Ejendomsselskab med domicil og lagerbygninger
Anonym præsentation,
ejendomsselskab, lager
Torben Kristensen
Virksomhedsrådgiver, partner
T: 28 10 85 45
E: tk@EXITpartners.dk
Vacant
Virksomhedsrådgiver
T:
E:
Administration
Poppelvej 2
2791 Dragør
www.EXITpartners.dk
Ref. 2056 Torben Kristensen
Tilmelding til EXIT Partners’
LinkedIn gruppe her:
https://www.linkedin.com/groups/12144702

TK/ 02.07.2020 Uden ansvar forbehold for fejl og mangler.

Branche

Ejendomsselskab, industribygninger (lager)

Ydelser

Udlejning (er udlejet)

Ansatte

Ingen (ulønnet direktør)

Omsætning

DKK 1,3 – 1,5 mil.

Etableret

For over ti år siden

EBITDA:

DKK 1.127.500 (korrigeret beregning).

Ejendomsselskab med domicil og lagerbygninger
Beskrivelse
- Tilbygning med lyse og moderne kontorer,
mødelokaler, frokoststue og toiletter. 108 m²
- Højloftet lagerbygning på 931 m²
- Højloftet lagerbygning på 2.240 m²
- Forbindelsesbygning mellem de to på 100 m²
- Mezzanin på 460 m² (pakkeri).
- Forberedt til yderligere 460 m² mezzanin.
- Samlede antal m²: 3.279
- Grunden er i alt 7.182 m²
- Centerhøjde til loft er 12 meter
- Opført i 2005, hhv. 2008
Forretningsområder
• Udlejning af selskabets bygninger og grunden.
FAKTA BOKS:
Udlejet til stabil kunde med fem års gensidig uopsigelighed (fra
2020) til lager, pakkeri og lettere produktion. Stabil lejer med
kontrakt siden 2005.
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Ejendomsselskab med domicil og lagerbygninger
Kundeforhold
- Selskabet udlejer alle faciliteter til mangeårig lagerog en gros virksomhed med god økonomi.
- Selskabets lejer råder over en lagerbygning på 1.000
m², som selskabet kan opnå forkøbsret til.
- P.t. seks måneders gensidig opsigelse – kan forlænges
før overtagelse til gensidigt fem år.
- Lejer har ret til hel- eller delvis fremleje.

Domicil på Sjælland
1. Ti kilometer fra motorvejen.
2. Nemt til Vest- Midt-, Nordsjælland og København.
3. Mulighed for udvidelse og tilkøb af naboejendom.
4. Diverse kontor-, møde-, frokost-, omklædnings- og
tekniklokaler, herunder toiletter.
5. Bygningerne er i god vedligeholdelsestilstand.
6. Store porte og gode tilkørselsforhold for lastbiler,
lift pickups og varevogne. Mulighed for indendørs
af- og pålæsning.
7. Mulighed for containeropstilling på grunden.
8. Gode parkeringsfaciliteter.
9. Beliggende i erhvervskvarter.
10. Den lejede bygning støder op til ejendommen.
FAKTA BOKS
Selskabet har ganske få omkostninger, idet lejer står for al
indvendig vedligeholdelse. Udvendig vedligeholdelse er
minimal. Lejer tegner glasforsikring, virksomheden tegner
bygnings- og brandforsikring.
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Ejendomsselskab med domicil og lagerbygninger
Årsag til salg
- Sælger ønsker, at afhænde alle erhvervsaktiviteter.
- Sælger har planlagt salget af denne og andre
virksomheder over de seneste to år.

