
Υπόδειγμα Συμπληρωμένης Αγγελίας  

  
Επιχείρηση πώλησης, επισκευής και ενοικίασης ανυψωτικών μηχανημάτων  
Υγιέστατη εταιρεία, μακροχρόνια πορεία, μεγάλο πελατολόγιο  

Κωδικός: 18  

Τοποθεσία: Ελλάδα Αθήνα  

Κατηγορία: ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ, Μηχανήματα &σχετικός Εξοπλισμός  

Περιγραφή επιχείρησης  
Μακροχρόνιας, συνεχούς λειτουργίας επιχείρηση εμπορίας, επισκευής και ενοικίασης περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων. Η εταιρεία εμπορεύεται 
καινούρια και μεταχειρισμένα ανυψωτικά μηχανήματα γνωστών οίκων. Επιπλέον επισκευάζει-ανακατασκευάζει, στους πλήρη εξοπλισμένους χώρους της 
και με το άρτια εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό και την αποθήκη ανταλλακτικών τα αντίστοιχα μηχανήματα. Η επιχείρηση στοχεύοντας στην 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, παρέχει υπηρεσίες επισκευής στο χώρο του πελάτη και επιπλέον παρέχει τα αντίστοιχα μηχανήματα με 
ενοικίαση. Σε όλη τη μακρόχρονη πορεία της έχει δημιουργήσει σταθερό, μεγάλο και αξιόλογο πελατολόγιο, δυνατό brand name και σταθερά έσοδα. Η 
επιχείρηση αποτελεί ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται να έχουν ένα σταθερό και υψηλό εισόδημα, να αυξήσουν το πελατολόγιό τους και να αξιοποιήσουν 
τις συνέργειες από την απορρόφησή της.  

Οικονομικά στοιχεία της Προηγούμενης Κλεισμένης Χρήσης (σε €)  

12.000  Τζίρος:  700.000  Αποσβέσεις παγίων:  
Συνολικά έξοδα Λειτουργίας:  250.000  Αναπόσβεστα πάγια:  35.000  

 Κέρδη π.φ.:  90.000  Εμπορική αξία ακινήτων:  
Τόκοι και συναφή έξοδα:  10.000  Αποθέματα:  450.000  
Δάνεια:  120.000  Απαιτήσεις  100.000  
Λοιπές Υποχρεώσεις:  105.000  Ίδια κεφάλαια:  480.000  
Κ.Π.Τ.Φ.Α.:  112.000  Διαθέσιμα - Ταμείο:  120.000  

Εγκαταστάσεις Επιχείρησης  
Η επιχείρηση διαθέτει πλήρη εξοπλισμένο συνεργείο (μηχανουργείο, ηλεκτρολογείο, βαφείο), πλήρη αποθήκη ανταλλακτικών, κινητό συνεργείο 
επισκευής, αυτοκίνητο μεταφοράς των μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις της και έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.  

 
Γενικά στοιχεία  

Νομική μορφή:  ΕΕ Δύναται η μεταφορά έδρας  
Κατηγορία βιβλίων:    
Έτος ίδρυσης:  1987   
Εργαζόμενοι (πλήρους απασχ.).: 8   
Εργαζόμενοι (μερικής απασχ.): 2    
Μηνιαίο ενοίκιο/Όροι:  20.000 €   
Εναπομείνουσα διάρκεια ενοικίου (σε έτη): 3   
web site:    

 

Ανταγωνισμός & προοπτικές ανάπτυξης  
Η επιχείρηση αντιμετωπίζει τον τοπικό ανταγωνισμό όπως και οι άλλες επιχειρήσεις. Αριθμητικά αναφερόμαστε σε 3-4 αξιόλογους ανταγωνιστές, αλλά η 
μακροχρόνια πορεία της επιχείρησης, η φήμη και πελατεία, ο υψηλός βαθμός εξυπηρέτησης (customer care) και η πλήρη και ολοκληρωμένη γκάμα 
προϊόντων και υπηρεσιών καθιστούν την πορεία της επιχείρησης ιδιαίτερα σταθερή. Αξίζει να σημειωθεί, ότι λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η 
χώρα μας, οι συνέπειες επί των πωλήσεων για την εταιρεία είναι η ίδια με εκείνη του ανταγωνισμού. Η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση 
είναι από τις πρώτες που επηρρεάστηκαν από την οικονομική συγκυρία αλλά και η πρώτη που θα ανακάμψει. Επιπλέον, η δραστηριοποίηση της εν λόγω 
εταιρείας στις ενοικιάσεις περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων αποτελεί διέξοδο για τις επιχειρήσεις-πελάτες λόγω ότι αυτή η υπηρεσία δεν τους 
στερεί ρευστότητα (απ' ότι, αν αγόραζαν ένα μηχάνημα) και επιπλέον ενισχύει τα έξοδα με εμφανείς φορολογικές ελαφρύνσεις.  

Υποστήριξη & Εκπαίδευση  
Οι εταίροι θα παρέχουν την ανάλογη περίοδο εκπαίδευσης και υποστήριξης στον νέο ιδιοκτήτη. Επιπλέον, το υφιστάμενο εξειδικευμένο προσωπικό 
αποτελεί εχέγγυο της συνέχισης της πορείας της.  

Πληροφορίες συναλλαγής  

Είδος Συναλλαγής: Πώληση           Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: 

Ζητούμενο τίμημα: 650.000 €           Αποσβέσεις παγίων  

Λόγοι Πώλησης: Κόπωση επιχειρηματιών         Αναπόσβεστα πάγια  

              Αποθέματα  

              Απαιτήσεις  

              Ίδια κεφάλαια  

              Διαθέσιμα - Ταμείο  
Οικονομικές διευκολύνσεις  

Οι εταίροι διατίθενται, αναλόγως την περίπτωση, να παρέχουν οικονομικές διευκολύνσεις στον αγοραστή.  

Επισυναπτόμενα αρχεία  
x x  

Διαθέσιμες φωτογραφίες  



  


