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                                                                      Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 
 

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

Øget markedsindsats og positivt resultat i SKAKO koncernen  

 
”Omsætningen de tre første kvartaler udviser en pæn stigning på 26% i forhold til sidste år, hvilket er i 
overensstemmelse med den store ordreindgangsstigning SKAKO oplevede i første halvdel af 2012. 

Ordreindgang i Vesteuropa har været stagnerende i 3. kvartal, hvorimod ordrer fra USA og nye markeder i 

Afrika har været i fremgang”. siger Lars Bugge, adm. direktør i SKAKO. 
 

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

 Årets omsætning steg med 26% til 278,0 mio. kr. (2011: 220,9 mio. kr.) 

 Resultat af primær drift steg i 2012 med 332% til +12,1 mio. kr.(2011: 2,8 mio. kr.). Resultatet i 

perioden er påvirket af: 

 Forbedret resultatudvikling i SKAKO Vibration.  

 Investeringer i nye markeder uden for Europa. 

 Positiv fri pengestrøm steg i 2012 med 172% i perioden til +16,3 mio. kr. (2011: +6,0 mio. kr.) 

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

 SKAKO Concrete +1,3 mio. kr. (2011: -7,4 mio. kr.) 

 SKAKO Vibration +12,2 mio. kr. (2011: +16,3 mio. kr.) 

Hele koncernen (inklusive ophørende aktivitet): 
 Resultat af ophørende aktivitet -1,5 mio. kr. , (2011: -26,9 mio. kr.) 

 Totalindkomsten +4,8 mio. kr., (2011: -23,8mio. kr.) 

”SKAKO Vibration oplever et generelt højt aktivitetsniveau og en indtjening, som bliver bedre end oprindeligt 

forventet i 4. kvartal. SKAKO Concrete regner med et lidt lavere aktivitetsniveau for 4. kvartal end forventet 

tidligere som følge af, at enkelte store kontrakter i SKAKO Concrete, hvor forudbetaling er modtaget, efter 

kundernes ønske først skal leveres primo 2013”. siger Lars Bugge, adm. direktør i SKAKO. 
 
Samlet fastholdes forventningen til det primære driftsresultat for hele 2012 på et resultat på 10 – 20 mio. kr. 
 
 
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.

3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 Hele året

Hovedtal 2012 2011 2012 2011 2011

Nettoomsætning 89.424 76.192 278.037 220.889 333.097

Resultat af primær drift 5.561 3.029 12.097 2.799 16.307

Resultat af finansielle poster -1.047 -863 -3.608 -2.947 -4.023

Resultat før skat 4.514 2.166 8.489 -148 12.284

Resultat af fortsættende aktiviteter 3.142 1.665 5.639 225 8.681

Resultat af ophørende aktiviteter 0 -6.553 -1.507 -23.869 -40.168

Resultat for perioden 3.142 -4.887 4.132 -23.644 -31.487

Totalindkomst for perioden 3.302 -4.796 4.803 -23.751 -32.306

Langfristede aktiver 79.384 74.570 79.384 74.570 76.946

Kortfristede aktiver 179.014 172.094 179.014 172.094 171.069

Aktiver bestemt for salg 6.706 34.201 6.706 34.201 17.684

Aktiver i alt 265.104 280.865 265.104 280.865 265.699

Aktiekapital 24.362 45.480 24.362 45.480 24.362

Egenkapital 70.323 70.728 70.323 70.728 65.520

Langfristede gældsforpligtelser 50.656 33.978 50.656 33.978 41.123

Kortfristede gældsforpligtelser 136.067 158.934 136.067 158.934 141.403

Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg 8.058 17.225 8.058 17.225 17.654

