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SKAKO A/S - generalforsamling den 16. april 2015 

 
 
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2014 
 
Velkommen. 
 
Det glæder bestyrelsen og den nye direktion, at en del SKAKO aktionærer er kommet til Faaborg for 
at deltage i årets generalforsamling. 
 
Samlet for koncernen blev omsætningen 354 mio. kr. – en beskeden fremgang på 2,5 %. 
 
SKAKO Vibration har fuldt ud levet op til planerne, både omsætnings- og resultatmæssigt, mens 
SKAKO Concrete påvirkedes negativt af lav omsætning og tab på et stort projekt.  
 
Underskuddet efter skat blev samlet -7,5 mio. kr. mod et underskud på -8,5 mio. kr. i 2013.   
 
Resultatet er inkl. omkostningerne til omstrukturering på 6,7 mio. kr. 
 
Koncernen har i 2. halvår 2014 gennemført en reduktion i de faste omkostninger på over 15 mio. 
kr. med fuld effekt i 2015. 
 
SKAKO’s rentebærende gæld i året blev forøget med 28,8 mio. kr. 
 
Bestyrelsen betragter årets samlede resultat som klart utilfredsstillende. 
 
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte. 
 
Bestyrelsens honorarer forbliver uændrede.  
 
Økonomidirektør Henrik Blegvad Funk vil i tilknytning til beretningen gennemgå koncernens hoved- 
og nøgletal. 
 

 
 
Aktionærforhold 
 
SKAKO’s aktie er ikke særlig likvid, men interessen for aktien har dog været stigende. Vi har i dag 
ca. 1.000 aktionærer.  
 
Kursen på SKAKO A/S var primo 2014 27,7 og ultimo 21,8 
Kursen var 1. april 26,2 eller en markedsværdi på 82 mio. kr. 
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Der er sket en række organisatoriske ændringer i årets løb. 
 
Således består direktionen fra 1. januar 2015 af 3 sidestillede direktører, hver med deres særlige 
kompetencer: 
Carl Christian Graversen, SKAKO Vibration 
Søren Pedersen, SKAKO Concrete 
Henrik Blegvad Funk, Koncernøkonomi 
 

 
 
Denne sammensætning er sket i erkendelse af de markeds- og produktforskelligheder, der trods alt 
er imellem SKAKO Concrete og for den sags skyld også imellem SKAKO Vibration Minerals og 
SKAKO Vibration Hardware. 
 
Alle 3 direktører har dog samtidig med fælles rapport til bestyrelsen ansvar for det samlede resultat, 
og at størst mulige synergier på sourcing og lokal repræsentation udnyttes optimalt. 
 
I september blev et kapacitetstilpasningsprojekt igangsat under ledelse af Søren Pedersen, hvilket 
beklageligvis har resulteret i, at antallet af beskæftigede i årets løb er reduceret til 184.  
 
 

 
 
Den igangsatte markedsekspansion til nye markeder, udover hovedmarkederne, er fortsat i 2014, 
men satsningerne i Rusland og Brasilien måtte af mange årsager som bekendt indstilles.  
 
Der er tale om både udvidelse af den eksterne salgsorganisation, udvidelse af forhandler- og 
agentnet samt effektivisering af de interne funktioner i både Frankrig og Danmark for at understøtte 
det øgede aktivitetsniveau på salgssiden. 
 
SKAKO’s samlede eksportandel udgjorde 93 % svarende til 327 mio. kr. Heraf omsattes 45 % uden 
for Europa – en andel, vi konstant søger udvidet gennem systematisk salgsindsats på udvalgte 
markeder i specielt Mellemøsten, Afrika og USA. 
 
SKAKO Vibration har 2 kundesegmenter:  
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I den tunge ende leverer vi vibrationsudstyr som viste Grizzly vibrator til miner og stenbrud, der kan 
håndtere selv store klippestykker på flere tons pr. batch. 
 
Samtidig udvikler og sælger vi ”lettere” industrivibrationsanlæg til brug i for eksempel bilindustrien 
til håndtering af hardware som bolte og skruer.  
 

