
Anonym præsentation, 
IT Udviklingsvirksomhed

Branche IT udvikling og drift, licenser mv.

Ydelser Programudvikling, vedligeholdelse, hotline

Ansatte 4 (inkl. ledelsen)

Omsætning DKK 2,4 mil. (2019/20) 

Etableret For mere end ti år siden

Resultatforventning DKK 486.000 (2019/20 – 2023/24, korrigeret beregning). 

TK/ 17.11.2020 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.
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IT udviklingsvirksomhed med ”guldæg”IT udviklingsvirksomhed med ”guldæg”

Kompetence områder

- Kerneområder er administrativ programmering, 
udvikling af special- og standardsystemer til 
håndtering af finans- og lønsystemer, IT nødhjælp.

- FPI Overbygning for ”Feriepenge-udbetalere”: 
effektiv kommunikation med FPI uden om portal.

- Stor ekspertise med effektiv behandling af 
opsparing og udbetaling af feriepenge. Særdeles 
effektiv for brugere, minimerer kraftigt 
fejlmuligheder, er enkel at betjene, samt fungerer 
automatisk med løbende opdatering.

Forretningsområder

• Man tager udgangspunkt i egne opbyggede 
biblioteker, programmering og brug af indkøbte 
tredjeparts-løsninger. Det muliggør opbygning af 
hastighedseffektive løsninger, velegnede til 
håndtering af store datamængder. Firmaet er ikke 
afhængig af ”tunge” standardsystemer, men spiller 
gerne sammen med standardsystemer.
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FAKTA BOKS
Der er intet (!) opsøgende salg; man tager telefonen, hvis den 
ringer. Dette er naturligvis ikke optimalt, men er dog en 
ønskesituation for køber, der nemt kan udnytte det store 
færdigudviklede, men uudnyttede potentiale.

TK/ 07.12.2020 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.



FAKTA BOKS: Relationer – værdikæde – ejerskab til koncept
Virksomheden har en velfungerende værdikæde fra de 
kundedrevne fleksible egenudviklede løsninger over 
implementering, til brugers egen drift og anvendelse. 35-40 % 
af den årlige omsætning skabes på faste licensindtægter.
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Unikke fleksible løsninger til feriepenge-udbetalere

- Virksomheden har selv (videre)udviklet de unikke 

værktøjer til de markedsførte løsninger.

- FPI Overbygningen kan generere en indtægt på 

minimum DKK 25 mil. i initialbetaling og årligt 

minimum DKK 10 mil. i løbende licensindtægter.

- Givet, at ikke alle identificerede primære 

potentielle licenstagere vil købe sig ind i systemet, 

men samtidig forudsat, at der er rigtig mange 

andre mulige licenstagere, er ovenstående tal ikke 

urealistiske for en køber af virksomheden.

- Programmet er kraftigt arbejdsbesparende, 

minimerer fejlmuligheder, er enkelt at betjene, 

samt fungerer automatisk løbende opdatering.

Store salgsmuligheder i FPI Overbygningen

• Virksomheden har allerede nu identificeret 
tilstrækkeligt mange potentielle kunder til, at kunne 
øge omsætningen ganske betydeligt ved blot en 
minimal salgsindsats.

• Det er relativt nemt for en given kunde, at beregne, 
hvor meget man kan spare ved brug af systemet.

• Fleksibiliteten i systemets mange muligheder for 
opfyldelse af lovkrav og individuelle ønsker 
efterkommer alle behov.

• Let vedligehold og store løbende licensindtægter.

TK/ 07.12.2020 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.



Kundeforhold

- Virksomheden har gode kunderelationer; der er 
tillige en del engangssalg og ”IT udrykning”.

- Alle kunder bidrager positivt til driftsresultatet.

- Ingen afhængighed af en, eller enkelte kunder.

- Virksomhedens salgsindsats er ikkeeksisterende.

- Nye kunder via henvisninger fra nuværende og 
tidligere kunder, samt  disses medarbejdere.

- Virksomheden er ikke afhængig af enkelte kunder.
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FAKTA BOKS: FPI Overbygningen trækker automatisk de 
opdaterede og relevante oplysninger over i virksomhedens 
system, så manuel håndtering og tastefejl via regneark spares.

IT udviklingsvirksomhed med ”guldæg”IT udviklingsvirksomhed med ”guldæg”

Kundemuligheder

• Alle kommuner i Danmark.

• Statslige, offentlige og selvejende institutioner.

• Arbejdsløshedskasser, fagforeninger, 
arbejdsgiverorganisationer.

