INDHOLDSFORTEGNELSE

HALVÅRSRAPPORT

1. JANUAR – 30. JUNI 2011

Bestyrelsen og koncerndirektionen i Trifork A/S har den 25. august 2011 behandlet og godkendt halvårsrapporten for Trifork
A/S koncernen for perioden 1. januar – 30. juni 2011.
Et solidt første halvår 2011
Trifork har i første halvår af 2011 holdt fast i udviklingen fra 2010 og dermed skabt et solidt fodfæste for den videre udvikling af selskabet. Resultatet for perioden er tilfredsstillende på trods af at omsætningen er lidt under forventningerne. Omsætningen for perioden er DKKm 75,7 mod DKKm 72 i samme periode 2010, svarende til en vækst på 6%. Målet for EBITDA er
indfriet med et resultat for perioden på DKKm 12,3 mod DKKm 9,1 i 2010, svarende til en vækst på 35%. EBIT-resultatet for
perioden er DKKm 8,6 mod DKKm 5,2 i 2010, svarende til en vækst på 66%.
Internationalisering
Trifork har i perioden øget sine investeringer i sin internationalisering betydeligt med opkøb af en væsentlig andel af det
amerikanske selskab Basho Technologies Inc.
Triforks CEO Jørn Larsen: ”Ved at fastholde virksomhedens strategi og fokus er det lykkes, at effektivisere forretningen yderligere, og resultaterne af den nuværende forretning er tilfredsstillende. Vi har fået en god struktur på forretningen og er
lykkedes med at fastholde og videreudvikle selskabets position indenfor udvikling af applikationer til de mobile enheder. Vi
føler os klar til vækst og forfølger stadig vores mål om en yderligere internationalisering. I første halvår tog vi yderligere et
skridt i denne retning med opkøbet af en ejerandel i Basho Technologies Inc.. Primo andet halvår erhvervede vi 50,01% af
virksomheden Erlang Solutions Ltd., der har væsentlige aktiviteter i både England, Sverige og Polen og leverer projekter til
kunder i det meste af verden. Begge disse investeringer og de afledte forretninger, som dette giver, har været medvirkende
til vores seneste opjusteringer af forventningerne til året, med en samlet omsætning for koncernen på DKKm 180 og EBITDAresultat på DKKm 26,5”.
Hovedpunkter
Resultatmål for første halvår af 2011 blev indfriet, med et EBITDA-resultat på DKKm 12,3 og et EBIT-resultat på DKKm
8,6.
Forventningerne til året fastholdes med en omsætning på DKKm 180 og et EBITDA-resultat på DKKm 26,5.
Trifork har konsolideret sin førerposition på markedet for udvikling af applikationer til mobile enheder.
Triforks internationalisering er i fuld gang.

Bestyrelse og direktion
Trifork

Spørgsmål til denne meddelelse bedes rettet til CEO Jørn Larsen på telefon +45 8732 8787.
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KONCERNSREGNSKABETS HOVED OG NØGLETAL

Omsætning (DKK tkr.)
180.000

Omsætning pr. medarbejder
(DKK tkr.)
1.406

142.038

1.369

1.123

122.416

71.508

61.036

2009

75.839

2010
Halvår

2011

722

688
576

2009

2010

År (2011 est.)

Halvår

EBITDA (DKK tkr.)

2011
År (2011 est.)

Afkastningsgrad
14,30%

26.500

20.073
8,85%
10.574

12.261

6,42%

5,95%

9.105

3.312

0,62%

2009

2010
Halvår

2011
År (2011 est.)

2009

2010
Halvår

2011
År

*) Tal for første halvår 2011 er realiserede tal, mens tal for året 2011 afspejler selskabets forventninger.
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KONCERNSREGNSKABETS HOVED OG NØGLETAL
KONCERN NØGLETALSOPGØRELSE FØRSTE HALVÅR 2011
DKK tkr.

01.01-30.06

01.01-30.06

2011

2010

2010

Omsætning

75.839

71.508

142.038

Bruttoresultat

45.244

41.568

84.746

Resultat før skat, renter og afskrivninger (EBITDA)

12.261

9.105

20.073

8.636

5.208

11.858

163

-220

-81

Resultat før skat

8.800

4.998

11.777

Periodens resultat

6.600

3.741

8.684

Periodens totalindkomst

6.959

3.741

8.619

Langfristet aktiver

57.292

44.251

42.701

Kortfristet aktiver

40.283

43.294

40.446

Aktiver i alt

97.575

87.544

83.147

Egenkapital

Resultat af primær drift (EBIT)
Resultat af finansielle poster

Balanc e

48.942

37.692

42.612

Langfristet gæld

4.044

6.593

4.448

Kortfristet gæld

44.588

43.260

36.087

11.196

2.260

14.191

Pengestrømsopgørelse
Pengestrøm fra driften
Pengestrøm vedrørende investeringer

-13.310

-4.269

-9.507

Pengestrøm vedrørende finansiering

-2.742

-2.846

-4.061

Periodens nettopengestrøm

-4.856

-5.198

624

Bruttomargin

59,7%

58,1%

59,7%

EBITDA-margin

16,2%

12,7%

14,1%

Overskudsgrad (EBIT-margin)

11,4%

7,3%

8,3%

Egenkapitalandel

46,0%

43,1%

49,7%

Egenkapitalforrentning

14,7%

9,9%

21,0%

8,9%

5,9%

14,3%

105

104

109

0%

0%

34%

Udbytte i tkr.

-

-

2.700

Udbytte i kr. pr. aktie

-

-

0,15

Resultat i kr. pr. aktie

0,38

0,21

0,48

Regnskabsrelaterede nøgletal

Afkastningsgrad
Gennemsnitligt antal ansatte
Aktiebaserede nøgletal
Udbytte %

Indre værdi i kr. pr. aktie
Antal aktier (1.000 stk.)

2,72

2,09

2,37

18.000

18.000

18.000

1. Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter
Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2010".
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LEDELSESBERETNING

> MARKEDSSITUATIONEN

Omsætning (DKK tkr.)

Trifork er en virksomhed i fremgang – og oplever generelt

180.000

både vækst i forbindelse med nye markeder, men ligeledes vækst på eksisterende markeder.

