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KONCERNSREGNSKABETS HOVED OG NØGLETAL 
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*) Tal for første halvår 2010 er realiserede tal, mens tal for året 2010 afspejler selskabets forventninger.
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KONCERNSREGNSKABETS HOVED OG NØGLETAL 

DKK tkr.

01.01-30.06

2010

01.01-30.06

2009 2009

Omsætning 71.508 61.036 122.416

Bruttoresultat 41.568 37.417 77.895

Resultat før skat, renter og afskrivninger (EBITDA) 9.105 3.312 10.574

Resultat af primær drift (EBIT) 5.208 500 5.161

Resultat af finansielle poster -220 -242 -1.102

Resultat før skat 4.988 257 4.059

Periodens resultat 3.741 212 2.171

Balance

Langfristet aktiver 44.251 43.430 41.618

Kortfristet aktiver 43.294 37.721 38.764

Aktiver i alt 87.544 81.151 80.382

Egenkapital 37.692 35.960 37.357

Langfristet gæld 6.593 5.392 4.786

Kortfristet gæld 43.260 39.800 38.239

Pengestrømsopgørelse

Pengestrøm fra driften 2.260 10.561 23.403

Pengestrøm vedrørende investeringer -4.269 -8.612 -11.353

Pengestrøm vedrørende finansiering -2.846 -1.173 -4.810

Periodens nettopengestrøm -5.198 776 7.240

Regnskabsrelaterede nøgletal

Bruttomargin 58,1% 61,3% 63,6%

EBITDA-margin 12,7% 5,4% 8,6%

Overskudsgrad (EBIT-margin) 7,3% 0,8% 4,2%

Egenkapitalandel 43,1% 44,3% 46,5%

Egenkapitalforrentning 9,9% 0,6% 5,8%

Afkastningsgrad 5,9% 0,6% 6,4%

Gennemsnitligt antal ansatte 104 106 109

Aktiebaserede nøgletal

Udbytte % 0% 0% 83%

Udbytte i tkr. - - 1.800

Udbytte i kr. pr. aktie - - 0,10                   

Resultat i kr. pr. aktie 0,21                   0,01                   0,12                   

Indre værdi i kr. pr. aktie 2,09                   2,00                   2,08                   

Antal aktier (tkr) 18.000 18.000 18.000

KONCERN NØGLETALSOPGØRELSE 1. HALVÅR 2010

 

1. Nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2010".   
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Ledelsesberetning 

 

 

 

> EXECUTIVE SUMMARY 

Trifork realiserede i første halvår 2010 en omsætning på 

DKKm 72, hvilket er en stigning på 17% i forhold til første 

halvår 2009. EBITDA–resultatet blev på DKKm 9,1, hvilket 

er en stigning på 175% i forhold til første halvår 2009. Sel-

skabet er tilfreds med de opnåede resultater og fastholder 

forventningerne til året, hvor omsætningen forventes at 

ligge i niveauet DKKm 140 og EBITDA-resultat i niveauet 

DKKm 18. 

 

Selskabet har i første halvår med Søren Eskildsen som ny 

landechef formået at gennemføre en optimering af struk-

tur og processer i organisationen. Dette har været med 

succes, da effekten allerede kan aflæses på 1. halvårs 

resultater, og gør at forretningen overordnet er mere ren-

tabel og klar til yderligere vækst i såvel omsætning som 

EBITDA. 

 

Aktiviteterne i Schweiz udvikler sig også som planlagt, og 

juni måned 2010 blev første måned med positivt resultat, 

mindre end et år efter etablering. Der arbejder i dag 14 

ansatte i Trifork i Schweiz. De beskæftiger sig primært 

med udvikling af applikationer til finans- og konference 

aktiviteter.  

 

Forretningsområdet Public, der leverer IT-systemer og 

rådgivning til den offentlige sektor, realiserede i første 

halvår 2010 en omsætningsvækst på 37%  i forhold til før-

ste halvår 2009. 

 

Forretningsområdet Academy, der arrangerer internatio-

nale IT-konferencer, havde i første halvår 2010  et fald i 

omsætningen på 34%. Dette skal ses i forhold til at de 

væsentligste aktiviteter på dette forretningsområde i 2010 

foregår i 2. halvår. 

 

Forretningsområdet Finance, der leverer IT-systemer og 

rådgivning til den finansielle sektor i Danmark, realiserede 

i første halvår 2010 en omsætningsvækst på 17%  i forhold 

til første halvår 2009. 

Følgende hovedbegivenheder fremhæves for første halvår 

2010: 

 Trifork har haft et gennembrud i markedet for udvik-

ling af mobile applikationer til såvel finansverdenen 

som sundhedsvæsenet. Kunderne tæller blandt andet 

to større danske banker og Lægemiddelstyrelsen. 

 Trifork GmbH købte 33% af konsulentvirksomheden 

aragost Trifork AG med domicil i Zürich-området. Med 

købet fik Trifork et vigtigt fodfæste i Schweiz. 

 Ligebehandlingsnævnets afgjorde at Trifork gerne må 

give kvinder og mænd forskellige vilkår for deltagelse 

på JAOO konferencen for at fremme ligestillingen mel-

lem mænd og kvinder i IT-faget. 

 I første halvår 2010 blev Trifork godkendt som leve-

randør af drift- og infrastrukturopgaver til Udenrigsmi-

nisteriet. Dette åbner mulighed for en række spæn-

dende nye projekter. 

 Trifork har leveret flere nye komponenter til det Fæl-

les Medicinkort, så det nu omfatter en komplet web-

baseret brugerflade. Det Fælles Medicinkort muliggør 

at patienten selv samt alle relevante læger har adgang 

til at se patientens aktuelle medicin. 

 Trifork har færdigudviklet ”Det Danske Vaccinations-

register” til Statens Seruminstitut. Systemet går i pi-

lotdrift i 2. halvår af 2010 og bliver idriftsat i 2011. 

Det kommer til at rumme alle danskeres vaccinations-

oplysninger og erstatter det gule vaccinationskort. 

 Trifork har udvidet sit forretningsområde omkring Digi-

tal Signatur, Identity Management og Single-Sign-on, 

så selskabet nu råder over væsentlige kompetencer på 

dette område. 

 Trifork har skabt en række innovative produkter til de 

nye fælles akutmodtagelser på landets sygehuse,  hvor  

teams af speciallæger og øvrigt sundhedspersonale 

står klar døgnet rundt, til at  sikre hurtig udredning og 

behandling af alle akutte patienter. 

 Trifork har leveret en væsentlig komponent i det nye, 

danske Sundhedsdatanet. Sundhedsdatanettet forbin-

der alle sygehuse, praktiserende læger, speciallæger 

og offentlige myndigheder, så de kan udveksle data 

om patienter og behandling. 
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> TRIFORKS HOVEDAKTIVITET 

Trifork udvikler, sælger og leverer IT systemløsninger til 

den finansielle og offentlige sektor i Danmark samt afhol-

der softwarekonferencer og organiserer teknologinetværk 

nationalt og internationalt. Ved udgangen af første halvår 

2010 var der ca. 115 medarbejdere beskæftiget i Trifork. 

