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Periodemeddelelse for 3. kvartal 2018:
DLH’s fortsættende forretning med salg og distribution fra centrallageret i Danmark
realiserede en nettoomsætning på DKK 259 mio. for årets første 9 måneder (Samme
periode 2017: DKK 241 mio.).
Resultatet af den fortsættende forretning målt ved EBIT blev i årets første 9 måneder
DKK 10,2 mio. (Samme periode 2017: DKK 3,3 mio.). Det skal bemærkes, at
tendensen i 1. halvår fortsatte i Q3-2018 med stor efterspørgsel og høje
verdensmarkedspriser, hvilket har bidraget positivt til omsætningsudviklingen og
bruttoavancen. DLH har fortsat sin omstrukturering, optimering og insourcing af
administration, hvorved personale- og andre eksterne omkostninger blev nedbragt i
forhold til samme periode sidste år.
Afviklingen af de ophørende aktiviteter er i 3. kvartal fortsat, og den ophørende
aktivitet forventes i det væsentlige afsluttet indenfor det kommende år. DLH guider
ikke på resultat for ophørende aktiviteter.
DLH meddelte i selskabsmeddelelse nr. 11/2018, at centrallageret i Gelsted samt
salgskontoret i Kolding, pr. 1 november 2018, skulle samles i et nyopført salgs/logistikcenter på 18.000 m2 beliggende ved Horsens. Fraflytning af Gelsted
centrallager er gennemført som planlagt. Ultimo december 2018 vil Kolding
salgskontoret blive overført til Horsens, hvorefter salg, lager og logistik er samlet pr.
1 januar 2019.
I samme meddelelse blev der ligeledes meddelt, at ledelsen har igangsat en
udskiftning af DLH’s nuværende ERP/IT-system til et skræddersyet og moderne
ERP/IT-system, som er tilpasset det forretningsniveau, som DLH har anno 2019.

Denne udskiftning vil på sigt effektivisere den samlede drift og forventes at bidrage
positivt til selskabets indtjening. ERP-processen er igangsat og forventes
implementeret medio 2019.
I delårsrapporten 1. halvår 2018 den 14. august 2018 opjusterede selskabet
forventningerne for 2018 til en omsætning i niveau DKK 320-325 mio. og et EBIT på
DKK 6,5 – 7,0 mio.
Med baggrund i det meget tilfredsstillende resultat for årets første 9 måneder samt en
vurdering af de ekstraordinære omkostninger til flytning i Q4-2018 hæves selskabets
omsætningsforventning for 2018 til en omsætning i niveauet DKK 330 – 335 mio., og
selskabets EBIT-forventning opjusteres til et resultat på DKK 9 - 9,5 mio.
DLH har et betydeligt skatteaktiv, som ikke er indregnet og den effektive skattesats i
de kommende år forventes at være i niveau 0%.
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