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KUNDE:PORTRÆT

Fra overlevelse 
til fremtidssikring
Da slamsugervirksomheden Sydslam A/S

skulle opbygge en ny organisation i sen-

sommeren 2009, kunne man ikke tænke

længere, end hvad morgendagen bragte

af nye økonomiske udfordringer. Men

med tiden og med hjælp fra blandt andre

INFO:REVISION har man i dag etableret

en sund virksomhed, hvor man har over-

skud til at fokusere mere på udvikling

end blot brandslukning. 

“Vi er kendt i branchen som nogle bonde-

røve. Og det er positivt ment,” indleder

driftschef og partner i Sydslam A/S, Bo

Christiansen. “Vi er ikke så tunge at danse

med som nogle af de større spillere på mar-

kedet. Vi kender vores kunder, og de kender

os. Det betyder også, at vi altid er villige til

at gå den ekstra meter, der skal til for at

løse opgaven. Og kan man ikke komme den

lige vej til målet, løber vi gerne i zigzag. Det

er vores kendetegn.”

Mens Bo Christiansen og administrerende

direktør og partner Michael Håkonsson for-

mulerer slamsugervirksomheden Sydslams

værdigrundlag i dag, kan de ikke lade være

med at trække lidt på smilebåndet. For det

er ikke mere end to år siden, at netop de to

sammen med den tredje partner i firmaet,

Jacob Mathiassen, dagligt kiggede hinanden

dybt i øjnene og overvejede, om det fælles

projekt overhovedet var økonomisk bære-

dygtigt. “Der var en periode i starten, hvor

hver dag mere eller mindre var ren overle-

velse. Det var hårdt,” fortæller Bo Christi-

ansen. 

Behov for rådgivning

Forhistorien til Sydslams usikre situation

var, at den gennem flere generationer fami-

lieejede virksomhed med tidligere eneejer i

spidsen havde forpligtiget virksomheden

mere end godt var. Eneejeren gik desværre

hen og døde pludseligt i slutningen af 2008.

Der blev nedsat et lederteam, som skulle for-

søge at samle virksomheden op igen. Dette

var dog ikke muligt på grund af de store for-

pligtelser, selskabet havde påtaget sig, og

man måtte i forsommeren 2009 desværre

lukke selskabet ned. Tilbage sad den gamle

lederkreds og spurgte hinanden, om det vir-
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Om Sydslam

Sydslam udvikler og markedsfører

ydelser, der dækker behov for be-

handling og bortskaffelse af fly-

dende affald, hvad enten det er

vand- eller kemikaliebaseret. Syd-

slam udvikler og markedsfører der-

udover ydelser, der dækker behov for

miljørigtig rensning af maskiner,

anlæg, ovne og lignende. Der er ca.

40 ansatte i virksomheden.

kelig skulle være enden på Sydslams hi-

storie? Eller om man skulle forsøge at

bygge noget nyt op fra grunden? Svaret blev

et ja, så i al hast og med en kundeportefølje,

der behøvede daglig service, stiftede man det

nye Sydslam og fandt et lejemål i Greve, der

kunne huse virksomhedens store vognpark.

“Det var op ad bakke i begyndelsen. Vi ople-

vede stor modgang fra omverdenen, fordi vi

slæbte rundt på arven fra det tidligere Syd-

slam,” husker Michael Håkonsson. “Det

betød blandt andet, at vi skulle købe alt kon-

tant, hvilket selvfølgelig er hårdt for en ny-

startet virksomhed. Det lykkedes os dog at

komme igennem den svære første tid, men

da den var overstået, følte vi ret hurtigt et

behov for andet og mere end bare revision af

vores forretning. Vi havde brug for input på

hele virksomheden og fik via et af de eks-

terne medlemmer i vores bestyrelse kontakt

til INFO:REVISION, som efterfølgende fo-

retog et økonomitjek af alt. Det åbnede

vores øjne for nogle optimeringsmuligheder,

vi ikke selv havde set.”

Stærke og svage sider

Som Bo Christiansen forklarer, konstaterede

økonomitjekket bl.a., at mange af Sydslams

indgåede aftaler ikke var gunstige for virk-

somheden, idet de var tegnet i en hektisk op-

startsfase, hvor man havde følt sig presset

til at komme hurtigt i gang. Gennemsynet

førte bl.a. til, at man med hjælp fra

INFO:REVISION og en advokat fik for-

handlet en betydelig prisreduktion hjem på

Sydslams leasingkontrakter.

“Den rådgivning, vi fik, betragtede vi som en

investering. En investering, der havde meget

stor betydning for vores forretning, og som

allerede har tjent sig selv hjem flerfoldigt,”

siger Bo Christiansen.

Udover at dykke ned i leasingaftalerne teg-

nede INFO:REVISIONs rapport et generelt

billede af virksomhedens økonomi og frem-

hævede henholdsvis stærke og svage sider. 

“Rapporten udfordrede os som virksomhed

på både den korte og den lange bane. Den

gik ind og kiggede på vores finansielle sam-

mensætning – rykkerprocedurer, hvordan vi

betalte vores kreditorer, hvordan vi håndte-

rede vores debitorer osv. – samtidig med, at

vi blev tvunget til at tænke på, hvad vi ville

om fem år. Og ikke mindst hvordan vi ville

nå derhen. Det var meget værdifuldt,” for-

tæller Michael Håkonsson og forklarer, at

en af konsekvenserne af det finansielle gen-

nemsyn bl.a. har været, at man i dag får

faktureret langt hurtigere end tidligere med

en bedre likviditet til følge. 

Den personlige relation

I dag er der ro og overblik over Sydslams

forretning. I 2010 tegnede man en stor

landsdækkende kontrakt med DONG, og

som Bo Christiansen betegner det, lægger

den en god, solid bund i virksomhedens om-

sætning flere år ud i fremtiden. Med hensyn

til INFO:REVISIONs rolle fremadrettet, så

forventer man fortsat at gøre brug af revi-

sions- og konsulenthusets store erfaring med

at få virksomheder til at tage sig professio-

nelt ud i forhold til omverdenen, når det er

påkrævet. Som man eksempelvis gjorde det

i efteråret 2010, da INFO:REVISION hjalp

Sydslam med forarbejdet og deltog i det en-

delige møde, da man ønskede at skifte bank. 

“De ved jo præcis, hvor man skal sætte ind,

og hvad man skal fremhæve i sådan en si-

tuation. Den nye aftale betød, at vi fik en be-

tydeligt større kreditfacilitet, hvilket igen

har fået dagligdagen til at rulle lidt nem-

mere rundt end tidligere. Det er vi selvfølge-

lig glade for,” siger Bo Christiansen og lader

Michael Håkonsson supplere:

“I det hele taget har vi været meget til-

fredse med den sparring, vi har fået fra

INFO:REVISION gennem hele forløbet. De

er professionelle og fleksible. Det er næsten

lige meget, hvilket tidspunkt på døgnet jeg

har ringet, så har de taget telefonen. Jeg har

sågar prøvet at ringe til vores primære kon-

takt i hans ferie, hvor han sad sydpå med en

drink i hånden. Og det fortæller det måske

meget godt; man har en personlig relation til

hinanden, og det stemmer meget godt over-

ens med vores eget værdisæt. De kender

også deres kunder, ligesom vi gør en dyd ud

af at kende vores.”

■

7INFO:UPDATE 2011

”Den rådgivning, vi fik,
betragtede vi som en 
investering. En investe-
ring, der havde meget
stor betydning for vores
forretning, og som alle-
rede har tjent sig selv
hjem flerfoldigt.”


