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SKAKO hæver forventningerne til 2022 til 24-28 mio. kr. på grund af stærk vækst i ordreindgang og omsætning
SKAKO oplevede en meget stærk ordreindgang på 163 mio. kr. (+98%) i 2. kvartal. Omsætning og EBIT før special items
udviklede sig også positivt med en vækst på henholdsvis 18% og 28%. SKAKO Concrete og SKAKO Vibration oplevede
begge kraftig vækst på de europæiske markeder. Især recycling segmentet voksede kraftigt.
”På trods af krigen i Ukraine samt stigende energi- og råvarepriser fortsatte det høje aktivitetsniveau i 2. kvartal og som følge
af en usædvanlig stor ordreindgang lå ordrebeholdningen ved udgangen af halvåret på 210 mio. kr. (+174%). Det glæder
mig, at den store ordreindgang i 2. kvartal følges af stærk vækst i omsætning og EBIT på hhv. 18% og 28%. Med en stigning
i EBIT- marginen på 1pp til 5,3% i 1. halvår er vi godt på vej til at nå vores tidligere udmeldte mål for 2024. På baggrund af
den store ordrebeholdning og den positive udvikling forventer vi fortsat vækst i omsætning, EBIT og margin i 2. halvår”
udtaler bestyrelsesformand, Jens Wittrup Willumsen.
Highlights for 1. halvår 2022
•

SKAKO oplevede en stærkt stigende ordreindgang i begge divisioner og ordrebeholdningen lå 174% over sidste år
ved udgangen af halvåret.

•

Omsætningen steg i 1. halvår med 15% med vækst i både plant sales og aftersales på henholdsvis 7,8% og 26%.
Aftersales andel af den samlede omsætning steg dermed til 42% mod 38% sidste år. Dette understøtter den
positive udvikling i indtjeningen, idet aftersales har en højere margin end plant sales.

•

Den positive udvikling i omsætningen afspejlede sig også i stor fremgang i indtjening og pengestrømme i 1. halvår,
hvor bruttofortjenesten og EBIT før special items steg med henholdsvis 21% og 43%, mens pengestrømme fra
driften lå på 10,6 mio. kr. mod 1,0 mio. kr. i samme periode sidste år. På de fleste områder er indtjeningen i SKAKO
ikke blevet påvirket af de stigende energi- og råvarepriser som følge af indeksering af kundekontrakter og et godt
samarbejde med leverandørerne.

•

Der er fortsat god fremdrift på de igangsatte strategispor og indsatsen med at gøre SKAKO til en endnu stærkere
spiller på de markeder, vi opererer i. Dette har blandt andet bidraget til en mere effektiv tilbuds- og salgsproces,
hvilket er del af forklaringen på den store ordreindgang i navnlig SKAKO Concrete.
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Resultatet af Q2 2022
Som forventet fortsatte den positive udvikling i 2. kvartal med stor vækst i omsætning, indtjening og pengestrømme fra
driften.
.
•

Omsætningen steg i Q2 2022 med 18% til 106,6 mio. kr. med 9,2% stigning i plant sales og 31% stigning i
aftersales.

•

Ordreindgangen steg i Q2 2022 med 98% til 163,2 mio. kr.

•

Bruttofortjeneste steg i Q2 2022 med 22% til 26,3 mio. kr. og bruttomarginen steg med 0,8 pp. til 24,7%

•

Resultat af primær drift (EBIT) før special items steg i Q2 2022 med 29% til 5,3 mio. kr.

•

Resultat efter skat faldt i Q2 2022 til 2,2 mio. kr. mod 3,4 mio. kr. i Q2 2021 på trods af højere bruttofortjeneste.
Dette skyldes højere kapacitetsomkostninger til at understøtte den fremtidige vækst samt hensættelsen på 1,7 mio.
kr. under special items i forbindelse med CFO´ens fratræden.

Forventninger til 2022
Som følge af den positive udvikling i 1. halvår og stigningen i ordrebeholdningen øger vi vores forventninger til 2022:
•

Vi forventer nu et resultat af den primære drift (EBIT) før special items på 24-28 mio. kr. (tidligere forventedes et
resultat af primær drift (EBIT) før special items på 22-27 mio. kr. i 2022)

•

Under special items forventer vi omkostninger i forbindelse med CFO´ens fratræden på omkring 2,0 mio. kr. (tidligere
0.0 mio. kr.)

Forventningen er baseret på, at der ikke indtræffer begivenheder med væsentlig negativ betydning for den globale økonomi
og SKAKO´s markeder i 2. halvår.

Med venlig hilsen
SKAKO A/S
Jens Wittrup Willumsen
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