
 

 

Blanket til syn og skøn 

1. Rettens sagsnummer 

BS- -HOL 
 

2. Rettens navn 

Retten i Holstebro  
 

3. Rekvirent (og eventuel advokat) 

Rekvirent: (Oplys navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) 

A  

 

 

 

Eventuel advokat: (Oplys navn, adresse, telefonnummer, 

mailadresse og journalnummer) 
Maria Ulf Hansen 

 

 

 
 

 

4. Modpart(er) (og eventuel advokat) 

Modpart 1: (Oplys navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) 

T  A/S 

  

 

 

 

 

 

Eventuel advokat: (Oplys navn, adresse, telefonnummer, 

mailadresse og journalnummer) 

 

 

  

Tlf.  

 

 
 

5. Skønsmandens navn, adresse m.v. 

Skønsmand: (Oplys navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) 

 

 
 

6. Faktuelle oplysninger 

Forretningsområdet for virksomheden er, at tilbyde fjernskrivning af journaler for landets sygehuse, når der 

ikke er kapacitet til dette i afdelingerne. 

 

Kunderne er offentlige virksomheder, der arbejder i henhold til bevillinger.  

 

Aftalerne om samarbejde indgås via A  personlige kontakt og opfølgning til ledende sekretærer 

i afdelingerne rundt omkring i landet. Opgaverne er af varierende varighed.  

 

At løse opgaven for sygehusene kræver kendskab til deres systemer, og det er vigtigt, at man er opdateret 

med ændringer heri for at kunne arbejde effektivt og levere den krævede kvalitet. 

 

Som det fremgår er anmodningen om bevisoptagelse er spørgsmålet i sagen, dels hvad grundlaget for A  

 årsløn skal være, ligesom det er et omdrejningspunkt, om der kan dokumenteres et omsætnings-

og resultatmæssig nedgang i virksomheden i perioden fra juli 2014 og frem, og endelig om en evt. negativ 

konstateret udvikling i virksomheden, må antages at skyldes det faktum, at A  siden ulykken 

har arbejdet på nedsat tid. 
 

 

 

 



 

 

7. Generelt om skønsforretningen 

Efter gennemgang af sagens bilag 1-12 anmodes syn-og skønsmanden om at besvare nedenstående 

spørgsmål efter bedste evne.  

 

Såfremt skønsmanden måtte have brug for bogføringsbilag til årsrapporterne kan disse ved anmodning 

fremsendes. Såfremt skønsmanden finder det relevant at indhente yderligere materiale i sagen opfordres 

denne til at anmode herom. 
 

8. Spørgsmål fra rekvirenten 

Spørgsmål 1 

Skønsmanden bedes oplyse efter hvilke principper man kan fastsætte årslønne for selvstændige 

erhvervsdrivende.  

 

Skønsmanden bedes alene angive de overordnede retningslinjer. 

 

Svar på spørgsmål 1: 

 

 

Spørgsmål 2 

Skønsmanden bedes kort redegøre for hvilken betydning nedstående faktorer har for skønnet over udvikling 

i en virksomheds indtjening 

 

- virksomhedens størrelse, 

- produktionens art, 

- virksomhedens økonomiske udvikling i årene forud, 

- indehaverens goodwill og branchekendskab,  

- konkurrenceforhold,  

- konjunkturforhold.  

 
Svar på spørgsmål 2: 

 

Spørgsmål 3 

Skønsmanden bedes beskrive karakterisere A  virksomhed , herunder:  

 
- selskabsform 

- virksomhedens størrelse 

- produktionens art 

- virksomhedens økonomiske udvikling i årene forud  

- indehaverens goodwill og branchekendskab  

- konkurrenceforhold  

- konjunkturforhold  

 
Svar på spørgsmål 3:  

 
Spørgsmål 4 

Skønsmanden bedes skønne, om det er sandsynligt, at virksomhedens drift og resultat påvirkes af ejeren 

A  sygdom og dermed nedsatte arbejdsindsats, hvis det lægges til grund, at A  før 

ulykken udførte arbejde i form af journalskrivning, salgsarbejde, kundepleje samt fejlløsning og support til 

de tilknyttede sekretærer mindst 40 timer om ugen og efter ulykken arbejder 5 timer om ugen.   

 

 

Svar på spørgsmål 4: 



 

 

 

 

Spørgsmål 5  

Skønsmanden bedes redegøre for udviklingen i virksomhedens resultat fra 2011 til juni 2014.  

 

Skønsmanden bedes i forbindelse med sin besvarelse oplyse, hvorvidt der var et stabilt og regelmæssigt 

resultat. 

 

Svar på spørgsmål 5: 

 

Spørgsmål 6 

Skønsmanden bedes oplyse, om konkurrencen på markedet i 2014 adskiller sig fra 2011 – 2013 for 

virksomheden . 

 

Skønsmanden anmodes om – hvis muligt – at inddrage resultat fra sammenlignelige virksomheder i 

branchen.  

 

Svar på spørgsmål 6: 

 

Spørgsmål 7 

Skønsmanden bede oplyse, om der efter dennes vurdering er ekstraordinære afskrivninger i virksomheden 

, defineret som poster der klart adskiller sig fra poster affødt af virksomhedens drift, som 

påvirker ovnnævnte nøgletal i perioden fra 2014 og frem, svaret bedes begrundet.  

