InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark

Delårsrapport for 1. kvartal 2012/13
1. oktober – 31. december 2012

Selskabsmeddelelse nr. 7-2012/13
24. januar 2013

Ny CEO eksekverer InterMails planer
”Som ny direktør er jeg blevet ansat til at eksekvere virksomhedens strategi, herunder at ændre virksomheden
til en kunde og salgsdrevet organisation. Det er sket, men det tager helt naturligt tid før effekten viser sig. De
mange og nødvendige tiltag er blevet eksekveret, og der er opnået en række større ordrer i både Kommunikation
og Konvolut. Markedssituationen i Sverige er stadig udfordrende. Derimod har det danske marked vist en underliggende styrke, som Kommunikation har kunnet udnytte. I Konvolut har opgaven været at skabe sammenhæng
mellem produktion og salg, samt få salgsorganisationen på plads. Det opnåede driftsresultat på 1 mio. kr. i 1.
kvartal 2012/13 er stadig langt fra det fulde potentiale” siger CEO Morten Damgaard.

HOVEDPUNKTER
I 1. kvartal 2012/13 blev omsætningen på 137,0 mio. kr. mod 143,7 mio. kr. i 1. kvartal 2011/12. Korrigeret for valutakurseffekt faldt aktiviteten med 7,4%, hvilket primært dækker over en væsentlig omsætningsreduktion i Konvolut
på 9,7%. Der er i kvartalet indgået flere store ordrer, som vil have en omsætningsmæssig effekt fra 2. kvartal
2012/13.
EBIT før særlige poster blev 0,8 mio. kr. i 1. kvartal 2012/13 mod 2,9 mio. kr. året før. Særlige poster udgjorde -0,6
mio. kr. mod -2,6 mio. kr. i 1. kvartal 2011/12, hvorved EBIT efter særlige poster blev på 0,2 mio. kr. i 1. kvartal
2012/13 mod 0,3 mio. kr. året før. De særlige poster i 1. kvartal 2012/13 vedrører strukturelle omkostninger i forbindelse med produktionssamkøring og reduktion af medarbejderstaben.
Medarbejderstaben er i perioden blevet reduceret med 32 medarbejdere, to mindre produktionsenheder er blevet
lukket, og back-office funktioner er blevet centraliseret. Tiltagene forventes at have en positiv helårseffekt på 17 mio.
kr.
Resultatet før skat blev i 1. kvartal 2012/13 på -2,3 mio. kr. mod -3,2 mio. kr. i samme periode sidste år.
Pengestrøm fra driftsaktivitet er faldet fra 3,6 mio. kr. i 1. kvartal 2011/12 til 0,5 mio. kr. i 1. kvartal 2012/13.
Egenkapitalen er pr. 31. december 2012 opgjort til 70,1 mio. kr. mod 111,0 pr. 31. december 2011, svarende til en
soliditet på 18,3%.
Det finansielle beredskab var ved udgangen af perioden på 11,5 mio. kr. På den ordinære generalforsamling den 24.
januar kl. 17:00 vil bestyrelsen søge bemyndigelse til yderligere styrkelse af kapitalgrundlaget.

FORVENTNINGER TIL 2012/13
Ledelsen fastholder forventningerne til en koncernomsætning i niveauet 470-500 mio. kr. mod 514 mio. kr. i
2011/12, et EBIT før særlige poster i niveauet 0-10 mio. kr. og et resultat før skat (EBT) i niveauet -10-0 mio. kr.
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Ledelsesberetning

