 

m2 beliggende i Horsens. Denne lokation tilflyttes pr. 1. november 2018, og samtidig 

fraflyttes den nuværende kontorlokation i Kolding samt lageret i Gelsted. 

Derudover står selskabet foran en større opgradering til et nyt IT infrastruktur/ERP 

system, som påbegyndes i indeværende år. Begge dele vil påvirke vores 

omkostninger i andet halvår 2018 samt 2019, men det er vores vurdering at begge 

investeringer på sigt vil tilføre DLH væsentlig forretningsmæssig værdi, og er en 

forudsætning for fortsat vækst og opretholdelse af vores position som markedsleder. 

Parallelt med at selskabets fortsættende forretning optimeres, moderniseres og 

vokser lønsomt, så er processen med at nedlukke hele den ophørende aktivitet 

stadig et fokusområde, som både bestyrelse og direktion prioriterer ressourcer til. 

Koncernen har endnu enkelte udenlandske aktiver og passiver tilbage, der ikke 

relaterer sig til den fortsættende forretning og som rapporteres som ophørende 

aktiviteter (se note 7). Det er vores klare målsætning, og et led i den nye strategi, at 

selskabet intensiverer afviklingen som i det væsentlige forventes afsluttet indenfor 

det kommende år. 

Med udgangen af første halvår 2018 var den konsoliderede balancesum DKK 101,3 

mio. mod DKK 88,9 mio. ved udgangen af 2017. Egenkapitalen var DKK 71,0 mio. 

ved udgangen af første halvår 2018 mod DKK 63,8 mio. ved udgangen af 2017. 

Fremgangen i egenkapitalen skyldes det positive nettoresultat DKK 10,6 mio. salg 

af egne aktier DKK 1,5 mio. samt valutakursreguleringer ved omregning af 

udenlandske enheder ført direkte på egenkapitalen (DKK 4,9 mio.). 

På den ekstraordinære generalforsamling blev der ligeledes stillet forslag og 

vedtaget et warrantprogram, som var målrettet alle medarbejdere, direktion samt 

bestyrelse. Programmet, som bl.a. omfattede, at alle medarbejdere fik mulighed for 

at købe aktier i selskabet, fik en meget stor intern opbakning, hvilket betyder at 

hovedparten af alle medarbejdere nu er medaktionærer i DLH, og således sender et 

kraftigt signal om opbakning til den nye strategi for selskabet. 

Bestyrelsen fik også en bemyndigelse til at kunne udvide aktiekapitalen i tilfælde af, 

at der måtte byde sig oplagte opkøbs-/ fusionsmuligheder, således at DLH vil kunne 

deltage i en evt. konsolidering på det nordiske marked. 

DLH har derudover et betydeligt skatteaktiv som ikke er indregnet (se note 2), og 

den effektive skattesats i de kommende år forventes at være i niveau 0%. 
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Forventninger 

Ved periodemeddelelsen for 1. kvt. 2018 den 8. maj 2018 præciserede selskabet 

forventningerne for 2018 til en omsætning på niveau med 2017 omsætningen og et 

EBIT resultat i den høje ende af det tidligere udmeldte interval på DKK 3-5 mio. 

På baggrund af selskabets flotte resultat det første halvår, samt en stillingtagen til 

et forventet højere omkostningsniveau i 2. halvår 2018 så opjusteres selskabets 

resultatforventning til en omsætning i niveauet DKK 320-325 mio. og et EBIT på 

DKK 6,5 – 7,0 mio. DLH guider ikke på resultat for ophørende aktiviteter 

 

 

Kontakt: 

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til Bestyrelsesformand 

Michael Hove på telefon 28126609. 

 


