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Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 3. kvartal 2018
• Nettoomsætningen stiger med 6% til 72 mio. kr. i 3. kvartal mod 68 mio. kr. i 3. kvartal 2017
• Driftsoverskud før renter og skat var 20 mio. kr. i 3. kvartal mod 22 mio. kr. i 3. kvartal 2017
• Tal fra Dansk Jobindex viser, at væksten på jobmarkedet er stagneret efter sommerferien.
Økonomien og jobmarkedet er ikke vokset lige så meget, som vi forventede i starten af året.
• Jobindex fastholder på den baggrund de tidligere meddelte forventninger for hele 2018 om
nettoomsætning i niveauet 320 mio. kr. og driftsoverskud før skat i niveauet 90 mio. kr.
I 3. kvartal 2018 omsatte hele koncernen for 72 mio. kr. - en stigning på 6% i forhold til 68 mio. kr.
i 3. kvartal 2017. Driftsoverskud før renter og skat blev 20 mio. kr. mod 22 mio. kr. i 3. kvartal 2017.
Faldet i overskuddet skyldes bl.a. øgede omkostninger til medarbejdere og udvikling og til den nye
TV-kampagne, som Jobindex lancerede i 3. kvartal. Overskud efter renter og skat blev 16 mio. kr.
Jobindex
Jobindex’ annonceprodukter omsatte for 50 mio. kr. i 3. kvartal mod 47 mio. kr. i 3. kvartal 2017, en
vækst på 6%, hvilket er mindre end forventet i starten af året. EBITDA af annonceringsprodukterne
var på 23 mio. kr., og EBITDA-marginen er altså faldet til 46% mod ca. 50% for de bedste jobsites.
Dansk Jobindex viser, at væksten på jobmarkedet er stagneret efter sommerferien. Økonomien og
jobannoncemarkedet er ikke vokset lige så hurtigt, som vi forventede i starten af året. Årsagerne er
sandsynligvis usikkerhed om handelskrig, italiensk budgeturo, Brexit og faldende aktiekurser, der
får virksomhederne til at vente lidt med ansættelser. Vi forventer dog, at dette kun er midlertidigt.
Overfor brugerne har Jobindex lanceret en række nye faciliteter bl.a. QuickApply, der skal gøre det
nemmere at søge job fra mobiltelefonen. Jobindex har også lanceret en ny TV-kampagne om jobglæde og evaluering af arbejdspladser og har sammen med Computerworld og it-jobbank udgivet
et temanummer om jobglæde i it og kåret Netcompany som Danmarks gladeste it-arbejdsplads.
Rekruttering
Rekrutteringsprodukterne omsatte for 6,2 mio. kr. i 3. kvartal mod 5,7 mio. kr. i 3. kvartal 2017.
Driftsunderskuddet var på 1,5 mio. kr. mod et driftsunderskud på 1,6 mio. kr. i 3. kvartal 2017.
Jobbsafari
Jobbsafari omsatte for 2,5 mio. kr. i 3. kvartal 2018 mod 2,7 mio. kr. i 3. kvartal 2017, men havde til
gengæld et driftsoverskud på 0,2 mio. kr. mod et driftsunderskud på 0,5 mio. kr. i 3. kvartal 2017.
Computerworld
Computerworld havde en omsætning på 5,2 mio. kr. i 3. kvartal mod 4,8 mio. kr. i 3. kvartal 2017.
Driftsoverskuddet blev på 0,5 mio. kr. mod 0,3 mio. kr. i 3. kvartal 2017. Den nye Premium model
med betalings online abonnementer har været en stor succes og har overgået forventningerne.
it-jobbank
It-jobbank omsatte for 3,9 mio. kr. i 3. kvartal mod 4,4 mio. kr. i 3. kvartal 2017. Driftsoverskuddet
blev på 0,9 mio. kr. mod 1,6 mio. kr. i 3. kvartal 2017. It-jobbank samarbejder med Computerworld.
StepStone
StepStone omsatte for 3,2 mio. kr. i 3. kvartal mod 3,3 mio. kr. i 3. kvartal 2017. Driftsunderskuddet
var 0,3 mio. kr. mod 0,2 mio. kr. i 3. kvartal 2017. StepStone har opsagt samarbejdet med Børsen.

