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Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar – 30. juni 2012: 

Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO koncernen  

 

Resume  

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar – 30. juni 2012 for SKAKO A/S.  
For de fortsættende aktiviteter (SKAKO Vibration og SKAKO Concrete) oplyses følgende for 1. januar – 30. juni 
2012 sammenholdt med 1. januar – 30. juni 2011: 

 Omsætningen steg med 30% til 188,6 mio. kr. (2011: 144,7 mio. kr.) 

 Resultat af primær drift er i 2012 forbedret med 6,7 mio. kr. til +6,5 mio. kr., hvilket skyldes en højere 

omsætning. Resultatet i perioden er påvirket af: 

 Øget omsætning og positivt resultat i SKAKO Concrete.  

 Fortsat positiv resultatudvikling i SKAKO Vibration. 

 Positiv fri pengestrøm i perioden med +20,3 mio. kr. (2011: +11,0 mio. kr.) 

 Ordreindgangen steg med 6% til 200,2 mio. kr. (2011: 189,1 mio. kr.) 

SKAKO koncernens primære driftsresultat for de fortsættende aktiviteter i 1. januar – 30. juni 2012 fordeler sig 
således: 

 SKAKO Concrete +0,7 mio. kr. (2011: -8,2 mio. kr.) 

 SKAKO Vibration +7,2 mio. kr. (2011: +11,8 mio. kr.) 

Hele koncernen (inklusive ophørende aktivitet): 
 Resultat af ophørende aktivitet -1,5 mio. kr. , (2011: -17,6 mio. kr.) 

 Totalindkomsten +1,5 mio. kr., (2011: -19,0 mio. kr.) 

Satsning uden for Europa med fokus på vækstlandene samt generel bedring på markederne for begge 
forretningssegmenter er årsag til forventningerne om en fortsat vækst i koncernomsætningen i 2. halvår, der 
betyder, at koncernen forventer et primært driftsresultat på 10 til 20 mio. kr. i 2012.  
 
”Vi investerer nu betydelige ressourcer fremadrettet i forhandlernetværk og agentaftaler på udvalgte 

vækstmarkeder. Vi forventer effekt heraf i 2013 og fremadrettet.” siger Lars Bugge, adm. direktør i SKAKO. 
 
 
Kontaktpersoner: Adm. direktør Lars Bugge, tlf. 63 11 38 60    
                              Bestyrelsesformand Kaare Vagner, tlf. 63 11 38 60 
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Koncernens hoved- og nøgletal 

 

 

tkr.

2. kvartal 2. kvartal 1/1-30/6 1/1-30/6 Hele året

Hovedtal 2012 2011 2012 2011 2011

Nettoomsætning 94.642 73.148 188.613 144.697 333.097

Resultat af primær drift 4.664 -476 6.536 -230 16.307

Resultat af finansielle poster -1.383 -987 -2.561 -2.084 -4.023

Resultat før skat 3.281 -1.463 3.975 -2.314 12.284

Resultat af fortsættende aktiviteter 2.042 -1.140 2.497 -1.440 8.681

Resultat af ophørende aktiviteter 0 -7.863 -1.507 -17.316 -40.168

Resultat for perioden 2.042 -9.003 990 -18.756 -31.487

Totalindkomst for perioden 2.149 -8.915 1.501 -18.954 -32.306

Langfristede aktiver 80.610 74.951 80.610 74.951 76.946

Kortfristede aktiver 192.381 157.419 192.381 157.419 171.069

Aktiver bestemt for salg 12.566 58.303 12.566 58.303 17.684

Aktiver i alt 285.557 290.673 285.557 290.673 265.699

Aktiekapital 24.362 45.480 24.362 45.480 24.362

Egenkapital 67.021 75.525 67.021 75.525 65.520

Langfristede gældsforpligtelser 52.602 35.243 52.602 35.243 41.123

Kortfristede gældsforpligtelser 152.473 143.843 152.473 143.843 141.403

Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg 13.461 36.062 13.461 36.062 17.654

