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LEDELSESPÅTEGNING 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.2020 - 30.09.2021 for 

Scandinavian Medical Solutions A/S. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 30.09.2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.10.2020 - 30.09.2021. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

 

Aalborg, den 09.12.2021 

Direktionen 

Jens Krohn   Jens Hvid Paulsen 

Adm. direktør   Direktør 

 

Bestyrelsen 

Mille Tram Lux   Anne Kaptain   Morten Rasmussen 

Bestyrelsesformand  Næstformand   Bestyrelsesmedlem 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
Til kapitalejerne i Scandinavian Medical Solutions A/S  

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Scandinavian Medical Solutions A/S for regnskabsåret 01.10.2020 - 
30.09.2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, 
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 30.09.2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 
01.10.2020- 30.09.2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i 
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Selskabet har med virkning for indeværende regnskabsår tilvalgt revision. Vi skal fremhæve, at 
sammenligningstallene i årsregnskabet var underlagt udvidet gennemgang og dermed ikke er revideret efter de 
internationale revisionsstandarder, som det fremgår af regnskabet. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, 
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag 
af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille 
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad 
af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser 
eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet 
har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under 
revisionen. Herudover: 

 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 

 

• Tager vi stilling til, om den anvendte regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne 
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 
forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

  

Vores ansvar er herudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

årsregnskabsloven. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen. 

 

Aalborg, den 09.12.2021 

 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 

 

 

 

René Winther Pedersen   Sami Nikolai El-Galaly 

Statsautoriseret revisor   Statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne34173  MNE-nr. mne42793 
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LEDELSESBERETNING      
 
2020/2021 har været et år uden sammenligning. Det gælder ikke blot i Scandinavian Medical Solutions, hvor vi 
har været i en rivende udvikling, men i hele verden, hvor COVID-19 har haft vidtrækkende konsekvenser.  
 

Ikke desto mindre ser vi tilbage på et særdeles tilfredsstillende år. Vores økonomiske performance ligger lidt 
over den guidance som Selskabet satte op i forbindelse med IPO’en. Vi har taget en lang række skridt i retning 
mod at udvikle Selskabet yderligere.  Vores team har de seneste år skabt en særdeles sund forretning, og vi 
vil med afsæt i den styrkelse af kapitalgrundlaget, som fulgte med optagelsen til handel på Nasdaq First North 
Growth Market Denmark, i den næste tid nu skrue op for udviklingstempoet og øge lagerbeholdningen for 
hurtigere at kunne imødekomme vores kunders akutte behov og efterspørgsel.    
 

Efterspørgslen på brugt billeddiagnostisk udstyr er stigende, og vi er som uafhængig forhandler af brugt 
billeddiagnostisk udstyr medvirkende til at sikre tilgængelighed af et billigere alternativ til nyt udstyr. Hospitaler 
og klinikker overalt i verden har fået øjnene op for de muligheder som brugt billeddiagnostik udstyr tilbyder. 
Scandinavian Medical Solutions oplever øget interesse for at købe brugt udstyr, hvilket særligt 
skyldes, at kundegruppen på trods af begrænsede økonomiske ressourcer får mulighed for at anskaffe og 
anvende brugte high-end systemer, der kan opfylde de konkrete diagnosticerings- og behandlingsbehov, som de 
har nu og forventes at få i fremtiden. I Scandinavian Medical Solutions vurderer vi, at der i fremtiden fortsat vil 
være et enormt stort potentiale i salg af brugt billeddiagnostisk udstyr.   
 
Et selskab med vækstambitioner 

Scandinavian Medical Solutions er et selskab med vækstambitioner. For at kunne vækste skal man turde at vælge 
de markeder, samarbejder og partnerskaber, der kan støtte op om den overordnede vision. Det er derfor også en 
del af vores vækststrategi at udvide den nuværende kerneforretning yderligere inden for køb og salg af brugt 
billeddiagnostisk udstyr. Dette sker i samarbejde med nøje udvalgte samarbejdspartnere for ikke blot at kunne 
levere scannere, men for at kunne levere alle tilknyttede ydelser i én samlet servicepakke.   
 

