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Stadig udfordringer i Europa mens Global Sales vokser
”Markedssituationen i Europa er fortsat udfordrende, om end vi ser en gradvis bedring, der
tyder på, at vi nærmer os et mere stabilt leje samtidig med, at vores Global Sales forretning
fortsætter sin vækst. Vi har haft som mål at mindske pengebindingen i driftskapital og dermed
tilpasse os det vanskelige forretningsmiljø. Det er vi lykkedes med, og vores rentebærende
gæld er nu ca. DKK 70 mio. lavere end på samme tidspunkt sidste år”, siger adm. direktør Kent
Arentoft.
•

Omsætningen i årets første 9 måneder udgjorde DKK 1.582 mio. mod DKK 1.727 mio. sidste
år svarende til et fald på 8%. Omsætningen udgjorde i 3. kvartal DKK 524 mio., hvilket var
5% lavere end i det samme kvartal sidste år.

•

Global Sales realiserede i årets første 9 måneder en omsætning 13% højere end sidste år,
hvorimod den europæiske forretning havde et fald i omsætningen på 20% som følge af et
generelt lavere aktivitetsniveau kombineret med en lang vinter i Europa. For kvartalet
realiserede Global Sales en stigning på 9%, mens omsætningen i Europa faldt med 14%.

•

Koncernens bruttoavance er i årets første 9 måneder faldet med 1,5%-point som følge af
stor ubalance mellem udbud og efterspørgsel kombineret med, at back-to-back forretningen
i Global Sales, hvor bruttomarginen er lavere, udgør en større andel af omsætningen.

•

Den lavere omsætning og den lavere bruttomargin medfører lavere indtjening. Dette
opvejes delvis af betydelige omkostningsreduktioner i niveauet DKK 30 mio. EBIT blev
minus DKK 13 mio. mod sidste års DKK 1 mio. I tredje kvartal blev EBIT minus DKK 6 mio.
mod minus DKK 1 mio. sidste år, som var DKK 3 mio. positivt påvirket af en udbetaling
vedrørende en forsikringssag.

•

DLH har fortsat reduktionen af den nettorentebærende gæld, som ved udgangen af tredje
kvartal udgør DKK 270 mio. mod DKK 337 mio. ved udgangen af 3. kvartal sidste år. DLH
fortsætter sit projekt for at reducere driftskapitalen. Som led heri offentliggjordes 26.
september 2013 afviklingen af den lagerbaserede forretning i Benelux og Tyskland.

•

DLH fastholder forventningerne som meddelt den 22. august 2013 om en omsætning i
niveauet DKK 2,2 mia. og EBIT i niveauet minus DKK 30 til 40 mio.

•

Som følge af afviklingen af den lagerbaserede forretning i Benelux og Tyskland er denne
forretning reklassificeret til ophørende aktiviteter. Justeret herfor forventes en omsætning
for den fortsættende forretning i niveauet DKK 2,1 mia. og et EBIT på mellem minus DKK 25
og 35 mio.
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