 
 
På bestyrelsesmødet 25. marts 2015 i SKAKO Vibration A/S udnævnte bestyrelsen direktøren for 
det franske datterselskab i Strasbourg Lionel Girieud (44 år) til medlem af direktionen i SKAKO 
Vibration A/S. 
 

 
 
SKAKO Vibration præsenterede i 2014 en verdensnyhed, SKAKOGAB, som er verdens første 
patenterede, fuldautomatiske gabionfyldestation. 
Maskinen er baseret på velafprøvet vibrationsteknologi. Gabionerne kan erstatte spuns- og 
betonvægge langs banelinjer, veje og vandveje. Bedst kendt i Danmark er gabionerne langs 
Odense kanal og Metroen til Københavns lufthavn. 
Det første anlæg er idriftsat på øen Martinique i Caribien. 
 

 
 
Der har i 2014 været et aktivitetsniveau på niveau med årets estimat. Bruttoomsætningen blev 
179,6 mio. kr. mod 152,1mio. kr. i 2013. 
 
Resultat af primær drift (EBIT) blev et overskud på 20,5 mio. kr. mod 19,6 mio. kr. i 2013.  
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Årets resultat blev et overskud på 14,9 mio. kr. mod 14,1 mio. kr. i 2013. 
Det gennemsnitlige antal ansatte i 2014 udgjorde 83 mod 76 i 2013. 
Resultatet for divisionen i 2014 betragtes af bestyrelsen som tilfredsstillende. 
 

 
 
SKAKO Concrete udvikler og producerer mobile og stationære blandeanlæg til fremstilling af beton 
både til fabriksbeton og beton til produktion af betonelementer, rør, fliser og tagsten m.m. 
 
Markedet har taget godt imod den nyudviklede specialblander ROTOCONIX, og de mange og 
meget forskellige ”franske” og ”danske” blandertyper er lagt sammen i et strømlinet 
produktprogram, som produceres og monteres på fabrikken i Lille. 
 

 
 
Bruttoomsætningen blev 182,8 mio. kr. mod 200,9 mio. kr. i 2013. 
Resultat af primær drift (EBIT) blev et underskud på 19,0 mio. kr. mod et underskud på 18,4 mio. 
kr. i 2013, heraf særlige poster til omstrukturering og afskedigelser, der udgjorde 6,7 mio. kr. i 
2014. 
 
Årets resultat blev således et underskud på 20,5 mio. kr. mod et underskud på 21,6 mio. kr. i 2013. 
I forbindelse med omstruktureringen blev 16 personer opsagt, resulterende i en samlet nedgang på 
21-22 personer i forhold til budget 2014.  
 
Resultatet for divisionen i 2014 betragtes af bestyrelsen som stærkt utilfredsstillende. 
 
 
 
Forventninger til 2015 
 
Ordreindgangen i 1. kvartal 2015 har fulgt budgettet. De væsentligste resultatforbedringer skal 
komme på de indre linjer i form af forbedrede forretningsgange i ordrebehandling og fælles 
sourcing fra udvalgte leverandører af stålkonstruktioner i lavkost lande i primært Østeuropa, hvor 
SKAKO’s egne inspektører kvalitetssikrer det færdige produkt. 
 
Vi forventer trods sidste års utilfredsstillende resultat i SKAKO Concrete en klar resultatforbedring 
både for SKAKO Concrete og koncernen i 2015. 
 
 
Afslutning 
 
Som afslutning vil jeg gerne rette en tak til aktionærerne, direktionen og alle medarbejderne i 
SKAKO-koncernen for opbakning i 2015 samt til mine kollegaer i bestyrelsen for et engageret og 
meget aktivt samarbejde.  
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Bestyrelsen og direktionen føler med de foretagne tilpasninger og stigende efterspørgsel, at 
forudsætningerne er til stede for, at SKAKO’s nyeste produkter vil bringe os på den rette vej til et 
positivt resultat.  
  
Jeg vil herefter med dirigentens tilladelse straks give ordet til økonomidirektør Henrik Blegvad Funk 
for gennemgang af hovedpunkterne i årets regnskabsresultat. 
 
På bestyrelsens vegne 
Kaare Vagner 


