SALGSPROSPEKT

www.Bedriftsborsen.no

SPORTSBAR I SKIEN
STABIL OMSETNING OG GOD INNTJENING

Beliggenhet:
Skien, Grenland

Pris antydning:
Kr. 790 000,-

MEGLER:

Per Arne Reiersrud
Telefon: 91 77 27 36
E-Post: 22 61 21 00

Omsetning:
Kr. 7 083 000,-

Husleie:
Kr.425.000,-

Generell informasjon

Drift

Selskapets navn:
Etablert:
Nåværende eier:
Bakgrunn for salg:
Antall ansatte:
Årsverk:

Konsept:
Åpningstider:

NEW METS SPORTSBAR AS
1996
2005
Andre prioriteringer
25
5

Sportsbar
Man – tors 18:00 – 24:00
Fredag
18:00 – 02:30
Lørdag
12:00 – 02:30
Søndag
12:00 – 24:00

Husleie/lokalitetene
Husleie:
Areal:
Husleiegaranti:
Løpetid leiekontrakt:
Forlengelse:
Felleskostnader:
Adresse:
Parkering:

Ca. Kr. 425.000,- pr år
Ca. 180m2
Kr.150.000,01.01.2016
10 år
Kr. 55.000,- pr år
Henrik Ibsens gate 4
3724 SKIEN
God

Finansiell informasjon
Omsetning 2014:
Lønnsprosent:
Varekostnad:
Varelager:

Kr.7.083.000,Ca.36,7%
Ca.26,7%
Ca Kr.150.000,-

Diverse informasjon
Kompaniskap:
Nei
Offentlig pålegg:
Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Leiekontrakt og regnskap

Objektet:
Vi har her for salg en godt etablert, ekte sportsbar med lange tradisjoner. New Mets Sportsbar ble etablert midt på
90`tallet i Skien Sentrum. Sportsbaren viser alle typer sportsbegivenheter, men har i dag hovedfokus på fotball, med
travsport som en god nummer to. Sportsbaren er Liverpool supporternes stampub i området, som er en aktiv
supporterklubb med godt oppmøte på kampdager. Det er også godt engasjement for travsporten noe som gjør at New
Mets Sportsbar er blant topp 20 kommisjonærer på landsbasis hos Rikstoto. På torsdager arrangeres det quiz, som er
en veldig populær aktivitet og som holder et høyt nivå. I helgene rigges det til med dansegulv i lokalene, og stedet
fylles med festglade mennesker. I tillegg til de faste aktivitetene stedet har, arrangerer de også mange arrangementer
med kjente artister i lokalet både i form av standup og konserter. Lokalet har sitteplasser til ca. 100 og er
branngodkjent for ca. 250 personer. Sportsbaren har en stor uteservering rundt hele fasaden med to innganger til
lokalet. Uteserveringen ligger med utsikt mot Skien torg og Skienselva og har ca. 70 sitteplasser. New Mets Sportsbar
har skjenkebevilling med alle rettigheter.
Lokalet er sjarmerende med to «avdelinger», dekorert med sportseffekter som signerte fotballdrakter og bilder på
vegger og tak. I hele lokalet finner man tvskjermer for visning av sportsbegivenheter, samt et godt lydanlegg.
Hovedavdelingen har den største bardisken, og er det naturlige samlingspunkt i lokalet. Den andre avdelingen er et
mer åpent rom hvor det er dansegulv i helgene. Denne avdelingen har også en bardisk som er åpen i helgene og
ellers ved behov. Uteserveringen er romslig og har elektriske- heldekkende markiser og varmelamper. I kjelleren er
det god lagringskapasitet.
Dagens eiere har drevet stedet i ni år, hatt en god stabil omsetning på mellom kr. 7,5 – 8,5 mill. med et snitt resultat
før skatt de tre siste årene på ca. kr. 730 000,Prospektet er basert på salg av virksomheten.

BedriftsBørsen AS Lørenveien 41, 0585 OSLO
Tlf 22 61 21 00 NO994697447 post@bedriftsborsen.no
BedriftsBørsen AS fra sier seg ethvert ansvar for mulige feil i oppgitte opplysninger i dette prospektet.
Alle beløp er oppgitt ekskl mva. Selger og gårdeier må ikke kontaktes uten meglers godkjenning, en
slik overtredelse kan påføre selgers forretning skade noe vi innstendig ber om at respekteres.

Skien har vel 53.000 innbyggere og er landets 11. største by, med 52 077 innbyggere per 1. januar 2011. Byen
er Telemarks fylkeshovedstad og har en befolkning og et næringsliv i stadig økende vekst. Byen er en del av det
området som kalles Grenland som har ca. 100 000 innbyggere.
Det har vært satset tungt over mange år for å gi nytt liv til sentrum, et arbeid som har vært svært vellykket. Arbeidet
fortsetter og det er forventet at dette også skal gi en ytterligere befolkningsvekst til Skien. Byen har også sin egen
matfestival «mersmak» som foregår i store deler av sentrum i august hvert år. Kulturelt sett har Skien et stort tilbud,
bla. et stort bibliotek med flere filialer i nærmiljøene, den kulturelle storstua Ibsenhuset, Ibsen Teater, gallerier, museer
og et kinosenter.

Fordeler / muligheter:
Dette er en meget godt innarbeidet sportsbar i skien. New Mets Sportsbar er nøkkelklar og uten behov for å gjøre
noen store investeringer etter overtagelse. Stedet har stabil omsetning og god avkastning.
New Mets Sportsbar har flere etablerte faste arrangementer som er godt besøkt, bla travsport på onsdager, lørdag og
søndag samt quizkveld på torsdager. Konseptet og lokalet fungerer godt og det enkleste vil være å videreføre
konseptet, men tilføye mer engasjement og aktivitet. Puben ligger i tilknytning til torget i Skien hvor det finnes en
scene, denne kan lånes vederlagsfritt for å arrangere konserter, vise store sportsbegivenheter osv.
Sportsbaren har egen facebook side, men har ingen hjemmeside. Her ligger det et stort utviklingspotensial. Ved å
optimalisere kommunikasjonen både på facebook og med ny hjemmeside, vil man lettere nå ut med informasjon om
arrangementer etc. til både faste og potensielle kunder.

Pris- og verdivurdering:
Dette er en godt innarbeidet og godt utstyrt sportsbar som leverer stabilt gode tall. Prisantydning på kr. 790.000,- er
etter vår vurdering en gunstig pris.
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