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Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 2. kvartal 2020
• Nettoomsætningen falder med 37% til 52 mio. kr. i 2. kvartal mod 83 mio. kr. i 2. kvartal 2019
• Driftsoverskud før renter og skat faldt til 11 mio. kr. i 2. kvartal fra 19 mio. kr. i 2. kvartal 2019
• Antallet af nyindrykkede jobannoncer blev halveret i marts måned på grund af Corona-krisen,
men er siden kommet tilbage og ligger nu på 80-100% af niveauet i januar/februar før krisen
• Jobmarkedet er dog ikke kommet helt tilbage endnu og omsætningen er ramt hårdere, da det
er blevet sværere at sælge rekrutteringer og andre tillægsprodukter, ligesom Computerworld
har haft helt lukket for salget af kurser og events samt mødebookinger for it-virksomhederne
• Jobindex hjemsendte 93 medarbejdere med lønkompensation fra staten i starten af krisen,
og har desværre afskediget 23 medarbejdere i forbindelse med udløbet af hjælpepakkerne,
da der er færre jobannoncer, rekrutteringer og events, og der derfor er færre arbejdsopgaver
• Jobindex genoptager forventningerne for regnskabsåret 2020 og forventer nu en omsætning
i niveauet 250 mio. kr. og et driftsoverskud i niveauet 50 mio. kr., hvor vi oprindeligt før krisen
forventede en omsætning i niveauet 320 mio. kr. og et driftsoverskud i niveauet 80 mio. kr.
Det gik godt for Jobindex koncernen lige indtil den 11. marts, hvor statsminister Mette Frederiksen
holdt den berømte pressekonference og lukkede landet. Jobindex oplevede derefter en halvering i
antallet af nye jobannoncer, nogenlunde til det samme niveau af nedgang som under finanskrisen.
Siden er markedet kommet delvist tilbage, men antallet af jobannoncer ligger desværre stadig kun
på 80-100% af niveauet før krisen, og omsætningen ligger endnu lavere, da det er blevet sværere
at sælge tillægsprodukter, og kurser, events og mødebookinger i Computerworld har været lukket.
Jobindex hjemsendte 93 medarbejdere med lønkompensation i starten af krisen og havde stadig
hjemsendt 52 medarbejdere efter sommerferien. Og da der ikke er udsigt til, at markedet vil vende
tilbage efter sommerferien, har Jobindex for kun anden gang i firmaets snart 25-årige historie med
stor beklagelse foretaget en afskedigelsesrunde og afskediget 23 medarbejdere svarende til cirka
hver 12. af medarbejderne i forbindelse med udløbet af hjælpepakkerne. Jobindex har valgt at tage
imod lønkompensation, da pengene går til medarbejderne og har været med til at reducere antallet
af afskedigelser. Jobindex har derimod givet afkald på at søge om kompensation for faste udgifter.
Heldigvis iværksatte Jobindex allerede sidste sommer et ansættelsesstop, frasolgte Jobbsafari i
Sverige til Schibsted og lagde salgsafdelingerne for StepStone og Jobindex sammen, da vi kunne
se at jobomsætningen begyndte at stagnere. Uden ansættelsesstoppet og hjælpepakkerne havde
antallet af afskedigelser været større. Vi har også sparet andre steder, bl.a. online markedsføring.
Jobindex og StepStone
Jobindex’ annonceprodukter nåede en omsætning på 40 mio. kr. i 2. kvartal 2020 mod 58 mio. kr.
i 2. kvartal 2019. Rekrutteringsprodukterne omsatte for 3 mio. kr. mod 7 mio. kr. i 2. kvartal 2019.
StepStone og de internationale annoncer omsatte for 1,9 mio. kr. mod 3 mio. kr. i 2. kvartal 2019.
Det samlede driftsoverskud før renter og skat blev på 11 mio. kr. mod 18 mio. kr. i 2. kvartal 2019.
Computerworld og it-jobbank
Computerworld havde en omsætning på 4,6 mio. kr. i 2. kvartal mod 8 mio. kr. i 2. kvartal 2019.
Alle kurser, events og mødebookninger har været lukket på grund af Corona-krisen. It-jobbank
omsatte for 3,0 mio. kr. i 2. kvartal mod 4,4 mio. kr. i 2. kvartal 2019. Computerworld og it-jobbank
havde et samlet driftsoverskud på 0,3 mio. kr. i 2. kvartal 2020 mod 0,6 mio. kr. i 2. kvartal 2019.

