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Vi aflægger hermed selskabets årsrapport for 2008. 

 

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 2009 

 

 

Direktionen 
 

 

Kaare Danielsen                   Henrik Christensen 

 

 

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 2008, omfattende ledel-

sespåtegning,  hoved- og nøgletal, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resul-

tatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter års-

regnskabsloven. 

 

 

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. 31.12.08 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og 

pengestrømme for regnskabsåret 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

 

 

København, den 27. marts 2009 
Beierholm 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

 

 

 

Thomas Nislev 

Statsaut. revisor 
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HOVEDTAL       
      
Beløb i t.DKK 2008 2007 2006 2005 2004 

      
Resultat      
      
Nettoomsætning 118.240 99.726 61.911 34.355 20.363 

Resultat før af- og nedskriv-      
 ning (EBITDA) 45.091 40.209 23.331 12.009 5.579 

Resultat af primær drift (EBIT) 41.977 37.938 21.225 9.948 3.848 

Resultat før skat 45.326 39.310 21.793 10.083 3.885 

Årets resultat 33.767 29.305 15.614 7.259 2.697 

      
      
      
Balance      
      
Samlede aktiver 108.655 94.117 43.267 22.735 12.367 

Aktiver ekskl. likvider og vær-
dipapirer 

 
30.305 

 
33.135 

 
22.337 

 
14.296 

 
8.870 

Egenkapital ekskl. udbytte 85.171 51.405 22.100 11.986 6.927 

      
      
      
Pengestrømme      
      
Nettopengestrøm fra:      
 Driften 38.551 33.741 18.249 7.210 3.826 
 Investeringer -5.319 -4.060 -3.572 -2.310 -1.751 
 Finansiering 0 -5.500 -2.200 0 0 

Årets pengestrømme 33.232 24.181 12.477 4.900 2.075 
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NØGLETAL      
 2008 2007 2006 2005 2004 

      
Rentabilitet      
      
Egenkapitalens forrentning 66,4% 107,0% 127,9% 106,6% 69,6% 

Afkast af investeret kapital 
 (ROIC) 

 
132,3% 

 
136,8% 

 
115,9% 

 
85,9% 

 
47,3% 

Overskudsgrad 35,5% 38,0% 34,3% 29,0% 18,9% 

      
      
      
Soliditet      
      
Egenkapitalandel 78,4% 54,6% 51,1% 52,7% 56,0% 

      
      
      
Øvrige      
      
Antal medarbejdere (gnsn.) 82 60 41 29 23 

      
      
      
Beregning af nøgletal      
      
 
Egenkapitalens   Ordinært resultat før skat x 100 
forrentning  Gennemsnitlig egenkapital 
   

   
 Resultat af primær drift x 100  

Afkastningsgrad af in-
vesteret kapital (ROIC)  Gennemsnitlig aktiver ex. Likvider 

og værdipapirer 
   

   
 Resultat af primær drift x 100  

Overskudsgrad 
 Nettoomsætning 

   
   

 Egenkapital ultimo x 100  

Egenkapitalandel 
 Samlede aktiver 

 
 

NØGLETAL 

Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. 
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Hovedaktivitet 

Jobindex driver Danmarks største jobdatabase på internettet målt på såvel antal brugere 

som på antal jobannoncer og omsætning. Ifølge Foreningen af Danske Internet Medier 

havde Jobindex.dk 389.388 brugere i januar 2009, hvilket placerer Jobindex blandt de 25 

største websites i Danmark.  

 

Jobindex har konstant links til ca. 10.000 jobannoncer, hvilket gør Jobindex til den stør-

ste samling af jobannoncer i Danmark. Jobindex er baseret på en avanceret søgemaski-

ne, der afsøger danske jobdatabaser og firmaers hjemmesider for jobannoncer og skaber 

en samlet oversigt over ca. 85% af alle danske jobannoncer på internettet. Jobindex er 

med andre ord ikke blot en jobdatabase, men en jobsøgemaskine svarende til Google, 

men med fokus på jobannoncer. Det er som udgangspunkt gratis at få jobannoncer med 

på Jobindex, men for et ekstra beløb kan kunden få placeret sine jobannoncer foran de 

øvrige annoncer. Jobindex har i virkeligheden benyttet samme forretningsmodel som 

Google før Google gjorde det, men kun indenfor jobannoncer. Dette koncept har vist sig 

at være yderst succesfuldt i Danmark, og Jobindex har formået at konkurrere med både 

internationale jobdatabaser og aviserne.  