COVID-19 har også sat sine spor i Scandinavian Medical Solutions, men primært i form af et om muligt endnu 
større fokus på at bidrage til at holde sundhedssystemerne kørende under den verdensomspændende pandemi, 
og herved fortsat kunne imødekomme den stigende efterspørgsel og behovet for medicinsk 
behandling.  Pandemien har efter Selskabets opfattelse dokumenteret et behov for øjeblikkelige, kortsigtede 
diagnostiske løsninger ved hjælp af udlejning af systemer. Udnyttelsen af dette marked udgør 
et væsentligt vækstpotentiale for Scandinavian Medical Solutions.  Selskabet har i 2020/2021 leveret et flot 
resultat. Det er særdeles tilfredsstillende i et år som dette, og ledelsen i Scandinavian Medical Solutions er stolte 
af det, vi har nået. Både omsætning og bundlinje overstiger vores oprindelige forventninger til regnskabsåret. 
Vores team har gennem hele året vist stort engagement og vilje, og det er en stor fornøjelse at arbejde sammen 
med så kompetente og dedikerede mennesker, herunder også en professionel bestyrelse, som ledelsen og det 
øvrige team ser frem til at skabe flere flotte resultater sammen med til gavn for vores investorer og 
folkesundheden.  
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BESKRIVELSE AF SCANDINAVIAN MEDICAL SOLUTIONS A/S  
  

  

 
Scandinavian Medical Solutions skaber værdi ved at facilitere adgangen til brugte billeddiagnostiske systemer, 
som f.eks. CT – og MRI-scannere, og selskabet bidrager dermed via genbrugskonceptet til den globale 
bæredygtighedsdagsorden.  
 

Det globale marked for medicinsk billedbehandling var i 2019 på USD 33,69 milliarder, og det forventes iflg. 
Fortune Business Insight at nå op på USD 43,33 milliarder i 2027.1 Iflg. Verdenssundhedsorganisationen, WHO, 
udføres der skønsmæssigt 3,6 milliarder diagnostiske tests på verdensplan på årlig basis. Dette kombineret 
med øget politisk fokus blandt regionale og nationale regeringer på muligheden for tidlig diagnosticering for at 
kunne tilbyde tidlig behandling og dermed reducere behandlings- og helbredelsesudgifterne vil være 
medvirkende til, at antallet af patienter, der gennemgår CT, MRI – og røntgenscanninger øges på verdensplan.2   
 
Scandinavian Medical Solutions har fokus på dels at tilbyde fleksible løsninger, der er tilpasset kundernes 
specifikke krav og behov, som alternativ til nyproduceret OEM-udstyr, som ofte er meget investeringskrævende 
og dermed ikke er en reel mulighed for visse kundesegmenter, og dels at forfølge en ambition om at arbejde 
omkostningseffektivt, velovervejet og med stort fokus på at imødekomme og kortlægge både sælgernes og 
købernes behov.  Den analytiske tilgang, som vi i Selskabet har til markedet og vores forretning giver stærke 
kompetencer i forhold til at se ind i fremtiden og opkøbe produkter, der rammer kundernes behov allerede før, 
det er opstået. Scandinavian Medical Solutions giver kunden en høj grad sikkerhed for det bedste køb. Med høj 
kvalitetssikring, stærke referencer og samarbejde med de fire store OEM’er, GE Healthcare, 
Siemens Healthineers, Philips Healthcare og Canon Medical Systems, kan kunderne trygt købe brugt 
billeddiagnostisk udstyr hos Scandinavian Medical Solutions og samtidig få fuldt indblik i, hvad det giver af 
besparelser m.v. Kvalitetssikring spiller, og skal fortsat spille, en væsentlig rolle til fremtidig forbedring og 
udvikling af Selskabets ydelser og processer.   
 

I hele verden ses et opgør med køb og smid væk-kulturen. I Scandinavian Medical Solutions vil vi også gerne 
genbruge, og vi vil også godt investere i at opgradere og forlænge levetiden på brugt udstyr. Vi ser, at det både 
giver mening for miljøet, økonomien og samfundet – det er bæredygtig business – og det er kernen i 
Scandinavian Medical Solutions.   

