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Væksten fortsætter – Omsætningen steg 23% i Q2 2020 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Bestyrelsen for Wirtek A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsregnskabet for 1. halvår 

2020 for Wirtek koncernen.  

Hoved- og nøgletal for perioden 1. januar – 30. juni 2020 

TDKK Q2 2020 Q2 2019 Ændring H1 2020 H1 2019 Ændring 

Nettoomsætning        6.663         5.411  23%      13.656       10.777  27% 

EBITDA          793           391  103%        1.654           707  134% 

EBITDA-margin (%)     11,9%      7,2% 65%       12,1%       6,6% 85% 

Resultat før skat          729           342  113%        1.552           636  144% 

Likvider ultimo perioden              4.544         1.084  319% 

 

Højt aktivitetsniveau i 1. halvår 2020 

• Omsætningen steg med 23% i Q2 2020 og 27% for 1. halvår 2020. 

• COVID-19 har kun påvirket aktiviteten på to områder: 

o En af Wirteks amerikanske kunder satte to nye projekter i bero primo Q2 2020 (nu 

igangsat ved udgangen af Q2 2020). 

o En udenlandsk kunde reducerede aktiviteten i slutningen af Q2 2020, hvilket er 

indregnet i Wirteks forventninger for 2020.   

• Driftsresultatet (EBITDA) steg med 103% i Q2 2020 og 134% i 1. halvår 2020:  

o Et fortsat stort omkostningsfokus, en høj kapacitetsudnyttelse i selskabets 
rumænske datterselskab samt omkostningseffekten fra fusionen af datterselskabet 

Software-Pro ApS har ført til en forbedring af rentabiliteten i 1. halvår 2020.  

o EBITDA-marginen steg fra 6,6% til 12,1% i 1. halvår 2020. 

• Wirtek iværksatte grundet COVID-19 i marts måned en række initiativer, så vores 

medarbejdere kan servicere kunderne under hensyntagen til hindring af smittespredning 
og ikke mindst medarbejdernes sikkerhed.  

 

Opjustering af forventningerne til 2020 
(jf. selskabsmeddelelse nr. 119 af 5/8 2020) 

• Resultat før skat opjusteres fra 1,55–1,75 mio. kr. til 1,9–2,2 mio. kr. (+41%–64%).  

• Omsætningen for 2020 fastholdes på 26–28 mio. kr. (+12%–21%).  

• Likviditetsberedskabet forventes at blive styrket markant gennem driften i løbet af 2020.  

 

”En omsætningsvækst på 23% i 2. kvartal 2020 og en fordobling af resul-
tatet før skat var mere, end vi havde forventet ved årets start - og det på 

trods af COVID-19 pandemien. Derfor har vi opjusteret forventningerne til 
årets resultat før skat fra 1,55–1,75 mio. kr. til 1,9–2,2 mio. kr., eller en 

vækst på 41%–64% i 2020. Vi er meget tilfredse med resultatet og 

forventer også et spændende 2. halvår 2020”, udtaler Michael Aaen, Adm. 
direktør hos Wirtek A/S.   

Wirtek er et konsulent- og udviklingshus, som leverer outsourcing af softwareudvikling og produkttest til en række 

kunder i Danmark og udlandet. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer fleksible ydelser af 

høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og 

portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger. Wirtek fokuserer på at opbygge langvarige kunde-

partnerskaber ved at skabe merværdi for vores kunder. Se yderligere information på www.wirtek.com.  

Wirtek A/S er noteret på Nasdaq Copenhagen – WIRTEK (DK0060040913) 

 

Wirtek A/S 

Niels Jernes Vej 10 

DK- 9220 Aalborg Ø 

Telefon: 7214 6660 

Email: ir@wirtek.com 

www.wirtek.com 

CVR-nr. 26 04 22 32

  

 

http://www.wirtek.com/
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE34955&name=WIRTEK&ISIN=DK0060040913
mailto:ir@wirtek.com
http://www.wirtek.com/
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Eksponering til near-shore outsourcing 

og digitale forretningsmodeller  

Den positive udvikling i Q1 2020 fortsatte i 

Q2 2020.  

Stigningen i aktivitetsniveauet dækker over 
både eksisterende kunders øgede brug af 

Wirteks ydelser samt udvidelse af kunde-

porteføljen med tre nye kunder - to nye 

projektkunder og et nyt kundeteam.  

