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INVESTOR RELATIONS
Investor Relations
Trifork fører en åben dialog med investorer gennem
emails og på Selskabets hjemmeside. For at sikre at
alle interessenter har lige adgang til information om
Selskabet, offentliggøres nyheder til Nasdaq OMX
Den Nordiske Børs København og på Selskabets
hjemmeside.
Triforks Investor Relations-afdeling varetager kontakten til investorer og presse om aktierelaterede
forhold, som kontaktes på:
Telefon

+45 87 32 87 87

Fax

+45 87 32 87 88

Email

investor@trifork.com

Website

www.trifork.com

Disclamer
De angivne forventninger og forudsigelser om fremtiden er forbundet med usikkerhed og risici, som
kan medføre, at den fremtidige udvikling kan afvige
fra det forventede og udmeldte.
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KONCERNSREGNSKABETS HOVED OG NØGLETAL

KONCERN NØGLETALSOPGØRELSE 01.01.09 - 30.06.09
DKK tkr.

01.01-30.06

01.01-30.06

2009

2008

2008

Omsætning

61.036

46.933

97.939

Bruttoresultat

37.417

28.680

60.493

3.312

4.265

11.233

Resultat af primær drift (EBIT)

500

1.946

6.076

Resultat før skat

257

1.692

4.052

Periodens resultat

212

1.278

2.868

Langfristet aktiver

43.430

35.247

36.551

Kortfristet aktiver

37.721

34.269

40.170

Aktiver i alt

81.151

69.515

76.721

Egenkapital

Resultat før skat, renter og afskrivninger (EBITDA)

Balanc e

35.960

37.636

37.725

Langfristet gæld

5.392

3.455

5.184

Kortfristet gæld

39.800

20.975

33.812

Pengestrøm fra driften

10.561

-6.554

-2.870

Pengestrøm vedrørende investeringer

-8.612

-8.276

-14.251

Pengestrøm vedrørende finansiering

-1.173

-858

118

776

-15.689

-17.002

Bruttomargin

61,3%

61,1%

61,8%

EBITDA-margin

5,4%

9,1%

11,5%

Overskudsgrad (EBIT-margin)

0,8%

4,1%

6,2%

44,3%

54,1%

49,2%

Egenkapitalforrentning

0,6%

3,4%

7,6%

Afkastningsgrad

0,6%

2,8%

7,9%

106

86

86

0%

0%

63%

-

-

1.800

-

0,10

Pengestrømsopgørelse

Årets nettopengestrøm
Nøgletal

Egenkapitalandel

Gennemsnitligt antal ansatte
Udbytte %
Udbytte i tkr.
Udbytte i kr. pr. aktie

-

Resultat i kr. pr. aktie

0,01

0,07

0,16

Indre værdi i kr. pr. aktie

2,00

2,09

2,10

Antal aktier (tkr)

18.000

18.000

18.000

1. Nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2005".
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Omsætning i 1000 DKK

Omsætning pr. medarbejder

1.173

97.939

1.139
980

1.006

834
61.036

57.528

576

36.221
23.508
5.866

2004

2005

2006

2007

2008

H1-2009

2004

2005

2006

2007

2008

H1-2009

Afkastgrad

EBITDA i 1000 DKK
11.233

9.593

9,70%

7,92%

7,91%

6.278
5,89%

3.312
2.430
1.139

2,56%
0,62%

2004

2005

2006

2007

2008

H1-2009

2004
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KONCERN OVERBLIK
> FØRSTE HALVÅR 2009 I OVERBLIK
Trifork realiserede første halvår af 2009 en omsætning
på DKKm 61, hvilket var en stigning på 30% i forhold til
første halvår 2008. Omsætningen for 2009 ligger dermed samlet som tidligere forventet.
Trifork realiserede i første halvår 2009 et EBITDA–
resultat på DKKm 3,3, hvilket er i underkanten af de
tidligere udmeldte forventninger og et lille fald i forhold til første halvår 2008.
Forretningsområdet Public, der leverer IT-systemer og
rådgivning til den offentlige sektor, realiserede i første halvår 2009 en omsætningsvækst på 153% i forhold
til første halvår 2008.
Forretningsområdet Academy, der arrangerer internationale IT-konferencer, fastholdt i første halvår 2009
samme omsætning som i første halvår 2008.
Forretningsområdet Finance, der leverer IT-systemer
og rådgivning til den finansielle sektor i Danmark, realiserede i første halvår 2009 en omsætningstilbagegang
på 26% i forhold til første halvår 2008
Trifork stiftede den 1. juli 2009 selskabet Trifork
GmbH i Schweiz. Etableringen i Schweiz ligger i naturlig forlængelse af Triforks internationaliseringsstrategi, hvor målet er, at 15 % af selskabets omsætning i
løbet af de kommende 2 år skal komme fra aktiviteter
i udlandet.
For hele året 2009 forventer Trifork en vækst i omsætningen på mindst 25% i forhold til 2008 til godt
DKKm 125 og et EBITDA-resultat på DKKm 12,5.
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> TRIFORK