 
1 Fortune Business Insights: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/medical-imaging-equipment-market-100382 
 
2 Fortune Business Insights: Medical Imaging Equipment Market 2020-2027 https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-
reports/medical-imaging-equipment-market-100382 

https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/medical-imaging-equipment-market-100382
https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/medical-imaging-equipment-market-100382
https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/medical-imaging-equipment-market-100382
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BUSINESS HIGHLIGHTS - 2020/2021 I SCANDINAVIAN MEDICAL 
SOLUTIONS A/S  
 
Vi ser tilbage på et år uden sidestykke. Både som samfund, i vores branche og i Scandinavian Medical Solutions. 
Det har været et år, hvor vigtigheden af et velfungerende sundhedsvæsen er blevet understreget, og 
i vores branche har mange været pressede over nedlukninger, da dette har haft stor betydning for 
tilgængeligheden af brugte systemer. Hospitaler overalt i verden har været nødsaget til at lukke ned for eksterne 
teknikeres adgang til hospitalerne, hvorfor nedtagning, opsætning samt installation af nyt udstyr ofte er blevet 
udskudt. I Scandinavian Medical Solutions har vores processer og rutiner været tilrettelagt således, at vi i meget 
vid udstrækning har kunnet overholde de lovede leverance- og installationsplaner, og vi har derfor formået at 
holde momentum.  
 

Ydermere har COVID-19-krisen demonstreret vigtigheden af veldrevne og velfinansierede 
sundhedssystemer samt langsigtede fordele ved at investere i sygdomsforebyggelse, hvilket vi forventer vil 
medføre, at der fra politisk side fremover vil blive allokeret endnu flere økonomiske ressourcer til 
sundhedsområdet. COVID-19-pandemien har ligeledes vist behovet for og fordelene ved øjeblikkelige, 
kortsigtede diagnostiske løsninger via udlejning af vores systemer – udnyttelsen af dette potentiale udgør en 
vækstmulighed for Scandinavian Medical Solutions, som vi i de næste år ønsker at udvikle.   
 
Omdannelse fra anpartsselskab til aktieselskab  

Regnskabsåret 2020/2021 blevet året, hvor Scandinavian Medical Solutions blev omdannet fra ApS-selskab til et 
A/S-selskab. En omdannelse der var et naturligt næste skridt efter år med stor økonomisk vækst og samtidig en 
forudsætning for optagelsen af Selskabets aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. 
Herudover blev en professionel bestyrelse for virksomheden ligeledes etableret. Bestyrelsen er bestående 
af tre stærke profiler, der hver især er valgt på grund af deres erfaringer, forretningsmæssige fokus og kendskab. 
Bestyrelsen forventes at kunne bidrage med værdiskabende og effektiv udvikling af både organisation og 
forretning, og Selskabet er nu velpositioneret til at opnå de ambitiøse vækstplaner, som ledelsen har lagt for de 
kommende år. 
 
Stigende fragtpriser og forsinkelser på fragt 

Efterdønninger af de store, globale COVID-19-nedlukninger har i 2020/2021 resulteret i markant stigende 
fragtpriser på op til 200 % samt forsinkelser på fragt. Dette har været udfordring for virksomheder overalt i 
verden, det gælder også for Scandinavian Medical Solutions. Dog oplever vi, at B2B-segmentet hurtigt 
har tilpasset sig den nye virkelighed med både forsinkelser og stigende priser. Vi har fokus på fortsat at være 
transparente i vores prissætning, hvilket vores kundeportefølje til stadighed tager godt i mod.   
 

En bred produktportefølje 

I det forgangne regnskabsår har Selskabet oplevet en fortsat stigning i salget af CT-scannere fra samtlige 
producenter. I regnskabsåret var hele 37 % af alle salg CT-scannere. Den høje procentdel skyldes b.la. 
pandemien, hvor særligt CT-scannere har været eftertragtede grundet deres anvendelighed ved scanninger af 
lunger.   
 