TIL AKTIONÆRERNE
Det første kvartal af regnskabsåret 2012/13 markerer en ny begyndelse for InterMail. Det var et kvartal, der var præget af
et højt tempo og mange forandringer, som ikke bare udstikker retningen for virksomheden i 2012/13, men også de kommende år.
I forhold til de operationelle målsætninger var udviklingen i kvartalet således positiv. De mange og nødvendige tiltag, der
er gennemført i kvartalet, forventes at få en mindre effekt i 2. halvår 2012/13 og forventes at slå fuldt igennem i 2013/14.
Det regnskabsmæssige resultat var på niveau med forventningerne, men et driftsresultat for perioden på 1. mio. kr. ligger
langt fra den ønskede rentabilitet for de kommende år.
Jeg tiltrådte 23. oktober og har forestået en omfattende analyse af InterMails situation. Det har stået klart, at der har
været behov for en transformation og rationalisering af virksomheden, som jeg også anslog i årsrapporten 2011/12. Det
har omsat sig i en række initiativer, der er implementeret i 1. kvartal 2012/13.
Tiltagene omfatter blandt andet: 1) En styrkelse af salgsorganisationen, hvor antallet af kundebesøg eksempelvis skal
fordobles i Konvolut. 2) Centralisering af back-office-funktioner og yderligere professionalisering af organisationen med
konsekvent fokus på at skabe værdi for kunderne. 3) Nedlukning af mindre lokationer i Hedensted og Huskvarna og
yderligere centralisering af produktionen. 4) En reduktion af medarbejderstaben med 32 ansatte. Effekten af de gennemførte initiativer slår først fuldt igennem i 2013/14, herunder den reducerede omkostningsbase, som vil påvirke driftsresultatet positivt med 17 mio. kr.
Det større salgsfokus har gavnet både Kommunikation og Konvolut og udmøntet sig i både større rammeordrer fra eksisterende kunder og en udvidelse af kundeporteføljen på de digitale løsninger.
Selvom markedssituationen fortsat er udfordrende, er der altså grund til at glæde sig over en række lovende tiltag og
resultater. I InterMail har vi en følelse af at være på rette spor. Nu ser jeg frem til, at transformationen også vil kunne ses
sort på hvidt i regnskaberne for næste år.

Morten Damgaard
CEO
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HOVED- OG NØGLETAL
1. kvartal

1. kvartal

Helår

2012/13

2011/12

2011/12

136.975

143.677

513.628

6.025

8.219

14.719

5.205

5.329

18.332

820

2.890

-3.613

-642

-2.552

-17.643

178

338

-21.256

Finansielle poster

-2.507

-3.522

-14.845

Resultat før skat (EBT)

-2.329

-3.184

-36.101

365.045
70.066
134.888
160.091

403.764
111.046
144.012
148.706

383.701
73.073
138.279
172.349

Pengestrøm fra drift (CFFO)

511

3.603

(215)

NØGLETAL
Cash Flow pr. aktie á 20 kr. (CFPS)
Børskurs, ultimo
EBITDA-margin
EBIT-margin
Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (ROIC)
Egenkapitalforrentning (ROE)
Soliditetsgrad, koncern
Soliditetsgrad, moderselskab
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere
Antal fuldtidsansatte medarbejdere, ultimo

0
21
4
1
0
-3
19,2
37,9
385
377

3
20
6
2
1
-3
27,5
42,0
420
415

0
18
3
-1
-1
-46
19,0
27,0
415
393

(1.000 kr.)

RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning
Resultat før afskrivn., fin. poster, skat og særlige poster (EBITDA)
Afskrivninger
Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT)
Særlige poster
Resultat af primær drift efter særlige poster

BALANCE, ULTIMO
Aktiver i alt
Egenkapital, koncern
Langfristede forpligtelser
Kortfristede forpligtelser
PENGESTRØM

Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapportering for børsnoterede selskaber.
Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er uændret i forhold til Årsrapport 2011/12.
Vi henviser til Årsrapport 2011/12 for en nærmere beskrivelse af regnskabspraksis.
Nøgletallene er udarbejdet i henhold til Finansanalytikerforeningens ”Anbefalinger og Nøgletal 2010”.
Selskabets regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Delårsrapporten er ikke revideret.
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FINANSIEL UDVIKLING
InterMail realiserede i 1. kvartal 2012/13 en omsætning på 137,0 mio. kr. (1. kvartal 2011/12: 143,7 mio. kr.). Resultatet
af den primære drift før særlige poster (EBIT) blev på 0,8 mio. kr. (1. kvartal 2011/12: 2,9 mio. kr.).

InterMail har i 1. kvartal 2012/13 haft
fokus på at tilpasse organisationen til de
udfordrende markedsvilkår. Det kræver
ikke mindst en energisk salgsorganisation og en fortsat stram omkostningsstyring. Der er således i årets første kvartal
blevet eksekveret en lang række tiltag,
som skal sikre, at InterMail fortsat er en
konkurrencedygtig og professionel virksomhed med fokus på værdiskabelse for
InterMails kunder og aktionærer.

