
Anonym præsentation, 
handelsvirksomhed

Branche Import, salg via b2b, b2b2c, b2c, samt web

Ydelser Bæredygtige innovative affaldssystemer

Ansatte 1 (deltid)

Omsætning DKK 1,0 mil. (2019) 

Etableret For godt tre år siden

Resultatforventning DKK 460.000 (2018-22, korrigeret beregning). 

TK/ 11.09.2020 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.
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Kompetence områder

- Fleksible produkter til b2b, b2b2c og b2c.

- Egne design, fuldt ejerskab til unikke værktøjer.

- Designregistreret på alle væsentlige markeder.

- Højt serviceniveau, fleksibilitet og pålidelighed.

- Effektiv administration, lagerforhold og logistik.

- Omfattende viden om markeder, potentielle 
brugere.

- God opbygning af relationer, brand og image.

- Fokus på boligselskaber, grossister, private o.a.

Forretningsområder

• Bæredygtige affaldssorteringssystemer med 
holdbare pose- og beholderløsninger, fleksible for 
tilpasning til indretning, til sorteringsbehov og til 
alle kapacitetsbehov.

• Forbrugsvarer er poser, klips og gensalg til 
udvidelse/ erstatning af systemer. En del af 
genbrugsmateriale.

TK/ 16.09.2020 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.
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Detail/ dagligvaresektor

Web salg

Boligselskaber

Kommuner

Messer

Business kunder

Eventkunder

Grossister
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1Produktgrupper
Fordeling af salg
i de fire produkt-
grupper:

Kundetyper
Fordeling
af salg:

FAKTA BOKS
Danskerne skal sortere affald i langt højere grad. Regeringen 
foreslår en stribe initiativer, som skal nedbringe klimaaftryk-
ket. Virksomhedens produkter imødekommer ønskerne og 
bliver dermed særdeles attraktive. Se regeringens strategi her.

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/regeringen-vil-have-co2-regningen-for-affald-ned/


FAKTA BOKS: Relationer – værdikæde – ejerskab til koncept
Virksomheden har en velfungerende værdikæde fra de 
kundedrevne fleksible løsninger over produktion til logistik. 
Virksomhedens værktøjer er robuste og produktionen rummer 
den nødvendige kapacitet for køber til udvikling af markedet.

TK/ 15.09.2020 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.
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Unikke fleksible løsninger til affaldssortering

- Virksomheden har fulde rettigheder – og 

værktøjerne – til de markedsførte løsninger.

- En af løsningerne er produceret i Kina, en anden 

produceres i Tyskland, hhv. i Danmark, delvist af 

genbrugsplast.

- De æstetiske og smarte design gør det let, at 

sortere affaldet til genbrug.

- De politiske vinde blæser klart i selskabets retning 

og allerede nu er selskabets egenudviklede 

løsninger i stand til, at imødekomme de både 

efterspurgte og grønne sorteringsbehov, samt 

forbrugerkrav, der byder sig i de kommende år.

Store eksportmuligheder

• Danmark som foregangsland indeholder store 
salgsmuligheder allerede nu, men også i resten af 
EU, samt i tredjelande har man fokus på sortering 
ved kilden.

• Eksportmulighederne er derfor store og alene 
selskabets hjemmeside og webshop kan nemt 
oversættes til de nære, men store markeder, der 
befinder sig rundt omkring os.

• Fleksibiliteten i systemernes mange muligheder for 
sammensætning efterkommer de fleste behov. Der 
skal derfor ikke investeres i nye værktøjer, når de 
enkelte landes nye krav og ønsker til løsninger og 
sammensætning imødekommes.



Kundeforhold

- Virksomheden har gode kunderelationer; der er 
tillige en del engangssalg og salg af forbrugsvarer.

- Alle kunder bidrager positivt til driftsresultatet.

- Ingen afhængighed af en, eller enkelte kunder.

- Virksomhedens salgsindsats har været meget 
begrænset, mest udført via internet.

- Undersøgelse blandt tilfældigt udvalgte kunder viste, 
at hele 94 % ville anbefale løsningen til andre.

TK/ 11.09.2020 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.
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FAKTA BOKS Tænk miljø og økonomi: Produkterne bidrager til 
et bedre miljø, når sorteringen af affald sker direkte ved kilden 
og kunder kan spare bøder ved mindre, eller eliminering af 
fejlsortering. Største kunde i 2019: 11 %, næststørste: 6 %.