I Scandinavian Medical Solutions har vi skabt en forretningsmodel med fokus på videresalg af produkter fra en 
lang række OEM’er og en bred produktportefølje fremfor et mere snævert produktfokus. Dette har betydet, at vi, 
på trods af lav aktivitet inden for nogle kundesegmenter, kan gå bredere og dybere i markedet, særligt da der er 
en større efterspørgsel efter en bredere produktportefølje på tværs af producenter. Scandinavian Medical 
Solutions har øje for detaljen, vejledning og tillid, hvilket bemærkes i branchen og blandt kunder.   
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Interne processer og ambitioner bag optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market 

Scandinavian Medical Solutions har med en lean organisationsstruktur ligeledes haft fokus på at optimere 
interne processer, strukturer og arbejdsgange for fortsat at kunne sikre konkurrencedygtige kvalitetsløsninger til 
kunder globalt. Dette er sket i form af udrulning af intern teknologi til håndtering af prisanalyser og 
tilgængelighed af systemer i udbud.  Et fokus der fortsat skal udvikles i næste regnskabsår. I løbet af 
regnskabsåret har Selskabet som en naturlig del af væksten øget medarbejderstaben (bl.a. på salg, lager og 
backoffice-support) og har herved styrket organisationen yderligere. Ved optagelse til handel var virksomheden 
vokset fra to til seks fuldtidsansatte med en forventning om yderligere ansættelse af to til tre medarbejdere.   
 

Regnskabsåret 2020/2021 var ligeledes året, hvor Scandinavian Medical Solutions igangsatte en IPO-proces i 
samarbejde med Certified Adviser, Norden CEF. Ambitionen med optagelse til handel på Nasdaq First North 
Growth Market har været at understøtte vores vækstplan, styrke vores kerneydelser og dermed ultimativt øge 
scanningskapaciteten globalt og herved medvirke til forbedringer af hospitalers og klinikkers behandling af 
patienter. På trods af et volatilt børsmarked opnåede Scandinavian Medical Solutions et meget succesfuldt 
resultat med en markant overtegning af udbuddet. Med IPO’en fulgte en professionalisering af ledelsen, 
optimering af virksomhedens organisation og processer samt en markant styrkelse af Selskabets kapitalstruktur 
således, at Scandinavian Medical Solutions nu er godt positioneret i forhold til at forfølge de vækstplaner, 
ledelsen har lagt for de kommende år.  Provenuet fra IPO’en vil bidrage til, at Selskabet kan levere på de 
fokusområder, som er beskrevet i vores virksomhedsbeskrivelse fra oktober 2021.  
 

Der er kommet mere end 1.000 nye aktionærer i Selskabet. De er med til at sætte nye mål for Selskabets 
kommunikation til markedet og investorer, så de løbende kan følge med i, hvordan Scandinavian Medical 
Solutions skaber resultater og fremskridt.  
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FINANSIELLE HIGHLIGHTS - EN SOLID VIRKSOMHED OG ET STÆRKT ÅR  
 
I Scandinavian Medical Solutions markerede slutningen af regnskabsåret 2020/2021 begyndelsen på en ny, og 
ikke mindst, spændende fremtid for Selskabet efter en veloverstået IPO-proces. Samtidig har COVID-19-
pandemien, lige som i resten af verden, påvirket årets gang. Alligevel har Scandinavian Medical Solutions formået 
at skabe meget tilfredsstillende resultater både økonomisk og forretningsmæssigt. Scandinavian Medical 
Solutions har i regnskabsåret 2020/2021 overgået Selskabets vækstmål og den 19. november i år opjusterede 
Selskabet den forventede omsætning fra 65-70 millioner kroner til 71,6 millioner kroner og præciserede 
indtjeningsforventningerne (EBITDA) til 10,9 millioner kroner. Omsætningen er steget samtidig med, at Selskabet 
har gennemført en krævende IPO-proces, som både har skabt afgørende erfaringer og optimeret organisationen 
og sidst, men ikke mindst, tilført den afgørende kapital, der skal bære Selskabets vækst over de næste år. 
 