Hovedtal korrigeret for valuta og særlige poster
1. kvartal
2012/13
2011/12
137,0
143,7
4,1
133,0
-10,8
0,8
2,9
-0,6
-2,6
0,2
0,3
-2,3
-3,2

Mio. kr.
Omsætning
Valutakurseffekt
Oms. korr. for valuta
Aktivitetsændring
EBIT før særlig poster
Særlige poster
EBIT efter særlige poster
Resultat før skat

Helår
2011/12
513,6

-3,6
-17,6
-21,3
-36,1

Tiltagene omfatter bl.a. opbygning af en stærk salgs- og performancekultur samt centralisering af back-office-funktioner,
reduktion af medarbejdere og lokationer. Effekten af de gennemførte tiltag slår fuldt igennem i 2013/14 med en forventet
helårseffekt på 17 mio. kr.
Koncern, udvikling i omsætning, mio. kr.
150

RESULTATOPGØRELSE
Omsætning
Omsætningen i 1. kvartal 2012/13 udgjorde 137,0 mio. kr. mod
143,7 mio. kr. i 1. kvartal 2011/12, svarende til et fald på 4,7%.
Korrigeret for valutakurseffekten var der i perioden tale om et
aktivitetsfald på 7,4%.

125

100
Q1

Q2

Q3

Q4

Omsætningsudviklingen dækker over en fortsat fremgang i vækst2012/13
2011/12
produkterne Relation Plus, LET og SkanPack på 7,3% samt en
tilbagegang i de traditionelle produkter konvolut og direkte markedskommunikation. Faldet i de traditionelle produkter
består af et omsætningsfald som følge af en lavere aktivitet, en forskydning i det underliggende salgsmiks samt effekt af
lavere salgspriser som følge af overkapacitet i markedet.
Omkostninger
Bruttoresultatet blev i 1. kvartal 2012/13 på 37,0 mio. kr. mod 40,2 mio. kr. i 1. kvartal 2011/12, svarende til et fald i bruttomarginen på 1,0 procentpoint til 27,0%. Faldet dækker over effekten af ovenstående udvikling i omsætningen, samt at
vi ikke har formået helt at tilpasse driften i nødvendigt omfang til at imødegå den faldende aktivitet.
Produktionsomkostningerne udgjorde 99,9 mio. kr. i 1. kvartal 2012/13 mod 103,4 mio. kr. i 2011/12.
Det gennemsnitlige antal medarbejdere er i perioden reduceret med 38 fra 415 i 1. kvartal 2011/12 til 377 i 1. kvartal
2012/13. De samlede personaleomkostninger er tilsvarende faldet fra 50,1 mio. kr. til 47,3 mio. kr. i 2012/13.
Salgs- og distributionsomkostninger er i 1. kvartal 2012/13 opgjort til 25,2 mio. kr. mod 27,1 mio. kr. i 1. kvartal 2011/12.
Faldet på 1,9 mio. kr. er forårsaget af lavere distributionsomkostninger på 1,0 mio. kr. som følge af aktivitetsnedgang
samt lavere salgsomkostninger i forlængelse af de gennemførte omkostningsbesparelser.
Administrationsomkostningerne er modsat steget fra 10,3 mio. kr. til 11,1 mio. kr. i 2012/13 og er forårsaget af forøgede
omkostninger til konsulentassistance samt periodiseringsforskelle.
Primær drift før afskrivninger (EBITDA)
EBITDA blev i 1. kvartal 2012/13 på 6,0 mio. kr. mod 8,2 mio. kr. året før. Det lavere aktivitetsniveau har således kun
delvist kunnet kompenseres af det lavere omkostningsniveau. Periodens afskrivninger er opgjort til 5,2 mio. kr. mod 5,3
mio. kr. i 2011/12.
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Primær drift før særlige poster (EBIT)
EBIT blev på 0,8 mio. kr. i 1. kvartal 2012/13 mod 2,9 mio. kr. i samme periode sidste år. De særlige poster er opgjort til
0,6 mio. kr. i 1. kvartal 2012/13 og relaterer sig til strukturelle omkostninger i forbindelse med produktionssamkøring og
reduktion af medarbejderstaben.
Primær drift efter særlige poster
EBIT efter særlige poster blev i 1. kvartal 2012/13 på 0,2 mio. kr. mod 0,3 mio. kr. i 1. kvartal 2011/12.
Finansielle poster
De finansielle nettoudgifter udgjorde 2,6 mio. kr. i 1. kvartal 2012/13 mod 3,7 mio. kr. i 2011/12. Faldet skyldes effekten
af udviklingen i den svenske krone (ikke likvid).
Resultat før skat
Resultat før skat i 1. kvartal 2012/13 blev -2,3 mio. kr. mod -3,2 mio. kr. i 1. kvartal 2011/12.
Resultat efter skat
Periodens resultat blev på -2,3 mio. kr. hvilket er på samme niveau som i 1. kvartal 2011/12. Der er valgt ikke at aktivere
yderligere skattemæssige underskud, hvorfor skat andrager 0 mio. kr. Dette er i overensstemmelse med den revurdering, som blev foretaget i forbindelse med årsrapport 2011/12.
BALANCEN
Den samlede balance udgjorde 365,0 mio. kr. pr. 31. december 2012 mod 403,8 mio. kr. pr. 31. december 2011. Reduktionen kan primært tilskrives gennemførte frasalg, nedskrivelse af goodwill og skatteaktiv i forbindelse med årsrapportering samt det kontinuerlige fokus på nedbringelse af arbejdskapitalen.
