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Selskabsmeddelelse nr. 25/2013 af den 30. august 2013
Resumé:

Halvårsrapport 2013 for Euroinvestor.com A/S

Ny ejerkreds bag Euroinvestor.com A/S vil genskabe
indtjeningen i Selskabet.
Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2013 en omsætning på 9,2 mio. kr. og et
negativt resultat før skat på 10,3 mio. kr. Dette er i linje med tidligere udmeldte
forventninger.
For hele 2013 forventer Euroinvestor.com A/S fortsat en omsætning mellem 20-24
mio. kr. og et resultat før skat mellem -8 mio. kr. og – 11 mio. kr.
Bestyrelsen for Euroinvestor.com A/S har besluttet ikke at afhænde selskabets 50,3%
ejerandel i Boliga ApS, idet Boliga ApS nu indgår som en del af planen om at styrke
Euroinvestor.com A/S.
Saxo Bank A/S valgte den 12. juni 2013 at sælge deres aktieandel på 72,3 % til den
nye investorgruppe, der bl.a. består af de to oprindelige stiftere af Euroinvestor.com
A/S Jens og Søren Alminde.
Bestyrelsen for Euroinvestor.com A/S har i dag godkendt halvårsrapporten for 2013.
Hovedpunkter for 1. halvår 2013
Euroinvestor.com A/S opnåede i 1. halvår 2013 en koncernomsætning under niveau
med samme periode sidste år. Omsætningen var 9,2 mio. kr. mod 10,9 mio. kr. i 1.
halvår 2012, svarende til et fald på 16,2%. Faldet skyldes faldende annoncesalg i 1.
halvår, på såvel det danske som det udenlandske marked. På trods af fremgang i
salget af andre produkter, som eksempelvis Investor Relations Services, har denne
fremgang ikke kunnet kompensere for tilbagegangen i annoncesalget.
Euroinvestor.com A/S` resultat før skat forværredes fra et tab på 3,3 mio. kr. i 1.
halvår 2012 til et tab på 10,3 mio. kr. i 1. halvår 2013. Resultatet er påvirket af
restruktureringer, der er foretaget i forbindelse med nedjusteringen af
forventningerne. Restruktureringen omfatter medarbejdere der er fritstillet samt
tilpasninger af aktiviteter, der ikke ligger indenfor den strategi, som den nye
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investorkreds ønsker at følge. Det skuffende annoncesalg i de sidste måneder af
halvåret har været årsag til, at omkostningerne er reduceret markant for at sikre
balance i indtægter og udgifter.

Forventningerne til 2013
Udviklingen i første halvår af 2013 giver ikke anledning til at ændre Euroinvestor.com
A/S` økonomiske mål for koncernen for året 2013. Koncernomsætningen ventes
fortsat at udgøre mellem 20 - 24 mio. kr. mod 27,8 mio. kr. i kalenderåret 2012.
Årets resultat før skat og minoriteter fastholdes tillige mellem -8 mio. kr. til -11 mio.
kr. Det forventede resultat for 2013 indeholder restruktureringshensættelser, tiltag der
skal være med til at genoprette indtjeningen i 2014 i Euroinvestor.com A/S.

3/17

Euroinvestor.com A/S
IFRS-delårsrapport 2013
1. januar - 30. juni 2013
CVR-nr. 25 07 87 80

Selskabsmeddelelse nr. 25/2013 af den 30. august 2013

Hoved- og nøgletal for koncernen
1.halvår
2013*

tkr.

1.halvår
2012*

2012
12 mdr.

Afvig.

2010/11
18 mdr.