Rentebærende netto forpligtelser 41.311 44.867 41.311 44.867 54.078

Netto arbejdskapital (NWC) 38.414 28.536 38.414 28.536 49.866

Investering i  materielle aktiver 382 -258 831 283 7.402

Afskrivning på materielle aktiver 1.662 1.578 3.339 2.567 5.328

Pengestrøm fra driften -884 20.455 21.060 10.713 3.151

Pengestrøm fra investering -289 265 -734 274 -1.424

Fri pengestrøm -1.173 20.720 20.326 10.987 1.727

Pengestrøm fra finansiering -22.291 -1.651 -3.683 -2.918 10.952

Pengestrømme i alt -23.464 19.069 16.643 8.069 12.679

Gennemsnitligt antal ansatte 192 188 193 190 191

2. kvartal 2. kvartal 1/1-30/6 1/1-30/6 Hele året

Nøgletal 2012 2011 2012 2011 2011

Overskudsgrad 4,9% -0,7% 3,5% -0,2% 4,9%

Likviditetsgrad 126,2% 109,4% 126,2% 109,4% 121,0%

Soliditetsgrad 23,5% 26,0% 23,5% 26,0% 24,7%

Egenkapitalforrentning (p.a.) 12,3% -42,4% 3,0% -44,1% -39,4%

Resultat pr. aktie (EPS), aktuel kr. 0,84 -3,96 0,41 -8,25 -14,06

Indre værdi, ultimo kr. pr. aktie 27,51 33,21 27,51 33,21 26,89

Ved udarbejdelse af hoved- og nøgletal er anvendt samme regnskabspraksis som i

seneste årsrapport, hvortil  der henvises.
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Totalindkomstopgørelse 

 

 
 
 

tkr. 2. kvartal 2. kvartal 1/1-30/6 1/1-30/6 Hele året

2012 2011 2012 2011 2011

Periodens resultat 2.042 -9.003 990 -18.756 -31.487

Anden totalindkomst

Valutakursregulering vedrørende 

udenlandske dattervirksomheder 40 88 361 -198 -230

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 89 0 200 0 -785

Skat af egenkapitalreguleringer -22 0 -50 0 196

Anden totalindkomst i alt 107 89 511 -198 -819

Totalindkomst i alt 2.149 -8.915 1.501 -18.954 -32.306

Fordeles således:

Aktionærerne i SKAKO A/S 2.149 -8.915 1.501 -18.954 -32.306

Resultat pr. aktie (EPS), aktuel kr. 0,84 -3,96 0,41 -8,25 -14,06

Resultat pr. aktie (EPS), udvandet kr. 0,66 -3,96 0,32 -8,25 -10,82
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Egenkapitalopgørelse: 
 

tkr. 

 

 
 

Reserve for Reserve for Reserve fra

Aktie- sikringstrans- valutakurs- kapital- Overført

kapital aktioner regulering nedsættelse resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2012 24.362 -589 -1.586 22.740 20.593 65.520

Totalindkomst i 1. halvår 2012 i alt 0 150 361 0 990 1.501

Egenkapitalbevægelser i 1. halvår 2012 i alt 0 150 361 0 990 1.501

Egenkapital 30. juni 2012 24.362 -439 -1.225 22.740 21.583 67.021

Reserve for Reserve for Reserve fra

Aktie- sikringstrans- valutakurs- kapital- Overført

kapital aktioner regulering nedsættelse resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2011 45.480 0 -1.356 0 50.355 94.479

Totalindkomst i 1. halvår 2011 i alt 0 0 -198 0 -18.756 -18.954

Egenkapitalbevægelser i 1. halvår 2011 i alt 0 0 -198 0 -18.756 -18.954

Egenkapital 30. juni 2011 45.480 0 -1.554 0 31.599 75.525

Aktionærerne i SKAKO A/S

Koncern 

Koncern 

Aktionærerne i SKAKO A/S
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Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. 
juni 2012 for SKAKO A/S. 
 
Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med 
IAS nr. 34 ”Præsentation af delårsregnskaber” som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede 
selskaber. 
 
Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af SKAKO koncernens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af SKAKO koncernens aktiviteter og pengestrømme i 
perioden 1. januar – 30. juni 2012. 
 
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for 
udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle 
stilling som helhed, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står 
overfor. 
 
