
 

Trifork  A/S  -  Årsregnskabsmeddelelse  2010. 

Årets  vækstmål  indfriet, indtjeningen fordoblet og væksten fortsætter i 2011. 

Århus,  2011-03-17  09:01  CET  (GLOBE  NEWSWIRE)  --  Bestyrelsen  for  Trifork  A/S  har  på  sit  møde  i  
dag godkendt selskabets regnskab for 2010. 

Resumé 

 Trifork  realiserede  i  2010  en  omsætning  på  DKKm  142,  hvilket  svarer   l  en  vækst  på  16% fra 
DKKm 122 til DKKm 142. 
  

 Resultatet  før  skat,  renter  og  afskrivninger  (EBITDA)  blev  samlet  på  DKKm  20,1 mod DKKm 
10,6 i  2009,  svarende   l  en  fremgang  på  90%. 
  

 Resultatet  før  skat  blev  på  DKKm  11,8  mod  DKKm  4,1  i  2009  svarende   l  en  fremgang  på  
190%. 
  

 Det gennemsnitlige antal medarbejdere i 2010 var 101. Omsætningen pr. medarbejder steg 
27% fra DKKm 1,1 til DKKm 1,4. 
  

 Væsentlige begivenheder i 2010:  
o Interna onaliseringstrategien  går  som  planlagt  og  udvikler  sig  posi vt. 
o Trifork Public har været innovationsskabene indenfor nye produkter og funktioner 

til: Det fælles Medicinkort, Det danske vaccinationsregister og akutmodtagelserne. 
o Trifork Academy har udviklet konferencekonceptet GotoCon.com, og har arrangeret 

konferencer i Aarhus, London og San Francisco. 
o Trifork Finance har haft gennembrud i markedet for udvikling af mobile 

applikationer, hvor Trifork nu er markedsledende indenfor mobile netbanker. 
  

 Bestyrelsen  inds ller   l  selskabets  generalforsamling  den  11.  april  2011,  at  der  udbetales  et  
udby e  på  DKK  0,15  per  ak e,  svarende   l  34%  af  moderselskabets  andel  af  årets  resultat  
på  DKKm  8,1. 
  

 For 2011 forventer  ledelsen  en  samlet  omsætning  på  DKKm  170,  svarende   l  en  
omsætningsvækst  på  ca.  20%  i  forhold   l  2010.  EBITDA-resultatet  forventes  at  ligge  på  
DKKm  25,  svarende   l  en  EBITDA-margin  på  godt  15%. 

”Resultaterne  er  skabt  på  trods  af,  at  enkelte  forretningsområder  i  starten  af  2010  stadig  var  
påvirket  af  finanskrisen.  I  løbet  af  2.  halvår  2010  er  det  lykkedes  selskabet  også  at  få  gang  i  disse  
områder,  og  derfor  har  vi  opnået  et  EBITDA-resultat  for  året,  der  ligger  mere  end  1  million  kroner  
over  selskabets  senest  udmeldte  forventninger.  Vi  har  ha   succes  med  at  op mere  organisa onen,  
sam digt  med  at  flere  af  Triforks  satsninger  på  sundheds-  og  mobilområderne  i  slutningen  af  året  



for alvor  er  begyndt  at  bære  frugt.  Vi  har  også  mærket  en  øget  interesse  for  virksomhedens  
so wareudviklingskonferencer,  hvor  af  de  seneste  to  har  været  udsolgte.  Denne  tendens  kan  også  
spores  i  vores  kursusvirksomhed.  Så  alt  i  alt  lover  årets  resultat  godt  for  koncernens  videre  vækst”, 
udtaler Triforks administrerende direktør Jørn Larsen. 

Årsrapporten  for  2010 er vedlagt denne meddelelse. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Trifork A/S 

         Administrerende Direktør Jørn Larsen 
         Direkte +45 4072 8483 

 


