
Anonym præsentation, 
Pick & Pack lagerhotel

Branche Lagerhotel, ordrebehandling og lagerstyring

Ydelser Pick & Pack, modtagelse og forsendelse

Ansatte 6 fuldtids + 2-4 afløsere/ spidsbelastning

Omsætning DKK 10-12 mil. og stigende 

Etableret For over ti år siden

EBITDA: DKK 1.325.000 (2020, korrigeret beregning). 

TK/ 05.03.2021 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.

Administration

Poppelvej 2

2791 Dragør

www.EXITpartners.dk

Torben Kristensen

Virksomhedsrådgiver, partner

T: 28 10 85 45

E: tk@EXITpartners.dk

Vacant

Virksomhedsrådgiver

T: 

E: 

Ref. 2045 Torben Kristensen 

Tilmelding til EXIT Partners’ 

LinkedIn gruppe her:
https://www.linkedin.com/groups/12144702
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Spændende Pick & Pack lagerhotel i udviklingSpændende Pick & Pack lagerhotel i udvikling

Kompetence områder

- Ordremodtagelse, pakning etikettering og 
forsendelse med kundespecifikke følgesedler.

- Pakning af display, samling af halvfabrikata.

- Højt serviceniveau, fleksibilitet og pålidelighed.

- Effektiv administration, lagerforhold og logistik.

- God opbygning af relationer, brand og image.

- Fokus på værdikæde og partnerskabsrelationer.

- Eget udviklet IT system til hele Pick & Pack processen

Produktfordeling i % af omsætningen (2019)

FAKTA BOKS: Alene 43.000 GLS forsendelser i 2019. Megen for-
sendelse til udlandet. Fejlmargen i Pick & Pack 2019: kun 1 ‰!

Forretningsområder

• Pick & Pack, et stort område i virksomheden.

• Modtagelse, opbevaring og forsendelse af gods.

• Full service håndtering af kundernes lagerfunktion.

• Varehåndtering/ scanning på styk-niveau.

FAKTA BOKS
Virksomheden har separat natafhentning og -levering. Tre 
ramper til store godslastbiler og en rampe/ port til varevogne/ 
pickups. Al kundefragt sker via virksomhedens egne aftaler.

TK/ 30.07.2020 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.
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Kundeforhold

- Virksomheden har over 50 mangeårige 
kunderelationer, og får stadig nye kunder.

- Alle kunder bidrager positivt til driftsresultatet.

- Ingen afhængighed af en, eller enkelte kunder.

- Virksomheden har via intensiv service udviklet sig til 
en strategisk partner for mange kunder.

- Kapacitet skønnes, at kunne rumme 20-50 % 
aktivitetsforøgelse, foruden udvidelse af mezzanin.

Domicil på Sjælland

1. Pallelager 1.000 m² (lejet hal med forkøbsret).

2. Palle- og pluklager samlet ca. 3.200 m².

3. Mezzanin pluklager, ca. 460 m², forberedt for 
yderligere 460 m² (2+3+4 i eget ejendomsselskab).

4. Diverse kontor-, møde-, frokost-, omklædnings- og 
tekniklokaler, herunder toiletter.

Omsætning fordelt på kunder

FAKTA BOKS
Virksomheden har en effektiv administration, to nøgle-
medarbejdere, der kan varetage driften, alle kan succederes 
og sælger har overflødiggjort sig selv. Flere mangeårige 
medarbejdere, som har været ansat mellem tre og 16 år.

Spændende Pick & Pack lagerhotel i udviklingSpændende Pick & Pack lagerhotel i udvikling

TK/ 03.07.2020 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.
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Overdragelsesforhold

• I det omfang en køber ønsker det, tilbyder sælger 
efter nærmere aftale, at være til rådighed for 
køber en tid efter overdragelsen.

• Handelen gennemføres som kontant afregning ved 
selskabsoverdragelsen.

• Alle materielle og immaterielle rettigheder er ejet 
af selskabet.