 

Internet jobannonce markedet er i hastig vækst. Det totale danske internet jobannonce-

marked er vokset fra ca. 163 millioner kr. i 2003 til ca. 340 millioner kr. i 2008 ifølge mar-

kedsundersøgelsen fra Foreningen af Danske Internet Medier. Jobindex’ markedsandel 

er i samme periode vokset fra ca. 12% til ca. 32%. Samtidig er overskudsgraden vokset 

fra 19% til 36%.  

 

En jobannonce koster pt. kr. 4.995. Jobannoncen inkluderer en CV-match, hvor en erfa-

ren rekrutteringskonsulent matcher jobannoncen med de over 70.000 CV’er i CV-

databasen og skriver en personlig mail til en række udvalgte kandidater med en opfor-

dring til at søge jobbet. CV-matchen har vist sig at være yderst effektivt til at få relevan-

te kandidater til at søge stillinger, som de ellers ikke ville have søgt, og er et eksempel 

på, at Jobindex udvikler nye tjenester som andre jobdatabaser ikke har.  

 

Jobindex’ kunder omfatter nogle af de største virksomheder i Danmark. Ifølge den sene-

ste kundetilfredshedsundersøgelse er kunderne meget glade for Jobindex. Således er 

98% af kunderne tilfredse eller meget tilfredse med Jobindex og vil helt sikkert eller 

sandsynligvis annoncere hos Jobindex igen og anbefale Jobindex til andre.  

 

Udover i Danmark driver Jobindex jobdatabaser i ti andre europæiske lande under nav-

net Jobsafari. Af disse er det dog alene i Sverige, der er salgs- og marketingaktiviteter. 

Jobsafari.se har mere end 50.000 brugere om ugen, hvilket gør Jobsafari til den 6. stør-

ste jobsite i Sverige. Men selvom brugerne er på plads tager det tid at få opbygget en 

kundebase af trofaste kunder.  
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For yderligere oplysninger henvises til prospektet dateret 25. juni 2007 og til kvartals-

meddelelserne, der ligger på firmaets hjemmeside på adressen 

www.jobindex.dk/investor  

 

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Jobindex A/S klarede sig godt i 2008. Markedsandelen steg fra ca. 27% til ca. 32%, og 

Jobindex er i dag klart den største jobdatabase i Danmark uanset hvilket nøgletal, der 

måles på. Det har betydet at både brugere, kunder, journalister og konkurrenter betrag-

ter Jobindex som den største på markedet, og det har naturligvis haft en positiv effekt 

på tilgangen af kunder. Det var ikke mindst optagelsen til handel på First North den 29. 

juni 2007, der var med til at synliggøre Jobindex’ position på markedet.  

 

Jobindex vandt en lang række priser i 2008. ComputerWorld kårede Jobindex til Dan-

marks bedste IT-konsulenthus og Danmarks mest profitable IT-virksomhed med over 20 

millioner kr. i omsætning. Dagbladet Børsen kårede Jobindex til Gazellevirksomhed for 

5. gang på baggrund af en vækst på 390% fra 2004 til 2007. Dansk Erhverv præmierede 

Jobindex med Videnstafetten 2009, der gives til en vidensvirksomhed, der har gjort sig 

særligt bemærket indenfor innovation. Og endelig blev Jobindex kåret til en af Dan-

marks 50 bedste arbejdspladser af Great Place to Work.  

 

Nettoomsætningen i 2008 blev på 118 millioner kr. svarende til en vækst på 19% i for-

hold til 2007, og overskuddet før skat blev på 45 millioner kr. hvilket er en vækst på 11% 

i forhold til 2007. Der var i prospektet dateret 25. juni 2007 og kvartalsmeddelelsen date-

ret 29. februar 2009 forventet en omsætning på 130 millioner kr. og et overskud før skat 

på 44 millioner kr., så resultatet svarer til forventningerne fra prospektet, hvilket natur-

ligvis er meget tilfredsstillende, den økonomiske situation taget i betragtning. Når sel-

skabet har kunnet præstere et overskud som forventet på trods af en lavere omsætning 

skyldes det, at den højere omsætning var forventet i Sverige, hvor der ikke var budgette-

ret med noget overskud.  

