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Hermed aflægges selskabets årsrapport for 2003. 

 

Den af os udarbejdede årsrapport er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslov-

givning. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver 

et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 

Frederiksberg, den 10. februar 2004 

 

 

Direktion 
 

 

Kaare Danielsen  

 

 

Bestyrelsen 
 

 

Kaare Danielsen Ole Timm Jens Zilstorff  
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Til aktionærerne i Jobindex A/S 

 

 

Vi har revideret årsrapporten for Jobindex A/S for regnskabsåret 2003. 

 

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revi-

sion at udtrykke en konklusion om årsrapporten. 

 

 

Den udførte revision 

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse 

standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj 

grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisio-

nen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrappor-

ten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af 

ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, 

samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at 

den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

 

Konklusion 

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 

passiver og den finansielle stilling pr. 31.12.03 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 

og pengestrømme for regnskabsåret 2003 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

 

København, den 10. februar 2004 

Mortensen & Beierholm 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

 

 

 

Thomas Nislev 

Statsaut. revisor 
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Hovedaktivitet 

Jobindex A/S driver Danmarks største jobdatabase på internettet på adressen 

www.jobindex.dk. Jobindex A/S er baseret på en søgemaskine, der afsøger internettet 

for jobannoncer, og derved skaber en oversigt, der dækker 90% af alle jobannoncer på 

internettet. I udlandet drives lignende tjenester under navnet Jobsafari. 

 

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

2003 var et forrygende år for Jobindex, på trods af at vi mistede vores hidtidige samar-

bejdspartner TV2. Først udråbte Gallup os til den største jobbørs på internettet, så ud-

nævnte Dagbladet Børsen os til en af de hurtigst voksende IT Gazellevirksomheder i 

Danmark. Omsætningen steg med 40% i et marked, der generelt lå stille, og dette må 

naturligvis betegnes som fantastisk tilfredsstillende. Tabet af vores hidtidige samar-

bejdspartner TV2 har ikke haft nogen mærkbar effekt, hverken på antallet af brugere el-

ler på omsætningen. 

 

Den pæne stigning i omsætningen skyldes først og fremmest vores trofaste kunder. Iføl-

ge vores seneste kundeundersøgelse er 99% af de faste kunder tilfredse med Jobindex 

A/S, og 83% af kunderne mener, at Jobindex er bedre en konkurrenterne. Vi mister stort 

set aldrig kunder, og samtidig kommer der stille og roligt flere og flere nye kunder til. 

 

De udenlandske aktiviteter har fortsat været skuffende. I 2003 gjorde vi en aktiv indsats 

for at få gang i salget i Sverige, og det lykkedes også at opnå en pæn omsætning, men 

ikke nok til at det økonomiske kunne løbe rundt. I slutningen af året mistede vi vores 

hidtidige samarbejdspartner AltaVista, hvilket naturligvis vil gøre det endnu sværere at 

slå igennem i udlandet. Vi har derfor besluttet, at vi ikke længere vil have egne salgsaf-

delinger i udlandet, men i stedet prøve at slå igennem i udlandet gennem partnere. De 

udenlandske aktiviteter har skønsmæssigt givet et underskud på omkring en halv milli-

on kr. i 2003. 

 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der har væsentlig 

betydning for årsrapporten. 

 

Vi forventer at 2004 bliver et lige så godt år som 2003. I januar måned 2004 har vi sat 

nye rekorder, både i omsætning og antal brugere, der nåede op på 250.000, så foreløbig 

ser det ud til, at væksten fortsætter i 2004. 
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GENERELT 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i den danske regn-

skabslovgivning og gældende danske regnskabsstandarder for virksomheder i regn-

skabsklasse B. Herudover har virksomheden valgt af følge reglerne for klasse C om akti-

vering af udviklingsomkostninger, jf. årsregnskabslovens § 83 og om pengestrømsopgø-

relse, jf. årsregnskabslovens § 86. 

 

Årsrapporten er udarbejdet og opstillet i overensstemmelse med årsregnskabsloven af 

07.06.01. 

 

 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indreg-

nes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indreg-

nes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 

vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles ak-

tiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer 

inden årsrapporten aflægges,  og som be- eller afkræfter forhold,  der eksisterede på ba-

lancedagen. 

 

 

VALUTA OG SIKRINGSDISPOSITIONER 
 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner. 
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RESULTATOPGØRELSE 

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt. 

 

 

Nettoomsætning 

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i henhold til faktureringsprin-

cippet, således at indtægter indregnes i takt med levering. 

 

 

Afskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systema-

tisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende 

brugstider: 

 
Udviklingsomkostninger: 5 år 
Softwarerettigheder: 5 år 
Varemærkerettigheder: 5 år 
Indretning i lejede lokaler: 5 år 
Driftsmateriel og inventar 5 år 

 

Nyanskaffelser af driftsmateriel og inventar med kostpris under skattemæssig grænse for 

småanskaffelser indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 

 

 

Finansielle poster 

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering 

af fremmed valuta. 

