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Vi aflægger hermed selskabets årsrapport for 2006. 

 

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 27. marts 2007 

 

 

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 2006, omfattende ledel-

sespåtegning,  ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 

pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. 

 

 

Ledelsens ansvar for årsrapporten 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende 

billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, 

implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde 

og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, 

uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en 

hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rime-

lige efter omstændighederne. 

 

 

Revisors ansvar og den udførte revision 

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi 

har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse stan-

darder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med 

henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation.  

 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, 

der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, her-

under vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om 

fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor 

interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en 

årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlin-

ger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en 

konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter end-

videre stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om 

de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den 

samlede præsentation af årsrapporten.  

 

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 

grundlag for vor konklusion. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Konklusion 

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

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.06 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og 

pengestrømme for regnskabsåret 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

 

 

København, den 27. marts 2007 

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 75% af alle jobannoncer på 

internettet. I udlandet drives lignende tjenester under navnet Jobsafari.  

 

 

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Udviklingen i 2006 var særdeles tilfredsstillende med en vækst i omsætningen på 80% og 

en fordobling af overskuddet. 

 

Udviklingen ser ud til at fortsætte i 2007. 

 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

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

betydning for årsrapporten.  
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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. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år. 

 

Fra 2006 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. 
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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, sambeskatningsbidrag og årets udskudte skatter indregnes i re-

sultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og di-

rekte 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 sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under tilgode-

havender eller 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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  2006 2005 
Note  DKK t.DKK 

    
 Nettoomsætning 61.910.695 34.355 

 Andre driftsomkostninger 20.968.166 12.404 
1 Personaleomkostninger 17.611.448 9.942 
2 Afskrivninger på anlægsaktiver 2.105.662 2.061 

 Omkostninger i alt 40.685.276 24.407 

 Driftsresultat 21.225.419 9.948 
    

3 Finansielle indtægter, netto 567.732 134 

 Ordinært resultat før skat 21.793.151 10.082 
    

4 Selskabsskat -6.179.176 -2.824 

 Årets resultat 15.613.975 7.258 

    
    
 Resultatdisponering   
    
 Årets resultat 15.613.975 7.258 
 Overført fra overkurs ved emission 0 100 
 Overført overskud 10.885.660 5.728 

 Til disposition for generalforsamlingen 26.499.635 13.086 

    
 Beløbet foreslås fordelt således:   
  Overført overskud 20.999.635 10.886 
  Udbytte 5.500.000 2.200 

 I alt 26.499.635 13.086 
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 AKTIVER   
  31.12.06 31.12.05 

Note  DKK t.DKK 

    
 Udviklingsomkostninger 5.539.025 4.745 
 Softwarerettigheder 0 0 
 Varemærkerettigheder 702 25 

5 Immaterielle anlægsaktiver i alt 5.539.727 4.770 

 Indretning i lejede lokaler 304.999 0 
 Driftsmateriel og inventar 599.362 407 

6 Materielle anlægsaktiver i alt 904.361 407 

 Andre tilgodehavender 521.629 323 

 Finansielle anlægsaktiver i alt 521.629 323 

 Anlægsaktiver i alt 6.965.717 5.500 

 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 14.277.656 7.591 
 Igangværende arbejde 220.000 0 
 Andre tilgodehavender 873.259 1.040 
 Mellemregning med moderselskab 0 165 

 Tilgodehavender i alt 15.370.915 8.796 

 Værdipapirer i alt 20.790.477 5.943 

 Likvide beholdninger i alt 140.117 2.496 

 Omsætningsaktiver i alt 36.301.509 17.235 

 Aktiver i alt 43.267.226 22.735 
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 PASSIVER   
  31.12.06 31.12.05 

Note  DKK t.DKK 

    
 Selskabskapital 1.100.000 1.100 
 Overført overskud 20.999.635 10.886 
 Foreslået udbytte for regnskabsåret 5.500.000 2.200 

7 Egenkapital i alt 27.599.635 14.186 

8 Hensættelse til udskudt skat 1.397.200 1.180 

 Hensatte forpligtelser i alt 1.397.200 1.180 

 Bankgæld 56.276 42 
 Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.953.083 1.403 
 Mellemregning med moderselskab 459.488 0 
 Forudfakturering til kunder 7.392.743 3.536 
 Anden gæld 4.408.801 2.388 

 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 14.270.391 7.369 

 Gældsforpligtelser i alt 14.270.391 7.369 

 Passiver i alt 43.267.226 22.735 

    
9 Nærtstående parter   

 



 

Pengestrømsopgørelse 

15 

Jobindex A/S 

 

