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Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1. kvartal 2020
• Nettoomsætningen falder med 12% til 73 mio. kr. i 1. kvartal mod 83 mio. kr. i 1. kvartal 2019
• Driftsoverskud før renter og skat faldt til 18 mio. kr. i 1. kvartal fra 22 mio. kr. i 1. kvartal 2019
• Jobannoncemarkedet steg i januar og februar efter afklaringen af Brexit og handelskrig m.m.,
men omsætningen blev halveret i sidste halvdel af marts måned på grund af Corona-krisen
• Jobindex hjemsendte derfor i marts/april 93 medarbejdere med lønkompensation fra staten
• Jobindex har også droppet aktieudbyttet for 2019 og medarbejderaktier til medarbejderne
• Jobindex har fortsat suspenderet forventningerne til resultaterne for regnskabsåret 2020
Det gik godt for Jobindex koncernen lige indtil den 11. marts, hvor statsminister Mette Frederiksen
holdt den første pressekonference og lukkede landet ned. Jobindex oplevede derefter en halvering
af jobannonceomsætningen, nogenlunde det samme niveau af nedgang som under finanskrisen.
Men under finanskrisen skete nedgangen i løbet af et år. Denne gang skete det i løbet af en uge.
Vi havde allerede forberedt os på, at landet kunne blive lukket ned på grund af Corona-virussen,
og fra mandag den 16. marts arbejdede næsten alle medarbejdere hjemmefra. Det har fungeret
over alt forventning med at arbejde hjemmefra med hjemmearbejdspladser og virtuelle møder.
Medarbejderne er nu langsomt ved at vende tilbage på arbejde, og jobannoncerne er også ved at
vende tilbage, men det går meget langsomt. Hvor vi i april måned lå på ca. halvdelen af niveauet
før Corona-krisen, så ligger vi indtil videre i maj måned på ca. 2/3 af niveauet før Corona-krisen.
Kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2020 afspejler således jobmarkedet som det så ud inden verden
blev ramt af Corona-virussen. 2. kvartal 2020 kommer sandsynligvis til at give underskud, og som
det fremgår af temaet på side 3, så ændrer tallene sig i øjeblikket næsten mere fra uge til uge end
de normalt gør på et år, så vi kan endnu ikke give opdaterede forventninger til regnskabsåret 2020.
I 1. kvartal 2020 fakturerede hele koncernen for 74 mio. kr. – et fald på 11% i forhold til 84 mio. kr.
i 1. kvartal 2019. Nettoomsætningen endte på 73 mio. kr. – et fald på 12% i forhold til 83 mio. kr.
i 1. kvartal 2019. En del af faldet skyldes dog frasalget af Jobbsafari Sverige til Blocket. Eksklusive
Jobbsafari faldt omsætningen med 9%. Driftsoverskud før renter og skat blev på 18 mio. kr. mod
22 mio. kr. i 1. kvartal 2019. Og på grund af et tab på obligationer på 0,6 mio. kr. blev overskuddet
efter renter og skat kun på 14 mio. kr. – et fald på hele 24% i forhold til 18 mio. kr. i 1. kvartal 2019.
Jobindex og StepStone
Jobindex’ annonceprodukter nåede en omsætning på 55 mio. kr. i 1. kvartal 2020 mod 57 mio. kr.
i 1. kvartal 2019. Rekrutteringsprodukterne omsatte for 6 mio. kr. mod 7,5 mio. kr. i 1. kvartal 2019.
StepStone og de internationale annoncer omsatte for 1,5 mio. kr. mod 3 mio. kr. i 1. kvartal 2019.
Det samlede driftsoverskud før renter og skat blev på 18 mio. kr. mod 20 mio. kr. i 1. kvartal 2019.
Salgsafdelingerne for StepStone og Jobindex er slået sammen og produkterne sælges nu samlet.
Computerworld og it-jobbank
Computerworld havde en omsætning på 5,8 mio. kr. i 1. kvartal mod 7,5 mio. kr. i 1. kvartal 2019.
Alle kurser, events og mødebookninger er helt lukket ned på grund af Corona-krisen. It-jobbank
omsatte for 4,1 mio. kr. i 1. kvartal mod 4,4 mio. kr. i 1. kvartal 2019. Computerworld og it-jobbank
havde driftsoverskud på hhv. 0,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. og 0,8 mio. kr. i 2019.

Hovedtal
Resultatopgørelse

1. kvartal
2020
74.452 t.kr.
72.725 t.kr.
20.248 t.kr.
18.135 t.kr.
15 kr.
900.000

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

1. kvartal Vækst
2019
84.073 t.kr.
-11%
82.537 t.kr.
-12%
24.726 t.kr.
-18%
22.335 t.kr.
-19%
20 kr.
-24%
900.000
0%

Balance

31. marts
Ultimo Vækst
2020
2019
Aktiver i alt
213.300 t.kr. 198.529 t.kr.
7%
Egenkapital ekskl. udbytte
97.920 t.kr. 84.237 t.kr.
16%
Likvider, værdipapirer, bankgæld 124.826 t.kr. 101.008 t.kr.
24%

Pengestrømsopgørelse

1. kvartal
1. kvartal Vækst
2020
2019
Likvider og værdipapirer primo
101.008 t.kr. 103.568 t.kr.
-2%
Driftens pengestrømme
34.861 t.kr. 31.205 t.kr.
12%
Investeringernes pengestrømme -11.044 t.kr. -2.858 t.kr. 286%
Finansieringens pengestrømme
0 t.kr.
0 t.kr.
0%
Likvider og værdipapirer ultimo
124.826 t.kr. 131.918 t.kr.
-5%

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

1. kvartal
2019
84.237 t.kr.
13.684 t.kr.
97.920 t.kr.