Hovedtal
Omsætning
Bruttoresultat
Resultat af primær drift
Resultat af finansielle poster
Resultat før skat
Resultat

9.214
4.631
-11.133
854
-10.279
-7.517

10.990
6.867
-3.533
212
-3.322
-2.313

-16,2%
-32,6%
-

27.809
19.405
-1.197
152
-755
-528

38.915
27.729
822
14.891
15.1532)
15.0502)

Langfristede aktiver
Kortfristede aktiver
Likvider og værdipapirer
Aktiver i alt
Egenkapital
Langfristede forpligtelser
Kortfristede forpligtelser
Passiver i alt

26.112
20.551
13.133
46.663
37.500
1.932
7.231
46.663

27.507
22.111
18.221
49.618
43.257
663
5.697
49.618

-5,1%
-7,1%
-27,9%
-6,0%
-13,3%
191,3%
26,9%
-6,0%

10.387
41.428
16.967
51.815
45.054
2.152
4.609
51.815

26.877
29.358
23.887
56.235
45.789
2.051
8.394
56.235

Pengestrøm fra driften
Pengestrøm til investering, netto
Heraf til investering i materielle aktiver
Pengestrøm fra finansiering
Pengestrøm i alt

-3.226
-560
0
-47
-3.834

-1.798
-3.210
-62
-658
-5.666

-

-3
-6.640
-199
-276
-6.920

19.402
17.092
-1.525
-20.043
16.451

50,3%
-120,8%

62,5%
-32,1%

-19,6%
-

69,8%
-4,3%

71,3%
2,1%

80,4%
-20,0%
-0,42
-0,42

87,2%
-5,3%
-0,13
-0,13

-7,8%
-

87,0%
-1,0%
-0,03
-0,03

81,4%
31,9%
0,85
0,85

21

23

-8,7%

24

29

Nøgletal1)
Bruttomargin
Overskudsgrad
Soliditet
Egenkapitalforrentning
Resultat pr. aktie (EPS Basic), kr.
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), kr.
Gennemsnitligt antal ansatte (fortsættende
aktiviteter)
1)

Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33.
Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal
2010".

2)

Resultat for 2010/11 omfattede 18 måneder og var i væsentlig grad påvirket af en
engangsindtægt på 14,4 mio. kr., svarende til dagsværdiregulering af de bibeholdte
kapitalandele i Boliga ApS.

* Delårsregnskabet er ikke revideret, og der er ikke foretaget review.
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Ledelsesberetning:
Sammenfatning for koncernen af 1. halvår 2013
Euroinvestor.com A/S opnåede i 1. halvår 2013 en koncernomsætning på 9,2 mio. kr.
mod en omsætning på 10,9 mio. kr. samme periode sidste år svarende til et fald på
16,2 %. Faldet i omsætning skyldes et vigende annoncesalg i første halvår på såvel det
danske som det udenlandske marked, samt manglende omsætning fra nye
brugerbetalingsprodukter. Der var fremgang i salget af Investor Relations Services,
men denne fremgang kunne dog ikke kompensere for faldet i omsætning på andre
områder.
Euroinvestor.com A/S` resultat før skat forværredes fra et tab på 3,3 mio. kr. i 1.
halvår 2012 til et tab på 10,3 mio. kr. i 1. halvår 2013. Resultatet omfatter betydelige
omkostninger til restruktureringshensættelser i forbindelse med fritstillelse af
medarbejdere på ca. 4,4 mio. kr. kombineret med et skuffende annoncesalg, og
omkostninger til nye produktlanceringer.
Periodens resultat er påvirket af restruktureringen, og 2013 vil være året hvor de
nødvendige tilpasninger vil blive foretaget, Euroinvestor.com A/S nye investorkreds
ønsker at have fokus på indtjeningsprofilen i selskabet. Forventningen er at selskabet i
2014 har opnået positiv indtjening.
I første halvår er der opnået en tilfredsstillende udvikling i salget af Investor Relation
produkter. Disse produkter sælges især udenfor Danmark, og salget er jævnt fordelt i
et globalt perspektiv. Det forventes at forretningsområdet vil fortsætte med at udvise
tilfredsstillende vækstrater på trods af de usikre finansielle markeder og udfordrende
globale konjunkturer. Investor Relations forretningen og øvrige Business to Business
(B-t-B) forretningsmuligheder anses for, at blive en vigtig del af Euroinvestor.com A/S’
forretning, idet de bidrager til en bedre balance imellem Euroinvestor.com A/S’ mere
konjunkturfølsomme annonce- og brugerbetalingsforretning.