• En række ikke-forpligtende omkostninger kan 
spares væk allerede fra overdragelsen.

SÆRLIGE FORHOLD

• Det forventes, at selskabets domicil ligeledes 
overtages af køber. Bygningerne ligger i eget 
selskab, med fin og stabil årlig forrentning.

Årsag til salg

- Sælger driver tillige virksomhed i andre brancher.

- Efter mange år i branchen har sælger planlagt 
generationsskifte over de seneste to år.

- Sælger føler, at der skal nye kræfter til, at udnytte 
det færdigudviklede potentiale og bringe 
virksomheden til et nyt niveau.

FAKTA BOKS – relationer – koncept – potentiale – værdi
Værdien er det forædlede forretningskoncept med en fejlrate 
på kun 1 ‰, der binder kunderne tæt til virksomheden, samt 
stort relations baseret kundenetværk. Uudnyttet kapacitet og 
mulighed for kraftig omkostningsreduktion optimerer værdien.

Spændende Pick & Pack lagerhotel i udviklingSpændende Pick & Pack lagerhotel i udvikling

TK/ 16.03.2020 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.
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Udviklingspotentiale

- Opsøgende salg og markedsføring, rammeaftaler.

- Salgsindsats mod kunder med hurtig ind- og ud pluk 
vil øge indtjeningen betydeligt per m³ lagerplads.

- Ved køb af lejet bygning, kan der opføres yderligere 
2.000 m² lager/ pakkeri.

- Partnerskab/ samarbejde eller opkøb af 
kompletterende virksomhed, evt. internationalt.

- Forundersøgelser medfølger for Norge og USA.

Investeringsoverblik

• Virksomheden har alle år udvist positiv likviditet 
og indtjening; kan forv. fra første investeringsår.

• Kapitalbehov, driftsvirksomhed, er DKK 4.500.000 
afhængig af model og endelig aftale.

• Kapitalbehov, ejendomsselskab, er DKK 5.900.000 
afhængig af model og endelig aftale.

FAKTA BOKS
Virksomheden har i flere år ikke udført nogen form for salgs-
indsats. Kundegrundlag, avance og muligheder for løft af salg 
ved markedsføring kan kortsigtet øge indtjeningen betydeligt.

Spændende Pick & Pack lagerhotel i udviklingSpændende Pick & Pack lagerhotel i udvikling

TK/ 28.01.2021 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.
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INDTJENING OG RESULTAT - NØGLETAL F 2021
Dækningsgrad (dækningsbidrag ift. omsætning) 51,0%
Afkastningsgrad (resultat efter afskrivninger ift. passiver) 29,0%
Overskudsgrad (resultat efter afskrivninger ift. omsætning) 9,0%
LIKVIDITET OG FINANSIERING F 2021
Likviditetsgrad 1 (omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld) 137,0%
Likviditetsgrad 2 (omsætningsaktiver - varebeh. i.f.t. kortfristet gæld) 132,0%
Varelagerets oms.hastighed (net.oms. x 365 ift. lager over valgt periode) 107,76
Debitorernes omsætningshastighed (alle tilgodehavender) 9,4
Egenkapitalens gearing (i forhold til gælden), minus evt. gæld til ejere 1,3
SOLIDITET OG RISIKO F 2021
Egenkapitalens forrentning (i forhold til resultat efter skat) 48,0%
Soliditetsgrad  (egenkapitalen i forhold til samlede aktiver) 43,0%
Nulpunktsomsætning 9.300.620



EBITDA 2020/22
Forventet gns. inkl. 
korrektioner
(på næste side):
DKK 1.603.000

Ejendomsselskabet
Samtidig handel 
ønskes gennem-
ført til DKK 5,5 mil.
Spørg mægler.

Udbudspris for 
driftsselskabet
DKK 4,5 mil er inkl. 
forudsat 
egenkapital, stor 
DKK 250.000

Ideel køberprofil

1. Privat køber med erfaring fra 

logistik, salg, udvikling og 

forsendelse. Kendskab til 

lagerstyring og LEAN en fordel, 

men ikke afgørende. Oplæring 

mulig inden for en måned.

