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EBITDA for 2. kvartal steg 63% til DKK 1,46 mia.
Højere indtjening i alle forretningsenheder
Passagerer kommer hurtigere tilbage end forventet
Ekstraordinært udbytte på DKK 4,00 pr. aktie bekræftet
Forventning til EBITDA for hele året øget til DKK 4,4-4,8 mia.
den 18. juli 2022

DFDS’ kvartalsrapport udarbejdes på engelsk. Denne danske meddelelse svarer til kvartalrapportens to første sider.
Dette link henviser til den fulde kvartalsrapport: https://www.dfds.com/en/about/investors/reports-and-presentations/q2-report-2022. I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende.
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Overblik 2. kvartal
2. kvt. 2022
• Logistics’ driftsmarginer øget
• Pengestrøm fra driften på
DKK 1,6 mia.
• Finansiel gearing forbedret til 3,3
(NIBD/EBITDA)

“Vi opnåede et stærkt resultat for
2. kvartal baseret på en solid indsats fra
hele organisationen. Vi er godt på vej til
at fortsætte med at vokse, mens vi
tilpasser os til både udfordringer
og muligheder.”
Torben Carlsen, CEO

Forventning 2022, opdateret
• EBITDA-interval DKK 4,4-4,8 mia.
(18. juli 2022)
• Omsætningsvækst på omkring 40%

Koncernens omsætning steg 67% til DKK 7,0 mia. som
følge af det igangværende opsving i antallet af
færgepassagerer og deres forbrug samt af højere priser på
fragtfærgeruter og logistikløsninger til dækning af
stigende energi- og andre omkostninger. Derudover blev
omsætningen øget gennem købene af HSF Logistics Group
i september 2021 og ICT Logistics i januar 2022.
EBITDA steg 63% til DKK 1.459 mio. Det samlede fragtEBITDA for færge- og logistikaktiviteterne før særlige
poster steg 25% til DKK 1.204 mio. drevet af højere
indtjening i alle forretningsenheder.
Det samlede EBITDA for passageraktiviteterne for 2.
kvartal i forretningsenhederne Channel, Baltic Sea og
Passenger steg til DKK 255 mio. fra DKK -70 mio. i 2021.
Indtjeningen blev forbedret i alle tre forretningsenheder på
baggrund af det igangværende opsving i passagerrejser.
Passager-EBITDA’et for 2. kvartal var 15% lavere end i
2019, det seneste år før Covid-19.

Nøgletal
DKK mio.

2022
2. kvt.

2021
2. kvt.

∆%

2021-22
LTM*

2020-21
LTM*

∆%

2021
Hele året

Omsætning
EBITDA før særlige poster

7.046
1.459

4.213
897

67,2
62,6

22.658
4.044

15.340
3.263

47,7
23,9

17.869
3.411

EBIT før særlige poster
Resultat før skat og særlige poster

826
745

394
315

109,9
136,3

1.681
1.410

1.349
1.035

24,6
36,2

1.313
1.035

Resultat før skat

760

328

132,1

1.459

878

66,2

1.069

*Sidste tolv måneder

16. august 2022. Telekonference i dag 10.00 CET

Forventning 2022
Den 18. juli 2022 blev forventningerne til EBITDA før
særlige poster øget til DKK 4,4-4,8 mia. efter et stærkere
end forventet opsving i passagerindtjeningen samt højere
fragtfærgemængder og -indtjening (før DKK 3,9-4,4 mia.,
2021: DKK 3,4 mia.). Forventningen til omsætningsvækst
er opdateret til omkring 40% (før omkring 35%) på grund
af højere omsætning fra både passager- og fragtaktiviteter. Forudsætningerne for forventningerne er
uddybet på side 10 i rapportens engelske udgave.
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Om DFDS
DFDS leverer færge- og transportløsninger i og omkring
Europa med en årlig omsætning på omkring DKK 25 mia.
Over 10.000 fragtkunder anvender vores færge- og
havneterminalservices samt vores transport- og
logistikløsninger.
Vi tilbyder også overfarter på korte færgeruter og ruter
med en overnatning til millioner af passagerer, heraf
mange i egen bil.
Vi har 11.000 medarbejdere fordelt på færger,
havneterminaler, logistikcentre og kontorer i over 20
lande. DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor i
København og er noteret på Nasdaq Copenhagen.
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