2. kvartal, delårsrapport

FORTSAT VÆKST
MEN BREXIT
SÆNKER TEMPO
• Omsætningen steg 10% og EBITDA steg 8% i 1. halvår 2019
• Ekstraordinær usikkerhed om Brexit reducerer for tiden
UK-samhandel og sigtbarhed
• 2019 EBITDA-forventning sænket 6%

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 2. kvt.
2. kvartal 2019*
• Omsætningen steg 9% til
DKK 4,2 mia.
• EBITDA steg 4% til DKK 989 mio.
• Lavere fragtmængder i 2. kvt. efter
UK-lageropbygning i 1. kvt.
Forventning 2019
• 6-8% omsætningsvækst
(tidligere: 10-12%)
• EBITDA-interval sænket 6% til
DKK 3,5-3,8 mia. (tidligere:
DKK 3,8-4,0 mia.)

“Brexit er en ekstraordinær situation,
som i øjeblikket sænker mængderne i
vores færge- og logistiknetværk. På trods
af denne modvind er vi stadig på vej til
at fortsætte vores vækst i år. Arbejdet
med at indfri vores nye strategiske og
finansielle ambitioner er kommet godt i
gang, og der sker løbende fremskridt.”
Torben Carlsen, CEO

EBITDA før særlige poster steg 8% til DKK 1,7 mia.
Væksten i omsætningen og indtjeningen i 2. kvt. Var
hovedsageligt drevet af ekspansion i Middelhavet og højere passageromsætning. En vending i UKs lageropbygning
i 1. kvt. sænkede fragtomsætningen og -indtjeningen i 2.
kvt. for de fleste aktiviteter knyttet til handelen med UK.
Sidstnævnte blev modvirket af indtægter fra en aftale

Den ekstraordinære usikkerhed om udfaldet af Brexit reducerer for tiden handelen med UK og sigtbarheden.
På den baggrund sænkes den forventede omsætningsvækst til 6-8% (tidligere: 10-12%) og EBITDA før særlige
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Omsætning
EBITDA

I 1. halvår steg omsætningen 10% til DKK 8,1 mia. og

Forventning 2019

2019

Før særlige poster

før særlige poster steg 4% til DKK 989 mio.

med UK Department for Transport.

Nøgletal*
DKK mio.

I 2. kvt. steg omsætningen 9% til DKK 4,2 mia. og EBITDA

poster sænkes 6% til et interval på DKK 3,5-3,8 mia.
(tidligere: DKK 3,8-4,0 mia.), (2018 omregnet til IFRS 16:
DKK 3,589 mio.).

*Sammenligningstal for 2018 på denne side er omregnet til IFRS 16 på pro forma og urevideret basis. **Sidste tolv måneder
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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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