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Værktøjsmagasin med gas- og beklædning i udviklingVærktøjsmagasin med gas- og beklædning i udvikling

Kompetence områder

- Ordremodtagelse, pakning, mærkning og forsendelse 
med kundespecifikke specifikationer.

- Trykning og påsætning af navn, logo på beklædning.

- Højt fagligt niveau, service og fleksibilitet.

- Effektiv administration, lagerforhold og logistik.

- God opbygning af relationer, brand og image.

- Fokus på værdikæde og partnerskabsrelationer.

- Special-, store- og tunge værktøjer/ reservedele.

Produktfordeling i % af omsætningen (2019)

FAKTA BOKS:
Fremgang i omsætning og indtjening år for år.
Konkurrenter er fra LMM, AOJ, KJV, Sanistål til Jem & Fix m.fl.

Forretningsområder

• Værktøj, bore-, skære- og svejseværker, maskiner mv.

• F-gas, industri- og specialgasser, smøremidler mv.

• Beklædning, sko, handsker, hjælpematerialer mv.

• Reserve- og sliddele, løsdele, bolte, batterier.

FAKTA BOKS
Virksomheden har flere afdelinger. Hovedafdelingen står for 
ca. 70 % af omsætningen og de øvrige afdelinger for ca. 30 % 
af omsætningen. Der forventes vækst i alle afdelinger.
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Kundeforhold

- Virksomhedens mangeårige faste kunder står for 50-
60 % af den samlede omsætning.

- 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 30-40 % uden 
udvidelse af pladsbehov/ ekstra m².

Domicil øst for Lillebælt

1. Butiks- selvbetjenings- og pluklager, 673 m² i 
grundareal, stor port (lejet hal med forkøbsret).

2. Mezzanin 550 m². Samlede etagemeter 1.223 m².

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

4. Grundareal ca. 3.750 m². Stor omlade- og p-plads

5. Tilstødende hal kan evt. lejes/ købes.

6. Gasfyret gulvvarme/ strålevarme. El-indtag 63 A.

Største kunder
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FAKTA BOKS
45 % smedeværksteder, maskinfabrikker o.l.
25 % entreprenører, maskinsnedkerier o.l.
29 % autoværksteder, tømrere, murere og øvrigt bla. erhverv.

1 % b2c/ private kunder.



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.

• Varelager optælles til genanskaffelsesværdi. Evt. 
ukurante varer fjernes, eller forhandles særskilt.

SÆRLIGE FORHOLD

• Det tilbydes  tillige køber, at overtage selskabets 
domicil, som sælges ud af et ejendomsselskab.

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: den særlige værdi
Virksomheden er fleksibel, kendt for sin service og parathed 
og for, at kunne løse opgaver, også til ”fremmed købt” udstyr.
Kørende sælgere har opbygget fortrolighedsforhold og 
kunderne efterspørger ofte andre udbyderes produkter.
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Udviklingspotentiale

- Administrativ optimering lig mulighed for mersalg.

- Opsøgende salg og markedsføring, rammeaftaler.

- Web-bestilling, samt opdatering af hjemmeside, 
rettet mod B2B og B2C i hele Norden og Tyskland.

- Mulighed for tilbygning. Ved køb af naboejendom, 
kan der opføres yderligere (spørg) m² lager/ pakkeri.

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

Investeringsoverblik

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

• Kapitalbehov, driftsvirksomhed, er DKK 26,2 mil., 
afhængig af model og endelig aftale.

• Ved køb af domicil er kapitalbehov DKK 5.900.000, 
afhængig af model og endelig aftale.

FAKTA BOKS
Effektiv administration, to nøglemedarbejdere, der kan vare-
tage driften. Alle kan succederes og virksomheden kan drives 
uden ejer i længere periode. Flere mangeårige medarbejdere.
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INDTJENING OG RESULTAT - NØGLETAL R 2021 F 2022
Dækningsgrad (dækningsbidrag ift. omsætning) 33,0% 35,0%
Afkastningsgrad (resultat efter afskrivninger ift. passiver) 4,0% 19,0%
Overskudsgrad (resultat efter afskrivninger ift. omsætning) 2,0% 9,0%
LIKVIDITET OG FINANSIERING R 2021 F 2022
Likviditetsgrad 1 (omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld) 135,0% 143,0%
Likviditetsgrad 2 (omsætningsaktiver - varebeh. i.f.t. kortfristet gæld) 53,0% 72,0%
Varelagerets oms.hastighed (net.oms. x 365 ift. lager over valgt periode) 2,82 3,89
Debitorernes omsætningshastighed (alle tilgodehavender) 7,1 6,0
Egenkapitalens gearing (i forhold til gælden), minus evt. gæld til ejere 2,7 2,2
SOLIDITET OG RISIKO R 2021 F 2022
Egenkapitalens forrentning (i forhold til resultat efter skat) 7,0% 43,0%
Soliditetsgrad  (egenkapitalen i forhold til samlede aktiver) 27,0% 31,0%
Nulpunktsomsætning 39.500.000 38.173.930



EBITDA 2021/25
Forventet gns. inkl. 
korrektioner
(på næste side):
DKK 4,2 mil.