 

Udviklingen i 2008 var præget af finanskrisen og den økonomiske krise. I 1. kvartal lå 

antallet af jobannoncer på internettet på ca. 36.000 nye jobannoncer pr. måned, men fra 

1. april begyndte dette tal at falde, og i 3. kvartal begyndte omsætningen også at falde. I 

midten af oktober måned fald aktiekurserne og antallet af jobannoncer på internettet 

kraftigt, og i november måned lå antallet af jobannoncer på internettet 43% under sam-

me måned året før. Faldene er fortsat i 2009, og i februar måned lå antallet af jobannon-

cer på internettet 54% under samme måned året før.  

 

På grund af periodiseringen af indtægter og de mange årsaftaler faldt omsætningen i 

2008 ikke lige så hurtigt som antallet af jobannoncer, men der er ingen tvivl om at fi-

nanskrisen og den økonomiske krise kommer til at sætte sit præg på rekrutteringsbran-

chen i 2009.  
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Som den største spiller på markedet forventer Jobindex imidlertid at blive mindre ramt 

end konkurrenterne. Hvis virksomhederne skal spare må det forventes, at de først og 

fremmest dropper de dyre avisannoncer og de mindre jobdatabaser og koncentrerer an-

noncebudgettet om den største jobdatabase. Jobindex har endvidere brugt de gode år 

på at opbygge en likviditetsreserve på ca. 80 millioner kr. Vi forventer, at krisen vil være 

med til éen gang for alle at flytte jobannoncemarkedet fra aviserne til internettet, og at 

krisen derfor på langt sigt vil være med til at styrke Jobindex.  

 

Aktierne i selskabet blev handlet på First North for første gang den 29. juni 2007 til en 

kurs på 550 kr. pr. aktie svarende til en samlet børsværdi for selskabet på 605 millioner 

kr. Den 17. juli 2007 nåede aktien op på en kurs på 610 kr. pr. aktie svarende til en børs-

værdi på 671 millioner kr., men i løbet af finanskrisen er aktien sammen med de fleste 

andre aktier faldet tilbage og blev i starten af marts måned 2009 handlet til en kurs på 

350 kr. pr. aktie svarende til en børsværdi på 385 millioner kr. Selskabet havde før opta-

gelsen på First North 35 aktionærer, og dette tal er pr. 31. december 2008 vokset til 160 

navnenoterede aktionærer inklusive båndlagte medarbejderaktier.  

 
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Antallet af jobannoncer på internettet fortsætter med at falde. Alene fra december 2008 

til februar 2009 er antallet faldet fra ca. 20.000 til 16.400 sæsonkorrigeret, et fald på 18%. 

Jobindex forventer dog at internet jobdatabaserne vil kunne vinde markedsandele og 

annoncebudgetter fra aviserne. På den baggrund forventer Jobindex, at det samlede in-

ternet jobannoncemarked vil falde fra ca. 340 millioner kr. i 2008 til ca. 250 millioner kr. i 

2009. Jobindex forventer at fastholde en markedsandel på omkring 32%, hvilket giver en 

samlet omsætning på 80 millioner kr. Omkostningerne forventes at være på omkring 60 

millioner kr., hvilket giver et forventet overskud før skat på 20 millioner kr.  

 

Det gennemsnitlige antal medarbejdere er vokset fra 60 i 2007 til 82 i 2008. I januar 2009 

blev der for første gang i firmaets historie gennemført en afskedigelsesrunde, således at 

antallet af medarbejdere nu udgør 64. Der er fortsat ansættelsesstop i virksomheden, og 

der forventes et faldende antal medarbejdere i 2009.  

 

Bortset fra dette er der efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der 

har væsentlig betydning for årsrapporten. 

 

 

Samfundsansvar 

Jobindex' mission er at hjælpe kunderne med at finde kvalificerede kandidater via in-

ternettet, og at hjælpe de jobsøgende med at få et overblik over jobmarkedet. Jobindex 

har siden 1996 arbejdet for at nedbringe virksomhedernes omkostninger til jobannonce-

ring, og for at skabe en større gennemsigtighed på jobmarkedet.  
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Målet var fra starten at nedbringe virksomhedernes udgifter til jobannoncering med 

90%, og dette mål må siges at være lykkedes. En jobannonce på internettet koster i dag 

kr. 4995 og giver lige så mange kvalificerede kandidater, som en avisannonce til 40-

50.000 kr. gjorde i gamle dage. Det er vores vurdering, at danske virksomheder og orga-

nisationer samlet sparer omkring 1 milliard kr. om året ved at anvende internet annon-

cering i stedet for avisannoncering.  