 

 

Skatter 

Årets aktuelle skatter og årets udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets 

skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med 

den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen. 
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BALANCE 

Immaterielle anlægsaktiver 

Patenter og øvrige rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerende afskriv-

ninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. 

 

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager, der di-

rekte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter og som opfylder krite-

rierne for indregning. 

 

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af-

skrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. 

 

 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver indregnes i balancen til kostpris og med fradrag af akkumulere-

de afskrivninger.  

 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender indregnes til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter 

en individuel vurdering. 

 

 

Egenkapital 

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen. 

 

 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.  

 

 

Skyldig skat og udskudt skat 

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets 

skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter. 

 

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver indregnes fuldt ud i balancen 

med 30% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige vær-

dier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de ef-

ter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforplig-

telser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening. 
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 

Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra 

driften, investeringer, finansiering og ændring i årets pengestrømme samt likviditeten 

ved årets begyndelse og slutning. 

 

Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke likvide drifts-

poster, betalte selskabsskatter samt ændring i driftskapitalen. 

 

Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af immaterielle, materielle og fi-

nansielle anlægsaktiver reguleret for ændringer i tilgodehavender og gæld vedrørende 

nævnte poster. 

 

Pengestrømme fra finansiering omfatter finansiering fra og udbetalt udbytte til aktio-

nærer samt optagelse af og afdrag på langfristede gældsforpligtelser. 

 

Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger 

og kortfristet pengeinstitutgæld. 
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  2003 2002 
Note  DKK t.DKK 

    
1 Nettoomsætning 13.982.654 9.850 

 Andre driftsomkostninger 4.895.932 4.556 
2 Personaleomkostninger 5.468.007 3.584 
3 Afskrivninger på anlægsaktiver 1.519.151 1.094 

 Omkostninger i alt 11.883.090 9.234 

 Driftsresultat 2.099.564 616 
    

4 Finansielle omkostninger, netto -24.131 -14 

 Ordinært resultat før skat 2.075.433 602 
    

5 Selskabsskat -641.170 -204 

 Årets resultat 1.434.263 398 

    
    
 Resultatdisponering   
    
 Årets resultat 1.434.263 398 
 Overført overskud 1.595.700 1.198 

 Til disposition for generalforsamlingen 3.029.963 1.596 

    
 Beløbet foreslås fordelt således:   
  Overført overskud 3.029.963 1.596 

 I alt 3.029.963 1.596 
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 AKTIVER   
  31.12.03 31.12.02 

Note  DKK t.DKK 

    
 Udviklingsomkostninger 4.260.734 3.801 
 Softwarerettigheder 0 100 
 Varemærkerettigheder 86.293 117 

6 Immaterielle anlægsaktiver i alt 4.347.027 4.018 

 Indretning i lejede lokaler 30.287 51 
 Driftsmateriel og inventar 538.763 405 

7 Materielle anlægsaktiver i alt 569.050 456 

 Andre tilgodehavender 314.959 308 

 Finansielle anlægsaktiver i alt 314.959 308 

 Anlægsaktiver i alt 5.231.036 4.782 

 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 1.942.548 986 
 Andre tilgodehavender 243.536 158 

 Tilgodehavender i alt 2.186.084 1.144 

 Likvide beholdninger i alt 1.421.728 634 

 Omsætningsaktiver i alt 3.607.812 1.778 

 Aktiver i alt 8.838.848 6.560 
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 PASSIVER   
  31.12.03 31.12.02 

Note  DKK t.DKK 

    
 Selskabskapital 1.100.000 1.100 
 Overkurs ved emission 100.000 100 
 Overført overskud 3.029.963 1.596 

8 Egenkapital i alt 4.229.963 2.796 

9 Hensættelse til udskudt skat 1.141.000 774 

 Hensatte forpligtelser i alt 1.141.000 774 

 Vækstfonden 0 373 

 Langfristede gældsforpligtelser 0 373 

 Kortfristede del af langfristede gæld 0 339 
 Leverandører af varer og tjenesteydelser 397.459 229 
 Mellemregning med moderselskab 343.919 42 
 Forudfakturering til kunder 1.441.961 1.063 
 Anden gæld 1.284.546 944 

 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.467.885 2.617 

 Gældsforpligtelser i alt 3.467.885 2.990 

 Passiver i alt 8.838.848 6.560 

    
10 Huslejeforpligtelse   
11 Nærtstående parter   
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 2003 2002 
 t.DKK t.DKK 

   
Årets resultat 1.434 398 
Afskrivninger 1.519 1.094 
Hensættelser 367 204 

Driftsresultat korrigeret for ikke likvide poster 3.320 1.696 
   
Forskydning i driftskapital:   
 Tilgodehavender -1.042 24 
 Leverandørgæld 168 143 
 Anden driftsafledt gæld 1.022 -328 

Driftens pengestrømme 3.468 1.535 

Investeringer i anlægsaktiver (netto):   
 Immaterielle anlægsaktiver -1.637 -1.971 
 Materielle anlægsaktiver -324 -70 
 Finansielle anlægsaktiver -7 -9 

