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Ledelsespåtegning 

 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og 

godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar – 

30. juni 2008 for Trifork A/S. 

 

Halvårsrapporten, der omfatter et sammendraget 

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

stemmelse med IAS 34 om delårsrapporter samt 

yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede 

selskaber.  

 

Halvårsrapporten er aflagt efter den samme regn-

skabspraksis som årsrapporten for 2007, her under 

International Financial Reportings Standards som 

godkendt af EU.  

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigts-

mæssig, således at halvårsrapporten giver et retvi-

sende billede af koncernens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 30. juni 2008 samt af resulta-

tet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 

første halvår 2008. 

 

Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisen-

de billede af udviklingen i koncernens aktiviteter og 

økonomiske forhold, periodens resultat og af koncer-

nens finansielle stilling som helhed. 

 

Halvårsrapporten er ikke revideret.

 

 

Århus, d. 28. august 2008 

 

Bestyrelsen i Trifork A/S 

 

 

 

 

 

Jens Nielsen  Jesper G. Carøe 
Bestyrelsesformand VP. Trifork A/S 

Direktør Mosevænget 32 

Nørremøllevej 240 8900 Randers 

9800 Hjørring 

 

 

 

 

 

 

Johan Blach Petersen Jørn Larsen   Kresten Krab Thorup 
Direktør CEO    CTO 

J.B. Petersen Business Development A/S Trifork A/S   Trifork A/S 

Marselis Boulevard 31 Mosrosevej 12   Stærvej 70 

8000 Århus C 8541 Skødstrup   8464 Galten 

 

 

 

Direktionen i Trifork A/S 

 

 

 

 

 

 

Jørn Larsen  Kresten Krab Thorup 
CEO  CTO 
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Ledelsesberetning 

 

 

Koncernudvikling 

Beretning for første halvår 2008 

Triforks første seks måneder som børsnoteret virk-

somhed har været præget af stor aktivitet og kraftig 

vækst i omsætningen. Tilgangen i omsætningen 

skyldes dels generel vækst på de fleste områder  

dels ekstra omsætning fra Interprise Consulting og 

Delta Software, som blev overtaget i efteråret 2007. 

Selskabet har anvendt mange ressourcer på at inte-

grere og forny de interne systemer i økonomifunkti-

onen og projektstyringsområdet. Endvidere har Sel-

skabet været i gang med at indrette to nye lejemål i 

henholdsvis Århus og Tåstrup, som tages i brug i 

september 2008. Selskabet har i perioden yderligere 

fokuseret forretningen på tre områder: Den offentli-

ge sektor, Finanssektoren og Academy-området. 

 

Halvårets resultatudvikling 

Forventningerne til 2008 blev meldt ud i forbindelse 

med offentliggørelsen af årsregnskabet for 2007. 

Forventningen til omsætningen var 80-90 mio. kr. for 

hele 2008, og forventningerne til EBITDA (resultat 

før skat, renter og afskrivninger) var 10-12 mio. kr. 

Eftersom omsætningen vokser måned for måned, og 

fordi aktiviteten normalt er højere i andet halvår, 

anses en omsætning på 47 mio. kr. i første halvår 

som særdeles tilfredsstillende.  Omsætningen er 

således 98% større end første halvår 2007. Der blev 

realiseret et EBITDA på 4,3 mio. kr. for første halvår, 

hvilket ligger 12% over EBITDA for første halvår 2007. 

Dette resultat er tilfredsstillende som følge af de 

mange forandringer og den kraftige vækst. EBIT 

belastes ekstraordinært med 700 tkr. som følge af en 

yderligere fokusering af de ovennævnte forretnings-

områder. 

 

Udvikling i egenkapital 

Der er ingen særlige kommentarer til udviklingen i 

egenkapitalen, som kun er påvirket med udbytte og 

periodens resultat. 

 

Udvikling i balance 

Trifork koncernens balance voksede i første halvår 

2008 fra 60 mio. til 69 mio., hvilket skyldes det øge-

de aktivitetsniveau. 

