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Nettoomsætningen stiger med 1% til 83 mio. kr. i 1. kvartal mod 82 mio. kr. i 1. kvartal 2018
Driftsoverskud før renter og skat faldt til 22 mio. kr. i 1. kvartal fra 29 mio. kr. i 1. kvartal 2018
Jobmarkedet er stadig negativt påvirket af usikkerhed omkring Brexit og handelskrig m.m.
Jobindex har derfor i sidste uge nedjusteret forventningerne til omsætning og driftsoverskud
til en nettoomsætning i niveauet 330 mio. kr. og et driftsoverskud i niveauet 90 mio. kr. mod
tidligere forventet nettoomsætning i niveauet 350 mio. kr. og driftsoverskud på 100 mio. kr.

I 1. kvartal 2019 fakturerede koncernen for 84 mio. kr. – et lille fald på 3% i forhold til 87 mio. kr.
i 1. kvartal 2018. Nettoomsætningen blev på 83 mio. kr. - en stigning på 1% i forhold til 82 mio. kr.
i 1. kvartal 2018. Driftsoverskud før renter og skat blev 22 mio. kr. mod 29 mio. kr. i 1. kvartal 2018.
Jobindex har øget omkostningerne i forventning om en stigning i omsætningen på ca. 10% i 2019.
Det totale antal jobannoncer på internettet er imidlertid ikke steget, formodentlig fordi jobmarkedet
har været negativt påvirket af usikkerhed om Brexit og handelskrig m.m. April måned er dog steget
lidt i forhold til niveauet i april sidste år. Vi forventer stadig at jobmarkedet vil stige, når der kommer
en afklaring på Brexit og handelskrigen, men det vil formodentlig først ske efter sommerferien.
Vi har derfor i sidste uge nedjusteret forventningerne til en nettoomsætning i niveauet 330 mio. kr.
og et driftsoverskud i niveauet 90 mio. kr. mod tidligere forventet hhv. 350 mio. kr. og 100 mio. kr.
Jobindex
Jobindex’ annonceprodukter nåede en omsætning på 57 mio. kr. i 1. kvartal 2018 mod 56 mio. kr. i
1. kvartal 2018. Driftsoverskuddet af annonceringprodukterne var på 20 mio. kr. mod 27 mio. kr. i
1. kvartal 2018. EBITDA er 23 mio. kr. De bedste jobsites i Europa har en EBITDA-margin på 50%,
og på sigt forventer vi at EBITDA af Jobindex’ annonceprodukter også skal ligge på dette niveau.
Rekruttering
Rekrutteringsprodukterne omsatte for 7,5 mio. kr. i 1. kvartal mod 8,2 mio. kr. i 1. kvartal 2018.
Resultatet i 1. kvartal var lille driftsunderskud på 0,7 mio. kr. mod et nulresultat i 1. kvartal 2018.
Rekrutteringsprodukterne er fortsat en vigtig del af strategien, selvom omsætningen er faldet lidt.
Jobbsafari
Jobbsafari omsatte for 2,7 mio. kr. i 1. kvartal 2019 mod 2,5 mio. kr. i 1. kvartal 2018, og øgede
driftsoverskuddet til 0,4 mio. kr. mod 0,3 mio. kr. i 1. kvartal 2018. Jobbsafari er den næststørste
kommercielle jobsite i Sverige efter Blocket Jobb målt på antal brugerbesøg iflg. Similarweb.com.
Computerworld
Computerworld havde en omsætning på 7,5 mio. kr. i 1. kvartal mod 6,7 mio. kr. i 1. kvartal 2018.
Driftsoverskuddet blev på 1,9 mio. kr. mod 0,5 mio. kr. i 1. kvartal 2018. Computerworld er inde i
en positiv udvikling bl.a. p.g.a. Premium med betalt abonnementsindhold, som er støt stigende.
it-jobbank
it-jobbank omsatte for 4,4 mio. kr. i 1. kvartal mod 5,0 mio. kr. i 1. kvartal 2018. Driftsoverskuddet
blev 0,8 mio. kr. mod 1,6 mio. kr. i 1. kvartal 2018. It-jobbank samarbejder med Computerworld.
StepStone
StepStone omsatte for 3,2 mio. kr. i 1. kvartal mod 3,5 mio. kr. i 1. kvartal 2018. Driftsunderskuddet
blev på 0,4 mio. kr. StepStone satser bl.a. på internationale annoncer gennem StepStone i Europa.

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

Balance
Aktiver i alt
Egenkapital ekskl. udbytte
Likvider, værdipapirer, bankgæld

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

1. kvartal
2019
84.073 t.kr.
82.537 t.kr.
24.726 t.kr.
22.335 t.kr.
20 kr.
900.000

1. kvartal Vækst
2018
86.729 t.kr.
-3%
81.918 t.kr.
1%
31.454 t.kr.
-21%
29.119 t.kr.
-23%
24 kr.
-18%
900.000
0%

31. marts Ultimo 2018 Vækst
2019
222.666 t.kr. 196.744 t.kr.
13%
33.775 t.kr. 15.876 t.kr. 113%
131.918 t.kr. 103.568 t.kr.
27%

1. kvartal
1. kvartal Vækst
2019
2018
103.568 t.kr. 99.133 t.kr.
4%
31.205 t.kr. 24.421 t.kr.
28%
-2.858 t.kr. -2.852 t.kr.
0%
0 t.kr.
0 t.kr.
0%
131.918 t.kr. 120.702 t.kr.
9%

1. kvartal
2019
15.876 t.kr.
17.898 t.kr.
33.775 t.kr.

