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Følgende forhold karakteriserer perioden:
•

•

•

Omsætning er på niveau med forventningerne og udgør DKK 31,3 mio. for
første kvartal. Dette svarer til en stigning på 55% i forhold til resultatet for
2008, hvor omsætningen for første kvartal endte på DKK 20,1 mio.
Resultatet EBITDA for første kvartal på DKK 3,3 mio. ligger på det
forventede niveau. Dette svarer til en stigning på 175% i forhold til 2008,
hvor EBITDA for første kvartal endte på DKK 1,2 mio.
Samlet set er der uændrede forventninger til årsresultatet, hvor der regnes
med en samlet omsætning på DKK 125 mio. og et EBITDA på DKK 16 mio.

Vækst i alle forretningsområder
Public forretningsområdet er stadig i kraftig vækst, og væksten ventes at fortsætte
videre i 2009. Omsætningen for Public forretningsområdet forventes stadig at
udgøre omkring 50% af Triforks samlede omsætning og estimeres til at udgøre 60
mio. DKK for 2009 med et forventeligt EBITDA på 8 mio. DKK.
Academy forretningsområdet ventes stadig at bidrage med den næsthøjeste vækst
med konferenceaktiviteter i mere end 5 lande herunder Australien og USA. Som
ventet er uddannelsesbudgetter er under pres i mange virksomheder, men det
ventes stadigt at kunne fastholde en samlet omsætning for dette
forretningsområde på 35 mio. DKK med et forventeligt EBITDA på 4 mio. DKK.
Finance forretningsområdet kan mærke de svære tider i branchen hvilket medfører
at en del af forretningen er stagneret. Samlet set vækster Triforks Finance-område
dog på baggrund af de nye aktiviteter på området. Selskabet forventer i dette
forretningsområde stadig at realisere en omsætning på DKK 30 mio. med et EBITDA
på DKK 4 mio.
Forventninger til regnskabsåret
Samlet set er der uændrede forventninger til årsresultatet, hvor der regnes med en
samlet omsætning på DKK 125 mio. og et EBITDA på DKK 16 mio.
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