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Interim information for 1. kvartal 2015
• Koncernens egenkapital per 31. marts 2015 udgjorde 131 mDKK et fald på 21 mDKK.
• Koncernens nettorentebærende gæld udgjorde 23 mDKK.
• Koncernens aktiver udgjorde 304 mDKK.

Kort om driften
Der er i første kvartal afhændet aktiviteter i Rusland, Brasilien og et
grundstykke. De to førstnævnte afhændelser har ikke har haft endelig closing i første kvartal. Koncernen har haft det fulde sæt af
omkostninger til driften af hovedkontoret. Disse har i kvartalet udgjort 6 mDKK. Omkostningerne reduceres kraftigt med udgangen af
april, hvor alle medarbejdere i selskabets hovedkontor fratræder.
Indkøringen af et administrationsbureau er i fuld gang.

Den franske enhed er ligeledes fortsat til salg. Den opnåede i første
kvartal en omsætning på 28 mDKK og et EBITDA på nul. Der er bundet 61 mDKK i arbejdskapital i den franske enhed.
1. kvartal Ophørende aktiviteter
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Nettoomsætning
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Realisering af strategiplanen fortsætter
Ikke fortsættende aktiviteter har haft et driftstab (EBITDA) på
5 mDKK i første kvartal.
Koncernens nordiske forretning opnåede en omsætning på 118
mDKK og et EBITDA på minus 1 mDKK sammenholdt med 139 mDKK
og med nul i EBITDA sidste år. Regionens omkostninger er reduceret
med cirka 5 mDKK i forhold til sidste år og året vil være præget af
yderligere besparelser som følge at en ændret lagerstruktur i Danmark. Regionen har bundet 131 mDKK i arbejdskapital mod sidste års
138 mDKK.
Den nordiske region består af en dansk og en svensk enhed. Begge
enheder er fortsat til salg.
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Finansielle poster har i kvartalet samlet påvirket egenkapitalen
med 11 mDKK i form af renteudgifter mv. på 3 mDKK og valutakurstab
på 8 mDKK primært relateret til styrkelsen af USD.
Som meddelt i meddelelse af 2. marts 2015 agter DLH at købe den
tidligere domicilejendom i Skagensgade tilbage. Denne handel er
endnu ikke gennemført. Balance og gældstal er derfor endnu ikke
påvirket af denne transaktion.
Begivenheder efter periodens udløb
Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter periodens udløb.

