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Vækst på 10% i omsætningen i første halvår i forhold til første halvår 2017
Ny Corporate Identity og konsolidering af marketing
Forventninger om fortsat vækst for hele 2018

Omsætning
Esoft koncernen realiserede i 1. halvår 2018 i alt 10% mere
i omsætning sammenlignet med den samme periode i 2017.
Væksten, som er mindre end koncernen har præsteret de
seneste år, anses som utilfredsstillende i forhold til
ambitionsniveauet.
Den øgede omsætning skyldes et generelt øget
aktivitetsniveau i koncernens markeder, hvor efterspørgslen
efter koncernens løsninger forsat øges.

I det danske marked opleves der vækst i efterspørgslen i
forhold til samme periode sidste år. Væksten realiseres i en
kombination af kundetilgang og bredere
produktpenetration.
På det svenske marked opleves fortsat god tilgang af nye
kunder, og markedsandelen øges, trods udfordringen i Q1
med svag opbremsning i markedet grundet justeringer i
lovgivningen omkring amortisering.

I det vietnamesiske selskab, som betjener store dele af det
globale marked, er der fortsat vækst i omsætningen.
Det spanske datterselskab er udfordret omkring
indtjeningen som følge af de kendte udfordringer med at
opnå en cost-effektiv produktion.
Periodens resultat er påvirket af fortsatte investeringer i
nye produkter og kunderelationer, men resultatet på EBIT
niveau er under forventet niveau.
Øvrige begivenheder i perioden
I maj måned blev koncernens Corporate Identity opdateret
til et nyt og mere tidssvarende niveau, der både internt og
eksternt skal understrege den strategiske ambition om
”One Company” og sikre realiseringen af markeds-synergier
på tværs af koncernens selskaber.
I forlængelse heraf centraliseres væsentlige dele af
koncernens markedsførings-aktiviteter for at sikre
yderligere markedstryk.
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Forventninger til hele 2018
Selskabets forventninger til helåret er uændret. Det
forventes, at 2018 vil resultere i fortsat vækst og positiv
indtjening.
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Nøgletal
TDKK
Periodetal

1.1.1830.6.18*

1.1.1730.6.17*

80.857

72.515

4.069

5.142

Finansielle poster

-200

-3

Resultat før skat

3.835

5.139

Aktiver i alt

49.474

43.458

Nøgletal

Egenkapital

33.615

30.172

Antallet af aktier

Nettoomsætning
Resultat af primær drift (EBIT)

Pengestrømsopgørelse
Driftens likviditetsvirkning

-2.027

1.024

Investeringens likviditetsvirkning

-2.359

-1.311

Samlet likvividtetsvirkning

-4.386

-387

Likvide beholdninger primo

21.871

12.812

Likvide beholdninger ultimo

17.485

12.525
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Egenkapitalforklaring

1.1.1830.6.18*

1.1.1730.6.17*

Egenkapital primo

31.126

25.853

Periodens resultat

3.835

5.139

Reguleringer

-1.346

-820

Egenkapital ultimo

33.615

30.172

3.506.688

3.506.688

Resultat før skat pr. aktie

1,09

1,47

Indre værdi pr. aktie

9,59

8,60

Børskurs pr. 30.6

26,0

24,0

91.174

84.161

Markedsværdi (1.000 DKK)
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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 ingen aktier i selskabet.
Bestyrelsen og direktionen
direkte og indirekte aktiebesiddelser i selskabet
René Dines Hermand, adm. direktør 2.500.000 stk.
Selskabet har i gennemsnit haft ca. 225 aktionærer i
perioden.

Certified Adviser og dennes medarbejderes direkte og
indirekte aktiebesiddelser i selskabet
Certified Adviser har ingen aktier i selskabet.
Næste regnskabsmeddelelse
Næste regnskabsmeddelelse 25.10.2018.
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
Ernst & Young P/S
Englandsgade 25
5000 Odense C
www.ey.com
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Om Esoft:
Esoft, som har sit hovedkontor i Odense, henvender sig til
både ejendomsmæglerkæder og uafhængige mæglere i
hele verden.
Esoft udvikler intelligente løsninger specielt rettet mod
ejendomsmæglere.
Kombinationen af de strenge servicekrav til levering af det
færdige produkt såvel som svar fra support, billedopløsning,
sikker billedopbevaring samt tidsrammen for booking af nye
opgaver gør, at alle kunder kan forvente en enestående
kvalitet og en service, der ikke kan matches andre steder i
industrien.
Esoft vokser og består nu af mere end 650 medarbejdere –
klar, engagerede og service-orienterede.
Læs mere på www.esoft.com

