3. kvartal, delårsrapport

FORVENTNING
BEKRÆFTET
• EBITDA for 3. kvt. på niveau med 2018 på trods af
opbremsning i UK
• Fortsat bedring af handelen mellem Tyrkiet og Europa
• EBITDA-forventningsinterval for 2019 indsnævret til
DKK 3,55-3,75 mia. fra DKK 3,5-3,8 mia.
2019

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 I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende.
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Overblik 3. kvt.
3. kvartal 2019*
• Omsætningen steg 2% til
DKK 4,5 mia.
• EBITDA var DKK 1,2 mia. og på
niveau med 2018
• Resultatet før skat steg 4% til
DKK 647 mio.
Forventning 2019
• 6% omsætningsvækst
(tidligere: 6-8%)
• EBITDA-interval indsnævret til
DKK 3,55-3,75 mia.
(før: DKK 3,5-3,8 mia.)

“DFDS’ færgeruter er en del af Europas

infrastruktur, og de leverer vigtige
services for handel og rejser. Vi
påvirkes af markedsudviklingen i de
regioner, vi betjener, men vores
forretningsmodel har god
modstandskraft og indtjeningen er
fortsat robust, selv i den nuværende
periode med modvind for handelen.”
Torben Carlsen, CEO

I 3. kvt. steg omsætningen 2% til DKK 4,5 mia. og EBITDA
før særlige poster på DKK 1.195 mio. var på niveau med
2018. I 1.-3. kvartal steg omsætningen 7% til DKK 12,6
mia. og EBITDA før særlige poster steg 4% til DKK 2,9 mia.
Opbremsningen i handelen mellem UK og det kontinentale
Europa fortsatte i 3. kvt., hvilket sænkede fragtmængderne i Nordsøen og antallet af passagerer på Kanalen.
Markedsandelen for fragt på Kanalen blev øget i kvartalet.
Omsætningsvæksten i Middelhavet fortsatte, men indtjeningen blev modvirket af øgede omkostninger som følge
af driftsmæssige udfordringer. En forenklet struktur for ruter og havneterminaler er indført i Middelhavet i begyndelsen af 4. kvt.
Logistikdivisionen øgede EBITDA 15% i 3. kvt. som følge af
fremgang for kontraktlogistik i forretningsområdet UK &
Ireland og for andre aktiviteter på tværs af divisionen.

Nøgletal
DKK mio.
Før særlige poster

Fremgangen blev opnået på trods af opbremsningen i UK.
2019
3. kvt.

2018*
3. kvt.

Δ%

2018-19*
LTM**

2018*
Hele året

Omsætning

4.472

4.383

2,0%

16.538

15.717

EBITDA
EBIT

1.195
718

1.197
762

-0,2%
-5,7%

3.708
1.920

3.589
1.965

647

622

4,0%

1.714

1.744

Resultat før skat
*Sammenligningstal for 2018 er omregnet til IFRS 16 på pro forma og urevideret basis
** Sidste tolv måneder

12. november 2019. Telekonference i dag kl. 10.00 CET

Forventning 2019
På grund af den igangværende opbremsning i Europa er
den forventede omsætningsvækst nu omkring 6% (før: 68%). Risikoen for en ’no-deal’ Brexit i 2019 er reduceret og
forventningsintervallet for EBITDA før særlige poster er
indsnævret til DKK 3,55-3,75 mia. (før: DKK 3,5-3,8 mia.),
(2018 omregnet til IFRS 16: DKK 3,589 mio.).

Adgangskode: 30691149# Telefonnumre til konferencen: DK +45 35445577, US +1 631 913 1422, UK +44 333 300 0804
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 I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende.
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Selskabsmeddelelsesnummer: 33/2019
Kontakt
Torben Carlsen, CEO: +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.
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Om DFDS

DFDS leverer færge- og transport services i Europa og
Tyrkiet med en årlig omsætning på DKK 17 mia.
Over 10.000 fragtkunder anvender vores færge- og
havneterminal 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
København og er noteret på Nasdaq Copenhagen.
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