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VKR Holding – Uændret overskudsniveau trods omstillinger
Trods et fald i omsætningen på godt 3%, omstilling til nye produktprogrammer og fortsat
udfordrende markedsvilkår, ikke mindst i Vesteuropa, blev koncernens resultat efter skat på 1,1
mia. kr. (2011: 1,0 mia. kr.). Resultat af finansielle investeringer bidrog med 0,3 mia. kr. i 2012.
2012 fortsatte, hvor 2011 sluttede, med en markedssituation, der giver udfordringer som følge af mangel på
vækst i de fleste kernemarkeder og meget store udsving i aktivitetsniveauet hen over året. Byggebranchen i
Europa og især Vesteuropa viser fald i aktivitetsniveauet, mens Nordamerika viser begyndende bedring
omsætningsmæssigt.

Den konsoliderede omsætning blev på 17,0 mia. kr.

Resultat af primær drift (EBITA) blev 1,5 mia. kr.

Afkastningsgraden blev på 17%

Pengestrøm fra driftsaktivitet var på 1,7 mia. kr.

Nettoresultat efter skat blev 1,1 mia. kr.

Udbyttebetaling til aktionærerne 0,5 mia. kr.
2012 har været et år med et højt investeringsniveau på omtrentligt 1,5 mia. kr., hvoraf 1,3 mia. kr. er
investeret i materielle anlægsaktiver. I Norge, som fortsat er et vækstmarked, tilkøbtes i
facadevinduesområdet 70% af vinduesproducenten Lian.
Ultimo 2012 blev der indgået aftale med Axcel om salg af aktierne i selskabet EXHAUSTO inden for
Ventilation & Indeklima forretningsområdet. VKR Holding vil dog fortsat være medinvestor og
mindretalsaktionær i EXHAUSTO, der producerer og sælger innovative ventilationsløsninger. Der er således
indgået et partnerskab med Axcel om den videre vækst for det fynske ventilationsselskab.
VKR Holding har i 2012 afsluttet sin omstilling til finansiel investor og har dermed også skærpet fokus på
afkastkravene fra forretningsområderne. Trods visse lyspunkter konkluderer ledelsen dog, at indtjeningen
ikke har levet op til forventningerne trods et lidt højere konsolideret resultat end i 2011. Fremgangen i årets
resultat er primært hjulpet af et højere afkast fra finansielle investeringer, mens overskuddet fra driften var
lavere. Driftsresultaterne er dog opnået under udfordrende markedsvilkår.
For 2013 forventes de makroøkonomiske rammebetingelser fortsat at være forbundet med stor usikkerhed.
”2013 vurderes at blive endnu et vanskeligt år med betydelige markedsmæssige udfordringer og stor
volatilitet hen over året for de forretningsområder, vi er engageret i”, udtaler adm. direktør i VKR Holding
A/S, Jan Lundsgaard Jensen. ”Der vil heldigvis, som altid, være forskel på de enkelte markeder, mens
omstillingen til nye produktprogrammer ligeledes forventes at have betydning for resultatet i 2013”, tilføjer
han. Der forventes et samlet resultat på niveau med 2012.
OM VKR HOLDING
VKR Holding er et holding- og investeringsselskab, der ejer virksomheder inden for fire forretningsområder. VKR Holdings
formål er som finansiel investor at skabe værdi gennem investeringer og ejerskab af virksomheder, der bringer dagslys,
frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VKR Holding ejer virksomheder inden for ovenlysvinduer,
facadevinduer, termisk solenergi samt ventilation & indeklima, som tilsammen beskæftiger ca. 15.000 medarbejdere i
mere end 40 lande. VKR Holding er fonds- og familieejet og har VILLUM FONDEN som største aktionær.
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