Rentebærende netto forpligtelser 45.077 50.437 45.077 50.437 54.078

Netto arbejdskapital (NWC) 46.257 35.181 46.257 35.181 49.866

Investering i  materielle aktiver 163 718 994 1.001 7.402

Afskrivning på materielle aktiver 1.681 717 5.020 3.284 5.328

Pengestrøm fra driften -3.746 -4.377 17.314 6.336 3.151

Pengestrøm fra investering -268 -657 -1.002 -383 -1.424

Fri pengestrøm -4.014 -5.034 16.312 5.953 1.727

Pengestrøm fra finansiering -1.863 -532 -5.546 -3.450 10.952

Pengestrømme i alt -5.877 -5.566 10.766 2.503 12.679

Gennemsnitligt antal ansatte 189 190 191 190 191

3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 Hele året

Nøgletal 2012 2011 2012 2011 2011

Overskudsgrad 6,2% 4,0% 4,4% 1,3% 4,9%

Likviditetsgrad 131,6% 108,3% 131,6% 108,3% 121,0%

Soliditetsgrad 26,5% 25,2% 26,5% 25,2% 24,7%

Egenkapitalforrentning (p.a.) 18,5% -23,7% 8,1% -38,2% -39,4%

Resultat pr. aktie (EPS), aktuel kr. 1,30 -2,15 1,71 -10,40 -14,06

Indre værdi, ultimo kr. pr. aktie 28,87 31,10 28,87 31,10 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. 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 Hele året

2012 2011 2012 2011 2011

Periodens resultat 3.142 -4.887 4.132 -23.644 -31.487

Anden totalindkomst

Valutakursregulering vedrørende 

udenlandske dattervirksomheder -211 91 150 -107 -230

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 495 0 695 0 -785

Skat af egenkapitalreguleringer -124 0 -174 0 196

Anden totalindkomst i alt 160 91 671 -107 -819

Totalindkomst i alt 3.302 -4.796 4.803 -23.751 -32.306

Fordeles således:

Aktionærerne i SKAKO A/S 3.302 -4.796 4.803 -23.751 -32.306

Resultat pr. aktie (EPS), aktuel kr. 1,30 -2,15 1,71 -10,40 -14,06

Resultat pr. aktie (EPS), udvandet kr. 1,02 -2,01 1,34 -9,71 -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 9 måneder 2012 i alt 0 521 150 0 4.132 4.803

Egenkapitalbevægelser i 9 måneder 2012 i alt 0 521 150 0 4.132 4.803

Egenkapital 30. september 2012 24.362 -68 -1.436 22.740 24.725 70.323

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 9 måneder 2011 i alt 0 0 -107 0 -23.644 -23.751

Egenkapitalbevægelser i 9 måneder 2011 i alt 0 0 -107 0 -23.644 -23.751

Egenkapital 30. september 2011 45.480 0 -1.463 0 26.711 70.728

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. 
september 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. september 2012 samt af resultatet af SKAKO koncernens aktiviteter og 
pengestrømme i perioden 1. januar – 30. september 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 29. oktober 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). 
Omsætningen steg i perioden 1. januar – 30. september 2012 med 26% til 278,0 mio. kr., hvilket har medført 
et resultat af primær drift, som er forbedret i 2012 med 9,3 mio. kr. til +12,1 mio. kr. 
 
Der har været et fald i ordreindgangen på 1% til 274,1 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. 
 
 
Pengestrømme (fortsættende aktiviteter). 
Med baggrund i en positiv pengestrøm fra driften er SKAKO koncernens frie pengestrøm i 1. januar – 30. 
september 2012 på +16,3 mio. kr.(2011: 6,0 mio. kr.)   
 
Egenkapital (hele koncernen inklusive ophørende aktiviteter). 
SKAKO koncernens egenkapital udgjorde 70,3 mio. kr. ved periodens udløb mod 65,5 mio. kr. pr. 31. december 
2011.   

 

Forventninger til 2012 

Forventningen til primært driftsresultat for hele 2012 er uændret et resultat på 10 – 20 mio. kr. 

 

”SKAKO Concrete regner med et lidt lavere aktivitetsniveau for 4. kvartal end forventet tidligere, som følge af 

at enkelte store kontrakter i SKAKO Concrete, hvor forudbetaling er modtaget, efter kundernes ønske først skal 

leveres primo 2013. Det modsvares dog af at SKAKO Vibration oplever et generelt højt aktivitetsniveau og en 

bedre end forventet indtjening.” siger Lars Bugge, adm. direktør i SKAKO. 
 

 

Udvikling i koncernens forretningssegmenter. 
SKAKO Concrete 
Der har været en tilbageholdenhed i markederne i 3. kvartal 2012, hvilket har resulteret i, at ordreindgangen i 
1. januar – 30. september 2012 faldt med 6% i forhold til samme periode sidste år. 
 
Omsætningen 1. januar – 30. september 2012 blev 176,1 mio. kr. mod 118,6 mio. kr. i samme periode i 2011. 
Med baggrund i den øgede omsætning steg resultat af primær drift fra -7,4 mio. kr. i 2011 til +1,3 mio. kr. i 
2012. 
 
