
Virksomhedsanalysen
– det ultimative styringsværktøj

Virksomhedsanalysen viser virksomhedens præstationer og potentiale, 
og er derfor et oplagt styringsredskab til optimering og styrkelse af 
indtjeningen.

Virksomhedsanalysen opdeler virksomheden i sammenlignelige resul
tatenheder og sikre nøgletal, som giver mulighed for benchmarking på 
højt plan. 

Med en Virksomhedsanalyse kender du dine egne tal og ved,  
hvordan de kan måles med andre.



HVAD KAN VI?
Virksomhedsanalysen er udviklet af Patriotisk Selskab.  
Vi har udarbejdet detaljerede analyser og unikke branchetal 
for jordbrugsvirksomheder siden 1967.

Virksomhedsanalysen opdeler årsregnskabet i relevante og 
sammenlignelige resultatenheder, som viser indtjening og 
nøgletal for virksomhedens forskellige aktiviteter. Når du får 
udarbejdet Virksomhedsanalyse hos Patriotisk Selskab, får du 
mulighed for at sammenligne resultaterne af dine aktiviteter 
med andre på et ensartet og kendt grundlag. 

Vi udgiver hvert år afstemte og kontrollerede branchetal i 
bogen Driftsanalyser og indgår endvidere i internationale 
samarbejder.
 
Virksomhedsanalyser, udarbejdet af Patriotisk Selskab, 
udmærker sig bl.a. ved, at 
• omsætningen for det pågældende år afstemmes og 

korrigeres for afvigelser i realiserede beholdninger m.v.
• der beregnes intern omsætning mellem de enkelte  

resultatenheder
• alle omkostninger fordeles mellem de enkelte resultat

enheder
• omkostninger fordeles på baggrund af virksomhedens 

specifikationer og tekniske nøgletal
• omkostningerne også indeholder værdien af ejerens  

arbejdsindsats, så resultaterne er sammenlignelige 
mellem virksomheder med og uden ansatte

MED VIRKSOMHEDSANALYSEN FÅR DU
• opdeling af virksomhedens resultat i relevante enheder, 

hvor virksomhedens præstationer og potentiale synliggøres
• sammenligning af udvalgte nøgletal i en årrække i kom

menterede tabeller og figurer
• et sikkert grundlag til optimering af driften

RESULTATERNE OPDELES BL.A. I
• landbrug, skovbrug, jagt, udlejning, vindmøller m.v.
• enkeltafgrøder, specialafgrøder, halmproduktion, maskin

station m.v.
• svineproduktion
• sohold
• smågrise 7– 30 kg
• slagtesvin
• mælke og kødproduktion
• høns, kyllinger m.v.

Vil du vide mere – så kontakt udviklingsdirektør  
Peter Borreby.

Lad os hjælpe med at finde 
virksomhedens stærke og svage sider

Peter Borreby
Udviklingsdirektør

Direkte 6315 5450
Mobil 2027 7116
pb@patriotisk.dk

Patriotisk Selskab

Ørbækvej 276

5220 Odense SØ

Tel +45 6315 5400

patriotisk@patriotisk.dk

www.patriotisk.dk

Kontoret er åbent:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 16.00

Fredag kl. 8.00 - 15.30


