GUIDE TIL KØB AF KLINIK
FOR FYSIOTERAPEUTER

Vi holder mennesker i bevægelse

Ønsker du at købe en klinik?
Vil du være klinikejer? Undgå faldgruberne og få
en god købsproces. I guiden her får du et overblik
over, hvordan du forbereder dig bedst muligt.

1. FORBEREDELSE AF KØBET
Med titlen klinikejer følger et økonomisk og driftsmæssigt
ansvar og dermed andre arbejdsopgaver, end ansatte og lejere typisk har. Du vil skulle stå for planlægning, administration, budgetter, skatteregler, overenskomstregler og ledelse.
Disse opgaver vil du ofte skulle løse parallelt med dine andre
arbejdsopgaver, særligt i de første år. Det skal både du og din
eventuelle familie være klar til.

Finansiering
Hvis du er afklaret med, at du inden for en årrække vil have
din egen klinik, kan du med fordel forberede dig i god tid.
Det er altid en god idé at spare op, men det er ikke ligegyldigt
hvordan. Hvis du som lønmodtager har mulighed for at spare
op på en etableringskonto eller iværksætterkonto, vil din købekraft være større den dag, du skal investere i en klinik.
Er du selvstændig, kan du overveje at spare op via virksomhedsskatteordningen, da det ”udskyder skatten”. På denne
måde får du flere penge at investere for. Tal med en revisor
om mulighederne.

erhvervserfaring. En erhvervskonsulent, din revisor eller din
advokat vil ofte være et godt valg.

Rådgiverens rolle
Den rådgiver, du vælger, bør være en rutineret forhandler, der
påtager sig rollen som projektleder i købs- og salgsforløbet.
Det er vigtigt, at både køber og sælger har hver sin rådgiver for at undgå interessekonflikter. Når potentielle købere af
klinikken er identificerede, yder rådgiveren assistance i forhandlingerne og i udarbejdelsen af udkast til en rammeaftale
mellem parterne. Parternes revisorer og advokater inddrages
om skattemæssige og juridiske problemstillinger. Selv om
udgiften for rådgivere er høj, er det en nødvendig investering.
Når du har fået styr på de grundlæggende regler for selvstændige og for klinikvirksomhed (skat, moms, overenskomstregler, mv.) kan du koncentrere dig om sætte dit præg på
klinikken efter overtagelse.
Ejerskab
At dele ejerskabet med andre kan være en god idé, da det
deler byrderne og de nye opgaver, der følger med.

2. KØBSPROCESSEN

Man bør overveje:
•	Supplerer vi hinanden kompetencemæssigt, så det er muligt at lave en arbejdsdeling og stadig have fornemmelsen
af, at alle ejere bidrager?
•	Er der forhold i privatlivet, som gør, at vi har en forskellig
tidshorisont eller forskellig tolerance overfor tab og lignende?
•	Og ikke mindst: har vi samme vision om hvad vi vil med klinikken, og kan vi forestille os at arbejde sammen år efter år?

Vælg en erfaren rådgiver
Det kræver mental og praktisk forberedelse at sikre det bedst
mulige ejerskifte. Vælg en rådgiver med teoretisk og praktisk

At købe sig ind i en eksisterende ejerkreds er ligeledes en mulighed, men din rolle og hvilket fysiske rammer, der er til fornyelse, bør afklares med eksisterende ejere. Det er også vig-

En økonomisk fordel for eksisterende klinikejere er, at de
kan investere for opsparede midler, der endnu ikke er betalt
skat af. Dermed kan de få en højere købekraft for det samme
driftsbudget.

tigt at få klargjort hvilke udviklingsmuligheder, der generelt
er i klinikken.

Når der er en vis egenkapital i virksomheden, bør du sikre dig
en ret til at genforhandle evt. kautionsforpligtelser eller pant.

Gradvist generationsskifte
Er der tale om, at sælger gradvist vil trække sig tilbage og
stadig have behandlingstimer på klinikken efter salget, bør
I drøfte følgende:

Sælgerpant
En mulighed for delfinansiering er sælgerpant – altså at du
løbende betaler noget af købsprisen ud med den fremtidige
omsætning, mod at sælger får pant i virksomheden og renteindtægt i kredittens løbetid. Det er ikke altid interessant
for sælger, men det kan være en mulighed, hvis sælger gerne
vil udvide køberfeltet eller kan se en skattemæssige gevinst
ved et pantebrev.

•	Er sælger indstillet på at implementere nogle af dine nye
idéer, eller vil vedkommende bare gerne passe sig selv og
sine egne patienter som hidtil?
•	Hvilke økonomiske begrænsninger giver en fortsat kontrakt med sælger?
	- Hvis I kender værdien af lejen i tilbagetrækningsperioden, vil I også nemmere kunne fastlægge, hvad det betyder
for købsprisen.
•	Hvordan ophæver I kontrakten, hvis uenigheden bliver for
stor?
	- Her kan I evt. overveje at definere én pris med tilbagetrækningsaftale og én uden tilbagetrækningsaftale. Tilbagetrækningsaftalen kan have værdi for sælger, men den
medfører ofte en begrænsning for køber. Undersøg derfor på forhånd, hvilke samarbejdsmæssige og økonomiske
konsekvenser jeres tilbagetrækningsaftale har.