Udvikling i egenkapital
Egenkapital pr. 31. december 2012 er opgjort til 70,1 mio. kr. mod 111,0 mio. kr. pr. 31. december 2011. Udviklingen
skyldes den negative resultatudvikling samt årsafslutningsdisponeringer foretaget i forbindelse med årsrapport 2011/12.
Gæld
Den samlede rentebærende gæld udgjorde 184,4 mio. kr. ultimo 1. kvartal 2012/13 mod 192,1 mio. kr. året før, hvilket er
et fald på 4,0%. De langfristede rentebærende gældsforpligtelser er nedbragt fra 152,9 mio. kr. til 145,0 mio. kr. ultimo 1.
kvartal 2012/13, og de kortfristede rentebærende gældsforpligtelser andrager 39,4 mio. kr., hvilket er samme niveau som
sidste år (39,2 mio. kr. ultimo 1. kvartal 2012/13).
Kapitalberedskab
Koncernens likvider udgjorde 4,2 mio. kr. pr. 31. december 2012 sammenlignet med 11,4 mio. kr. ved udgangen af 1.
kvartal 2011/12. Således var InterMails finansielle beredskab på 11,5 mio. kr. ved udgangen af perioden, inkl. ikke udnyttede trækningsrettigheder. Der henvises til årsrapport 2011/12 for yderligere redegørelse omkring selskabets drøftelser
med dets finansieringskilder om kreditterne for regnskabsåret og de risici, som er forbundet hermed, jf. note 19.
PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømme fra driftsaktivitet er faldet fra 3,6 mio. kr. i 1. kvartal 2011/12 til 0,5 mio. kr. i 1. kvartal 2012/13 og er
væsentligst forårsaget af det forringede driftsresultat.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet blev i 1. kvartal 2012/13 på -0,2 mio. kr. mod 0,6 mio. kr. i samme periode i
2011/12 og kan henføres til investeringer i implementering af ny funktionalitet i virksomhedens ERP-system som følge af
udrulning til virksomhedens selskaber med konvolutproduktion.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet blev i 1. kvartal 2012/13 på -5,0 mio. kr. mod -5,6 mio. kr. i samme periode i
2011/12 og kan bl.a. henføres til afdrag på den rentebærende gæld i forbindelse med salg af maskine i 2011/12.
BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN
Der har ikke været væsentlige begivenheder efter balancedagen.
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FORVENTNINGER
Markedsforholdene for InterMail’s produkter er stadig under pres. Ledelsen har derfor taget initiativ til en lang række
tiltag, som vil øge selskabets konkurrenceevne, lønsomhed og ikke mindst sikre et øget fokus på salgsindsatsen. Hovedparten af de gennemførte tiltag vil først have effekt fra næste regnskabsår.
Tiltagene medfører:
En årlig omkostningsbesparelse på 17 mio. kr., hvoraf de 3 mio. kr. allerede har en positiv effekt i indeværende regnskabsperiode
En nordisk tilgang og de deraf afledte stordriftsfordele for koncernen
En større fleksibilitet blandt de ansatte i produktionen, således at vores produktionsomkostninger med kort varsel kan
tilpasses markedsmæssige udsving.
En øget salgsstyrke og et stærkt forøget aktivitetsniveau med væsentlig flere kundebesøg
En professionel salgsledelse, der udelukkende har fokus på optimering af salgsstyrken og markedsbearbejdelsen
En fladere organisation med færre ledelseslag, således at informations- og beslutningshastighed øges
Centralisering af back-office og optimering af arbejdsprocesser
Centralisering af produktionsenheder, hvor mindre enheder lukkes
Ovenstående tiltag vil ikke blot øge selskabets markedsandel, men også sikre en væsentlig forbedring af selskabets
rentabilitet.
Selskabets likviditet og kapital forhold skal forbedres, hvilket der p.t. arbejdes med.
På baggrund af udviklingen i første kvartal 2012/13 samt forventningerne til den resterende del af regnskabsåret fastholder ledelsen forventningerne til 2012/13:
Omsætning i niveauet 470-500 mio. kr. mod 514 mio. kr. i 2011/12
EBIT før særlige poster i niveauet 0-10 mio. kr. mod -3,6 mio. kr. i 2011/12
Resultat før skat (EBT) i niveauet -10 til 0 mio. kr. mod -36,1 mio. kr. i 2011/12.
Forventningerne er baseret på uændrede svenske markedskonjunkturer og en uændret svensk valutakurs på 85
DKK/SEK.
Meddelelsen indeholder oplysninger om InterMails planer, prognoser og fremtidige aktiviteter. Disse aktiviteter er underlagt risici og
usikkerhedsmomenter, og koncernens resultat kan derfor afvige fra de udtrykte forventninger.