Hovedtal
Resultatopgørelse

2. kvartal
2020
49.464 t.kr.
52.014 t.kr.
13.980 t.kr.
11.195 t.kr.
10 kr.
900.000

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

2. kvartal
1. halvår
1. halvår Vækst
2019
2020
2019
78.305 t.kr. 123.916 t.kr. 162.378 t.kr.
-24%
83.169 t.kr. 124.739 t.kr. 165.705 t.kr.
-25%
25.132 t.kr. 34.227 t.kr. 49.858 t.kr.
-31%
18.517 t.kr. 29.330 t.kr. 40.852 t.kr.
-28%
14 kr.
25 kr.
34 kr.
-25%
900.000
900.000
900.000
0%

30. juni
31. marts
30. juni Ultimo 2019 Vækst
2020
2020
2020
225.580 t.kr. 213.300 t.kr. 225.580 t.kr. 198.529 t.kr.
14%
107.045 t.kr. 97.920 t.kr. 107.045 t.kr. 84.237 t.kr.
27%
140.108 t.kr. 124.826 t.kr. 140.108 t.kr. 101.008 t.kr.
39%

2. kvartal
2. kvartal
1. halvår
1. halvår Vækst
2020
2019
2020
2019
124.826 t.kr. 131.918 t.kr. 101.008 t.kr. 103.571 t.kr.
-2%
16.616 t.kr. 20.158 t.kr. 51.477 t.kr. 51.363 t.kr.
0%
-1.334 t.kr. -2.346 t.kr. -12.378 t.kr. -5.204 t.kr. 138%
0 t.kr. -67.500 t.kr.
0 t.kr. -67.500 t.kr. -100%
140.108 t.kr. 82.230 t.kr. 140.108 t.kr. 82.230 t.kr.
70%

2. kvartal
2020
97.920 t.kr.
9.124 t.kr.
107.045 t.kr.

2. kvartal
1. halvår
2019
2020
33.775 t.kr. 84.237 t.kr.
12.603 t.kr. 22.808 t.kr.
46.377 t.kr. 107.045 t.kr.

1. halvår Vækst
2019
15.876 t.kr. 431%
30.501 t.kr.
-25%
46.377 t.kr. 131%

Tallene er ikke reviderede. EBITDA er ekskl. afskrivninger og udgifter til flytning og medarbejderaktier.
Jobindex nettoomsætning fordelt på brands
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32% fald i Jobindex ekskl. Jobbsafari
fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020
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Figur 1: Jobindex koncernens nettoomsætning fordelt på brands 2015-2020

Tema: Forventninger til 2020
Jobindex oplevede en halvering i antallet af jobannoncer fra den ene uge til den anden. I uge 9 da
krisen startede og Italien lukkede ned, oplevede vi et fald på 6% i antallet af jobannoncer, som dog
kom tilbage igen ugen efter. Dagen efter statsminister Mette Frederiksens første pressekonference
den 11. marts faldt antallet af jobannoncer med 33%, og efter den anden pressekonference den
15. marts, hvor grænserne blev lukket, faldt antallet af annoncer til ca. 50% af niveauet før krisen.
Antallet af jobannoncer har derefter været kraftigt stigende, og hen over sommeren har det svinget
mellem 80% og 100% af niveauet før krisen, og vi forventer at det også vil være tilfældet i efteråret.
Jobindex suspenderede forventningerne i starten af krisen, men nu mener vi at situationen er stabil
nok til at vi kan genoptage forventningerne. Vi forventer at Jobindex koncernen for hele 2020 vil nå
en nettoomsætning i niveauet 250 mio. kr. og et overskud før renter og skat i niveauet 50 mio. kr.
Før krisen forventede vi en omsætning i niveauet 320 mio. kr. og et overskud i niveauet 80 mio. kr.
Forudsætningen er, at antallet af nyindrykkede jobannoncer i efteråret vil ligge på omkring 90% af
det oprindeligt forventede niveau, at salget af rekrutteringer og Computerworld produkter vil ligge
på nogenlunde samme niveau som nu, og at flytteomkostninger m.m. udvikler sig som forventet.
Omkostninger bliver påvirket af Corona-krise, omstruktureringer, flytning og evt. medarbejderaktier.
Usikkerheden er med andre ord en del højere end normalt. Men vi håber og tror på et bedre 2021.
Lidt om grafen: Til brug for vores interne ressourceplanlægning har vi lavet et system, der dag for
dag estimerer det forventede antal jobannoncer ved hjælp af en multi-dimensionel regressionsmodel med 150 parametre. Det fungerer som en slags sæsonkorrektion, men bare på dagsbasis i
stedet for månedsbasis. Så modellen korrigerer for sæsonudsving, månedsudsving, ugeudsving,
dagsudsving, påske og særlige feriedage som f.eks. Store Bededag. Vi har under krisen sendt
daglige jobannoncetal til Nationalbanken, der har sendt dem videre til bl.a. Finansministeriet og
Erhvervsministeriet, hvor tallene bliver brugt til at følge effekten af Corona-krisen på jobmarkedet.
Under krisen har vi oplevet nogle lige så store udsving på ugebasis som vi normalt ser på årsbasis.
De normale månedsstatistikker har derfor været ubrugelige til at følge udviklingen i økonomien, og
politikere og økonomer har derfor brugt alternative statistikker som vores til at følge udviklingen.
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Figur 2: Antal nyindrykkede betalte jobannoncer på Jobindex i forhold til det forventede antal annoncer