142.038

Første halvdel af 2011 har dog været påvirket af en æn-

122.416

dret fortolkning af udbudsreglerne i den offentlige sektor,
hvilket har medført, at nye projekter ikke har kunnet
etableres og gennemføres i den forventede takt med deraf

61.036

71.508

75.839

følgende mindre aktivitetsniveau i perioden. Det er selskabets vurdering, at andet halvår også vil være påvirket
af dette, men at dette opvejes af vækst på kunder udenfor det offentlige område.
Første halvår har ligeledes vist en øget interesse fra man-

2009

ge virksomheder for igen at iværksætte uddannelsesaktivi-

2010
Halvår

2011
År (2011 est.)

teter. Det vurderes dog som usikkert i forhold til, om denne tendens kan fortsætte i den resterende del af året eller

Omsætningen indenfor de enkelte segmenter udviklede sig

om efterspørgslen langsomt vil stagnere.

som følger:

I første halvår har specielt de finansielle markeder fortsat

Public segmentet nåede i første halvår 2011 en samlet

været præget af en del uro. Trifork har i første halvår dog

omsætning på DKKm 32, hvilket er et fald på 28% i

alligevel kunnet spore et øget aktivitetsniveau indenfor

forhold til samme periode i 2010, hvor der blev reali-

specielt den finansielle sektor i både Danmark og udlan-

seret DKKm 45. Udviklingen betragtes ikke som til-

det. Denne tendens ses fortsætte i andet halvår, hvor det

fredsstillende. Årsagen har primært været ændret for-

forventes at kunne fastholde og udbygge den eksisterende

tolkning af udbudsreglerne samt ændret strategi for

markedsposition.

anvendelse af it-konsulenter i det offentlige.

>

REGNSKABSBERETNING

Udvikling i omsætning

Academy segmentet er gået stærkt frem og har i første halvår 2011 formået at fordoble omsætningen fra
DKKm 8 i første halvår 2010 til DKKm 16 i 2011. Stig-

Trifork fik i første halvår 2011 en omsætning på DKKm

ningen er skabt både på kursus og konferenceområ-

75,7, hvilket svarer til en vækst på 6% set i forhold til

derne og betragtes som meget tilfredsstillende.

samme periode 2010, hvor selskabet realiserede en omsætning på DKKm 72. Isoleret for halvåret ligger dette
under Triforks mål om på årsbasis at øge omsætningen
med 15-25%. Resultatet betragtes dog alligevel som tilfredsstillende set i forhold til markedsudviklingen samt
forventningerne til andet halvår.

Finance segmentet har i første halvår 2011 stort set
ikke været påvirket af uroen på de finansielle markeder. Omsætningen for dette segment blev i perioden
samlet på DKKm 27, hvilket er en stigning på 52% i
forhold til samme periode i 2010, hvor der blev omsat
for DKKm 18. Resultatet betragtes som meget tilfredsstillende.
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LEDELSESBERETNING
Udvikling i EBITDA

Udvikling i EBIT

Trifork fik i første halvår 2011 et EBITDA-resultat på DKKm

I første halvår 2011 realiserede Trifork et EBIT-resultat på

12,3, hvilket er en stigning på 35% i forhold til samme

DKKm 8,6, hvilket er stigning på 66% i forhold til samme

periode i 2010, hvor dette blev på DKKm 9,1.

periode 2010, hvor det realiserede resultat var på DKKm
5,2. Resultatet for første halvår 2011 svarer til en EBIT-

EBITDA (DKK tkr.)

margin på 11,4%. Ledelsen betragter udviklingen i EBIT26.500

resultatet som tilfredsstillende, men vil fortsat arbejde på
at forbedre dette yderligere. Målet er i første omgang en
EBIT-margin på 15%.

20.073

EBIT (DKK tkr.)
10.574

12.261

11.858

9.105
8.636

3.312
5.161

2009

2010
Halvår

5.208

2011
År (2011 est.)

Generelt har indtjeningen været tilfredsstillende i alle

500

segmenter.
De opnåede resultater svarer til en EBITDA-margin på

2009

2010

2011

16,2% i forhold til 12,7% for samme periode i 2010. Selskabet vil fortsætte med at arbejde målrettet på, at udviklingen i EBITDA forbedres yderligere. Overordnet er selskabet tilfreds med det opnåede EBITDA-resultat.

Resultat før skat
Trifork opnåede i første halvår 2011 et samlet resultat før
skat på DKKm 8,8 hvilket svarer til stigning på 74% i for-

EBITDA indenfor de enkelte segmenter udviklede sig som

hold til samme periode 2010, hvor selskabet realiserede

følger:

DKKm 5. Ledelsen betragter resultatet for første halvår

Public segmentet nåede i første halvår 2011 et samlet

2011 som tilfredsstillende.

EBITDA-resultat på DKKm 5,2. Resultatet er en nedgang på godt 27% set i forhold til samme periode i

Periodens resultat

2010, hvor der blev opnået et EBITDA-resultat på

Det samlede resultat efter skat for første halvår 2011 blev

DKKm 7,2. Resultatet er opnået på baggrund af en

på DKKm 6,6, hvilket svarer til en stigning på 78% i forhold

EBITDA-margin på 16,3%, hvilket er en anelse over ni-

til samme periode 2010, hvor der blev realiseret DKKm

veauet for 2010. Med udgangspunkt i omsætningen be-

3,7. Godt DKKm 0,3 af det opnåede resultat for første

tragtes EBITDA-resultatet derfor som tilfredsstillende.

halvår 2011 tilhører minoritetsinteresser.

Academy segmentet realiserede i første halvår 2011 et
EBITDA-resultat på DKKm 0,8, mod et negativt EBITDA-

Pengestrømme og investeringer

resultat i samme periode 2010 på DKKm -1,8. Resulta-

Pengestrømme fra driften udgør DKKm 12,3.

tet for første halvår 2011 svarer til en EBITDA-margin
på 5,1%, og betragtes som tilfredsstillende set i for-

I første halvår 2011 har Trifork samtidigt investeret USDm

hold til, at dette segment stadig har en overvægt af

2,05 i etableringen af Netfork A/S, hvorfra der er investe-

aktiviteter, der gennemføres i 2. halvår.

ret i det amerikanske selskab Basho Technologies Inc.

