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Koncernoversigt

 
 

Jobindex A/S 
Modervirksomhed 

Selskabskapital  

t.DKK 900 

Jobindex Media A/S 
Dattervirksomhed 

Ejerandel 100% 

Selskabskapital  

t.DKK 1.100 

It-Jobbank A/S 
Dattervirksomhed 

Ejerandel 100% 

Selskabskapital 

t.DKK 500 

StepStone A/S 
Dattervirksomhed 

Ejerandel 100% 

Selskabskapital 

t.DKK 3.700 
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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 for Jobindex A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncer-

nens og modervirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 og resultatet af

koncernens og modervirksomhedens aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret

01.01.18 - 31.12.18.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-

ningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 18. marts 2019

Direktionen

Kaare Danielsen
Direktør

Henrik Christensen
Direktør

Bestyrelsen

Kaare Danielsen
Direktør

Ole Timm
Direktør

Charlotte Bryldt Theisen Michael Vilhelm Nielsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Jobindex A/S

Konklusion

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Jobindex A/S for regnskabsåret  01.01.18 -

31.12.18, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt

regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Kon-

cernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncer-

nens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 samt af resultatet af koncernens

og selskabets aktiviteter samt pengestrømme for koncernen for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 i

overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere

beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og års-

regnskabet”. Vi er uafhængige af koncernen og selskabet i overensstemmelse med internationale

etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,

ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores

opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvis-

ende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den in-

terne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab

uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncer-

nens og selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette

er relevant, samt at udarbejde koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-

pet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen og selskabet,

indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed er

uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revi-

sionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke

en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om

revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation,

når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som

væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de

økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af koncernregnskabet og års-

regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder

professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

· Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnska-

bet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som

reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grund-

lag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvi-

gelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte

sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern

kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en

konklusion om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol.

· Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af

regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede

revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe

betydelig tvivl om koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der

er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger

herom i koncernregnskabet og årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,

modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået

frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog

medføre, at koncernen og selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncernregnskabet og årsregn-

skabet, herunder noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregnskabet afspejler de

underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede

heraf.

· Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne

eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om

koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er

eneansvarlige for vores revisionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle

betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi

udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledel-

sesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med

koncernregnskabet eller årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde

synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i

henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse

med koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabs-

lovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Søborg, den 18. marts 2019

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Thomas Nislev Henrik Agner Hansen

Statsaut. revisor
MNE-nr. mne10444

Statsaut. revisor
MNE-nr. mne28682
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Ledelsesberetning

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

Hovedtal

Beløb i t.DKK 2018 2017 2016 2015 2014

Resultat

Nettoomsætning 316.737 300.429 279.585 253.274 213.884

Resultat af primær drift 89.411 91.101 77.598 69.676 46.519

Finansielle poster i alt -794 1.098 430 166 905

Årets resultat 68.140 71.652 61.290 54.280 39.993

Balance

Samlede aktiver 196.750 181.208 158.324 159.381 130.256

Investeringer i materielle anlægsaktiver 3.310 1.162 1.619 4.811 1.530

Egenkapital 83.376 78.236 65.084 57.794 48.514

Pengestrømme

Nettopengestrømme fra:
Driften 76.515 100.604 63.862 67.768 50.942
Investeringer -9.075 -8.483 -7.179 -8.678 -21.975
Finansiering -63.000 -58.500 -54.000 -45.000 -27.000

Årets pengestrømme 4.440 33.621 2.683 14.090 1.967
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Ledelsesberetning

Nøgletal

2018 2017 2016 2015 2014

Rentabilitet

Egenkapitalens forrentning %84 %100 %100 %102 %95

Overskudsgrad %28 %30 %28 %28 %22

Soliditet

Egenkapitalandel %42 %43 %41 %36 %37

Øvrige

Antal medarbejdere (gns.) 271 241 226 198 180

Definitioner af nøgletal

Egenkapitalens forrentning:
Årets resultat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

Overskudsgrad:
Resultat af primær drift x 100

Nettoomsætning

Egenkapitalandel:
Egenkapital ultimo x 100

Samlede aktiver
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Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Jobindex koncernen består udover selve Jobindex af nyhedssiten Computerworld, jobdatabaserne

StepStone og it-jobbank samt Jobbsafari i Sverige og Norge. Hele Jobindex koncernen når hver måned

ifølge TNS Gallup ud til over 1,5 mio. danske, svenske og norske brugere. 

Jobindex er Danmarks ældste og største jobdatabase med en markedsandel på ca. 2/3 af det danske

online jobannoncemarked. Jobindex er baseret på en avanceret søgemaskine, der afsøger danske

jobdatabaser og firmaers hjemmesider for jobannoncer og har links til 20-25.000 job svarende til ca. 90

% af alle danske jobannoncer på internettet. Jobindex er med andre ord ikke blot en jobdatabase, men

en søgemaskine svarende til Google, men med fokus på jobannoncer. Jobindex benytter faktisk

samme forretningsmodel som Google, men bare indenfor jobannoncer. Jobindex har ifølge TNS Gallup

op imod 1 mio. brugere om måneden. Det er som udgangspunkt gratis at få sine jobannoncer med på

Jobindex, men for et ekstra beløb kan kunden få placeret sine jobannoncer foran de øvrige annoncer.

