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Delårsrapport pr. 30. juni 2011 

 
Fortsat forbedring af DLH’s lønsomhed og soliditet 
 
”DLH har opnået tydelige og positive effekter af den omstillingsproces, vi satte i gang i  
december 2010. Halvåret viser både absolutte og relative forbedringer af stort set alle 

vores nøgletal på trods af et uændret omsætningsniveau i forhold til sidste år. Vi er nået 
langt med implementeringen af vores strategi og er nu klar med supplerende tiltag, der 
vil blive gennemført over de kommende kvartaler. Det drejer sig bl.a. om sammenlæg-
ning af en række lager- og salgsfunktioner i Skandinavien og udbygning af DLH’s 
asiatiske aktiviteter i Hongkong, som forventes at give en årlig resultateffekt på mellem 
DKK 15-20 mio. og mindske kapitalbindingen med ca. DKK 60 mio.,” siger 
administrerende direktør Kent Arentoft. 

 

• Omsætningen er i årets første halvdel DKK 1.630 mio. og dermed som ventet på niveau 

med sidste år. Halvåret viser både absolut og relativ indtjeningsfremgang i stort set alle 
DLH’s regioner.  

• Koncernens samlede lønsomhed er forbedret i halvåret:  
o EBIT blev DKK 42 mio. mod DKK 39 mio. sidste år. 
o Lønsomhedsforbedringen skal ikke mindst ses i lyset af, at indtjeningen i 2010 

havde såvel fordel af konjunkturgevinster på varelagre som en række 

engangsindtægter.  
o EBIT-marginen er øget til 2,6 % fra 2,4 %. 
o Afkastet af den investerede kapital er steget til 7,6 % fra  5,3 %.  
o NWC/Sales ratio er faldet til 30,6 % fra 39,5 %. 

• Resultat før skat blev DKK 21 mio. mod sidste års DKK 8 mio.  

• Efter kapitalforhøjelsen, der blev gennemført i april, har koncernen nu en soliditet på 45 % 

og en nettorentebærende gæld på 4,8 gange EBITDA mod hhv. 23 % og 11,2 gange sidste 
år. 

• Selskabet gennemfører i Skandinavien i løbet af de næste kvartaler yderligere initiativer 

for at øge effektiviteten og mindske omkostninger og kapitalbinding. Tiltagene vil give 

en årlig gevinst på ca. DKK 10-15 mio. og reducere kapitalbindingen med ca. DKK 60 
mio. 

• DLH samler og styrker i løbet af efteråret sine asiatiske Global Sales-aktiviteter i 

Hongkong, hvilket samtidig medfører en årlig omkostningsbesparelse på ca. DKK 5-10 
mio. 

 
Forventningerne om en omsætning på DKK 3,3 mia. og et EBIT på DKK 60 mio. fastholdes 
på trods af en større økonomisk usikkerhed i Europa og USA. 

 
 
Kontakt 
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til administrerende direktør  
Kent Arentoft på telefon nr. 43 50 01 01. 

 