I perioden er der aktiveret 0,5 mio. kr. i nyudvikling af software, mens der er
amortiseret 2,3 mio. kr. på lancerede produkter.
Egenkapitalen er faldet fra 45,1 mio. kr. fra 1. januar 2013 til 37,5 mio. kr. ved
udgangen af første halvår 2013. Udviklingen kan forklares ved periodens resultat.
Euroinvestor.com A/S koncernen beskæftigede i alt 21 fuldtidsmedarbejdere ved
periodens afslutning, hvoraf 6 er fritstillet, og 3 sidder i opsagt stilling. Det er forsat
vigtigt for Euroinvestor.com A/S at være i stand til at bibeholde kompetente, kreative
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og

dynamiske

medarbejdere,

da

det

er

en

væsentlig

forudsætning

for

Euroinvestor.com A/S` nuværende og fremtidige succes.

Boliga ApS
Boligportalen Boliga ApS, der er 50,3 % ejet af Euroinvestor.com A/S, udvikler sig
tilfredsstillende specielt set i lyset af det stillestående danske boligmarked.
Selskabet har igennem det seneste års tid styrket sin position som den førende
boligportal på det danske marked. Dette er sket ved fortsat udvikling af produkter til
fordel for brugerne.
Boliga ApS’ annoncesalg har levet op til forventningerne på trods af et faldende
annoncemarked, mens den lave aktivitet på det danske boligmarked har påvirket
salget af brugerprodukter i negativ retning. Boliga ApS etablerede i 2012 en ny portal
Itvang.dk som tilbyder overblik over boliger som udbydes på tvangsauktioner. Dette er
et produkt, der giver bedre muligheder for både købere, sælgere samt de
tvangsauktionsramte. Euroinvestor.com A/S forventer, at Itvang.dk i samarbejde med
Boliga ApS, fortsat vil erobre en betydelig markedsandel i Danmark. Itvang.dk har fået
en meget positiv modtagelse i markedet, og selskabets salgsresultater har været
meget tilfredsstillende.
Det er besluttet ikke at afhænde selskabets ejerandel i Boliga ApS, hvorfor
kapitalandele i Boliga ApS ikke længere er klassificeret som "Aktiver bestemt for salg"
men indregnes som et joint venture selskab i Euroinvestor.com A/S` koncernregnskab.
Boliga ApS havde et resultat efter skat på 771 t.kr. i 1. halvår 2013 mod et overskud
på 102 t.kr. i 1. halvår 2012. Boliga ApS er repræsenteret i både Danmark, Sverige og
Norge.
Euroinvestor.com A/S` fremadrettede strategi og målsætning
Den fremadrettede strategi er fortsat at accelerere væksten såvel organisk som via
partnerskaber samtidig med en udbyggelse af positionen i Danmark.

Væsentlige risici
Koncernen oplever betydelig konkurrence fra andre investorportaler samt fra andre
mediekoncerner, der tilbyder online investor-information til den private investor.
Koncernens væsentligste driftsrisici er således knyttet til evnen til at være stærkt
positioneret på de markeder, hvor koncernen har et stort antal brugere og
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sidevisninger. Desuden er det væsentligt for koncernen hele tiden, at være et af de
mest informative og brugervenlige sites, hvilket vil sikre forsat vækst i antal brugere
og sidevisninger.
Euroinvestor.com

A/S’

væsentligste

indtægtskilder

er

annonceindtægter

og

brugerbetalinger stammende fra produkter, der relaterer sig til de finansielle
markeder. Begge disse indtægtskilder er følsomme overfor udviklingen i de globale og
især europæiske konjunkturer og finansielle markeder.
Segmentoplysninger
Koncernen

beskæftiger

sig

primært

inden

for

forretningssegmentet

"Salg

af

internetbaseret reklameplads" i Danmark. Som en integreret del af koncernens
aktiviteter sælges endvidere oplysninger til eksterne kunder. Disse aktiviteter drives
ikke uafhængigt af koncernens øvrige aktiviteter. Koncernen har således udelukkende
ét rapporteringspligtigt segment.

