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x € 1.000 H1 2019 begroot H1 2019 realisatie

Omzet 6.720.313 5.236.996

Bruto bedrijfsresultaat
Brutomarge

2.778.973
41,4%

2.804.566
53,6%

EBITDA 46.566 211.792

EBIT -66.243 139.703

Toelichting 

De omzet is lager dan begroot omdat de verkoop van een nieuwe Vision niet in het eerste half jaar 
heeft plaatsgevonden. Naar verwachting zal dit in de tweede helft van 2019 plaatsvinden. 

Ondanks de lagere omzet is het bruto bedrijfsresultaat hoger dan begroot door een aantal 
opdrachten met een hoge marge. 

Zowel de EBITDA en EBIT zijn in de realisatie positief. Dit komt omdat de kosten voor inleen en 
inhuur personeel lager is dan verwacht.

Op basis van de huidige ontwikkelingen verwachten wij per heden geen neerwaartse aanpassingen 
in het begrote resultaat over 2019 van € 123.235 positief.
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Nieuwsberichten DG press - augustus 2019

Augustus was een speciale maand voor ons: op 7 augustus was het precies tien jaar geleden dat 
we DG press oprichtten. Wat begon als een servicebedrijf met 10 toegewijde medewerkers, is nu 
uitgegroeid tot een bedrijf met 55 medewerkers die zijn toegewijd om onze klanten te bedienen met 
onze wereldwijd gewaardeerde web offset ervaring en flexibiliteit.

10-jarig jubileum DG press

Alpha Ink & Printing Material Trading 
nieuwe agent DG press

Wij zijn trots op de benoeming van Alpha Ink & 
Printing Material Trading uit Dubai als agent voor 
de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein, 
Koeweit, Qatar en Oman.

Alpha Ink & Printing Materials Trading is opgericht in 
2012, maar de oprichters hebben al tientallen jaren 
een sterke achtergrond in de grafische industrie in de 
VAE en GCC-landen. Alpha Ink & Printing Materials 
Trading richt zich op conventioneel en security 
drukwerk.

We bedienen momenteel meer dan 600 klanten 
wereldwijd en in 2015 hebben we de Thallo 
ontwikkeld: een “gamechanger” op het gebied 
van het printen van flexibele verpakkingen. 
Op het gebied van beveiligingsdrukwerk 
bedienen en leveren wij nieuwe Vision web 
offset persen aan staatsprinters wereldwijd.

We danken al onze klanten, medewerkers, 
leveranciers en andere relaties voor hun 
voortdurende steun en vertrouwen in ons.

DG press en Contiweb organiseren Thallo 
Discovery Day

Op 15 oktober organiseren DG press en Contiweb de Thallo 
Discovery Day in Boxmeer, Nederland. Op dit eendaagse 
evenement ontdekken bezoekers de voordelen van de 
offsetdruktechnologie. De Contiweb Thallo hybride web 
offset machine is live in actie te zien, bezoekers kunnen 
met experts praten en een kijkje achter de schermen 
nemen bij Contiweb.

Op de foto v.l.n.r.: Remko Koolbergen, Hratch 
Borghosizian en Daniel Schellingerhout.
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Op de warmste dag ooit in Nederland hebben we onze Open House for Security Print georganiseerd. 
Tijdens deze dag gaven we onze bezoekers een demonstratie van de nieuwste Vision hybride web 
offset pers. Deze machine zal eind augustus worden getransporteerd naar Portugal om te worden 
geïnstalleerd bij staatsdrukkerij INCM in Lissabon.

Naast een demonstratie van de machine waren er presentaties van vier van onze leveranciers: DJM 
over hun inkjetoplossingen, Tripa Converting Solutions over SEI-laser, SPGPrints over zeefdruk en IST 
Metz over hun UV-LED-oplossingen.

We kijken terug op een succesvolle dag waarop we veel relaties hebben kunnen informeren over 
de mogelijkheden op het gebied van security print. Daarnaast heeft deze dag geleid tot een drietal 
offerteaanvragen voor de Vision machine en twee aanvragen voor uitbreidingen van bestaande 
machines.

Terugblik Open Huis voor Security Print

Verhuizing van 6 web offset persen bij Uniprint, Zuid-Afrika
In juni van dit jaar hebben we 6 Drent Goebel / DG press offset machines verplaatst bij Uniprint 
in Durban, Zuid-Afrika. Uniprint is onderdeel geworden van de Hirt & Carter Group en om te 
profiteren van synergieën van kosten en samenwerking, consolideert de Groep haar productie-
activiteiten “onder één dak” in een speciaal gebouwde faciliteit in Cornubia Industrial Estate, 
Durban, Zuid-Afrika.

Expertise van DG press
“Al onze 6 persen zijn Drent Vision en Gazelle web persen”, zegt Grant Hubbard, Managing Director 
bij Uniprint. “We onderhouden al vele jaren een werkrelatie met Drent / DG press (technische 
ondersteuning en onderhoudscontracten). Hun engineers kennen onze machines, de configuratie 
en onze mensen op de werkvloer. Het was vanzelfsprekend dat we met DG press samenwerken om 
onze persen te ontmantelen, te verplaatsen en opnieuw in bedrijf te stellen. ” 

“Het werk van Rudy, Anton en het DG-team was uitstekend (efficiënt en effectief) - de hoge 
standaard die we van DG gewend zijn. Het is altijd een plezier om met de ingenieurs en technici van 
DG samen te werken, omdat ze onderdeel van ons team zijn geworden.”
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In eerdere nieuwsberichten heeft u kunnen lezen dat wij samen met Contiweb een Thallo demo-
machine aan het bouwen zijn. Momenteel leggen wij de hand aan deze 5-kleur web offset pers zodat 
hij gereed is voor de Thallo Discovery Day op 15 oktober. Met het beschikbaar hebben van een 
demo-machine verwachten we dat dit het aankoopproces van een Thallo zal bevorderen en 
versnellen.

Thallo demo-machine

Korte nieuwsberichten

• Onlangs hebben wij een gebruikte VSOP® machine verkocht en verhuisd van de ene naar de 
andere klant. Voordat de machine is verhuisd, hebben wij in onze fabriek in Hall een aantal 
onderdelen gerefurbished. Daarnaast zijn er een aantal kleine aanpassingen gedaan in de 
configuratie zodat de machine volledig aan de wensen van de nieuwe gebruiker voldoet. 

• De nieuwe Vision machine die wij hebben gebouwd voor de Portugese staatsdrukkerij INCM 
staat op het punt van uitlevering. In onze fabriek is de machine uitvoerig getest en is gereed om 
te worden verscheept naar Portugal.


