
  

I forbindelse med værdiansættelsen af virksomhederne vil jeg bede om følgende 
oplysninger: 

Bemærk, at det er ikke alle virksomheder der har oplysninger om samtlige punkter. Listen er en 
bruttoliste og der fremsendes det der er muligt. Dog er punkt 1 og 2 obligatoriske. 

1. Det vedhæftede spørgeskema med 6 konkrete spørgsmål udfyldes og returneres. Det er 
vedhæftet i Excel så i bare kan indtaste i de gule felter, gemme og returnere.  

2. Venligst fremsend skattespecifikationer til årsregnskabet for de seneste 2 år, der viser 
omsætningstal, vareforbrug mv. såfremt disse ikke fremgår af det officielle årsregnskab 
fremsendes. Vi trækker selv de officielle regnskaber og nøgletal fra databaser, men for 
mange virksomheder vises omsætning, vareforbrug og andre poster ikke.  

3. Foreløbig bogførte resultatopgørelse og balance i indeværende regnskabsår (for så lang 
tid der er bogført frem). 

4. Strategiplan eller præsentationsmateriale af virksomheden hvis dette materiale haves 

5. Budget: Som udgangspunkt gennemfører vi selv de fremtidige estimater for 
resultatopgørelse og cashflow i værdiansættelsen med udgangspunkt i 
vækstforventninger i branchen samt de nøgletal der kendetegner din virksomhed for de 
kommende 5 år. Vi kan også anvende jeres eget budget hvilket oplyses i 
værdiansættelsen. Derfor er du velkommen til at sende budget for det kommende år og 
op til fem år frem såfremt det haves og ønskes anvendt. Hvis der ikke foreligger konkret 
budget, er du også velkommen til at oplyse forventninger til omsætningsvækst for de 
kommende 1-5 år i procent hvis det ønskes anvendt.  

6. Venligst beskriv eventuelle specielle forhold omkring virksomheden der kan få væsentlig 
ekstraordinær indflydelse på vækst og indtjening de kommende år. Besvarelse af disse 
spørgsmål vil øge validiteten af rapporten. 

a. Hvis virksomheden primært er drevet af en ejer som også er direktør: Hvad er 
lønnen seneste regnskabsår? 

b. Er der ekstraordinære poster i seneste årsregnskab der har væsentlig betydning 
for resultatet? Det kan eksempelvis være ekstraordinær lagernedskrivning der 
påvirker bruttoavance, hensættelser til investeringer og hensættelse til 
fratrædelse af medarbejdere  

c. Såfremt strategiplan og/eller budgetter ikke medsendes: Er der igangsat tiltag der 
kan øge indtjening ekstraordinært eller mulige faktorer der kan påvirke indtjening 
ekstraordinært negativt for de kommende år. Hvis ja og det ønskes medtaget i 
rapporten, venligst beskriv hvad og konsekvens for indtjeningen. 

d. Kommentarer om faktorer der kan få indflydelse på indtjeningen og som ikke 
fremgår af nogle af punkterne oven over. Blot beskrevet i kort form. 

7. Eventuelt link til virksomhedens website.