 
 

Scandinavian Medical Solutions har i 2020/2021 oplevet stor vækst på alle områder. Selskabet har i forhold til 
2019/2020 haft en fremgang i omsætningen på 70,8 %, en EBITDA forbedring på 82 % samt en resultatforbedring 
før skat på 4,7 millioner kroner, hvilket er en stigning på 81,2 %. Selskabet har i 2020/2021 haft fokus på at udvide 
kerneforretningen organisk, hvilket har medført en markant resultatforbedring, som sammen med et fortsat fokus 
på effektivisering og interne analytiske redskaber har dannet grundlag for det bedste resultat i Selskabets 
historie.  
 
Fremgangen i Indtjeningen er sket på trods af at Selskabet i året 2020/2021, udover gennemførelse af IPO-
proces, ligeledes har gennemført selskabsomstruktureringer samt kapitaludvidelser, som har lagt beslag på 
mange interne, menneskelige ressourcer og har været bekosteligt. Engangsomkostninger i forbindelse med 
omdannelse og kapitalfremskaffelse udgør 4,2 millioner kroner, hvoraf de 3,9 millioner kroner er behandlet som 
egenkapitalposteringer.  
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Finansielle hovedpunkter 

De finansielle hovedpunkter kan opsummeres som følger:  
❖ Omsætningen for regnskabsåret 2020/2021 udgør 71.637.868 kroner, i forhold til regnskabsåret 

2019/2020 på 41.948.684 kroner.  
 

❖ Resultatet før afskrivninger og særlige poster (EBITDA) for regnskabsåret 2020/2021 udgør 10.897.633 
kroner, i forhold til 5.989.026 kroner for regnskabsåret 2019/2020.  

 
❖ Resultat efter skat og særlige poster for regnskabsåret 2020/2021 udgør 8.157.074 kroner, i forhold til 

4.511.115 kroner for regnskabsåret 2019/2020.  
  
2020/2021 har overstået ledelsens forventninger, særligt i et år, hvor Selskabet fortsat har været påvirket af den 
globale COVID-19-pandemi.  

 
Begivenheder indtruffet efter balancedagen 

Scandinavian Medical Solutions har som effekt af vellykket IPO-proces fået tilført 30 millioner kroner, hvilket 
medfører en væsentlig styrkelse af kapitalgrundlaget, som blandt andet er med til at muliggøre, at vi kan 
forløse vores vækstpotentiale yderligere.  Det forhøjede kapitalgrundlag skal blandt andet bruges til at øge 
lagerbeholdningen yderligere samt til teknologiudvikling og markedsudvidelse.  
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FORVENTNINGER TIL 2021/2022  
 
Arbejdet med at udvikle Scandinavian Medical Solutions oven på optagelsen til handel på Nasdaq First North 
Growth Market løber frem mod 2023/2024. Det er en stor, men spændende, opgave, som kræver helt afgørende 
investeringer for, at det senere er muligt at kunne høste gevinsterne. Vi er klar til at eksekvere på de projekter, 
der venter forude.   
 
Som følge af COVID-19 forekommer visse uklarheder om omfanget af den globale økonomiske stabilitet. Derfor 
forventer ledelsen i Scandinavian Medical Solutions, at omsætningen for regnskabsåret 2021/2022 vil stige med 
cirka 20 % og lande på mellem 80 og 85 millioner kroner. Samtidig forventer Selskabet at realisere en indtjening 
før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) i niveauet 12-14 millioner kroner. 
 
I det kommende regnskabsår, 2021/2022, fortsætter arbejdet med at vækste vores kerneforretning. Vi ønsker at 
udvikle den eksisterende forretning, b.la. ved at vækste toplinjen gennem ansættelser af flere sælgere og 
indkøbere samt en kontinuerligt bredere produktportefølje, således at SMS kan imødekomme kunders behov, 
som de opstår. Ved at udvide produktporteføljen yderligere i 2021/2022 kan vi ydermere udvide 
kundekredsen. Udover et fortsat fokus på vores kerneforretning, vil der i 2021/2022 være fokus på at etablere 
en After Sales-afdeling således, at der åbnes op for opfølgende salgsarbejde og gives eksisterende kunder 
mulighed for at købe reservedele. Samtidig ser vi frem til at påbegynde arbejdet med at integrere Interim-
løsninger (udlejning) af billede diagnostisk udstyr som del af vores services.  Sideløbende skal den interne 
analytiske platform udvikles yderligere, således at interne processer og strukturer fortsat kan sikre kvalitet samt 
fleksible, komplette løsninger for kunder, leverandører, og samarbejdspartnere – herved sikrer vi, at vi kan 
fortsætte vores lean set-up.   
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2020/21 
 

  
Note 

2020/21 

kr. 

