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Kontaktpersoner 
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 
 
 
Profil 
DFDS leverer shipping- og 
transportydelser i Europa og 
har en årlig omsætning på 
over DKK 12 mia. 
 
For over 8.000 fragtkunder 
leverer vi fremragende 
pålidelighed via vores 
shipping- og havneterminal- 
ydelser samt vores transport- 
og logistikløsninger.  
 
For over fem millioner 
passagerer sørger vi for sikker 
transport på korte færgeruter 
og ruter med overnatning.  
 
Vi har 6.000 medarbejdere 
fordelt på skibe og kontorer i 20 
lande. DFDS blev grundlagt i 
1866, har hovedkontor i 
København og er noteret på 
NASDAQ OMX København. 
 
 
Telekonference afholdes i dag 
kl. 11.00. 
Flg. telefonnumre giver adgang 
til telekonferencen: 
+353 1 43 64 265 (Irland) 
+44 208 817 9301 (UK) 
+45 70 26 50 40 (DK) 
 
 
Forbehold 
Udtalelserne om fremtiden i 
denne meddelelse er behæftet 
med risici og usikkerhed, såvel 
generelt som specifikt, hvilket 
betyder, at den faktiske 
udvikling kan afvige væsentligt 
fra udtalelserne om fremtiden. 
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KVARTALSRESULTAT BEKRÆFTER 
RESULTATFORVENTNING  
 
• Omsætningsvækst på 5% drevet af organisk vækst og virksomhedskøb 
• Påskens placering & engangsindtægt i 2013  sænkede EBITDA 9% til DKK 91 mio. 
• Resultat før skat og særlige poster forbedret med DKK 8 mio. til DKK -110 mio. 
• Stærkt resultat for North Sea understøttet af fremgang i engelsk økonomi 
• Baltic Sea påvirket af russisk importforbud mod kød  
• EBITDA resultatforventning på DKK 1,25–1,40 mia. i 2014 bekræftet  
 
Første kvartals omsætning steg med 5% til DKK 2.848 mio. (DKK 2.713 mio.) og 
driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) og særlige poster faldt med 9% til DKK 91 
mio. (DKK 100 mio.). Første kvartal er lavsæson for DFDS, især for passager-
aktiviteterne.  
 
Passageraktiviteternes indtjening i første kvartal var væsentlig lavere end sidste år, 
idet påsken lå i marts sidste år. Herudover var resultatet i første kvartal 2013 
positivt påvirket af en engangsindtægt på DKK 10 mio. relateret til købet af LD Lines.  
 
“Kvartalsresultatet er lidt foran vores forventninger og den trend fortsatte i april. 
Vores tillid til genopretningen af Europas økonomi er stigende, særligt fremgangen i 
den engelske økonomi. Vores kundefokus er begyndt at slå igennem på toplinien, 
blandt andet opnåede vores Logistics Division en organisk vækst på 9% i kvartalet. 
Vores resultatforventning står fast, understøttet af den igangværende bedring af 
Europas økonomier og vores vedvarende fokus på effektivitets- og 
forbedringsprojekter,” siger CEO Niels Smedegaard. 
 
Aktiviteterne på Nordsøen opnåede en stærk resultatfremgang på baggrund af fortsat 
vækst i den engelske økonomi. I Østersøregionen blev markedsforholdene negativt 
påvirket af indførelsen af et russisk importforbud mod køb i slutningen af januar 
2014. 
 
Logistics Division opnåede en omsætningsvækst på 14% i første kvartal afledt af nye 
store kundekontrakter, organisk vækst i øvrigt og to virksomhedskøb. 
  

 
 
Resultatforventningen for 2014 er uændret et EBITDA før særlige poster på DKK 
1.250–1.400 mio.  

DFDS hovedtal 
DKK mio.

1. kvt.
 2014

1. kvt.
 2013 Ændr., % Ændr.

Omsætning 2.848 2.713 5 135

EBITDA før særlige poster 91 100 -9 -9

EBIT før særlige poster -78 -73 -6 -5

Resultat før skat og særlige poster -110 -117 -6 7

Særlige poster, netto -8 -1 n.a. -7

Resultat før skat -118 -118 0 0
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