 2006 2005 
 t.DKK t.DKK 

   
Årets resultat 15.614 7.258 
Afskrivninger 2.106 2.061 
Hensættelser 217 -9 

Driftsresultat korrigeret for ikke likvide poster 17.937 9.310 
   
Forskydning i driftskapital:   
 Tilgodehavender -6.575 -5.177 
 Leverandørgæld 550 501 
 Anden driftsafledt gæld 6.337 2.576 

Driftens pengestrømme 18.249 7.210 

Investeringer i anlægsaktiver (netto):   
 Immaterielle anlægsaktiver -2.679 -2.223 
 Materielle anlægsaktiver -694 -90 
 Finansielle anlægsaktiver -199 3 

Investeringernes pengestrømme -3.572 -2.310 

Betalt udbytte -2.200 0 

Finansieringens pengestrømme -2.200 0 

Årets samlede pengestrømme 12.477 4.900 

Likvide beholdninger ved årets begyndelse 8.397 3.497 
Årets samlede pengestrømme 12.477 4.900 

Likvide beholdninger ved årets slutning 20.874 8.397 

Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres såle-
des: 

 
 

 

 Værdipapirer 20.790 5.943 
 Likvide beholdninger 140 2.496 
 Bankgæld -56 -42 

I alt 20.874 8.397 
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 2006 2005 
 DKK t.DKK 

   
1. Personaleomkostninger   
   
Lønninger og gager mv.:   
 Vederlag til direktion (incl. pension) 608.000 545 
 Lønninger og gager mv. til øvrige ansatte 18.685.487 11.518 
 Feriepengeforpligtelse 705.885 361 
 Medarbejderaktier 500.000 0 
Udgifter til social sikring mv.  190.469 121 
Lønrefusion -399.551 -380 
Overført til udviklingsomkostninger -2.678.842 -2.223 

I alt 17.611.448 9.942 

Gennemsnitligt antal medarbejdere 41 29 

   
   
   
2. Afskrivninger   
   
Afskrivninger specificeres således:   
   
Udviklingsomkostninger 1.885.121 1.844 
Varemærkerettigheder 23.725 31 
Indretning i lejede lokaler 6.530 10 
Driftsmateriel og inventar 190.286 176 

I alt 2.105.662 2.061 

   
   
   
3. Finansielle indtægter, netto   
   
Finansielle indtægter 659.794 229 
Finansielle omkostninger 92.062 95 

I alt 567.732 134 

   

I finansielle indtægter er indeholdt t.DKK 3 (2005: t.DKK -6) vedrørende mellemregning 

med moderselskab. 
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 2006 2005 
 DKK t.DKK 

   
4. Selskabsskatter   
   
Selskabsskat af årets resultat 5.961.776 2.833 
Eventualskat, jf. note 9 217.400 -9 

I alt 6.179.176 2.824 

   

 

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

    
Kostpris pr. 01.01.06 10.470.337 500.000 154.666 
Tilgang 2.678.842 0 0 
Afgang 0 0 0 

Kostpris pr. 31.12.06 13.149.179 500.000 154.666 

Afskrivninger pr. 01.01.06 5.725.033 500.000 130.239 
Årets afskrivninger 1.885.121 0 23.725 

Afskrivninger pr. 31.12.06 7.610.154 500.000 153.964 

Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.06 

 
5.539.025 

 
0 

 
702 
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6. Materielle anlægsaktiver 
 Indretning Drifts- 
 i lejede materiel og 
Beløb i DKK lokaler inventar 

   
Kostpris pr. 01.01.06 102.700 1.440.372 
Tilgang i året 311.529 382.148 
Afgang i året 0 0 

Kostpris pr. 31.12.06 414.229 1.822.520 

Afskrivninger pr. 01.01.06 102.700 1.032.872 
Årets afskrivninger 6.530 190.286 

Afskrivninger pr. 31.12.06 109.230 1.223.158 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.06 304.999 599.362 

   

 

 
7. Egenkapital   

 
   Udbytte  
 Aktie- Overført for regn-  
Beløb i DKK kapital Overskud skabsåret I alt 

     
Saldo pr. 01.01.06 1.100.000 10.885.660 2.200.000 14.185.660 
Overførsel 0 0 0 0 
Årets resultat i henhold til resultat-
disponering 

 
0 

 
10.113.975 

 
5.500.000 

 
15.613.975 

Udloddet udbytte 0 0 -2.200.000 -2.200.000 

I alt 1.100.000 20.999.635 5.500.000 27.599.635 

     

Selskabets aktiekapital består af 1.100.000 aktier á DKK 1. Aktiekapitalen er ikke opdelt i 

klasser. 
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 31.12.06 31.12.05 
 DKK t.DKK 

   
8. Hensættelse til udskudt skat   
   
Saldo primo 2006 1.179.800 1.189 
Årets regulering 217.400 -9 

I alt 1.397.200 1.180 

   
 
 
9. 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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