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Periodemeddelelse for 1. kvartal 2019 

DLH’s fortsættende forretning realiserede en nettoomsætning i 1. kvartal 2019 på DKK 86,5 mio. 

(samme periode 2018: DKK 84,5 mio.). Som meldt ud i forventningerne i selskabsmeddelelse nr. 

02/2019 og Årsrapport 2018, var 2018 et historisk år med høje priser for alle i byggesektoren. 

I 2019 er markedets høje efterspørgsel fortsat, men med udgangspunkt i et lavere prisniveau. Af 

samme grund er det tilfredsstillende, at omsætningen er øget i forhold til samme periode 2018 

med DKK 2 mio. svarende til en vækst på 2,4%.  

Væksten er drevet af en øget afsætning af pladematerialer til nye og eksisterende kunder, og DLH 

fastholder dermed sin position, som den markedsledende importør og distributør af træbaserede 

pladeprodukter til tømmerhandler og byggemarkeder i Danmark. 

EBIT-resultatet af den fortsættende forretning blev i 1. kvartal 2019 på DKK 1,3 mio. (samme 

periode 2018: DKK 4,1 mio.) efter korrektion af warrant-program og IFRS 16.  

DLH’s warrantprogram påvirkede EBIT negativt med DKK -0,6 mio., og implementeringen af IFRS 

16 påvirkede EBIT positivt med DKK 0,1 mio. i forhold til samme periode sidste år. Uden 

indregning af warrant-programmet og IFRS 16 blev EBIT DKK 1,8 mio. Bruttoavancen blev for 1. 

kvartal påvirket af de lavere priser på verdensmarkedet og som følge heraf realiseredes en lavere 

EBIT. 

I tråd med strategien ”En ny begyndelse”, som blev præsenteret i juni 2018, fortsætter DLH sin 

optimering og insourcing af administration med henblik på fortsat at reducere personale- og 

administrationsomkostninger.  

Ledelsen er desuden i proces med en udskiftning af selskabets nuværende systemer til et 

skræddersyet og integreret ERP/IT-system, som på sigt skal effektivisere den samlede drift og 
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bidrage positivt til selskabets indtjening. ERP-projektet følger p.t. tidsplanen og forventes 

implementeret august 2019. 

Afviklingen af de ophørende aktiviteter er fortsat i 1. kvartal, og den ophørende forretning 

forventes i det væsentligste afsluttet inden for det kommende år. DLH guider ikke på resultat for de 

ophørende aktiviteter. 

DLH har et betydeligt skatteaktiv, og den effektive skattesats i de kommende år forventes at være i 

niveau 0%. 

DLH igangsatte i henhold til selskabsmeddelelse nr. 03/2019 en strategisk gennemgang af 

markedsmulighederne med M&A rådgiver Oaklins. Processen er fortsat igangværende, og der vil 

blive kommunikeret til markedet når konkret nyt foreligger. 

Forventninger til 2019: 

Som følge af DLH’s fortsatte vækst, og uagtet de lavere verdensmarkedspriser - opjusteres 

omsætningsforventningen for 2019 til DKK 340 – 345 mio., hvilket er en stigning på DKK 15 mio. i 

forhold til det tidligere udmeldte interval på DKK 325 – 330 mio. i selskabsmeddelelse 02/2019 og 

Årsrapport 2018. EBIT-forventningen for hele 2019 fastholdes på DKK 8,5 – 9,5 mio. kr. før 

indregning af warrants og IFRS 16 og DKK 7,2 – 8,2 mio. kr. efter indregning af warrants og IFRS 

16. 

 

For yderligere information vedrørende selskabsmeddelelsen, kontakt:  

Bestyrelsesformand Michael Hove mobil +45 28126609  