På trods af et generelt meget svagt fransk marked oplever SKAKO Concrete en fortsat pæn ordreindgang, 
hvilket betyder en stærk stigning i markedsandelen i dette hovedmarked. Situationen for 2013 er dog 
betydelig mere usikker. 
 
En stadig større del af omsætningen kommer fra markeder uden for EU herunder Nordamerika, Rusland, den 
Arabiske Halvø, Sydøstasien, Australien og senest i det sydlige Afrika. 
 
 Der forventes et positivt resultat for året som helhed. 
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SKAKO Vibration 
Fortsat positivt marked i 3. kvartal 2012, hvilket betød at ordreindgangen 1. januar – 30. september steg med 
7% i forhold til sidste år, idet ordreindgangen var 108,6 mio. kr. mod 101,1 mio. kr. i 2011. 
 
Omsætningen 1. januar – 30. september 2012 blev 109,0 mio. kr. mod 105,9 mio. kr. i samme periode i 2011.  
 
Der er igangsat markedsudvikling på udvalgte vækstmarkeder, herunder Sydafrika, Rusland, Nordamerika og 
udvalgte markeder i Asien og Sydamerika. Satsningen forventes at påvirke resultatet for SKAKO Vibration 
positivt i de kommende år. 
 
Resultat af primær drift blev 12,2 mio. kr. mod 16,3 mio. kr. i 2011. 
Det skal bemærkes, at resultatet for 1. kvartal 2011 var positivt påvirket af 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. Aktiviteterne i salgs- og serviceselskabet 
SKAKO Lift Inc. er i august 2012 solgt til ledelsen i det lokale selskab.  
Som forventet har der ikke været underskud i 3. kvartal 2012. Resultat af primær drift blev i 1. januar – 30. 
september 2012 -1,2 mio. kr. mod -25,0 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 har 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. 
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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 1/1-30/9 2012

Koncern i alt

Betonanlæg

Vibrations-

udstyr Ikke fordelt

Elimi-   

neringer mv.

Fortsættende

aktiviteter

Ophørende  

aktiviteter

jf. hovedtal 

fra 

regnskabet

Nettoomsætning ekstern 175.223 102.814 0 0 278.037 7.668 285.705

Nettoomsætning intern 883 6.220 0 -7.103 0 0 0

Afskrivninger 4.447 551 583 0 5.581 46 5.627

Resultat af primær drift 1.254 12.210 -1.367 0 12.097 -1.225 10.872

Resultat før skat -1.418 11.815 -1.908 0 8.489 -1.507 6.982

Periodens resultat -1.465 8.535 -1.431 0 5.639 -1.507 4.132

Segmentaktiver 213.320 132.486 - -87.409 258.398 6.706 265.104

Segmentforpligtelser 130.677 57.822 - -1.776 186.723 8.058 194.781

947 126 - 55 1.128 0 1.128

114 0 - 0 114 0 114

0 104 - 0 104 0 104

0 0 - 0 0 0 0

Gennemsnitligt antal medarbejdere 115 71 5 0 191 1 192

Aktiviteter 1/1-30/9 2011

Koncern i alt

Betonanlæg

Vibrations-

udstyr Ikke fordelt

Elimi-   

neringer mv.

Fortsættende 

aktiviteter

Ophørende  

aktiviteter

jf. hovedtal 

fra 

regnskabet

Nettoomsætning ekstern 118.543 102.346 0 0 220.889 53.438 274.327

Nettoomsætning intern 29 3.577 0 -3.606 0 0 0

Afskrivninger 2.963 515 549 0 4.027 348 4.375

Resultat af primær drift -7.434 16.256 -6.023 0 2.799 -25.023 -22.224

Resultat før skat -9.980 15.736 -5.904 0 -148 -24.496 -24.644

Periodens resultat -6.919 11.572 -4.428 0 225 -23.869 -23.644

Segmentaktiver 198.228 108.859 - -60.423 246.664 34.201 280.865

Segmentforpligtelser 136.363 48.451 - 8.098 192.912 17.225 210.137

673 229 - 99 1.001 251 1.252

257 85 - 62 404 1.062 1.466

0 112 - 0 112 0 112

0 0 - 0 0 0 0

Gennemsnitligt antal medarbejdere 118 66 6 0 190 71 261

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