Lidt over 100 i Danmark og resten i udlandet. 2/3 af med-

arbejderne i Danmark er tilknyttet hovedkontoret i Århus 

og 1/3 er tilknyttet kontoret i København. Trifork, der er 

noteret på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Copenhagen, 

havde i første halvår 2010 en omsætning på DKKm 72 og et 

overskud efter skat på DKKm 3,7. 

 

Mål og strategi 

Trifork ønsker at være kendt som softwarevirksomheden, 

der i tæt samspil med sine kunder og samarbejdspartnere, 

og med baggrund i medarbejdernes forretningsforståelse 

og høje faglighed, udvikler og optimerer forretningskriti-

ske IT-systemer, samt bringer ny IT i anvendelse hos kun-

den. 

 

Triforks strategi for kompetenceudvikling er hele tiden at 

være ”i centrum for viden” og dermed på forkant med den 

teknologiske udvikling. Det sikrer vi gennem medarbejder-

nes tætte og inspirerende samarbejde med selskabets 

store internationale netværk af mere end 300 trendsætte-

re. Disse optræder ligeledes som talere på vore internati-

onale konferencer, hvor vore egne medarbejdere også 

fungerer som instruktører.  

 

Strategien sikrer, at vore medarbejdere til stadighed er 

blandt de dygtigste softwareudviklere og IT-infrastruktur 

arkitekter, samt at de har en tæt relation til og kan ud-

veksle erfaringer med de bedste internationale software-

udviklere og IT-infrastruktur-arkitekter. 

 

Vores mål er at styrke vores position som en af de førende 

udbydere af forretningskritiske og innovative IT-løsninger 

til den offentlige og finansielle sektor. Dette vil vi gøre 

ved at knytte virksomheden og medarbejdernes kerne-

kompetencer tættere til kunderne, og ved at levere værdi 

til kunderne med udgangspunkt i certificerede udviklings-

værktøjer som f.eks. SCRUM. 

 

Den agile tilgang til softwareudvikling, hvormed Trifork 

vender det traditionelle udviklingsforløb på hovedet, og 

løbende udvikler og afleverer kode i produktion, har vist 

sig at give vores kunder stor værdi.  

 

Det er Triforks erfaring, at den agile tilgang gør, at kun-

derne oplever hurtigere leverancer af funktionalitet, har 

øget mulighed for løbende at justere på funktionskrav og 

prioriteringer, og samtidigt oplever en højere kvalitet i 

den leverede software.  

 

Dette medvirker til, at Trifork ofte får gode og lange kun-

derelationer med projektforløb, hvor vi sammen med kun-

den løbende udvider og fastlægger de samlede leverancer. 

 

Hertil kommer, at de indgåede servicekontrakter giver 

Trifork en betydelig længere økonomisk planlægningshori-

sont, end man normalt ser i konventionelle konsulentfor-

retninger. Dette giver virksomheden betydelig bedre mu-

ligheder for at effektivisere og optimere den samlede 

ressourceanvendelse. Vigtigst af alt sikrer metoden en 

stabil leverance af ægte kundeværdi, og proaktiv løsning 

af de vanskelige problemstillinger, der findes i de fleste 

større softwareudviklingsprojekter.  

 

Trifork har som målsætning, at levere en årlig omsæt-

ningsvækst på 15-25% de næste 3-5 år, samt at 15% af 

koncernomsætningen skal komme fra udenlandske aktivi-

teter i 2011. Væksten vil primært ske gennem en forøgel-

se af vores aktiviteter inden for den offentlige og finan-

sielle sektor i Danmark og i udlandet, og sekundært 

gennem en udvidelse af de internationale konference- og 

kursusaktiviteter.  

 

En sund soliditet udgør fundamentet for væksten, der skal 

materialisere sig både organisk og gennem strategiske 

opkøb. Vores krav til vækst er simpel: den skal være profi-

tabel via et konstant fokus på lønsomhed og kapacitetsud-

nyttelse, og den skal finde sted med en begrænset risiko 

gennem diversificering på forskellige sektorer. 

 

Trifork internationaliseringsstrategi er under implemente-

ring, og Trifork GmbH, Schweiz, der blev stiftet i august 

2009, har ved udgangen af 1. halvår 2010 etableret kursus- 

og konferenceaktiviteter, samt softwareudvikling af appli-

kationer til Smartphones (iPhone, Android og Windows 

Phone). Det første større internationale projekt forventes 

leveret i produktion i løbet af 3. kvartal 2010. 

 

Triforks mål er vækst i bundlinjeresultatet. I andet halvår 

2010 vil der fortsat blive fokuseret på at forbedre indtje-

ningen af den realiserede omsætning.  
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Triforks forretningsområder 

Trifork opererer indenfor tre forretningsområder: Public, 

Academy og Finance. 

 

Public 

Public er opdelt på fokusområderne softwareudvikling og 

IT-infrastruktur, der begge henvender sig til kunder inden-

for den offentlige sektor. 

 

Public Softwareudvikling har opnået betydelige erfaringer 

med IT-projekter, hvor kunderne lægger stor vægt på 

leverancesikkerhed og agilitet. Trifork har udviklet unikke 

kernekompetencer til løsning af opgaver inden for den 

nationale sundhedssektor samt håndtering af Digital Signa-

tur.  

 

Public IT-infrastruktur har fokus på at rådgive en række 

store infrastruktur projekter indenfor konsolidering af e-

mail og serverplatforme, samt ID-management. Trifork 

rådgiver om teknologier, der kan hjælpe kunderne med at 

nå deres målsætninger. Dette gøres ofte med udgangs-

punkt i et uafhængigt, men tæt samarbejde med førende 

virksomheder indenfor relevante software- og hardware 

teknologier. 

 

Den offentlige sektor står over for massive fremtidige in-

vesteringer i fælles nationale IT- systemer samt en inten-

siv konsolidering af den basale infrastruktur. Triforks stra-

tegi er at opretholde og udbygge sin centrale placering 

blandt de offentlige kunder ved at være i centrum for den 

viden, der skal producere de absolut bedste løsninger til 

kundernes nuværende og fremtidige udfordringer. 

 

Trifork har etableret sig solidt som leverandør af de lands-

dækkende løsninger til sundhedsvæsenet gennem  fokus 

på at skabe forenkling og effektivitet, samt forøgelse af 

patientsikkerheden. Forretningsmodellen er baseret på 

langvarige og tillidsbaserede forhold til en række centrale 

kunder. Dermed opbygges en høj grad af domænekend-

skab og et tæt samarbejde med kunden, som sikrer en høj 

kvalitet i de leverede ydelser. 

 

Academy 

Trifork har gennem mere end 12 år drevet en succesfuld 

konference- og kursusaktivitet med fokus på softwareud-

viklere. Konferencerne, der hvert år afholdes i Århus og 

Australien under navnet JAOO og i London og San Francis-

co under navnet QCon, byder på indlæg fra førende inter-

nationale softwareudviklere og trendsættere. Her samles 

deltagere og specialister fra hele verden, for at udnytte 

de rige muligheder for at opbygge internationale relatio-

ner og netværk. 