 

 

Forretningens udvikling 

Årets aktivitetsudvidelser har betydet, at antallet af 

medarbejdere er øget med mere end med 20 perso-

ner siden årsskiftet. Selskabet har øget aktivitetsni-

veauet i specielt det offentlige område, hvor en ny 

aftale med den offentlige indkøbsorganisation SKI 

medfører lettere adgang til opgaver. Triforks forret-

ning i finanssektoren består af en konsulentforret-

ning, som har haft en positiv udvikling, og en pro-

duktforretning inden for pantebrevsområdet, som 

har haft en negativ driftspåvirkning. Selskabet for-

venter ved udgangen af 2008 at have skabt økono-

misk balance i pantebrevsområdet. Academy forret-

ningen er i fremgang og i 2009 afholdes 5 større 

konferencer nationalt og internationalt mod 3 i 

2007.  

 

Internationalisering 

Internationalt har Trifork i 2008 haft aktiviteter i 

London, San Francisco, Oslo, Brisbane og Sydney. 

I Storbritannien og USA samarbejder Trifork med 

C4Media, hvor der er indgået en ny aftale om samar-

bejdet. Selskabet har indgået en aftale med Spring-

Source om afholdelse af deres europæiske, konfe-

rence hvilket ses som begyndelsen til yderligere 

forretning i det område. 

 

Forventninger til resten af 2008 

I 2008 forventes en fortsat positiv udvikling i koncer-

nen med fokus på konsolidering og organisk vækst. 

Forventningerne til hele 2008 opjusteres med hensyn 

til omsætningen fra 80-90 mio. kr. til godt 90 mio. 

kr. Forventningen til EBITDA fastholdes i niveauet 

10-12 millioner kroner. 

 

 

  Jørn Larsen 

  Adm. direktør 

 

 

 

  Kresten Krab Thorup 

  Teknisk direktør 
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Status og udvikling i segmenter 

Services 

Trifork Services har i stigende omfang arbejdet med 

opgaver indenfor det offentlige område og vil foku-

sere yderligere på disse opgaver i andet halvår 2008.  

 

Børsmeddelelser 

En række vigtige begivenheder er indtruffet i dette 

segment i første halvår 2008. 

 

29.2.2008: Der indgås en aftale med Lægemiddel-

styrelsen om drift af ”Det fælles medicinkort”. Afta-

len skal ses som et led i styrkelsen af forretningen 

inden for det offentlige område. 

26.03.2008: I samarbejde med Iris Holding etableres 

Trifork Athene ejet 66% af Trifork. Trifork Athene vil 

udvikle og markedsføre et system til understøttelse 

af de kliniske arbejdsprocesser, som læger og andet 

sundhedspersonale udfører. 

Samarbejdet er formelt etableret primo juli 2008. 

17.6.2008: Trifork blev valgt som leverandør på den 

nye SKI-rammeaftale 02.18, som vedrører systemløs-

ninger, projekter og vedligehold. SKI er en indkøbs-

organisation, der gennemfører EU-udbud på vegne af 

den offentlige og halvoffentlige sektor. 

Aftalen giver Trifork lettere adgang til opgaver in-

denfor det offentlige og udgør en vigtig brik i vækst-

planerne i dette segment. 

 

Risici 

Generelt er forretning inden for det offentlige områ-

de følsomt overfor politiske ændringer, da mange 

nye projekter tager udgangspunkt i en politisk vilje 

til at gøre noget ved et givet område.  

 

Omsætningen for Services udgør ca. 28 procent af 

den samlede omsætning. Det ventes at andelen vil 

stige i løbet af 2009. Omsætning og bruttoresultat er 

tilfredsstillende.  

 

 
 

Der forventes en pæn vækst i omsætning og resultat 

i segmentet Services. 

 

Solutions 

Trifork Solutions fokuserer i stigende omfang på 

forretning inden for finansområdet. Specielt konsu-

lentaktiviteten i området er i positiv udvikling. Pro-

duktaktiviteterne omkring pantebrevsområdet er 

ramt negativ af markedssituationen. Overordnet 

forventes det, at segmentet får et positiv resultat 

for året 2008. 

