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Kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed

Kompetence områder

• Fejlfri produktion af senge, madrasser mv.

• B2B samt B2C via net salg

• Højt serviceniveau, fleksibilitet og kvalitet

• Afdeling for tilpasning og modificering

• Stor faglig viden – ejer har lang erfaring

• Fagligt dygtige medarbejdere

• Skum, køjesenge og møbeltilbehør

Geografisk placering

FAKTA BOKS: Virksomhedens drift har et lavt kapitalbehov.

Forretningsområder

• Madrasser, puder, skum

• Skum, senge, møbeltilbehør

• Kurvemøbler (natur)

• Stødabsorbering mv.

FAKTA BOKS: Virksomheden har ingen tab på debitorer.



Kundeforhold
• Omsætningen er bredt fordelt blandt faste  

og engangskunder. Både B2B og B2C

• Detail, private, institutioner, industri

• Specialproduktion til rygbesværede

• Specialproduktion til ”skæve” lokaleforhold

• Specialproduktion til møbelindustri

FAKTA BOKS:
Selskabet markedsfører sig udelukkende på hjemmesiden, 
hvilket indikerer uudnyttede muligheder for organisk vækst.

Domicil

• Ca. 500 m2 produktion og 1.500 m2 lager.

• Ca. 150 m2 kontor, omklædn., kantine mv.

• Lejemål kan overtages (korttidskontrakt).

• Virksomheden er flytbar – kort opsigelse.

• Opsigelse af lejemål er ni måneder.

• Fine parkerings- og tilkørselsforhold.

• Plads til kapacitetsstigning i nuværende 
lokaler til en fordobling af omsætningen.

Kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed
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Overdragelsesforhold

• I det omfang en køber ønsker det, 
kan sælger være til rådighed for 
køber i en kortere periode efter 
overtagelsen.

• De nærmere betingelser aftales i 
forbindelse med overtagelsen.

• Gennemføres som kontant afregning 
af aktier/ anparter.

• Alternativt kan aktiver købes ud.

Kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed

FAKTA BOKS:
Mekanisk velholdt og slidstærk maskinpark, der opfylder 
virksomhedens behov, og som har yderligere kapacitet.

Årsag til salg

- Ejer ønsker, at gå på pension.

- Ejer har haft virksomheden i 12 år



Udviklingspotentiale

- Nye markeder i B2B, herunder salg til 
kæder, institutioner, kommuner mv.

- Øget satsning på eksport på 
baggrund af fleksibilitet og hurtig 
levering.

- Opkøb af andre udbydere (der er 
flere oplagte muligheder).

- Etablering af udlejningsvirksomhed 
(kommuner, institutioner)

- Videreudvikling af WEB-salg, primært 
B2C.

Kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed

Investeringsoverblik

- Virksomheden har alle år udvist 
positiv likviditet og indtjening.

- Positive regnskabsresultater kan 
derfor forventes allerede fra første 
investerings år.

- Udnyttes udviklingspotentialet er 
tilbagebetalingstiden mellem fem og 
seks år – nærmere de fem.

FAKTA BOKS:
Virksomheden kan med kort varsel flyttes til alle egne af 
landet. Oplæring af medarbejdere tager godt 14 dage.



Udbudspris og beregning

Udbudspris
Virksomheden 
udbydes til salg 
for kr. 3,9 mio.

Selskabskøb
eller køb af 
aktiver.

Beregning
På baggrund af 
realiseret 2015 
og budget 
2016-17.

KS 2007. Prisforlangende for 100 % aktier/ anparter i selskabet 3.900.000

Korrigeret forventet overskud Procent Grundlag Beløb

1 Forventet indtjening (EBITDA), beregnet ud fra 2013-2017 701.000
2 Afskrivning på inventar, maskiner, værktøj mv. 15,00% 400.000 -60.000 
3 Korrigering for lav (-) eller høj (+) løn til  ejer (bonus, dyr bil, andet) 203.835
4 Overskud før renter (EBIT) 844.835
5 Renter inventar, maskiner, værktøj mv. 5,00% 0 0
6 Renter driftskapital mv. 5,00% 146.541 -7.327 
7 Forventet overskud før skat (EBT) 837.508
8 Forventet overskud efter skat 22,00 % i 2016 og frem 22,00% 837.508 653.256

9    Egenkapital pr. 31.12. 2014 754.299
10 Udlodning før ejerskifte 0
11 Vurdering ejendom 0
12 Vurdering inventar, maskiner, værktøj mv. 400.000
13 Bogført værdi af inventar mv. 31.170
14 Påvirkninger af den regnskabsmæssige værdifastsættelse (+/-) Intern BF ↓ 368.830 368.830
15 Korrigeret værdiansættelse/ goodwill 5,50           3.592.907 3.592.907
16 Udskudt skat af goodwill  og genvundne afskrivninger i  2016 22,00% 3.961.737 -871.582 
17 Beregnet værdiansættelse (goodwill) ved køb af selskabets aktier/ anparter 3.844.454

P/E, punkt 21 = 5.376.780     653.256 8,2Ideel køberprofil

1. Privat køber med erfaring for b2b, e-handel, evt. eksport. Produktionserfaring en fordel, men ikke nødvendig.
2. Virksomhed i samme eller beslægtet branche, som ønsker en bred kundebase, fagligt dygtige medarbejdere, 

vækst og synergi.
3. Investor: Solid base for opkøb/ fusion/ konsolidering i branchen.