Overdragelsesforhold
• Handelen gennemføres som kontant afregning ved
selskabsoverdragelsen.
• Køber forventes, at overtage alle lån, subsidiært
omprioritere ejendommen.
• Det er endvidere muligt, at erhverve
virksomheden, der er lejer i selskabets ejendom
(spørg ejerskifterådgiveren).
Nuværende lejers samlede behov p.t.
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Ejendomsselskab med domicil og lagerbygninger
Udviklingspotentiale
- Mulighed for udvidelse af bygningerne/ tilbygning.
- Mulighed for køb af naboejendom.
- Mulighed for sammenlægning af nabogrund og
selskabets grund, med deraf følgende byggemulighed
på 1.800-2.000 m² ekstra.
- Omprioritering og langt bedre finansieringsforhold.

Investeringsoverblik
• Selskabet har alle år udvist god positiv likviditet og
indtjening.
• Positivt dækningsbidrag og likviditet kan forventes
allerede fra første investeringsår.
• Kapitalbehov ved selskabshandel, er DKK
5.900.000, afhængig af model, finansiering og
endelig aftale.

FAKTA BOKS
Selskabet har i dag erhvervslån på ca. DKK 4.700.000 til en
forrentning på 8,8 %. En omlægning heraf til realkreditlån kan
spare selskabet for minimum DKK 400.000 årligt!
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Udbudspris og økonomisk overblik
EBITDA 2020/22
Forventet gns. inkl.
korrektioner og
omprioritering:
DKK 1.127.500

Ideel køberprofil
1. Privat køber med erfaring fra
logistik, salg, udvikling og
forsendelse, der tillige ønsker, at
erhverve lejers virksomhed.

Ejendomsselskabet
Lejeaftale påvirkes
ikke af lejers
igangværende salg
af sin virksomhed.

2. Investor eller fond, der ønsker,
at tilføje et meget profitabelt
ejendomsselskab til porteføljen.

Selskabssalg
Udbudspris, DKK
5.450.000 er inkl.
fastsat egenkapital,
DKK 1.215.000
BEMÆRK! Skattemæssigt underskud
til fremførelse
DKK 3.061.651

3. Privat i ejendoms- eller
supplerende branche, som
ønsker, at udvide aktiviteterne.
4. Velegnet for placering af formue
med minimalt arbejde.
Driftsherreløn
Der er ikke behov for
medarbejdere. Beregninger
er korrigeret for tilkøbt
administration, pleje af
grunden mv.
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Selskab - korrigeret opstilling - drift
Nettoomsætning
Produktions-/ øvr. variable omkostn.
Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Kapacitets/ faste omkostninger (KAF *)
Øvrige driftsindtægter (- ved neg.)
EBITDA
Afskrivninger
EBIT
Finansielle poster (- ved neg.)
Resultat før skat
Skat
Resultat efter skat
Aktiver
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Debitorer
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
- invest/år
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital
Hensættelser
Langfristet gæld
Varekreditorer
Øvrig kortfristet gæld
Gæld i alt
Passiver i alt

Resultat
R 2017
1.260
0
1.260
0
149
877
1.988
53
1.935
-745
1.190
236
954

Resultat
R 2018
1.260
0
1.260
0
178
0
1.082
53
1.029
-513
516
103
413

Resultat
R 2019
1.260
0
1.260
0
167
0
1.093
53
1.040
-526
514
114
400

Forventet
F 2020
1.285
0
1.285
0
170
0
1.115
53
1.062
-115
946
208
738

Budget
B 2021
1.311
0
1.311
0
174
0
1.137
53
1.084
-113
971
214
757

Estimat
E 2022
1.337
0
1.337
0
177
0
1.160
53
1.107
-111
996
219
777

10.678
0
28
0
28
10.731
10.706

10.625
0
73
0
73
0
10.698

10.572
0
106
0
106
0
10.678

15.100
0
107
552
659
4.581
15.759

15.100
0
108
1.416
1.524
53
16.624

15.100
0
109
2.290
2.399
53
17.499

402
152
8.868
0
1.284
10.152
10.706

815
255
8.368
0
1.260
9.628
10.698

1.215
368
7.803
0
1.292
9.095
10.678

6.375
208
7.303
0
1.883
9.186
15.769

7.132
214
6.753
0
2.525
9.278
16.624

7.909
219
6.153
0
3.218
9.371
17.499

FAKTABOKS
Beregninger er foretaget på baggrund af realiseret 2019 og fremskrevet
budget 2020-24, med foretagne korrektioner til specifikationer
(omkostnings- og renteoptimering).