Vores mål er at styrke vores position som en af de

Trifork udvikler, sælger og leverer IT systemløsnin-

førende udbydere af forretningskritiske og udvik-

ger til den finansielle og offentlige sektor i Danmark

lende IT-løsninger til den offentlige og finansielle

samt afholder softwarekonferencer og organiserer

sektor. Dette vil vi gøre ved at knytte virksomheden

teknologi netværk nationalt og internationalt. Ved

og medarbejdernes kernekompetencer tættere til

udgangen af første halvår 2009 var der ca. 112

kunderne og ved at levere værdi til kunderne med

medarbejdere beskæftiget i Trifork. 2/3 af medar-

udgangspunkt i innovative udviklingsværktøjer som

bejderne er tilknyttet hovedkontoret i Århus og 1/3

Scrum m.fl.

er tilknyttet kontoret i København. Trifork, der er
noteret på OMX Nasdaq Den nordiske Børs Køben-

Software-selskabers indtægtsmodel er oftest base-

havn, havde i første halvår 2009 en omsætning på

ret på den såkaldte ”vandfaldsmodel”. Hermed me-

DKKm 61 og et overskud efter skat på DKKm 0,2.

nes, at selskabernes indtægter fra en given udviklingsopgave som oftest er størst i starten af forløbet

Med kernekompetencer inden for IT-arkitektur og -

for over tid at aftage i takt med opgaven afleveres

metode er fundamentet for Triforks værdiskabelse

og overgår til drift. - Hos Trifork har vi vendt mo-

og vækst Selskabets og medarbejdernes stærke

dellen på hovedet. Triforks erfaring er, at langt den

knowhow inden for udvikling, implementering og

største del af den funktionalitet der i et traditionelt

servicering af softwareprojekter baseret på open-

udviklingsforløb, bygges ind i systemerne aldrig vil

source, Microsoft og Java-løsninger. Løsningerne er

blive brugt og at mange allerede ved færdiggørelsen

målrettet mod to hovedområder, hvor Trifork gen-

vil være overhalet af den teknologiske udvikling.

nem en lang årrække succesfuldt har bidraget til
kundernes forretningsudvikling og effektivisering,

Brugen af agile udviklingsværktøjer som Scrum til-

nemlig inden for den offentlige og den finansielle

lader Trifork, i tæt samarbejde og dialog med kun-

sektor i Danmark.

den, at fokusere udviklingsindsatsen på de 10 pct’s
funktionalitet kunden virkelig behøver. Dette udvik-

Siden 1996 har Trifork desuden været aktiv inden

les og afleveres til gengæld i løbet af uger og ikke

for afholdelse af konferencer, der adresserer frem-

halve til hele år som i et traditionelt udviklingsfor-

tidens IT-behov og trends. Fra 2005 har Trifork tilli-

løb. Hermed opnår kunden dels, at kernedelen af

ge afholdt konferencer internationalt i London, San

systemet meget hurtigt kan sættes i drift, dels at

Francisco, Sydney, Brisbane og Amsterdam. Konfe-

udviklingsomkostningerne reduceres og anvendes til

renceaktiviteterne under Academy sikrer Triforks

udvikling af kernefunktionalitet

medarbejdere førstehånds kendskab til morgendagens teknologi, samt adgang til et unikt, globalt

Metoden har som resultat, at Trifork kontinuerligt

netværk af specialister, ligesom aktiviteterne bi-

indgår i en krævende og spændende udviklingsdia-

drager til at markedsføre Trifork internationalt.

log med kunden, hvorved Triforks medarbejdere til
stadighed udfordres fagligt. Det betyder også, at

> 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 forretningskritiske IT-systemer og
bringer ny IT i anvendelse hos kunden.