Forventninger til regnskabsåret 2013
Udviklingen i første halvår af 2013 giver ikke anledning til at ændre Euroinvestor.com
A/S` økonomiske mål for koncernen for regnskabsåret 2013.

• Koncernomsætningen ventes fortsat at udgøre mellem 20 – 24 mio. kr. i 2013
mod 27,8 mio. kr. i kalenderåret 2012.

• Årets resultat før skat og minoriteter ventes at blive mellem -8 mio. kr. til -11
mio. kr. Euroinvestor.com A/S vil have fokus på indtjeningsprofilen i selskabet,
og forventer allerede i 2014 at have genskabt en positiv indtjening i selskabet.

Begivenheder efter delårsperiodens udløb
Der er ikke indtruffet andre væsentlige begivenheder efter balancedagen, som vil
kunne påvirke koncernens økonomiske stilling i negativ eller positiv retning.

Aktionærinformation
Udbytte
På generalforsamlingen den 17. april 2013 blev det besluttet, at der ikke skal betales
udbytte vedrørende regnskabsåret 2012.
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Bestyrelsesbeslutninger
Den nye investorkreds har besluttet ikke at afhænde Boliga ApS, og anser det for at
være interessant for Euroinvestor.com A/S’ at bevare Boliga ApS som strategisk
fokusområde. Boliga ApS skal være med til at styrke Euroinvestor.com A/S som
mediepartner i Danmark.

Politik for egne aktier
Euroinvestor.com A/S er bemyndiget til at erhverve egne aktier op til yderligere
900.000 kapitalandele, svarende til ca. 10 procent af selskabets totale aktiekapital.
Bemyndigelsen blev givet for en periode på 5 år.
Euroinvestor.com A/S` beholdning af egne aktier udgør 816.663 stk. pr. 30. juni 2013,
svarende til 4,39 % af aktiekapitalen.

Incitamentsprogrammer
Euroinvestor.com A/S har et warrantsprogram for direktion og medarbejdere. I forhold
til årsrapporten den 31. december 2012, er der ikke udstedt nye warrants eller
udnyttet eksisterende warrants.

Aktionærer, kapital og stemmer
Selskabets aktiekapital på 18.609.220 kr. består af 18.609.220 stk. aktier med hver 1
stemme.
Aktionærsammensætningen:
Antal
aktier
Freo Investments LTD
JCA Holding ApS/ Jens Alminde
Søren Alminde Holding ApS/ Søren Alminde
P. Riggelsen ApS Trekroner
Ulrik Tofte Jensen
Egne aktier
Øvrige

Kapital

stk.
4.210.526
3.846.845
3.556.245
2.245.614
1.614.035
816.663
2.319.292

%
22,63
20,67
19,11
12,07
8,67
4,39
12,46

18.609.220

100,00
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• Yderligere oplysninger kan fås hos CEO Jens Alminde, email:
JA@euroinvestor.com, mobil: 40 92 00 62.

Selskabsoplysninger
Euroinvestor.com A/S
Philip Heymans Allé 5, 5.sal
2900 Hellerup
Danmark
Telefon:
Telefax:
Hjemmeside:
CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemstedskommune:

+45 43583000
+45 43583001
www.euroinvestor.dk
25 07 87 80
30. november 1999
Gentofte
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for
regnskabsperioden 1. januar – 30. juni 2013 for Euroinvestor.com A/S.
Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i
overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsregnskaber” som godkendt af
EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.
Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af
koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar – 30. juni 2013.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende
redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens
resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de
væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for.
Hellerup, den 30. august 2013
Direktion:

Jens Alminde
Adm. Direktør

Carsten Bach
Koncernøkonomidirektør

Bestyrelse:

Erik Bjørn Jensen
formand

Bjørn Krog Andersen

Rune Bech

Jens Alminde

Rasmus Hagstad Lund
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Resultatopgørelse
Kr.