Udbudspris og økonomisk overblik
EBIT korrektion i forhold til årsrapport/ specifikationer
Direktørløn i alt
Skønnet korrekt direktørløn
IT
Bogholderi- og revisorassistance
Konsulent- og skatterådgivning
Forsikring
Huslejeomkostninger
Skønnede korrekte huslejeomkostninger
Pleje af grunden, vedligehold bygninger
Skønnede øvrige poster??
Difference

R 2019
0
0
-5.000
-5.000

-10.000

Korrektioner
Udelukkende foretaget med henblik på fortsat
selvstændig drift af selskabet.
Yderligere synergier
opnås for køber med allerede etableret selskab.
Selskabshandel anbefales, bl.a. af hensyn til
finansiering, afskrivninger mv.
BEMÆRK! Selskabshandel inkl. egenkapital
Forudsat DKK 1.215.000. Købesummen
reguleres i overensstemmelse med den faktiske
egenkapital ved overdragelse.
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Korrigeret forventet overskud
Forventet indtjening (EBITDA), beregningsperiode:
2017-2022
Afskrivning på inventar, maskiner, værktøj mv.
0,40%
Korrigeret (se EBIT korrektion) for seneste regnskabsår + evt. budgetperiode
Overskud før renter (EBIT)
Ansl. renter, anlægsaktiver (øjebliksbillede per årsafslutning)
1,00%
Ansl. renter, oms.aktiver (beregning)
1,00%
Forventet overskud før skat (EBT)
Forventet overskud efter 22,0 % skat, i beregningsperioden fra:
2017-2022
Beregning af virksomhedens værdi inklusive egenkapital
Egenkapital pr. dato:
31.12.2019
Udlodning før ejerskifte (evt. udbytte + likvide midler)
Vurdering af ejendom/ andet over bogføringsværdi/ udtages til bogf.værdi
Vurdering ejendom, fast inventar mv.
Bogført værdi af anlægsaktiver, inventar mv.
Påvirkninger af den regnskabsmæssige værdifastsættelse (+/-)
Korrigeret værdiansættelse/ skatteaktiv
Udskudt skat af genvundne afskrivninger
22,00%
Beregnet værdiansættelse ved køb af selskabets aktier/ anparter
Multipel ift. punkt 17 =

5.420.403

Grundlag
15.100.000
4.528.000
8.171.000
22,00%

Beløb
1.117.384
-60.400
10.201
1.067.185
-45.280
-81.710
940.195
733.352
1.215.000
0

15.100.000
10.572.000
4.528.000
673.563
5.201.563
733.352

Multipel ift. punkt 21 =
15.100.000
733.352
Aktivhandel (øjebliksbillede med forbehold)
Vurdering, driftsmidler og værdier (biler, inventar, maskiner, værktøj) mv.
Goodwill
Varelager optælles på overtagelsesdagen. Senest kendte beløb pr.:
31.12.2019
Beregnet værdiansættelse for aktiver og aktiviteter, købt ud af selskabet (øjebliksbillede)
Finansiering
Varebeholdninger
0
Debitorer
106.000
Øvrige aktiver
10.572.000
Aktiver i alt
10.678.000
Heraf finansieret ved leverandørkredit
0
Anden finansieret gæld eksklusiv skat (moms, feriepenge mv.)
31.12.2019
1.292.000
Sum
1.292.000
Reduktion af egenkapital aktie/ anpartshandel
Netto gennemsnitligt kapitalbehov til den løbende drift

4.528.000
673.563
-996.160
5.420.403
7,4
20,6

15.100.000
0
0
15.100.000

10.678.000
-1.292.000
-1.215.000
8.171.000

