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   Inden vi taler due diligence

• Salg 
- forespørgsel hos 
ejendomsmægler/ DLBR 
og/eller egne beregninger

• Køb 
- udarbejdelse af 
købsbudget ud fra egne 
beregninger/DLBR

• Investering 
- opstilling af 
investeringskalkule 
(egen/DLBR?)

• Optimering
- egne beregninger/DLBR

Hvad gør en (kommende/eksisterende) landmand ved: 



  

     
    

   Virksomhederne er forskellige, og det er risikoen også!
Salgsopstillinger – er virksomheden attraktiv og rigtig prisfastsat?



  

     
    

   Hvad er risikoen ved køb/investeringer og salg?

For køber er risikoen, at der ikke kan genereres (tilstrækkelig) 
overskud i den købte virksomhed. 

Alternativt kan en investering vise sig at være for risikobetonet 
med et bedriftstruende tab til følge. 

For sælger er risikoen, at den forventede værdi ikke kan 
realiseres.



  

     
    

   Hvad er due diligence?

En grundig undersøgelse af virksomheden (rettidig omhu)

Formål med due diligence
- at skabe klarhed og indsigt i forudsætninger for køb (eller investering) 
- afprøve forudsætninger til afdækning af potentialer og risici
- fremgangsmåde og metode til køb og salg af virksomhed 
- kvalitativ supplement til økonomiske beregninger



  

     
    

   Hvad kan due diligence undersøgelsen bruges til?

Due diligence skal sikre, at køber ikke køber katten i sækken 
eller foretager forkerte investeringsbeslutninger.

Due diligence kan også benyttes som redskab til optimering og 
derigennem sørge for, at virksomheden altid er salgsklar. 

Due diligence kan derfor også benyttes af sælger til bedre at 
værdiansætte sin virksomhed.  



  

     
    

   
Due diligence – generelt



  

     
    

   

Due diligence ved køb af et parcelhus
• Step 1 – Køber og sælger nærmer sig hinanden 

prismæssigt
• Køber har værdiansat huset og har fremlagt et 

bud ind på huset til mægler.
• Step 2 – Køber gennemfører sin egen due 

diligence på huset.
• Salgsopstillingens oplysninger undersøges 
• Tilstandsrapportens elementer undersøges 

(evt. ved hjælp af sagkyndig)
• Lokalplanen undersøges
• Andet

• Step 3 – Forhandling om pris og andre vilkår
• Step 4 – Købsaftalen underskrives

Due diligence – processen



Faser i due diligence - 360° virksomhedsanalyse



  

     
    

   Due diligence faser i landbruget

Økonomisk og skattemæssig 
due diligence
• Analyse af virksomhedens 

økonomi (faktiske situation)
• Efterprøve værdiansættelse og 

skattemæssige forhold 
Miljømæssig due diligence

• Nuværende og fremtidig 
situation

Juridisk due diligence
• Væsentlige kontraktforhold 

(Forpagtningsaftaler, 
ansættelsesforhold mv.)

Teknisk due diligence
• Gennemgang af aktiver og 

produkt
Management due diligence

• En gennemgang af ledelse og 
organisation

Kommerciel due diligence
• Markedspotentiale for 

fremtidig fortjeneste 
Operativ due diligence

• Forbedringspotentiale – kan 
forretningsplanen udføres 
med nuværende setup



  

     
    

   Hvad kan undersøgelsen bruges til?

Hvordan kan der skabes merværdi?
• Hvilke dele er profitable, og bør der foretages investeringer?

Helt konkret kan/skal due diligence supplere den 
økonomiske værdiansættelse.  

Afhængig af værdiansættelsesmetode er due diligence 
en del en strategiske regnskabsanalyse



  

     
    

   Værdiansættelsesmetoder



  

     
    

   Due diligence værktøj med fokus på værdiansættelse 
Værdiansættelsesmetode DCF-model Multipel-metoden Substans-metoden Mæglerværdi

Værdi

Due Diligence faser
Management due diligence
Teknisk due diligence 
Kommerciel due diligence 
Operativ due diligence 
Immaterialretlig due diligence 
Økonomisk due diligence 
Skattemæssig due diligence 
IT-mæssig due diligence 
Miljømæssig due diligence 
Juridisk due diligence 
Forsikringsmæssig due diligence 
Værdi i alt -kr.                 -kr.                  -kr.                      -kr.            



  

     
    

   Due diligence og værdiansættelse



Hvilken type virksomhed er landbrug?
Ejendomsinvesteringsvirksomhed 
(jord)?

Eller begge dele?

Produktionsvirksomhed?



Ejerskiftemodeller - køber

FORPAGTNING 1

FORPAGTNING 2

FORPAGTNING 3

VSO/SELSKABKOMPAGNISKAB



Ejerskiftemodeller - sælger

FORPAGTNING
1. Hele bedriften
2. Staldanlæg
3. Kombination

DELSALG
1 ejendom
+ Jordlod 1

DELSALG
Staldbygninger
Stuehus
Bortforpagtning af jord

DELSALG
1 ejendom
+ Alt produktion

SALG AF HELE BEDRIFTEN

OMDANNELSE TIL SELSKAB

EKSTERNE INVESTORER

MEDARBEJDER MV.

KØBERANDELE
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