 

Formålet med konferencerne er at udveksle best-practices 

og præsentere fremtidens teknologier, samt at facilitere 

dialogen mellem IT-professionelle. Det er Trifork Acade-

mys mission at skabe professionelle IT-vidensnetværk til 

glæde for netværksdeltagerne (herunder Triforks egne 

medarbejdere), det omkringliggende samfund og virksom-

heden selv.  

 

Trifork er verden over i skarp konkurrence med andre ak-

tører på dette marked, men fastholder fortsat sin position 

som leverandør af verdens bedste konferencer og faglige 

netværk. År for år stiger antallet af deltagere, og mange 

af deltagerne er gengangere. Dette, sammen med de gode  

evalueringer fra konferencerne, tages som udtryk for, at 

Trifork er godt på vej til at indfri ambitionen for Academy 

området.  

 

JAOO og QCon konferencerne er væsentlige elementer til 

at sikre, at Triforks medarbejdere altid er opdateret på 

fremtidens teknologi.  

 

Samtidigt sikrer udbredelsen af konferencerne, at Trifork 

brand'et markedsføres nationalt og internationalt. Konfe-

renceaktiviteterne vil frem over søges udbredt til nye 

geografiske destinationer, og Trifork vil intensivere be-

stræbelserne på at udnytte konferencerne til at afdække 

internationale vækstmuligheder.  

 

I 2009 introducerede Trifork et nyt koncept med navnet 

"Geek Nights". Dette er ”gå hjem møder”, hvor udviklere 

får mulighed for at høre højt anerkendte foredragsholdere 

fortælle om et teknologisk emne, der spås en lovende 

fremtid. Disse initiativer er fortsat i 2010.  I 2009 deltog 

1750 udviklere og software-arkitekter i disse møder. Tri-

fork betragter denne aktivitet som en stor succes, og som 

et vigtigt redskab i markedsføringen af konferenceaktivi-

teterne. De mange "Geek Nights" i 2009 vurderes til at 

have været en væsentlig faktor for et rekordstort antal 

JAOO deltagere. I 2009 deltog 1300 på JAOO konferencen 

på trods af et svært marked, hvor mange større IT virk-

somheder havde sparet uddannelser og deltagelse på kon-

ferencer væk. 

 

Forventningerne til JAOO konferencen, der afholdes i ok-

tober 2010, er store. Både i forhold til det faglige indhold 

og de økonomiske resultater. Den vedholdende indsats for 

hvert år at gøre konferencerne bedre og bedre resulterer i 
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2010 i et JAOO konferenceprogram, der er stærkere end 

nogensinde før. Samtidig er der tendens til at flere virk-

somheder igen ser ud til at prioritere uddannelse og viden-

sopbygning. 

 

Finance 

Trifork har historisk altid haft en tæt berøringsflade med 

mange af de toneangivende finansielle virksomheder i 

Danmark. Dette er et engagement, der stadigt udvikler 

sig,  og er fokuseret på leverancer på flere forskellige 

områder. 

 

Projektleverancer 

Ofte er der tale om leverance af større komplekse projek-

ter, hvor kompetenceudvikling indgår som et naturligt 

delelement. Triforks konsulenter tager ansvar for, at pro-

jektet gennemføres så effektivt og teknologisk optimalt 

som muligt, samt at kunden oplever en merværdi i projek-

tets forløb. Trifork udarbejder forbedringskataloger, der 

beskriver teknologiske, procesmæssige og uddannelsesre-

laterede emner. 

 

Virksomhedens ledelse får rådgivning omkring risikomini-

mering og effektivisering af udviklingsforløb, for at kunne 

opnå hurtigere time-to-market og for at kunne opkvalifice-

re egne medarbejder til højere produktivitet. 

 

Kompetenceudvikling 

Der arrangeres ofte kundetilrettede kurser eller work-

shops, hvor en medarbejder fra Trifork fungerer som 

coach eller underviser. I den optimale situation vil under-

viseren samtidigt være tilknyttet et projektforløb hos 

kunden, hvor der efterfølgende arbejdes i praksis med den 

eller de nye teknologier. På samme måde underviser og 

coacher konsulenten kundens team i forskellige Agile ud-

viklings discipliner.  

Oftest har de fleste kunder i segmentet en forholdsvis stor 

og professionel intern IT-funktion, hvilket stiller store krav 

til kompetence og adfærd hos Triforks medarbejdere. At 

Triforks medarbejdere netop besidder disse spidskompe-

tencer og tager medansvar for kundens projekter er ho-

vedårsagen til at Trifork kan begå sig i dette marked. 

 

Produktleverancer og serviceaftaler 

Inden for finanssektoren er Trifork leverandør af Pante-

brevssystemerne Panteos og Pant400, som Trifork ligele-

des drifter og servicerer. Her ud over arbejdes med speci-

aludviklet software som lønsystemer, fordringssystemer og 

integrationssoftware.  

 

Trifork Schweiz 

I august 2009 intensiverede Trifork internationaliseringen 

af virksomheden gennem etableringen af et nyt uden-

landsk datterselskab – Trifork GmbH i Schweiz. Dette sel-

skab danner den fremtidige ramme om koncernens inter-

nationale aktiviteter. 

 

Trifork Schweiz er godt i gang med at skabe en forretning 

efter samme skabelon som den danske.  

Academy aktiviteterne blev som det første etableret i 

kraft af en iPhone konference samt et antal ”Geek 

Nights”, ligesom selskabet har det kommercielle ansvar 

for alle koncernens fremtidige udenlandske konferencer.. 

 

Financeaktiviteterne er i første omgang etableret som et 

kompetencecenter for udviklingen af applikationer til den 

mobile platform. Desuden er det planen at skabe en ser-

viceforretning med fokus på store finansielle virksomheder 

i Zürich-området. Aktiviteterne i Schweiz udvikler sig som 

planlagt og Juni måned 2010 blev første måned med posi-

tivt resultat efter mindre end et år efter etablering. An-

tallet af ansatte, der arbejder under Trifork navnet i 

Schweiz er i dag 14. De beskæftiger sig primært med ud-

vikling af applikationer til finans og konference aktivite-

ter.  

 

Hovedopgaven i 2010 er at få udbredt kendskabet til virk-

somheden, og dermed få skabt den nødvendige troværdig-

hed i markedet. Dette gøres primært gennem Academy 

aktiviteterne, hvor det er kritisk at få flest muligt ekspo-

neret for Triforks varemærke, kultur og ydelser. 

Public området, som Trifork traditionelt er meget stærke 

på i Danmark, vil også senere skulle adresseres i Schweiz.  

 

> FORVENTNINGER TIL 2010 

Trifork har i det første halvår af 2010 mærket en stabil 

stigning i efterspørgslen på kerneydelserne, hvor selskabet 

har stor domæneviden. Samtidigt er det lykkes selskabet 

at opbygge en platform for en yderligere fokusering på at 

skabe egne softwareprodukter med mulighed for repetér-

bart salg.    

