ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС
Продажба на бизнес за шиене на дамско облекло. Фирмата е основана
през 2001 г., седалището е в гр. Разград, разположен на 80 км. южно от гр.
Русе. Основна дейност е изработка на ишлеме на дамски облекла –
връхни, спортни и ежедневни. Със своето високо качество на изработка и
срок, фирмата е търсен и утвърден партньор на английския, немския и
френски пазари. Бизнесът на фирмата е сертифициран по международни
признати стандарти - ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2007
Производството се намира в удобната централна градска зона на града,
разполага с терен от 2 300 кв.м. и сграда на три етажа с РЗП 1 550 кв.м.,
топлоизолирана с положена съвременна мазилка и газоснабдена. Първия
полуетаж е 500 кв.м. и се използва за склад. Разположени са всички
сервизни помещения за парогенераторите, вакуммашината, котела за
отопление на газ. На етажа има оборудвани кафе-бар и столова за
работниците. На първия етаж на площ от 630 кв.м. има позиционирана
шевна бригада, довършителна, крайно гладене и окачествяване. На втория
етаж е кроялната зала с две кроялни маси – 11 и 9 метра, промишлена
преса за подлепяне на детайли и банцинг. Не етажа е разположена и
втората шевна бригада. Всяка бригада има маси за междинно гладене,
шевни машини и оверлози, както бригадир, технолог и междинно ОТК.
Техниката е съобразена с естеството на изделията, които се изработват.
Налично среден и тежък клас съвременни шевни машини, машина за
прикачане на ръкави, автомат за изработване на филетки, машина за
прикачане на подплънки, машина за прикачане на лезир, всички видове
оверлози – 5, 4 и 3 конечни, двуигловки, покривни, иличарки,
копчешиещи, маси и ютии за крайно гладене, механични преси за крайно
гладене на тежка конфекция, кукла за гладене, машина за почистване на
петна, автоматична машина за изработване илик око, копчешиеща машина
и за изработка на подложка на копчето.

Във фирмата работят високо квалифицирани шивачки и ръководен екип.
Числеността на персонала е 77 работници и служители. Месечните
възнагражденията варират от 610 до 800 лева.

ПРОДАЖНА ЦЕНА- 735 000 евро
Цената за продажба на цялостния бизнес на фирмата с прилежащата
производствена сграда, машини и персонал.

Икономически параметри:
-

Балансова стойност на активите – близо 1 000 000 лв.
Ръста на ЕБИТДА за 2019 г. спрямо 2018 г. – над 3 пъти.
Стабилни приходи от експорт на продукция.
Ниски разходи за възнаграждения и доказана лоялност на заетия
персонал към фирмата.
- Задълженията над 1 г. ще бъдат погасени от продавача при
продажбата.
Параметри:
Сума на актива
Печалба
Собствен капитал
Задължения над 1 г.
Приходи от продажби от основна дейност
Приходи от оперативна дейност
Общо разходи за оперативна дейност
Разходи за амортизации
Средно списъчен брой на персонала
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