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Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1. kvartal 2014 

 

 Nettoomsætningen stiger til 47 mio. kr. i 1. kvartal 2014 mod 30 mio. kr. i 1. kvartal 2013 

 Overskud før renter og skat stiger til 13 mio. kr. i 1. kvartal mod 8 mio. kr. i 1. kvartal 2013 

 Dansk Jobindex viser en pæn fremgang i 1. kvartal og yderligere fremgang i april måned 

 ComputerWorld gav et pænt overskud på 0,8 mio. kr., bl.a. takket være den nye mediestøtte  

 På den baggrund opjusterede Jobindex den 7. maj 2014 forventningerne for hele 2014 til en 

nettoomsætning på 200 mio. kr. mod tidligere forventet 190 mio. kr., og et driftsoverskud før 

renter og skat på 30 mio. kr. mod tidligere forventet 20 mio. kr.  

 Med købet af StepStone og it-jobbank i marts måned og ComputerWorld sidste år består 

Jobindex koncernen af 4 forskellige virksomheder og ca. 200 medarbejdere på 3 forskellige 

adresser. 2014 bliver et investerings- og integrations-år, hvor fokus bliver på at etablere 

samarbejder mellem de forskellige virksomheder i koncernen.  

 

Økonomi 
I 1. kvartal 2014 fakturerede Jobindex for 47 mio. kr., en stigning på 61% i forhold til 29 mio. kr. 
i 1. kvartal 2013. Den periodiserede nettoomsætning, hvor omsætningen fra aftaler fordeles efter 
forbruget af annoncer, blev 47 mio. kr., en stigning på 61% i forhold til 29 mio. kr. i 1. kvartal 2013. 
Driftsoverskuddet før renter og skat blev på 13 mio. kr., en stigning på 66% i forhold til 8 mio. kr. i 
1. kvartal 2013. EBITDA blev 14 mio. kr., en stigning på 64% i forhold til 9 mio. kr. i 1. kvartal 2013. 
 
En stor del af væksten skyldes købene af ComputerWorld, StepStone og it-jobbank. I Jobindex 
alene blev nettoomsætningen på 37 mio. kr., en organisk vækst på 26% i forhold til 1. kvartal 2013.  
Af denne vækst skyldes ca. 5% vækst i markedet, ca. 10% stigning i Jobindex’ andel af markedet, 
ca. 5% øget salg af tillægsprodukter, mens knap 5% skyldes at påsken i 2013 faldt i marts måned.  
 
ComputerWorld 
ComputerWorld havde en omsætning på 7 mio. kr. og et pænt overskud på 0,8 mio. kr. i 1. kvartal, 
bl.a. takket være 0,8 mio. kr. i mediestøtte, som vi er overordentlig glade for. ComputerWorld fik i 
april tilsagn om mediestøtte, og den er et betydende bidrag til den fremadrettede strategi, som er 
påbegyndt. Brian Holmgaard startede som adm. direktør i Computerworld den 1. februar 2014 og 
er blevet meget positivt modtaget og har allerede igangsat en række salgsfremmende initiativer 
samt iværksat det strategiske arbejde, hvor sigtet er et forstærket og fornyet Computerworld. 
 
StepStone og it-jobbank 
StepStone og it-jobbank regnes med i regnskabet for marts måned, og bidrager med en samlet 
omsætning på 3 mio. kr. og et driftsunderskud før skat på 1 mio. kr. StepStone og it-jobbank skal 
ikke fusionere med Jobindex, men der er en lang række områder, hvor man kan opnå fordele ved 
at samarbejde. Målet er at opnå nogle stordriftsfordele ved at være en koncern og at samarbejde, 
men uden alle de ulemper, som en fusion ville medføre. De første måneder er brugt på at lære 
hinanden at kende, og finde ud af hvordan de tre sites skal positionere sig i forhold til hinanden.  
it-jobbank er det stærkeste danske brand indenfor it-rekruttering og skal bare fortsætte med dette. 
StepStone har forsøgt at være en bred portal, men skal fremover være en nicheportal for leder- og 
karrierestillinger, hvilket passer rigtigt godt med det brand og image som StepStone altid har haft. 
Jobindex skal fortsætte med at være den brede jobdatabase, der har alle typer af brugere og job, 
også it- og lederstilinger, og vil fortsætte med at fokusere på sourcing og rekrutteringsprodukter.  