 

Omsætning og bruttoresultat i Solutions ligger under 

det forventede niveau.  

 
 

Børsmeddelelser 

Der har i perioden ikke været sendt børsmeddelelser 

angående dette segment.  

 

Risici 

Finanssektoren er ramt af finanskrisen, hvilket til 

dels påvirker Triforks aktiviteter indenfor pante-

brevsområdet. Der er risiko for at kunder ikke kan 

betale, og at projekter udsættes til der igen kommer 

ro på markedet.  

 

Academy 

Aktiviteterne i Trifork Academy er kendetegnet ved  

en stor berøringsflade til kunder, sponsorer, samar-

bejdspartnere og trendsættere. Aktiviteterne omfat-

ter: 

 nationale og internationale konferencer om 

softwareudvikling. 

 Procesoptimeringsydelser i form af uddan-

nelse og konsulentbistand, der forbedrer 

kundernes evne og effektivitet i at gennem-

føre systemudviklingsprojekter. 

 Uddannelse i moderne teknologier og pro-

grammeringssprog. 

 

 

Omsætningen er vokset markant i første halvår og 

ligger på et tilfredsstillende niveau. Bruttoresultatet 

er præget af opstart af nye konferencer og der bliver 

arbejdet på at forbedre indtjeningen i dette seg-

ment. 

 

 
 

Børsmeddelelser 

Der har i perioden ikke været sendt børsmeddelelser 

vedrørende dette segment. 

 

Risici 

Der er en tendens til, at kursus og konference aktivi-

teter er det første, der bliver sparet væk i dårlige 

tider så det udgør en væsentlig risiko for Academy 

segmentet.  
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Koncernoversigt  

Trifork A/S - Cvr-nr. 20921897 

Trifork er moderselskabet for koncernen og ejer 

aktierne i datterselskaberne.Trifork administrerer 

datterselskaberne og har lejekontrakten for hoved-

kontoret i Århus. Trifork forsyner ligeledes dattersel-

skaberne med støtteleverancer som systemadmini-

stration, økonomifunktion, overordnet ledelse og 

salg.  

 

Aktiekapitalen er DKK 18.000.000. 

Binavn: Eastfork Object Space A/S.   

 

Trifork Services A/S – Cvr-nr. 25520041 

Trifork Services driver performance- og procesopti-

meringsforretning. Gennem købet at Interprise Con-

sulting A/S er dette forretningsområde blevet styrket 

væsentligt.  

 

Aktiekapitalen er DKK 716.000, Selskabet er 100% 

ejet af Trifork A/S. Binavne: Trifork Technologies 

A/S, Eastfork A/S. 

 

Trifork Solutions A/S – Cvr-nr. 27630146 

Trifork Solutions  er ejer af Triforks produkter til det 

finansielle marked og således drives udvikling af 

disse produkter også herfra.  

 

Aktiekapitalen er DKK 500.000. Selskabet er 100% 

ejet af Trifork A/S. Binavne: EOS Consulting A/S, 

EOS Solutions A/S, EOS Reflectory A/S. 

 

Trifork Academy A/S – Cvr-nr. 25809149 

Trifork Academy driver primært konference- og 

kursusaktiviteter. Selskabet har et associeret selskab 

med navnet QCon London Ltd., hvorfra det er hen-

sigten, at QCon konferencen i London skal drives. 

Trifork A/S ejer en mindretalsaktiepost i selskabet 

C4Media, Inc., som er Triforks partner i afholdelsen 

af QCon konferencerne. C4Media, Inc. ejer 50% af 

aktierne i QCon London Ldt. 

 

Aktiekapitalen er DKK 500.000. Selskabet er 100% 

ejet af Trifork A/S. Binavn: JAOO Academy A/S.   

 

Delta Software A/S – Cvr-nr. 10063108 

Delta Software A/S’s primære aktiv er ejerskabet og 

produktudviklingen af Delta PANT 400, som er et 

andet af Triforks finansielle produkter. 

