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Perspektivrig import/ eksport virksomhedPerspektivrig import/ eksport virksomhed

Kompetence områder
- Udvikling og medudvikling af unikt nyt produkt
- Global eneret og produktion i Japan
- Højt serviceniveau, fleksibilitet og pålidelighed
- Effektiv administration, lagerforhold og logistik
- Internationalt perspektiv og eksport i vækst
- Omfattende viden om markeder, globalt
- God opbygning af relationer, brand og image
- Fokus på hospitaler, lægehuse, klinikker, kommuner, 

grossister mv.

Produktfordeling i % af omsætningen

FAKTA BOKS: Let overtagelse eller implementering i anden virk-
somhed. Nuværende eksport udgør knap 60 % af omsætningen.

Forretningsområder
• Trykmåler til korrekt anlæggelse af 

kompressionsbandager og -strømper
• Automatisk måling af trykdata til patient og 

lægefagligt personale via bluetooth/ mobil
• Trykmåler til uddannelse af sundhedspersonale

FAKTA BOKS
Efter omfattende millioninvestering i udvikling, står 
virksomheden med et nyt unikt produkt (2), dækkende et stort 
behov. Ingen konkurrence, stor bruttoavance, eneste af sin art 
med applikation til fjernovervågning af patienterne.
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Kundeforhold
- Virksomheden har mangeårige kunderelationer, 

herunder medico-grossister, hospitaler o.a.
- Alle kunder bidrager positivt til driftsresultatet
- Ingen afhængighed af en, eller enkelte kunder
- Registreret hos Lægemiddelstyrelsen.
- C-mærket og ISO certificeret.
- Anvender EAN koder via Economic.

Fordeling af omsætning

Domicil på Sjælland
• Drives fra hjemmekontor
• Samlet behov for kontor/ lager er ca. 10-12 m²
• Adresse er underordnet for virksomhedens drift –

kan i princippet være i hele Danmark
• Solid producent og partner i Japan, som tager sig 

af kvalitetssikring mv.

FAKTA BOKS
Virksomheden har en effektiv administration, en imponerende 
kundedatabase/ relationer, samt stort set ikke behov for lager. 
Med få innovative produkter kan fremtidig udvikling af 
virksomheden ske organisk uden yderligere kapitaltilførsel.

Perspektivrig import/ eksport virksomhedPerspektivrig import/ eksport virksomhed
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Overdragelsesforhold
• I det omfang en køber ønsker det, tilbyder sælger 

efter nærmere aftale, at være til rådighed for 
køber en tid efter overdragelsen.

• Handelen gennemføres som kontant afregning ved 
anpartsoverdragelsen.

• Alle materielle og immaterielle rettigheder er ejet 
af selskabet.

• Der er på det foreliggende grundlag meget 
begrænset behov for supplerende driftskapital.

• Mægler tilbyder parterne assistance gennem hele 
processen, herunder med evt. kontakt til 
parternes revisorer og advokater. Sker alene på 
forud aftalte vilkår med sælger.

Årsag til salg
- Sælger driver tillige virksomhed i andre brancher.
- Sælger ønsker snarest, at gå på pension.
- Sælger har over en årrække anvendt over DKK 8 

millioner på produktudvikling og har ikke haft 
tilstrækkeligt fokus på salg og markedsføring.

- Sælger føler, at der skal nye kræfter til, at udnytte 
det færdigudviklede potentiale og bringe 
virksomheden til et nyt niveau.

FAKTA BOKS – relationer – stor avance – potentiale – værdi
Værdien i virksomheden er det store internationale relations 
baserede kundenetværk, som vil have stor værdi for køber; 
særligt, hvis køber i forvejen afsætter produkter til medico 
sektoren. Dertil meget stor bruttoavance på nuværende og 
det nye produkt, samt uudnyttede muligheder for mersalg.

Trykmåler 
med fjern-

overvågning

Korrekt 
kompres-

sion

Til træning 
og ud-

dannelse
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Udviklingspotentiale

- Telefon- og eksportsalg, samt opsøgende salg.
- Private label og længerevarende rammeaftaler.
- Unikke produkter med internationalt potentiale.
- Optimeret kundegrundlag og etablering af webshop.
- Grænseoverskridende e-handelsløsninger.
- Kontakter og muligt salg til Amazon i UK og USA.
- Direkte og indirekte salg via b2b og b2c 

markedsføring i trykte, digitale og tv-medier.
- Partnerskab/ samarbejde eller opkøb af 

kompletterende virksomhed.