 

Herudover ser det ud ti,l at koncernens fokusering på ud-

vikling af forretningskritiske applikationer til mobile enhe-

der har været rigtig. At kunne levere gode, stabile og sikre 

applikationer til de mobile enheder ses som et behov, der 

er kommet for at blive. Trifork ser derfor optimistisk på 

de forretningsmæssige muligheder, der opstår ved at 

kombinere selskabets eksisterende domæneviden med den 

fortsatte tekniske udvikling på mobile enheder.  
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Public forretningsområdet er i fortsat vækst, og det er i 

første halvår 2010 igen lykkedes at øge såvel omsætning 

som EBITDA set ift. samme periode i 2009. Væksten for-

ventes at fortsætte i resten af 2010. Softwareudviklings-

området af Public skal i 2010 blandt andet deltage i vide-

reudviklingen af den nye offentlige digitale signatur og en 

lang række projekter indenfor sundheds-IT. Infrastruktur-

området af Public skal i 2010 blandt andet deltage i en 

række serverkonsolideringsprojekter og ID-management 

projekter, ligesom rådgivning om og implementering af 

Cloud-løsninger er et væsentligt fokusområde. Omsætnin-

gen for Public forretningsområdet forventes i 2010 at ud-

gøre ca. 60% af Triforks samlede omsætning, svarende til 

niveauet DKKm 80–85, med et forventeligt EBITDA-resultat 

i niveauet DKKm 12-14. 

 

Academy forretningsområdet oplever en vækst på konfe-

renceaktiviteterne og en svag stigning på kursusaktivite-

terne. I første halvår 2010 er der afviklet konferencer i 

England og Schweiz. I andet halvår gennemføres konferen-

cer i Australien, Schweiz, USA og Danmark. Academy for-

ventes at bidrage med en omsætning i niveauet DKKm 20 

med et forventeligt EBITDA-resultat i niveauet DKKm 1,5. 

Finance forretningsområdet er igen i vækst, og i første 

halvår 2010 er det lykkes at øge såvel omsætning som 

EBITDA set ift. samme periode i 2009. Denne udvikling 

forventes at fortsætte i resten af 2010. Finance fokuserer 

blandt andet på udvikling af applikationer til mobile enhe-

der og Triforks porteføljestyringsystem Panteos. Det for-

ventes at realisere en omsætning segmentet på niveauet 

DKKm 35-40, med et EBITDA-resultat i niveauet DKKm 4–6. 

På baggrund af ovenstående kan selskabets forventninger 

til 2010 opsummeres således: 

 Trifork forventer fortsat at vokse som følge af organisk 

udvikling og strategiske opkøb. I 2010 vil koncernen 

fortsætte med at prioritere en øget EBITDA-margin 

frem for yderligere vækst i omsætningen. 

 Trifork forventer en vækst i omsætningen på 15% i 

forhold til 2009 svarende til en omsætning på mindst 

DKKm140. 

 Trifork forventer at realisere et EBITDA-resultat på 

mindst DKKm 18. 

Realiseringen af de finansielle forventninger er i sagens 

natur behæftet med en vis usikkerhed. Væsentlige æn-

dringer i valutakurser, forretningsmæssige eller makro-

økonomiske forhold kan have en indvirkning på selskabets 

økonomiske forhold.  

For forretningsområdet Public er den største risiko væ-

sentlige ændringer af politisk og organisatorisk art, som vil 

kunne resultere i forsinkelser af såvel eksisterende som 

planlagte offentlige IT-projekter.  

For forretningsområdet Academy er den største risiko, at 

de nuværende tegn på bedring i den økonomiske udvikling 

udebliver. Dette vil kunne betyde, at mange selskaber 

fortsat vil være tilbageholdende med udgifter til konfe-

rencedeltagelse og efteruddannelse.  

For forretningsområdet Finance er den største risiko en 

forværring af bankernes økonomiske situation, der vil kun-

ne resultere i en udskydelse af allerede planlagte aktivite-

ter. 

> REGNSKABSBERETNING 

Udvikling i omsætning 

Trifork fik i første halvår 2010 en omsætning på DKKm 72. 

Trifork har et generelt mål om at vokse med 15-25% pr. år 

målt på omsætningen. Der har i første halvår 2010 været 

en vækst på 17% i forhold til første halvår 2009. Dette 

lever op til Selskabets målsætning. Selskabet er tilfreds 

med den opnåede omsætning. Omsætningen indenfor de 

enkelte segmenter udviklede sig som følger: 

 Public segmentet nåede i første halvår 2010 en samlet 

omsætning på DKKm 45, hvilket er en stigning på 37% 

set i forhold til samme periode i 2009. Dette betragtes 

som en meget tilfredsstillende udvikling. 

 Academy segmentet har fået gennemført de nødvendi-

ge omstruktureringer og mærker ikke i samme omfang 

som i 2009 virkningerne fra finanskrisen. Enkelte akti-

viteter er blevet flyttet fra første halvår til 2. halvår i 

2010, hvilket bevirker en lavere omsætning og indtje-

ning i første halvår 2010. I første halvår 2010 blev der 

i segmentet samlet omsat for DKKm 8, hvilket er 34% 

under samme periode for 2009.  

 Finance segmentet har i første halvår 2010 ikke i så 

høj grad som i 2009 været påvirket af finanskrisen. 

Omsætningen i første halvår 2010 blev i dette segment 

på DKKm 18, hvilket er på det forventede niveau. Det-

te er en stigning på 17% i forhold til samme periode i 

2009. Resultatet betragtes som tilfredsstillende. 
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Udvikling i EBITDA 

Trifork fik i første halvår 2010 et EBITDA-resultat på DKKm 

9,1 , hvilket svarer til de tidligere udmeldte forventnin-

ger. EBITDA-resultatet i første halvår 2010 forbedret med 

godt 175% i forhold til første halvår 2009.  

 

Selskabets initiativer på at forbedre EBITDA-marginen er 

godt på vej, og der vil fortsat blive arbejdet målrettet på 

dette område. Trifork er tilfredse med det realiserede 

EBITDA-resultat for perioden. 

 

EBITDA indenfor de enkelte segmenter udviklede sig som 

følger: 

 Public segmentet nåede i første halvår 2010 et samlet 

EBITDA- resultat på DKKm 7,2. Dette betragtes som 

meget tilfredsstillende. 

 Academy segmentet realiserede i første halvår 2010 et 

EBITDA-resultat på DKKm -1,8. Dette resultat er for-

ventet set i forhold til at dette segments primære ak-

tiviteter og indtægtskilder gennemføres i 2. halvår.   

 Finance segmentet opnåede i første halvår 2010 et 

EBITDA-resultat på DKKm 2,5. Dette betragtes som til-

fredsstillende.  

 Koncernen opnåede et EBITDA-resultat på DKKm 1,2 

som følge af aktiviteter udenfor den primære seg-

mentinddeling. 

