
Flot resultat og fortsat fremgang hos BHS Logistics A/S 
 
 
BHS Logistics A/S’s resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på 10,5 millioner kr. efter skat, 
og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på 58,8 millioner kr. 
 
Omsætningen voksede med 4,7 mio. kroner, sammenlignet med forrige regnskabsår og rundede 
således 507 millioner kr. Antallet af ansatte er 224.  
 
Regnskabsårets resultat er som forventet og har båret præg af fortsat udvikling af virksomheden. 
Virksomheden har i 2017 undergået en yderligere kvalitetsoptimering og specialisering inden for de 
specifikke forretningsområder, som virksomheden arbejder med. 
 
Det flotte resultatet skyldes en væsentlig øget aktivitet i det første halvår af 2017 - i både ind- og 
udland. Der har i årets løb været en ekstraordinær høj vækst inden for de bornholmske aktiviteter. 
Andet halvår har været præget af kapacitetsmangel på fragtmarkedet samt udsving i 
godsmængderne. 
 
”I årets løb er der blevet investeret kraftigt i styrkelse af firmaets kvalitetsstyring, for at understøtte 
virksomhedens vision om at være transportkøbernes sikre valg som samarbejdspartner, hvor 
værdiskabelse og høj kvalitet er vigtige parametre”, udtaler adm. direktør i BHS Logistics A/S, Morten 
Studsgaard.  
”Vi har opnået et tilfredsstillende resultat i et konkurrencepræget transportmarked. Vi har opnået 
vores resultater gennem en målrettet indsats, for at sikre os i forhold til fremtidige transportkrav - 
specielt på pharma markedet. Resultatet er understøttet af en samlet gruppe medarbejdere i BHS 
Logistics A/S, der, i gennem en fokuseret indsats i hverdagen, sætter en ære i at gøre en forskel for 
vore kunder”. 
 
Selskabet er tilsluttet Danske Fragtmænd A/S og indgår i netværkene Nordic Chain AB, Pharma 
Logistics Alliance Network CVBA og System Alliance Europe GmbH. Selskabet har 28 europæiske 
samarbejdspartnere. 
 
På årets generalforsamling i BHS Logistics A/S meddelte Elon Studsgaard, at han har besluttet at 
stoppe i BHS Logistics A/S efter 54 år i virksomheden, og afgår dermed som formand.  
Søren Jørgensen, nuværende bestyrelsesmedlem, er ny bestyrelsesformand i BHS Logistics A/S og 
Birgitte Skade er valgt til nyt medlem af bestyrelsen.  
Birgitte Skade har en baggrund som bl.a. Group Marketing & Communications Director i Berendsen 
Gruppen, der ligesom BHS har stor fokus på service og kvalitet. Birgitte Skade har i de senere år 
bl.a. arbejdet med at skabe transparens i serviceløsninger på tværs af landegrænser igennem 
digitale løsninger samt forretningsudvikling og optimering generelt. Hendes erfaringer og 
kompetencer passer derfor godt ind i de udfordringer og muligheder BHS Logistics A/S står overfor 
i de kommende år. 
 
 
 
 
 
 