Dette koncept har vist sig at være yderst succesfuldt i Danmark, og Jobindex har formået at

konkurrere med både internationale jobdatabaser, aviserne og statens Jobnet. 

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

rekrutteringskonsulent matcher jobannoncen med de over 130.000 CV’er i CV-databasen og skriver en

personlig mail til en række udvalgte kandidater med en opfordring til at søge jobbet. Dette er en yderst

effektiv måde at få relevante kandidater til at søge stillinger, som de ellers ikke ville have søgt.

Jobindex kan også skrive jobannoncerne og håndtere ansøgningerne for kunderne. 

En vigtig del af strategien er at sælge tillægsprodukter til jobannoncerne. Jobindex har således en

rekrutteringsafdeling med 60 medarbejdere, hvilket gør Jobindex til et af de største

rekrutteringsfirmaer i Danmark. Tillægsprodukterne giver øget indtjening og knytter også kunderne

tættere til Jobindex. 

Den 29. maj 2013 købte Jobindex datterselskabet Computerworld A/S, der driver Danmarks største it

nyhedssite. Computerworld har ifølge TNS Gallup ca. 500.000 brugere om måneden. Kernen i

Computerworld A/S er nyhedsredaktionen, der skriver nyheder om it. Derudover består forretningen af

Computerworld Events, som afholder en lang række konferencer, samt IDG Kurser, der er en af landets

største udbydere af it-kurser, og IDG Direct, som er et telemarketingbureau, der booker møder for it-

leverandørerne. Computerworld har i 2018 lanceret Premium abonnementer med betalte artikler, der er

blevet en stor succes og som på sigt kan give en mere stabil og langsigtet omsætning i

Computerworld. 

I marts 2014 købte Jobindex A/S den danske del af den store europæiske jobportal StepStone A/S samt

dennes søsterselskab it-jobbank A/S. Jobindex købte den danske del af StepStone samt it-jobbank fra

den tyske Axel Springer-koncern, som StepStone har været en del af siden 2009. De tre virksomheder

fortsætter som selvstændige selskaber med hver sin kompetence, markedsfokus og organisation. 

Jobindex driver desuden jobdatabaser i Sverige og Norge under navnet Jobbsafari. Jobbsafari.no har

ca. 50.000 unikke besøgende om ugen, og Jobbsafari.se har ca. 200.000 unikke besøgende om ugen,
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Ledelsesberetning

hvilket placerer Jobbsafari.se som en af de 3 største jobsites i Sverige. 

For yderligere oplysninger henvises til firmaets investorside på adressen www.jobindex.dk/investor   

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Jobindex koncernen havde i 2018 en samlet nettoomsætning på 317 mio. kr. og et driftsoverskud før

renter og skat på 89 mio. kr., hvilket må betegnes som yderst tilfredsstillende. Selve Jobindex A/S

havde alene en nettoomsætning på 258 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat på 88 mio. kr.

Computerworld gav et pænt driftsoverskud på 1,8 mio. kr. før renter og skat, og it-jobbank gav et

driftsoverskud på 4,5 mio. kr., mens StepStone gav et driftsunderskud på 1,3 mio. kr. 

 

Aktierne i selskabet blev handlet på First North første gang den 29. juni 2007 til en kurs på 550 kr. pr.

aktie svarende til en samlet børsværdi for selskabet på 605 mio. kr. I løbet af krisen faldt aktien kraftigt

tilbage, men siden er aktien steget igen. Aktien er faldet det seneste år og bliver p.t. handlet til en kurs

på omkring 1.050 kr. pr. aktie svarende til en børsværdi på 945 mio. kr. 93% af aktierne er ejet af

Danielsen 2 ApS, og 4% af aktierne er ejet af nuværende og tidligere medarbejdere, mens 3% er ejet af

øvrige aktionærer. Jobindex har de sidste tre år uddelt medarbejderaktier for ca. 30.000 kr. pr.

medarbejder, der har været ansat i over et år eller i alt ca. 5 mio. kr. som en slags overskudsdeling, og

planen er at fortsætte dette i de kommende år. Ved årsskiftet var der i alt 384 navnenoterede

aktionærer. 

Bestyrelsen foreslår at udbetale 75 kr. pr. aktie i udbytte svarende til 67,5 mio. kr. eller næsten hele

årets overskud efter skat. 

Forventet udvikling

2019 er startet med et lille fald på jobmarkedet på grund af politisk usikkerhed, men vi forventer at det

er midlertidigt og at jobmarkedet vil vokse i løbet af året. For hele 2019 forventer Jobindex koncernen

en nettoomsætning i niveauet 350 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat i niveauet 100 mio.

kr. svarende til en vækst i både omsætning og driftsoverskud på ca. 10% i 2019.

Google er på vej ind på jobannoncemarkedet, og vi forventer at de kommer til Norden til næste år. Vi

er derfor i gang med at opruste både udviklingsafdelingen og markedsføringen, så vi er klar og kan

tilbyde nogenlunde de samme features som Google, når de kommer til Danmark. Vi konkurrerer

allerede med LinkedIn, der er ejet af Microsoft og er vores største konkurrent. Risikoen er således

forøget. 