Investeringernes pengestrømme -1.968 -2.050 

Afdrag på langfristede lån -712 -181 

Finansieringens pengestrømme -712 -181 

Årets samlede pengestrømme 788 -696 

Likvide beholdninger ved årets begyndelse 634 1.330 
Årets samlede pengestrømme 788 -696 

Likvide beholdninger ved årets slutning 1.422 634 

Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres såle-
des: 

 
 

 

 Likvide beholdninger 1.422 634 

I alt 1422 634 
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 2003 2002 
 DKK t.DKK 

   
1. Nettoomsætning   
   
Omsætning, indland 13.375.821 9.792 
Omsætning, udland 606.833 58 

I alt 13.982.654 9.850 

   
   
   
2. Personaleomkostninger   
   
Lønninger og gager mv.:   
 Vederlag til direktion (incl. pension) 509.040 508 
 Lønninger og gager mv. til øvrige ansatte 6.587.963 5.254 
 Feriepengeforpligtelse 199.924 27 
Udgifter til social sikring mv.  76.039 56 
Lønrefusion -267.851 -300 
Overført til udviklingsomkostninger -1.637.108 -1.961 

I alt 5.468.007 3.584 

Gennemsnitligt antal medarbejdere 19 16 

   
   
   
3. Afskrivninger   
   
Afskrivninger specificeres således:   
   
Udviklingsomkostninger 1.177.571 782 
Softwarerettigheder 100.000 100 
Varemærkerettigheder 30.933 30 
Indretning i lejede lokaler 20.540 21 
Driftsmateriel og inventar 190.107 161 

I alt 1.519.151 1.094 
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 2003 2002 
 DKK t.DKK 

   
4. Finansielle omkostninger, netto   
   
Finansielle indtægter 3.694 53 
Finansielle omkostninger 27.825 67 

I alt -24.131 -14 

   

I finansielle omkostninger er indeholdt t.DKK 4 (2002: t.DKK 2) vedrørende mellemreg-

ning med moderselskab. 

 
   
   
5. Selskabsskatter   
   
Selskabsskat af årets resultat 274.170 0 
Eventualskat, jf. note 9 367.000 204 

I alt 641.170 204 

   

 

 
6. Immaterielle anlægsaktiver 
 Udviklings- Software- Varemærke- 
Beløb i DKK omkostninger rettigheder rettigheder 

    
Kostpris pr. 01.01.03 5.039.383 500.000 154.666 
Tilgang 1.637.108 0 0 
Afgang 0 0 0 

Kostpris pr. 31.12.03 6.676.491 500.000 154.666 

Afskrivninger pr. 01.01.03 1.238.186 400.000 37.440 
Årets afskrivninger 1.177.571 100.000 30.933 

Afskrivninger pr. 31.12.03 2.415.757 500.000 68.373 

Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.03 

 
4.260.734 

 
0 

 
86.293 
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7. Materielle anlægsaktiver 
 Indretning Drifts- 
 i lejede materiel og 
Beløb i DKK lokaler inventar 

   
Kostpris pr. 01.01.03 102.700 858.111 
Tilgang i året 0 323.503 
Afgang i året 0 0 

Kostpris pr. 31.12.03 102.700 1.181.614 

Afskrivninger pr. 01.01.03 51.873 452.744 
Årets afskrivninger 20.540 190.107 

Afskrivninger pr. 31.12.03 72.413 642.851 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.03 30.287 538.763 

   

 

 
8. Egenkapital   
  Overkurs   
 Aktie- ved Overført  
Beløb i DKK kapital emission overskud I alt 

     
Saldo pr. 01.01.03 1.100.000 100.000 1.595.700 2.795.700 
Årets resultat i henhold til resultat-     
disponering - - 1.434.263 1.434.263 

I alt 1.100.000 100.000 3.029.963 4.229.963 

     

Selskabets aktiekapital består af 1.100 aktier á DKK 1.000. Aktiekapitalen er ikke opdelt i 

klasser. 
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 31.12.03 31.12.02 
 DKK t.DKK 

   
9. Hensættelse til udskudt skat   
   
Saldo primo 2002 774.000 570 
Årets regulering 367.000 204 

I alt 1.141.000 774 

   
 
 
10. Huslejeforpligtelse 
 2003 
 DKK 

  
Husleje:  
 Næste år 565.933 
 2 – 5 år 1.007.630 
 Efter 5 år 0 

I alt 1.573.563 

  
 
 
 
11. Nærtstående parter 
 
Jobindex A/S’ nærtstående parter omfatter følgende: 
 
Bestemmende indflydelse: 
 
 Danielsen.com ApS, Breeltehøj 4, 2970  Hørsholm 
 
Øvrige nærtstående parter som virksomheden har haft transaktioner med: 
 
 Jens Zilstorff – bestyrelsesmedlem 
 
Transaktioner med nærtstående parter: 
  
 Advokat Jens Zilstorff har løbende ydet periodisk assistance til virk- 
 somheden. Assistancen er foregået på markedsmæssige vilkår. 
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Ejerforhold: 
 
 Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum  
 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen: 
 
  Danielsen.com ApS, Breeltehøj 4, 2970  Hørsholm 
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