COVID-19 har kun påvirket Wirtek og 

Wirteks kunder i mindre udstrækning, da 
en af Wirteks styrker altid har været evnen 

til at arbejde agilt og på afstand. Den 
midlertidige omstilling til hjemmearbejds-

pladser har således ikke ændret vores 

muligheder for at servicere kunderne. 

På tilfredsstillende vis har det således været 

muligt at levere en omsætningsudvikling på 
niveau med forventningerne for 1. halvår 

2020, mens vores stramme omkostnings-

fokus, og ikke mindst fokus på en så lean 
arbejdsgang som muligt, har løftet 

rentabiliteten væsentligt. Dette resulterede 

i, at vi den 5. august opjusterede 
forventningerne til årets resultat før skat; 

jf. selskabsmeddelelse 119. 

 

Wirtek er en digital aktør 

Wirtek er en digital aktør, der hjælper 
virksomheder med deres digitaliserings-

planer, hvilket kan være alt fra udvikling af 
forretningskritiske softwareløsninger med 

tusindvis af brugere til kvalitetssikring af 

software- og hardwareprodukter.  

En lang række af Wirteks kunder har haft et 

mangeårigt strategisk samarbejde med 
selskabet, hvor Wirtek opbygger og styrer 

fleksible kundeteams med den efterspurgte 

tekniske specialviden, som komplementerer 
den pågældende kundes egne udviklings-

afdelinger. 

Det som primært driver efterspørgslen efter 

Wirteks ydelser er: 

• Adgang til et fleksibelt ressource-
apparat på vores to udviklings- og 

testcentre i Rumænien (fleksibel 

forretningsmodel). 

• Adgang til vores mange 

højtuddannede softwareudviklere og 

testere (teknisk specialviden). 

• Omkostningsoptimering. 

Wirtek opererer på et stort og voksende 

marked for outsourcing af digitale 

produkter og test, og vi forventer at 
væksten fortsætter i 2. halvår 2020 med 

nogle spændende projekter. COVID-19 
situationen kan pludselig ændre sig i en 

uventet retning, hvorfor vi fastholder linjen 

med hjemmearbejde, så vidt det er muligt. 

 

Opjustering af forventningerne 2020 

Ledelsen har på baggrund af 1. halvårs 
resultat og den nuværende pipeline 

opjusteret resultatet før skat i 2020 fra 
1,55-1,75 mio. kr. til 1,9-2,2 mio. kr. (+41-

64%), mens forventningen til omsætningen 

for 2020 fastholdes på 26-28 mio. kr. 

(+12-21%).  

Likviditetsberedskabet forventes ligeledes 
at blive styrket markant gennem driften i 

løbet af 2020.  

 

Omsætning som forventet 

Wirtek realiserede en omsætning i Q2 2020 

på 6.663 t.kr, svarende til en vækst på 

23% i forhold til samme periode 2019. 

For 1. halvår som helhed steg omsætningen 
med 27% til 13.656 t.kr. Heraf havde 

Danmark en omsætningsandel på 72%. 

Primo Q2 2020 blev to nye kundeprojekter 
hos en amerikansk kunde sat i bero, men 

de blev allerede ved udgangen af kvartalet 

igangsat igen.  

Tilsvarende har der været en enkelt 

udenlandsk kunde, som har reduceret 
aktiviteten i slutningen af Q2 grundet 

COVID-19, hvilket er indregnet i selskabets 

forventninger til 2020.  

Generelt har vi i slutningen af Q2 2020 set 

en stigende efterspørgsel fra en række 
kunder, som mere end opvejer den 

reducerede aktivitet pga. COVID-19.  

 

EBITDA væsentligt forbedret 

Driftsresultatet (EBITDA) for Q2 2020 blev 
på 793 t.kr. - en vækst på 103% i forhold 

til samme periode 2019.  

Resultatforbedringen kan henføres til de 
løbende effektiviseringsforbedringer - 

specielt i forhold til optimal kapacitets-
udnyttelse i det rumænske datterselskab, 

hvor hovedparten af koncernens 

personaleomkostninger ligger.   



   

 

I begyndelsen af Q2 2020 blev det 100% 

ejede datterselskab Software-Pro ApS 
fusioneret med moderselskabet Wirtek A/S 

for yderligere at reducere omkostnings-

basen. 

Driftsresultatet (EBITDA) for 1. halvår blev 

på 1.654 t.kr. - en vækst på 134% i forhold 

til samme periode 2019.  