2019/20 

kr. 

Nettoomsætning  71.637.868 41.948.684 

Vareforbrug  (54.300.377) (32.716.916) 

Andre eksterne omkostninger  (3.457.077) (1.876.138) 

Bruttoresultat  13.880.414 7.355.630 

Personaleomkostninger 1 (2.982.781) (1.366.604) 

Resultat før afskrivninger og særlige poster 

Af- og nedskrivninger 

 10.897.633 

(24.156) 

         5.989.026 

(24.157) 

Driftsresultat  10.873.477 5.964.869 

Andre finansielle indtægter 
 

202.861 130.927 

Andre finansielle omkostninger  (536.146) (277.905) 

Resultat før skat  10.540.192 5.817.891 

Skat af årets resultat 2 (2.383.118) (1.306.776) 

Årets resultat  8.157.074 4.511.115 

 
Forslag til resultatdisponering 

   

Overført resultat  8.157.074 4.511.115 

Resultatdisponering  8.157.074 4.511.115 
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BALANCE PR. 30.09.2021 
 

Aktiver  

 
 2020/21 2019/20 

Note kr. kr. 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  0 24.157 

Materielle aktiver 3 0 24.157 

Deposita  297.301 28.800 

Finansielle aktiver 4 297.301 28.800 

 
  

  

Anlægsaktiver 297.301 52.957 

Fremstillede varer og handelsvarer  14.436.732 3.606.267 

Forudbetalinger for varer  1.697.566 0 

Varebeholdninger   16.134.298 3.606.267 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  1.050.205 2.051.055 

Udskudt skat  6.726 3.654 

Andre tilgodehavender  1.416.085 475.432 

Periodeafgrænsningsposter  338.914 210.445 

Tilgodehavender   2.811.930 2.740.586 

 
  

  

Likvide beholdninger 25.400.763 10.661.669 

 
  

  

Omsætningsaktiver 44.346.991 17.008.522 

 
  

  

Aktiver 44.644.292 17.061.479 
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Passiver  

 
 2020/21 2019/20 

Note kr. kr. 

Virksomhedskapital 5 850.000 100.000 

Overkurs ved emission  0 0 

Overført overskud eller underskud  23.259.582 4.780.377 

Egenkapital   24.109.582 4.880.377 

Bankgæld  0 88.972   

Modtagne forudbetalinger fra kunder  8.951.529 1.584.331 

Leverandører af varer og tjenesteydelser  7.338.698 7.864.591 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse  0 15.000 

Skyldig skat  0 1.025.357 

Skyldige sambeskatningsbidrag  2.386.190 1.149.389 

Anden gæld  1.858.293 453.462 

Kortfristede gældsforpligtelser   20.534.710 12.181.102 

Gældsforpligtelser   20.534.710 12.181.102 

Passiver   44.644.292 17.061.479 

Ikke-indregnede leje- og 
leasingforpligtelser 

6   

Eventualforpligtelser 7   

 
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

 
8 
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EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2020/21 
 

 Virksomheds
kapital 

kr. 

Overkurs ved 
emission 

kr. 

Overført 
overskud 

eller 
underskud 

kr. 

Foreslået 
ekstraordinært 

udbytte 

kr. 

I alt 

kr. 

