
   

First North meddelelse nr. 8 – 29. november 2006 
 
Resume 

Wirtek opnåede i regnskabsåret 2005/06 en omsætning på 23,4 mio. kroner, en vækst på 21 
%, og et driftsresultat (EBIT) på 1,1 mio. kroner. Det forventede fald i driftsresultat er direkte 
relateret til Selskabets omfattende vækst- og internationaliseringsstrategi og væsentligt bedre 
end først anslået i selskabets prospekt dateret 7. juni 2006. Ledelsen er meget tilfreds med 
Selskabets udvikling og resultater. 

 
Wirtek offentliggør årsrapport for 2005/06 

Regnskabsåret 2005/06 var året hvor Selskabet iværksatte en ny vækst- og 
internationaliseringsstrategi. Selskabet har opnået en række ambitiøse mål i løbet af 
regnskabsåret, og implementeringen af vækst- og internationaliseringsstrategien er vel 
undervejs.  

 
Opsummering af hoved- og nøgletal: 

• Omsætningen er steget fra DKK 19,3 mio. i 2004/05 til DKK 23,4 mio. i 2005/06, 
svarende til en vækst på 21 %. 

• Driftsresultatet før renter og skat (EBIT) blev på DKK 1,1 mio. for 2005/06, et fald på 
DKK 2,7 mio. i forhold til 2004/05. Faldet i EBIT skyldes primært planlagte 
omkostninger i forbindelse med implementering af Selskabets vækst- og 
internationaliseringsstrategi. Den opnåede EBIT for 2005/06 er DKK 0,4 mio. højere 
end anslået i selskabets offentliggjorte prospekt dateret den 7. juni 2006. 

• Selskabets egenkapital er steget fra DKK 5,4 mio. i 2004/05 til DKK 25,8 mio. i 
2005/06, hvoraf DKK 21,3 mio. kr. er indbetalt ved kapitalforhøjelsen ved notering på 
First North. Selskabets egenkapitalandel (soliditet) er på 89 %. 

  

Vigtige begivenheder for Wirtek i regnskabsåret 2005/06: 

• Optagelse til handel på First North markedspladsen. 

• Etablering af et softwareudviklingscenter i den rumænske universitetsby Cluj. 

• ISO 9001:2000 certificering af Wirteks danske afdelinger. 

• Vækst i antal medarbejdere fra 29 – 60. 

• Styrkelse af den daglige ledelse med lederteam, som er vokset fra 2-5. 

• Etablering af Wirtek Academy til kompetence- og karriereudvikling. 

 

Forventninger til fremtiden: 

• Forventet omsætningsvækst på 37 – 45 % for regnskabsåret 2006/07. 

• Selskabets forventer et mindre minus i EBIT for regnskabsåret 2006/07 på grund af 
fortsat store investeringer i implementeringen af Selskabets vækst- og 
internationaliseringsstrategi. Allerede fra regnskabsåret 2007/08 forventer Selskabet, 
at overskudsgraden er over 10 %.  

• Fortsat investering i ekspansion af det rumænske softwareudviklingscenter. 

• Etablering i Tyskland. 



   

• Øget omsætning fra nye kunder og derved reduktion af afhængigheden af 
enkeltkunder. 

• ISO 9001:2000 certificering af Wirteks rumænske afdeling. 

• Minimum ét opkøb/fusion i løbet af regnskabsåret 2006/07. 

• Selskabet har ansat en økonomichef med stor international erfaring per 1. januar til 
yderligere styrkelse af lederteamet og gearing af virksomheden til international vækst. 

 
Opstilling af hovedtal  
 

DKK (1.000) 2005/06 2004/05 2003/04 

Nettoomsætning 23.426 19.279 13.641 

Resultat af primær drift 1.096 3.771 2.465 

Finansielle poster, netto 262 339 23 

Resultat før skat  1.358 4.111 2.488 

Aktiver i alt 28.964 9.824 6.087 

Egenkapital 25.766 5.396 3.166 
 
 
Selskabets aktiebesiddelser i selskabet 
Selskabet har en beholdning af egne aktier på 36.000 styk. 
 
Bestyrelsen og direktionens direkte og indirekte aktiebesiddelser i Selskabet per 
30/9 2006  
Michael Aaen, Adm. Direktør   1.639.523 aktier 
Adnan Özari, Salgs- og Marketingdirektør 327.046 aktier 
Bestyrelsen har ingen aktiebesiddelser i Selskabet. 
 
Godkendt rådgiver og dennes relevante medarbejderes samlede eller indirekte 
aktiebesiddelser i Selskabet per 30/6 2006.  
Per Vestergaard, CDI Brocorfi A/S, har 1.200 aktier i Selskabet 
 
Finanskalender 
Generalforsamling: 12. december 2006 
Kvartalsmeddelelse, 1. kvartal 2006/07: 26. februar 2007 
Halvårsmeddelelse 2006/07: 30. maj 2007 
Kvartalsmeddelelse, 3. kvartal 2006/07: 31. august 2007 
Årsrapport 2006/07: 29 november 2007 
 
Om Wirtek a/s  
Wirtek er et softwareudviklingshus med kernekompetencer inden for indlejret software, 
applikationer og infrastruktur til mobil telekommunikation. Stærke kompetencer inden for 
softwareudvikling og projektledelse, indgående kendskab til telekommunikationssektoren og 
en fleksibel samarbejdsmodel, der muliggør insourcing og forskellige former for outsourcing, 
sikrer Wirtek kernekunderelationer baseret på høj grad af tillid i samarbejdet og stor 
kundetilfredshed. 
 
 



   

Yderligere information:  
 
Michael Aaen, Administrerende direktør, WirTek A/S, Tlf.: +45 7214 6660 
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø 
www.wirtek.com 
 
Per Vestergaard, Godkendt Rådgiver, CDI Brocorfi A/S, Tlf.: +45 9811 0055 
 