Hovedtal 
 

Resultatopgørelse 1. kvartal 
2014 

1. kvartal 
2013 

Vækst 

Faktureret omsætning 46.920 t.kr. 29.146 t.kr. 61% 

Nettoomsætning 47.470 t.kr. 29.564 t.kr. 61% 

EBITDA 14.155 t.kr. 8.618 t.kr. 64% 

Overskud før renter og skat 12.702 t.kr. 7.672 t.kr. 66% 

Resultat pr. aktie 11 kr. 6 kr. 68% 

Antal udestående aktier 900.000 900.000 0% 

 
 

Balance 31. marts 
2014 

Ultimo 
2013 

Vækst 

Aktiver i alt 131.855 t.kr. 94.454 t.kr. 40% 

Egenkapital ekskl. udbytte 18.281 t.kr. 8.521 t.kr. 115% 

Likvider, værdipapirer, bankgæld  49.464 t.kr. 46.771 t.kr. 6% 

 
 

Pengestrømsopgørelse 1. kvartal 
2013 

1. kvartal 
2013 

Vækst 

Likvider og værdipapirer primo 46.771 t.kr. 59.314 t.kr. -21% 

Driftens pengestrømme 21.007 t.kr. 8.239 t.kr. 115% 

Investeringernes pengestrømme -18.284 t.kr. -750 t.kr. 2338% 

Finansieringens pengestrømme 0 t.kr. 0 t.kr. 0% 

Likvider og værdipapirer ultimo 49.494 t.kr.  66.803 t.kr. -26% 

 
 

Egenkapitalopgørelse 1. kvartal 
2014 

1. kvartal 
2013 

Vækst 

Egenkapital primo ekskl. udbytte 8.521 t.kr. 17.102 t.kr. -50% 

Periodens resultat efter skat 9.760 t.kr. 5.797 t.kr. 68% 

Egenkapital ultimo ekskl. udbytte 18.281 t.kr. 22.899 t.kr. -20% 

 
Tallene er ikke reviderede. Tallene inkluderer StepStone A/S og it-jobbank a/s fra 1. marts 2014.  
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Figur 1: Jobindex nettoomsætning fordelt på brands 2009-2014 



Tema: StepStone og it-jobbank 
Opkøbet af StepStone og it-jobbank i marts 2014 betyder at koncernen kan hjælpe kunder med at 
dække leder- og karrierestillinger gennem StepStone, it-stillinger gennem it-jobbank, og kan tilbyde 
totalløsninger på Jobindex, som fortsat er den brede portal, der dækker hele spektret af stillinger.  
 
StepStone 
StepStone er Danmarks førende rekrutteringspartner på leder- og karrierestillinger og fokuserer på 
at skabe det rette match mellem kvalificerede kandidater og rekrutterende virksomheder. Visionen 
er at skabe et succesfuldt og lykkeligt Danmark. Ved at hjælpe med de helt rette kandidater til 
virksomhederne på rette tid og sted skabes grundlaget for en mere succesfuld virksomhed og 
resultater. Og når kandidater lander i det helt rette job, skabes en platform for et mere lykkeligt liv.  
 
StepStone har 18 års erfaring som rekrutteringskanal og blev grundlagt i Norge som pionerer i 
udviklingen af online rekruttering i Europa. Fra dot-com boomet i 2000 og 2001 og fremadrettet 
blev StepStone meget kraftigt markedsført og opnåede et virkeligt stærkt brand i Danmark, der 
fortsat holder ved den dag i dag. StepStones særlige kendemærke er netop at være noget særligt 
for ift. leder- og karrierestillinger. Det er denne strategi, der fortsættes og forstærkes året igennem 
både ved TV-reklamer, online branding og reklame og ikke mindst en endnu klarere positionering 
indenfor ledere- og karrieresegmenterne.  
 
StepStone er en del af The Network, og kan herigennem tilbyde international online rekruttering på 
tværs af 132 lande, heraf 37 europæiske lande. Fælles for alle jobsites i The Network er, at de er 
markedsledende i deres land. Som dansk kunde får man igennem StepStone fordelen af at kunne 
annoncere i alle 132 lande, men med en enkelt kontrakt, valuta og kontaktperson i Danmark. The 
Network har tilsammen mere end 25 millioner besøg og 300.000 job hver måned. Rekrutteringen 
gennem The Network har været stærkt stigende de senere år, og vi forventer en fortsat stigning på 
det danske marked.  
 