Finansiering og budget
Køb af en klinik skal oftest lånefinansieres. Banken vil kigge
på dit budget for de første 7-10 år som indehaver. Det lån,
du kan få, vil ofte være af nogenlunde samme løbetid, som
goodwill afskrives med. Goodwill afskrives over mindst 7 år,
og ofte vil dit banklån også have nogenlunde denne løbetid.
Dit budget skal således ses for en 7-10 årig periode.
Banken vil ofte stille krav om kaution eller anden sikkerhed.

Værdiansættelse
Salgsprisen er oftest delt op i driftsmidler og goodwill, hvor
langt størstedelen er prisen på goodwill.
Prisen for driftsmidlerne, inventaret, udstyret, mv. afhænger
af den konkrete stand, driftsomkostninger og forventet levetid. Dvs. hvor meget af deres værdi der allerede er afskrevet,
fordi der snart skal investeres i nyt.
Prisen for goodwill er ligeledes til forhandling. Der er ingen
fast minimums- eller maksimumspris for hverken den samlede goodwill eller pr. kapacitet (ydernummer). Det er derfor
klinikkens indtjeningsevne, der er retningsgivende for prisen.
Klinikkens indtjeningsevne afhænger særligt af følgende
faktorer:

Tildelte kapaciteter hhv. over og under 30 timer
•	Er der omsætningsbegrænsninger på de enkelte kapaciteter?
• Hvad er forudsætningerne for de senere års omsætning?
•	Er der et korrekt fastsat omsætningsloft? Dette vil som udgangspunkt være baseret på hvad én fysioterapeut vil kunne omsætte for uden brug af vikar eller hjælpepersonale.
•	Ophører delingsaftaler ved fysioterapeutens fratrædelse?

Praksisplanen gældende for klinikken og lokalområdet
• Hvad er klinikkens optageområde?
• Er det muligt at flytte kapacitet/klinikken?
• Er der øvrige begrænsninger ved salg?
•	Hvad er klinikkens indtjening og omkostninger de seneste
3 år?
•	Er kapaciteten udnyttet realistisk ifølge overenskomstens
regler?
•	Giver beliggenheden mulighed for udvidelse og tiltrækning
af flere patienter?
Eksisterende aftaler
Hvilke regler gælder i forbindelse med afståelse og opsigelse?
	•	I hvilken stand skal lokalerne afleveres ved huslejekontraktens afståelse og opsigelse?
Ansatte og lejere
•	Er aftalerne attraktive for en køber, hvis de skal overdrages?
•	Har klinikken overenskomst med HK for kliniksekretærer?
	•	Kan lejekontrakterne overtages af køber, eller skal de opsiges med 6 måneders varsel af sælger?
Aftaler med virksomheder og/eller forsikringsselskaber
	•	Bidrager aftalerne positivt set i forhold til administration
og indtjening?
Indtjeningsevne uden for sygesikringen
•	Hvilke erfaringer og kompetencer har klinikken i forhold til
at udvikle ydelser og skabe omsætning uden for sygesikringsregi?
•	Hvad er den konkrete omsætning, og hvor mange bidrager
til væksten?
Salgsaftalen
Selve salgsaftalen vil sælger formentlig komme med forslag
til. I salgsaftalen skal køber sikre sig, at handlen sker under
forudsætning af, at sælger har oplyst alle relevante forhold,
der har betydning for prisen (due diligence). Hvis køber ikke er
oplyst om alle forpligtelser, som overtages, eller hvis oplyste
forudsætninger ikke er holdbare, bør det have konsekvenser
i form af erstatning, hvis prisen har været aftalt på et forkert
grundlag.

så køber kender datoen for, hvornår man vil kunne indsætte
en ny fysioterapeut.

3. EFTER OVERTAGELSEN
Overblikket
Som ny ejer kan man være utålmodig efter at komme i gang
med den plan og de visioner, man har for klinikken. Det vil
dog være en god idé at få et godt kendskab til de eksisterende driftsmæssige forhold og på den baggrund vurdere, hvordan budgettet bedst kan opfyldes.
Herunder:
•	At kende lejere og medarbejderes kompetencer og erfaringer med at skabe værdi for klinikken.
•	Brugen af overenskomsten og forholdet til region og kommuner.
• At evaluere øvrige aftaler.
• Kvalitet, faglighed og service.
•	At kontinuerligt sikre, at driften og de administrative processer er effektive.
Herefter kan du som ny ejer prioritere og justere i tiltagene.

Hvor kan jeg få rådgivning?
Du kan få rådgivning og vejledning mange steder:
Danske Fysioterapeuter
•	Overenskomstforhold
•	Lejekontrakter
•	Faglig udvikling
•	Arbejdsgiver rådgivning
•	Forretningsudvikling
Revisor
•	Drift og budgetter
Væksthusene
•	Forretningsudvikling og vækst

ØNSKER DU MERE INFORMATION?
Det er vigtigt, at der er taget stilling til hver enkelt lejekontrakt, og at køber er klar over, at det er sælgers ansvar at opsige kontrakter rettidigt. Vær opmærksom på, at lejere kan
råde over deres ydernummer i 6 måneder efter opsigelse.
Hvis det er aftalt, at en eller flere ydernumre skal opsiges, er
det vigtigt at vide præcist, hvornår ydernumrene er afmeldt,

Kontakt Claus Pedersen,
erhvervskonsulent og rådgiver
inden for køb og salg af klinik.
Tlf. 33 41 4627
cp@fysio.dk