 

Samtidig har Jobindex skabt en langt større gennemsigtighed på jobmarkedet. Hvor 

man i gamle dage højst kunne finde nogle få hundrede jobannoncer i avisen, så kan 

man i dag finde ca. 10.000 jobannoncer samlet på Jobindex. Det er blevet langt nemme-

re for de jobsøgende at finde jobbene, og takket være de lavere omkostninger bliver der 

annonceret langt flere job end tidligere. Det skjulte jobmarked er blevet synligt, og det 

betyder at virksomheder og jobsøgere i dag finder frem til hinanden hurtigere, nemmere 

og billigere. Det er vores vurdering, at internettet har betydet at jobsøgende i gennem-

snit finder et job ca. 14 dage hurtigere end tidligere, hvilket har reduceret ledigheden 

med ca. 10.000 personer og sparet staten for ca. 1 milliard kr. om året.  

 

Jobindex forsøger at hjælpe alle grupper med at finde et nyt job, uanset alder, køn og 

etnisk baggrund. Jobindex har siden 1999 samarbejdet med Foreningen Nydansker om 

forskellige projekter for at hjælpe folk med anden etnisk baggrund med at finde et job. I 

2009 medvirker Jobindex i et projekt sammen med Københavns Kommune om at finde 

fritidsjob til unge i Københavns Kommune. Projektet har et budget på 2,5 millioner kr. 

og Jobindex stiller gratis software til rådighed for projektet.  

 

Jobindex arbejder også for flere kvindelige ledere. Jobindex har underskrevet Ligestil-

lingsministeriets charter for flere kvinder i ledelse, og i 2008 lancerede Jobindex jobsiten 

TopKvinder.dk, der bl.a. består af en CV-database, hvor virksomheder kan finde kvinde-

lige lederkandidater. Siten blev lanceret ved en konference for kvinder i ledelse, som 

Jobindex afholdt.  

 

Jobindex er partner i Klima- og Energiministeriets kampagne ”1 ton mindre”, og arbej-

der på at nedbringe CO2-udslippet ved at få virksomhederne til at anvende jobannoncer 

på internettet frem for trykte jobannoncer. En jobannonce, der bliver trykt i 100.000 ek-

semplarer i en landsdækkende avis udleder over 100 kg CO2, mens en jobannonce på in-

ternettet, der bliver læst af 500 interesserede læsere, udleder under 1 kg CO2. En joban-

nonce på internettet reducerer således  CO2-udslippet med 99%, udover at virksomhe-

den sparer 30-40.000 kr. Jobindex arbejder også på at reducere sin egen CO2-udledning 

ved at anvende strømbesparende IT hvor det er muligt, ved at deltage i den årlige cykel-

på-arbejde kampagne, og i det hele taget spare på energien, hvor det er muligt.  

 

Jobindex støtter gerne messer og aktiviteter, der hjælper folk med at finde et nyt job. 

Jobindex er således fast mediesponsor for en række karrieremesser, herunder Karriere-

dagene, SICEF-messen og DSE-messen, samt Træfpunkt HR, der er årets store messe for  
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HR-folk. Jobindex arrangerer endvidere selv konferencer om rekruttering, hvor der er 

gratis adgang.  

 

Jobindex samarbejder med Projekt arbejdsglæde om at skabe mere jobglæde i danske 

virksomheder. Jobglæde er temaet for Jobindex’ TV-kampagne, og Jobindex har i 2008 

bl.a. lanceret en gratis jobglædetest, hvor man kan teste sin jobglæde og få gode råd om 

at forbedre jobglæden på arbejdspladsen.  

 

Endelig støtter Jobindex hvert år Danmarks Indsamlingen med et beløb, der i år gik til 

fattige familier i Afrika.  
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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 C. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år. 

 

 

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. 

 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes i årets løb til danske kroner efter transakti-

onsdagens kurs, idet kurssikrede transaktioner dog indregnes til den sikrede kurs. Til-

godehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter 

balancedagens kurs, idet kurssikrede beløb dog indregnes til den sikrede kurs. Realise-

rede og urealiserede valutakursgevinster og –tab indregnes i resultatopgørelsen under 

finansielle poster. 