29%

25%

45%

1% B2B

B2B2C

B2C

Øvrigt salg

Grøn og bæredygtig import- og handelsvirksomhedGrøn og bæredygtig import- og handelsvirksomhed

Kundemuligheder

• Private, primært via netsalg, herunder eksport.

• Boligforeninger, kommuner, virksomheder, 
hospitaler, plejehjem, kantiner, nybyg-gerier, 
biografer, skoler, storkøkkener.

• Køkkenvirksomheder (som HTH o.a.).

• Eksport til b2b og b2b2c, herunder via platforme 
som Amazon i SE, UK og andre markeder.

• Event-, hotel- og restaurationssektoren.

FAKTA BOKS
Stigende folkelig opbakning og politisk krav den vedtagne 
nationale affaldsstrategi, vil medføre store salgsmuligheder til 
nybyggerier og større renoveringer af boligmassen.



Udviklingspotentiale

- Telefon-, net- og eksportsalg, samt opsøgende salg.

- Private label og længerevarende rammeaftaler.

- Produkter med internationalt potentiale.

- Optimeret kundegrundlag og optimering af webshop.

- Grænseoverskridende e-handelsløsninger.

- Salg via detailhandel: byggemarkeder, varehuse o.l.

- Direkte og indirekte salg via b2b, b2b2c og b2c 
markedsføring i trykte, digitale og tv-medier.

- Partnerskab/ samarbejde eller opkøb af 
kompletterende virksomhed.

TK/ 11.09.2020 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.
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Domicil i københavnsområdet

• Drives fra hjemmekontor, lager i frihavnen.

• Behov for kontor/ mødefaciliteter, ca. 10-12 m².

• Adresse er underordnet for virksomhedens drift –
kan i princippet være i hele Danmark

• Solid producent og partner i Kina, som tager sig af 
kvalitetssikring mv.

FAKTA BOKS
Virksomheden har en effektiv administration, god 
kundedatabase/ relationer, samt behov for lager på ca. 30 
pallepladser. Fremtidig udvikling af virksomheden kan ske 
organisk uden yderligere kapitaltilførsel.



Overdragelsesforhold

• I det omfang en køber ønsker det, tilbyder sælger 
efter nærmere aftale, at være til rådighed for 
køber en tid efter overdragelsen.

• Handelen gennemføres som kontant afregning ved 
anpartsoverdragelsen.

• Alle materielle og immaterielle rettigheder er ejet 
af selskabet.

• Der er på det foreliggende grundlag meget 
begrænset behov for supplerende driftskapital.

• Mægler tilbyder parterne assistance gennem hele 
processen, herunder med evt. kontakt til 
parternes revisorer og advokater. Sker alene på 
forud aftalte vilkår med sælger.

Årsag til salg

- Sælgere driver tillige virksomhed i andre brancher.

- To af de tre sælgere er flyttet til udlandet.

- Sælgere har grundet andre aktiviteter ikke haft 
tilstrækkeligt fokus på salg og markedsføring.

- Sælgere føler, at der skal nye kræfter til, at udnytte 
det færdigudviklede potentiale og bringe 
virksomheden til et nyt niveau.

FAKTA BOKS: Bæredygtighed + grøn profil + miljø - Co2 = værdi
Værdien i virksomheden er bl.a. det store potentiale i de 
mange kundegrupper, herunder de nye generationers positive 
indstilling til affaldssortering og genbrug . Dertil kommer en 
meget stor bruttoavance på både system og forbrugsvarer, 
samt de mange uudnyttede muligheder for mersalg.

TK/ 11.09.2020 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.
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Investeringsoverblik

• Virksomheden har alle år udvist 
positiv likviditet og indtjening.

• Positivt dækningsbidrag og likviditet 
kan forventes allerede fra første 
investeringsår.

• Kapitalbehov er <DKK 2,0 mil. 
afhængig af model og endelig aftale.

• Ved salg til anden virksomhed kan 
kapitalbehov og omkostninger sænkes 
meget hurtigt. 

