
Træffer du beslutninger i 
blinde?
– Lad os give dig klarsyn over din forretning

Det kan være svært at danne sig et overblik 
over, hvordan det egentlig går med forret-
ningen. Du er sikkert rimelig skarp på, hvor 
pengene kommer ind – men har du også styr 
på, hvordan du bruger pengene, og om dine 
udgifter tjener sig selv hjem igen?

Med en virksomhedsanalyse får du overblik 
over produktiviteten i din virksomhed og de-
taljerne i din økonomi, og du kan dykke helt 
ned i den enkelte driftsgren. Se bl.a. omsæt-
ningen, omkostningerne, afkastningsgraden 
og dækningsbidraget pr. hektar, pr. afgrøde 
og pr. årsso. 

Du får også indsigt i, hvordan din virksomhed 
ligger i forhold til andre, og hermed hvad virk-
somhedens styrker og svagheder er. Særligt 
svaghederne er interessante, for det er her, 
forbedringspotentialet ligger. Er dine ud-
bytteniveauer eksempelvis høje nok? Hvad 
med produktiviteten i stalden? Bruger du for 
mange penge på dine maskiner, på såsæd, 
planteværn og gødning? Dette får du svar på 
med en virksomhedsanalyse – og herefter er 
det nemt for dig at træffe beslutninger, der 
rykker bundlinjen den rigtige vej.

10 % RABAT PÅ VIRKSOMHEDSANALYSER



Få lavet en virksomhedsanalyse 
hos Patriotisk Selskab – spar 10 %
I forbindelse med Agromek tilbyder vi 10 %
rabat på virksomhedsanalyser til nye virk-
somhedsanalysekunder.

Tilbuddet gælder, hvis du bestiller virksom-
hedsanalysen inden udgangen af 2018 og 
refererer til Agromek. Rabatten får du på den 
samlede udgift til konsulenttimer. Hvor lang 
tid, en virksomhedsanalyse tager at lave, 
afhænger af din virksomheds størrelse og 
kompleksitet.

For at kunne lave en virksomhedsanalyse for 
dig, skal vi først bruge bl.a. din årsrapport og 
markplan. Herefter opstiller vi på overskuelig 
vis dine tal i analysen og kommenterer på, 

hvor gode de er sammenlignet med andres, 
og hvor der er forbedringspotentiale. Fx vil 
det fremgå af analysen, hvis vi synes, at dit 
udbytte i en afgrøde er for lavt, du har solgt 
dit korn for billigt eller maskinomkostninger-
ne er for høje. Vi kommer også meget gerne 
på besøg og gennemgår analysen sammen 
med dig.

Når virksomhedsanalysen er lavet, får du 
desuden adgang til MyBusiness: Patriotisk 
Selskabs eget digitale dashboard, hvor du kan 
få et visuelt overblik over din virksomhed og 
måle din økonomi op mod andre virksomhe-
ders, både på overordnet plan og dybere ned 
i detaljen.

Interesseret i en virksom-
hedsanalyse? 
Så kontakt driftsøkonom Simon 
Sepstrup Sørensen for et tilbud.

Mail: sis@patriotisk.dk
Tlf.: 6315 5446
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