indtægtsstrømmen ikke klinger af over tid, da der
til stadighed pågår udviklings- og implementeringsopgaver for den pågældende kunde. Hertil kommer,
at de indgåede servicekontrakter giver Trifork en
betydelig længere økonomisk planlægningshorisont,
end hvad man normalt ser i konventionelle konsulentforretninger, hvilket giver Selskabet betydelig
bedre muligheder for at effektivisere og optimere
virksomhedens ressourceanvendelse.
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Trifork har som målsætning, at levere en årlig om-

Trifork vil i stigende grad fokusere på landsdækken-

sætningsvækst på 25% de næste 3-5 år. Væksten vil

de løsninger til Sundhedsvæsenet, da det er her,

først og fremmest ske gennem en forøgelse af vores

der er mest effektivitet og øget patientsikkerhed at

aktiviteter inden for den offentlige og finansielle

hente.

sektor i Danmark, og sekundært gennem en udvidelse af de internationale konferenceaktiviteter. En

Inden for sundheds-IT løsninger er Trifork forret-

sund soliditet udgør fundamentet for væksten, der

ningsmodel baseret på langvarige forhold til en

skal materialisere sig organisk og gennem strategi-

række centrale kunder. Dermed opbygges en høj

ske opkøb. Vores krav til vækst er simpel – den skal

grad af domænekendskab og et tæt samarbejde

være profitabel via et konstant fokus på lønsomhed

med kunden som sikrer en høj kvalitet i de leverede

og kapacitetsudnyttelse, og den skal finde sted med

ydelser. Der arbejdes med lange kontrakter og faste

en begrænset risiko gennem diversificering på sek-

månedlige vedligeholdelsesbidrag. Dette suppleret

torer.

med omfattende videreudviklingsopgaver sikrer Trifork en høj grad af økonomisk forudsigelighed.

Ledelsen ønsker at internationalisere Selskabet for
derved yderligere at udnytte virksomhedens stærke

Academy

kompetencer inden for udvikling af IT-systemer til

Trifork har gennem mere end 10 år drevet en suc-

offentlige myndigheder, herunder ikke mindst til

cesfuld konference- og kursusaktivitet med fokus på

sundhedssektoren. På denne baggrund er der i juli

softwareudviklere. Konferencerne, der hvert år af-

2009 etableret et nyt selskab i Schweiz, hvor målet

holdes i Århus og Australien under navnet JAOO og i

er, at 15 % af selskabets omsætning i løbet af de

London og San Francisco under navnet QCon, byder

kommende 2 år skal komme fra aktiviteter i udlan-

på indlæg fra og netværksmuligheder med de

det.

fremmeste internationale softwareudviklere, og
samler deltagere og specialister fra hele verdenen.

Public
Med vor betydelige erfaring med IT-projekter til

Det er Trifork Academys mission at skabe professio-

den offentlige sektor, har Trifork udviklet unikke

nelle it-vidensnetværk til glæde for netværksdelta-

kernekompetencer specielt inden for softwareudvik-

gerne (herunder Triforks egne medarbejdere), det

ling til sundhedssektoren. Desuden har Trifork fokus

omkringværende samfund og Selskabet selv.

på rådgivning om infrastruktur og udvikling af ITsystemer til den offentlige infrastruktur med ud-

Trifork er i skarp konkurrence med andre aktører på

gangspunkt i Microsoft og andre førende teknologi-

dette marked verden over, men Trifork har en klar

er.

ambition om at skabe verdens bedste konferencer
og faglige netværk. År for år stiger antallet af del-

Den offentlige sektor står over for massive fremtidi-

tagere og mange af deltagerne er gengangere. Der-

ge investeringer i fælles open-source baserede IT-

for kan vi tage antallet af deltagere på konferen-

systemer og intensiv konsolidering af den basale

cerne og deres tilfredshed som udtryk for, at vi er

infrastruktur. Triforks strategi er at opretholde og

godt på vej til at indfri ambitionen.

udbygge sin centrale placering i den fremtidige udvikling af open source og sine kompetencer ved pro-

JAOO og Qcon konferencerne er væsentlige elemen-

jektering og gennemførelse af virtualisering og kon-

ter til dels at sikre, at Triforks medarbejdere altid

solidering, så den fremtidige efterspørgselsstigning

er på omgangshøjde med den seneste teknologiske

kan omsættes til yderligere vækst.

udvikling dels til at sikre udbredelsen af Trifork
brand’et internationalt. Konferenceaktiviteterne vil
frem over søges udbredt til nye geografiske lokatioTRIFORK A/S Regnskabsrapport 1. halvår 2009
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ner, og Trifork vil intensivere bestræbelserne på at

af mere end 300 trendsettere. Netværket engageres

udnytte konferencerne til at afdække internationa-

som talere ved de konferencer, Trifork afholder i

le vækstmuligheder.

