FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 145

TRADING UPDATE
for perioden 01.01.2020 - 30.06.2020

CVR-nr. 25 36 21 95
Esoft systems ∙ Skibhusvej 52C ∙ DK-5000 Odense C ∙ Phone: +45 70 222 466 ∙ info@esoft.com

FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 145
•
•
•
•

Fald på 11% i omsætningen
Besparelser for MDKK 8 ift. sidste år og væsentlige likviditetsudskydelser
Forventningen om et nulresultat på bundlinjen fastholdes
Afnotering med sidste handelsdag den 19. oktober 2020

Omsætning
Esoft koncernen realiserede i 1. halvår 2020 i alt 11% lavere
omsætning sammenlignet med den samme periode i 2019.
På trods af en generelt god start på året, har Covid-19, der
indtraf i slutningen af Q1, haft en negativ indvirkning på
koncernens omsætning.
I det danske marked har 1. halvår budt på en væsentlig
omsætningstilbagegang i forhold til samme periode sidste
år, hvilket er på linje med den generelle markedsudvikling i
det danske marked. På trods af kundetilgang har faldet i
udbudte ejendomme resulteret i, at selskabets
budgetterede forventninger er uden for rækkevidde.

Resultat / EBIT
Resultatet er under sidste års niveau pr. 30/6, men kraftigt
hjulpet af besparelsestiltagene i forbindelse med Covid-19,
som omfattede brug af økonomiske hjælpepakker,
gennemførelse af besparelsesplaner og
likviditetsudskydelser.
Alene i andet kvartal er der opnået besparelser for MDKK 8
ift. sidste år og gennemført væsentlige
likviditetsudskydelser på en række investeringer og
afregning skatter og afgifter. Den effektive plan har
resulteret i positiv likviditetsvirkning som har rustet
koncernen til de foranstående afregninger af skatter og
afgifter, genoptagelse af investeringer, samt en kommende
lavsæson.

På det svenske marked har markedssituationen ligeledes
givet udfordringer, og den realiserede omsætning ligger
væsentligt under samme periode sidste år. Situationen på
det svenske marked var i forvejen præget af en afmatning,
hvorfor markedet heller ikke kan nå de budgetterede
forventninger.

Forventninger til hele 2020
Selskabets forventninger til helåret er, som tidligere
meddelt, en tilbagegang på både toplinje og indtjening,
derfor må resultatet forventes at lande på et lavere niveau
end sidste år.

På markederne i Nordamerika, Australien og det resterende
Europa har nedlukningerne grundet COVID-19 vendt
fremgangen i Q1 til en samlet tilbagegang ved udgangen af
Q2 i forhold til samme periode som sidste år.

Nuværende normaliseringer forventes at fortsætte resten af
året, dog med risiko for en kommende fase 2 af covid-19,
hvorfor forventningen om et nulresultat på bundlinjen
fastholdes.
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Afnotering
Opmærksomheden henledes på, at Selskabets aktier har
sidste handelsdag på Nasdaq First North Growth Market
den 19. oktober 2020, og slettes fra handel fra og med den
20. oktober 2020. Det betyder, at fra og med 20. oktober
2020 vil Selskabets aktier ikke længere kunne handles via en
digital markedsplads og dermed vil der ikke længere være
en offentlig prissætning af Selskabets aktier, hvilket samlet
set vil kunne vanskeliggøre mulighederne for at handle med
Selskabets aktier. Ligeledes vil Selskabet være underlagt
ændrede og mindre omfattende oplysningsforpligtelser.
Tilbageværende aktionærers rettigheder vil følge
selskabslovens regler for ikke-børsnoterede selskaber.
Selskabets hovedaktionær har lagt en stående købsordre på
DKK 25 pr. aktie i markedet, denne købsordre vil blive
opretholdt til og med 19. oktober 2020.
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Nøgletal
TDKK
Periodetal

1.1.2030.6.20

1.1.1930.6.19

Egenkapitalforklaring

1.1.20 30.6.20

1.1.1930.6.19

Nettoomsætning

78.103

87.614

Egenkapital primo

15.701

32.904

3.754

5.409

Periodens resultat

3.114

4.476

Finansielle poster

-317

-426

Udloddet udbytte

0

-17.989

Resultat før skat

3.437

4.983

Egne aktier

-169

-3.691

Reguleringer

-691

-116

17.955

15.584

3.507

3.507

3.506.688

3.506.688

Resultat af primær drift (EBIT)

Aktiver i alt

46.632

33.495

Egenkapital

17.955

15.584

Egenkapital ultimo

Øvrige hoved- og nøgletal
Pengestrømsopgørelse

Aktiekapital (1000 DKK)

Driftens likviditetsvirkning

11.433

-2.417

Antallet af aktier

Investeringernes likviditetsvirkning

-2.298

-2.436

Resultat før skat pr. aktie

0,98

1,42

-169

-21.680

Indre værdi pr. aktie

5,12

4,44

8.966

-26.533

Børskurs pr. 30.6

25,0

19,8

87.667

69.432

Udbytteudlodning og aktietilbagekøb
Samlet likviditetsvirkning

Markedsværdi (1.000 DKK)

Likvide beholdninger primo

-1.460

21.194

Likvide beholdninger ultimo

7.506

-5.339
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Bestyrelsen
Esoft Systems A/S’ bestyrelse består af:
• Torben Frigaard Rasmussen, bestyrelsesformand
• Michael Vinther
• René Dines Hermand
Bestyrelsesbeslutninger
Der er i perioden ikke truffet principielle beslutninger
bortset fra de meddelelser, som allerede er udsendt via
First North.

Selskabets aktiebesiddelser i virksomheden
Esoft Systems A/S ejer 212.637 aktier i selskabet.
Bestyrelsens og direktionens direkte og indirekte
aktiebesiddelser i selskabet
René Dines Hermand, adm. direktør 2.832.569 stk.

Certified Adviser og dennes medarbejderes direkte og
indirekte aktiebesiddelser i selskabet
Certified Adviser har ingen aktier i selskabet.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
René Dines Hermand, adm. direktør
Mobil: +45 20 300 406
Selskabets adresse:
Esoft Systems A/S
Skibhusvej 52C , DK - 5000 Odense C
www.esoft.com
Certified Adviser:
Christian Ejlskov Hansen
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Englandsgade 25
5000 Odense C
www.ey.com

Selskabet har i gennemsnit haft ca. 220 aktionærer i
perioden.
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Om Esoft:
Esoft er en Tech virksomhed inden for
ejendomsmæglerbranchen, som henvender sig til både
ejendomsmæglerkæder og uafhængige mæglere i hele
verden.
Esoft er specialiseret i innovative løsninger inden for
billedredigering, 3D-visualiseringer og online markedsføring.
Kunder vælger Esoft for den hurtige service, de innovative
og nytænkende løsninger og den altid høje ensartede
kvalitet af de services, som Esoft leverer.
Siden Esoft blev stiftet i 2000, har virksomheden oplevet
kontinuerlig vækst, og tæller i dag 650+ medarbejdere
fordelt på kontorer i Danmark, Sverige og Vietnam.
Læs mere på www.esoft.com

