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Vi aflægger hermed selskabets årsrapport for 2005. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

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

et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resul-

tatet.  

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 

Frederiksberg, den 6. april 2006 

 

 

Direktionen 
 

 

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 2005. Årsrapporten af-

lægges efter årsregnskabsloven. 

 

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. 31.12.05 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 

og pengestrømme for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

 

København, den 6. april 2006  

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 

Det har været et rigtigt godt år for Jobindex. Både omsætningen og overskud er steget, 

og vi har vundet markedsandele fra konkurrenterne. Den pæne stigning skyldes først og 

fremmest vores trofaste kunder.  

 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

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

betydning for årsrapporten.  

 



 

Anvendt regnskabspraksis 

7 

Jobindex A/S 

 

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. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år. 

 

Fra 2005 er moderselskabet og alle danske datterselskaber tvunget sambeskattet, hvor 

moderselskabet fungerer som administrationsselskab.  

 

 

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. 

 

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 

vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i ba-

lancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles ak-

tiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som be-

skrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 

 

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. 

 



 

Anvendt regnskabspraksis 

8 

Jobindex A/S 

 

RESULTATOPGØRELSE 

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt. 

 

 

Nettoomsætning 

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt 

levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. 

Nettoomsætning opgøres ekskl. moms og rabatter. 

 

 

 

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 måles i balancen til kostpris og med fradrag af akkumulerede 

afskrivninger.  

 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en in-

dividuel vurdering. 

 

 

Egenkapital 

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

 

 

Aktuelle og udskudte skatter 

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

skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter. 

 

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat indregnes i balancen under tilgodehavender el-

ler gæld til moderselskab. 

 

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige for-

skelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og 

indregnes i balancen med den gældende skatteprocent. Udskudte skatteaktiver indreg-

nes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning 

i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening. 
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Gældsforpligtelser 

Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt 

svarer til gældens pålydende værdi. 

 

 

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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  2005 2004 
Note  DKK t.DKK 

    
1 Nettoomsætning 34.354.875 20.362 

 Andre driftsomkostninger 12.404.119 7.389 
2 Personaleomkostninger 9.941.927 7.394 
3 Afskrivninger på anlægsaktiver 2.060.638 1.731 

 Omkostninger i alt 24.406.684 16.514 

 Driftsresultat 9.948.191 3.848 
    

4 Finansielle indtægter, netto 134.471 37 

 Ordinært resultat før skat 10.082.662 3.885 
    

5 Selskabsskat -2.824.369 -1.188 

 Årets resultat 7.258.293 2.697 

    
    
 Resultatdisponering   
    
 Årets resultat 7.258.293 2.697 
 Overført fra overkurs ved emission 100.000 0 
 Overført overskud 5.727.367 3.030 

 Til disposition for generalforsamlingen 13.085.660 5.727 

    
 Beløbet foreslås fordelt således:   
  Overført overskud 10.885.660 5.727 
  Udbytte 2.200.000 0 

 I alt 13.085.660 5.727 
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 AKTIVER   
  31.12.05 31.12.04 

Note  DKK t.DKK 

    
 Udviklingsomkostninger 4.745.304 4.367 
 Softwarerettigheder 0 0 
 Varemærkerettigheder 24.427 55 

6 Immaterielle anlægsaktiver i alt 4.769.731 4.422 

 Indretning i lejede lokaler 0 10 
 Driftsmateriel og inventar 407.500 493 

7 Materielle anlægsaktiver i alt 407.500 503 

 Andre tilgodehavender 322.859 326 

 Finansielle anlægsaktiver i alt 322.859 326 

 Anlægsaktiver i alt 5.500.090 5.251 

 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 7.590.460 2.800 
 Andre tilgodehavender 1.040.396 819 
 Mellemregning med moderselskab 165.022 0 

 Tilgodehavender i alt 8.795.878 3.619 

 Værdipapirer i alt 5.943.134 0 

 Likvide beholdninger i alt 2.496.215 3.497 

 Omsætningsaktiver i alt 17.235.227 7.116 

 Aktiver i alt 22.735.317 12.367 
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 PASSIVER   
  31.12.05 31.12.04 

Note  DKK t.DKK 

    
 Selskabskapital 1.100.000 1.100 
 Overkurs ved emission 0 100 
 Overført overskud 10.885.660 5.727 
 Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.200.000 0 

8 Egenkapital i alt 14.185.660 6.927 

9 Hensættelse til udskudt skat 1.179.800 1.189 

 Hensatte forpligtelser i alt 1.179.800 1.189 

 Bankgæld 42.440 0 
 Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.403.528 903 
 Mellemregning med moderselskab 0 214 
 Forudfakturering til kunder 3.535.948 1.471 
 Anden gæld 2.387.941 1.663 

 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 7.369.857 4.251 

 Gældsforpligtelser i alt 7.369.857 4.251 

 Passiver i alt 22.735.317 12.367 

    
10 Huslejeforpligtelse   
11 Nærtstående parter   
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 2005 2004 
 t.DKK t.DKK 