 

Udvikling i EBIT 

I første halvår 2010 realiserede Triforks et EBIT-resultat på 

DKKm 5,2 , hvilket er en vækst på DKKm 4,7 i forhold til 

første halvår 2009. Et EBIT-resultat på dette niveau var 

forventelig set i forhold til EBITDA-resultatet og de aktivi-

teter, som selskabet har investeret i. 

 

Resultat før skat 

Trifork opnåede i første halvår 2010 et samlet resultat før 

skat på DKKm 5, hvilket er en forbedring på godt DKKm 4,8 

set i forhold til første halvår 2009. Resultatet anses for 

værende tilfredsstillende 

Periodens resultat 

Det samlede resultat efter skat for første halvår 2010 blev 

på DKKm 3,7, hvilket ligger over det samlede resultat for 

hele 2009. DKKm 0,3 af det opnåede resultat tilhører mi-

noritetsinteresser.  

Pengestrømme og investeringer 

Pengestrømme fra driften udgør DKKm 1,9. Set i forhold til 

årsskiftet er pengestrømsopgørelsen ved halvårsresultatet 

præget af nogle ekstraordinære store debitorudeståender 

på godt 5-6 DKKm på nyopstartede projekter. Disse ventes 

nedbragt igen i løbet af 3. kvartal 2010.  

 

I første halvår 2010 har Selskabet samtidigt investeret i 

kapitalandele i selskabet aragost Trifork AG. 

 

Samlet er koncernens likvide beholdninger i første halvår 

2010 faldet med DKKm 5. 

 

Balance og egenkapital 

Immaterielle aktiver 

Siden ultimo 2009 er den regnskabsmæssige værdi af im-

materielle aktiver faldet med DKKm 0,2 , hvilket primært 

stammer fra afskrivning på tidligere aktiverede produkt-

udviklinger, der nu er i drift. 

 

Egne aktier 

Selskabet har i perioden øget sin andel af egne aktier. 

Egne aktier erhverves bl.a. med henblik på anvendelse i 

forbindelse med eventuelle opkøb. 

 

Egenkapital 

Koncernens egenkapital udgør DKKm 37 pr. 30. juni 2010, 

hvilket er på samme niveau som ultimo 2009. Egenkapita-

len er i første halvår 2010 blevet forrentet med 10%  mod 

6% i hele 2009. Det er koncernens mål fortsat at øge den-

ne forrentning.  
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> BESTYRELSE OG DIREKTION 

 

JOHAN BLACH PETERSEN  

Bestyrelsesformand 

Indehaver af J. Blach Petersen Busi-

ness Development A/S. B.sc. i øko-

nomi samt HD(ADB).  

Valgt til bestyrelsen på den ordinære 

generalforsamling d. 2. april 2007. 

 

 

JØRN LARSEN 

Administrerende direktør (CEO) og 

bestyrelsesmedlem. Valgt til besty-

relsen på den stiftende generalfor-

samling d. 27. april 1998. 

Udgør sammen med Kresten Krab 

Thorup direktionen. 

 

KRESTEN KRAB THORUP 

Teknisk direktør (CTO) og bestyrel-

sesmedlem. Valgt til bestyrelsen på 

den ekstraordinære generalforsam-

ling d. 23. februar 2000.  

Udgør sammen med Jørn Larsen di-

rektionen. 

 

 

JESPER GRANKÆR CARØE 

Direktør, Trifork Public og bestyrel-

sesmedlem. Valgt til bestyrelsen på 

den ekstraordinære generalforsam-

ling d. 30. maj 2007. 

 

KNUD ANUM HANSEN 

Bestyrelsesmedlem. Valgt til besty-

relsen på den ordinære generalfor-

samling d. 9. april 2010. 

Uddannet ingeniør med speciale i 

virksomhedsledelse. HD i organisati-

on og ledelse. Speciale i gennemgri-

bende transformationer i store og 

mellemstore administrative organisa-

tioner, hvor der er fokus på at reali-

sere gevinster og ændre arbejdsprin-

cipper og kultur. 

 

 

BIRTHE HJORTLUND  

ANDERSEN 

Bestyrelsesmedlem. Valgt til besty-

relsen på den ordinære generalfor-

samling d. 9. april 2010. 

Har 25 års erfaring med ledelse af 

HR, administration og kommunikati-

on, business re-engineering af admi-

nistrative processer, samt med linje- 

og projektledelse indenfor udvikling, 

rådgivning og salg. 
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> KONCERNLEDELSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søren Eskildsen, Kristian Wulf-Andersen, Jesper G. Carøe, Jørn Larsen, Kresten Krab Thorup 

Jørn Larsen 

CEO / Administrerende Direktør 

Startede sin erhvervskarriere hos A.P. Møller i 1983. Sene-

re Civilingeniør i Datalogi og startede i 1993 i IT-branchen, 

først hos Aalborg Universitet og senere hos Dator A/S. Var 

i 1996 medstifter af Trifork A/S, hvor han siden har funge-

ret som CEO for koncernen.   

 

Kresten Krab Thorup 

CTO / Teknisk Direktør 

Startede i 1993 efter færdiggørelsen af Ph.d i datalogi som 

softwareudvikler i Californien, USA, som udvikler hos NeXT 

Software Inc. og PowerTV. I 1996 fortsatte karrieren hos 

Århus Universitet som underviser og i 2000 trådte Kresten 

ind i Trifork A/S, hvor han siden har fungeret som CTO for 

koncernen. 

 

Jesper G. Carøe   

Direktør Trifork Public 

Cand.scient i datalogi og i en årrække selvstændig med 

egen IT-virksomhed. Fra 1994 ansat i Dator A/S som pro-

jektmanager. Trådte i 2000 ind i Trifork A/S som VicePre-

cident og senere direktør med ansvar for Public segmen-

tet.

Kristian Wulf-Andersen 

CFO / Finansdirektør 

B.sc i økonomi. Startede i 1993 sin erhvervskarriere hos 

Simens Nixdorf A/S. Var i 1998 medstifter af IT-

virksomheden Interprise Consulting A/S som fungerende 

CFO og senere CEO for Interprise Consulting Norge ASA. 

Trådte i 2007 ind i Trifork A/S som CFO for koncernen og 

senere i 2009 ligeledes som ansvarlig for koncernens akti-

viteter i Finance segmentet.  

 

Søren Eskildsen   

COO / Landechef Danmark 

Startede sin karriere hos Dator A/S i 1983. Blev i 2009 

ansat i Trifork som COO. Søren kommer fra en stilling som 

afdelingschef i Telenor og har en uddannelse som 

cand.scient i datalogi og MBA i strategisk ledelse med i 

bagagen. 
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> LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og 

godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. 

juni 2010 for Trifork A/S. 

 

Halvårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncern-

regnskab for Trifork A/S, er aflagt i overensstemmelse 

med IAS34 om delårsrapporter samt yderligere danske 

oplysningskrav for børsnoterede selskaber. 

 

Halvårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis 

som årsrapporten for 2009, herunder International Finan-

cial Reporting Standards som godkendt af EU.

