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Meddelelse nr. 4/2012 - Triforks vækstmål indfriet i 2011

Aarhus, 2012-03-23 08:38 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Årstal rettet fra 201 til 2011

Bestyrelsen og koncerndirektionen i Trifork A/S har d. 23. marts 2012 behandlet og godkendt
årsrapporten for Trifork A/S-koncernen for perioden 1. januar – 31. december 2011.

2011 har været et godt år for Trifork, hvor selskabets vækstmål er blevet indfriet med en
samlet omsætningsvækst på 23% i forhold til 2010.

Finansielle resultater

Trifork realiserede i 2011 en omsætning på DKKm 174,5, hvilket svarer til en vækst på
23% i forhold til 2010, hvor der blev realiseret DKKm 142,0.
Omsætningen på de udenlandske aktiviteter udgjorde 21% af den samlede omsætning.
Resultat før skat, renter og afskrivninger (EBITDA) blev samlet på DKKm 28,2, hvilket
svarer til en fremgang på over 40% i forhold til 2010, hvor der blev realiseret et EBITDA-
resultat på DKKm 20,1.
Resultatet før skat blev i 2011 på DKKm 20,7 mod DKKm 11,8 i 2010, svarende til en
stigning på 75%.
Resultat efter skat blev på DKKm 17,2 mod DKKm 8,7 i 2010, svarende til en stigning på
98%. 

Væsentlige begivenheder i 2011

Det er med en målrettet indsats lykkedes at få gennembrud på leverancer af
forretningskritiske mobil-applikationer til højteknologiske industrikoncerner.
Vækst i antal deltagere på alle konferencer i både ind- og udland.
De første store løsninger baseret på cloud-databasen Riak er blevet sat i produktion.
Udvidelse af den internationale forretning med køb af andele i Erlang Solutions Ltd. og
Basho Technologies Inc.

Forventninger til 2012

Trifork forventer i 2012 en omsætning i niveauet DKKm 215, svarende til en vækst på
over 20%. EBITDA-resultatet forventes i niveauet DKKm 34, svarende til en EBITDA-
margin på godt 15%.

”Årets tilfredsstillende resultat viser, at Trifork følger den rigtige forretningsstrategi – og når de
mål, der bliver opstillet. Virksomheden har arbejdet målrettet med at blive mere international
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og med at synliggøre selskabets innovationskraft. Der er desuden foretaget en række
langsigtede investeringer, der alt i alt har styrket det fremtidige vækstfundament,” siger
bestyrelsesformand Johan Blach Petersen.

”Vores tidlige satsning på kompetencer inden for udvikling af mobilapplikationer og
forretningskritiske løsninger har for alvor båret frugt i 2011. Samtidig har vi vækstet på
konferenceaktiviteten, som stadig er vores krumtap. Med denne kombination, et stærkt fokus
på kompetenceopbygning og meget dygtige medarbejdere til at løfte arbejdet, ser vi positivt på
fremtiden,” siger Triforks stifter og administrerende direktør, Jørn Larsen.

Bestyrelsen indstiller til selskabets generalforsamling d. 20. april 2012, at der udbetales et
udbytte på DKK 0,35 per aktie, svarende til 40% af moderselskabets andel af årets resultat på
DKKm 15,8.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Trifork A/S 

Kontaktperson:
Administrerende Direktør
Jørn Larsen

Direkte +41 79 430 96 97
E-post jla@trifork.com
Internet www.trifork.com

Vedhæftede filer:
Trifork_Annual report 2011_Final_DK1.pdf
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