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Flot resultat og fortsat fremgang hos BHS Logistics A/S  

 
BHS Logistics A/S’s resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på 8,9 millioner kr. efter skat, og 
selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på 57,7 millioner kr.  
Omsætningen voksede med 22,2 mio. kroner, sammenlignet med forrige regnskabsår og rundede 
således 530 millioner kr. BHS Logistics beskæftigede gennemsnitligt 231 medarbejdere i 2018 
fordelt på de fire lokationer, Rønne, København, Odense og Aarhus.  
 
Regnskabsårets resultat er som forventet og har båret præg af fortsat udvikling af virksomheden. 
Virksomheden har i 2018 undergået en yderligere kvalitetsoptimering og specialisering inden for de 
specifikke forretningsområder, som virksomheden arbejder med.  
I kraft af vores kvalitets set-up er det lykkes BHS Logistics at udvide antallet af kunder samt 
videreudvikle samarbejdet med eksisterende kunder. Markedet har i 2018 været præget af 
usikkerhed omkring konjunkturerne i Europa, hvorfor årets vækst synes ekstra tilfredsstillende.  
 
Tilfredsstillende resultat 
”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. 
Resultatet er i den grad muliggjort af en fantastisk holdindsats i BHS Logistics, hvor medarbejderne 
har udført en formidabel indsats i hverdagen, hvor alle sætter en ære i at gøre en forskel for vores 
kunder”, udtaler adm. direktør i BHS Logistics Morten Studsgaard. 
 
Høj kvalitet 
”Vi har fortsat vores øgede investering i firmaets kvalitetsstyring for at konstituere BHS Logistics’ 
position i markedet som transportkøbernes sikre valg som samarbejdspartner, hvor værdiskabelse 
og høj kvalitet er vigtige parametre. Derudover foretager vi konstant yderligere investeringer i 
udvalgte brancheområder, og således har BHS Logistics aldrig stået stærkere på bl.a. knowhow, 
materiel og kvalitetsstyring”, siger Morten Studsgaard. 
”I løbet af året har vi også fokuseret yderligere på vores miljøtiltag, herunder bl.a. uddannelse af 
vores chauffører i at køre miljørigtigt til gavn for både miljøet og materiellet. 
Vores landsdækkende position er styrket yderligere ved etablering af et kontor i Odense, og så er 
det glædeligt at se, at vi i 2018 for alvor har cementeret vores position som Danmarks førende 
transportør af pharma”, afslutter Morten Studsgaard. 
 
2019 byder på fortsat udvikling af forretningen, herunder en igangværende digitaliseringsproces for 
at styrke konkurrenceevnen og optimere processerne i dagligdagens kommunikation internt såvel 
som eksternt.  
 
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.  
 
 

 