Investeringsoverblik

• Virksomheden har alle år udvist positiv likviditet 
og indtjening.

• Positivt dækningsbidrag og likviditet kan forventes 
allerede fra første investeringsår.

• Kapitalbehov er <DKK 1,2 mil. afhængig af model 
og endelig aftale.

• Ved salg til anden virksomhed kan kapitalbehov og 
omkostninger sænkes næsten øjeblikkeligt. 

FAKTA BOKS
Virksomheden har i flere år ikke udført nogen form for salgs-
indsats. Kundegrundlag, avance og muligheder for løft af salg 
og markedsføring kan kortsigtet øge indtjeningen betydeligt.

Perspektivrig import/ eksport virksomhedPerspektivrig import/ eksport virksomhed
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EBITDA 2020/22
Forventet gns. inkl. 
korrektioner og 
indeholdt lønning:
DKK 275.000

Ingen prisstigninger 
i ca. ti år!

Selskabssalg *
Udbudspris er inkl. 
fastsat egenkapital, 
DKK 250.000

Ideel køberprofil
1. Privat køber med erfaring fra 

handelsvirksomhed, salg, 
udvikling og eksport. Kendskab 
til Medico en fordel, men 
indlæring er hurtig og nem.

2. Privat eller virksomhed, der 
ønsker adgang til en meget 
attraktiv kundeportefølje.

3. Virksomhed i samme eller 
supplerende branche, som 
ønsker, at udvide aktiviteterne.

4. Velegnet for ægtepar, med 
indledningsvis supplerende 
indtægt.

Udbudspris *
DKK 1,030.000.

Værdi-indikation
Spørg mægler

Udbudspris og økonomisk overblikUdbudspris og økonomisk overblik

Driftsherreløn
Beregnet med ti tim./ uge til 
ca. 125.000 årligt. Ændres jf. 
forventet udvikling i salget.

Forrentning (+EK)
Fire, maks. fem år

TK/ 02.07.2020 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.

FAKTABOKS
Beregninger er foretaget på baggrund af realiseret 2018-20 og frem-
skrevet budget 2020-24, uden foretagne korrektioner til specifikationer. 
Derudover er indregnet en minimum salgsindsats, herunder til pipeline.
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Resultat Resultat Resultat Forventet Budget Estimat
Selskab - korrigeret opstilling - drift R 2016/17 R 2017/18 R 2018/19 F 2019/20 B 2020/21 E 2021/22
Nettoomsætning 515 482 462 578 722 902
Produktions-/ øvr. variable omkostn. 316 335 205 218 272 340
Bruttoresultat 199 147 257 360 450 563
Personaleomkostninger 186 128 156 159 170 182
Distr., adm., faste omkostninger (DAF *) 12 9 13 13 14 14
Øvrige driftsindtægter (- ved neg.) 0 0 0 0 0 0
EBITDA 1 10 88 188 266 367
Afskrivninger 0 0 0 0 0 0
EBIT 1 10 88 188 266 367
Finansielle poster (- ved neg.) 10 14 10 5 0 0
Resultat før skat 11 24 98 193 266 367
Skat 0 5 21 42 59 81
Resultat efter skat 11 19 77 150 208 286
Aktiver
Anlægsaktiver i alt 0 0 0 0 0 0
Varebeholdninger 82 33 65 81 102 127
Debitorer 293 322 320 360 405 456
Likvide beholdninger 70 54 75 89 223 422
Omsætningsaktiver i alt 445 409 460 530 730 1.005
- invest/år 0 0 0 0 0 0
Aktiver i alt 445 409 460 530 730 1.005
Passiver
Egenkapital 253 272 348 400 608 894
Hensættelser 0 0 0 42 59 81
Langfristet gæld (er lagt til kortfristet) 4 5 21 0 0 0
Varekreditorer 99 16 12 15 19 23
Øvrig kortfristet gæld 89 116 79 111 123 136
Kortfristet gæld i alt 192 137 112 126 142 159
Passiver i alt 445 409 460 569 808 1.134



Korrektioner
Udelukkende foretaget med henblik på fortsat 
selvstændig drift af selskabet.