 

Skønsmanden bedes særligt oplyse, om anskaffelse og afskrivning på autocamper i 2017, kan betragtes som 

en tabsbegrænsende foranstaltning, når det forudsættes, at anskaffelsen skete med det formål, at begrænse 

udgifterne til møder og rejser, grundet behov for overnatning inden møder med virksomhedens kunder.  

 

Såfremt skønsmanden vurderer, at der foreligger ekstraordinære eller usædvanlige poster, der begrunder, at 

nøgletallet resultat efter ordinære afskrivninger og før finansielle poster ikke kan anvendes som retvisende 

for udviklingen i virksomheden i årene efter ulykken, bedes skønsmanden oplyse, hvilket nøgletal som 

denne i stedet skønner som være retvisende.  

 

Svar på spørgsmål 7: 

 

Spørgsmål 8 

Skønsmanden bedes beskrive udviklingen i nettoomsætningen og udgifter til fremmedhjælp for perioden 

2010 til 2019 i A  virksomhed .  

 

Skønsmanden bedes vurdere tendenserne i udviklingen af disse to poster, og vurdere om det er en sædvanlig 

udvikling, og sammenhængen mellem posterne, herunder om det er sandsynligt, at udviklingen har 

sammenhæng med A  kun arbejder 5 timer om ugen i virksomheden.  

 

Skønsmanden bedes i den forbindelse forholde sig til, at A  ikke siden ulykke selv har 

produceret/skrevet journaler for sygehusene og i begrænset omfang har udført opsøgende salg og 

kundepleje. 

 

Svar på spørgsmål 8: 

 

Spørgsmål 9 

Skønsmanden bedes oplyse, om en evt. konstateret negativ udvikling i virksomheden i perioden efter juni 



 

 

2014, må antages at skyldes det faktum, at A  siden juni 2014 har arbejdet på nedsat tid med 5 

timer om ugen. 

 

Svar på spørgsmål 9: 

 

Spørgsmål 10 

Skønsmanden bedes oplyse, om regnskaberne i øvrigt giver anledning til bemærkninger i relation til om der 

kan dokumenteres et omsætnings-og resultatmæssig nedgang i virksomheden i perioden fra juli 2014 og 

frem. 

 

Svar på spørgsmål 10 

 

Spørgsmål 11 

Skønsmanden bedes oplyse hvorledes den økonomiske udvikling i branchen for tjenesteydelser til sygehuse 

af den art A  har leveret, har været i perioden 2011 til nu.  

 

Skønsmanden bedes i besvarelsen redgøre for overordnede tendenser, herunder med fokus på kundebase og 

konkurrencesituationen.  

 

Svar spørgsmål 11 
 

 
 

 

9. Spørgsmål fra modpart 1 

Spørgsmål fra modpart 1 skal anføres fortløbende og være litreret således: IA, IB, IC osv. Skønsmandens 

svar skal anføres under hvert enkelt spørgsmål. 

  

Spørgsmål IA: 

 

Svar på spørgsmål IA: 

 
 

 

10. Honorar m.v. til skønsmanden 

10.1. Skønsmanden har inden udarbejdelsen af nærværende rapport estimeret de samlede omkostninger i 

 forbindelse med besvarelsen til at udgøre * kr. Retten har fastsat frist for afgivelse af skønsrapport til 

den *.  

 

10.2. For besvarelse af ovennævnte spørgsmål ønskes et samlet honorar m.v. på * kr., hvilket beløb er 

opgjort således:  

(specifikation af honorar, udlæg m.v.) 

* 

 

10.3. Hvis honoraret eller tidshorisonten er overskredet, bedes skønsmanden angive en nærmere 

begrundelse for dette: * 

 



 

 

10.4. Det samlede honorar inkl. moms kan opdeles således:  

 

Besvarelse af rekvirentens spørgsmål * kr.  

 

Besvarelse af modpart 1 spørgsmål * kr. 

 

Besvarelse af modpart 2 spørgsmål * kr. 

 

Besvarelse af den adciterede part 1 spørgsmål * kr.  

 

Besvarelse af den adciterede part 2 spørgsmål * kr.  

 

Det bemærkes, at der er omkostninger, som er fordelt ligeligt på (nogle af) parterne i alt * kr. under 

henvisning til spørgsmål nr. *. Baggrunden herfor er og udgiften er fordelt på følgende parter:  

* 

 

 

11. Dato for erklæring og navn på skønsmanden 
 

 
 

 

12. Eventuelle bilag 

Anmodning om isoleret bevisoptagelse af den 29.05.2020 

 

Bilag 1:  Årsrapport 2011 

Bilag 2: Årsrapport 2012 

Bilag 3:  Årsrapport 2013 

Bilag 4:  Årsrapport 2014 

Bilag 5:  Årsrapport 2015 

Bilag 6:  Årsrapport 2016 

Bilag 7:  Årsrapport 2017 

Bilag 8:  Årsrapport 2018 UDKAST 

Bilag 9:  Årsrapport 2019 UDKAST 

Bilag 10:  Revisor bemærkninger af den 29. april 2019 

Bilag 11:   ApS 

Bilag 12:  Vejledning om fastsættelse af årsløn 
 

 

 

13. Oversigt over materiale 
1.  

2.  

3.  

 

 

 