Den demografiske udvikling betyder dog, at der i fremtiden sandsynligvis vil blive mangel på

arbejdskraft, og så vil det være afgørende for virksomhederne at kunne rekruttere de bedste

medarbejdere. Og selvom der kommer nye spillere på markedet, så forventer vi at jobsites og Jobindex

også i fremtiden vil spille en væsentlig rolle for de brugere, der gerne vil have et overblik over

jobmarkedet. 
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Ledelsesberetning

Efterfølgende begivenheder

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

årsrapporten.

Samfundsansvar

Jobglæde på agendaen

I Jobindex mener vi at der bør være på plads på jobmarkedet til alle og at det er vigtigt, at der er nogle

gode vilkår på de danske arbejdspladser for alle ansatte. Derfor lancerede vi i august 2018 en stor

kampagne, der sætter fokus på jobglæde. De fleste bruger rigtig meget tid på jobbet. Mange af os

bruger mere tid sammen med vores kollegaer end sammen med vores familie, så er det vigtigt, at man

finder et job, man er glad for, gør det ved at lancere evalueringer af arbejdspladser, hvor medarbejdere

anonymt kan give deres nuværende og tidligere arbejdspladser stjerner og skrive personlige

kommentarer om deres erfaringer med jobbet. Det giver for første gang i Danmark en synlighed af

hvordan der virkelig er på arbejdspladserne rund om i landet, og det er en hjælp til at finde et job med

jobglæde. Samtidig hjælper vi de gode arbejdspladser med at tiltrække medarbejdere ved at fremhæve,

at dem der gør det godt.

Et jobmarked for alle

Udover at sætte fokus på vilkårene på jobmarkedet, prøver Jobindex også at hjælpe alle med at finde

en plads en på jobmarkedet, og Jobindex har i over 10 år samarbejdet med Foreningen Nydansker om

en række forskellige projekter til at fremme integrationen, og der er heldigvis sket store fremskridt på

dette område de sidste 10-15 år. I 2013 vandt Jobindex integrationsprisen ’Årets Arbejdsplads’ på

grund af projektet eksportjob.dk , der forbinder højtuddannede nydanskere med eksportvirksomheder,

og i 2016 har Jobindex lanceret integratitionsjob.dk  for flygtninge. Strategien bag begge projekter er

at ændre virksomheders opfattelse, så de ser nydanskere og flygtninge som ressourcestærke

medarbejdere, der med deres specialviden om sprog og kultur kan bidrage til virksomheders eksport. 

StepStone har ligeledes arbejdet med mangfoldighed og har lanceret siten forskelle.dk , som vi i 2014

har gjort til et fælles Jobindex og StepStone projekt, og Jobindex har lanceret siten topkvinder.dk  som

nu er en del af StepStone.

Jobindex-koncernen støtter Danmarks Indsamlingen med 1 kr. for hver betalt jobannonce, som vi har

håndteret. I 2018 blev det til 100.204 kr., der går til forskellige projekter til børn uden hjem.

Netværksarrangementer og messer

Jobindex er sponsor for jobsøgningsnetværket PowerJobsøgerne og har sponseret en række meget

populære "Fester For Fyrede", som afholdes i samarbejde med PowerJobsøgerne og en række andre

jobsøgningsnetværk. Til disse arrangementer deltager op til ca. 1500 jobsøgende til et gratis

arrangement, hvor man kan høre foredrag, få karriererådgivning hos en række rekrutteringsfirmaer og

danne netværk med andre jobsøgende. I 2014 fik Jobindex sammen med jobsøgningsnetværkene

Frederiksbergs Kommunes Beskæftigelsespris for arbejdet med "Fest For Fyrede". Konceptet har bredt

13



 

 

 

Jobindex A/S

Ledelsesberetning

sig til hele landet, så der nu er blevet holdt "Fest For Fyrede" i Aalborg, Aarhus, Odense, Sorø og

Fredericia. Jobindex driver også sammen med Powerjobsøgerne jobvejlederprojektet, hvor frivillige

jobvejledere blandt vores kunder yder gratis rådgivning til jobsøgende, bl.a. med udenlandsk

baggrund, der har behov for råd og vejledning.

Jobindex støtter og reklamerer også for andre messer og aktiviteter, der hjælper folk med at finde nyt

job. Jobindex er således mediesponsor for en række karrieremesser, herunder Karrieredagene og DSE-

messen. Desuden er Jobindex mediesponsor for Træfpunkt HR, der er årets store messer for HR-folk.

IT-undervisning

Jobindex støtter sammen med datterselskabet Computerworld forskellige projekter for at fremme IT-

undervisningen i Danmark. Der er stor mangel på IT-specialister blandt vores kunder, men det er ikke

bare IT-specialister, der skal lære at programmere. Flere og flere job vil blive overtaget af computere,

og det vil føre til ledighed i fremtiden, hvis eleverne ikke lærer computernes sprog. For man kan

efterhånden ikke en gang få et job ved et samlebånd, hvis man ikke kan programmere en maskine til

flere millioner kr. Jobindex og Computerworld har derfor været medsponsorer for Coding Class, der

lærer folkeskoleelever at programmere. Coding Class er et initiativ fra IT-Brancheforeningen, der har

undervist 100 folkeskoleklasser med det formål at vise, hvordan man kan indføre programmering som

et fag i folkeskolen. Jobindex har desuden været sponsor for en it-camp for kvindelige gymnasieelever,

for DM i Programmering og for Georg Mohr matematikkonkurrencen hvor 10.000 gymnasielever

deltager.

