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Trifork A/S
Periodeoplysning

Trifork periodemeddelelse 3. kvartal 2011. Fortsat international vækst opjustering af 2011-resultatet
Meddelelse nr. 15/2011. Trifork's ledelse er tilfredse med resultatet for 3. kvartal
2011. Trifork fastholder omsætningsforventningen til 2011 på DKKm 180 og
opjusterer forventningerne til det primære driftsresultat før afskrivninger
(EBITDA) til DKKm 28.
Aarhus, den 3. november 2011, 2011-11-03 09:56 CET (GLOBE NEWSWIRE) -Øget indtjening på internationale aktiviteter
Trifork har i 3. kvartal 2011 fastholdt de gode takter fra 1. halvår, og indtjeningsevnen er
blevet yderligere forbedret i forhold til de tidligere kvartaler. Både omsætning og
indtjening har i 3. kvartal 2011 levet op til forventningerne, og de internationale
aktiviteter har alle været overskudsgivende, hvilket har bidraget væsentligt til de gode
resultater. På den baggrund opjusterer Trifork sine forventninger til det samlede
EBITDA-resultat for året fra DKKm 26,5 til DKKm 28.
Finansielle resultater








Omsætningen for 3. kvartal 2011 blev på DKKm 38,5 svarende til en forbedring
på 62% i forhold til samme kvartal 2010.
For 1.-3. kvartal 2011 blev omsætningen DKKm 114,5 svarende til en stigning på
20% i forhold til samme periode i 2010.
EBITDA-resultatet for 3. kvartal 2011 blev på DKKm 8,6 svarende til en
fremgang på 69% i forhold til samme kvartal i 2010. EBITDA-marginen for
kvartalet blev på 23%.
For 1.-3. kvartal 2011 blev EBITDA-resultat på DKKm 20,9 svarende til en
stigning på 47% i forhold til samme periode i 2010. EBITDA-margin for
perioden blev på 18%.
De udenlandske aktiviteter udgjorde for 1.-3. Kvartal 2011 16% af koncernens
samlede omsætning svarende til DKKm 18,7.

Væsentlige begivenheder i kvartalet



Public: Det er nu for alvor lykkedes at få et gennembrud på mobilapplikationer
uden for det finansielle marked.
Academy: Kursusforretningen har givet en stabil indtjening samtidigt med at





selskabets konferenceaktiviteter forløber planmæssigt.
Finance: Nyt mobilprojekt igangsat med en af de største banker i Schweiz.
Trifork har samtidigt modtaget 2 priser for mobil-bank applikationen, der er
blevet udviklet i samarbejde med Danske Bank.
Perioden har generelt været præget af en god udnyttelse af selskabets ressourcer
målt på omsætning pr. medarbejder.

Trifork forventer at væksten vil fortsætte i 2012
Trifork forventer at væksten vil fortsætte i 2012. Omsætningen forventes at vokse med
godt 20% til DKKm 215, og med en fastholdelse af EBITDA-marginen på minimum
15%, forventes et EBITDA-resultat i niveauet DKKm 34.
Triforks CEO Jørn Larsen: "Det er tilfredsstillende at se, at virksomhedens strategi
lykkes og at planerne bliver indfriet. Integrationen af vores seneste opkøb er frem til nu
forløbet tilfredsstillende, og vi tror fremadrettet, at der er yderligere potentiale for
synergier og salgsmæssige gevinster. Vores oprindelige resultatmål er allerede blevet
indfriet, og med det momentum vi har i både Danmark og de udenlandske enheder,
forventer vi, at væksten fortsætter i de kommende år."
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