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Stærkt resultat fra førende IT-virksomheder
IT-virksomheden Outforce A/S købte i 2016 de to IT-virksomheder MindZet og it-Craft, og de
leverer alle tilfredsstillende årsregnskaber. Synergien mellem de tre virksomheder har ført til
fremgang bl.a. i form af ny kundetilgang.
De tre IT-virksomheder Outforce, MindZet og it-Craft er en del af IT Holding A/S, og de leverer hver
især gode resultater i forbindelse med de netop offentliggjorte årsregnskaber. Samtidig er det
lykkedes dem at få flere opgaver med fælles kundetilgang og dermed udnytte synergien mellem
de tre virksomheder.
Outforce har fremgang i forhold til resultatet sidste år og ender på 8,4 mio. kroner før skat mod 5
mio. kroner før skat i 2015/2016. Også hos MindZet har der været fremgang, og resultatet før skat
ender på 2,4 mio. kroner mod -0,7 mio. kroner før skat i 2015.
Hos it-Craft mangler man stadig to måneder i regnskabsåret, da man historisk set har haft 30/6
regnskab. Maj og juni som normalt er nogle af årets bedste måneder, mangler derfor i det 10
måneders regnskab, der lander med et resultat på 186t kr. før skat. Det samlede resultat for 12
måneder forventes at lande nogenlunde på niveau med sidste år.
- Vi er godt tilfredse med det samlede resultat. 2016/2017 har været et år, hvor vi har arbejdet på
at udnytte synergierne mellem tre stærke IT-virksomheder. Det har vist sig at være en stor fordel
for os at kunne tilbyde ydelser fra alle tre virksomheder, da vi nu kan dække en meget større del af
kundernes behov for hosting og IT-services, siger Enrico Augustinus, direktør i IT Holding A/S.

Stor synergieffekt
Outforce købte MindZet i august 2016, og fire måneder senere blev it-Craft også en del af familien.
Det har været en styrke for de tre virksomheder at kunne udnytte og kombinere deres forskellige
kompetencer, og for første gang ser de nu, at helt nye kunder vælger at købe ydelser fra alle tre
virksomheder. Det er bl.a. kunder som Claus Sørensen A/S, System Frugt, Løvbjerg Supermarked
og Rema1000.
- Vi ser rigtig gode muligheder i den nye konstellation, hvor vi nu kan tilbyde vore kunder en større
produktportefølje. Resultatet har da også været, at en række kunder allerede har valgt at købe
ydelser fra alle tre selskaber, og det er naturligvis glædeligt, siger Enrico Augustinus.
Outforce, MindZet og it-Craft står samlet godt rustet til de kommende år, men direktøren
anerkender også, at de går udfordringer i møde.
- Vi må erkende, at der i det nuværende marked er et højt prispres, og vi oplever en hård
konkurrencesituation med b.la. flere udenlandske konkurrenter. Samtidig stilles der nye krav,

f.eks. den kommende EU-dataforordning. Vi er dog fortrøstningsfulde, da vi med den nye
konstellation er godt rustet, og samtidig har vi et stærkt kapitalapparat i ryggen. Dermed er vores
forudsætninger for fremtiden gode, slutter Enrico Augustinus.
Enrico Augustinus forventer, at resultatet for 2017/2018 lander på et tilsvarende niveau.
Samlet beskæftiger de tre virksomheder 73 medarbejdere fordelt på seks lokationer i Danmark.
Outforce

MindZet

DKK '1000

2016/2017

2015/2016

2014/2015

Omsætning

52.815

45.662

57.026

Resultat før skat

8.414

5.038

9.773

Egenkapital

17.873

14.808

17.887

Medarbejdere

35

32

27

DKK '1000

2016/2017*

2015/2016

2014/2015

Omsætning

47.957

59.651

62.865

Resultat før skat

2.364

-747

2.383

Egenkapital

12.446

11.384

11.384

Medarbejdere

30

52

51

*16 mdr.
it-Craft

DKK '1000

2016/2017*

2015/2016

2014/2015

Omsætning

8.776

10.418

9.689

Resultat før skat

186

835

855

Egenkapital

1.942

2.102

1.762

Medarbejdere

13

11

9

*10 mdr.

For yderligere information kontakt venligst:
Enrico Augustinus, direktør i IT Holding A/S, mobil: 20 49 56 19

Kort om Outforce A/S:
Outforce A/S er totalleverandør inden for IT infrastruktur og hostingydelser og tilbyder cloudløsninger og konsulentydelser i absolut topklasse. Med virksomhedens hovedkontor og to
moderne topsikrede datacentre i Middelfart tilbyder Outforce en to-center løsning, hvor
virksomheders IT opbevares under maksimalt trygge forhold. Outforce tager udgangspunkt i
virksomhedens behov og skaber dedikerede, skræddersyede løsninger, og specialiserede IT folk
yder support og beredskab 24-7. Læs mere på www.outforce.dk
Kort om MindZet A/S:
MindZet A/S er Microsoft specialister på softwaresiden og hjælper med drift af IT-applikationer og
driftsopgaver som f.eks. overvågning, dokumentation og opdatering via platformen MindZet
Cloud Services. MindZet varetager driften uagtet, om serveren er placeret hos kunden, hos en
hosting-partner eller i skyen – eller et mix. MindZet har stor erfaring med outsourcing og drift af
komplekse, internationale softwareløsninger for mellemstore og store virksomheder. MindZet
hjælper ligeledes kunder med at opbygge og udbygge deres IT-kompetencer, herunder at
introducere supportprocesser og sikre struktur og dokumentation. MindZet har kontorer i Kolding,
Sønderborg, Århus og Glostrup. Læs mere på www.mindzet.com
Kort om it-Craft A/S
it-Craft A/S er et 100% SQL-konsulenthus, der i december 2016 blev en del af USTC-gruppen via en
70% ejerandel. Selskabets 2 stiftere, Thomas Vestergaard og Rasmus Glibstrup, der etablerede
virksomheden tilbage i 2002, ejer fortsat de resterende 30%. it-Craft har med sit 100% fokus på
optimering og drift af Microsoft SQL de kompetencer, der sikrer kunderne den bedste platform for
deres applikationer som eks. AX, BI, Navision m.v. it-Craft leverer ydelser fra ad-hoc
performanceoptimering til 100% overtagelse af driftsansvar, og har status som Microsoft
Managed Partner. Det sikrer kunderne et højt kompetenceniveau, høj kundetilfredshed og
gennemarbejdet dokumentation for veludført arbejde. it-Craft er beliggende i Aarhus, men har
kunder i hele landet. Læs mere på www.it-craft.dk