 

Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisende bil-

lede af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske 

forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stil-

ling som helhed. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, 

således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af 

koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling, resultat 

samt pengestrømme. 

 

Halvårsrapporten er ikke revideret. 

 

 

Århus, d. 30. august 2010 

Direktion 

 

Jørn Larsen      Kresten Krab Thorup 

CEO, Trifork     CTO, Trifork 

 

 

Bestyrelsen  i Trifork A/S 

 

Johan Blach Petersen    Jesper G. Carøe    Knud Anum Hansen 

Bestyrelsesformand    Direktør, Trifork Public    Bestyrelsesmedlem 

 

 

Jørn Larsen      Kresten Krab Thorup    Birthe Hjortlund  Andersen 

CEO, Trifork     CTO, Trifork      Bestyrelsesmedlem 

 

 

 



 

  TRIFORK A/S Regnskabsrapport 1. halvår 2010 13 

KONCERNREGNSKAB 

 

 

 

 

 

 

 

> TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 

01.01-30.06

2010

01.01-30.06

2009 2009

Omsætning 71.507.706 61.035.849 122.416.302

Eksterne omkostninger -29.939.958 -23.618.477 -44.520.968

Bruttoresultat 41.567.748 37.417.371 77.895.334

Personaleomkostninger -32.462.915 -34.105.519 -67.320.927

Af- og nedskrivninger -3.897.331 -2.812.192 -5.413.800

Resultat af primær drift 5.207.502 499.660 5.160.606

Finansielle indtægter 533.001 385.951 1.022.365

Resultat af associerede virksomheder 0 0 -692.212

Finansielle omkostninger -752.567 -628.128 -1.431.866

Resultat før skat 4.987.937 257.483 4.058.893

Skat af årets resultat -1.246.864 -45.451 -1.887.971

Periodens resultat 3.741.073 212.032 2.170.922

Valutakursreguleringer ved omregning af udenlanske enheder 0 0 -1.063

Anden totalindkomst efter skat 0 0 -1.063

Totalindkomst i alt 3.741.073 212.032 2.169.858

Fordeling af Periodens resultat

Moderselskabets andel af årets resultat 3.448.497 -3.494 1.758.875

Minoritetsinteresser 292.576 215.527 413.110

Fordeling af Totalindkomst

Moderselskabets andel af årets totalindkomst 3.448.497 -3.494 1.756.749

Minoritetsinteresser 292.576 215.527 413.110

Resultat pr. aktie (EPS)

Resultat pr. aktie 0,21 0,01 0,12

KONCERN TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 01.01.10-30.06.10
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> BALANCE 

Aktiver

01.01-30.06

2010

01.01-30.06

2009 2009

Langfristede aktiver

Immaterielle anlægsaktiver 30.802.463 29.014.094 30.966.741

Materielle anlægsaktiver 8.721.016 10.521.522 9.565.774

Kapitalandele i associerede virksomheder 2.033.088 1.546.196 657.760

Andre kapitalandele 427.830 468.218 427.830

Andre langfristede aktiver 2.266.175 1.879.879 0

Langfristede aktiver i alt 44.250.572 43.429.908 41.618.106

Kortfristede aktiver

Igangværende arbejder 2.321.497 3.430.915 1.713.627

Tilgodehavender fra salg 31.956.648 23.416.261 23.666.882

Tilgodehavende Selskabsskat 823.693 947.497 694.391

Andre tilgodehavender 314.382 5.415.990 2.571.932

Periodeafgrænsningsposter 2.557.639 313.936 862.464

Likvide beholdninger 5.319.866 4.196.866 9.254.430

Kortfristede aktiver i alt 43.293.724 37.721.466 38.763.725

Aktiver i alt 87.544.296 81.151.374 80.381.830

KONCERN BALANCE 30.06.10
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Passiver

01.01-30.06

2010

01.01-30.06

2009 2009

Egenkapital

Aktiekapital 18.000.000 18.000.000 18.000.000

Overført resultat 18.742.981 17.499.793 16.900.757

Reserve for valutakursregulering -1.063 0 -1.063

Foreslået udbytte 0 0 1.800.000

Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 36.741.917 35.499.793 36.699.693

Minoritetsinteresser 949.881 459.722 657.305

Egenkapital i alt 37.691.798 35.959.514 37.356.998

Forpligtelser

Langfristede forpligtelser

Udskudt skat 4.632.452 1.861.749 3.385.468

Gæld til kreditinstitutter 1.960.253 3.529.854 1.400.480

6.592.705 5.391.603 4.785.948

Kortfristede forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter 11.557.494 11.700.341 10.293.580

Leverandørgæld 13.288.491 7.462.762 5.439.341

Andre kortfristede forpligtelser 14.473.471 19.870.916 20.125.907

Periodeafgrænsningsposter 3.940.337 766.238 2.380.055

43.259.793 39.800.257 38.238.884

Forpligtelser i alt 49.852.498 45.191.860 43.024.831

Passiver i alt 87.544.296 81.151.374 80.381.830

KONCERN BALANCE 30.06.10
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> EGENKAPITALOPGØRELSE 

A k t ie -

k a p i t a l

O v e r f ø r t

r e s u l t a t

R e s e r v e  f o r  

v a lu t a -

k u r s r e g u -

le r in g

F o r e s lå e t

u d b yt t e

E g e n k a p i t a l

t i lh ø r e n d e

m o d e r -

a k t io n æ r e r

M in o r i t e t s -

in t e r e s s e r I  a l t

E g e n k a p i t a l  1.  ja n u a r  2 0 0 8 18 .0 0 0 .0 0 0 16 .5 0 2 .6 7 1 1.2 6 0 .0 0 0 3 5 .7 6 2 .6 7 1 0 3 5 .7 6 2 .6 7 1

Udlo ddet  udbyt te 0 0 0 -1.260.000 -1.260.000 0 -1.260.000

Å rets  to ta lindk o m s t 0 2.867.553 0 0 2.867.553 0 2.867.553

F o res lået  udbyt te 0 -1.800.000 0 1.800.000 0 0 0

Kø b af  egne ak t ier 0 0 0 0 0 0 0

Salg af  egne ak t ier 0 348.500 0 0 348.500 0 348.500

Udbyt te  egne ak t ier 0 6.720 0 0 6.720 0 6.720

E g e n k a p i t a l  3 1.  d e c .  2 0 0 8 18 .0 0 0 .0 0 0 17 .9 2 5 .4 4 4 0 1.8 0 0 .0 0 0 3 7 .7 2 5 .4 4 4 0 3 7 .7 2 5 .4 4 4