Selskabshandel inkl. egenkapital
Forudsat DKK 250.000, 100 % valid 
Købesummen reguleres i overensstemmelse 
med den faktiske egenkapital ved overdragelse.

Yderligere synergier
for køber med allerede etableret selskab.

Udbudspris og økonomisk overblikUdbudspris og økonomisk overblik

Selskabshandel anbefales
af hensyn til indgåede aftaler, certificering mv.

TK/ 02.07.2020 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.

EBIT korrektion ift. årsrapport/ budgetR 2018/19F 2019/20B 2020/21E 2021/22
Direktørløn i alt -156.000 -159.120 -170.258 -182.176 
Skønnet korrektløn 125.000 127.500 159.375 199.219
Bogføringsassistance -3.000 -3.060 -3.121 -3.184 
Hjemmeside -3.800 -3.876 -3.954 -4.033 
Telefon -10.000 -10.200 -10.914 -11.678 
Autoomk., ledelse -6.000 -6.120 -6.548 -7.007 
Forsikringer, IT mv. -3.000 -3.060 -3.121 -3.184 
Huslejeomkostninger 0 0 0 0
Øvrige reguleringsposter?? 0 0 0 0
Difference -56.800 -57.936 -38.542 -12.042 
Samlet korrigeret (gns.): -51.093 
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Korrigeret forventet overskud Grundlag Beløb
Forventet indtjening (EBITDA), beregningsperiode: 2018/19-2021/22 227.091
Afskrivning på inventar, maskiner, værktøj mv. 15,00% 0 0
Korrigeret (se EBIT korrektion) 51.093
Overskud før renter (EBIT) 278.184
Ansl. renter, anlægsaktiver (øjebliksbillede per årsafslutning) 7,00% 0 0
Ansl. renter, oms.aktiver (beregning) 7,00% 119.000 -8.330 
Forventet overskud før skat (EBT) 269.854
Forventet overskud efter 22,0 % skat, i beregningsperioden fra: 2018/19-2021/22 22,00% 210.486
Beregning af virksomhedens værdi
Egenkapital pr. dato: 30.09.2019 348.000
Udlodning før ejerskifte (evt. udbytte + likvide midler) -98.000 
Vurdering af ejendom/ andet over bogføringsværdi/ udtages til bogf.værdi
Vurdering anlægsaktiver, maskiner, inventar mv. 0
Bogført værdi af anlægsaktiver, inventar mv. 0
Påvirkninger af den regnskabsmæssige værdifastsættelse (+/-) Intern BF ↓ 0 0
Korrigeret værdiansættelse/ goodwill 4,75              999.808 999.808
Udskudt skat af goodwill og genvundne afskrivninger i 2016(-17) 22,00% 999.808 -219.958 
Beregnet værdiansættelse ved køb af selskabets aktier/ anparter 1.029.850

Multipel ift. punkt 17 = 1.029.850         210.486 4,9
Aktivhandel (øjebliksbillede med forbehold)         Multipel ift. punkt 21 = 1.064.808         210.486 5,1

Vurdering, driftsmidler og værdier (biler, inventar, maskiner, værktøj) mv. 0
Goodwill 999.808
Varelager optælles på overtagelsesdagen. Senest kendte beløb pr.: 30.09.2019 65.000
Beregnet værdiansættelse for aktiver og aktiviteter, købt ud af selskabet (øjebliksbillede) 1.064.808
Finansiering 
Varebeholdninger 65.000
Debitorer 320.000
Øvrige aktiver 75.000
Aktiver i alt 460.000 460.000
Heraf finansieret ved leverandørkredit 12.000
Anden finansieret gæld eksklusiv skat (moms, feriepenge mv.) 30.09.2019 79.000
Sum 91.000 -91.000 
Reduktion af egenkapital aktie/ anpartshandel -250.000 
Netto gennemsnitligt kapitalbehov til den løbende drift 119.000
Bemærkninger til Værdianalysen Rev. 02.07.2020