 

Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der anses for sikring af fremti-

dige pengestrømme, indregnes direkte på egenkapitalen. 
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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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  2008 2007 
Note  DKK t.DKK 

    
 Nettoomsætning 118.240.467 99.726 

 Andre driftsomkostninger 38.500.789 32.187 
1 Personaleomkostninger 34.648.209 27.330 
2 Afskrivninger på anlægsaktiver 3.113.983 2.271 

 Omkostninger i alt 76.262.981 61.788 

 Driftsresultat 41.977.486 37.938 
    

3 Finansielle indtægter, netto 3.348.967 1.372 

 Ordinært resultat før skat 45.326.453 39.310 
    

4 Selskabsskat -11.559.862 -10.005 

 Årets resultat 33.766.591 29.305 

    
    
 Resultatdisponering   
    
 Årets resultat 33.766.591 29.305 
 Overført overskud 50.304.843 21.000 

 Til disposition for generalforsamlingen 84.071.434 50.305 

    
 Beløbet foreslås fordelt således:   
  Udbytte 0 0 
  Overført overskud 84.071.434 50.305 

 I alt 84.071.434 50.305 
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 AKTIVER   
  31.12.08 31.12.07 

Note  DKK t.DKK 

    
 Udviklingsomkostninger 8.196.335 6.661 
 Softwarerettigheder 0 0 
 Varemærkerettigheder 0 0 

5 Immaterielle anlægsaktiver i alt 8.196.335 6.661 

 Indretning i lejede lokaler 714.665 423 
 Driftsmateriel og inventar 1.121.864 993 

6 Materielle anlægsaktiver i alt 1.836.529 1.416 

 Andre tilgodehavender 927.080 678 

 Finansielle anlægsaktiver i alt 927.080 678 

 Anlægsaktiver i alt 10.959.944 8.755 

 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 14.974.584 20.343 
 Andre tilgodehavender 3.897.412 4.037 
 Mellemregning koncernselskab 472.790 0 

 Tilgodehavender i alt 19.344.786 24.380 

 Værdipapirer i alt 73.634.061 59.220 

 Likvide beholdninger i alt 4.716.387 1.762 

 Omsætningsaktiver i alt 97.695.234 85.362 

 Aktiver i alt 108.655.178 94.117 
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 PASSIVER   
  31.12.08 31.12.07 

Note  DKK t.DKK 

    
 Selskabskapital 1.100.000 1.100 
 Overført overskud 84.071.434 50.305 
 Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 

7 Egenkapital i alt 85.171.434 51.405 

8 Hensættelse til udskudt skat 1.787.200 1.379 

 Hensatte forpligtelser i alt 1.787.200 1.379 

 Bankgæld 62.586 15.927 
 Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.279.552 3.178 
 Mellemregning med koncernselskab 0 63 
 Forudfakturering til kunder 13.938.930 16.305 
 Anden gæld 6.415.476 5.860 

 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 21.696.544 41.333 

 Gældsforpligtelser i alt 21.696.544 41.333 

 Passiver i alt 108.655.178 94.117 

    
9 Nærtstående parter   
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 2008 2007 
 t.DKK t.DKK 

   
Årets resultat 33.767 29.305 
Afskrivninger 3.114 2.271 
Hensættelser 408 -18 

Driftsresultat korrigeret for ikke likvide poster 37.289 31.558 
   
Forskydning i driftskapital:   
 Tilgodehavender 5.035 -9.009 
 Leverandørgæld -1.898 1.225 
 Anden driftsafledt gæld -1.875 9.967 

Driftens pengestrømme 38.551 33.741 

Investeringer i anlægsaktiver (netto):   
 Immaterielle anlægsaktiver -4.170 -3.061 
 Materielle anlægsaktiver -900 -843 
 Finansielle anlægsaktiver -249 -156 

Investeringernes pengestrømme -5.319 -4.060 

Betalt udbytte 0 -5.500 

Finansieringens pengestrømme 0 -5.500 

Årets samlede pengestrømme 33.232 24.181 

Likvide beholdninger ved årets begyndelse 45.055 20.874 
Årets samlede pengestrømme 33.232 24.181 

Likvide beholdninger ved årets slutning 78.287 45.055 

Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres såle-
des: 

 
 

 

 Værdipapirer 73.634 59.220 
 Likvide beholdninger 4.716 1.762 
 Bankgæld -63 -15.927 

I alt 78.287 45.055 
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 2008 2007 
 DKK t.DKK 