 

Aktiekapitalen er DKK 500.000. Selskabet er 100% 

ejet af Trifork A/S. 

 
Interprise Consulting A/S 

– Cvr-nr. 24209733 

Interprise Consulting er leverandør af konsulentydel-

ser inden for it-projektledelse samt infrastruktur 

baseret på Microsoft platform teknologier.  .   

 

Aktiekapitalen er DKK 926.100.  Selskabet er 100% 

ejet af Trifork A/S. 

 
QCon London Ltd.  

– Company No. 6091782 (UK) 

Selskabet blev stiftet i 2007 i partnerskab med 

C4Media, Inc. med henblik på at drive QCon konfe-

rencen i London.  Selskabet er 50% ejet af Trifork 

A/S. 

 

Trifork, Inc. –  2475044 (Delaware, USA) 

Selskabets primære funktion er salg og markedsfø-

ring af hele koncernens aktiviteter i Nordamerika.  

 

Selskabet er 100% ejet af Trifork Services A/S 
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Aktionærinformation 

Aktiekapital 
Selskabets aktiekapital udgør nominelt 18.000.000 

stk. aktier á 1 DKK. Aktierne er noteret på OMX Nor-

dic Exchange, Copenhagen under navnet Trifork A/S 

og fondskode DK0060102887. Aktien blev noteret den 

20. december 2007.  

Investor relations 
Selskabet har ikke til hensigt at afholde investorpræ-

sentationer med fast periodisk interval.  

 

Selskabet har som målsætning, at aktionærerne let 

kan få adgang til information om Selskabets udvikling 

via Selskabets hjemmeside, email-nyhedsbreve, 

halvårlige regnskabsoplysninger samt generalforsam-

linger i Århus. Materiale udarbejdet af Selskabet 

fremstår altid på dansk.  

 

Investorpræsentationer lægges ud på Selskabets 

hjemmeside senest dagen efter præsentationen er 

offentliggjort.  

 

Selskabet offentliggør meddelelser via OMX Nordic 

Exchance Copenhagen Company News Service. 

 

Kontaktperson – Investor Relations 

På Trifork A/S’ hjemmeside www.trifork.com findes 

yderligere informationer samt alle offentliggjorte 

meddelelser. Forespørgsler vedrørende relationer til 

investorer og aktiemarkedet kan endvidere rettes til: 

 

Adm. dir Jørn Larsen 

Telfon: 40728483 

e-mail: jla@trifork.com 

 

Fondsbørsmeddelelser i 2008 
 

Dato Meddelelse 

17.06.2008 

Trifork A/S Selskabsmeddelelse Tri-

fork A/S - Valgt som SKI leverandør til 

staten 

15.05.2008 
Trifork A/S Periodeoplysning Perio-

demeddelse nr. 1 - 2008 

17.04.2008 

Trifork A/S Insideres handler Trifork 

A/S - Indberetning i henhold til Vær-

dipapirhandelslovens §28 

02.04.2008 

Trifork A/S Referat fra generalforsam-

ling Afvikling af generalforsamling i 

Trifork A/S 

26.03.2008 
Trifork A/S Finanskalender Trifork A/S 

- Finanskalender 2008 

26.03.2008 
Trifork A/S Årsrapport Trifork Årsrap-

port 2007 

26.03.2008 
Trifork A/S Selskabsmeddelelse Tri-

fork A/S - Nye initiativer 

25.03.2008 

Trifork A/S Indkaldelse til generalfor-

samling Indkaldelse til ordinær gene-

ralforsamling i Trifork A/S 

18.03.2008 

Trifork A/S Årsregnskabmeddelelse 

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 

(opdateret) 

14.03.2008 
Trifork A/S Årsregnskabmeddelelse 

Koncernregnskab for 2007 

29.02.2008 
Trifork indgår aftale med Lægemidd-

delstyrelse 

11.02.2008 
Trifork iværksætter medarbejderak-

tieordning 

08.01.2008 
Trifork i ny samarbejdsaftale med 

AutIQ 

03.01.2008 

Trifork A/S - Insideres handler.  