Flytning til Valby
I fredags overtog vi de nye lokaler i Valby, hvor vi flytter ind i oktober efter 20 år på Frederiksberg.
Aftalen blev indgået sidste år, da vi var ved at vokse ud af de eksisterende lokaler og var usikre på,
om vi kunne blive boende på Frederiksberg. De nye lokaler gør det muligt at samle medarbejderne
fra Frederiksberg og Islands Brygge på samme adresse, hvilket gør det nemmere at samarbejde
på tværs af organisationen. Vi får nogle nyistandsatte og fremtidssikrede kontorlokaler på 7400 m²,
der ligger tæt på Ny Ellebjerg station, der bliver Københavns tredjestørste togstation, når den nye
metrolinje til Sydhavn åbner i 2024. Omkostningerne til flytning, istandsættelse og nye møbler mm.
forventes at udgøre 15-20 mio. kr., hvoraf hovedparten bliver aktiveret og afskrevet over 5-10 år.
Lejemålet er uopsigeligt i 10 år, og vi forventer at blive boende i de nye lokaler de næste 10-20 år.

Figur 3: Billeder af de nye lokaler på Carl Jacobsens Vej 29-31 i Valby

Aktiekapital og aktionærforhold
Aktier for bestyrelse, direktion og rådgivere pr. 30. juni 2020 samt køb og salg i kvartalet.
Aktionær
danielsen.com aps
Nuværende medarbejdere
Tidligere medarbejdere
Adm. direktør Kaare Danielsen
Økonomidirektør Ulla Pedersen
Bestyrelsesformand Ole Timm
Marketingdirektør Berit Egholm
Rekrutteringsdirektør Thomas Dahlgaard
Advokat Michael Vilhelm Nielsen
Salgsdirektør Troels Engstrøm Nielsen
Bestyrelsesmedlem Charlotte Theisen
Bestyrelsesmedlem Christian Kurt Nielsen
Rådgiver Clearwater International K/S
Øvrige aktionærer

Aktier ultimo
835.892 stk.
23.716 stk.
8.216 stk.
440 stk.
210 stk.
200 stk.
145 stk.
50 stk.
40 stk.
0 stk.
0 stk.
0 stk.
0 stk.
31.091 stk.

Køb og Salg
-52 stk.
-73 stk.

+125 stk.

Ejerandel
92,88 %
2,64 %
0,91 %
0,05 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
3,45 %

Selskabet har ikke egne aktier. Selskabet har ikke udstedt konvertible obligationer, warrants el.lign.
Selskabet har 442 navnenoterede aktionærer pr. 30. juni, heraf 162 nuværende medarbejdere.

Yderligere oplysninger
Adm. direktør
Kaare Danielsen
Jobindex A/S
Holger Danskes Vej 91
2000 Frederiksberg
Telefon: 2073 5010
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 3. kvartal 2020 offentliggøres 24. november 2020.