Ligesom Jobindex og it-jobbank har StepStone set en positiv udvikling i antal ledige stillinger det 
sidste kvartal. Derfor er der i koncernen store forventninger til, at der på det danske jobmarked er 
plads til både et bredt site, et it-jobsite og et leder- og karrieresite, der bringer hver sin værdi til 
både virksomheder og kandidater. 
 
it-jobbank 
it-jobbank er Danmarks førende karrieresite for it-folk. Visionen er at være virksomhedernes 
foretrukne it-rekrutteringspartner, og stedet hvor it-kandidaterne finder drømmejobbet. it-jobbank 
blev stiftet i 1999, og i 2006 blev it-jobbank en del af StepStone koncernen. Siden da har it-jobbank 
arbejdet målrettet på fortsat at udbygge sit markedslederskab.  
 
it-jobbank har igennem alle årene fokuseret på at have en tæt relation til kandidaterne. På 
baggrund af det er cv-databasen øget til nu at indeholde over 50.000 cv’er i alle kategorier indenfor 
it, lige fra projektledere, sælgere og supportere til SAP-udviklere, programmører, konsulenter og 
SEO profiler. Databasen er med andre ord spækket med jobsøgere, som berører it i deres arbejde. 
På samme måde kan kandidater finde et bredt udvalg af job på it-jobbank, der berører it. 
 
Efter Jobindex’ opkøb af it-jobbank kan it-jobbank som noget nyt nu tilbyde eksponering på 
Computerworld, og derigennem udnyttes en del af det store potentiale, der er for synergier mellem 
it-jobbank og Computerworld.  
 
it-jobbank har i første kvartal af 2014 haft en positiv udvikling målt mod samme kvartal i 2013. At 
efterspørgslen på it ressourcer er stigende understøttes også af at it-jobbank’s salg af Easy 
løsninger (CV database produkter) også oplever en virkelig positiv udvikling. Faktisk blev der i Q1 
2014 solgt flere sourcing-produkter end i hele 2013.  
 

Med Jobindex opkøb af it-jobbank, lanceredes også den første tv-kampagne for it-jobbank nogen 
sinde.  



 
 

 
 
Figur 2: Forsiderne for StepStone og it-jobank 



Fremgang på arbejdsmarkedet i april måned 
Efter nogle svage måneder i sommeren sidste år begyndte Dansk Jobindex hen over efteråret atter 
at pege i den rigtige retning – og tendensen er fortsat i 2014. I april 2014 blev der lagt 18.400 nye 
jobannoncer på nettet sæsonkorrigeret. Det er en pæn fremgang på 1100 jobannoncer i forhold til 
marts, og 2600 jobannoncer i forhold til april sidste år. Faktisk er 18.400 nye jobannoncer klart det 
højeste niveau siden oktober 2008. Der er stadig langt op til niveauet fra 2007 og 2008, men det 
ser ud til at den værste del af krisen på arbejdsmarkedet er overstået, og måske vil 2014 komme til 
at ligne 2004, der var året inden det for alvor begyndte at gå fremad på jobmarkedet.  
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Figur 3: Antal jobannoncer på internettet inden for forskellige jobkategorier 2009-2014 

 
 
Aktiekapital og aktionærforhold 
Aktier for bestyrelse, direktion og rådgivere pr. 31. marts 2014 samt bevægelse i kvartalet. 
 

Aktionær Aktier ultimo Bevægelse Ejerandel 

Danielsen.com ApS 832.946 stk. +5.000 stk. 92,6% 

Nuværende medarbejdere 25.800 stk. -3.600 stk. 2,9% 

Båndlagte medarbejderaktier 11.930 stk. -4.600 stk. 1,3% 

Tidligere medarbejdere 8.351 stk. +2.250 stk. 0,9% 

Bestyrelsesformand Ole Timm 5.346 stk.  0,6% 

Adm. direktør Kaare Danielsen 410 stk.  0,0% 

Vicedirektør Henrik Christensen 360 stk.  0,0% 

Bestyrelsesmedlem Jens Zilstorff 0 stk.  0,0% 

Godkendt rådgiver Advizer K/S 0 stk.  0,0% 

Øvrige aktionærer 14.857 stk. +950 stk. 1,7% 

 
Selskabet ejer ikke egne aktier. Selskabet har ikke udstedt konvertible obligationer, warrants e.lign.  
Selskabet har 229 navnenoterede aktionærer pr. 31. marts 2014 inkl. båndlagte medarbejderaktier. 
 
 
Yderligere oplysninger  
Adm. direktør Godkendt rådgiver 
Kaare Danielsen Jakob Tolstrup Kristensen 
Jobindex A/S Advizer K/S 
Holger Danskes Vej 91 Dalgas Avenue 48 
2000 Frederiksberg 8000 Århus C 
Telefon: 3832 3360 Telefon: 7022 5033 
E-mail: kd@jobindex.dk E-mail: jtk@advizer.dk 
 
Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 offentliggøres 18. august. Generalforsamling afholdes 23. maj.  
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