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Årsrapport 2017 for SKAKO A/S
”I 2017 realiserede SKAKO A/S en omsætning på 350,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 14% i
forhold til sidste år. Resultatet af primær drift (EBIT) før særlige poster steg med 23% til 20,2 mio. kr.,
hvilket er i overensstemmelse med vores udmeldte resultatforventninger på 17,5 – 22,5 mio. kr.
Restruktureringen af SKAKO Concrete er afsluttet og vi har fået reduceret vores omkostningsbase,
hvilket jeg forventer at se den fulde effekt af i 2018, hvor vi forventer et resultat af primær drift (EBIT)
på 25-30 mio. kr.”, udtaler bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen.
Resume
Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten 2017 for SKAKO A/S.
•

Omsætningen i 4. kvartal 2017 faldt med 2,0% til 83,5 mio. kr., mens omsætningen for helåret
2017 steg med 13,7% til 350,4 mio. kr.

•

Resultatet af primær drift (EBIT) før særlige poster i 4. kvartal 2017 faldt med 17,2% til 6,3 mio.
kr., mens resultatet af primær drift (EBIT) før særlige poster for helåret 2017 steg med 23,3% til
20,2 mio. kr.

•

Resultat efter skat i 4. kvartal 2017 udgjorde -18,3 mio. kr. (7,4 mio. kr. i 4. kvartal 2016), mens
resultat efter skat for helåret 2017 udgjorde -6,2 mio. kr. (16,5 mio. kr. for helåret 2016). Resultat
efter skat er påvirket af restruktureringsomkostninger for i alt 24,1 mio. kr.

•

Ordreindgangen i 4. kvartal 2017 faldt med 37,1% til 65,0 mio. kr., mens ordreindgangen for
helåret 2017 faldt med 3,4% til 314,0 mio. kr. Vi forventer stadig at modtage underskrift på
ordren på ca. 55 mio. kr. som meddelt i selskabsmeddelelse 24/2017.

•

De frie pengestrømme udgjorde -3,5 mio. kr. i 4. kvartal 2017 (17,8 mio. kr. i 4. kvartal 2016).
For helåret 2017 udgjorde de frie pengestrømme -16,5 mio. kr. (11,0 mio. kr. for helåret 2016).
De negative pengestrømme i 4. kvartal 2017 og helåret 2017 skyldes primært de betalte
restruktureringsomkostninger.

Forventninger til 2018
Vi forventer et resultat af primær drift (EBIT) på 25-30 mio. kr.
Med venlig hilsen
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