• Store virksomheder, som eksempelvis COOP, Dansk 
Supermarked, Danfoss, A.P. Møller.

• Lønbehandlingsvirksomheder, som eksempelvis Blue 
Garden (Dataløn), Visma (Multi Data) o.a.

• Statslige selskaber, som DSB, Metroen, Sund & Bælt.

FAKTA BOKS
Ved styrkelse af cash flow (debitorbetalinger), som er absolut 
realistisk, samt en minimum salgsindsats, kan virksomhedens 
arbejdskapital være selvfinansierende inden for få måneder.

TK/ 06.12.2020 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.

Salg i forhold til de største kunder

Kundernes individuelle aftræk af ydelser er meget 
omskifteligt fra år til år.

De to øjebliksbilleder viser de største kunder. Øvrige 
kunder udgør 54, hhv. 26 % i de respektive år.



Udviklingspotentiale

- Telefon- og netsalg, samt opsøgende salg.

- Længerevarende rammeaftaler

- Optimeret kundegrundlag med licensløsninger.

- Direkte og indirekte salg via b2c og b2b.

- Markedsføring i trykte og digitale fagmedier mv.

- Partnerskab/ samarbejde med, eller opkøb af 
kompletterende virksomhed.

- Videreudvikling af FPI Overbygningen til brug for alle 
feriepenge-udbetalere, herunder private 
virksomheder, organisationer, kommuner o.a.
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Domicil i københavnsområdet

• Drives fra kontorer på Københavns vestegn.

• Behov for kontor/ mødefaciliteter, ca. 50 m².

• Adresse er underordnet for virksomhedens drift –
kan i princippet være i hele Danmark.

• Medarbejderne bor i Københavnsområdet.

FAKTA BOKS
Virksomheden har en effektiv administration, en veldefineret 
kundedatabase, samt gode relationer. Fremtidig udvikling af 
virksomheden kan ske organisk uden yderligere kapitaltilførsel.

TK/ 07.12.2020 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.

FPI Overbygningen: effektiv interface til FPI

• Kan erstatte portalen. Enkel implementering med 
brugernes IT-afdelinger. Bro til brugernes systemer 
er enkel, at etablere og listen over brugere der 
anvender FPI er meget stor.

• Systemets unikke kundefordele rummer 
betydelige muligheder for hurtig kapitalisering af 
det latente uudnyttede indtjeningspotentiale.



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. Alternativt aktivhandel.

• Benyttede koderettigheder er ejet af selskabet.

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

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

• Aktivsalg er muligt uden tab af afgørende viden.

Årsag til salg

- De to ejere fylder hhv. 67 og 69 år.

- FPI Overbygningen er færdigudviklet og 
implementeret hos de første seks kunder.

- Sælgere er specialister og har ikke haft tilstrækkeligt 
fokus på salg og markedsføring.

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

FAKTA BOKS: Veludviklet program + klientbesparelser = værdi
Kunderne: automatisering, store tidsbesparelser, mere sikker 
håndtering af data, overblik med detaljer, samt forhindring af 
fejludbetalinger. Virksomheden: engangsydelse og faste 
licensindtægter, ved udnyttelse af FPI Overbygningen.
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TK/ 30.11.2020 Uden ansvar -
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Investeringsoverblik

• Virksomheden har alle år udvist 
positiv likviditet og indtjening.

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

• Kapitalbehov er <DKK 5,2 mil. 
afhængig af model og endelig aftale.

• Ved salg til anden virksomhed kan 
kapitalbehov og omkostninger sænkes 
meget hurtigt. 
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Udbudspris og økonomisk overblikUdbudspris og økonomisk overblik

TK/ 30.11.2020 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.

EBIT korrektioner/ normaliseringer Ref. no. R 2019-20 F 2020-21
Sponsorater 35 (+/-) -10.200 
Direktørløn i alt 37 (neg.) -420.584 
Skønnet korrekt direktørløn inkl. pension 37 (pos.) 540.000
Bonusordninger/ pension, ledelse 37 (neg.) -32.000 
Overskydende medarbejder inkl. pension 37 (+/-) -158.000 -158.000 
Frokostordning 37 (+/-) -6.000 
Huslejeomkostninger 38 (neg.) -146.892 
Skønnede korrekte huslejeomkostninger 38 (pos.) 50.000
Øvrige reguleringsposter?? 35 (+/-) -17.000 
Difference indarbejdet i forventninger og budget -194.676 -164.000 