   
1. Personaleomkostninger   
   
Lønninger og gager mv.:   
 Vederlag til direktion (incl. pension) 1.905.488 1.895 
 Lønninger og gager mv. til øvrige ansatte 37.106.084 28.595 
 Medarbejderaktier, tildelt 0 285 
Udgifter til social sikring mv.  428.214 300 
Lønrefusion -620.621 -684 
Overført til udviklingsomkostninger -4.170.956 -3.061 

I alt 34.648.209 27.330 

Gennemsnitligt antal medarbejdere 82 60 

   
   
   
2. Afskrivninger   
   
Afskrivninger specificeres således:   
   
Udviklingsomkostninger 2.635.830 1.939 
Varemærkerettigheder 0 1 
Indretning i lejede lokaler 141.258 73 
Driftsmateriel og inventar 331.778 258 
Tab ved salg af driftsmateriel og inventar 5.117 0 

I alt 3.113.983 2.271 

   
   
   
3. Finansielle indtægter, netto   
   
Finansielle indtægter 3.421.314 1.647 
Finansielle omkostninger 72.347 275 

I alt 3.348.967 1.372 

   

I finansielle omkostninger er indeholdt t.DKK 3 (2007: t.DKK 40) vedrørende mellemreg-

ning med moderselskab. 
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 2008 2007 
 DKK t.DKK 

   
4. Selskabsskatter   
   
Selskabsskat af årets resultat 11.151.962 10.023 
Eventualskat, jf. note 8 407.900 -18 

I alt 11.559.862 10.005 

   

 

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

    
Kostpris pr. 01.01.08 16.210.181 500.000 154.666 
Tilgang 4.170.956 0 0 
Afgang 0 0 0 

Kostpris pr. 31.12.08 20.381.137 500.000 154.666 

Afskrivninger pr. 01.01.08 9.548.972 500.000 154.666 
Årets afskrivninger 2.635.830 0 0 

Afskrivninger pr. 31.12.08 12.184.802 500.000 154.666 

Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.08 

 
8.196.335 

 
0 

 
0 
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6. Materielle anlægsaktiver 
 Indretning Drifts- 
 i lejede materiel og 
Beløb i DKK lokaler inventar 

   
Kostpris pr. 01.01.08 605.684 2.474.366 
Tilgang i året 432.596 467.264 
Afgang i året 0 -13.000 

Kostpris pr. 31.12.08 1.038.280 2.928.630 

Afskrivninger pr. 01.01.08 182.357 1.481.271 
Årets afskrivninger 141.258 331.778 
Afskrivninger vedr. afgang 0 -6.283 

Afskrivninger pr. 31.12.08 323.615 1.806.766 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.08 714.665 1.121.864 

   
Salgssum 0 1.600 
Regnskabsmæssig værdi 0 6.717 

Tab 0 5.117 

   

 

 
7. Egenkapital   
   Udbytte  
 Aktie- Overført for regn-  
Beløb i DKK kapital overskud skabsåret I alt 

     
Egenkapitalopgørelse 2007     
     
Saldo pr. 01.01.07 1.100.000 20.999.635 5.500.000 27.599.635 
Årets resultat i henhold til     
resultatdisponering 0 29.305.208 0 29.305.208 
Udloddet udbytte 0 0 -5.500.000 -5.500.000 

I alt 1.100.000 50.304.843 0 51.404.843 
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7. Egenkapital - fortsat   
   Udbytte  
 Aktie- Overført for regn-  
Beløb i DKK kapital overskud skabsåret I alt 

     
Egenkapitalopgørelse 2008     
     
Saldo pr. 01.01.08 1.100.000 50.304.843 0 51.404.843 
Årets resultat i henhold til resultat-
disponering 

 
0 

 
33.766.591 

 
0 

 
33.766.591 

Udloddet udbytte 0 0 0 0 

I alt 1.100.000 84.071.434 0 85.171.434 

     

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

klasser. 

 

 

 
  31.12.08 31.12.07 
 DKK t.DKK 

   
8. Hensættelse til udskudt skat   
   
Saldo primo 2008 1.379.300 1.397 
Årets regulering 407.900 -18 

I alt 1.787.200 1.379 
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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 honoreret på markedsmæssige vilkår. 
 
 Direktør Ole Timm har ydet konsulentassistance i regnskabsåret. Assistancen er 
 honoreret 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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