Udlo ddet  udbyt te 0 0 0 -1.800.000 -1.800.000 0 -1.800.000

Å rets  to ta lindk o m s t 0 1.759.939 -1.063 0 1.758.875 413.110 2.171.985

F o res lået  udbyt te 0 -1.800.000 0 1.800.000 0 0 0

Kø b af  egne ak t ier 0 -2.564.696 0 0 -2.564.696 0 -2.564.696

Salg af  egne ak t ier 0 1.554.827 0 0 1.554.827 0 1.554.827

Udbyt te  egne ak t ier 0 25.243 0 0 25.243 0 25.243

T ilgang m ino rite ts in teres s er 0 0 0 0 0 244.195 244.195

E g e n k a p i t a l  3 1.  d e c .  2 0 0 9 18 .0 0 0 .0 0 0 16 .9 0 0 .7 5 7 - 1.0 6 3 1.8 0 0 .0 0 0 3 6 .6 9 9 .6 9 4 6 5 7 .3 0 5 3 7 .3 5 6 .9 9 8

Udlo ddet  udbyt te 0 0 0 -1.800.000 -1.800.000 0 -1.800.000

P erio dens  to ta lindk o m s t 0 3.448.497 0 0 3.448.497 292.576 3.741.073

F o res lået  udbyt te 0 0 0 0 0 0 0

Kø b af  egne ak t ier 0 -2.803.833 0 0 -2.803.833 0 -2.803.833

Salg af  egne ak t ier 0 1.176.352 0 0 1.176.352 0 1.176.352

Udbyt te  egne ak t ier 0 21.208 0 0 21.208 0 21.208

T ilgang m ino rite ts in teres s er 0 0 0 0 0 0 0

E g e n k a p i t a l  3 0 .  ju n .  2 0 10 18 .0 0 0 .0 0 0 18 .7 4 2 .9 8 1 - 1.0 6 3 0 3 6 .7 4 1.9 17 9 4 9 .8 8 1 3 7 .6 9 1.7 9 8

KO NCER N EG ENKAPIT ALO PG Ø R ELS E
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> PENGESTRØMSOPGØRELSE 

01.01-30.06  

2010

01.01-30.06  

2009 2009

Result a t  a f pr imæ r  dr ift 5 .207.502 499.660 5.160.606

R e g u le r in g  fo r  ik k e -lik v id e  d r iftsp o ste r

Af- og  nedsk r iv ning er 3 .897.331 2.812.192 5.413.800

Peng es t r ømme fr a  pr imæ r  dr ift  før  æ ndr ing  i dr ift s k apit a l 9 .104.833 3.311.852 10.574.406

Æ ndr ing  i dr ift s k apit a l -6 .844.440 7.715.460 13.319.599

Peng es t r ømme fr a  pr imæ r  dr ift 2 .260.393 11.027.312 23.894.005

M odtag ne finans ier ing s indtæ g ter 533.001 385.951 1.022.365

Beta lt e finans ier ing sudg ift er -752.567 -628.128 -1 .431.866

Peng es t r ømme fr a  or dinæ r  dr ift 2 .040.827 10.785.135 23.484.504

Beta lt  s els k abs sk at -124.000 -224.514 -81.238

Pe n g e strø mme  fra  d r iftsak tiv ite t 1.916.827 10.560.621 23.403.266

Køb a f dat t er sels k aber 0 476.570 0

Køb a f immater ielle anlæ g sak t iv er  (udv ik ling somk .) -2 .384.818 -6 .200.880 -9 .340.519

Køb a f a s soc ier ede v ir k somhed -1 .375.328 -195.724 0

Køb a f mater ielle anlæ g sak t iv er -509.759 -1 .746.366 -2 .374.621

Sa lg  a f mater ielle anlæ g sak t iv er 1 .102 0 362.263

Pe n g e strø mme  fra  in ve ste r in g sak tiv ite t -4.268.804 -7.666.400 -11.352.877

Låneoptag else og  a fdr ag 559.773 103.508 -2 .025.866

Køb a f eg ne ak t ier -2 .803.833 -447.399 -2 .564.696

Sa lg  a f eg ne ak t ier 1 .176.352 0 1.554.827

Udby t t e a f eg ne ak t ier 21 .208 25.242 25.243

Beta lt  udby t t e -1 .800.000 -1 .800.000 -1 .800.000

Pe n g e strø mme  fra  fin an sie r in g sak tiv ite t -2.846.500 -2.118.649 -4.810.492

Æ n d rin g  i lik v id e r -5.198.477 775.572 7.239.897

L ik v ider  pr imo -1 .039.151 -8 .279.048 -8 .279.048

Lik v id e r  u ltimo -6.237.628 -7.503.476 -1.039.151

Lik v id e r

L ik v ide beholdning er 5 .319.866 4.196.865 9.254.429

Kor t fr is t et  g æ ld t il peng eins t it ut t er -11 .557.494 -11.700.341 -10.293.580

Lik v id e r  u ltimo -6.237.628 -7.503.476 -1.039.151

KO NCER N PENG ES T R Ø M S O PG Ø R ELS E 01.01.10  - 30.06.10
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KONCERNREGNSKAB 

> SEGMENTOPLYSNINGER 

Segmentoplysninger 1. halvår 2010 Public Finance Academy

ikke

fordelte

Koncern

i alt

Resultatopgørelse

Omsætning til eksterne kunder 45.006.687 18.211.349 8.218.633 71.038 71.507.706

Bruttoresultat 24.693.079 14.282.343 495.243 2.097.083 41.567.748

EDITDA 7.221.180 2.497.597 -1.804.489 1.190.545 9.104.833

Resultat af primær drift 6.369.204 69.492 -1.994.268 763.074 5.207.502

Resultat før skat 6.739.630 -155.770 -2.097.778 501.854 4.987.937

Periodens resultat 5.054.723 -116.827 -1.573.333 376.390 3.740.952

Balance

Langsigtede aktiver 13.122.393 18.876.469 1.100.025 11.151.686 44.250.572

Kortsigtede aktiver 23.653.315 8.430.952 5.186.875 6.022.581 43.293.724

Segment aktiver i alt 36.775.708 27.307.421 6.286.900 17.174.267 87.544.296

Segmentforpligtelse i alt 19.262.020 7.523.585 4.791.839 18.275.054 49.852.498

Gennemsnitligt antal medarbejdere 45 30 16 13 104

Geografiske segmentoplysninger Danmark EU Øvrige

Koncern

i alt

Omsætning til eksterne kunder 64.038.658 6.011.762 1.457.287 71.507.706

Segment aktiver 80.871.027 5.263.573 1.409.696 87.544.296

Anlægsaktiver 42.028.856 2.161.582 60.134 44.250.572

Segmentoplysninger 1. halvår 2009 Public Finance Academy

ikke

fordelte

Koncern

i alt

Resultatopgørelse

Omsætning til eksterne kunder 32.909.225 15.575.749 12.539.183 21.692 61.045.849

Bruttoresultat 22.065.011 13.132.961 2.205.247 14.153 37.417.372

Resultat af primær drift 3.315.775 1.841.199 -2.570.619 -2.086.694 6.076.402

Resultat før skat 3.788.197 1.376.068 -2.528.125 -2.378.657 4.051.612

Periodens resultat 2.841.148 1.032.051 -1.896.094 -1.765.073 2.867.553

Balance

Langsigtede aktiver 11.841.460 17.404.315 1.037.483 13.146.651 43.429.909

Kortsigtede aktiver 16.538.895 5.022.903 4.158.070 12.001.598 37.721.466

Segment aktiver i alt 28.380.355 22.427.218 5.195.553 25.148.249 81.151.375

Segmentforpligtelse i alt 11.318.031 7.203.190 5.688.586 20.982.053 45.191.860

Gennemsnitligt antal medarbejdere 47 33 16 10 106

Geografiske segmentoplysninger Danmark EU Øvrige

Koncern

i alt

Omsætning til eksterne kunder 55.282.703 2.611.724 3.141.422 61.035.849

Segment aktiver 54.874.201 710.297 418.628 81.151.375

Anlægsaktiver 43.260.386 169.522 - 43.429.908
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> AKTIONÆRINFORMATION 

Aktiekapital 

Selskabets aktiekapital udgør nominelt 18.000.000 stk. 

aktier á 1 DKK. Aktierne er noteret på Nasdaq OMX Nordic 

Exchange, Copenhagen under navnet Trifork og fondskode 

DK0060102887. Aktien blev noteret den 20. december 

2007.  