2. Virksomhed i samme eller 

supplerende branche, som 

ønsker, at udvide aktiviteterne 

og/ eller høste betydelige 

synergier. Adgang til skalerbar 

forretningsmodel og attraktiv 

kundeportefølje.

3. Velegnet for ægtepar, partnere 
med supplerende kompetencer.

EBITDA drifts- og 
ejendomsselskab
ca. DKK 1.152.000

Udbudspris og økonomisk overblikUdbudspris og økonomisk overblik

Driftsherreløn
Beregnet med fuld tid til ca. 
540.000 årligt. Grundlag for 
løn til ægtefælle til stede.

TK/ 05.03.2021 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.

FAKTABOKS
Ovenstående beregninger på baggrund af realiseret 2020 og fremskrevet 
budget 2021-24, 2019-20, med foretagne normaliseringer (se disse på 
næste side).
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Resultat Resultat Resultat Forventet Budget Estimat Estimat
Selskab - korrigeret opstilling - drift R 2018 R 2019 R 2020 F 2021 B 2022 E 2023 P 2024
Nettoomsætning 10.858 10.276 10.810 11.242 11.692 12.160 12.646
Vare-, produktions-, øvrige variable omk.* 4.777 4.406 5.163 5.370 5.584 5.808 6.040
Bruttoresultat (DB) 6.081 5.870 5.647 5.873 6.108 6.352 6.606
Personaleomkostninger 3.509 2.963 2.728 2.780 2.863 2.949 3.038
Kapacitets/ faste omkostninger** 2.127 2.015 1.853 1.881 1.909 1.938 1.967
Øvrige driftsindtægter (- ved neg.) 0 -332 259 263 267 271 275
EBITDA 445 560 1.325 1.475 1.602 1.736 1.877
Afskrivninger 202 193 198 201 204 207 210
EBIT 243 367 1.127 1.274 1.398 1.529 1.667
Finansielle poster (- ved neg.) -142 -150 -86 -77 -70 -63 -56 
Resultat før skat 101 217 1.041 1.197 1.329 1.466 1.610
Skat 25 21 230 263 292 323 354
Resultat efter skat 76 196 811 933 1.036 1.144 1.256
Aktiver
Anlægsaktiver i alt 721 1.080 1.032 831 627 420 210
Varebeholdninger 61 103 108 110 111 113 115
Debitorer 2.078 1.409 1.379 1.434 1.492 1.551 1.613
Likvide beholdninger (potentielt udbytte) 1 0 0 48 10 103 328
Omsætningsaktiver i alt 2.140 1.512 1.487 1.591 1.613 1.767 2.056
- invest/år 923 552 150 0 0 0 0
Aktiver i alt 2.861 2.592 2.519 2.422 2.240 2.187 2.265
Passiver
Egenkapital 344 179 525 233 270 414 670
Hensættelser 23 0 4 263 292 323 354
Varekreditorer (AK)/ forudbetalinger 665 678 677 704 732 762 792
Langfristet gæld, rentebærende 378 567 0 0 0 0 0
Kortfristet gæld, rentebærende 100 142 385 0 0 0 0
Øvrig kortfristet gæld 1.351 1.026 928 1.222 946 689 450
Gæld i alt 2.494 2.413 1.990 2.189 1.970 1.773 1.596

Passiver i alt 2.861 2.592 2.519 2.422 2.240 2.187 2.265



BEMÆRK! Afsluttet succesfuld optimeringsfase 
påvirker resultater positivt i 2019-20 og frem.

Yderligere synergier opnås for køber med 
allerede etableret selskab.

Udbudspris og økonomisk overblikUdbudspris og økonomisk overblik

Selskabshandel anbefales, af hensyn til 
finansiering, indgåede aftaler, certificering for 
Farligt gods tilladelse mv.

TK/ 05.03.2021 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.

