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Resume: Årsrapport for 2011
Turbulent år med tilfredsstillende resultat
Bestyrelsen og direktionen har i dag godkendt årsrapporten for 2011. Årsrapporten følger i sin helhed som
vedhæftet PDF-fil og rummer følgende hovedpunkter:

•

Omsætningen udgør 118,4 mio. kr. mod 62,2 mio. i 2010 (6 mdr.).

•

Resultat før renter og afskrivninger (EBITDA) udgør 9,3 mio. kr. mod 7,2 mio. kr. i 2010 (6 mdr.).

•

Primært driftsresultat (EBIT) andrager 1,2 mio. kr. mod minus 11,5 mio. kr. i 2010 (6 mdr.). Af- og
nedskrivninger på anlægsaktiver udgør heraf 8,0 mio. kr.

•

Årets pengestrøm fra driftsaktivitet udgør 10,0 mio. kr. og den samlede pengestrøm blev negativ med
1,4 mio. kr.

•

Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2011 i alt 80,7 mio. kr. mod 82,3 mio. kr. pr. 31. december
2010.

Af væsentlige begivenheder i regnskabsåret og efter regnskabsårets udløb kan nævnes:

•

Salg af Telecoms privatkundesegment til service-provider.

•

Flot vækst i Securitys salg af egenudviklede FENCE-produkter.

•

Øjeblikkeligt ophør af samarbejdet med det amerikanske datterselskabs CEO og COO.

•

Beslutning om terminering af aktiviteterne i det amerikanske datterselskab Comendo USA Inc.

•

Primære kredsløbsleverandørs konkurs håndteret professionelt af Network uden væsentlig kundeafgang.

•

Network vinder DSB udbud på WAN-kredsløb (marts 2012).

•

Ansættelse af ny adm. direktør Gert Rieder pr. 26. marts 2012.

Forventninger til 2012:

•

For 2012 forventes EBITDA at udgøre 15 mio. kr. svarende til en vækst på ca. 60% i forhold til 2011.
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Yderligere oplysninger:
CEO Gert Rieder
Telefon +45 7025 2223
E-mail: gert.rieder@comendo.com
CFO Christian Laustrup
Telefon +45 7025 2223
E-mail: christian.laustrup@comendo.com
Se også: www.comendo.com

Kort om Comendo
Mere end 375 partnere sælger selskabets services inden for it-sikkerhed, IP- og mobiltelefoni, internetforbindelser,
backup & recovery, hosting og co-location. Comendo har i dag knap 30.000 erhvervskunder, kontorer i Danmark,
Sverige, Norge, og Dubai og beskæftiger knap 80 medarbejdere.
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