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Årsrapport for 2012
Succesfuldt frasalg af Network og Telecom
Bestyrelsen og direktionen har i dag godkendt årsrapporten for 2012. Årsrapporten følger i sin helhed som
vedhæftet PDF-fil og rummer følgende hovedpunkter:
§
§
§
§
§
§
§

Omsætningen fra forsættende aktiviteter udgør 50,1 mio. kr. mod 47,8 mio. i 2011.
Resultat før renter og afskrivninger (EBITDA) for fortsættende aktiviteter udgør 1,9 mio. kr.
(2011: -1,6 mio. kr.).
Primært driftsresultat før særlige poster for fortsættende aktiviteter andrager -1,2 mio. kr. (2011:
-5,6 mio.kr.). Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver udgør heraf 3,1 mio. kr.
Resultat af ophørende aktiviteter udgør -23,0 mio. kr. (2011: 5,6 mio. kr.). Resultatet indeholder
tab ved afhændelse af aktiviteter på 30,9 mio. kr.
Årets resultat udviser et underskud på 26,3 mio. kr. (2011: -1,1).
Årets pengestrøm fra driftsaktivitet udgør 15,5 mio. kr. og den samlede pengestrøm, blev positiv
med 16,9 mio. kr.
Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2012 i alt 53,7 mio. kr. mod 80,7 mio. kr. pr. 31.
december 2011.

Af væsentlige begivenheder i regnskabsåret:
§
§
§
§
§
§

Frasalg af aktiviteterne i Comendo Telecom A/S
Salg af datterselskabet Comendo Network A/S
Ny administrerende direktør Gert Rieder tiltræder
Aktiviteterne i datterselskabet Comendo USA Inc. afvikles
SikkerMail – nyt hosted krypteringsprodukt introduceres med succes
Network vinder DSB udbud på WAN-kredsløb

Af væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb kan nævnes:
§
§

Beslutning om at finde en investor der sammen med Comendo kan realisere potentialet i Security
Aktietilbagekøbsprogram

Forventninger til 2013:
§

For 2013 forventes EBITDA at udgøre 3 mio. kr.
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Se også: www.comendo.com
Som pionerer inden for cloud-baseret it-sikkerhed, fokuserer vi på at udvikle og tilbyde en stadigt større
del af virksomhedens it-sikkerhed som en tjeneste i skyen.
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