1. kvartal Vækst
2019
15.876 t.kr. 431%
17.898 t.kr.
-24%
33.775 t.kr. 190%

Tallene er ikke reviderede. EBITDA er ekskl. afskrivninger og udgifter vedrørende flytning til Valby.
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9% fald i Jobindex ekskl. Jobbsafari
fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020
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Figur 1: Jobindex koncernens nettoomsætning fordelt på brands 2015-2020

Tema: Corona-krisen
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 svagt stigende, og i maj er vi nået op på et niveau, der
svarer til 66% af niveauet før Corona-krisen. Det niveau lå i øvrigt 9% over niveauet sidste efterår,
idet vi oplevede en 9% stigning i antallet af jobannoncer, da Brexit og handelskrigen faldt på plads.
Vi havde forventet, at jobannoncerne ville vende tilbage, når folk vendte tilbage på arbejde. Men
det er ikke sket med det samme. Effekten i uge 19 er sandsynligvis en forsinket effekt af den første
fase af oplukningen, og vi har nok endnu til gode at se effekterne af anden fase af oplukningen.
Blandt økonomer har det været diskuteret ivrigt, om graferne over økonomien kommer til at ligne et
V, U eller L. Vi må sige, at vores graf over antallet af ny-indrykkede jobannoncer mest ligner et U.
Det store spørgsmål er naturligvis, hvilket niveau økonomien og jobmarkedet vender tilbage til, når
det hele er overstået, og vi er kommet igennem på den anden side. Men nedgangen har varet i så
lang tid, at den har nået at have afledte effekter, der ikke bare forsvinder, når virussen forsvinder.
De fleste økonomer forventer derfor, at Corona-krisen vil påvirke økonomien i et godt stykke tid,
og at økonomien og jobmarkedet ikke vender tilbage til det gamle niveau allerede i efteråret.
Vi synes det er for tidligt at spå om hvilken effekt, Corona-krisen vil have på jobannoncemarkedet
og på Jobindex. Vi har derfor fortsat suspenderet vores forventninger, og vil ikke komme med nye
forventninger for 2020 før situationen er mere stabil. Vi har hjemsendt 93 medarbejdere, hvoraf de
6 er kaldt tilbage på arbejde igen. Vi har søgt om 6,7 mio. kr. i lønkompensation for de hjemsendte
medarbejdere, og kan muligvis få en kompensation på 25% af de faste udgifter som husleje m.m.
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.

Antal nyindrykkede betalte jobannoncer på Jobindex
i forhold til det forventede antal indrykkede annoncer
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Figur 2: Antal nyindrykkede betalte jobannoncer på Jobindex i forhold til det forventede antal annoncer

Flytning til Valby
Efter over 20 år på Frederiksberg flytter Jobindex til nye lokaler på 7400 m2 i Valby til efteråret,
hvor vi overtager Søfartsstyrelsens gamle lokaler. 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,
og havde et ønske om at samle medarbejderne på færre adresser. De nye lokaler gør det muligt at
samle medarbejderne fra Frederiksberg og Islands Brygge på samme adresse, hvilket vil gøre det
nemmere at samarbejde på tværs af organisationen. Vi får nogle nyistandsatte og fremtidssikrede
kontorlokaler, 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 m.m. forventes at udgøre 15-20 mio. kr., hvoraf hovedparten bliver aktiveret og afskrevet
over 5 år. Lejemålet er uopsigeligt i 10 år, og vi forventer at bo i de nye lokaler de næste 10-20 år.

Figur 3: Visualiseringer af de nye lokaler på Carl Jacobsens Vej 29 i Valby

Aktiekapital og aktionærforhold
Aktier for bestyrelse, direktion og rådgivere pr. 31. marts 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.
23.768 stk.
8.289 stk.
440 stk.
210 stk.
200 stk.
145 stk.
50 stk.
40 stk.
0 stk.
0 stk.
0 stk.
0 stk.
30.966 stk.

Køb og Salg
-458 stk.
-686 stk.

+1144 stk.

Ejerandel
92,88 %
2,64 %
0,92 %
0,05 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
3,44 %

Selskabet har ikke egne aktier. Selskabet har ikke udstedt konvertible obligationer, warrants el.lign.
Selskabet har 424 navnenoterede aktionærer pr. 31. marts, heraf 162 nuværende medarbejdere.
Der er frigivet 1950 båndlagte medarbejderaktier 2. januar, heraf 900 til tidligere 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 2. kvartal offentliggøres 25. august. Generalforsamling afholdes den 29. maj.