Finance segmentet opnåede i første halvår 2011 et
EBITDA-resultat på DKKm 6,3 mod et resultat i samme

Samlet er koncernens likvide beholdninger faldet med

periode 2010 på DKKm 2,5. Dette svarer til en stigning

DKKm 4,9 i løbet af første halvår 2011 og udgjorde samlet

på 152% samt en EBITDA-margin på 22,4%, hvilket sel-

DKKm -5,3 pr. 30.06.2011. Nedgangen er en direkte effekt

skabet betragter som meget tilfredsstillende.

af de foretagne investeringer.
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LEDELSESBERETNING
Balance og egenkapital

mæssige muligheder, der er opstået ved at kombinere

Immaterielle aktiver

selskabets eksisterende domæneviden med den tekniske

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver er

udvikling på mobile enheder. Bundlinjevækst vil fortsat

samlet faldet med DKKm 1,2 til DKKm 28,3 pr. 30.06.2011.

blive prioriteret over omsætningsvækst.

Faldet er sket via ordinære afskrivninger, der har været
højere end nye investeringer i produktudvikling. De væ-

På baggrund af ovenstående kan selskabets forventninger

sentligste produkter findes nærmere beskrevet på s. 7 i

til 2011 opsummeres således:

koncernens årsrapport for 2010.
Egne aktier
Selskabet har i perioden øget sin andel af egne aktier.
Egne aktier erhverves bl.a. i relation til mulig anvendelse i
forbindelse med eventuelle opkøb. Den samlede beholdning af egne aktier pr. 30.06.2011 var på 440.438 stk.
svarende til 2,4% af aktiekapitalen.
Egenkapital
Koncernens egenkapital udgør DKKm 48,9 pr. 30. juni
2011, hvilket er en stigning på 14,8% i forhold til ultimo

Trifork forventer fortsat at vokse som følge af organisk
udvikling og strategiske opkøb. I 2011 vil koncernen
fortsat prioritere at øge EBITDA-margin frem for yderligere vækst i omsætningen.
Trifork forventer en vækst i omsætningen på 27% i
forhold til 2010 svarende til en omsætning på
DKKm180.
Trifork forventer at realisere et EBITDA-resultat på
DKKm 26,5.

2010. Egenkapitalen er i første halvår 2011 blevet forren-

Opfyldelsen af de finansielle forventninger er i sagens

tet med 15% mod 10% i samme periode 2010. Det er kon-

natur behæftet med en vis usikkerhed. Væsentlige æn-

cernens mål at øge denne forrentning yderligere. Egenka-

dringer i valutakurser, forretningsmæssige eller makro-

pitalandelen er på 46%.

økonomiske forhold kan have en indvirkning på selskabets
økonomiske forhold.

Kapitalandele
Koncernens investering i Basho Technologies Inc. via etableringen af selskabet Netfork A/S har betydet en væsentlig

Omsætning pr. medarbejder
(DKK tkr.)
1.406

1.369

forøgelse af andre kapitalandele, samtidigt med at det har
1.123

øget selskabets kortfristede forpligtelser og derved forøget selskabets balance væsentligt.
Afkastningsgrad

688

722

576

Afkastningsgraden endte for første halvår 2011 på 8,85% i
forhold til 5,95% for samme periode i 2010. Dette er sket
samtidigt med, at den samlede aktivmasse pr. 31.06.2011
er steget med ca. DKKm 10 siden 30.06.2010.
>

FORVENTNINGER TIL 2011

2009

Den generelle markedssituation var i den første halvdel af
2011 fortsat præget af uro på de finansielle markeder og
de påvirkninger dette har haft på dansk og international
økonomi. Trifork har arbejdet hårdt på at fastholde og
udvide eksisterende engagementer samtidigt med, at der
løbende er arbejdet på at få nye projekter. Dette har
betydet at selskabet har kunnet fastholde en positiv udvikling i løbet af første halvår 2011.
Trifork forventer i andet halvår 2011 en fortsat stabil stigning i efterspørgslen på kerneydelserne, hvor selskabet
har stor domæneviden. Herudover ser Trifork stadig meget optimistisk på yderligere udnyttelse af de forretnings-
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2010
Halvår

2011
År (2011 est.)

Trifork har en forventning om, at udviklingen i omsætningen pr. medarbejder vil stagnere eller falde en anelse i
forbindelse med konsolideringen af Erlang Solutions Ltd. i
koncernregnskabet. Dette selskab arbejder i markeder
med en lavere omkostning pr. medarbejder, men samtidigt også med lavere faktureringspriser pr. time. Det er
Triforks ambition at udnytte dette til en fremtidig gevinst
ved at arbejde målrettet med at øge omsætningen pr.
medarbejder i de nye forretningsområder hos Erlang Solutions Ltd.

LEDELSESBERETNING
For forretningsområdet Public er den største risiko væ-

ringsmuligheder, der er i tråd med selskabets forretnings-

sentlige ændringer af politisk og organisatorisk art, som vil

planer.

kunne resultere i forsinkelser af såvel eksisterende som
planlagte offentlige it-projekter.

Selskabets bestyrelse har fastlagt en udbyttepolitik, der
indebærer, at udbetaling af udbytte vil være afhængig af

For forretningsområdet Academy er den største risiko, at

selskabets egenkapitalandel samt resultat efter skat.

samarbejdsaftaler med langvarige samarbejdspartnere

Ved tilfredsstillende årsresultat tilsigtes det, at minimum

ikke forlænges, samt at den økonomiske udvikling ikke

35% af årets resultat efter skat bliver foreslået anvendt

viser tegn på forbedring. Dette vil kunne betyde, at mange

som udbytte.

selskaber igen vil være tilbageholdende med udgifter til
konferencedeltagelse og efteruddannelse.

Den 12. april 2011 blev der udbetalt ordinært udbytte på
DKK 0,15 per aktie, svarende til i alt DKKm 2,7.