TK/ 15.09.2020 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.
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INDTJENING OG RESULTAT - NØGLETAL R 2019 F 2020
Dækningsgrad (dækningsbidrag ift. omsætning) 53,0% 62,0%
Afkastningsgrad (resultat efter afskrivninger ift. passiver) 76,0% 47,0%
Overskudsgrad (resultat efter afskrivninger ift. omsætning) 37,0% 77,0%
LIKVIDITET OG FINANSIERING R 2019 F 2020
Likviditetsgrad 1 (omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld) 207,0% 400,0%
Likviditetsgrad 2 (omsætningsaktiver - varebeh. i.f.t. kortfristet gæld) 39,0% 248,0%
Varelagerets oms.hastighed (net.oms. x 365 ift. lager over valgt periode) 5,47 1,59
Debitorernes omsætningshastighed (alle tilgodehavender) 415,0 114,8
Egenkapitalens gearing (i forhold til gælden), minus evt. gæld til ejer(e)*** 0,8 0,4
SOLIDITET OG RISIKO R 2019 F 2020
Egenkapitalens forrentning (i forhold til resultat efter skat) 107,0% 56,0%
Soliditetsgrad  (egenkapitalen i forhold til samlede aktiver) 55,0% 66,0%
Nulpunktsomsætning 292.450 181.060

EBIT korrektioner/ normaliseringer F 2020 B 2021
Direktørløn, realiseret -70.000 -46.400 
Skønnet korrekt dir.løn, 16-17 t/ md. til 19-20 t/ md. 45.000 54.000
EDB udgifter/ software 0 0
Udvikling Web -6.000 0
Kampagne Københavns Kommune -51.000 0
Afskrivninger -20.000 -20.000 
Huslejeomkostninger 0 0
Skønnede korrekte huslejeomkostninger 0 0
Øvrige reguleringsposter?? 0 0
Skønnede øvrige poster?? 0 0
Difference indarbejdet i forventninger og budget -102.000 -12.400 



EBITDA 2019/22
Forventet snit inkl. 
korrektioner og 
indeholdt lønning:
DKK 460.000

Bogføringssystem: 
Economic

Selskabssalg *
Udbudspris er inkl. 
fastsat egenkapital, 
DKK 187.000

Ideel køberprofil

1. Privat køber med erfaring fra 

handelsvirksomhed, import, 

salg, udvikling. Kendskab til 

affaldsområdet en fordel, men 

ikke en forudsætning.

2. Privat eller virksomhed, der 

ønsker adgang til attraktive 

produkter i trend og tidsånd.

3. Virksomhed i samme eller 
supplerende branche, som 
ønsker, at udvide aktiviteterne.

4. Velegnet for ægtepar, med 
indledningsvis supplerende 
indtægt. Nem overtagelse.

Udbudspris *
DKK 2.000.000

Værdi-indikation
Spørg mægler

Udbudspris og økonomisk overblikUdbudspris og økonomisk overblik

Driftsherreløn, nuværende
Beregnet 16-20 tim./ md til 
godt 45-54.000 årligt. Under 
corona er timeforbrug mindre. 

Forrentning (+EK)
Ca. 4 - 5 år

TK/ 15.09.2020 Uden ansvar -
forbehold for fejl og mangler.

FAKTABOKS
Beregninger er foretaget på baggrund af realiseret 2018-20 og frem-
skrevet budget 2020-22, med foretagne korrektioner til specifikationer.
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Resultat Resultat Resultat Forventet Budget Estimat
Selskab - korrigeret opstilling - drift R 2017 R 2018 R 2019 F 2020 B 2021 E 2022
Nettoomsætning 433 932 996 555 1.046 1.109
Produktions-/ øvr. variable omkostn. 128 211 473 213 492 521
Bruttoresultat 305 721 523 342 554 588
Personaleomkostninger 11 20 70 46 55 57
Kapacitets/ faste omkostninger (KFO)** 154 184 43 44 45 46
Øvrige driftsindtægter (- ved neg.) 0 0 0 200 0 0
EBITDA 140 517 410 452 455 485
Afskrivninger 33 38 42 22 2 3
EBIT 107 479 368 430 452 483
Finansielle poster (- ved neg.) 0 0 -3 0 0 0
Resultat før skat 107 479 365 430 452 483
Skat 24 105 80 95 99 106
Resultat efter skat 83 374 285 335 353 377
Aktiver
Anlægsaktiver i alt 34 34 34 34
Varebeholdninger 364 335 352 373
Debitorer 6 6 6 6
Likvide beholdninger 79 541 887 1.256
Omsætningsaktiver i alt 0 0 449 882 1.245 1.635
- invest/år 33 38 76 22 2 3
Aktiver i alt 0 0 483 916 1.279 1.669
Passiver
Egenkapital 266 601 954 1.331
Hensættelser 0 95 99 106
Langfristet gæld 0 0 0
Varekreditorer 13 13 14 15
Øvrig kortfristet gæld 0 0 204 207 212 218
Gæld i alt 217 220 226 233

Passiver i alt 0 0 483 916 1.279 1.669