Relationer mellem virksomheder og jobsøgere

Jobindex' mission er at hjælpe kunderne med at finde kvalificerede kandidater, og at hjælpe de

jobsøgende med at få et overblik over jobmarkedet. Jobindex har siden 1996 arbejdet for at nedbringe

virksomhedernes omkostninger til jobannoncering, og for at skabe en større gennemsigtighed på

jobmarkedet og hjælpe de jobsøgende med at finde deres drømmejob. Målet var fra starten at

nedbringe virksomhedernes udgifter til jobannoncering med 90%, og dette løfte må vi sige, at

Jobindex har indfriet. 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 organisationer samlet sparer mindst 1 milliard kr. om året ved at

anvende internet annoncering i stedet for avisannoncering.

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

højst kunne finde nogle få hundrede jobannoncer i avisen, så kan man i dag finde 20-25.000 job samlet

på Jobindex. Det er blevet langt nemmere 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. Jobindex koncernens forskellige websites har over 1,5 mio. brugere hver måned,

og ifølge en undersøgelse fra Megafon har 20% af arbejdsstyrken eller ca. 600.000 personer fundet

deres nuværende job gennem et jobsite på internettet, sammenlignet med 1% gennem LinkedIn og 2%

gennem jobcenteret. De fleste af disse havde sandsynligvis også fundet et job uden Jobindex, men det

er vores vurdering, at internettet har betydet at jobsøgende i gennemsnit finder et job ca. 14 dage
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Ledelsesberetning

hurtigere end tidligere, hvilket har reduceret ledigheden med ca. 10.000 personer og sparet staten for

ca. 1 milliard kr. om året.

Klima og miljø

Jobindex arbejder 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 eksemplarer i en

landsdækkende avis, udleder over 100 kg CO2, mens en jobannonce på internettet udleder under 1 kg

CO2. En jobannonce på internettet reducerer således CO2-udslippet med 99%, udover at

virksomheden sparer 20-50.000 kr. Jobindex arbejder også på at nedbringe virksomhedens egen CO2

udledning. Jobindex køber således grøn strøm fra vind og har anskaffet en firmacykel og en Tesla, der

står til rådighed for medarbejdere, der skal på kundebesøg.

Selskabsskattebetaling

Med en selskabsskattebetaling for hele koncernen på knap 20 mio. kr. om året hører Jobindex

koncernen blandt de ca. 300 danske koncerner, der betaler mest i selskabsskat, selvom Jobindex langt

fra er en af de 300 største virksomheder i Danmark.

Måltal for det underrepræsenterede køn

Måltal for bestyrelsen

Jobindex ønsker at have en nogenlunde lige fordeling af mænd og kvinder i ledelsen og bestyrelsen.

Jobindex ønsker at alle medarbejdere uanset køn oplever, at de har samme muligheder for karriere- og

lederstillinger. Vi ønsker at have en åben og fordomsfri kultur, hvor den enkelte medarbejder kan

udnytte sine kompetencer bedst muligt uanset køn. Jobindex ansætter ledere og direktører under den

præmis at ansætte/udnævne den bedst egnede uanset køn. Ved udgangen af 2018 var den

kønsmæssige fordeling:

Bestyrelsen: 75 % mænd og 25 % kvinder

Direktionen: 67 % mænd og 33 % kvinder

Ledergruppen: 48 % mænd og 52 % kvinder

Kvinder udgør således 1/4 af bestyrelsen, 1/3 af direktionen og 1/2 af ledergruppen, og Jobindex har en

målsætning om som minimum at fastholde disse niveauer.
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Resultatopgørelse

Koncern Modervirksomhed

2018 2017 2018 2017

Note t.DKK t.DKK t.DKK t.DKK

Nettoomsætning 316.737 300.429 257.509 242.060

Arbejde udført for egen regning og opført
under aktiver 6.112 5.504 6.112 5.504

Andre driftsindtægter 2.444 2.202 600 600
Omkostninger til råvarer og

hjælpematerialer -7.559 -6.089 0 0
Andre eksterne omkostninger -59.926 -54.916 -46.080 -41.916

Bruttofortjeneste 257.808 247.130 218.141 206.248

1 Personaleomkostninger -158.551 -147.098 -124.281 -113.984

Resultat før af- og nedskrivninger 99.257 100.032 93.860 92.264

2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og ma-
terielle anlægsaktiver -9.846 -8.931 -6.237 -5.238

Andre driftsomkostninger -24 0 0 0

Resultat før finansielle poster 89.387 91.101 87.623 87.026

3 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede
virksomheder 0 0 1.503 4.141

4 Andre finansielle indtægter 1.925 2.595 1.875 2.376
5 Andre finansielle omkostninger -2.719 -1.497 -2.597 -1.413

Resultat før skat 88.593 92.199 88.404 92.130

6 Skat af årets resultat -20.453 -20.547 -20.264 -20.478

Årets resultat 68.140 71.652 68.140 71.652

Forslag til resultatdisponering

Forslag til udbytte for regnskabsåret 67.500 63.000 67.500 63.000
Overført resultat 640 8.652 640 8.652

I alt 68.140 71.652 68.140 71.652
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Balance

