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Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. - 3. kvartal 2017  
”I 3. kvartal 2017 realiserede SKAKO A/S en omsætning på 90,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 
32% i forhold til samme periode sidste år. Resultatet af primær drift (EBIT) steg 66% hvilket er en 
forbedring på 2,5 mio. kr. i forhold til 3. kvartal 2016. Vi er meget tilfredse, med den positive udvikling 
der er i koncernen.”, udtaler bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen. 
 
Resume  
Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar – 30. september 2017 for 
SKAKO A/S.  
 

• Ordreindgangen i 3. kvartal 2017 steg med 14,6% til 72,9 mio. kr., mens ordreindgangen i 1.-3. 

kvartal 2017 steg med 12,3% til 249,1 mio. kr.  

 

• Omsætningen i 3. kvartal 2017 steg med 32% til 90,8 mio. kr., mens omsætningen i 1.-3. kvartal 

2017 steg med 20% til 266,9 mio. kr. 

 

• Resultatet af primær drift (EBIT) i 3. kvartal 2017 steg med 66% til 6,2 mio. kr., mens resultatet 

af primær drift (EBIT) i 1.-3. kvartal 2017 steg med 58% til 14,0 mio. kr. 

 

• De frie pengestrømme udgjorde -9,5 mio. kr. i 3. kvartal 2017 (0,9 mio. kr. i 3. kvartal 2016). I 

1.-3. kvartal 2017 udgjorde de frie pengestrømme -13,0 mio. kr. (-6,8 mio. kr. i 1.-3. kvartal 

2016). Den negative udvikling i de frie pengestrømme skyldes primært, at betalingen for to større 

projekter først forfalder efter årsskiftet.  

Som kommunikeret i selskabsmeddelelse 21/2017 af den 20. oktober 2017 har vi igangsat en 
restrukturering af SKAKO Concrete divisionen. SKAKO A/S fastholder forventningerne om et resultat 
af primær drift (EBIT) før særlige poster på 17,5-22,5 mio. kr. 
 
Med venlig hilsen 
SKAKO A/S 
 
Jens Wittrup Willumsen 
Bestyrelsesformand 
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