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Kendt vikarbureau med god indtjening

Kompetence områder

- Alle til storkøkkenfaget hørende kompetencer.

- Usædvanlig kundenærhed, troværdigt image.

- Højt serviceniveau, fleksibilitet og pålidelighed.

- Personalepleje – stabil kerne af medarbejdere.

- Kendt for god afvikling af opgaver.

- Fagligt dygtige og erfarne medarbejdere.

- God til opbygning af relationer, brand og image.

- Ti medarbejdere kan anvendes til opsøgende salg.

Geografisk placering

FAKTA BOKS: Virksomheden har ingen tab på debitorer. 

Forretningsområder

• Servicerer catering branchen, storkøkkener, kantiner.

• Kokke, køkkenpersonale og opvaskere.

• Kan servicere restauranter.

• Primært faste virksomhedsaftaler.

FAKTA BOKS:
Effektivt planlægningssystem. Virksomheden kan styres af en 
enkelt person fra morgen til eftermiddag. Middagstidspunktet 
kan anvendes til telefonsalg. Weekenden lukket.



Kundeforhold

- Virksomheden har mangeårige kunderelationer og 
en fast kundekreds.

- Mange har været tilknyttet mellem fem og ti år.

- Der foreligger kontrakter og aftaler på en del kunder.

- Alle kunder bidrager positivt til driftsresultatet.

- Kundekredsen er p.t. fordelt i Storkøbenhavn.

- Alle kunder kan nås inden for en times kørsel.

Salg fordelt på kunder

Domicil

• P.t. kontorfællesskab med anden virksomhed

• Beliggenhed af kontoradresse er købers valg

• Adresse kan evt. være beliggende hos køber

• Ved køb af virksomheden skal kontoradressen 
flyttes til en af køber valgt adresse, med mindre 
man ønsker overtagelse af kontorlejemål i 
Københavns omegn

FAKTA BOKS: Virksomheden har alene dygtigt og kompetent 
dansk personale, der enten selv har ansøgt, eller har hørt 
positivt fra andre medarbejdere. Kapacitetsreserve med 
nuværende medarbejdere er 80 til 100 timer ugentligt.

Kendt vikarbureau med god indtjening

36

64

Salg fordelt på kunder

Catering
kunder

Kunder med
eget køkken



Overdragelsesforhold

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

• Sælger vil være behjælpelig med introduktion, 
overflytning af aftaler mv. til købers selskab.

• De nærmere betingelser aftales i forbindelse med 
overtagelsen.

• Handelen gennemføres som kontant afregning af 
aktiver (aktivhandel).

• Herunder medfølger markedsføringsnavn, 
hjemmeside mv.

• Garanti for overdragelse af kundeforhold.

Årsag til salg

- Ejer driver gennem en årrække tillige virksomhed i 
anden branche.

- Ejer ønsker, at styrke sit andet forretningsområde.

- Ejer har gennem flere år ikke haft tilstrækkeligt fokus 
på virksomheden og føler, at der skal nye kræfter til, 
at tage virksomheden til et nyt niveau.

FAKTA BOKS:
Virksomheden er sæsonbetonet: Højsæson er marts til juni og 
september til december. I januar, samt juli og august er der 
mindst travlhed. Åbent hverdage fra 6.00-15.00.
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Udviklingspotentiale

- Telefonsalg og opsøgende salg.

- Kundekredsen er i dag alene i Storkøbenhavn.

- Mulighed for udnyttelse af de salgsressourcer, der er 
blandt de nuværende medarbejdere.

- Markedsføring, der i dag er helt fraværende.

- Markedsførings- og salgssamarbejde med 
virksomheder med samme kundegrupper.

- Partnerskab/ samarbejde med lignende aktører.

- Opkøb af kompletterende eller konkurrerende 
virksomhed.

Investeringsoverblik

• Virksomheden har alle år udvist positiv likviditet 
og indtjening. 2017 overgår positivt budgettet.

• Positive regnskabsresultater kan forventes 
allerede fra første investerings år.

• Uden udviklingspotentialet er tilbagebetalings-
tiden under tre år.

• Kapitalbehov er ca. DKK 2,5 – 2,7 mil.

FAKTA BOKS:
Virksomheden har i en årrække ikke drevet opsøgende salg 
eller anden salgsindsats. Der er derfor gode muligheder for, at 
øge forretningsomfanget med bare en minimal indsats.
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EBITDA 2017
Forventet inklusive 
driftsherreløn og 
huslejebesparelse: 
DKK 1.500.000.

Selskabssalg –
en nem salgsform.

Beregning
På baggrund af 
realiseret 2016-17 
og budget 2018.

Ideel køberprofil

1. Privat køber med erfaring i 

personaleledelse. Køkkenledelse 

og fødevarekendskab en fordel, 

men ikke nødvendig.

2. Virksomhed i samme eller 
supplerende branche, som 
ønsker, at udvide aktiviteterne.

3. Meget velegnet for ægtepar, der 
sammen vil udvikle forretningen 
med hver deres kompetencer.

Budsum på selskab
+ DKK 2,5 mil.

Værdianalyse
Spørg mægler.

Udbudspris og økonomisk overblik

Resultat Resultat Resultat Forventet Budget Estimat 

Selskab - korrigeret opstilling - drift R 2014 R 2015 R 2016 F 2017 B 2018 E 2019 

Nettoomsætning 16.300 12.516 8.118 8.443 8.780 9.132 

Produktions-/ øvr. variable omkostn. 54 11 350 364 379 394 

Bruttoresultat 16.246 12.505 7.768 8.079 8.402 8.738 

Personaleomkostninger 13.756 10.579 6.413 6.670 6.936 7.214 

Distr., adm., faste omkostninger (DAF *) 1.512 966 586 598 610 622 

Øvrige driftsindtægter (- ved neg.) -88 -43 -26 -27 -27 -28 

EBITDA 890 917 743 785 829 875 

Afskrivninger 220 191 162 168 175 182 

EBIT 670 726 581 616 654 693 

Finansielle poster (- ved neg.) -9 -7 -6 -6 -6 -7 

Resultat før skat 661 719 575 610 647 686 

Skat 164 174 129 134 142 151 

Resultat efter skat 497 545 446 476 505 535 

Aktiver

Anlægsaktiver i alt 1.098 483 494 494 494 494 

Varebeholdninger 0 0 0 0 0 

Debitorer 1.493 1.017 1.248 1.298 1.350 1.404 

Likvide beholdninger 1.424 1.980 634 0 0 0 

Omsætningsaktiver i alt 2.917 2.997 1.882 1.298 1.350 1.404 

- invest/år 1.318 -424 173 168 175 182 

Aktiver i alt 4.015 3.480 2.376 1.792 1.844 1.898 

Passiver

Egenkapital 2.150 2.246 1.346 1.188 1.693 2.228 

Hensættelser 4 0 0 134 142 151 

Langfristet gæld 0 0 0 0 0 0 

Varekreditorer 100 100 48 48 48 48 

Øvrig kortfristet gæld 1.761 1.134 982 422 -39 -529 

Kortfristet gæld i alt 1.861 1.234 1.030 470 9 -481 

Passiver i alt 4.015 3.480 2.376 1.792 1.844 1.898 

Driftsherreløn
Beregnet direktør-løn ca. 
DKK 50.000/ md.
Kan endvidere drives 
hjemmefra, således, at 
husleje, stor DKK 122.000 
p.a. kan spares.

Tilbagebetalingstid
på kun ca. tre år.