AKTIVER

Koncern Modervirksomhed

31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17

Note t.DKK t.DKK t.DKK t.DKK

Færdiggjorte udviklingsprojekter 13.850 12.209 13.850 12.209
Erhvervede rettigheder 715 935 715 935
Goodwill 908 4.305 0 0

8 Immaterielle anlægsaktiver i alt 15.473 17.449 14.565 13.144

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 6.016 4.806 4.976 4.154

9 Materielle anlægsaktiver i alt 6.016 4.806 4.976 4.154

10 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 16.496 20.993
11 Deposita 3.820 3.826 2.569 2.599

Finansielle anlægsaktiver i alt 3.820 3.826 19.065 23.592

Anlægsaktiver i alt 25.309 26.081 38.606 40.890

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 55.405 47.120 45.059 38.399
Tilgodehavender hos tilknyttede

virksomheder 4.956 0 11.651 5.171
Tilgodehavende selskabsskat 3.779 4.950 3.341 4.950
Andre tilgodehavender 644 916 640 912

12 Periodeafgrænsningsposter 3.037 2.940 2.330 2.426

Tilgodehavender i alt 67.821 55.926 63.021 51.858

Andre værdipapirer og kapitalandele 57.672 67.238 57.672 67.238

Værdipapirer og kapitalandele i alt 57.672 67.238 57.672 67.238

Likvide beholdninger 45.948 31.963 16.429 24.200

Omsætningsaktiver i alt 171.441 155.127 137.122 143.296

Aktiver i alt 196.750 181.208 175.728 184.186
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Balance

PASSIVER
Koncern Modervirksomhed

31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17

Note t.DKK t.DKK t.DKK t.DKK

13 Selskabskapital 900 900 900 900
Reserve for udviklingsomkostninger 9.553 6.972 9.553 6.972
Overført resultat 5.423 7.364 5.423 7.364
Forslag til udbytte for regnskabsåret 67.500 63.000 67.500 63.000

Egenkapital i alt 83.376 78.236 83.376 78.236

14 Hensættelser til udskudt skat 998 4 3.183 2.816

Hensatte forpligtelser i alt 998 4 3.183 2.816

Gæld til øvrige kreditinstitutter 49 70 49 70
Modtagne forudbetalinger fra kunder 2.300 1.421 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.989 4.837 2.877 3.227
Gæld til tilknyttede virksomheder 41 6.185 0 26.738
Anden gæld 31.381 28.310 23.048 20.821

15 Periodeafgrænsningsposter 73.616 62.145 63.195 52.278

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 112.376 102.968 89.169 103.134

Gældsforpligtelser i alt 112.376 102.968 89.169 103.134

Passiver i alt 196.750 181.208 175.728 184.186

16 Eventualforpligtelser
17 Nærtstående parter
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Egenkapitalopgørelse

Beløb i t.DKK
Selskabs-

kapital

Reserve for
udviklings-

omkostninger
Overført
resultat

Forslag til
udbytte for

regnskabsåret

Koncern:

Egenkapitalopgørelse for 01.01.17 - 31.12.17

Saldo pr. 01.01.17 900 3.963 1.721 58.500
Betalt udbytte 0 0 0 -58.500
Overførsler til/fra andre reserver 0 3.009 -3.009 0
Forslag til resultatdisponering 0 0 8.652 63.000

Saldo pr. 31.12.17 900 6.972 7.364 63.000

Egenkapitalopgørelse for 01.01.18 - 31.12.18

Saldo pr. 01.01.18 900 6.972 7.364 63.000
Betalt udbytte 0 0 0 -63.000
Overførsler til/fra andre reserver 0 2.581 -2.581 0
Forslag til resultatdisponering 0 0 640 67.500

Saldo pr. 31.12.18 900 9.553 5.423 67.500

Moder:
Egenkapitalopgørelse for 01.01.17 - 31.12.17

Saldo pr. 01.01.17 900 3.963 1.721 58.500
Betalt udbytte 0 0 0 -58.500
Overførsler til/fra andre reserver 0 3.009 -3.009 0
Forslag til resultatdisponering 0 0 8.652 63.000

Saldo pr. 31.12.17 900 6.972 7.364 63.000

Egenkapitalopgørelse for 01.01.18 - 31.12.18

Saldo pr. 01.01.18 900 6.972 7.364 63.000
Betalt udbytte 0 0 0 -63.000
Overførsler til/fra andre reserver 0 2.581 -2.581 0
Forslag til resultatdisponering 0 0 640 67.500

Saldo pr. 31.12.18 900 9.553 5.423 67.500
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Koncernens pengestrømsopgørelse

2018 2017

Note t.DKK t.DKK

Årets resultat 68.140 71.652

18 Reguleringer 31.093 28.380
Forskydning i driftskapital

Tilgodehavender -13.066 12.982
Leverandører af varer og tjenesteydelser 152 1.627
Andre driftsafledte gældsforpligtelser 9.278 8.053

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 95.597 122.694

Modtagne renteindtægter og lignende indtægter 1.925 2.595
Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger -2.719 -1.497
Betalt selskabsskat -18.288 -23.188

Pengestrømme fra driften 76.515 100.604

Køb af immaterielle anlægsaktiver -6.112 -6.604
Køb af materielle anlægsaktiver -3.310 -1.162
Salg af materielle anlægsaktiver 341 0
Køb af finansielle anlægsaktiver -24 -717
Salg af finansielle anlægsaktiver 30 0