London, Amsterdam, Brisbane, Sydney, San Francisco og Danmark. Triforks medarbejdere, der for 80%

Finance

vedkommende har en længerevarende akademisk

Den finansielle sektor er traditionelt blandt de stør-

uddannelse, arbejder sammen med netværket af

ste aftagere af IT-relaterede løsninger, services og

trendsettere på flere måder. Der arrangeres semi-

produkter i Danmark, og Trifork udvikler handelssy-

narer og kurser, hvor Trifork medarbejdere er med-

stemer og softwareløsninger i tæt samarbejde med

instruktører, og Trifork medarbejdere sidder i pro-

en række af de førende mindre- og mellemstore

gramkommiter, når der skal vælges hvilke temaer,

banker i landet.

der skal på konferencerne.

Ydelserne omfatter: Pantebrevssystemerne Panteos

> VÆKSTMÅL OG STRATEGI

og Pant 400, specialudviklet software herunder løn-

Trifork har et vækstmål om at vokse med gennem-

systemer, fordringssystemer og integrationssoft-

snitlig 25% per år de næste 3-5 år målt på omsæt-

ware.

ningen. Dette gøres ved at udbygge de eksisterende
forretningsområder på en måde, hvor vi til stadig-

En væsentlig driver bag sektorens massive investe-

hed intensiverer det strategiske samarbejde med

ringer i IT er de konstant stigende krav til optime-

vore kunder. Trifork vil i stigende grad etablere sig

ring af processer og services til bankkunder. På det

internationalt, og det er målet, at der inden for en

seneste har vi desuden udnyttet vores betydelige

2-års horisont er aktiviteter uden for Danmark inden

viden og netværk blandt penge- og finansieringsin-

for enten Finance eller Public af et ikke uvæsentligt

stitutter til at øge forrentningsomfanget i takt med,

omfang.

at ny lovgivning og nye regler øger kravene og efterspørgslen til governance-relaterede IT-systemer.

Trifork forventer en vækst i bundlinieresultatet, der

Afmatningen i markedet kommer til at betyde en

følger toplinien.

mindre omsætningsnedgang i 2009 på trods af stigende markedsandele til Trifork. Det er dog vores
forventning, at aktiviteterne inden for Finance vil
blive yderligere udbygget de kommende år i kølvandet på den aktuelle finanskrise.
Fælles for leverancerne til Finance og Public området er, at Trifork har en ambition om at vide så meget om kundens forretning, at Trifork kan være en
kompetent sparringspartner i udvikling af nye ideer
og systemer. Trifork ønsker, at kunden skal se Trifork som en tæt partner, der bidrager positivt til
innovation og optimering af kundens forretningsprocesser.

> VIDEN
Trifork holder sig på forkanten med den teknologiske udvikling ved at have et internationalt netværk

6
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1. HALVÅRS VÆSENTLIGSTE BEGIVENHEDER

> UDVIKLING I OMSÆTNING

- Trifork har i første halvår 2009 leveret endnu et

Trifork fik i første halvår 2009 en omsætning på

Panteos system hvilket anses meget positivt i et

DKKm 61. Trifork har et generelt mål om at vokse

ellers vanskeligt marked. I andet halvår forventes

med 25% per år målt på omsætningen. Der har i

en bedring af dette forretningsområde sammenlig-

første halvår 2009 været en vækst på 30% i forhold

net med samme periode sidste år.

til første halvår 2008, hvilket lever op til Selskabets
målsætning. Selskabet er tilfreds med den opnåede

I slutningen af perioden etablerede Trifork sig i

omsætning.

Schweiz for at realisere planerne om at gøre Trifork
til en international virksomhed. Planen er at 15% af

> UDVIKLING I EBITDA

den samlede forretning skal komme fra Schweiz i

Trifork fik i første halvår 2009 et EBITDA-resultat på

løbet af de næste 2 år.

