
 
BedriftsBørsen AS Lørenveien 44, 0585 OSLO 
Tlf 22 61 21 00 NO994697447 post@bedriftsborsen.no 

 
BedriftsBørsen AS frasier 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. 

SALGSPROSPEKT  
 

 

Megler: 
Morten Persson 

 
T: 226 12 100 / M: 918 99 999 
E: morten@bedriftsbørsen.no 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Solid regnskapsbyrå 
Regnskapsbyrå rett utenfor Oslo selges 
grunnet pensjon. Stabil kundebase,  
10 års fartstid og gode resultater. 

 
 

Beliggenhet: 
Østlandet 

 
 

Prisantydning: 
Kr. 3.500.000,– 

 
 

Omsetning: 
Kr. 4.500.000,– 

 
 

Husleie: 
Kr. 198.000,– 

 
 

Se mer på bedriftsborsen.no 
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Familieeiet regnskapsbyrå selges nå videre. Byrået med tre autoriserte 
regnskapsførere har kontor på Skjetten, ca 25 minut ter fra Oslo sentrum. Den 
attraktive kundeporteføljen har god geografisk spre dning, med hovedvekt på det 
sentrale Østlandet. 

 

MERK: I mange tilfeller gir de offentlige tallene ikke det virkelige bildet av driften. Man bør derfor skaffe seg 
bedre kjennskap til hva som ligger bak tallene før man konkluderer. Megler bistår deg gjerne med dette.  

 
 
Tjenester 
Regnskapsbyrået har lang erfaring med regnskapsarbeid i ulike bransjer. De tilbyr sine kunder 
totalansvar, men åpner også for at kunden kan gjøre deler av regnskapet selv.  

Selskapet bruker det nettbaserte regnskapssystemet Tripletex, samt tilleggssystemet Maestro for 
årsoppgjør. Alle kundene har egne avtaler med Tripletex. 
 
Selskapet leverer følgende tjenester: 

• Regnskap 

• Føring, avstemming 

• Budsjettering og likviditetsplanlegging 

• Rapportering 

• Betalingsformidling 

• Lønnsarbeid 

• Registrering i Arbeidstagerregisteret 

• Skattemeldinger 

 

• Årsoppgjør 

• Rådgivning 

• Sameier og borettslag 

• AS, ENK, ANS og DA 

• Etablering av selskap- valg av 
selskapsform 

• Skattefri omdannelse 

• Momsregistrering 

 

 

Kundemasse 
Porteføljen teller i overkant 120 aktive kunder. Disse er primært mindre virksomheter, hvorav de fleste 
er aksjeselskaper. Kundene kommer fra hele landet, men de fleste er lokalisert i østlandsområdet.  

Kundemassen er å anse som svært stabil, og regnskapsbyrået valgte av kapasitetsmessige hensyn å 
ikke ta inn nye kunder i 2019. 

Regnskapsbyrået har egen nettside, men driver ingen form for markedsføring. 
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Drift 
Bedriften teller fem ansatte, hvorav tre er autoriserte regnskapsførere og to regnskapsmedarbeidere. 
Kontoret ble etablert i 2009, og eies av daglig leder og fagleder. Begge er autoriserte 
regnskapsførere. 

 

Fordeler og muligheter 
Man får her mulighet til å overta et veletablert regnskapsbyrå med stabil kundemasse. Selskapet har 
alle nødvendige godkjenninger og svært kompetente ansatte.   

Selskapet har hatt god økonomi over mange, år med stabilt økende omsetning. Dette har vært en 
bevisst strategi. 

Regnskapsbyrået har i 2019 ikke tatt inn nye kunder. De opplever imidlertid stadig forespørsler, og 
dette sier noe om markedet de opererer i og renommeet de innehar. Med aktiv markedsføring ansees 
vekstpotensialet som betydelig. 

Selskapet har et godt fundament som det med fordel kan bygges videre på. Virksomheten kan også 
integreres i et større system, dersom et allerede etablert regnskapsbyrå ønsker å overta. 

 

Pris og verdivurdering 
Selskapet har hatt jevn vekst over mange år. For regnskapsåret 2019 er omsetningen 4.8 MNOK mot 
4.5 MNOK i 2018. 

Bedriftsbørsen AS verdivurderer regnskapsbyrået til 3.500.000 kr 

Ved overtagelse av Aksjeselskapet skal transaksjon gjennomføres på «kontant og gjeldfri» basis. 

 

 

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet 
hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er 
«markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for 
virksomheten.  
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Generell informasjon :  
Selskapets navn:  På Forespørsel 
Etablert: 2009 
I disse lokalene:  2009 
Bakgrunn for salg:  Pensjon 
Antall ansatte:  5 
Årsverk:  5 
Web: Ja 
 
Husleie/lokalitetene: 
Husleie: 16.485 kr/mnd (eks mva) 
Areal: 124 kvm kontor + 10 kvm lager 

158 kvm totalt inkl. fellesarealer
Husleiegaranti: 3 mnd leie+fellesutgifter 
Løpetid leiekontrakt:  30.04.2022 
Forlengelse: Rett til fornyelse på nye vilkår 
Felleskostnader: 205/kvm per år (eks mva) 
Adresse: Skjetten 
Parkering:  3 stk (2.500 kr stk per år) 
  
 

Drift : 
Konsept:  Regnskapsbyrå 
Åpningstider:  08:00 – 16:00 
  
Finansiell informasjon: 
Omsetning 2019:  4,8 MNOK 
Lønnsprosent: 55% 
Varekostnad: 1.37% 
Verdi inventar:  50.000,- 
 
Diverse informasjon 
Kompaniskap: Nei 
Offentlige pålegg:  Ingen kjente 
Tilgjengelige vedlegg:  Regnskap/husleiekontrakt og 

anonymisert kundeliste 
  
 


