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Del- og helårsrapport 4. kvartal 2018 

VÆKST FORVENTES AT 
FORTSÆTTE I 2019 
• Fuld effekt af ekspansion i Middelhavet  

• Velforberedt på Brexit, men lavere sigtbarhed  

• Udbytte foreslås genoptaget 

• 2019 forventning (IFRS 16): EBITDA på DKK 3,8-4,0 mia. 

(2018: DKK 3,6 mia.) 
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4. kvt. 2018 

• Omsætning op 13% til DKK 4,0 mia. 

• EBITDA steg 20% til DKK 688 mio. 

• Væksten i Europa og Tyrkiet aftog i 

slutningen af kvartalet  

 

Forventning 2019 (IFRS 16) 

• 10-12% omsætningsvækst 

• EBITDA-interval på DKK 3,8-4,0 mia. 

(2018: DKK 3,6 mia.) 

• Investeringer på DKK 2,5 mia. 

 

“Vi nåede et nyt højdepunkt med 

resultatet for 2018 og væksten er på 

rette spor for 2019 med afsæt i vores 

ekspansion i Middelhavet. Rettidige 

investeringer i nye fragtfærger vil 

understøtte vores kunders vækst. Vi er 

samtidig godt forberedte til at hjælpe 

dem igennem alle typer af Brexit,” 

Niels Smedegaard, CEO 

I 4. kvt. steg omsætningen 13% til DKK 4,0 mia. hovedsa-

geligt som følge af udvidelsen af rutenetværket i Middel-

havet. For 2018 steg omsætningen 10% til DKK 15,7 mia. 

  

EBITDA før særlige poster steg 20% til DKK 688 mio. for 

4. kvt. og 11% til DKK 3,0 mia. for hele året.   

  

Udviklingen i fragtmængder i rutenetværket forløb igen-

nem året parallelt med Europas vækst. Mængderne steg i 

første halvår, hvorefter væksten fladede ud i andet halvår 

i takt med at sigtbarheden omkring Brexit, den globale 

handelsvækst og handelen mellem Europa og Tyrkiet af-

tog. For DFDS var mængderne i det nordlige Europa 3% la-

vere i 4. kvt. og flade for året.  

 

Udviklingen i antal passagerer var mere stabil med en stig-

ning på 2% for året med faldende vækst i andet halvår. 

 

Forventning 2019 

Koncernens omsætning forventes at stige 10-12% i 2019. 

Basis IFRS 16 er forventningsintervallet for EBITDA før 

særlige poster DKK 3.800-4.000 mio. (2018 omregnet til 

IFRS 16: DKK 3.589 mio.). Forventningerne er uddybet i 

den engelske udgave af meddelelsen. 

 

Overblik 4. kvt. 

7. februar 2019. Telekonference i dag kl. 10.00 CET 

Adgangskode: 86480065# Telefonnumre til konferencen: DK +45 35445577, US +1 631 913 1422, UK +44 333 300 0804 

Nøgletal                      

                     
   

                     *IFRS 16  

                     omregning 

DKK mio. 2018 2017    2018 2017    2018 

Før særlige poster 4. kvt. 4. kvt. ∆ % FY FY ∆ % FY 
                        

Omsætning  3.955   3.497  13,1%  15.717   14.328  9,7%  15.717  

EBITDA 688  574  19,7% 2.988  2.702  10,6% 3.589  

EBIT  412  349  18,2%  1.909   1.782  7,1%  1.965  

Resultat før skat  423   346  22,4%  1.743   1.727  0,9%  1.743  

*Pro forma urevideret. Se fuld omregning i appendiks i den engelske udgave af meddelelsen. 
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DFDS A/S 
Sundkrogsgade 11 
2100 Kbh Ø 
CVR 14 19 47 11 
www.dfds.com 
 
7. februar 2019 
Selskabsmeddelelsesnummer: 3/2019 
 
Kontakt 
Niels Smedegaard, CEO: +45 33 42 34 00 
Torben Carlsen, CFO: +45 33 42 32 01 
Søren Brøndholt Nielsen, IR: +45 33 42 33 59 
Gert Jakobsen, Communications: +45 33 42 32 97 
 
Forbehold 
Udsagn om fremtiden i denne meddelelse er behæftet med 
risici og usikkerhed. Dette indebærer, at den faktiske 
udvikling kan afvige betydeligt herfra. 
    

Om DFDS 
DFDS leverer færge- og transport services i Europa og 
Tyrkiet med en årlig omsætning på DKK 16 mia. 
 
Over 10.000 fragtkunder anvender vores færge- og hav-
neterminal services samt vores transport- og logistikløs-
ninger.  
 
Vi tilbyder også sikker transport på korte færgeruter og 
ruter med en overnatning til fem millioner passagerer, 
heraf mange i egen bil.  
 
Vi har 8.000 medarbejdere fordelt på skibe og kontorer i 
20 lande. DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor i 
København og er noteret på Nasdaq Copenhagen. 
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