Hovedtal
Resultatopgørelse
Faktureret omsætning
Nettoomsætning
EBITDA ekskl. særlige poster
Overskud før renter og skat
Resultat pr. aktie
Antal udestående aktier

3. kvartal
2018
70.691 t.kr.
71.715 t.kr.
22.775 t.kr.
20.272 t.kr.
18 kr.
900.000

3. kvartal 1-3. kvartal 1-3. kvartal Vækst
2017
2018
2017
68.198 t.kr. 239.394 t.kr. 223.235 t.kr.
7%
67.814 t.kr. 235.504 t.kr. 223.478 t.kr.
5%
24.577 t.kr. 81.261 t.kr. 81.317 t.kr.
0%
22.303 t.kr. 68.421 t.kr. 69.260 t.kr.
-1%
20 kr.
57 kr.
61 kr.
-6%
900.000
900.000
900.000
0%

Balance

30. sep.
30. juni
30. sep.
Ultimo Vækst
2018
2018
2018
2017
Aktiver i alt
173.175 t.kr. 156.636 t.kr. 173.175 t.kr. 181.209 t.kr.
-4%
Egenkapital ekskl. udbytte
66.648 t.kr. 50.816 t.kr. 66.648 t.kr. 15.236 t.kr. 337%
Likvider, værdipapirer, bankgæld 97.899 t.kr. 75.214 t.kr. 97.899 t.kr. 99.133 t.kr.
-1%

Pengestrømsopgørelse
Likvider og værdipapirer primo
Driftens pengestrømme
Investeringernes pengestrømme
Finansieringens pengestrømme
Likvider og værdipapirer ultimo

Egenkapitalopgørelse
Egenkapital primo ekskl. udbytte
Periodens resultat efter skat
Egenkapital ultimo ekskl. udbytte

3. kvartal
2018
75.214 t.kr.
24.924 t.kr.
-2.239 t.kr.
0 t.kr.
97.899 t.kr.

3. kvartal 1-3. kvartal 1-3. kvartal Vækst
2017
2018
2017
85.379 t.kr. 99.133 t.kr. 65.509 t.kr.
51%
3.179 t.kr. 68.985 t.kr. 86.203 t.kr.
-20%
-1.346 t.kr. -7.219 t.kr. -6.000 t.kr.
20%
0 t.kr. -63.000 t.kr. -58.500 t.kr.
8%
87.212 t.kr. 97.899 t.kr. 87.212 t.kr.
12%

3. kvartal
2018
50.816 t.kr.
15.832 t.kr.
66.648 t.kr.

3. kvartal 1-3. kvartal 1-3. kvartal Vækst
2017
2018
2017
43.075 t.kr. 15.236 t.kr.
6.584 t.kr. 131%
18.184 t.kr. 51.412 t.kr. 54.675 t.kr.
-6%
61.258 t.kr. 66.648 t.kr. 61.258 t.kr.
9%

Tallene er ikke reviderede. EBITDA er ekskl. udgifter til medarbejderaktier for 5.6 mio. kr. i juni 2018.
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Figur 1: Jobindex koncernens nettoomsætning fordelt på brands 2013-2018