Faaborg, den 28. august 2012 
 
Direktion: 
 
 
Lars Bugge  Carl Christian Graversen 
Adm. direktør  Økonomidirektør 
 
 
Bestyrelse: 
 
 
Kaare Vagner    Christian Herskind 
Formand    Næstformand 
 
 
 
Henrik Lind                     Per Have   Jens W. Willumsen 
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Ledelsesberetning 

 

SKAKO A/S virker inden for to fortsættende forretningssegmenter: 

 Maskiner og komplette anlæg til fremstilling af beton – SKAKO Concrete 

 Vibrationsudstyr til industriel brug – SKAKO Vibration 

Aktivitet og indtjening (fortsættende aktiviteter). 
Der har 1. januar – 30. juni 2012 været en stigning i ordreindgangen på 6% til 200,2 mio. kr. i forhold til samme 
periode sidste år. 
 
Omsætningen steg med 30% til 200,8 mio. kr., hvilket har medført et resultat af primær drift, som er forbedret 
i 2012 med 6,7 mio. kr. til +6,5 mio. kr. 
 
Pengestrømme (fortsættende aktiviteter). 
Med baggrund i en positiv pengestrøm fra driften er SKAKO koncernens frie pengestrøm i 1. halvår 2012 på 
+20,3 mio. kr.  
 
Koncernens nettolikvider er +16,3 mio. kr. pr. 30. juni 2012, mod +8,1 mio. kr. pr. 30. juni 2011.  
 
Egenkapital (hele koncernen inklusive ophørende aktiviteter). 
SKAKO koncernens egenkapital udgjorde 67,0 mio. kr. ved periodens udløb mod 65,5 mio. kr. pr. 31. december 
2011.   

 

Forventninger til 2012 

Satsning uden for Europa med fokus på vækstlandene samt generel bedring på markederne for begge 
forretningssegmenter er årsag til forventningerne om en fortsat vækst i koncernomsætningen i 2. halvår, der 
betyder, at koncernen forventer et primært driftsresultat på 10 til 20 mio. kr. i 2012.  

 

Udvikling i koncernens forretningssegmenter. 

SKAKO Concrete 
Det franske marked er ved at blive stabiliseret og forventes at bidrage positivt i den kommende tid. På de 
øvige markeder har der været en vis tilbageholdenhed i 2. kvartal 2012. Men med baggrund i en pæn 
ordreindgang i 1. kvartal 2012 steg ordreindgangen i 1. halvår 2012 med 10% til 125,6 mio. kr. mod 114,5 mio. 
kr. i samme periode sidste år.  
 
Omsætningen 1. januar – 30. juni 2012 blev 123,1 mio. kr. mod 73,1 mio. kr. i samme periode i 2011. Med 
baggrund i den øgede omsætning steg resultat af primær drift fra -8,2 mio. kr. i 2011 til +0,7 mio. kr. i 2012. 
 
 Der forventes et positivt resultat for året som helhed. 
 
SKAKO Vibration 
Fortsat positivt marked i 1. halvår 2012, hvilket betød at ordreindgangen kunne fastholdes på samme høje 
niveau som sidste år, idet ordreindgangen var 74,6 mio. kr. mod 74,6 mio. kr. i 2011. 
 
Der er igangsat markedsudvikling på udvalgte vækstmarkeder, hvilket forventes at påvirke resultatet positivt i 
de kommende år. 
Med baggrund i en lidt faldende ordreindgang i 4. kvartal 2011 er omsætningen 1. januar – 30. juni 2012 faldet 
til 70,7 mio. kr. mod 74,2 mio. kr. i 2011.  
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Den lavere omsætning, sammenholdt med en investering i vækstmarkeder, har medført et fald i resultat af 
primær drift fra 11,8 mio. kr. til 7,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at 1. kvartal 2011 er positivt påvirket af 
resultat på 2,7 mio. kr. vedrørende projekter, som blev igangsat i november/december 2010 men først kunne 
indregnes ved levering og risikoovergang i 2011. Tilsvarende forskydning har ikke været tilfældet ved årsskiftet 
2011/2012. 

SKAKO Lift (ophørende aktivitet) 
Produktionsaktiviteten i SKAKO Lift ophørte ultimo marts 2012. SKAKO Lift ejer stadig et salgs- og 
serviceselskab i Houston USA med 5 ½ medarbejdere. Selskabet er under afvikling.  
 
Som forventet har der ikke været underskud i 2. kvartal 2012. Resultat af primær drift blev i 1. halvår 2012 -1,2 
mio. kr. mod -17,8 mio. kr. i samme periode i 2011.  
 