For forretningsområdet Finance er den største risiko en
forværring af bankernes økonomiske situation, der vil kunne resultere i en udskydelse af allerede planlagte aktiviteter.

Selskabsmeddelelser i første halvår 2011
10.06.2011: Nr. 7/2011: Trifork erhverver andel i Erlang Solutions.

Langsigtede vækst- og

05.05.2011: Nr. 6/2011: Periodemeddelelse nr. 1 -

indtjeningsperspektiver

2011.

Trifork har som målsætning, at levere en årlig omsætningsvækst på 15-25% de næste 3-5 år, samt at minimum
15% af koncernomsætningen skal komme fra udenlandske
aktiviteter i 2011. Væksten vil primært ske igennem en

11.04.2011: Nr. 5/2011: Afvikling af generalforsamling.
30.03.2011: Nr. 4/2011: Trifork A/S investormøde.

forøgelse af vores aktiviteter inden for den offentlige og
finansielle sektor i Danmark og i udlandet, og sekundært

21.03.2011: Nr. 3/2011: Indkaldelse til ordinær gene-

gennem en udvidelse af de internationale konference- og

ralforsamling.

kursusaktiviteter.
En sund soliditet udgør fundamentet for væksten, der skal

17.03.2011: Nr. 2/2011: Årsregnskabsmeddelelse for
2010.

materialisere sig både organisk og gennem strategiske

07.02.2011: Nr. 1/2011: Trifork indgår aftale med

opkøb. Engagementerne i Basho Technologies Inc. og Er-

Basho Technologies Inc.

lang Solutions Ltd. er skridt i denne retning. Vores krav til
vækst er at den skal være profitabel via et konstant fokus

Begivenheder efter statusdagen

på lønsomhed og kapacitetsudnyttelse, og den skal finde

Efter statusdagen er der indtruffet følgende begivenheder

sted med en begrænset risiko gennem diversificering på

der vil have betydning for koncernens finansielle stilling og

forskellige markeder og sektorer.

fremtidsudsigter.
04.07.2011: Nr. 8/2011: Trifork A/S erhverver 75 % af

Trifork koncernen er med de seneste erhvervelser vokset

Diagnosekoder.dk og Instruksen.dk.

til samlet at være ca. 160 medarbejdere. Heraf lidt over
100 beskæftiget i Danmark og resten i udlandet repræsen-

06.07.2011: Nr. 9/2011: Trifork A/S erhverver med en

teret på kontorer i Schweiz, England, Sverige og Polen.

ejerandel på over 50% bestemmende indflydelse i selskabet Erlang Solutions Ltd.

Kapitalstruktur og udbytte

21.07.2011: Nr. 10/2011: Trifork A/S indgår en strate-

Det er Trifork koncernens målsætning til enhver tid at

gisk samarbejdsaftale omkring udvikling af mobilappli-

have en passende kapitalstruktur i forhold til de underlig-

kationer for en større dansk finansiel virksomhed.

gende driftsmæssige resultater, således at det altid er
muligt at have tilstrækkelige og nødvendige kredit- og

Finanskalender

garantifaciliteter til at understøtte den forretningsmæssi-

3. november 2011: Kvartalsmeddelelse for 1.-3. kvartal

ge drift, samt at reagere hurtigt på eventuelle investe-

2011.

TRIFORK A/S Halvårsrapport 2011
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TRIFORK PUBLIC

Stort billede der fylder hele siden…
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TRIFORK PUBLIC

Forretningsudvikling
Trifork har etableret sig solidt på de landsdækkende løsninger til sundhedsvæsenet med 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 domænekendskab og et tæt samarJesper G. Carøe, Direktør, Trifork Public A/S

bejde med kunden, som sikrer en høj kvalitet i de leverede ydelser.

Trifork har indenfor Public forretningsområdet udviklet
unikke kernekompetencer til løsning af opgaver inden for
den nationale sundhedssektor samt håndtering af Digital
Signatur. Trifork har for alvor sat fart på udviklingen
af mobile løsninger til sundhedssektoren med avancerede
produkter til læger og sygeplejersker.

Marked

Den ændrede fortolkning af udbudsreglerne har betydet,
at langt flere opgaver skal i udbud frem for at blive tildelt
direkte via SKI-rammeaftalerne. De offentlige kunder har
brugt foråret til at omstille sig på denne forandring, og er
nu i fuld gang med at udbyde de udskudte projekter. Trifork er klar med et stærkt tilbudshold og har allerede
bestået de første, vigtige prækvalifikationsrunder.

Den offentlige sektor står over for massive fremtidige investeringer i fælles nationale it-systemer samt en intensiv
konsolidering af den basale infrastruktur. Triforks strategi
er at opretholde og udbygge sin centrale placering blandt
de offentlige kunder ved at være i centrum for den viden,
der skal udvikle de absolut bedste løsninger til kundernes
nuværende og fremtidige udfordringer.

Den økonomiske udvikling
Den første halvdel af 2011 bød på afslutningen af en række spændende projekter, hvor Trifork blandt andet var
med bag projektet, der vandt ”Digitaliseringsprisen”. En
ændret fortolkning af udbudsreglerne samt en ændret
strategi for anvendelse af infrastrukturkonsulenter gjorde

Forventninger til fremtiden
På trods af stagnationen i udviklingen i første halvår af
2011, ses Public forretningsområdet fortsat som et område
med gode vækstmuligheder. Softwareudviklingsområdet af
Public skal i 2011 blandt andet deltage i videreudviklingen
af den nye offentlige digitale signatur til de mobile platforme og en lang række projekter indenfor sundheds-it.

Forretningsområdet ventes konsolideret i 2011 og omsætningen forventes at ligge i niveauet DKKm 70, med et forventeligt EBITDA i niveauet DKKm 10 mio. Nedjusteringen
indenfor dette forretningsområde er en effekt af den
manglende målopfyldelse for første halvår.

dog, at forventede og planlagte projekter blev udskudt af
kunderne, hvilket igen betød et mindre aktivitetsniveau
end planlagt indenfor Public segmentet. På denne baggrund faldt omsætningen med ca. 28% i forhold til samme
periode i 2010. Det lykkes dog at fastholde en EBITDAmargin på over 16% i perioden.
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TRIFORK FINANCE

Forretningsudvikling
Kompetenceudvikling
Der arrangeres ofte kundetilrettede kurser eller workshops, hvor en medarbejder fra Trifork fungerer som underviser. I den optimale situation vil underviseren 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 konsulenKristian Wulf-Andersen, CFO, Trifork A/S

ten kundens team i forskellige agile udviklings discipliner.