Ejendommen
Firmaets domicil 
sælges også.
Spørg mægler.

Udbudspris 
(aktivsalg)
DKK 25,8 mil. for 
alle aktiver og 
rettigheder (enkelt-
mandsvirksomhed)

Ideel køberprofil

1. Privat køber med erfaring fra 

isenkram, salg og udvikling. 

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 skalérbar 

forretningsmodel og attraktiv 

kundeportefølje.

3. Velegnet for ægtepar, partnere 
med supplerende kompetencer.

Bemærk vedr. gas
Der er kun 
medtaget provision 
i omsætningen.

Udbudspris og økonomisk overblikUdbudspris og økonomisk overblik

Driftsherreløn
Beregnet med fuld tid til ca. 
600.000 årligt. Grundlag for 
evt. stilling til ægtefælle.

FAKTABOKS
Ovenstående beregninger udarbejdede på baggrund af realiseret 2019-21 
og fremskrevet budget 2022-25, med foretagne normaliseringer (se disse 
på næste side).
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Resultat Resultat Resultat Forventet Budget Estimat Estimat
Selskab - korrigeret opstilling - drift R 2019 R 2020 R 2021 F 2022 B 2023 E 2024 P 2025
Nettoomsætning 37.502 44.261 42.258 50.710 53.752 56.977 60.396
Vare-, produktions-, øvrige variable omk.* 25.479 29.725 28.221 32.865 34.837 36.927 39.143
Bruttoresultat (DB) 12.023 14.536 14.037 17.844 18.915 20.050 21.253
Personaleomkostninger 6.630 8.152 8.465 8.677 8.894 9.116 9.344
Kapacitets/ faste omkostninger** 3.274 3.489 4.506 4.619 4.734 4.852 4.974
Øvrige driftsindtægter (- ved neg.) 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA 2.120 2.895 1.066 4.549 5.287 6.082 6.935
Afskrivninger 102 52 64 66 67 69 71
EBIT 2.018 2.843 1.002 4.484 5.220 6.013 6.865
Finansielle poster (- ved neg.) -350 -478 -355 -355 0 0 0
Resultat før skat 1.668 2.365 647 4.129 5.220 6.013 6.865
Skat 367 520 142 908 1.148 1.323 1.510
Resultat efter skat 1.301 1.845 505 3.220 4.072 4.690 5.355
Aktiver
Anlægsaktiver i alt 169 115 533 467 400 331 261
Varebeholdninger 10.326 15.477 14.542 11.542 9.542 9.781 10.025
Debitorer 5.551 5.399 9.573 11.488 12.177 12.907 13.682
Likvide beholdn. (potentielt udbytte) 28 21 20 67 3 38 91
Omsætningsaktiver i alt 15.905 20.897 24.135 23.097 21.722 22.726 23.798
- invest/år 271 -2 482 0 0 0 0
Aktiver i alt 16.074 21.012 24.668 23.564 22.122 23.057 24.058
Passiver
Egenkapital (se udbytte) 3.000 6.000 6.730 7.420 7.592 8.382 9.236
Hensættelser 142 908 1.148 1.323 1.510
Varekreditorer (AK)/ forudbetalinger 5.531 8.123 9.725 11.670 12.370 13.112 13.899
Langfristet gæld, rentebærende 5.064 4.528 0 0 0 0 0
Kortfristet gæld, rentebærende 1.914 1.009 4.335 2.725 689 0 0
Øvrig kortfristet gæld 565 1.352 3.736 841 322 240 -588 
Gæld i alt 13.074 15.012 17.938 16.144 14.530 14.675 14.822

Passiver i alt 16.074 21.012 24.668 23.564 22.122 23.057 24.058



BEMÆRK! Succesfuld afsluttet ekspansion 
2020-21 fuldt realiseret fra medio 2021.

Yderligere synergier opnås for køber med 
allerede etableret selskab.