Egenkapital primo 100.000 0 4.780.377 0 4.880.377 

Kapitalforhøjelse 750.000 14.850.000 (600.000) 0 15.000.000 

Overført fra overkurs 0 (10.978.631) 10.978.631 0 0 

Egenkapitalomkostninger 0 (3.871.369) 0 0 (3.871.369) 

Salg af egne kapitalandele 0 0 4.461.600 0 4.461.600 

Udbetalt ekstraordinært 

udbytte 

0 0 0 (4.518.100) (4.518.100) 

Årets resultat 0 0 3.638.974 4.518.100 8.157.074 

Egenkapital ultimo 850.000 0 23.259.582 0 24.109.582 

 

Egenkapitalomkostninger består af omkostninger afholdt i forbindelse med kapitalforhøjelser.  
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PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2020/21 
 

 
 2020/21 2019/20 

Note kr. kr. 

Driftsresultat  10.873.477 5.964.869 

Af- og nedskrivninger  24.156 24.157 

Ændringer i arbejdskapital  (4.365.167) 3.532.185 

Pengestrømme vedrørende primær drift   6.532.466  9.521.211 

Modtagne finansielle indtægter  202.861 130.927 

Betalte finansielle omkostninger  (536.146) (277.367) 

Refunderet/(betalt) skat  (2.174.746) 5.308 

Pengestrømme vedrørende drift   4.024.435 9.380.079 

 
 

  
Køb af finansielle aktiver  (268.500) (28.800) 

Pengestrømme vedrørende investeringer  (268.500) (28.800) 

Frie pengestrømme frembragt af drift og investeringer før finansiering 3.755.935 9.351.279 

 
 

 
 

Udbetalt udbytte  (4.518.100) 0 

Salg af egne aktier  4.461.600 0 

Kontant kapitalforhøjelse  15.000.000 0 

Kontant kapitalnedsættelse  0 (2.769.467) 

Omkostninger forbundet med ændringer i virksomhedskapitalen (3.871.369) 0 

    
Pengestrømme vedrørende finansiering  11.072.131 (2.769.467) 

Ændring i likvider  14.828.066 6.581.812 
 
Likvider primo   10.572.697 3.990.885 

Likvider ultimo   25.400.763 10.572.697 

    
Likvide beholdninger  25.400.763 10.661.669 

Kortfristet gæld til banker  0 (88.972) 

Likvider ultimo   25.400.763 10.572.697 
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NOTER 
 

1.  Personaleomkostninger   
 2020/21 

kr. 

2019/20 

kr. 

Gager og lønninger 2.706.356 1.227.898 

Pensioner 235.950 128.400 

Andre omkostninger til social sikring 26.596 10.306 

Andre personaleomkostninger 13.879 0 

 2.982.781 1.366.604 

 
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 

 
5 

 
2 

 

Særlige incitamentsprogrammer 

Incitamentsprogram til ledende medarbejder omfatter muligheden for i perioden 2022-2024 at nytegne op 

til ca. 1% af den nuværende aktiekapital. Tegningen kan højst ske med 1/3 del pr. år Der kan således i 

perioden indtil 2024 maksimalt nytegnes 200.000 stk. aktier med en nominel værdi på 8.000 kr. aktier til en 

tegningskurs på 1,00 kr. per aktie 

 

2.  Skat af årets resultat  
 2020/21 

kr. 

2019/20 

kr. 

Aktuel skat 2.386.190 1.309.430 

Ændring af udskudt skat (3.072) (2.654) 

 2.383.118 1.306.776 

 

 
3.  Materielle aktiver 

  

  Andre anlæg, 

driftsmateriel 

og inventar 

kr. 

Kostpris primo  72.472 

Kostpris ultimo  72.472 

Af- og nedskrivninger primo  (48.316) 

Årets afskrivninger  (24.156) 

Af- og nedskrivninger ultimo  (72.472) 

Regnskabsmæssig værdi ultimo  0 
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4.  Finansielle aktiver      
Deposita 

kr. 

Kostpris primo     28.800 

Tilgange     268.501 

Kostpris ultimo     297.301 

Regnskabsmæssig værdi ultimo     297.301 

 

 

5.  Egne kapitalandele 

     

   
Nominel 

 
Bogført 

Andel af 

virksomheds- 

 
Købs- og 

  
Antal 

værdi 

kr. 

pariværdi 

kr. 

kapital 

% 

salgspris 

kr. 

