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Årsrapport for SKAKO A/S for 2018  

” I 2018 realiserede SKAKO A/S en omsætning på 339,3 mio. kr., hvilket er et fald på 3,2% i forhold til 

sidste år. Resultatet af primær drift (EBIT) før særlige poster faldt med 25,5% til 15,1 mio. kr., hvilket 
er i overensstemmelse med vores udmeldte resultatforventninger på 15,0 – 20,0 mio. kr. EBIT efter 
særlige poster steg til 16,4 mio. kr. mod -3,9 mio. kr. i 2017. 2018 udviklede sig desværre ikke så 
positivt som oprindelig planlagt. Restruktureringen af SKAKO Concrete blev først afsluttet i 2018 og vi 
har i regnskabsåret ikke opnået de fulde forventede omkostningsbesparelser. Vi opnåede en 
besparelse på ca. 4,0 mio. kr. ift. de forventede 6 mio. kr. SKAKO Concrete leverede også nogle 
større projekter med lavere lønsomhed end forventet. Ordrebeholdningen i SKAKO Concrete var 
desuden lav ved indgangen til 2018 og flere store projekter lod vente på sig og kom først i gang i 2. 
halvår. SKAKO Vibration leverede et årsresultat på niveau med forventningerne. SKAKO Vibration 
oplevede i 2018 positive resultater af et øget fokus på recycling segmentet 

Vi er gået vi ind i 2019 med en stærk ordrebeholdning og har i 1. kvartal 2019 annonceret en stor 
ordre (25 mio. kr.) i Marokko til SKAKO Vibration. Dette har sikret omsætningen for 1. halvår 2019 for 
begge SKAKO-selskaber. Vores forventninger til ordreindgangen i SKAKO Concrete til levering i 2. 
halvår 2019 er derimod forbundet med en vis usikkerhed, som den altid er i anlægsforretningen. Men 
der er tegn på en vis tøven med beslutningerne om anlægsinvesteringer i flere europæiske markeder 
og beslutningsprocesserne er blevet længere. Som følge heraf forventer vi et resultat af primær drift 
(EBIT) på 17-22 mio. kr. i 2019”, udtaler bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen.  

 
Resume  
Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten 2018 for SKAKO A/S.  
 

• Ordreindgangen i 4. kvartal 2018 steg med 43,2% til 93,1 mio. kr. (65,0 mio. kr. i 4. kvartal 

2017), mens ordreindgangen for helåret 2018 steg med 18,9% til 373,3 mio. kr. (314,0 mio. kr. 

i 2017). Ordrebeholdningen udgjorde ved udgangen af 2018 106,8 mio. kr., hvillket er en 

stigning på 46,8% i forhold til sidste år (72,8 mio. kr. ultimo 2017). Som meddelt i 

selskabsmeddelelse 1/2019 af 21. januar 2019, har SKAKO Vibration modtaget en ordre på 

mere end 25 mio. kr. i starten af 2019. Ordren indgår ikke i orderbeholdningen ved udgangen 

af 2018, men hele ordren forventes at indgå i omsætningen i 2019. 

o Den positive udvikling skyldes primært tilgangen af en stor anlægsordre i Concrete 

Divisionen på ca. DKK 50 mio. som kommunikeret 9. maj 2018.  

 

• Omsætningen steg i 4. kvartal 2018 med 12,4% til 93,9 mio. kr. (83,5 mio. kr. i 4. kvartal 2017), 

mens omsætningen for helåret 2018 faldt med 3,2% til 339,3 mio. kr. (350,4 mio. kr. i 2017). 

o Vibration-divisionen ligger på niveau med 2017, mens omsætningen i Concrete-

divisionen faldt med 8,1 % sammenholdt med 2017. Faldet i omsætningen kan primært 

forklares med den lave ordrebeholdning ved årets start, og som har haft en direkte effekt 
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på omsætningen i årets første halvår. Herudover er større anlægsprojekter startet 

senere end forventet, hvilket forskyder omsætning fra 2018 til 2019. 

 

• Resultatet af primær drift (EBIT) før særlige poster i 4. kvartal 2018 steg med 58,7% til 10,0 mio. 

kr. (6,3 mio. kr. i 4. kvartal 2017), mens resultatet af primær drift (EBIT) før særlige poster for 

helåret 2018 faldt med 25,5% til 15,1 mio. kr. (20,2 mio. kr. i 2017). Resultatet af primær drift 

(EBIT) før særlige poster i 2018 udgjorde for SKAKO Vibration 15,7 mio. kr., mens det for 

SKAKO Concrete udgjorde 1,3 mio. kr.  

o Bruttomargin for hele 2018 ligger på niveau med 2017. Engangsomkostninger til 

afslutning af enkelte projekter i Concrete-divisionen samt restrukturering af 

koncernledelsen medførte en lav bruttomargin i første halvår 2018, mens produktmix, 

højere efficiens i projektafviklingen og offentlige tilskud til R&D-aktiviteter medførte en 

høj bruttomargin i andet halvår af 2018.  

 

• Resultat efter skat i 4. kvartal 2018 udgjorde 9,8 mio. kr. (-18,3 mio. kr. i 4. kvartal 2017), mens 

resultat efter skat for helåret 2018 udgjorde 12,7 mio. kr. (-6,2 mio. kr. for helåret 2017).  

 

• De frie pengestrømme udgjorde 22,6 mio. kr. i 4. kvartal 2018 (-3,5 mio. kr. i 4. kvartal 2017). 

For helåret 2018 udgjorde de frie pengestrømme 29,6 mio. kr. (-16,5 mio. kr. for helåret 2017).  

o De positive pengestrømme skyldes primært de positive resultater samt provenu fra salg 

af ejendommen i Lille. 

 
Udbytte 
Bestyrelsen anbefaler, at der ikke udbetales udbytte for 2018. Som følge af det lave forhold mellem 
nettogæld og EBITDA, har bestyrelsen besluttet at undersøge mulighederne for at udbetale udbytte for 
2019 – muligvis startende med en interimsudbyttebetaling ved Q2 2019-resultatet. 
 
Forventninger til 2019 
Vi forventer et resultat af primær drift (EBIT) på 17-22 mio. kr.  
 
Med venlig hilsen 
SKAKO A/S 
 
Jens Wittrup Willumsen 
Bestyrelsesformand 
Tlf.: 23 47 56 40       
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