1.halvår
2013

Omsætning
Produktionsomkostninger

9.214.441
-4.583.273

10.990.454
-4.123.369

27.808.958
-8.403.655

Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

4.631.168
-15.764.521

6.867.085
-10.400.575

19.405.303
-20.602.335

Resultat af primær drift
Resultatandele efter skat i joint venture
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

-11.133.353
770.924
117.164
-33.860

-3.533.490
102.044
126.379
-16.600

-1.197.032
290.206
212.465
-60.859

Resultat før skat
Skat af resultatet

-10.279.125
2.762.512

-3.321.667
1.008.766

-755.220
227.569

-7.516.613

-2.312.901

-527.651

-7.512.215
-4.398

-2.251.517
-61.384

-446.334
-81.317

-7.516.613

-2.312.901

-527.651

-0,42
-0,42

-0,13
-0,13

-0,03
-0,03

Periodens resultat

1.halvår
2012

2012
(12 mdr.)

Fordeles således:
Aktionærerne i Euroinvestor.com A/S
Minoritetsinteresser

Resultat pr. aktie (EPS)
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D)
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Totalindkomstopgørelse
1.halvår
2013

1.halvår
2012

2012
(12 mdr.)

Periodens resultat
Anden totalindkomst efter skat

-7.516.613
0

-2.312.901
0

-527.651
0

Totalindkomst i alt

-7.516.613

-2.312.901

-527.651

-7.512.215
-4.394

-2.251.517
-61.384

-446.334
-81.317

-7.516.613

-2.312.901

-527.651

Fordeles således:
Aktionærerne i Euroinvestor.com A/S
Minoritetsinteresser
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Balance
30/06 2013

31/12 2012

30/06 2012

7.366.182
382.841
48.662

7.787.273
420.978
1.366.143

7.596.460
459.108
1.839.040

7.797.685

9.574.394

9.894.608

266.898
131.535

417.810
180.858

444.113
229.908

398.433

598.668

674.021

17.695.481
220.663

0
214.236

16.736.395
201.938

17.916.144

214.236

16.938.333

Langfristede aktiver i alt

26.112.262

10.387.298

27.506.962

Kortfristede aktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavende selskabsskat
Forudbetalte omkostninger
Likvide beholdninger

4.196.491
2.821.059
400.440
13.132.808

6.821.103
386.040
328.498
16.967.338

3.520.700
0
368.837
18.221.063

Aktiver bestemt for salg

20.550.798
0

24.502.979
16.924.557

22.110.600
0

Kortfristede aktiver i alt

20.550.798

41.427.536

22.110.600

AKTIVER I ALT

46.663.060

51.814.834

49.617.562

Kr.

AKTIVER
Langfristede aktiver
Immaterielle aktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter
Navnerettigheder
Udviklingsprojekter under udførelse

Materielle aktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

Andre langfristede aktiver
Kapitalandele i joint venture
Deposita
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Balance
30/06 2013

31/12 2012

30/06 2012

18.609.220
-10.700.332
29.590.926
0

18.609.220
-10.752.747
37.146.283
0

18.609.220
-10.603.263
35.247.909
0

37.499.814

45.002.756

43.253.866

0

51.176

2.993

37.499.814

45.053.932

43.256.859

Udskudt skat

1.932.288

2.151.630

663.433

Langfristede forpligtelser i alt

1.932.288

2.151.630

663.433

Kr.

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital
Reserve for egne aktier
Overført total indkomst
Foreslået udbytte
Aktionærerne i Euroinvestor.com A/S' andel
af egenkapitalen
Minoritetsinteresser
Egenkapital i alt
Forpligtelser
Langfristede forpligtelser

Kortfristede forpligtelser
Forudbetalinger fra kunder

565.333

290.426

2.139.557

Hensat forpligtigelser restrukturering

3.302.203

0

0

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser

3.363.422

4.318.846

3.558.713

Kortfristede forpligtelser i alt

7.230.958

4.609.272

5.697.270

Forpligtelser i alt

9.163.246

6.760.902

6.360.703

46.663.060

51.814.834

49.617.562

PASSIVER I ALT
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Pengestrømsopgørelse

Kr.