Aktionærforhold 

Tabellen nedenfor viser ejerforholdet pr. 30.06.2010 for 

alle aktionærer med over 5% ejerskab samt Trifork A/S  

beholdningen af egne aktier. 

Navn Aktier Andel

Trifork Holding ApS 4.490.230 24,95%

Blackbird Holding ApS 4.165.468 23,14%

Kresten Krab Thorup Holding 

ApS 2.979.648 16,55%

Trifork A/S  447.921 2,49%

Øvrige aktionærer 5.916.733 32,87%

I alt 18.000.000 100,00%

AKTIONÆRER I TRIFORK A/S

 

 

Tabellen nedenfor viser koncernledelsens ejerandel af 

Trifork aktier.

Aktionærer i Trifork A/S Aktier Andel

Jørn Larsen 6.432.871 35,74%

Kresten Krab Thorup 5.247.854 29,15%

Søren Eskildsen 43.148 0,24%

Kristian Wulf-Andersen 272.580 1,51%

Jesper G. Carøe 357.576 1,99%

I alt 12.354.029 68,63%

AKTIEFORDELING I KONCERNLEDELSEN

 

Informations- og kommunikationspolitik 

Trifork fører en åben dialog med investorer gennem e-

mails og på selskabets hjemmeside. For at sikre at alle 

interessenter har lige adgang til information om selskabet, 

offentliggøres nyheder til Nasdaq OMX Nordic Exchange, 

Copenhagen og på selskabets hjemmeside. 

 

Triforks Investor Relations-afdeling varetager kontakten til 

investorer og presse om aktierelaterede forhold. Denne 

kan kontaktes på: 

 

Telefon  +45 87 32 87 87 

Fax  +45 87 32 87 88 

Email  investor@trifork.com 

Website www.trifork.com 

 

Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og ak-

tiemarkedet kan endvidere rettes til: 

 

Administrerende Direktør Jørn Larsen 

Telefon: +45 40 72 84 83 

e-mail:  investor@trifork.com 

 

Selskabet har ikke til hensigt at afholde investorpræsenta-

tioner med fast periodisk interval. 

 

Selskabet har som målsætning, at aktionærerne let kan få 

adgang til information om selskabets udvikling via selska-

bets hjemmeside, e-mail nyhedsbreve, halvårlige regn-

skabsoplysninger samt generalforsamlinger i Århus. Mate-

riale udarbejdet af selskabet fremstår altid på dansk, men 

for udvalgte dele findes også en engelsksproget version. 

Der er etableret interne regler til sikring af oplysnings-

forpligtelsernes overholdelse.  

 

 

mailto:investor@trifork.com
http://www.trifork.com/
mailto:investor@trifork.com
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AKTIONÆR INFORMATION 

Investorpræsentationer offentliggøres med det samme på 

selskabets hjemmeside. Selskabet offentliggør meddelel-

ser via Nasdaq OMX Nordic Exchange, Copenhagen Compa-

ny News Service. 

Dato Meddelelse

30.08.2010 Halvårsrapport 2010

05.11.2010 Periodemeddelelse tredje kvartal 2010

17.03.2011 Årsrapport for 2010

FINANSKALENDER 2010

 

Udbyttepolitik 

Selskabets bestyrelse har fastlagt en udbyttepolitik, der 

indebærer, at udbetaling af udbytte vil være afhængig af 

Selskabets egenkapitalandel samt resultat efter skat. 

Ved tilfredsstillende årsresultat tilsigtes det, at minimum 

35% af årets resultat efter skat bliver foreslået anvendt 

som udbytte på den efterfølgende generalforsamling. 

 

Fastlæggelsen af udbytte sker under hensyntagen til, at 

Selskabet ønsker at bevare et likvidt finansielt beredskab, 

således at det er muligt at reagere hurtigt på eventuelle 

investeringsmuligheder, der er i tråd med Selskabets for-

retningsplaner. 

 

Udbytte udbetales i henhold til de til enhver tid gældende 

regler for Værdipapircentralen. Ved udbetaling tilbage-

holder Selskabet udbytteskat efter de til enhver tid gæl-

dende regler. Nye aktionærer har på lige vilkår med eksi-

sterende aktionærer ret til evt. udbytte som fastlagt af 

generalforsamlingen. Det historiske udbytte pr. aktie, 

beregnet på baggrund af en aktiekapital på 18.000.000 

aktier er som følger: 

 

Regnskabsår Udbetalt 

udbytte

Udbytte 

pr. aktie

Resultat 

pr. aktie

2004 1.500.000 DKK 0,08 DKK 0,12

2005 1.000.000 DKK 0,06 DKK0,04

2006 2.500.000 DKK 0,14 DKK 0,22

2007 1.260.000 DKK 0,07 DKK 0,19

2008 1.800.000 DKK 0,10 DKK 0,16

2009 1.800.000 DKK 0,10 DKK 0,12

HISTORISK UDBYTTE

 

 

Koncernledelsen i Trifork må handle aktier i henhold til 

gældende insiderregler, der er indarbejdet i selskabets 

insider- og børsetiske regler. Reglerne tillader insidere at 

handle med selskabets aktier inden for et vindue på seks 

uger efter offentliggørelse af selskabets halvårs- og års-

regnskabsmeddelelse. 

 

Strategisk opkøb i egne aktier 

Selskabet har tidligere besluttet at købe op i egne aktier. 

Denne beslutning fastholdes. Selskabet må ifølge vedtæg-

terne ligge inde med 1.800.000 aktier svarende til 10% af 

aktiemassen. Aktierne skal primært anvendes i forbindelse 

med fremtidige virksomhedsopkøb. 

 

Dato Meddelelse

07.05.2010: Periodemeddelse nr. 1 - 2010. 

20.04.2010: Indberetning i henhold til Værdipapirhandelsloven. 

16.03.2010: Årsregnskabsmeddelelse for 2009. 

05.02.2010: Trifork GmbH styrker sin forretningsmæssige platform.

29.01.2010: Trifork A/S - finanskalender 2010.

BØRSMEDDELELSER 2010

 



 

   

 