DKKm 3,3, hvilket ligger i underkanten af de tidligere udmeldte forventninger. EBITDA i første halvår

Academy området og specielt konferenceområdet

2009 ligger lidt under niveauet for første halvår

er presset af markedsvilkårene. Det er især de store

2008. Selskabet vil arbejde målrettet på at udvik-

virksomheder, der generelt har skåret i efteruddan-

lingen i EBITDA bedre følger udviklingen i omsæt-

nelse. Derfor pågår der en omorganisering af Aca-

ningen, end det har været tilfældet i første halvår

demy-forretningen for at gøre denne mere lønsom.

2009. Trifork er ikke fuldt ud tilfreds med det realiserede EBITDA.

> FORVENTNINGER TIL 2009
Trifork forventer fortsat en vækst for hele året

> UDVIKLING I RESULTAT FØR SKAT

2009 på mindst 25% i forhold til 2008. Omsætningen

I første halvår 2009 blev Triforks resultat før skat på

for 2009 forventes at blive godt DKKm 125 med et

DKKm 0,3.

EBITDA-resultat på DKKm 12,5.

> VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I

Public forretningsområdet oplevede i første halvår

FORRETNINGEN
- Væksten i Public området har været større end
forventet hvilket anses som yderst positivt.
- Infrastruktur området inden for Public har været
præget af en generel opbremsning i kundernes investering i IT-infrastruktur.

2009 igen kraftig vækst, hvor det er lykkedes at øge
såvel omsætning som EBITDA, og væksten ventes at
fortsætte i andet halvår 2009. Trifork skal i 2009
blandt andet deltage i udviklingen af den nye offentlige digitale signatur samt videreudviklingen af
Det Fælles Medicinkort. Omsætningen for Public
forretningsområdet forventes at udgøre lidt over
50% af Triforks samlede omsætning og estimeres til
TRIFORK A/S Regnskabsrapport 1. halvår 2009
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at udgøre 70 DKKm for 2009 med et forventet EBITDA-resultat på 10 DKKm.
Academy forretningsområdet omfatter i 2009 konferenceaktiviteter i 5 lande herunder Australien og
USA. Det er i 2009 udfordrende at tiltrække deltagere til Selskabets konferencer, da uddannelsesbudgetter er under pres i mange virksomheder. Trifork vil have øget fokus på reduktion af omkostninger samt salg og markedsføring på de konferencer med den største afkastsgrad. Omsætningen for
dette forretningsområde estimeres at ligge på 25
DKKm med et forventet EBITDA-resultat på -1,5
DKKm.
Finance-forretningsområdet står for en mindre tilbagegang, da finanssektoren under de nuværende
svære markedsmæssige vilkår stadig er tilbageholdende med investeringer i IT. Selskabet forventer
for dette forretningsområde at realisere en omsætning på 30 DKKm med et forventet EBITDA-resultat
på 4 DKKm.
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BESTYRELSE OG DIREKTION

JØRN LARSEN

KRESTEN KRAB THORUP

Administrerende direktør (CEO) og

Teknisk direktør (CTO) og besty-

bestyrelsesmedlem. Valgt til be-

relsesmedlem. Valgt til bestyrel-

styrelsen på den stiftende general-

sen på den ekstraordinære gene-

forsamling i 27. april 1998.

ralforsamling i 23. februar 2000.

Udgør sammen med Kresten Krab

Udgør sammen med Jørn Larsen

Thorup direktionen.

direktionen.

JENS NIELSEN

JOHAN BLACH PETERSEN

Bestyrelsesformand

Bestyrelsesmedlem

Valgt til bestyrelsen på en ekstra-

Indehaver af J. Blach Petersen

ordinær generalforsamling d. 11.

Business Development A/S og be-

oktober 2007.

styrelsesmedlem. Valgt til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling i 2. april 2007.

JESPER GRANKÆR CARØE
Bestyrelsesmedlem
Vice President i Trifork for den
offentlige sektor. Valgt til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling d. 30. maj 2007.
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BESTYRELSE OG DIREKTION

Koncernledelse
Navn

Stilling

Jørn Larsen

Administrerende direktør (CEO)

Kresten Krab Thorup

Teknisk direktør (CTO)

Kristian Wulf-Andersen Finansdirektør (CFO)
Søren Eskildsen

Landechef DK (COO)

Jesper Hendriksen

Direktør, Trifork Infrastructure
Consulting

Jesper G. Carøe

VP, Trifork Public

Finanskalender
Dato

Meddelelse

27.08.2009

Halvårsrapport 2009

29.10.2009

Periodemeddelelse tredje
kvartal 2009
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PÅTEGNINGER

> LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og
godkendt halvårsrapporten for 2009 for Trifork A/S.

Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisende billede af udviklingen i koncernens og modersel-

Halvårsrapporten, der omfatter et sammendraget

skabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets

koncernregnskab for Trifork A/S, er aflagt i over-

resultat og koncernens finansielle stilling som hel-

ensstemmelse med IAS 34 om delårsrapporter samt

hed.

yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigts-

selskaber.

mæssig, således at årsrapporten giver et retvisende
Halvårsrapporten er aflagt efter samme regnskabs-

billede af koncernens og moderselskabets aktiver,

praksis som årsrapporten for 2008, her under Inter-

passiver og finansielle stilling, resultat samt kon-

national Financial Reporting Standards som god-

cernens pengestrømme.

kendt af EU.
Halvårsrapporten er ikke revideret.
Århus, d. 27. august 2009
Direktionørn Larsen
CEO, Trifork

Kresten Krab Thorup
CTO, Trifork

Bestyrelsen i Trifork A/S

Jens Nielsen

Jesper G. Carøe

Bestyrelsesformand

VP, Trifork

Johan Blach Petersen

Jørn Larsen

Kresten Krab Thorup

Direktør

CEO

CTO

J. B. Petersen Business Development A/S

Trifork

Trifork
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REGNSKABSBERETNING KONCERN

> RESULTATOPGØRELSE
KONCERN RESULTATOPGØRELSE 01.01.09-30.06.09
01.01-30.06

01.01-30.06

2009

2008

2008

61.035.849

46.932.562

97.939.475

-23.618.477

-18.252.101

-37.446.832

37.417.371

28.680.461

60.492.643

-34.105.519

-24.415.431

-49.259.909

-2.812.192

-2.319.375

-5.156.332

Resultat af primær drift

499.660

1.945.655

6.076.401

Finansielle indtægter

385.951

101.988

989.506

-628.128

-355.969

-3.014.296

Resultat før skat

257.483

1.691.674

4.051.611

Skat af periodens resultat

-45.451

-413.619

-1.184.059

Periodens resultat

212.032

1.278.055

2.867.553

Omsætning
Eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Af og nedskrivninger

Finansielle omkostninger
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REGNSKABSBERETNING KONCERN
> BALANCE
KONCERN BALANCE 30.06.09
01.01-30.06

01.01-30.06

2009

2008

2008

Immaterielle anlægsaktiver

29.014.094

23.882.462

24.377.006

Materielle anlægsaktiver

10.521.522

9.060.820

10.101.495

1.546.196

500

1.604.629

468.218

427.830

468.218

Andre langfristede aktiver

1.879.879

1.874.974

0

Langfristede aktiver i alt

43.429.908

35.246.586

36.551.348

Igangværende arbejder

3.430.915

1.549.650

2.686.563

Tilgodehavender fra salg

23.416.261

29.319.755

26.233.338

947.497

0

772.158

5.415.990

965.655

4.271.950

313.936

0

1.268.359

4.196.866

2.433.476

4.937.553

Kortfristede aktiver i alt

37.721.466

34.268.536

40.169.922

Aktiver i alt

81.151.374

69.515.122

76.721.271

Aktiver
Langfristede aktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder
Andre kapitalandele

Kortfristede aktiver

Tilgodehavende Selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Likvide beholdninger
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REGNSKABSBERETNING KONCERN
KONCERN BALANCE 30.06.09
01.01-30.06

01.01-30.06

Passiver

2009

2008

2008

Egenkapital

35.959.514

37.635.947

37.725.444

Aktiekapital

18.000.000

18.000.000

18.000.000

Overført resultat

17.499.793

16.502.671

17.925.444

Foreslået udbytte

0

0

1.800.000

35.499.793

34.502.671

37.725.444

459.722

0

0

35.959.514

37.635.947

37.725.444

Langfristede forpligtelser

3.529.854

2.449.545

3.426.346

Udskudt skat

1.861.749

1.005.362

1.757.895

Gæld til kreditinstitutter

3.529.854

2.449.545

3.426.346

5.391.603

3.454.907

5.184.241

Kortfristede forpligtelser

39.800.257

28.424.268

33.811.587

Gæld til kreditinstitutter

11.700.341

1.644.421

13.216.601

7.462.762

4.178.510

6.023.344

19.870.916

14.706.020

13.513.742

766.238

446.132

1.057.900

39.800.257

20.975.083

33.811.587

Forpligtelser i alt

45.191.860

31.879.175

38.995.827

Passiver i alt

81.151.374

69.515.122

76.721.271

Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer
Minoritetsinteresser
Egenkapital i alt
Forpligtelser