INDTJENING OG RESULTAT - NØGLETAL R 2019-20 F 2020-21
Dækningsgrad (dækningsbidrag ift. omsætning) 94,0% 94,0%
Afkastningsgrad (resultat efter afskrivninger ift. passiver) 31,0% 107,0%
Overskudsgrad (resultat efter afskrivninger ift. omsætning) 14,0% 28,0%
LIKVIDITET OG FINANSIERING R 2019-20 F 2020-21
Likviditetsgrad 1 (omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld) 128,0% 157,0%
Likviditetsgrad 2 (omsætningsaktiver - varebeh. i.f.t. kortfristet gæld) 128,0% 157,0%
Debitorernes omsætningshastighed (alle tilgodehavender) 3,8 6,2
Egenkapitalens gearing (i forhold til gælden), minus evt. gæld til ejere 2,6 4,2
SOLIDITET OG RISIKO R 2019-20 F 2020-21
Egenkapitalens forrentning (i forhold til resultat efter skat) 131,0% 570,0%
Soliditetsgrad  (egenkapitalen i forhold til samlede aktiver) 24,0% 15,0%
Nulpunktsomsætning 1.739.920 1.616.650



EBITDA 2019/24
Forventet snit inkl. 
korrektioner og 
indeholdt lønning:
DKK 760.000

Bogføringssystem: 
Fagfinans

Selskabssalg *
Udbudspris er inkl. 
fastsat egenkapital, 
DKK 40.000

Ideel køberprofil

1. Privat køber med erfaring fra IT, 

salg, udvikling. Kendskab til 

lønsystemer er en fordel, men 

det er ikke en forudsætning.

2. Privat eller virksomhed, der 

ønsker adgang til særdeles 

attraktivt styringssystem for 

håndtering af feriepenge.

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

4. Velegnet for ægtepar, med IT-
og salgserfaring. Nem og 
glidende overtagelse.

Udbudspris *
DKK 5.000.000

Værdi-indikation
Spørg mægler

Udbudspris og økonomisk overblikUdbudspris og økonomisk overblik

Driftsherreløn, nuværende
Beregnet med én ejer på fuld 
tid til ca. 540.000 årligt.

Corona forsinkelse 
af  visse projekter.

FAKTABOKS Beregninger er foretaget på baggrund af realiseret 2019-20 og 
fremskrevet budget 2020-24, med foretagne korrektioner til årsrapport. * 
Dertil kommer en særlig viden, hvis potentiale kan skaleres meget stejlt.
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Resultat Resultat Resultat Forventet Budget Estimat Estimat
Selskab - korrigeret opstilling - drift R 2017-18 R 2018-19 R 2019-20 F 2020-21 B 2021-22 E 2022-23 P 2023-24
Nettoomsætning 2.364 2.371 2.056 2.262 2.488 2.737 3.010
Vare-, produktions-, øvrige variable omk.* 239 213 126 138 152 167 184
Bruttoresultat (DB) 2.125 2.158 1.930 2.123 2.336 2.569 2.826
Personaleomkostninger 1.896 1.875 1.541 1.424 1.466 1.510 1.556
Kapacitets/ faste omkostninger** 199 181 94 96 98 100 102
Øvrige driftsindtægter (- ved neg.) 5 0 0 0 0 0
EBITDA 35 102 295 604 771 959 1.168
Afskrivninger 0 0 0 0 0
EBIT 35 102 295 604 771 959 1.168
Finansielle poster (- ved neg.) 0 0 0
Resultat før skat 35 102 295 604 771 959 1.168
Skat 1 0 133 170 211 257
Resultat efter skat 35 101 295 471 602 748 911
Aktiver
Anlægsaktiver i alt 20 20 20 20 20 20 20
Varebeholdninger 0 0 0 0 0 0 0
Debitorer 910 885 452 475 498 523 549
Likvide beholdninger 167 318 484 100 100 100 102
Omsætningsaktiver i alt 1.077 1.203 936 575 598 623 651
- invest/år 20 0 0 0 0 0 0
Aktiver i alt 1.097 1.223 956 595 618 643 671
Passiver
Egenkapital 25 126 225 448 723 1.130 1.689
Hensættelser 0 0 0 133 170 211 257
Varekreditorer (AK)/ forudbetalinger 0 0 0 100 150 165 182
Langfristet gæld, rentebærende 305 0 0 0 0 0 0
Kortfristet gæld, rentebærende 0 156 156 100 50 0 0
Øvrig kortfristet gæld 767 941 575 170 176 216 205
Gæld i alt 1.072 1.097 731 370 376 381 387

Passiver i alt 1.097 1.223 956 951 1.269 1.722 2.333