   
Årets resultat 7.258 2.697 
Afskrivninger 2.061 1.731 
Hensættelser -9 48 

Driftsresultat korrigeret for ikke likvide poster 9.310 4.476 
   
Forskydning i driftskapital:   
 Tilgodehavender -5.177 -1.433 
 Leverandørgæld 501 506 
 Anden driftsafledt gæld 2.576 277 

Driftens pengestrømme 7.210 3.826 

Investeringer i anlægsaktiver (netto):   
 Immaterielle anlægsaktiver -2.223 -1.571 
 Materielle anlægsaktiver -90 -169 
 Finansielle anlægsaktiver 3 -11 

Investeringernes pengestrømme -2.310 -1.751 

Årets samlede pengestrømme 4.900 2.075 

Likvide beholdninger ved årets begyndelse 3.497 1.422 
Årets samlede pengestrømme 4.900 2.075 

Likvide beholdninger ved årets slutning 8.397 3.497 

Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres såle-
des: 

  

 Værdipapirer 5.943 0 
 Likvide beholdninger 2.496 3.497 
 Bankgæld -42 0 

I alt 8.397 3.497 
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 2005 2004 
 DKK t.DKK 

   
1. Nettoomsætning   
   
Omsætning, indland 33.991.972 20.147 
Omsætning, udland 362.903 215 

I alt 34.354.875 20.362 

   
   
   
2. Personaleomkostninger   
   
Lønninger og gager mv.:   
 Vederlag til direktion (incl. pension) 545.430 545 
 Lønninger og gager mv. til øvrige ansatte 11.517.783 8.172 
 Feriepengeforpligtelse 360.616 348 
Udgifter til social sikring mv.  121.314 95 
Lønrefusion -380.131 -195 
Overført til udviklingsomkostninger -2.223.085 -1.571 

I alt 9.941.927 7.394 

Gennemsnitligt antal medarbejdere 29 23 

   
   
   
3. Afskrivninger   
   
Afskrivninger specificeres således:   
   
Udviklingsomkostninger 1.844.370 1.465 
Varemærkerettigheder 30.933 31 
Indretning i lejede lokaler 9.747 21 
Driftsmateriel og inventar 175.588 214 

I alt 2.060.638 1.731 
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 2005 2004 
 DKK t.DKK 

   
4. Finansielle indtægter, netto   
   
Finansielle indtægter 229.676 62 
Finansielle omkostninger 95.205 25 

I alt 134.471 37 

   

I finansielle omkostninger er indeholdt t.DKK 6 (2004: t.DKK 12) vedrørende mellemreg-

ning med moderselskab. 

 
   
   
5. Selskabsskatter   
   
Selskabsskat af årets resultat 2.833.069 1.138 
Eventualskat, jf. note 9 -8.700 48 
Regulering vedr. tidligere år 0 2 

I alt 2.824.369 1.188 

   

 

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

    
Kostpris pr. 01.01.05 8.247.252 500.000 154.666 
Tilgang 2.223.085 0 0 
Afgang 0 0 0 

Kostpris pr. 31.12.05 10.470.337 500.000 154.666 

Afskrivninger pr. 01.01.05 3.880.663 500.000 99.306 
Årets afskrivninger 1.844.370 0 30.933 

Afskrivninger pr. 31.12.05 5.725.033 500.000 130.239 

Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.05 

 
4.745.304 

 
0 

 
24.427 
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7. Materielle anlægsaktiver 
 Indretning Drifts- 
 i lejede materiel og 
Beløb i DKK lokaler inventar 

   
Kostpris pr. 01.01.05 102.700 1.350.378 
Tilgang i året 0 89.994 
Afgang i året 0 0 

Kostpris pr. 31.12.05 102.700 1.440.372 

Afskrivninger pr. 01.01.05 92.953 857.284 
Årets afskrivninger 9.747 175.588 

Afskrivninger pr. 31.12.05 102.700 1.032.872 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.05 0 407.500 

   

 

 
8. Egenkapital   

 
  Overkurs  Udbytte  
 Aktie- ved Overført for regn-  
Beløb i DKK kapital emission overskud skabsåret I alt 

      
Saldo pr. 01.01.05 1.100.000 100.000 5.727.367 0 6.927.367 
Overførsel - -100.000 100.000 0 0 
Årets resultat i henhold til re-
sultatdisponering 

 
- 

 
- 

 
5.058.293 

 
2.200.000 

 
7.258.293 

Udloddet udbytte 0 0 0 0 0 

I alt 1.100.000 0 10.885.660 2.200.000 14.185.660 

      

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

klasser. 
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 31.12.05 31.12.04 
 DKK t.DKK 

   
9. Hensættelse til udskudt skat   
   
Saldo primo 2005 1.188.500 1.141 
Årets regulering -8.700 48 

I alt 1.179.800 1.189 

   
 
 
10. Huslejeforpligtelse 
 2005 
 DKK 

  
Husleje:  
 Næste år 427.800 
 2 – 5 år 0 
 Efter 5 år 0 

I alt 427.800 

  
 
 
 
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. 
 
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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