Periodens resultat før skat

1.halvår
2013

1.halvår
2012

-10.279.125

-3.321.667

2.581.628
-117.164
33.860

2.561.940
-126.379
16.600

Pengestrøm fra primær drift før ændring i
driftskapital
Ændring i driftskapital

-7.780.801
4.471.323

-869.506
-1.038.064

Pengestrøm fra primær drift
Renteindtægter
Renteomkostninger, betalt
Betalt selskabsskat

-3.309.478
117.164
-33.860
0

-1.907.570
126.379
-16.600
0

Pengestrøm fra driftsaktivitet

-3.226.174

-1.797.791

Køb af immaterielle aktiver
Køb af materielle aktiver
Regulering af depositum

-554.448
0
-6.427

-3.148.089
-62.077
0

Pengestrøm til investeringsaktivitet

-560.875

-3.210.166

Aktionærerne:
Køb/salg af egne aktier
Kapitalomkostninger

-47.481
0

-157.981
-500.000

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

-47.481

-657.981

Periodens pengestrøm
Likvider, primo

-3.834.530
16.967.338

-5.665.938
23.887.001

Likvider, ultimo

13.132.808

18.221.063

Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.:
Afskrivninger
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
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Egenkapitalopgørelse
Aktionærerne i Euroinvestor.com A/S
Kr.

Aktiekapital

Reserve for
egne aktier

Overført totalindkomst

Foreslået
udbytte

Minoritetsinteresser

I alt

Egenkapital
i alt

18.609.220

-10.445.282

37.678.580

0

45.842.518

-53.160

45.789.358

Totalindkomst i 2012
Periodens resultat

0

0

-2.251.517

0

-2.251.517

-61.384

-2.312.901

Totalindkomst i alt for perioden

0

0

-2.251.517

0

-2.251.517

-61.384

-2.312.901

Transaktioner med ejere
Køb/salg egne aktier
Gevinst/tab egne aktier
Kapitalforhøjelse i DS

0
0
0

-157.981
0
0

0
-61.617
-117.537

0
0
0

-157.981
-61.617
-117.537

0
0
117.537

-157.981
-61.617
0

Egenkapital 1. januar 2012

0

-157.981

-2.430.672

0

-2.588.653

56.153

-2.532.499

Egenkapital 30. juni 2012

18.609.220

-10.603.263

35.247.909

0

43.253.866

2.993

43.256.859

Egenkapital 1. januar 2013

Transaktioner med ejere

18.609.220

-10.752.747

37.146.283

0

45.002.756

51.176

45.053.932

Totalindkomst i 2013
Periodens resultat

0

0

-7.512.215

0

-7.512.215

-4.398

-7.516.613

Totalindkomst i alt for perioden

0

0

-7.512.215

0

-7.512.215

-4.398

-7.516.613

Transaktioner med ejere
Køb/salg egne aktier
Gevinst/tab egne aktier
Køb af minoritetsandele

0
0
0

52.415
0
0

0
-89.920
46.778

0
0
0

52.415
-89.920
46.778

0
0
-46.778

52.415
-89.920
0

Transaktioner med ejere

0

52.415

-43.142

0

9.273

-46.778

-37.505

18.609.220

-10.700.332

29.590.926

0

37.499.814

0

37.499.814

Egenkapital 30. juni 2013
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Noter

1

Anvendt regnskabspraksis
Euroinvestor.com A/S er et aktieselskab hjemmehørende i Danmark. Delårsrapporten for
perioden 1. januar – 30. juni 2013 omfatter koncernregnskab for Euroinvestor.com A/S
og dets dattervirksomheder (koncernen).
Delårsrapporten for Euroinvestor.com A/S for 1. januar - 30. juni 2013 aflægges i
overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsregnskaber” som godkendt af EU
og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til Koncernregnskabet og årsregnskabet
for 2012 som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.
Delårsrapporten præsenteres i danske kroner.

Euroinvestor.com A/S har implementeret de standarder og fortolkningsbidrag, der træder
i kraft for 2013. Ingen af disse har påvirket indregningen og måling i 2013 eller forventes
at påvirke Euroinvestor.com A/S.
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