1. kvartal Vækst
2018
15.236 t.kr.
4%
21.903 t.kr.
-18%
37.138 t.kr.
-9%

Tallene er ikke reviderede. EBITDA er ekskl. afskrivninger og udgifter til medarbejderaktier m.m.
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Figur 1: Jobindex koncernens nettoomsætning fordelt på brands 2014-2019

Tema: Nyt lejemål i Valby
Efter 20 år på Frederiksberg har Jobindex indgået en aftale med PensionDanmark om til næste år
at flytte ind i et nyistandsat lejemål på 7400 m2 på Carl Jacobsens Vej 29 ved Ny Ellebjerg station.
Der er tale om Søfartsstyrelsens lokaler, som bliver ledige fordi Søfartsstyrelsen er flyttet til Korsør.
Jobindex koncernen holder pt. til på tre forskellige adresser: Jobindex på Frederikberg, StepStone,
it-jobbank og Jobbsafari på Islands Brygge og Computerworld i Herlev. Dette giver en lang række
praktiske udfordringer, bl.a. fordi en del medarbejdere i økonomi, marketing og it-afdelingerne har
til opgave at servicere alle selskaberne, og derfor har arbejdsplads på flere forskellige lokationer.
Med det nye lejemål er det planen at Jobindex, StepStone, it-jobbank og Jobbsafari flytter til Valby.
Derved får vi samlet alle de medarbejdere, der beskæftiger sig med jobannoncer og rekruttering.
Det åbner mulighed for forenklinger og et tættere samarbejde mellem de forskellige selskaber og
medarbejdere. Computerworld bliver i Herlev, hvor der er faciliteter til afholdelse af kurser og gode
tilkørsels- og parkeringsforhold til kursusdeltagere. Som forberedelse til flytningen er vi gået i gang
med at indføre fælles it-systemer, så medarbejderne bruger samme kalender, CRM-systemer m.m.
Flytningen forventes at medføre en gangs flytteomkostninger i størrelsesordenen 10 millioner kr.
Huslejen pr. m2 svarer nogenlunde til gennemsnittet mellem Frederiksberg og Islands Brygge,
men da vi får adgang til flere kvadratmeter end i dag, vil huslejen stige med ca. 3 mio. kr. pr. år.
Lejemålet er uopsigeligt i 10 år, og den samlede huslejeforpligtigelse udgør ca. 100 mio. kr.
Til gengæld får vi adgang til moderne og fremtidssikrede lokaler, hvor der er plads til at vokse, og
som er indrettet som kontordomicil for en større kontorvirksomhed, i modsætning til de nuværende
meget hyggelige men lidt upraktiske lokaler på Frederiksberg, som består af 14 mindre lejemål,
som er sat sammen til et stort samlet lejemål. Indflytningen forventes at ske i juli måned 2020.

Figur 2: Lokalerne på Carl Jacobsens Vej 29, der tidligere har været benyttet af Søfartsstyrelsen

Antal jobannoncer på
internettet, sæsonkorrigeret

Jobmarkedet er fortsat stagnerende
Der har været stagnation på jobmarkedet i efteråret 2018, og jobmarkedet startede med at falde
lidt i 2019. I 2019 er der sæsonkorrigeret blevet lagt 23.700 nye jobannoncer på nettet pr. måned,
hvilket er på samme niveau som i 2018. Vi havde forventet at jobmarkedet ville stige 10% i 2019,
men det er endnu ikke sket, sandsynligvis fordi der stadig er usikkerhed om Brexit og handelskrig.
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Figur 3: Det totale antal jobannoncer lagt på internettet i perioden 2014-2019

Aktiekapital og aktionærforhold
Aktier for bestyrelse, direktion og rådgivere pr. 31. marts 2019 samt køb og salg i kvartalet.
Aktionær
danielsen.com aps
Nuværende medarbejdere
Tidligere medarbejdere
Båndlagte medarbejderaktier
Adm. direktør Kaare Danielsen
Bestyrelsesformand Ole Timm
Økonomidirektør Ulla Pedersen
Marketingdirektør Berit Egholm
Vicedirektør Henrik Christensen
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.
24.371 stk.
7.485 stk.
1.850 stk.
440 stk.
200 stk.
190 stk.
175 stk.
170 stk.
50 stk.
40 stk.
0 stk.
0 stk.
0 stk.
26.937 stk.

Køb og Salg
-469 stk.
-1024 stk.

-50 stk.
-70 stk.

+1613 stk.

Ejerandel
93,12 %
2,71 %
0,83 %
0,21 %
0,05 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
2,99 %

Selskabet har ikke egne aktier. Selskabet har ikke udstedt konvertible obligationer, warrants el.lign.
Selskabet har 382 navnenoterede aktionærer pr. 31. marts 2019 inkl. båndlagte medarbejderaktier.
Der er 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 2. kvartal offentliggøres 20. august. Generalforsamling afholdes den 24. maj.