Finanskalender 2012/13
Torsdag, 16. maj 2013:
Delårsrapport for 2. kvartal 2012/13
Onsdag, 21. august 2013: Delårsrapport for 3. kvartal 2012/13
Offentliggjorte selskabsmeddelelser 2011/12
23. oktober 2012:
18. december 2012:
20. december 2012:
27. december 2012:
28. december 2012:
2. januar 2013:
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Årsrapport 2011/12
Insidermeddelelse, CEO Morten Damgaard
Insidermeddelelse, CEO Morten Damgaard
Insidermeddelelse, CEO Morten Damgaard
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober - 31. december
2012 for InterMail A/S.
Delårsrapporten, der er urevideret, er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IAS
34), som er godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapportering for børsnoterede selskaber.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og delårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende
billede af koncernens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens
aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. oktober - 31. december 2012.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Vi henviser særligt til note 19 om
finansielle risici i Årsrapport 2011/12.
Hvidovre, den 24. januar 2013

Direktion
Morten Damgaard
CEO

Bestyrelse
N. E. Nielsen, formand

Johannes Madsen-Mygdal, næstformand

Nelly Andersen

Monica Caneman

Jan Olsen
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RESULTATOPGØRELSE
(1.000 kr.)

Nettoomsætning

1. kvartal

1. kvartal

Helår

2012/13

2011/12

2011/12

136.975

143.677

513.628

-99.928

-103.439

-367.795

37.047

40.238

145.833

Salgs- og distributionsomkostninger

-25.150

-27.079

-105.390

Administrationsomkostninger

-11.077

-10.269

-44.056

820

2.890

-3.613

Produktionsomkostninger
Bruttoresultat

Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT)
Særlige poster

-642

-2.552

-17.643

Resultat af primær drift efter særlige poster

178

338

-21.256

Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder

100

200

111

Finansielle omkostninger netto

-2.607

-3.722

-14.956

Resultat før skat (EBT)

-2.329

-3.184

-36.101

Skat af periodens resultat
Resultat efter skat

0

846

-6.328

-2.329

-2.338

-42.429

-2,0

-2,0

-36,8

1. kvartal

1. kvartal

Helår

2012/13

2011/12

2011/12

RESULTAT PR. AKTIE
Resultat pr. aktie (EPS)

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE
(1.000 kr.)