 
Ordinære aktier 

 
50.000 

 
50.000 

 
4.461.600 

 
50 

 
4.461.600 

Afhændede kapitalandele 50.000 50.000 4.461.600 50,00  

 

Egne aktier er afhændet i forbindelse med nye aktionærers indtræden i ejerkredsen. 

Beholdning af egne aktier udgør nom. 0 kr. pr. 30.09.2021 

Outstanding shares, gennemsnitlig: 

3.306.712 stk.  

Earnings pr. share: 

2,46 DKK. Tallet er højere end hvad der normalt måtte forventes, da 

kapitalforhøjelsen er foretaget ultimo regnskabsåret. 

 

 

6.  Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 

Selskabet har indgået leasingaftaler med en gennemsnitlig årlig ydelse på ca. 237 t.kr. 

Leasingaftalerne har en restløbetid på op til 10 måneder med en samlet restforpligtelse på ca. 

178 t.kr. 

 

Selskabet har indgået huslejeforpligtelse med en gennemsnitlig årlig ydelse på ca. 852 t.kr. 

Huslejekontrakten har en restløbetid på op til 10 måneder med en samlet restforpligtelse på 559 

t.kr. 
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7.  Eventualforpligtelser 

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med J. Krohn Holding ApS. Selskabet hæfter derfor i henhold 

til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes 

for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede 

selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskatningen fremgår af 

administrationsselskabets årsregnskab. 

8.  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Til sikkerhed for ramme i pengeinstitut er der deponeret ejerpantebrev nom. 1.500 t.kr. og skadesløsbrev nom. 

3.000 t.kr. i varebeholdninger, driftsmidler, tilgodehavender fra salg. 

 

Den regnskabsmæssige værdi af de pantsatte aktiver udgør 17.092 t.kr. pr. 30.09.2021. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse 

B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig 

eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 

virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som 

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden 

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes 

med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. 

Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet 

på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem 

transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i 

resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og 

andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. 

 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og 

risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i 

resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, 

afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag. 

Vareforbrug 

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige 

lagernedskrivninger. 
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Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter. 

 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner 

o.l. for virksomhedens medarbejdere. 

 

Af – og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger af materielle aktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger og af gevinster 

og tab ved salg af materielle aktiver. 

 

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af transaktioner i fremmed valuta. 

 

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder nettokurstab vedrørende 

transaktioner i fremmed valuta samt renteomkostninger i øvrigt. 

 

Skat 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen 

med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres 

til posteringer direkte på egenkapitalen. 

Selskabet er sambeskattet med alle danske tilknyttede virksomheder. Den aktuelle danske 

selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster 

(fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). 

 

Balancen 

Materielle aktiver 

Andre anlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter 

anskaffelsesprisen. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 
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Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     3 år 

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt. 

 

Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

 
Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Kostprisen 

omfatter anskaffelsesprisen med tillæg afhjemtagelsesomkostninger. 

Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen. 

 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af 

færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 

Udskudt skat 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af 

aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte 

anvendelse af det enkelte aktiv. 

Udskudte skatteaktiver indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved 

modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. 

 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender. 

 

Egne kapitalandele 
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Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte for egne kapitalandele indregnes direkte på overført resultat 

under egenkapitalen. Gevinster og tab ved salg indregnes således ikke i resultatopgørelsen. 

 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 

Modtagne forudbetalinger fra kunder 

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet. 

 

Skyldig og tilgodehavende skat 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af 

årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. 

 

Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag 

Aktuelle skyldige sambeskatningsbidrag eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen 

opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Ved skattemæssige 

underskud indregnes kun tilgodehavende sambeskatningsbidrag, hvis underskuddet forventes udnyttet i 

sambeskatningen. 

 
Pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved 

årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som 

driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalte finansielle indtægter, 

finansielle omkostninger og selskabsskat. 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af 

finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af materielle aktiver. 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 

virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, afdrag på 

rentebærende gæld, herunder leasingforpligtelser, køb af egne aktier og betaling af udbytte. 

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld. 
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