Meddelelse nr. 11/2011
Aarhus, den 25. august 2011
Trifork A/S – Halvårsmeddelelse, 1/1-30/6 2011
Solide resultater og international vækst.
Bestyrelsen og koncerndirektionen i Trifork A/S har den 25. august 2011 behandlet og
godkendt halvårsrapporten for Trifork A/S koncernen for perioden 1. januar – 30. juni 2011.

Et solidt første halvår 2011
Trifork har i første halvår af 2011 holdt fast i udviklingen fra 2010 og dermed skabt et solidt
fodfæste for den videre udvikling af selskabet. Resultatet for perioden er tilfredsstillende på
trods af at omsætningen er lidt under forventningerne. Omsætningen for perioden er DKKm
75,7 mod DKKm 72 i samme periode 2010, svarende til en vækst på 6%. Målet for EBITDA er
indfriet med et resultat for perioden på DKKm 12,3 mod DKKm 9,1 i 2010, svarende til en
vækst på 35%. EBIT-resultatet for perioden er DKKm 8,6 mod DKKm 5,2 i 2010, svarende til
en vækst på 66%.

Internationalisering
Trifork har i perioden øget sine investeringer i sin internationalisering betydeligt med opkøb
af en væsentlig andel af det amerikanske selskab Basho Technologies Inc.
Triforks CEO Jørn Larsen: ”Ved at fastholde virksomhedens strategi og fokus er det lykkes, at
effektivisere forretningen yderligere, og resultaterne af den nuværende forretning er
tilfredsstillende. Vi har fået en god struktur på forretningen og er lykkedes med at fastholde
og videreudvikle selskabets position indenfor udvikling af applikationer til de mobile
enheder. Vi føler os klar til vækst og forfølger stadig vores mål om en yderligere
internationalisering. I første halvår tog vi yderligere et skridt i denne retning med opkøbet
af en ejerandel i Basho Technologies Inc.. Primo andet halvår erhvervede vi 50,01% af
virksomheden Erlang Solutions Ltd., der har væsentlige aktiviteter i både England, Sverige
og Polen og leverer projekter til kunder i det meste af verden. Begge disse investeringer og
de afledte forretninger, som dette giver, har været medvirkende til vores seneste
opjusteringer af forventningerne til året, med en samlet omsætning for koncernen på DKKm
180 og EBITDA-resultat på DKKm 26,5”.

Hovedpunkter
•
•
•
•

Resultatmål for første halvår af 2011 blev indfriet, med et EBITDA-resultat på DKKm 12,3
og et EBIT-resultat på DKKm 8,6.
Forventningerne til året fastholdes med en omsætning på DKKm 180 og EBITDA på DKKm
26,5.
Trifork har konsolideret sin førerposition på markedet for udvikling af applikationer til
mobile enheder.
Triforks internationalisering er i fuld gang.
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