Leverandørgæld
Andre kortfristede forpligtelser
Periodeafgrænsningsposter
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REGNSKABSBERETNING KONCERN
> EGENKAPITALOPGØRELSE
KONCERN EGENKAPITALOPGØRELSE

A k t ie k a pit a l
E ge nk a pit a l 1. ja nua r 2 0 0 7

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

1.7 12 .3 2 9

9 .2 0 5 .0 4 8

2 .5 0 0 .0 0 0

13 .4 17 .3 7 7

8 4 0 .5 4 2

14 .2 5 7 .9 19

Udlo ddet udbytte

0

0

-2.500.000

-2.500.000

0

-2.500.000

Å rets resultat

0

3.459.272

0

3.459.272

0

3.459.272

Fo reslået udbytte

0

-1.260.000

1.260.000

0

0

0

Kapitalfo rhøjelse ved emissio n

16.287.671

10.341.335

0

26.629.006

0

26.629.006

Omko stninger ved emmisio n, brutto

0

-4.503.090

0

-4.503.090

0

-4.503.090

Skat af egenkapitalbevægelser

0

1.125.773

0

1.125.773

0

1.125.773

Køb af egne aktier

0

-568.500

0

-568.500

0

-568.500

Udbytte egne aktier

0

202.833

0

202.833

0

202.833

A fgang mino ritetsinteresser

0

0

0

0

-840.542

-840.542

18 .0 0 0 .0 0 0

18 .0 0 2 .6 7 1

1.2 6 0 .0 0 0

3 7 .2 6 2 .6 7 1

0

3 7 .2 6 2 .6 7 1

0

-1.500.000

0

-1.500.000

0

-1.500.000

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 udbytte

0

0

-1.260.000

-1.260.000

0

-1.260.000

Å rets resultat

0

2.867.553

0

2.867.553

0

2.867.553

Fo reslået udbytte

0

-1.800.000

1.800.000

0

0

0

Skat af egenkapitalbevægelser

0

0

0

0

0

0

E ge nk a pit a l 3 1. de c . 2 0 0 7
Ko rrektio n af fejl
Ko rrige re t e ge nk a pit a l 3 1. de c . 2 0 0 7

Salg af egne aktier

348.500

348.500

348.500

Udbytte egne aktier

0

6.720

0

6.720

0

6.720

Tilgang mino ritetsinteresser

0

0

0

0

0

0

18 .0 0 0 .0 0 0

17 .9 2 5 .4 4 4

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 udbytte

0

0

-1.800.000

-1.800.000

0

-1.800.000

P erio dens resultat

0

-3.494

0

-3.494

215.527

212.032

Fo reslået udbytte

0

0

0

0

0

0

Salg/køb af egne aktier

0

-447.399

Udbytte egne aktier

0

25.242

0

25.242

0

25.242

Tilgang mino ritetsinteresser

0

0

0

0

244.195

244.195

18 .0 0 0 .0 0 0

17 .4 9 9 .7 9 3

0

3 5 .4 9 9 .7 9 3

4 5 9 .7 2 2

3 5 .9 5 9 .5 14

E ge nk a pit a l 3 1. de c . 2 0 0 8

E ge nk a pit a l 3 0 . juni 2 0 0 9

-447.399

-447.399
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REGNSKABSBERETNING KONCERN
> PENGESTRØMSOPGØRELSE
KONCERN PENGESTRØMSOPGØRELSE 01.01.09 - 30.06.09

Resultat af primær drift

01.01-30.06

01.01-30.06

2009

2008

2008

499.660

4.265.030

6.076.401

Af- og nedskrivninger

2.812.192

2.319.375

5.156.332

Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital

3.311.852

6.584.405

11.232.734

Ændring i driftskapital

7.715.460

-12.037.694

-11.355.357

11.027.313

-5.453.289

-122.623

385.951

101.988

989.377

-628.128

-355.968

-3.014.296

10.785.136

-5.707.269

-2.147.543

-224.514

-156.000

-722.017

10.560.622

-5.863.269

-2.869.560

-21.782

0

0

Køb af egne aktier

-447.399

0

0

Salg af egne aktier

0

348.500

348.500

-6.200.880

-2.170.314

-4.448.589

Køb af associerede virksomhed

-195.724

0

-1.604.629

Køb af materielle anlægsaktiver

-1.746.366

-6.454.571

-8.781.459

Regulering for ikke-likvide driftsposter

Pengestrømme fra primær drift
Modtagne finansieringsindtægter
Betalte finansieringsudgifter
Pengestrømme fra ordinær drift
Betalt selskabsskat
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Køb af datterselskaber

Køb af immaterielle anlægsaktiver (udviklingsomk.)