Indberetning i henhold til Værdipapir-

handelslovens §28 

 

 

Finanskalender for regnskabsåret 2008 
 

Dato Meddelelse 

28.08.2008 Halvårsrapport 2008 

30.10.2008 Periodemeddelelse 3. kvartal 

19.03.2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 

17.04.2009 Ordinær generalforsamling 

. 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 
Halvårsrapporten omfatter et sammendraget kon-

cernregnskab for Trifork A/S. 

 

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 

International Financial Reporting Standards (IFRS), 

som godkendt af EU, her under IAS 34 om delårsrap-

porter, samt yderligere danske oplysningskrav for 

børsnoterede selskaber. 

Regnskabspraksis 
Halvårsrapporten er aflagt efter samme regnskabs-

praksis som Årsrapporten for 2007. 

 

 

http://www.trifork.com/
mailto:jla@trifork.com
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 Koncern resultatopgørelse 

 

Koncern balance 
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Koncern egenkapitalopgørelse 
 

Ege n k ap ita lo p gø re lse  fo r  k o n c e rn e n 30.06.2007

A k tie - O ve rfø rt Fo re slåe t

k ap ita l re su ltat u d b y tte I a lt

Ege n k ap ita l 1. jan u ar  2007 1.712.329 10.851.212 2.500.000 15.063.541

Udloddet  udby t t e 0 0 -2.500.000 -2.500.000

Per iodens  r esult at 0 1.437.559 0 1.437.559

For es lået  udby t t e 0 0 0 0

Ak t ieomby tning 81.507 1.396.190 1.477.697

Ak t ieemis s ion 13.206.164 -13.206.164 0 0

V æ r dir eguler ing  a f dat t er sels k aber 0 -1 .404.699 0 -1.404.699

Udby t t e egne ak t ier 0 202.833 0 202.833

Ege n k ap ita l 30. ju n i 2007 15.000.000 -723.069 0 14.276.931

Ege n k ap ita lo p gø re lse  fo r  k o n c e rn e n 30.06.2008

A k tie - O ve rfø rt Fo re slåe t

k ap ita l re su ltat u d b y tte I a lt

Ege n k ap ita l 1. jan u ar  2008 18.000.000 18.002.671 1.260.000 37.262.671

Udloddet  udby t t e 0 0 -1.260.000 -1.260.000

Per iodens  r esult at 0 1.278.056 0 1.278.056

For es lået  udby t t e 0 0 0 0

Sa lg  a f egne ak t ier 0 348.500 0 348.500

Udby t t e egne ak t ier 0 6.720 0 6.720

Ege n k ap ita l 30. ju n i 2008 18.000.000 19.635.947 0 37.635.947
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Koncern pengestrømsopgørelse 
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Noter til koncernregnskabet 
Forretningsområderne er opdelt på følgende led: 

 Services (Trifork Services A/S og Interprise Consulting A/S), med primært fokus på Performance, Proces 

og infrastruktur,  

 Solutions (Trifork Solutions A/S og Delta Software A/S), med primært fokus på Offentlige og Finansielle 

kunder, 

 Academy (Trifork Academy A/S og Trifork Inc.) med primært fokus på konferencer og kurser. 
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Selskabsoplysninger 

Trifork A/S 

 

Hovedkvarter - Århus 

Magrethepladsen 4 

8000 Århus C 

Danmark 

 

Telefon  87 32 87 87 

Telefax  87 32 87 88 

 

www.trifork.com 

info@trifork.com 

 

CVR-nr. 20 92 18 97 

Stiftet 1996 (omdannet til A/S den 26. juni 1998) 

Hjemsted: Århus 

 

Høje Tåstrup 

Spotorno Allé 4 

2630 Tåstrup 

Danmark 

 

Palo Alto, California, USA 
Trifork, Inc. 

200 Page Mill Road, Suite 100 

Palo Alto, CA, 94306  

USA 

 


