Meddelelse nr. 12/2008
Århus, den 15. maj 2008
Trifork A/S – Periodemeddelse nr. 1 2008
Følgende forhold karakteriserer periodemeddelelsen:
•
•
•
•

Omsætning er på niveau med forventningerne og udgør DKK 20,1 mio.
for første kvartal.
Nyt lejemål er taget i brug.
Resultatet EBITDA for første kvartal på DKK 1,2 mio. ligger under det
forventede niveau på DKK 1,5 mio.
Uændrede forventninger til årsresultatet idet omsætningen ligger på
niveau med det forventede. Efterslæbet i resultatet på DKK 0,3 mio.
ventes at kunne indhentes i de efterfølgende kvartaler.

I 1. kvartal 2008 er det ovennævnte begivenheder, der har præget Triforks
økonomiske billede. Disse forhold vil blive uddybet nedenfor.
Omsætningen på niveau med forventningerne
Det er tilfredsstillende at se omsætningen ligger på 25% af forventningerne til
årsomsætningen.
Nyt lejemål taget i brug
Hovedafdelingen i Århus er flyttet i nye lokaler, hvor etape 1 er taget i brug.
Resten af lokalerne tages i brug efter sommerferien, hvor nye møde- og
kursusfaciliteter ventes at reducere omkostninger til leje af eksterne lokaler. De
nye lokaler ventes at kunne øge synligheden af forretningen gennem nye ”gå
hjem” møder. Det er også planlagt at tage nye lokaler i brug for
Sjællandsafdelingen. Disse lokaler ventes at være klar ultimo 2008 eller primo
2009.
Resultatet EBITDA
Resultatet for første kvartal ligger DKK 0,3 mio. under det forventede niveau
på DKK 1,5 mio. Forklaringen på afvigelsen skal ses i følgende:
• Styrkelse af ledelseslaget i organisationen, der skal ses som en
investering i forretningens vækst.
• Lavere effektivitet i segmentet solutions, der omfatter
projektaktiviteterne i finansområdet.
• Flytning til nyt lejemål har medført ekstraordinære omkostninger.
• Integration af tilkøbte forretninger har belastet resultatet i mindre
omfang.
Uændrede forventninger til årsresultatet
Omsætningen ligger på niveau med forventningerne, og resultatet ligger lidt
under det forventede. Det ændrer ikke Selskabets forventninger til årets
resultat, hvor EBITDA ventes at ligge på niveau med DKK 10 -12 mio. og en
samlet omsætning i niveauet DKK 80 – 90 mio.
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