Salg af materielle anlægsaktiver

0

0

234.994

-8.612.151

-8.276.385

-14.251.184

Låneoptagelse og afdrag

103.508

394.900

1.371.701

Ændring vedr. ejerandele i datterselskaber

498.352

0

0

25.242

6.720

6.720

Betalt udbytte

-1.800.000

-1.260.000

-1.260.000

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-1.172.898

-858.380

118.421

775.572

-14.998.034

-17.002.323

Likvider primo

-8.279.048

8.723.276

8.723.275

Likvider ultimo

-7.503.476

-6.274.758

-8.279.048

4.196.865

2.433.476

4.937.553

-11.700.341

-8.708.234

-13.216.601

-7.503.476

-6.274.758

-8.279.048

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Udbytte af egne aktier

Ændring i likvider

Likvider
Likvide beholdninger
Kortfristet gæld til pengeinstitutter
Likvider ultimo
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KONCERN NOTE 1: ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Segmentoplysninger 1. halvår 2009

Public

Financ e

Ac ademy

12.529.183

ikke

Konc ern

fordelte

i alt

Resultatopgørelse
Omsætning til eksterne kunder

32.909.225

15.575.749

Bruttoresultat

21.692

61.035.849

22.065.011

13.132.961

2.205.247

14.153

37.417.371

Resultat af primær drift

3.315.775

1.841.199

-2.570.619

-2.086.694

499.660

Resultat før skat

3.788.197

1.376.068

-2.528.125

-2.378.657

257.483

Periodens resultat

2.841.148

1.032.051

-1.896.094

-1.765.073

212.032

Langsigtede aktiver

11.841.460

17.404.315

1.037.483

13.146.651

43.429.908

Kortsigtede aktiver

16.538.895

5.022.903

4.158.070

12.001.598

37.721.466

Segment aktiver i alt

28.380.354

22.427.217

5.195.553

25.148.249

81.151.374

Segmentforpligtelse i alt

11.318.031

7.203.190

5.688.586

20.982.053

45.191.860

Balanc e

Gennemsnitligt antal medarbejdere

47

33

16

10

Geografiske segmentoply sninger

Danmark

EU

Øvrige

Omsætning til eksterne kunder

55.282.703

2.611.724

3.141.422

Segment aktiver

54.874.201

710.297

418.628

Anlægsaktiver

43.260.386

169.522

106
Konc ern

Segmentoplysninger 1. halvår 2008

Public

i alt
61.035.849
81.151.374

-

43.429.908
ikke

Konc ern

fordelte

i alt

Financ e

Ac ademy

12.996.224

20.985.348

12.608.590

342.400

46.932.562

9.684.161

15.031.937

1.801.937

2.162.425

28.680.460

-403.962

4.323.911

314.024

31.057

4.265.030

Resultat før skat

-1.524.620

3.205.192

156.911

-145.809

1.691.674

Årets resultat

-1.143.462

2.403.894

117.683

-100.057

1.278.055

17.895.151

4.949.742

392.122

12.009.541

35.246.586

Resultatopgørelse
Omsætning til eksterne kunder
Bruttoresultat
Resultat af primær drift

Balanc e
Langsigtede aktiver
Kortsigtede aktiver

7.479.963

11.695.573

2.548.668

12.544.332

34.268.536

Segment aktiver i alt

25.375.144

26.696.729

2.940.790

14.502.459

69.515.122

5.160.927

6.921.756

1.621.513

17.169.617

30.873.813

28

42

6

10

Segmentforpligtelse i alt
Gennemsnitligt antal medarbejdere

86
Konc ern

Geografiske segmentoply sninger

Danmark

EU

Øvrige

Omsætning til eksterne kunder

35.553.351

4.053.212

7.326.000

46.932.563

Segment aktiver

69.086.792

500

427.830

69.515.122

Anlægsaktiver

35.246.586

-

-

i alt

35.246.586
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