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Med overskud, stigende bruttofortjeneste og nye forretningsaftaler har Timedico holdt 
dampen oppe.

Sidste år fik selskabet prisen som Årets Vækstiværksætter af Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. 
Nu har Timedico A/S fremlagt årsresultatet for 2013, og selvom overskuddet er faldet lidt, er det en 
tilfreds ledelse.
Overskuddet er faldet med lidt over 250.000 kr. og ender dermed på 1,51 mio. kr. Samtidig er 
bruttofortjenesten steget med næsten 700.000 kr. til 5,47 mio. kr. fra 4,82 mio. kr. i 2012. Selskabet, 
der er stiftet med virkning fra 1. juli 2011 ved spaltningen fra deres andet firma FagTek, havde ved 
regnskabsårets afslutning en egenkapital på 4,3 mio. kr. mod 2,79 mio. kr. året før.
Tilfredshed med resultatet
Timedico, der producerer TEMPUS600, som er et luft/rørpost-baseret internt transportsystem til 
blodprøver, fortæller i ledelsesberetningen, at årets resultat er særdeles tilfredsstillende. Det fremgår 
også af ledelsesberetningen, at der i løbet af året har været en fortsat storstilet opbygning, der har 
resulteret i en markedsledende distributør i Storbritannien.
”Der forventes indgået flere distributørkontrakter henholdsvis i Europa og Asien. Der forventes 
kraftig stigende aktivitet fremadrettet,” skriver ledelsen i årsberetningen.
Nye folk kommer til
Timedico har i løbet af 2013 også oplevet en stigning i personaleomkostninger. De er steget med 
næsten 900.000 kr. fra 2,19 mio. kr. til 3,09mio. kr. I 2014 er deres tidligere Area Sales Manager 
Morten H. Larsen blevet ny Global Sales Manager, da Carsten S. Madsen forlod denne post i januar 
for at tilslutte sig Sysmex Denmark.
”Vi tror, at vi i fremtiden kan få et godt forhold og samarbejde med både Carsten og Sysmex 
Denmark,” skriver Timedico i en pressemeddelelse.
Fra 1. marts 2014 vil Nicolai Søndergaard Pedersen blive Timedicos nye Area Sales Manager. Han 
vil være ansvarlig for salget af TEMPUS600 i Danmark og de nordiske lande. Nicolai Søndergaard 
Pedersen kommer fra WeCare4u A/S, hvor han har været ansvarlig for salg til hospitaler. I 
pressemeddelelsen skriver Timedico, at de med Nicolais erfaring ser frem til at udbrede kendskabet 
af TEMPUS600.
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