Trifork har historisk altid haft en tæt berøringsflade med

Produktleverancer og serviceaftaler

mange af de toneangivende finansielle virksomheder i

Inden for finanssektoren er Trifork leverandør af Pante-

Danmark. Dette er et engagement, der stadigt udvikler sig

brevssystemerne Panteos og Pant400, som Trifork ligele-

ligesom flere internationale relationer kommer til.

des drifter og servicerer. Produktet Tribank er et framework og funktionelt fundament for leverancerne til mobile

Trifork indgår i et tæt samarbejde med kunden, hvor fæl-

bankløsninger, hvor Trifork ligeledes servicerer de løsnin-

les innovationskraft og domæneviden øger sikkerheden

ger, som kunden selv drifter.

for, at slutproduktet bliver i top. Triforks konsulenter
tager ansvar for, at projektet gennemføres så effektivt og
teknologisk optimalt som muligt, samt at kunden oplever
en merværdi på flere parametre i projektets forløb.
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 spidskompetencer og tager medansvar for kundens projekter er hovedårsagen til, at Trifork kan begå sig i dette marked.

Marked

Forventninger til fremtiden
Finance forretningsområdet forventes fortsat i andet halvår i 2011 at bidrage med en væsentlig vækst i forhold til
2010. Indenfor Finance segmentet er det lykkes for Trifork
at etablere sig som en af de mest markante leverandører
indenfor udviklingen af forretningskritiske applikationer til
”small screen devices”. Denne position ventes yderligere
forstærket i løbet af andet halvår 2011, samtidigt med at
størstedelen af aktiviteterne i Erlang Solutions Ltd. hører
under dette segment. De opnåede resultater for første
halvår 2011 sammen med forventningen om den fremtidige
udvikling gør, at Trifork opjusterer sine forventninger på

Trifork er i dag markedsledende på mobile applikationer

dette område til i 2011 samlet at realisere en omsætning i

til finanssektoren i Danmark og har været med til at skabe

niveauet DKKm 75, med et EBITDA i niveauet DKKm 13.

de bedste løsninger på markedet. Trifork har fået sig etableret og positioneret internationalt som et kompetencecenter for udvikling af applikationer til mobile enheder og
forventer sig meget af de internationale markedsmuligheder i denne forbindelse.

Den økonomiske udvikling
Første halvår 2011 bød på en markant forøgelse i aktiviteterne i Finance-segmentet med en stigning i omsætningen
på over 50%. Den primære vækst har været fokuseret omkring udvikling af applikationer til mobile enheder. Samtidigt er det lykkes at forbedre EBITDA-marginen væsentligt, således at denne samlet lå på over 23%.

TRIFORK A/S Halvårsrapport 2011
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Den økonomiske udvikling
Første halvår af 2011 fulgte pænt op på afslutningen af
2010. I perioden er det lykkes at fordoble omsætningen i
forhold til samme periode det foregående år, samtidigt
med at der er skabt en positiv indtjening. De positive resultater er skabt, på trods af at der i perioden er opstartet
nye konferencer, hvor det ellers traditionelt er svært at
skabe positiv indtjening i opstartsfaserne.
Søren Eskildsen, COO, Trifork A/S

Forretningsudvikling

Ved at afholde teknologiske konferencer verden over er

GOTO og QCon konferencerne er væsentlige elementer til

Trifork altid tæt på dem, der sætter dagsordenen indenfor

at sikre, at Triforks medarbejdere altid er opdateret på

informationsteknologien.

fremtidens teknologi. Det var i høj grad GOTO konferencen, der inspirerede Trifork til at gå massivt ind i mobil-

Trifork har gennem 15 år drevet en succesfuld konference-

bank-området. Efterfølgende trak Trifork på internationa-

og kursusaktivitet med fokus på uddannelse af software-

le eksperter for at komme hurtigt i gang med udvikling af

udviklere. Konferencerne afholdes årligt i Aarhus, Amster-

applikationerne.

dam, Brisbane, Chicago, København, London, Melbourne,
Prag, San Francisco og Zürich. I 2010 blev ”JAOO” vare-

Samtidigt sikrer udbredelsen af konferencerne, at Trifork

mærket udskiftet med ”GOTO” for at styrke varemærke-

varemærket markedsføres nationalt og internationalt.

værdien og styrke kendskabet i udlandet. Konferencerne

Konferenceaktiviteterne vil fremover søges udbredt til nye

byder på indlæg fra de fremmeste internationale soft-

geografiske lokationer, og Trifork vil intensivere bestræ-

wareudviklere og trendsættere. Her samles deltagere og

belserne på at udnytte konferencerne til at afdække in-

specialister fra hele verden, og der er rige muligheder for

ternationale vækstmuligheder.

at opbygge internationale relationer og netværk.

Forventninger til fremtiden
Formålet med konferencerne er at udveksle best-practices

Academy forventer fortsat at afvikle udviklerkonferencer i

og præsentere fremtidens teknologier, samt facilitere

USA, UK, Schweiz, Australien og Danmark, samt at målret-

dialogen mellem it-professionelle. Det er Trifork Acade-

te vores kursusaktiviteter med det sigte at øge modenhe-

mys mission at skabe professionelle it-vidensnetværk til

den af software industrien. Området udvides i 2011 med

glæde for netværksdeltagerne (herunder Triforks egne

konferencer i både Østrig og Tjekkiet. Academy forventes

medarbejdere), det omkringliggende samfund og virksom-

i 2011 at bidrage med en omsætning i niveauet DKKm 35

heden selv. I 2011 vil Trifork gå et skridt videre og skabe

med et forventeligt EBITDA i niveauet DKKm 3.

en konference for verdens ledende teknologivirksomheder.