Udbudspris og økonomisk overblikUdbudspris og økonomisk overblik

Handel i selskab anbefales af hensyn til 
finansiering, indgåede aftaler, certificering for 
Farligt gods tilladelse, AT godkendelser mv.

Bemærkninger til opstillingen
Korrektioner og normaliseringer indarbejdet i 
opstillingerne på side 5, 6 og 7 for 2019-21. 
Gassalg = nettoprovision = 100 % bruttoavance.
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EBIT normaliseringer/ korrektioner R 2020 R 2021
Direktørløn inkl. pension, realiseret 0 0
Direktørløn inkl. pension, skøn -550.000 -600.000 
Reg. af bonus/ pension mv., ledelse
Regulering af autoomkostn., ledelse
Huslejeomkostninger, realiseret 1.431.000 1.123.000
Huslejeomkostninger, skøn -433.000 -446.000 
Revisor og regnskabsassistance, real.
Revisor og regnskabsassistance, skøn
Øvrige reguleringsposter??
Diff. indarb. i forventninger og budget 448.000 77.000

Pkt. Korrigeret forventet overskud Grundlag Beløb
1 Forventet indtjening (EBITDA), beregningsperiode: R 2020 P 2025 4.090.916
2 Afskrivning på inventar, maskiner, værktøj osv. (kke deposita mv.) 15,00% 533.000 -79.950 
3 EBIT korrektion for seneste regnskabsår. Alternativt + evt. budgetperiode indarb. i korrigeret opstilling 219.500
4 Overskud før renter (EBIT) 4.230.466
5 Ansl. renter, anlægsaktiver (øjebliksbillede per årsafslutning) 6,00% -65.000 0
6 Ansl. renter, rentebærende gæld (Holding, bank, andre kreditinstitutter) 6,00% 4.512.000 -270.720 
7 Forventet overskud før skat (EBT) 3.959.746
8 Forventet overskud efter 22,0 % skat, i beregningsperioden fra: R 2020 P 2025 3.088.602
9 Selskabshandel (beregning af virksomhedens værdi inklusive aftalt egenkapital)

10 Egenkapital pr. dato: R 2021 Reg. af EK      ↘ 6.730.000
11 Udlodning før ejerskifte af evt. udbytte + likvide midler (kan være negativ i beregningen) -730.000 
12 Vurdering af ejendom/ goodwill mv. over bogføringsværdi/ udtages til bogf.værdi -65.000 
12 Vurdering anlægsaktiver, maskiner, inventar mv. 533.000
14 Bogført værdi af anlægsaktiver, inventar mv. 533.000
15 Påvirkninger af den regnskabsmæssige værdifastsættelse (+/-) -65.000 -65.000 
16 Korrigeret værdiansættelse/ goodwill 10.810.108 10.810.108
17 Udskudt skat af goodwill og genvundne afskrivninger i 20(19/)20 22,00% 10.745.108 -2.363.924 
18 Beregnet værdiansættelse ved køb af selskabets aktier/ anparter 14.381.184
19 BEMÆRK: Beregnet af resultat EFTER skat! Multipel ift. punkt 8/ 18 = 4,7                      Multipel EBITDA = 3,3

20 Aktivhandel (øjebliksbillede med forbehold)     Multipel ift. punkt 8/ 24 = 8,4                      Multipel EBIT = 3,4

21 Immaterielle rettigheder, driftsmidler og værdier (biler, inventar, maskiner, værktøj) mv. 468.000
22 Goodwill (fuldt skattepligtig) 10.810.108
23 Varelager optælles på overtagelsesdagen. Senest kendte beløb pr.: R 2021 14.542.000
24 Beregnet værdiansættelse for aktiver og aktiviteter, købt ud af selskabet (øjebliksbillede) 25.820.108
25 Købers finansiering af drift R 2021 Arbejdskapital
26 Varebeholdninger 14.542.000 14.542.000
27 Debitorer 9.573.000 9.573.000
28 Øvrige oms.aktiver minus likvider og anv. af skattem. underskud 0
29 Omsætningsktiver i alt 24.115.000 24.115.000
30 Heraf finansieret ved leverandørkredit/ forudbetalinger 9.725.000 -9.725.000 
31 Anden finansieret gæld inklusiv skat (afgifter, moms, feriepenge mv.) 3.878.000 -3.878.000 
32 Sum 13.603.000 -13.603.000 10.512.000
33 Reduktion af egenkapital aktie/ anpartshandel -6.000.000 
34 Netto gennemsnitligt kapitalbehov (rentebærende gæld) til den løbende drift 4.512.000


