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VKR Holding sætter indtjeningsrekord i 2021 
 
VKR Holding kom styrket ud af 2021 med ny rekord på både top- og bundlinje i et år, der 
fortsat var præget af Covid-19. Resultatet var drevet af både organisk vækst og opkøb, og 
VKR Holding vil også fremover have fokus på nye opkøbsmuligheder. Afkastet på 
virksomhedens finansielle portefølje overgik forventningerne og sikrede et stærkt resultat i 
året for VKR Gruppens 80-års jubilæum. 2021-resultatet skaber et solidt grundlag for VKR 
Holding for 2022, der dog forventes at blive udfordrende. 
  
VKR Holding opnåede i 2021 en omsætning på DKK 26,1 mia., en stigning på 15,4 % i forhold til 
2020. Driftsresultatet landede uændret på DKK 4,8 mia. i forhold til 2020, og et rekordafkast på den 
finansielle portefølje på DKK 2,6 mia. sikrede et resultat på DKK 5 mia. Det er en stigning på 35 % 
i forhold til 2020. 
 
”På trods af endnu et turbulent år med Covid-19 og globale leveranceudfordringer, kan vi 
præsentere et meget tilfredsstillende resultat for 2021. Det skyldes ikke mindst en massiv indsats fra 
vores medarbejdere, der på trods af høje smittetal og nedlukninger ydede en fantastisk indsats og 
sikrede, at virksomheden kom styrket ud af et udfordrende år. Samtidig kan vi se på den stigende 
efterspørgsel, at vores vinduer er mere relevante end nogensinde,” siger Mads Kann-Rasmussen, 
CEO for VKR Holding. 
 
”I 2022 har vi med den tragiske krig i Ukraine startet et år, der kommer til at være langt mere 
usikkert og svært at forudsige. Vores tanker er naturligvis hos vores medarbejdere,” siger Mads 
Kann-Rasmussen. 
 
Høj forretningsaktivitet og udfordrede forsyningskæder 
 
Covid-19 satte i 2021 ikke mindst sine spor i udfordrede forsyningskæder med transportforsinkelser 
og prisstigninger på råvarer på de globale markeder. 
 
”I 2021 oplevede vi fortsat stort fokus på renovering og investeringer i boligen og dermed en solid 
stigning i efterspørgslen. Forsyningssituationen har naturligvis udfordret VKR Gruppen, særligt i 
andet halvår af 2021, men på grund af vores gode samarbejde med partnere og leverandører samt 
en forbedring af leverancesituationen i slutningen af året, kunne vi sikre koncernen endnu et 
rekordår,” siger Mads Kann-Rasmussen.  
 
I alt leverede koncernen en stigning i omsætningen på 15,4 %, hvoraf 9,4 %-point blev genereret af 
organisk vækst. 6,0 %-point blev genereret af opkøb. 
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HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 

 
 
DOVISTA Gruppen fortsatte sin succesfulde opkøbsstrategi i 2021, hvor virksomheden opkøbte 
Weru, en førende producent af facadevinduer i Tyskland. Desuden godkendte 
konkurrencemyndighederne DOVISTA Gruppens opkøb af vinduesdivisionen af den schweiziske 
virksomhed, Arbonia, som blev annonceret sidste år. De to opkøb vurderes at være et perfekt match 
til DOVISTA Gruppen, der i 2021 næsten fordoblede sin størrelse, og nu er den største producent af 
facadevinduer i Europa. 
 
VELUX Gruppen oplevede igen en stigende efterspørgsel efter ovenlysvinduer og skylights i 2021 
og kom derfor ud af året med øget salg og et stærkt resultat. Covid-19 har ikke påvirket 
efterspørgslen hos VELUX Gruppen negativt – tværtimod synes pandemien at have forstærket 
fokus på forbedringer i hjemmet. Og på trods af udfordringer med forsyningskæderne har 
forretningsområderne for både boliger og større byggerier (kontordomiciler, skoler indkøbscentre, 
lufthavne etc.) oplevet øget forretningsaktivitet i 2021 og bidraget til gruppens solide resultat. 
 
Forretningsområderne har i 2021 fortsat haft fokus på arbejdet med at nå deres ambitiøse 
bæredygtighedsmål. Derudover annoncerede VKR Holding i november 2021 etableringen af 
KOMPAS, en uafhængig venturekapitalfond, der vil investere DKK 1 mia. i startups, der tilbyder 
løsninger inden for bæredygtighed og teknologisk innovation i fast ejendom og byggeri. VKR 
Holding er hovedinvestor bag KOMPAS, der opererer selvstændigt og ud fra en langsigtet vision. 
Målet for fonden er at opbygge en investeringsportefølje bestående af direkte investeringer i 
Europa, Israel og USA. 
 
På selskabets generalforsamling den 24. marts 2022 blev alle bestyrelsesmedlemmer genvalgt. 
Derudover blev Per Skovsted, afgående CIO i VELUX FONDENE nyvalgt til bestyrelsen.  
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Forventninger til 2022 
 
”Vores forventninger til resultatet for 2022 er behæftet med en del usikkerhed, men vi er forsigtigt 
optimistiske. Vi forventer en fortsat positiv udvikling i byggeindustrien og i efterspørgslen inden for 
forbedringer af hjemmet også i de kommende år. Derudover vil VKR Holding fortsat have fokus på 
potentielle opkøb inden for både vores eksisterende forretningsenheder og nye områder, hvis de 
rigtige muligheder opstår. Men krigen i Ukraine og de implikationer, den kan få på 
verdensøkonomien, energipriser og inflation kan påvirke både omkostninger og efterspørgslen i 
2022. Vi følger den tragiske situation tæt,” siger Mads Kann-Rasmussen. 
 
Om VKR Holding 
 
VKR Holding er et holding- og investeringsselskab, der har til formål at skabe værdi gennem 
ejerskab af virksomheder og finansielle investeringer. VKR Holdings virksomheder beskæftiger 
tilsammen omtrent 19.900 medarbejdere i 40 lande. VKR Holding er fonds- og familieejet. 
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