Marked
Trifork er verden over i skarp konkurrence med andre aktører på dette marked, men selskabet har en klar ambition
om at skabe verdens bedste konferencer og faglige netværk. År for år stiger antallet af deltagere, og mange af
deltagerne er gengangere. Dette, sammen med den tilkendegivne tilfredshed i forbindelse med evalueringerne
fra konferencerne, tages som udtryk for, at Trifork er godt
på vej til at indfri ambitionen for Academy området. Målet
er i første omgang årligt at nå 10.000 deltagere på konferencerne med en EBIT margin på 20%.
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PÅTEGNINGER

> LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og

Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisende bil-

godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30.

lede af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske

juni 2011 for Trifork A/S.

forhold, periodens resultater og koncernens finansielle
stilling som helhed.

Halvårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for Trifork A/S, er aflagt i overensstemmelser

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig,

med IAS34 om delårsrapporter samt yderligere danske

således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af

oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling, resultat
samt pengestrømme.

Halvårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis
som årsrapporten for 2010, herunder International Finan-

Halvårsrapporten er ikke revideret.

cial Reporting Standards som godkendt af EU.

Aarhus, d. 25. august 2011
Direktion

Jørn Larsen

Kresten Krab Thorup

CEO, Trifork

CTO, Trifork

Bestyrelsen i Trifork A/S
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Johan Blach Petersen

Jesper G. Carøe

Knud Arnum Hansen

Bestyrelsesformand

Direktør, Trifork Public

Bestyrelsesmedlem

Jørn Larsen

Kresten Krab Thorup

Birthe Hjortlund Andersen

CEO, Trifork

CTO, Trifork

Bestyrelsesmedlem
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KONCERNREGNSKAB
> TOTALINDKOMSTOPGØRELSE
KONCERN TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 01.01.11-30.06.11
01.01-30.06
Omsætning
Eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger
Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Resultat af associerede virksomheder
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Periodens resultat
Valutakursreguleringer ved omregning af udenlanske enheder
Anden totalindkomst efter skat
Totalindkomst i alt

01.01-30.06

2011

2010

75.839.414

71.507.706

142.038.415

2010

-30.595.226

-29.939.958

-57.292.817

45.244.189

41.567.748

84.745.598

-32.982.756

-32.462.915

-64.672.462

-3.624.959

-3.897.331

-8.215.256

8.636.473

5.207.502

11.857.880

818.527

533.001

1.137.468

0

0

-210.211

-655.107

-752.567

-1.007.867

8.799.893

4.987.936

11.777.270

-2.199.878

-1.246.864

-3.092.855

6.600.015

3.741.072

8.684.415

358.860

0

-65.706

358.860

0

-65.706

6.958.875

3.741.072

8.618.709

5.954.678

3.448.497

8.054.561

286.477

292.576

629.854

6.672.398

3.448.497

7.988.855

286.477

292.576

629.854

0,39

0,21

0,48

Fordeling af periodens resultat
Moderselskabets andel af periodens resultat
Minoritetsinteresser
Fordeling af Totalindkomst
Moderselskabets andel af periodens totalindkomst
Minoritetsinteresser
Resultat pr. aktie (EPS)
Resultat pr. aktie

TRIFORK A/S Halvårsrapport 2011
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KONCERNREGNSKAB
> BALANCE
KONCERN BALANCE 30.06.11
Aktiver

01.01-30.06

01.01-30.06

2011

2010

2010

28.333.693

30.802.463

29.109.623

6.990.132

8.721.016

7.831.180

Langfristede aktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele i associerede virksomheder

3.955.187

2.033.088

3.765.012

15.733.195

427.830

1.995.401

Andre langfristede aktiver

2.279.442

2.266.175

0

Langfristede aktiver i alt

57.291.649

44.250.572

42.701.216

Igangværende arbejder

5.959.858

2.321.497

3.028.227

Tilgodehavender fra salg

22.882.069

31.956.648

26.898.657

0

823.693

0

Andre tilgodehavender

1.822.952

314.382

2.700.808

Periodeafgrænsningsposter

1.095.059

2.557.639

787.280

Likvide beholdninger

8.522.959

5.319.866

7.030.594

Kortfristede aktiver i alt

40.282.897

43.293.724

40.445.567

Aktiver i alt

97.574.545

87.544.296

83.146.783

Andre kapitalandele

Kortfristede aktiver

Tilgodehavende selskabsskat
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KONCERNREGNSKAB
KONCERN BALANCE 30.06.11
01.01-30.06

01.01-30.06

2011

2010

2010

Aktiekapital

18.000.000

18.000.000

18.000.000

Overført resultat

26.603.790

18.742.981

20.691.275

292.091

-1.063

-66.769

0

0

2.700.000

44.895.882

36.741.917

41.324.506

4.046.439

949.881

1.287.159

48.942.320

37.691.798

42.611.665

3.340.400

4.632.452

3.743.776

703.943

1.960.253

703.943

4.044.343

6.592.705

4.447.719

Gæld til kreditinstitutter

13.793.960

11.557.494

7.445.805

Leverandørgæld

13.210.993

13.288.491

5.917.983

4.514.365

0

1.965.726

11.643.157

14.473.471

14.570.439

1.425.408

3.940.337

6.187.447

44.587.882

43.259.793

36.087.400

Forpligtelser i alt

48.632.225

49.852.498

40.535.119

Passiver i alt

97.574.545

87.544.296

83.146.783

Passiver
Egenkapital

Reserve for valutakursregulering
Foreslået udbytte
Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer
Minoritetsinteresser
Egenkapital i alt
Forpligtelser
Langfristede forpligtelser
Udskudt skat
Gæld til kreditinstitutter

Kortfristede forpligtelser

Skyldig selskabsskat
Andre kortfristede forpligtelser
Periodeafgrænsningsposter
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KONCERNREGNSKAB
> EGENKAPITALOPGØRELSE
KONCERN EGENKAPITALOPGØRELSE