Skøn og estimater 

Udarbejdelsen af delårsregnskaber kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som 

påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. 

Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn.  

De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den 
væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af det 
sammendragne delårsregnskab som ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2011. 
 
Sæson 

Koncernens aktiviteter har i lighed med tidligere år ikke været påvirket af sæsonudsving i delårsperioden. 

Anvendt regnskabspraksis 

Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsregnskaber” som godkendt af 
EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. 

Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til årsrapporten for 2011, hvortil der 
henvises.  

Årsrapporten for 2011 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 

Ændring af anvendt regnskabspraksis 

SKAKO A/S implementeret de standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft for 2012. Ingen af disse har 
påvirket indregning og måling i 2012 eller forventes at påvirke SKAKO A/S. 

Nærtstående parter 

Der har udover ledelsens aflønning ikke været transaktioner med direktion og bestyrelse i delårsperioden. 
 
Øvrige nærtstående parter omfatter de tilknyttede virksomheder, jf. note 15 i årsrapport 2011, hvori SKAKO 
A/S har betydelig indflydelse. Transaktionerne med de tilknyttede virksomheder har i delårsperioden omfattet 
salg af tjenesteydelser og forrentning af mellemværender. Transaktionerne er elimineret i delårsrapporten.   
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Segmentoplysninger 

 

tkr. 

 

 

Aktiviteter 1/1-30/6 2012

Koncern i alt

Betonanlæg

Vibrations-

udstyr Ikke fordelt

Elimi-   

neringer

Fortsættende

aktiviteter

Ophørende  

aktiviteter

jf. hovedtal 

fra 

regnskabet

Nettoomsætning ekstern 122.438 66.175 0 0 188.613 7.668 196.281

Nettoomsætning intern 617 4.501 0 -5.118 0 0 0

Afskrivninger 2.984 358 388 0 3.730 46 3.776

Resultat af primær drift 655 7.173 -1.292 0 6.536 -1.225 5.311

Resultat før skat -1.197 6.863 -1.691 0 3.975 -1.507 2.468

Periodens resultat -1.143 4.908 -1.268 0 2.497 -1.507 990

Segmentaktiver 225.527 135.319 97.639 -185.494 272.991 12.566 285.557

Segmentforpligtelser 142.912 64.373 36.154 -38.364 205.075 13.461 218.536

706 70 55 0 831 0 831

85 0 0 0 85 0 85

0 104 0 0 104 0 104

410 0 0 0 410 0 410

Gennemsnitligt antal medarbejdere 117 71 5 0 193 3 196

Aktiviteter 1/1-30/6 2011

Koncern i alt

Betonanlæg

Vibrations-

udstyr Ikke fordelt

Elimi-   

neringer

Fortsættende 

aktiviteter

Ophørende  

aktiviteter

jf. hovedtal 

fra 

regnskabet

Nettoomsætning ekstern 73.091 71.606 0 0 144.697 44.418 189.115

Nettoomsætning intern 20 2.582 0 -2.602 0 0 0

Afskrivninger 2.365 338 367 0 3.070 309 3.379

Resultat af primær drift -8.240 11.773 -3.763 0 -230 -17.788 -18.018

Resultat før skat -10.134 11.416 -3.596 0 -2.314 -17.881 -20.195

Periodens resultat -7.113 8.370 -2.697 0 -1.440 -17.316 -18.756

Segmentaktiver 177.255 108.451 75.723 -129.059 232.370 58.303 290.673

Segmentforpligtelser 115.592 51.328 21.193 -9.027 179.086 36.062 215.148

61 222 0 0 283 251 534

257 85 0 0 342 0 342

0 112 0 0 112 0 112

447 0 0 0 447 0 447

Gennemsnitligt antal medarbejdere 119 65 6 0 190 80 270

Periodens anskaffelse af im- 

og materielle aktiver

Periodens anskaffelse af im- 

og materielle aktiver

Indgåede forpligtelser om 

køb af materielle 

anlægsaktiver

Periodens afhændelse af im- 

og materielle aktiver 

Periodens afhændelse af im- 

og materielle aktiver 

Indgåede forpligtelser om 

køb af materielle 

anlægsaktiver

Periodens nedskrivninger af 

varelagre ti l  netto-

realisationsværdi

Periodens nedskrivninger af 

varelagre ti l  netto-

realisationsværdi


