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Wrist opnåede solidt resultat i 2020 – trods vanskelige markedsforhold 

Wrist løftede indtjeningen i kerneforretningen i 2020, men måtte se den samlede indtjening 

lettere reduceret som følge af lavere aktivitetsniveau i andre segmenter under COVID-19. Med 

implementering af Customer and Operational Excellence programmerne og lanceringen af en 

ambitiøs digital strategi formåede koncernen samlet set at styrke sin position som global 

markedsleder inden for proviant og forbrugsartikler til skibe og offshore. 

Trods den negative markedsudvikling lykkedes det Wrist at løfte indtjeningen på leverancer til skibe 

og forbedre det underliggende resultat. Efterspørgslen efter proviant til offshore olie og gas, 

krydstogtskibe og fjerntliggende turistdestinationer var derimod præget af markant nedgang. Det 

pressede driftsmarginerne og indtjeningen i 2020, og samtidig fortsatte mange kunders fokus på 

omkostningseffektivitet.  

”Som betroet samarbejdspartner bakker vi op om vores kunders jagt på omkostningsbesparelser og 

særligt nu, hvor markedsforholdene er svære for visse segmenter. Det stiller krav til udviklingen af 

vores sortiment, styring af driftsomkostningerne, customer excellence og digitale løsninger, så vi 

imødekommer kundernes behov og får vores indtjening op”, siger Jens Holger Nielsen, 

administrerende direktør i Wrist Group. 

Wrist genererede i 2020 en omsætning på 4,4 mia. kr., en nedgang på 6,4 % i forhold til 2019. 

Driftsresultatet blev i alt 20 mio. kr. lavere sammenlignet med året før og Wrist estimerer, at den 

samlede indvirkning fra COVID-19 har påvirket driftsresultatet negativt med mere end 25 mio. kr. 

Trods markedsforholdene blev bruttomargin løftet til 27,1 % fra 26,4 % i 2019 som følge af 

optimeret indkøbsstrategi og en mere differentieret prissætning. Driftsindtjeningen er i forhold til 

2019 samtidig påvirket negativt af særlige omkostninger på 26 mio. kr. - dels forbundet med 

omstrukturering af aktiviteterne i Aberdeen (Skotland), Oakland (USA) og Séte (Frankrig) for at 

strømline operationsmodellen og effektivisere kundebetjeningen, dels forbundet med flytning af 

Garrets driftsenheder, implementering af strategi og lancering af den ambitiøse digitale strategi.  

En like-for-like sammenligning af EBITA 2019 i forhold til 2020 viser således en forøgelse på 19 % 

eller 31 mio. kr. 

Koncernens egenkapital udgjorde 827 mio. kr. ved udgangen af 2020, og gælden inklusive 

leasingforpligtelser blev reduceret til 666 mio. kr. mod 814 mio. kr. året før. 

De seneste års investering i udvikling af IT-platforme betød, at man under pandemien kunne 

fortsætte den samme høje servicering af kunderne på trods af høj grad af hjemmearbejde. 

Udgifterne til og følgerne af integrationen af Klevenberg i Rotterdam, opkøbt i 2018, belastede 

fortsat resultatet i 2020,  men kundeservice er nu tilbage på det vante høje niveau, og 

organisationen er for nuværende foran den løbende plan for at forbedre driftsresultaterne. 

For at opnå øget profitabel vækst og være på forkant med markedets stigende efterspørgsel efter 

bæredygtige og digitale løsninger blev eksekveringen af koncernens strategi yderligere intensiveret i 

2020 med lanceringen af en ambitiøs digital strategi.  

 



 
 

 

”Vi fortsætter med at digitalisere og styrke vores kundeprogram, udvide sortimentet af bæredygtige 

produkter og udvikle driftsmodellen. Det gør det muligt at tilbyde kunderne flere klimavenlige, 

skræddersyede løsninger til lavere omkostninger for kunden samt hurtig og effektiv bestilling, 

levering og betaling. Med den nuværende substantielle investering af et tocifret million USD beløb i 

digitale kundeløsninger er Wrist stærkt positioneret til fortsat at lede konsolideringen på markedet”, 

siger Jens Holger Nielsen. 

 

Om Wrist 

Wrist Ship Supply er verdens førende leverandør af forsyninger til skibe og offshore-enheder og har 
en markedsandel omkring 9 %. Wrist tilbyder en global 24/7 ydelse, som omfatter håndtering af re-
derigods, shipping, luftfragt og relaterede ydelser, som imødekommer efterspørgslen fra både inter-
nationale og lokale virksomheder.  
 
Wrist’s ca. 1.500 medarbejdere på kontorer verden over er stolte over at gøre det let for kunderne 
at modtage deres forsyninger – hvor og hvornår det ønskes – effektivt og til den bedst mulige pris.  

 

Siden 2007 er Altor Fund II majoritetsaktionær i Wrist. 

Nøgletal 

DKK million, Group 2020 2019 

Omsætning 4,370 4,658 

Bruttoresultat 1,182 1,231 

Driftsresultat (EBITA) 142 162 

Nettoresultat 17 39 

Bruttoresultat margin 27.1% 26.4% 

Driftsmargin 3.3% 3.5% 

ROIC 9.2% 11.2% 

Medarbejdere, gns. 1,467 1,472 

 

Yderligere information er tilgængelig her: www.wrist.com/en/who_we_are/figures/ 
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