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Til NASDAQ Copenhagen A/S 
 

Faaborg, den 22. marts 2016 
Selskabsmeddelelse nr. 3/2016 

 
 

 
 
 

SKAKO LEVERER MARKANT RESULTATFREMGANG I 2015  
– YDERLIGERE FORBEDRINGER VENTES I 2016 
 
Bestyrelsen for SKAKO A/S (SKAKO) har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. 
januar 2015 til 31. december 2015.  
 
”2015 blev et meget tilfredsstillende år, hvor SKAKO leverede det bedste regnskab i årevis. 
Driftsresultatet blev styrket med 14,9 mio. kr. og pengestrømmene fra driften øget med hele 
48,3 mio. kr. via gennemførelsen af en turn-around i SKAKO Concrete og opretholdelse af 
høj indtjening i SKAKO Vibration. Samtidig har vi styrket vores forretninger, bl.a. med 
etablering af et nyt ledelsesteam, og lagt fundamentet for at opnå den vækst i omsætning og 
indtjening, vi vil arbejde målrettet på at realisere de kommende år, bl.a. gennem udvikling af 
nye produkter og markeder”, udtaler bestyrelsesformand Kaare Vagner.  
 
Årsrapporten for 2015 har følgende hovedpunkter: 

 Bruttoresultat øget til 88,3 mio. kr. med en bruttoavance på 27,7% (2014: 23,0%) 

 Resultat af primær drift (EBIT) øget til 16,2 mio. kr. (2014: 1,3 mio. kr.) 

 Årets resultat blev 13,2 mio. kr. (2014: -7,5 mio. kr.), svarende til en indtjening pr. aktie på 

4,30 kr.  

 Omsætning realiseret med 319,1 mio. kr. (2014: 353,6 mio. kr.) 

 Pengestrømme fra drift er realiseret med 23,9 mio. kr. (2014: -24,5 mio. kr.) 

 I SKAKO Concrete blev EBIT 2,5 mio. kr. (2014: -19,0 mio. kr.) 

 I SKAKO Vibration blev EBIT 15,0 mio. kr. (2014: 20,6 mio. kr.) 

Forventninger til 2016 
De gennemførte omkostningsbesparelser og den igangsatte markeds- og produktudvikling 
forventes at give koncernen et stigende aktivitetsniveau og et resultat efter skat i niveauet 15-
25 mio. kr. for 2016, hvilket svarer til en indtjening pr. aktie i niveauet 4,83 kr. til 8,05 kr. 
 
Med venlig hilsen 
SKAKO A/S 
 
Kaare Vagner 
Bestyrelsesformand 
Tlf. 63 11 38 60  
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Vedlagte filer:  
Årsrapport for SKAKO A/S for 2015 

http://www.skako.com/fileadmin/SKAKO/PDF/Rapporter_SKAKO/2015/SKAKO_koncernaarsrapport_2015.pdf

