
 

SP Group A/S,  Snavevej 6-10,  5471 Søndersø,  Danmark,  www.sp-group.dk 1 / 1 

 

NASDAQ Copenhagen A/S 

Nikolaj Plads 6 
1007 København K 

 Meddelelse nr. 33 / 2020 

          20. juli 2020 
CVR Nr. 15701315  

 
 
 

 
 
  
Trading update for 2. kvartal 2020 (foreløbige tal) 
 
SP Group A/S har sat ny omsætningsrekord for et kvartal. 

 
Alle vore 27 fabrikker rundt om i verden kører produktion eller holder planlagt ferie, og vore 6 salgskontorer 
er åbne.  
 
Vi har ingen medarbejdere, der er konstateret syge med Corona virus, og vi gør alt for at passe på 
hinanden, vore partnere og vore familier.  

 

▪ Omsætningen steg i andet kvartal 2020 med DKK 61,8 mio. til DKK 568,0 mio. svarende til 12,2 % i 
forhold til samme periode sidste år.  

▪ Resultatet før afskrivninger (EBITDA) blev i andet kvartal 2020 DKK 90,1 mio. mod DKK 77,9 mio. i 
samme periode 2019. En vækst på 15,6 % 

▪ Resultatet før finansielle poster (EBIT) blev i andet kvartal 2020 DKK 55,0 mio. mod DKK 46,4 mio. i 
samme periode 2019. En vækst på 18,7 %. 

▪ Resultatet før skat og minoriteter blev i andet kvartal 2020 DKK 51,0 mio. mod DKK 45,6 mio. i samme 

periode 2019. 
▪ Omsætningen og indtjeningen i 2. kvartal svarer stort set til det forventede ved årets start for den 

samlede virksomhed. 
▪ Pengestrømmene fra driften var i andet kvartal 2020 positive med DKK 104,3 mio., hvor de i samme 

periode sidste år var positive med DKK 60,4 mio. 
▪ Den nettorentebærende gæld, NIBD, er DKK 657,8 mio. ultimo juni 2020 mod DKK 782,9 mio. på 

samme dato i 2019. Ultimo 2019 var NIBD DKK 875,7 mio. NIBD svarer til 2,0 gange de seneste 12 
måneders EBITDA. 

 

 
Frank Gad udtaler: ”Til trods for Corona pandemien, global uro, mange markedsudfordringer og volatile 
råvarepriser er det lykkedes at øge salget og driftsindtjeningen igen i 2. kvartal. Andet kvartal 2020 har 
været vort hidtil bedste kvartal på både top- og EBITDA-linje”. 

 
 
Delårsrapporten for 2. kvartal 2020 offentliggøres som tidligere annonceret den 25. august 2020.  
 
Delårsrapporten vil indeholde ledelsens forventninger til fremtiden. 
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