Bemærkninger til opstillingen
Korrektioner og normaliseringer er indarbejdet 
i opstillingerne på side 5, 6 og 7. År 2020 
korrigeres med endelig årsrapport m/ spec.
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EBIT korrektioner/ normaliseringer R 2019 R 2020
Direktørløn i alt -480.000 -490.000 
Skønnet korrekt direktørløn 500.000 540.000
IT -97.000 -176.000 
Bogholderi- og revisorassistance -40.000 -40.000 
Konsulent- og skatterådgivning -22.000 -73.000 
Ekstra personale, 2 x 300.000 x 5 mdr. -122.000 
Forsikring -5.000 -5.100 
Udgående erstatning for tyveri -145.000 
Overskydende arbejdskraft i 2020 -300.000 
Diff. indarbejdet i resultat og budget -411.000 -544.100 

Korrigeret forventet overskud Grundlag Beløb
Forventet indtjening (EBITDA), beregningsperiode: R 2018-20 - E 2021-24 1.603.084
Afskrivning på inventar, maskiner, værktøj osv. (kke deposita mv.) 15,00% 402.000 -60.300 
EBIT korrektion for seneste regnskabsår. Alternativt + evt. budgetperiode indarb. i korrigeret opstilling 0
Overskud før renter (EBIT) 1.542.784
Ansl. renter, anlægsaktiver (øjebliksbillede per årsafslutning) 6,00% 0 0
Ansl. renter, rentebærende gæld (Holding, bank, andre kreditinstitutter) 6,00% 660.000 -39.600 
Forventet overskud før skat (EBT) 1.503.184
Forventet overskud efter 22,0 % skat, i beregningsperioden fra: R 2018-20 - E 2021-24 1.172.484
Selskabshandel (beregning af virksomhedens værdi inklusive aftalt egenkapital)
Egenkapital pr. dato: R 2020 Reg. af EK      ↘ 525.000
Udlodning før ejerskifte af evt. udbytte + likvide midler (kan være negativ i beregningen) -275.000 
Vurdering af ejendom/ goodwill + andet over bogføringsværdi/ udtages til bogf.værdi
Vurdering anlægsaktiver, maskiner, inventar mv. 1.032.000
Bogført værdi af anlægsaktiver, inventar mv. 1.032.000
Påvirkninger af den regnskabsmæssige værdifastsættelse (+/-) Intern BF ↓ 0 0
Korrigeret værdiansættelse/ goodwill 4,75              5.569.297 5.569.297
Udskudt skat af goodwill og genvundne afskrivninger i 20(19/)20 22,00% 5.569.297 -1.225.245 
Beregnet værdiansættelse ved køb af selskabets aktier/ anparter 4.594.051

BEMÆRK: Beregnet af resultat EFTER skat! Multipel ift. punkt 8/ 18 = 3,9                       Multipel EBITDA = 2,9

Aktivhandel (øjebliksbillede med forbehold)           Multipel ift. punkt 8/ 24 = 5,7                       Multipel EBIT = 3,0

Immaterielle rettigheder, driftsmidler og værdier (biler, inventar, maskiner, værktøj) mv. 1.032.000
Goodwill (fuldt skattepligtig) 5.569.297
Varelager optælles på overtagelsesdagen. Senest kendte beløb pr.: R 2020 108.000
Beregnet værdiansættelse for aktiver og aktiviteter, købt ud af selskabet (øjebliksbillede) 6.709.297
Finansiering R 2020 Arbejdskapital
Varebeholdninger 108.000 108.000
Debitorer 1.379.000 1.379.000
Øvrige aktiver 1.032.000
Aktiver i alt 2.519.000 2.519.000
Heraf finansieret ved leverandørkredit/ forudbetalinger 677.000 -677.000 
Anden finansieret gæld inklusiv skat (afgifter, moms, feriepenge mv.) 932.000 -932.000 
Sum 1.609.000 -1.609.000 -122.000 
Reduktion af egenkapital aktie/ anpartshandel -250.000 
Netto gennemsnitligt kapitalbehov (rentebærende gæld) til den løbende drift 660.000


