Meddelelse nr. 12/2009
Århus, den 29. oktober 2009

Trifork A/S – Periodemeddelelse Q3 - 1/1-30/9 2009
Følgende forhold karakteriserer perioden:

•

Omsætningen for perioden 1/1-30/9 2009 var DKK 83,5 mio., hvilket ligger på
niveau med det forventede og udgør en omsætningsvækst på 19% i forhold til
samme periode 2008.

•

EBITDA for perioden 1/1-30/9 er DKK 6,9 mio., hvilket er i underkanten af det
forventede niveau.

•

For hele året 2009 forventer Trifork fortsat en vækst i omsætningen på mindst
25% i forhold til 2008 til godt 125 mio. DKK og et EBITDA-resultat på 12,5 mio.
DKK. Årsager til forventet højere indtjening i 4. kvartal er effekt af
organisatoriske tilpasninger, forskydning af indtjening fra konferenceaktiviteter
og traditionelt højere indtjening i 4. kvartal.

•

Public forretningsområdet er stadig i kraftig vækst, og væksten ventes at
fortsætte videre i resten af 2009 og ind i 2010. Omsætningen for Public
forretningsområdet forventes at udgøre lidt over 50% af Triforks samlede
omsætning og estimeres til at udgøre knap 70 mio. DKK for 2009 med et
forventeligt EBITDA på 10 mio. DKK.

•

Academy forretningsområdet har i perioden været påvirket af, at mange større
virksomheder har været meget tilbageholdende med investering i uddannelse.
Dette har betydet en vigende omsætning i forhold til det forventede. På denne
baggrund er der øget fokus på salg og markedsføring samt på reduktion af
omkostninger. Det ventes, at omsætningen for dette forretningsområde vil
udgøre lidt over 25 mio. DKK med et forventeligt EBITDA på -1,5 mio. DKK.

•

Finance forretningsområdet kan stadig mærke de svære tider i branchen,
hvilket medfører, at en del af forretningen er stagneret. Samlet set vækster
Triforks Finance-område dog stadig 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.
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