
Due diligence
- med landmandsbriller



Per Sørensen, 41 år 

Uddannet driftsleder, 3 årig HH + det løse

Svineproducent siden 2004

1.080 søer med eksport af 30 kg’s grise og opfedning 6.000 slagtesvin

515 ha planteavl, drevet med egne maskiner



Hvorfor interessere sig for det der 
due diligence 

• Hvornår skal vi bruge en værdiansættelse?
• Når vi skal sælge eller købe
• I vores regnskab
• Til at overbevise vores finansieringskilder

• Det gør ham på den anden side af bordet…. måske
• Det er altid en fordel at være forberedt på modpartens tankegang, og hvad der er 

værdifuldt for vedkommende

• Der er kommet flere forskellig ”typer” på den anden side af bordet
• Banker, investorer, detailkæder, Vækstlån etc.
• Fælles er, at der stilles større krav til sikkerheden i projektet



Værdiansættelse
Den eneste rigtige værdiansættelse 
er den, som køber og sælger bliver 
enige om!
- Og den vil fortsætte

-Hvordan kan vi påvirke den?

Vi værdiansætter efter aktiver
- subjektivt?



Mine erfaringer

• Finansieringsmulighederne ændre sig løbende
• Vi skal kunne underbygge vores værdisætning på så mange måder 

som muligt
• Begynd at samle dokumentation, som underbygger din forretning og 

dine værdier
• F.eks. effektivitetstal, udbyttetal i marken, drænkort, logbøger på maskiner, 

driftsgrensanalyser, miljø, knowhow, etc.

• Forstå regnearket og hvad der giver bundlinje



Mine erfaringer

• Husk, at et overskud på +100.000 vil give 100.000*x år mere i værdi i 
et regneark (og i virkeligheden)

• Vores gamle traktor eller bil er faktisk ret god, når vi skal sælge. Men 
hvad vil du selv give for den?

• Prøv f.eks. at tage kameraet med ud og tage nogle billeder. Også i de 
hjørner, der ikke er så pæne. Flyv en tur med drone og gør det 
samme. Se billederne fra en regnvejrsdag og sammenlign dem med 
nogle fra en solskinsdag



Spørgsmål
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