A k t ie k a pit a l
Egenkapital 1. jan. 2010

R e s e rv e f o r
v a lut a k urs re gule ring

O v e rf ø rt
re s ult a t

E ge nk a pit a l
t ilhø re nde
m o de ra k t io næ re r

F o re s lå e t
udbyt t e

M ino rit e t s int e re s s e r

I a lt

18.000.000

16.900.756

-1.063

1.800.000

36.700.756

657.305

37.356.998

Å rets resultat

0

8.054.561

0

0

8.054.561

629.854

8.684.415

A nden to talindko mst
Valutakursreguleringer ved
o mr. af udenlandske enheder

0

0

-65.706

0

0

0

-65.706

To talindko mst i alt

0

8.054.561

-65.706

0

8.054.561

629.854

8.618.709
-1.800.000

To talindko mst

Transaktio ner med ejere
Udlo ddet udbytte

0

0

0

-1.800.000

-1.800.000

0

Fo reslået udbytte

0

-2.700.000

0

2.700.000

0

0

0

Køb af egne aktier

0

-3.180.549

0

0

-3.180.549

0

-3.180.549

Salg af egne aktier

0

1.595.299

0

0

1.595.299

0

1.595.299

Udbytte egne aktier

0

21.208

0

0

21.208

0

21.208

-4.264.042

0

900.000

-3.364.042

0

-3.364.042

Transaktio ner med ejere i alt
Tilgang mino ritetsinteresser

0

0

0

0

0

0

0

18.000.000

20.691.275

-66.769

2.700.000

41.324.506

1.287.159

42.611.665

Å rets resultat

0

5.954.678

0

0

5.954.678

286.477

6.241.154

A nden to talindko mst
Valutakursreguleringer ved
o mr. af udenlandske enheder

0

0

358.860

0

0

0

358.860

To talindko mst i alt

0

5.954.678

358.860

0

5.954.678

286.477

6.600.015

Udlo ddet udbytte

0

0

0

-2.700.000

-2.700.000

0

-2.700.000

Fo reslået udbytte

0

0

0

0

0

0

0

Køb af egne aktier

0

-487.825

0

0

0

0

-487.825

Salg af egne aktier

0

369.916

0

0

0

0

369.916

Udbytte egne aktier

0

75.747

0

0

0

0

75.747

Transaktio ner med ejere i alt

0

-42.162

0

-2.700.000

-2.700.000

0

-2.742.162

Tilgang mino ritetsinteresser

0

0

0

0

0

2.472.803

2.472.803

Egenkapital 31. dec. 2010
To talindko mst

Transaktio ner med ejere

Egenkapital 30. juni 2011
18.000.000
26.603.790
292.091
0
44.871.275
4.046.439
48.942.320
Selskabets o pgørelse af anden to talindko mst i første halvår 2011er alene henført til valutakursregulering ved o mregning af udenlandske enheder,
hvo rfo r der ikke er lavet yderligere separate o pgørelser o ver andre elementer under anden to talindko mst.
Reserve fo r valutakursregulering indeho lder alle kursreguleringer, der o pstår ved o mregning af regnskaber fo r enheder med en anden funktio nel
valuta end danske kro ner, o g kursreguleringer vedrørende aktiver o g fo rpligtelser, der udgør en del af ko ncernens netto investering i sådanne
enheder.
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KONCERNREGNSKAB
> PENGESTRØMSOPGØRELSE
KONCERN PENGESTRØMSOPGØRELSE 01.01.11 - 30.06.11

Resultat af primær drift

01.01-30.06

01.01-30.06

2011

2010

2010

8.636.473

5.207.502

11.857.880

3.624.959

3.897.331

8.215.256

12.261.433

9.104.833

20.073.136

1.368.207

-6.844.440

-5.867.493

13.629.640

2.260.393

14.205.643

818.527

533.001

1.137.468

-655.107

-752.567

-1.007.867

13.793.059

2.040.827

14.335.244

-124.000

-124.000

-143.754

13.669.059

1.916.827

14.191.490

-906.559

-2.384.818

-3.636.115

-26.667

-1.375.328

-3.315.453

-13.737.794

0

-1.567.571

-1.651.009

-509.759

-1.225.210

Regulering for ikke-likvide driftsposter
Af- og nedskrivninger
Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital
Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra primær drift
Modtagne finansieringsindtægter
Betalte finansieringsudgifter
Pengestrømme fra ordinær drift
Betalt selskabsskat
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Køb af immaterielle anlægsaktiver (udviklingsomk.)
Køb af associerede virksomhed
Køb af andre kapitalandele
Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver

539.341

1.102

237.380

-15.782.688

-4.268.804

-9.506.970

0

559.773

-696.537

Køb af egne aktier

-487.825

-2.803.833

-3.180.549

Salg af egne aktier

369.916

1.176.352

1.595.299

75.747

21.208

21.208

Betalt udbytte

-2.700.000

-1.800.000

-1.800.000

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-2.742.162

-2.846.500

-4.060.579

Ændring i likvider

-4.855.791

-5.198.477

623.941

-415.210

-1.039.151

-1.039.151

-5.271.001

-6.237.628

-415.210

8.522.959

5.319.866

7.030.594

-13.793.960

-11.557.494

-7.445.805

-5.271.001

-6.237.628

-415.210

Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Låneoptagelse og afdrag

Udbytte af egne aktier

Likvider primo
Likvider ultimo
Likvider
Likvide beholdninger
Kortfristet gæld til pengeinstitutter
Likvider ultimo
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> NOTER
Note 1. Anvendt regnskabspraksis
Delårsrapporten for første halvår 2011 for koncernen

Netfork A/S har i to omgange i løbet af første halvår 2011

aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation

investeret i alt USDm 2,5 i erhvervelse af ejerandele i

af delårsregnskaber” som godkendt af EU, samt de yder-

selskabet Basho Technologies Inc. Investeringerne er fo-

ligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskabers

retaget ved kontant betaling fra Netfork A/S. Kapital-

delårsrapporter som fastlagt af NASDAQ OMX Copenhagen

grundlaget for Netforks investeringer er skabt ved kon-

(OMX). Den anvendte regnskabspraksis er uændret i for-

tant pro-rata indskud i forhold til ejerandel fra Trifork og

hold til den anvendte regnskabspraksis i årsrapporten for

den øvrige ejerkreds af Netfork A/S.