Wirtek havde afskrivninger for 46 t.kr. i 1. 

halvår. Hovedparten af selskabets indkøb af 
inventar og it-udstyr udgiftsføres straks, 

således at afskrivningsgrundlaget er på et 

lavt niveau.  

 

Negative renter belaster  

Wirtek havde finansielle omkostninger på 

56 t.kr. i 1. halvår 2020 mod 37 t.kr. i 

samme periode 2019.  

Selskabet har finansielle omkostninger fra 

negative renter på bankindestående samt 
valutarelaterede omkostninger i forbindelse 

med koncerninterne transaktioner.  

Wirtek har en driftskredit, som dog 

sjældent udnyttes.  

 

Resultat før skat mere end fordoblet 

Wirteks resultat før skat blev således 729 

t.kr. i Q2 2020 (+113%), og for halvåret 
som helhed blev resultatet før skat på 

1.552 t.kr. (+144%).  

 

Likviditetsberedskabet styrket 

Wirtek havde ved udgangen af 1. halvår 
2020 en likvid beholdning på 4.544 t.kr., en 

vækst på 319% i forhold til samme periode 

2019.  

Siden udgangen af 2019 har positive 

pengestrømme fra driften løftet likviditeten 
markant. Således er den likvide beholdning 

øget med 2.186 t.kr. 1. halvår 2020, på 

trods af udbyttebetaling i april måned på 

1.104 t.kr.  

 

 

 

Robust kapitalstruktur 

Pr. 30 juni er egenkapitalen opgjort til 
4.083 t.kr. og egenkapitalandelen er på 

39%. 

Investor Relations initiativer 

Wirtek har indgået en likviditetsstilleraftale 

med Lago Kapital Ltd fra februar 2020, for 
derigennem at sikre et spread mellem 

købs- og salgspriser på Wirteks aktier på 

maksimalt 4%.  

Wirtek er desuden overgået fra halvårs-

rapportering til kvartalsrapportering i 2020, 

for at øge transparensen.   

Selskabets ledelse indstillede til den 

ordinære generalforsamling for 2019 en 

udbetaling af udbytte på 0,16 kr. per aktie.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget på 

generalforsamlingen i april måned.  

Udbyttet svarede til et direkte afkast på 

2,2% i forhold til slutkursen på Wirteks 

aktier ultimo 2019. 

 

Øvrige bemærkninger til den økono-
miske rapportering for første halvår 

2020 

Wirtek koncernen består af Wirtek A/S og 

det 100% ejede rumænske datterselskab 

Wirtek SRL. 

Siden afslutning af halvåret, den 30. juni 

2020 har Wirtek ikke foretaget væsentlige 
dispositioner, som forrykker selskabets 

økonomiske stilling. 

Halvårsregnskabet for Wirtek koncernen er 
ikke revideret eller reviewet af selskabets 

revisor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Yderligere information 

• Michael Aaen, Adm. direktør, Wirtek A/S, Tlf.: +45 2529 7575 

• Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek A/S, Tlf.: +45 2125 9001 

• Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Tlf.: +45 2176 4317 

 

Finanskalender 

Q3 2020: 18. november 2020  

Årsrapport 2020: 4. marts 2021 



   

 

 

Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 30. juni 2020 

TDKK Q2 2020 Q2 2019 H1 2020 H1 2019 

Nettoomsætning        6.663         5.411       13.656       10.777  

Andre eksterne omkostninger           865            755         1.923         1.588  

          

Bruttofortjeneste       5.799        4.656      11.733        9.189  

Personaleomkostninger        5.006         4.265       10.079         8.482  

          

EBITDA          793           391        1.654           707  

Af- og nedskrivninger            24             17             46             34  

          

Resultat af primær drift          769           374        1.608           673  

Finansielle omkostninger            40             32             56             37  

          

Resultat før skat          729           342        1.552           636  

Skat            18             60             71             89  

          

RESULTAT EFTER SKAT          710           282        1.482           547  

Pengestrømsopgørelse for perioden 1. januar – 30. juni 2020 

TDKK Q2 2020 Q2 2019 H1 2020 H1 2019 

EBITDA          793           391         1.654           707  

Finansielle omkostninger          (40)          (32)          (56)          (37) 

Valutaregulering ført på egenkapitalen              3             (5)              4           (35) 

Ændring i tilgodehavender         (296)         (387)              4          (239) 

Ændring i igangværende arbejde            -               -               78             -    

Ændring i andre tilgodehavender         (154)            25          (215)            30  

