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Delårsrapport 2. kvartal 

AKKVISITIONER  
ØGER VÆKST 
• Omsætningen steg 6% til DKK 3,9 mia. 

• EBITDA steg 9% til DKK 802 mio. 

• U. N. Ro-Ro indregnet fra 7. juni  
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2. kvt. 2018 

• Fortsat vækst på fragtfærgeruter  

• Passenger påvirket af tidlig påske 

og højere omkostninger 

• Logistics’ EBITDA steg 25%  

 

Forventning 2018 

• Omsætningsvækst på omkring 10% 

• EBITDA-interval på DKK 3,0-3,2 mia. 

• Investeringer sænket DKK 200 mio. 

til DKK 5,0 mia. 

 

 

“Vi er glade for at levere et solidt 

resultat for andet kvartal. Uanset 

situationen i Tyrkiet går det fremad med 

integrationen af de nye færgeruter 

mellem Europa og Tyrkiet. Vi forventer 

stadig at komme i mål med integrationen 

i år. Vi fortsætter endvidere med at 

forfølge andre muligheder for at vokse 

og skabe værdi.” 

Niels Smedegaard, CEO 

I 2. kvartal steg omsætningen med 6% til DKK 3,9 mia. 

drevet af ekspansionen af rutenetværket i Middelhavet og 

fortsat vækst i fragtaktiviteterne i det nordlige Europa. 

Dette var ligeledes hoveddrivkræfterne bag stigningen i 

EBITDA før særlige poster med 9% til DKK 802 mio.  

  

Væksten i fragtmængderne i rutenetværket var som for-

ventet i både det nordlige Europa og i Middelhavet med en 

samlet vækst på 6% i 2. kvartal. Logistikmængderne steg 

med 5% i 2. kvartal for de fortsættende aktiviteter. 

 

Den tidlige påske medførte en nedgang på 1% i antallet af 

passengerer i 2. kvartal, mens antallet steg samlet med 

4% i første halvår. 

 

Forventning 2018 

Resultatforventningen er uændret et interval for EBITDA 

før særlige poster på DKK 3.000-3.200 mio. (2017: DKK 

2.702 mio.). Som følge af det nylige markante kursfald i 

TRY er usikkerheden knyttet til forventningen højere end 

sædvanligt. Koncernens omsætning forventes fortsat at 

stige med omkring 10% i 2018.  

 

Investeringerne sænkes med DKK 200 mio. til DKK 5,0 mia. 

på grund af primært en lavere købspris for egenkapital-

værdien af U.N. Ro-Ro end tidligere forventet. 

 

Forventningerne er uddybet i den engelske udgave af 
meddelelsen. 

Overblik 2. kvartal 

16. august 2018. Telekonference i dag kl. 11.00. 

Adgangskode: 26265858# Telefonnumre til konferencen: DK +45 70223500, US +1 646 722 4972, UK +44 20 75721187 

NØGLETAL                      
                        

DKK mio. 2018 2017    2017-18 2016-17    2017 

Før særlige poster 2. kvt. 2. kvt. ∆ % LTM* LTM* ∆ % ÅRET 
                        

Omsætning  3.894   3.688  5,6%  14.799   14.058  5,3%  14.328  

EBITDA 802  738  8,6% 2.805  2.637 6,4% 2.702  

EBIT 533  502  6,1%  1.840   1.700  8,2%  1.782  

Resultat før skat  494   495  -0,1%  1.758   1.668  5,4% 1.727  

*Sidste tolv måneder 
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DFDS A/S 
Sundkrogsgade 11, DK-2100 Copenhagen Ø 
CVR 14 19 47 11 
www.dfds.com 
 
16. august 2018 
Selskabsmeddelelsesnummer: 49/2018 
 
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. 
  

Finanskalender 2018 
 
Rapportering 2018: 
3. kvt., 13. November 
  

Om DFDS 
DFDS leverer færge- og transport services i Europa og 
Tyrkiet med en årlig omsætning på DKK 16 mia. 
 

Over 8.000 fragtkunder anvender vores færge- og havnetermi-
nal services samt vores transport- og logistikløsninger.  
 

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 Køben-

havn og er noteret på Nasdaq Copenhagen. 
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