Pengestrømme fra investeringer -9.075 -8.483

Betalt udbytte -63.000 -58.500

Pengestrømme fra finansiering -63.000 -58.500

Årets samlede pengestrømme 4.440 33.621

Likvide beholdninger ved årets begyndelse 31.963 25.465
Værdipapirer uden væsentlig kursrisiko ved årets begyndelse 67.238 40.069
Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter ved årets begyndelse -70 -24

Likvide beholdninger ved årets slutning 103.571 99.131

Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres således:
Likvide beholdninger 45.948 31.963
Værdipapirer uden væsentlig kursrisiko 57.672 67.238
Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter -49 -70

I alt 103.571 99.131
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Noter

Koncern Modervirksomhed

2018 2017 2018 2017
t.DKK t.DKK t.DKK t.DKK

1. Personaleomkostninger

Lønninger 138.717 129.684 108.435 100.415
Pensioner 8.456 7.262 6.601 5.411
Andre omkostninger til social sikring 1.854 1.522 1.423 1.147
Andre personaleomkostninger 9.524 8.630 7.822 7.011

I alt 158.551 147.098 124.281 113.984

Gennemsnitligt antal beskæftigede i året 271 241 211 185

Vederlag til ledelsen:

Gager direktion 2.659 2.624 2.659 2.624
Pension til direktion 98 96 98 96

Vederlag til direktion 2.757 2.720 2.757 2.720

2. Af- og nedskrivninger af immaterielle og mate-
rielle anlægsaktiver

Afskrivninger på immaterielle
anlægsaktiver 8.087 7.406 4.691 4.010

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 1.759 1.525 1.546 1.228

I alt 9.846 8.931 6.237 5.238

3. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede
virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede
virksomheder 0 0 4.777 7.415

Afskrivning på goodwill 0 0 -3.274 -3.274

I alt 0 0 1.503 4.141
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Noter

Koncern Modervirksomhed

2018 2017 2018 2017
t.DKK t.DKK t.DKK t.DKK

4. Finansielle indtægter

Renter, tilknyttede virksomheder 387 616 338 400
Øvrige finansielle indtægter 1.538 1.979 1.537 1.976

I alt 1.925 2.595 1.875 2.376

5. Finansielle omkostninger

Renter, tilknyttede virksomheder 0 0 5 9
Øvrige finansielle omkostninger i alt 2.719 1.497 2.592 1.404

I alt 2.719 1.497 2.597 1.413

6. Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 19.461 20.100 19.899 20.100
Årets regulering af udskudt skat 994 442 367 373
Regulering af skat fra tidligere år -2 5 -2 5

I alt 20.453 20.547 20.264 20.478

7. Resultatdisponering

Forslag til udbytte for regnskabsåret 67.500 63.000 67.500 63.000
Overført resultat 640 8.652 640 8.652

I alt 68.140 71.652 68.140 71.652
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Noter

8. Immaterielle anlægsaktiver

Beløb i t.DKK

Færdiggjorte
udviklings-

projekter
Erhvervede
rettigheder Goodwill

Koncern:

Kostpris pr. 01.01.18 51.507 3.397 18.477
Tilgang i året 6.112 0 0
Afgang i året 0 0 0

Kostpris pr. 31.12.18 57.619 3.397 18.477

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.18 -39.298 -2.462 -14.173
Afskrivninger i året -4.471 -220 -3.396

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.18 -43.769 -2.682 -17.569

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.18 13.850 715 908

Modervirksomhed:

Kostpris pr. 01.01.18 51.507 1.755 1.093
Tilgang i året 6.112 0 0
Afgang i året 0 0 0

Kostpris pr. 31.12.18 57.619 1.755 1.093

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.18 -39.298 -820 -1.093
Afskrivninger i året -4.471 -220 0

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.18 -43.769 -1.040 -1.093

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.18 13.850 715 0

Aktiverede udviklingsomkostninger vedrører udvikling af programel til rekruttering af medarbejdere.
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Noter

9. Materielle anlægsaktiver

Beløb i t.DKK

Andre anlæg,
driftsmateriel og

inventar

Koncernen:

Kostpris pr. 01.01.18 15.846
Tilgang i året 3.310
Afgang i året -750

Kostpris pr. 31.12.18 18.406

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.18 -11.040
Afskrivninger i året -1.759
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 409

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.18 -12.390

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.18 6.016

Moderselskab:

Kostpris pr. 01.01.18 12.771
Tilgang i året 2.367
Afgang i året 0

Kostpris pr. 31.12.18 15.138

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.18 -8.616
Afskrivninger i året -1.546

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.18 -10.162

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.18 4.976
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Noter

10. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Beløb i t.DKK

Kapitalandele i til-
knyttede virksom-

heder

Modervirksomhed:

Kostpris pr. 01.01.18 34.993

Kostpris pr. 31.12.18 34.993

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.18 -14.000
Afskrivninger på goodwill -3.274
Årets resultat fra kapitalandele 4.777
Udbytte relateret til kapitalandele -6.000

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.18 -18.497

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.18 16.496

I regnskabsposten indgår goodwill pr. 31.12.18 med 575

Navn og hjemsted: Ejerandel
Egenkapital

t.DKK
Årets resultat

t.DKK
Indregnet værdi

t.DKK

Dattervirksomheder:

Jobindex Media A/S, Herlev %100 5.473 1.730 5.473

It-Jobbank A/S, København %100 5.863 3.447 6.089

Stepstone A/S, København %100 4.565 -400 4.934
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Noter

11. Finansielle anlægsaktiver i øvrigt

Beløb i t.DKK Deposita

Koncern:

Kostpris pr. 01.01.18 3.826
Tilgang i året 24
Afgang i året -30

Kostpris pr. 31.12.18 3.820

Modervirksomhed:

Kostpris pr. 01.01.18 2.599
Afgang i året -30

Kostpris pr. 31.12.18 2.569

Koncern Modervirksomhed

31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17
t.DKK t.DKK t.DKK t.DKK

12. Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalte omkostninger 3.037 2.940 2.330 2.426

I alt 3.037 2.940 2.330 2.426

13. Selskabskapital

Selskabskapitalen består af:

Antal

Pålydende
værdi i alt

t.DKK

Aktiekapital 900.000 1
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Noter

Koncern Modervirksomhed

31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17
t.DKK t.DKK t.DKK t.DKK

14. Udskudt skat

Udskudt skat pr. 01.01.18 4 -438 2.816 2.443
Udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen 994 442 367 373

Udskudt skat pr. 31.12.18 998 4 3.183 2.816

Udskudt skat fordeler sig således:

Immaterielle anlægsaktiver 2.295 1.847 3.032 2.685
Materielle anlægsaktiver -1.104 -1.238 151 131
Skattemæssige underskud -193 -605 0 0

I alt 998 4 3.183 2.816

15. Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter 73.616 62.145 63.195 52.278

I alt 73.616 62.145 63.195 52.278
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Noter

16. Eventualforpligtelser

Koncernen:

Leasingforpligtelser

Koncernens eventualforpligtelser vedrørende huslejekontrakter udgør t.DKK 4.673 næste år, t.DKK 0 de

næste 2-5 år og t.DKK 0 efter 5 år.

Garantiforpligtelser

Koncernen har afgivet en betalingsgaranti på t.DKK 892 overfor leverandør.

Modervirksomheden:

Leasingforpligtelser

Selskabets eventualforpligtelser vedrørende huslejekontrakter udgør t.DKK 2.488 næste år, t.DKK 0 de

næste 2-5 år og t.DKK 0 efter 5 år.

Garantiforpligtelser

Selskabet har afgivet en betalingsgaranti t.DKK 842 overfør leverandør.

Andre eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk og ubegrænset for

selskabsskatter for de sambeskattede selskaber. Den samlede skatteforpligtelse for de sambeskattede

selskaber på balancedagen er endnu ikke opgjort. Der henvises til administrationsselskabet Danielsen

2 ApS' årsregnskab for yderligere oplysninger.

17. Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse Grundlag for indflydelse

Danielsen 2 ApS, Vedbæk Ejer aktiemajoriten
Kaare Danielsen Ultimative ejer

Selskabet indgår i koncernregnskabet for modervirksomheden Danielsen 2 ApS, Vedbæk.
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Noter

Koncern

2018 2017
t.DKK t.DKK

18. Reguleringer til pengestrømsopgørelse

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver 9.846 8.931
Finansielle indtægter -1.925 -2.595
Finansielle omkostninger 2.719 1.497
Skat af årets resultat 20.453 20.547

I alt 31.093 28.380
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Noter

19. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for mellemstore koncerner og virk-

somheder i regnskabsklasse C med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

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 indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes 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 balancen, når det er sand-

synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålide-

ligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og

forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

ten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

KONCERNREGNSKAB

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden og dens dattervirksomheder, hvori

modervirksomheden direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne, eller

gennem aftaler har en bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder

kapitalandele, mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke

bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder.

De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, aflægges i overensstemmelse med

koncernens regnskabspraksis.

Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af regnskaber for modervirksomheden og

dattervirksomhederne ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved

konsolideringen er der foretaget eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, besiddelser

af kapitalandele, interne mellemværender og udbytter samt gevinster og tab ved transaktioner mellem

de konsoliderede virksomheder i det omfang, de underliggende aktiver og forpligtelser ikke er

realiserede.
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VALUTA

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.

Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen,

indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre

monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balan-

cedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller

indregning i seneste årsrapport  indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkost-

ninger. Anlægsaktiver og andre ikke monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed valuta, omregnes til

historiske valutakurser.

LEASINGKONTRAKTER

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over

leasingperioden.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter vedrørende salg af tjenesteydelser indregnes i takt med levering af tjenesteydelserne.

Nettoomsætningen måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet

på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 

Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver omfatter vareforbrug, løn og gager og andre

interne omkostninger, der er afholdt i året og indregnet i kostprisen for egenfremstillede immaterielle

og materielle anlægsaktiver.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter,

herunder lejeindtægter, negativ goodwill og gevinster ved salg af immaterielle og materielle

anlægsaktiver.
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Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter årets forbrug af råvarer og hjælpematerialer med

tillæg af eventuelle forskydninger i lagerbeholdningen, herunder evt. svind.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration,

lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på immaterielle og materielle  anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning

over aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende

brugstider og restværdier:

Brugstid,
år

Rest-
værdi
t.DKK

Færdiggjorte udviklingsprojekter 5 0
Erhvervede rettigheder 3-5 0
Goodwill 5-10 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 50

Goodwill afskrives over 5-10 år. Brugstiden er fastsat under hensyntagen til de forventede fremtidige

nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet brugstid.

Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger. Brugstiden og

restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.

Nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabspraksis

omtalt i afsnittet ”Nedskrivning af anlægsaktiver”.
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Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af sekundær karakter i forhold til virksomhedens

aktiviteter, herunder omkostninger ved udlejningsaktivitet og tab ved salg af immaterielle og

materielle anlægsaktiver.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

For kapitalandele i dattervirksomheder, der i modervirksomheden måles efter indre værdis metode,

indregnes andelen af virksomhedernes resultat i resultatopgørelsen efter eliminering af urealiserede

interne gevinster og tab og med fradrag af eventuel af- og nedskrivning af goodwill. 

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, valutakursgevinster og

-tab ved transaktioner i fremmed valuta, gevinster og tab på andre værdipapirer og kapitalandele m.v.

Skat af årets resultat

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat med den

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

poster indregnet direkte i egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambe-

skattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virk-

somheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet an-

vende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. 
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BALANCE

Immaterielle anlægsaktiver

Færdiggjorte udviklingsprojekter

Udviklingsprojekter indregnes i balancen, hvor projektet tilsigter at udvikle et bestemt produkt eller en

bestemt proces, som selskabet har til hensigt at fremstille henholdsvis benytte i produktionen.

Udviklingsprojekter måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen

med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen, herunder lønninger og afskrivninger,

der direkte eller indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne, indtil aktivet er klar til brug. Renter af

lån til at finansiere udviklingsprojekter i udviklingsperioden indregnes ikke i kostprisen. Øvrige

udviklingsprojekter og udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen i det år, de afholdes.

Udviklingsprojekter måles efterfølgende i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og

nedskrivninger.

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært baseret på brugstider, som fremgår af afsnittet ”Af-

og nedskrivninger”.

Erhvervede rettigheder

Erhvervede rettigheder måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og ned-

skrivninger.

Erhvervede rettigheder afskrives lineært baseret på brugstider, som fremgår af afsnittet ”Af- og

nedskrivninger”.

Goodwill

Goodwill måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Goodwill afskrives lineært baseret på brugstider, som fremgår af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.

Gevinster og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver

Gevinster og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem en

eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på

salgstidspunktet.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter andre anlæg, driftsmateriel og inventar.

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og ned-
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skrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil aktivet

er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i kostprisen.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår af

afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.

Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem en

eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på

salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I modervirksomhedens balance måles kapitalandele i dattervirksomheder efter den indre værdis

metode, hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes

regnskabsmæssige indre værdi, opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis, reguleret for

resterende værdi af positiv eller negativ goodwill samt gevinster og tab ved transaktioner med de

pågældende virksomheder.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for

indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis selskabets realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forventet, anses

dette som en indikation på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv

henholdsvis hver gruppe af aktiver.

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabs-

mæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapital-

værdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet

eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter

endt brugstid.

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.
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Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med

fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte

tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et tilgode-

havende er værdiforringet.

Deposita, der er indregnet under aktiver, omfatter betalte deposita til udlejer vedrørende selskabets

indgåede lejeaftaler.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger

vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer måles til dagsværdi svarende til kursværdien på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital

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

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i modervirksomhedens årsregnskab

under egenkapitalen i reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i det omfang, den regn-

skabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget

inden godkendelsen af årsrapporten for Jobindex A/S, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Et beløb svarende til de i balancen indregnede omkostninger til internt oparbejdede udviklingspro-

jekter indregnes i modervirksomhedens årsregnskab under egenkapitalen i reserve for

udviklingsomkostninger. Reserven måles med fradrag af udskudt skat og reduceres med af- og

nedskrivninger på aktivet. Såfremt en nedskrivning af udviklingsomkostninger senere tilbageføres,

retableres reserven med et tilsvarende beløb. Reserven opløses, når udviklingsomkostningerne udgår

af virksomhedens drift, og det resterende beløb overføres til overført resultat. I overensstemmelse med

lov nr. 738 om ændring af årsregnskabsloven m.v. af 1. juni 2015 foretages indregning i reserven først
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med virkning for udviklingsomkostninger, der indregnes første gang i balancen fra og med 01.01.16.

Aktuelle og udskudte skatter

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

indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under til-

godehavender eller gældsforpligtelser.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem

regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke ud-

skudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill

samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på an-

skaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst.  I de tilfælde, hvor

opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på

grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til

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

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning

vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens

pålydende værdi.

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb modtaget fra kunder forud for tidspunktet for

levering af den aftalte vare eller færdiggørelse af den aftalte tjenesteydelse.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger

vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra driften, inve-

steringer og finansiering samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke kontante driftsposter, betalte

selskabsskatter og ændringer i driftskapitalen.

Pengestrømme fra investeringer omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og

finansielle aktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansiering omfatter ændringer i modervirksomhedens  aktiekapital og omkostnin-

ger forbundet hermed og finansiering fra udbetalt udbytte til ejerne, samt optagelse af og afdrag på

langfristede gældsforpligtelser. 

Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger, kortfristede

værdipapirer uden væsentlig kursrisiko og kortfristet gæld til kreditinstitutter.
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