Ændring i kortfristede gældsforpligtelser        1.673          (322)        1.937          (323) 

          

Pengestrøm fra driften      1.979         (330)      3.406          103  

       

Investeringer i anlægsaktiver         (167)         (136)         (195)         (271) 

Andre investeringer          150             -             150             -    

          

Pengestrøm fra investeringer          (17)        (136)          (45)        (271) 
       

Salg af egne aktier            -               -               -               -    

Betalt selskabsskat          (19)          (59)          (71)          (59) 

Udbetalt udbytte      (1.104)         (759)      (1.104)         (759) 

          

Pengestrøm fra finansiering     (1.123)        (818)     (1.175)        (818) 

          

Pengestrøm i alt         839      (1.284)      2.186         (986) 

Likvide beholdninger, primo        3.705         2.365         2.358         2.067  

          

LIKVIDE BEHOLDNINGER, ULTIMO      4.544       1.081       4.544       1.081  

   



   

 

 

Balance 30. juni 2020 

TDKK 30. jun 2020 31. dec 2019 

AKTIVER 
   

ANLÆGSAKTIVER 
   

Immaterielle anlægsaktiver 
   

Goodwill                 345                  200  

Software                    4                     1  

Materielle anlægsaktiver    

Inventar og it-udstyr                 177                  178  

Finansielle anlægsaktiver    

Lejedepositum og andre tilgodehavender                 128                  130  

      

ANLÆGSAKTIVER I ALT                655                 509  

OMSÆTNINGSAKTIVER 
   

Tilgodehavender 
   

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser              3.278               3.360  

Andre tilgodehavender              1.269               1.054  

Udskudt skat                 800                  800  

Likvide beholdninger              4.544               2.358  

      

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT             9.891              7.572  

      

AKTIVER I ALT           10.545              8.081  

PASSIVER 
   

EGENKAPITAL 
   

Selskabskapital              1.035               1.035  

Reserve for valutakursregulering                  -                     -    

Overført resultat              3.048               2.671  

      

EGENKAPITAL I ALT             4.083              3.706  

    

GÆLDSFORPLIGTELSER    

Langfristede gældsforpligtelser   
 

Gæld til associerede virksomheder                  -                     -    

Øvrig langfristet gæld                  -                     -    

Kortfristede gældsforpligtelser 
   

Leverandører af varer og tjenesteydelser                 821                  765  

Anden gæld              5.641               3.610  

      

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT             6.462              4.375  

      

PASSIVER I ALT           10.545              8.081  

 



   

 

 
                

Egenkapitalforklaring 1. halvår 2020 

TDKK 30. jun 2020 30. jun 2019 

Egenkapital 1. januar              3.706               2.979  

Udbyttebetaling            (1.104)               (759) 

Valutakursreguleringer, udenlandske 

datterselskaber 
                 (1)                  (2) 

Salg af egne aktier                  -                     -    

Periodens resultat              1.482                  547  

EGENKAPITAL 30. JUNI             4.083              2.765  

 
 

 

Nøgletal for 1. halvår 2020 

  H1 2020   H1 2019   

Resultat per aktie, EPS 0,21 kr.  0,08 kr.  

EBITDA-margin 12,1% 6,6% 

Likviditetsgrad 153% 139% 

Egenkapitalandel (Soliditetsgrad) 39% 44% 

Egenkapitalforrentning 36% 20% 

 

 

Selskabskapital 

Selskabskapitalen omfatter pr. 14. august 2020 i alt 6.902.412 stk. aktier på hver nominelt 

0,15 kr. 

Direktionens og bestyrelsens direkte og indirekte aktiebesiddelser i Wirtek A/S  

pr. 14. august 2020  

Michael Aaen, Administrerende Direktør: 2.705.164 aktier 

Kent M. Sørensen, Bestyrelsesformand: 982.398 aktier 

Jens Uggerhøj, Bestyrelsesmedlem: 412.739 aktier 

Godkendt rådgiver og dennes relevante medarbejderes samlede eller indirekte 

aktiebesiddelser i Selskabet pr. 14. august 2020  

Per Vestergaard, CDI Global ApS, 1.650 aktier 

Revisor 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Visionsvej 51, 9200 Aalborg 

Udsagn om fremtiden  

Denne selskabsmeddelelse indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Wirtek 
koncernens fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme og fremtidige 

målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser 
for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om 

fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil 

være uden for Wirtek koncernens kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det 
faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtømmende 

omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder 

markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold. 