Periodens resultat efter skat

-2.329

-2.338

-42.429

Kursregulering vedrørende udenlandske enheder

-581

662

1.632

Værdiregulering af sikringsinstrumenter

-130

-706

-1.236

33

177

1.855

-3.007

-2.205

-40.178

Skat af bevægelsen i anden totalindkomst
Totalindkomst
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BALANCE
(1.000 kr.)

1. kvartal

1. kvartal

Helår

2012/13

2011/12

2011/12

59.939

65.577

59.031

183.610

202.238

189.499

2.084

2.182

1.984

245.633

269.997

250.514

Varebeholdninger

34.977

38.432

37.032

Tilgodehavender

79.587

83.344

86.504

647

619

659

AKTIVER
Langfristede aktiver
Immaterielle aktiver
Materielle aktiver
Finansielle aktiver
Langfristede aktiver ialt
Kortfristede aktiver

Værdipapirer
Likvide beholdninger

4.201

11.372

8.992

Kortfristede aktiver i alt

119.412

133.767

133.187

Aktiver i alt

365.045

403.764

383.701

1. kvartal

1. kvartal

Helår

2012/13

2011/12

2011/12

Aktiekapital

23.045

23.045

23.045

Overført resultat mv.

47.021

88.001

50.028

Egenkapital i alt

70.066

111.046

73.073

Langfristede forpligtelser

134.888

144.012

138.279

Kortfristede forpligtelser

160.091

148.706

172.349

Forpligtelser i alt

294.979

292.718

310.628

Passiver i alt

365.045

403.764

383.701

(1.000 kr.)

PASSIVER
Egenkapital

Forpligtelser
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UDVIKLING I EGENKAPITAL
(1.000 kr.)

1. kvartal

1. kvartal

Helår

2012/13

2011/12

2011/12

Primo egenkapital

73.073

113.251

113.251

Totalindkomst jf. opgørelse

-3.007

-2.205

-40.178

Ultimo egenkapital

70.066

111.046

73.073

1. kvartal

1. kvartal

Helår

2012/13

2011/12

2011/12

PENGESTRØMSOPGØRELSE
(1.000 kr.)

Pengestrømme fra driftsaktivitet

511

3.603

-215

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-224

561

7.988

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-4.998

-5.616

-12.125

-79

328

848

-4.791

-1.124

-3.504

Valutakurs-regulering af likvide midler, primo
Periodens ændring i likviditeten

SEGMENTOPLYSNINGER 2012/13
1. kvartal
Konvolut

Kommunikation

Ikke allokerede
poster

Koncern
i alt

FORRETNINGSOMRÅDER
Segment nettoomsætning
Intern omsætning

77.470
-2.173

61.533
-13

4.315
-4.157

143.318
-6.343

Omsætning eksterne kunder

75.296

61.521

158

136.975

-3.358
-306
-3.664
-3.412
160.915

4.056
-98
3.958
3.833
103.563

122
-238
-116
-2.750
100.467

820
-642
178
-2.329
364.945

Konvolut

Kommunikation

Ikke allokerede
poster

Koncern
i alt

FORRETNINGSOMRÅDER
Segment nettoomsætning
Intern omsætning

83.640
-2.305

62.371
-194

2.962
-2.797

148.973
-5.296

Oms. eksterne kunder

81.335

62.177

165

143.677

1.781
-1.215
566
1.087
187.864

1.478
-776
702
595
110.536

-369
-561
-930
-4.866
105.364

2.890
-2.552
338
-3.184
403.764

(1.000 kr.)

Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT)
Særlige poster
Resultat af primær drift efter særlige poster
Resultat før skat (EBT)
Aktiver i alt

SEGMENTOPLYSNINGER 2011/12
1. kvartal
(1.000 kr.)

Resultat af primære drift før særlige poster (EBIT)
Særlige poster
Resultat af primære drift efter særlige poster
Resultat før skat (EBT)
Aktiver i alt
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YDERLIGERE INFORMATION
KONTAKT
CEO
Morten Damgaard
Telefon: +45 39 66 09 22
Mobil: +45 24 29 98 89
E-mail: morten.damgaard@intermail.dk

INTERMAIL A/S
Stamholmen 70
DK-2650 Hvidovre
Tlf: 39 66 09 22
info@intermail.dk
www.intermail.dk
CVR nr. 42 57 81 18
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