2010. Der henvises til note 1, side 45 i årsrapporten for
2010 for nærmere redegørelse herfor.

Ved udgangen af perioden udgjorde Netforks ejerskab
12,62% af den samlede aktiekapital i Basho Technologies

Note 2. Ledelsesmæssige skøn og vurderinger

Inc.

Ved udarbejdelsen af delårsrapporten i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis er det nødvendigt,

Koncernen har afholdt transaktionsomkostninger forbun-

at ledelsen foretager skøn og opstiller forudsætninger,

det med investeringerne på ca. DKKm 0,2 vedrørende

der påvirker de indregnede aktiver og forpligtelser.

juridiske rådgivere, der er indregnet i administrationsomkostninger i resultatopgørelsen for koncernen for første

Ledelsen foretager sine skøn med udgangspunkt i histori-

halvår 2011.

ske erfaringer samt øvrige forudsætninger, som vurderes
relevant på det givne tidspunkt. Disse skøn og forudsæt-

Note 5. Virksomhedssammenslutninger efter

ninger danner grundlag for de indregnede regnskabsmæs-

balancedagen

sige værdier af aktiver og forpligtelser samt de afledte

Den 6. juli 2011 har Trifork A/S overtaget 50,01% af akti-

effekter indregnet i resultatopgørelsen. De faktiske resul-

erne i Erlang Solutions Ltd. og opnået bestemmende ind-

tater kan afvige herfra.

flydelse i selskabet. Investering i Erlang Solutions er i
tråd med Triforks fokus og kernekompetence indenfor de

Der henvises til note 1, side 45 i årsrapporten for 2010 for

mobile teknologier. Erlang Solutions unikke ekspertise

en nærmere beskrivelse af de poster, hvor ledelsesmæs-

inden for Erlang OTP teknologi vil muliggøre ”end to end”

sige skøn og vurderinger primært finder anvendelse i

løsninger indenfor: Telecom, messaging, betalingssyste-

forbindelse med koncernens regnskabsaflæggelse.

mer og proceskontrol. Endvidere er Erlang Solutions etablering i London, Stockholm og Krakow et vigtigt brohoved

Note 3. Risikostyringspolitik

i Triforks internationaliseringsstrategi.

Finansielle risici og risikostyringspolitikker er i al væsentlighed uændrede i forhold til årsrapporten for 2010. Der

Trifork har endnu ikke fuld opgørelse af den samlede

henvises til årsregnskabet for 2010 side 20 for en nærme-

købesum. Denne består på købstidspunktet af en kontant

re beskrivelse af disse forhold.

betaling på GBPm 0,73 samt GBP 0,56 betalt med egne
aktier. Af kontantbetalingen var GBPm 0,18 en udvidelse

20

Note 4. Køb af dattervirksomheder og aktiviteter

af aktiekapitalen i selskabet. Den samlede købesum be-

Trifork A/S har i første halvår 2011 etableret selskabet

står yderligere af en earn-out-betaling betinget i forhold

Netfork A/S, hvor Trifork ved udgangen af perioden ejede

til de opnåede resultater for Erlang Solutions Ltd. i peri-

81,25% af selskabet. Formålet med dette selskab er dels

oden 2011-2013. Det har derfor ikke været muligt at give

investering i ejerskab af selskabet Basho Technologies

de krævede oplysninger efter IFRS 3. Det forventes, at

Inc. samt håndtering af en europæisk licensaftale for

købet er endeligt opgjort ved offentliggørelsen af årsrap-

videresalg af licenser til Bashos databaseprodukt: RIAK.

porten for 2011.
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6 Segmentoply sninger første halvår 2011

Public

Financ e

Ac ademy

ikke

Konc ern

fordelte

i alt

Resultatopgørelse
Omsætning til eksterne kunder

31.962.584

27.336.281

15.787.045

Bruttoresultat

753.504

75.839.414

17.689.450

21.780.798

3.843.785

1.930.155

45.244.189

Resultat af primær drift

4.270.428

4.611.565

811.464

-1.056.983

8.636.473

Resultat før skat

4.624.614

4.460.588

757.452

-1.042.762

8.799.893

Periodens resultat

3.468.461

3.345.441

568.089

-781.976

6.600.015

Langsigtede aktiver

11.690.727

18.575.041

2.071.222

24.954.659

57.291.649

Kortsigtede aktiver

14.439.648

11.447.402

4.455.344

9.940.503

40.282.897

Segment aktiver i alt

26.130.375

30.022.443

6.526.565

34.895.162

97.574.545

Segmentforpligtelse i alt

10.733.886

8.259.730

2.497.435

27.141.174

48.632.225

35

44

13

13

Balanc e

Gennemsnitligt antal medarbejdere

105
Konc ern

Geografiske segmentoply sninger

Danmark

Omsætning til eksterne kunder

58.269.571

11.368.150

6.201.692

75.839.414

Segment aktiver

83.387.493

364.356

13.822.696

97.574.545

Anlægsaktiver

52.166.918

35.549

5.089.182

Segmentoply sninger første halvår 2010

Public

EU

Øvrige

Financ e

i alt

Ac ademy

57.291.649
ikke

Konc ern

fordelte

i alt

Resultatopgørelse
Omsætning til eksterne kunder

45.006.687

18.211.349

Bruttoresultat

8.218.633

71.038

71.507.707

24.693.079

14.282.343

495.243

2.097.083

41.567.748

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

18.714

441.746

7.044.319

Periodens resultat

5.054.723

-116.827

-1.573.333

376.390

3.740.953

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

45

30

16

13

Balanc e

Gennemsnitligt antal medarbejdere

104
Konc ern

Geografiske segmentoply sninger

Danmark

EU

Øvrige

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

Omsætningsopgørelse
IFRS 8 er implementeret i segmentopgørelsen. Dette giver dog ikke anledning til nogen ændringer, da den tidligere
opgjorte eksterne rapporterede segmentopdeling ligeledes følger den interne opdeling. For både 2010 og 2011
gælder yderligere for alle segmenter, at hele omsætningen kommer fra salg af tjenesteydelser, hvorfor der ikke er
lavet en yderligere opsplitning på forskellige omsætningskategorier for hvert segment.
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