
  

 

 

           
 

 

 

 

Forbedret resultat i et marked med begrænset vækst 
24-03-2015 
Fokuseringen på kerneforretningen har givet de ønskede effekter med en 
fornuftig resultatmæssig udvikling.  
”2014 har været et både travlt og spændende år. Vi har skullet se resultaterne af de 
foretagne omstillinger, investeringer og tiltag. Resultatet vurderer vi som tilfredsstillende 
og ikke mindst, at vi nu også på alle måder har et endnu sundere fundament som basis 

for en mulig fremtidig vækst”, udtaler administrerende direktør for VKR Holding, Jan 
Lundsgaard Jensen 
 

 
 

Alle forretningsenheder er kommet tilfredsstillende gennem 2014 og de foretagne foku-

seringstiltag gennem de seneste par år viser nu sin effekt. Kerneforretningen VELUX er 
på plads med omstillingen til ny produktionsplatform. Som kerneforretning indgår også 
facadevinduesområdet, DOVISTA, der bl.a. omfatter VELFAC og Rationel Vinduer. Også 

her var udviklingen positiv og hvor man blandt andet har haft en god vækst i eksportsal-
get til både England og Irland. 

I de relativt mindre forretningsområder har udviklingen dog heller ikke stået stille. Invol-
veringen i termisk solenergi er blevet fokuseret til alene at sigte på storskalaanlæg til 
f.eks. fjernvarme samt anlæg til procesvarme for f.eks. bryggerier, mejerier, minedrift 

m.v. Selskabet ARCON Solar beliggende i Skørping, syd for Aalborg, har femdoblet om-
sætningen på nogle få år og har primo 2015 tilkøbt aktiviteter fra SUNMARK og aktierne 
i Pipeteq Systems med fokus på yderligere international vækst. WindowMaster, der sæl-

ger naturlige ventilationsløsninger, havde i 2014 sit hidtil bedste år og blev frasolgt primo 
2015 som led i fokuseringsprocessen af koncernen. 

Bestyrelsesformand for VKR Holding A/S og VELUX A/S, Søren Bjerre-Nielsen siger: ”Der 

er ydet en meget stor indsats af vores engagerede medarbejdere i omstillingen til nye 
produktionsplatforme. Indsatsen har været hele vejen rundt og på alle niveauer. Det 
takker vi for. Væsentligst for os er dog, at kunderne er tilfredse med firmagruppens pro-

dukter i alle markeder”. 

I bestyrelsen for VKR Holding A/S indtræder Mads Kann-Rasmussen i stedet for Jens 
Kann-Rasmussen, der tidligere på måneden blev valgt til ny bestyrelsesformand i VILLUM 

FONDEN. Steen Riisgaard indtræder i bestyrelsen for VKR Holding som repræsentant for 
VILLUM FONDEN og erstatter Kristian Stubkjær, der som følge af VILLUM FONDENs an-
ciennitetsregler ikke kunne genvælges. 

Forventningen til 2015 er en forsigtig optimisme, hvor der på basis af de nuværende 
markedsudsigter forventes en moderat vækst i omsætningen og et resultat for 2015 på 
niveau med 2014. 

 
Om VKR Holding 
VKR Holding er et holding- og investeringsselskab, der har til formål at skabe værdi gennem finansielle investeringer og 
ejerskab af virksomheder. VKR Holdings virksomheder beskæftiger tilsammen ca. 13.500 medarbejdere i mere end 40 lande. 
VKR Holding ejer virksomheder, der bringer dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VKR Holding er 
fonds- og familieejet og har VILLUM FONDEN som største aktionær. 

Beløb i mio. DKK 2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsætning 16.412 16.414 16.994 17.552 16.790

Resultat af primær drift før afskrivninger, EBITDA 2.950 2.272 2.427 2.693 3.067

Resultat af primær drift, EBITA 2.011 1.335 1.533 1.795 2.171

EBITA margin (%) 12,3% 8,1% 9,0% 10,2% 12,9%

Afkastningsgrad (%) 24,9% 14,5% 16,5% 20,2% 24,2%

Resultat efter skat 1.340 788 1.129 1.040 1.763

Frit cash flow efter skat 2.408 2.006 228 1.532 1.973