Tema: Stagnerende vækst på jobmarkedet
Jobindex måler hver måned det totale antal nye jobannoncer på internettet og sæson korrigerer
tallene. Dette har vist sig at være en hurtigt og pålidelig konjunkturindikator for arbejdsmarkedet.
Før finanskrisen var det således en af de allerførste økonomiske indikatorer, der viste en kraftig
nedgang i økonomien. Allerede i november 2008 kunne vi således melde om en kraftig nedgang
på jobmarkedet og i økonomien, halvanden måned før de fleste andre økonomiske indikatorer.
Tallene fra Dansk Jobindex viser nu, at væksten på jobmarkedet er stagneret efter sommerferien.
Antallet af jobannoncer på internettet lå i oktober måned på 24.000 sæsonkorrigeret, hvilket er på
niveau med august og september, og kun ca. 5% højere end niveauet på ca. 23.000 jobannoncer i
efteråret 2017. Økonomien og jobmarkedet er altså ikke vokset lige så hurtigt, som vi og mange
andre forventede i starten af året. Årsagerne er sandsynligvis usikkerhed om handelskrig, italiensk
budgeturo, Brexit og faldende aktiekurser, der får virksomhederne til at vente lidt med ansættelser.
På den anden side har uroen på aktiemarkedet i oktober måned ikke ført til et fald i antallet af
jobannoncer, hvilket vi ellers har set flere gange tidligere, at aktieuro kan føre til. Vi forventer
derfor, at stagnationen vil være midlertidig, og væksten på jobmarkedet vil blive genoptaget til
næste år, hvis ovenstående usikkerheder bliver løst og aktiemarkederne ikke falder yderligere.
Vi oplever ganske vist et stigende antal kunder, der fortæller, at der kommer lidt færre kvalificerede
ansøgninger til de ledige stillinger. Et stigende antal virksomheder fortælle også, at det er blevet
sværere at rekruttere specialiseret arbejdskraft. Det drejer sig ikke længere kun om it-specialister
og ingeniører, men også f.eks. industriteknikere og visse typer af håndværkere, f.eks. elektrikere.
Hvis opsvinget fortsætter, vil det bredde sig til andre kategorier som f.eks. sælgere og økonomifolk.
Men som det ses af grafen nedenfor, er der stadig meget langt til niveauet i 2007 og 2008, hvor det
toppede med 33.000 nye jobannoncer på internettet pr. måned. Efterspørgslen på arbejdskraft er
altså slet ikke på det niveau som det var i 2007 og 2008, men snarere på det niveau, som det var i
starten af 2006. Der bør derfor være rigeligt plads til at opsvinget kan fortsætte, uden at det bliver
bremset af mangel på arbejdskraft. Vi forventer derfor, at jobmarkedet vil fortsætte væksten i 2019.
Dansk Jobindex konjunkturindikator
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Figur 2: Konjunkturindikator der viser antallet jobannoncer på internettet sæsonkorrigeret 2003-18

QuickApply ansøgerprofiler
Jobindex har lanceret QuickApply ansøgerprofiler, der skal gøre det nemmere at søge job via en
mobiltelefon. Man uploader sit CV på Jobindex, og kan derefter søge job ved at trykke på en knap
og udfylde nogle få ekstra oplysninger, og ansøgningen overføres derefter til kundens ansøgningssystem. QuickApply fungerer foreløbig med de danske ansøgningssystemer Emply og Elvium samt
vores eget ansøgningssystem. På de første 5½ måneder er der oprettet 47.000 ansøgerprofiler.
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Figur 3: Antallet af QuickApply ansøgerprofiler og en jobannonce hvor man kan søge med QuickApply

Aktiekapital og aktionærforhold
Aktier for bestyrelse, direktion og rådgivere pr. 30. september 2018 samt køb og salg i kvartalet.
Aktionær
Danielsen.com aps
Nuværende medarbejdere
Tidligere medarbejdere
Båndlagte medarbejderaktier
Adm. direktør Kaare Danielsen
Vicedirektør Henrik Christensen
Bestyrelsesformand Ole Timm
Økonomidirektør Ulla Pedersen
Marketingdirektør Berit Egholm
Rekrutteringsdirektør Thomas Dahlgaard
Advokat Michael Vilhelm Nielsen
Salgsdirektør Troels Engstrøm Nielsen
Bestyrelsesmedlem Charlotte Theisen
Rådgiver Clearwater International K/S
Øvrige aktionærer

Aktier ultimo
838.092 stk.
23.292 stk.
6.643 stk.
5.600 stk.
440 stk.
220 stk.
200 stk.
190 stk.
175 stk.
120 stk.
40 stk.
0 stk.
0 stk.
0 stk.
24.988 stk.

Køb og Salg
-169 stk.
-96 stk.

-20 stk.

+285 stk.

Ejerandel
93,12 %
2,59 %
0,74 %
0,62 %
0,05 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
2,78 %

Selskabet har ikke egne aktier. Selskabet har ikke udstedt konvertible obligationer, warrants el.lign.
Selskabet har 388 navnenoterede aktionærer pr. 30. september inkl. båndlagte medarbejderaktier.
Der bliver frigivet 4000 båndlagte medarbejderaktier 2. januar heraf 1700 til tidligere medarbejdere.
Yderligere oplysninger
Adm. direktør
Kaare Danielsen
Jobindex A/S
Holger Danskes Vej 91
2000 Frederiksberg
Telefon: 3832 3360
E-mail: kd@jobindex.dk

Certified Adviser
Jakob Tolstrup Kristensen
Clearwater International K/S
Dalgas Avenue 48
8000 Århus C
Telefon: 7022 5033
E-mail: jakob.tolstrup@cwicf.com

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2018 offentliggøres 18. februar 2019.

