ÅRSREGNSKAB 2017
POSITIV VÆKST I SVÆRT MARKED
PRESSEMEDDELSE, 29. MAJ 2018
Efter et år med betydelige IT-investeringer og et spændende opkøb leverer
transportkoncernen LEMAN et positivt resultat på DKK 45 mio. for 2017.
VÆKSTSTRATEGI MED PROFITABLE INVESTERINGER
LEMAN har netop offentliggjort årsregnskab for 2017, og med et resultat før
skat på DKK 45 mio. samt en omsætning på DKK 2,16 mia. har koncernen
opnået en omsætningsvækst på 8,2% i forhold til året før. LEMAN præsenterer
endnu et regnskab med stigende omsætning og et resultat der, set i lyset af
markante IT-investeringer og opkøb, er tilfredsstillende.
De store investeringer i IT er allerede nu med til at skabe mere værdifulde
løsninger for kunderne samt sikre optimale arbejdsgange. Digitalisering vil
derfor fortsat have høj prioritet hos LEMAN i de kommende år.
HURTIG INTEGRATION EFTER OPKØB
LEMAN offentliggjorde i september 2017 opkøbet af den UK-baserede
speditionsvirksomhed MARU International med ca. 90 medarbejdere. ”I et
marked med skarp konkurrence er vi lykkedes med at gennemføre et opkøb og
en vellykket integration af MARU. At det er lykkedes på så kort tid, at inkludere
en så stor virksomhed i LEMAN gruppen, vidner om et grundigt forarbejde og
en dedikeret indsats for at drive forretningen videre”, udtaler Thomas Krøyer,
CEO for LEMAN Group, og uddyber: ”Vores opkøb af MARU har været med til
at øge vores tilstedeværelse og styrke vores fundament i England betydeligt.
Samtidig er den gode balance mellem sund organisk vækst og best-fit opkøb
medvirkende til, at vi kan fortsætte den positive trend hen imod 2020”.
GODT RESULTAT UNDER SVÆRE BETINGELSER
Transportbranchen oplever generelt store kapacitetsudfordringer i disse
år, ikke mindst i 2017. Særligt er den europæiske vejtransport hårdt ramt af
manglen på chauffører kombineret med stigende godsmængder, men også
intens konkurrence på sø- og luftfragt har i perioder presset marginerne. LEMAN
har dog klaret sig godt i forhold til markedet i flere af de lande, virksomheden
opererer i. ”Vi forventer at markedsvilkårene fortsat vil være udfordret de
kommende år, men diversificering af vores produktudbud har gjort LEMAN
mindre sårbar. Vi er derfor optimistiske i vores forventninger til 2018 og de
kommende år”, slutter Thomas Krøyer.
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