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AFDRAGSBJERG  FORUDE!! 



Gældsætning – Dansk Landbrug 

Samlet gæld: Kr. 364 mia 

 

 

 

Realkreditgæld 

74% 

18% 

8% 

Gæld Dansk Landbrug 

Realkredit

Bank

Leasing/lev
erandør

• Realkreditlån uden 
afdrag: Kr. 200 mia. (75 
pct. af realkreditgælden) 

 
• Afdragsprofilen ændres i 

perioden 2016-2019 
 
• Lånene er udbetalt i et 

konkurrencepræget 
marked og før Basel II !! 



Skift i indtjeningen i mælkeproduktionen 

 

• Mindre støtte til 

landbrugsproduktionen 

• Globalt marked mere 

uforusigeligt Geopolitisk 

uro 

• Indtjening i 2013  rigtig 

fornuftig. 

• Mælkeprisen faldet med 

17,9 pct  – i forhold til 

3.kvartal 2013. 

 



70,00% 15,00% 

Realkredit Bank Egenkapital

15,00 % 

Kapitalstruktur 
Investering kr. 100 mio 
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Traditionel finansiering i forhold til markedsværdi 

LTV – værdi er faldet med 20 pct = kr. 80 mio. 

87,50% 12,50% 

Realkredit Bank

 
Udlån :  2006 
 
Løbende reinvesteringer 
 
Indtjeningen i 2015 – massivt 
under pres 
 

Nu :  2015 
 
Afdragene starter i 2016 
 
Ejendommen er faldet 20 pct. 
 
Banken har ikke sikkerhed for sine 
lån 



Kapitalstruktur 
Handelsværdi  kr. 80 mio 
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LTV – værdi er faldet med 20 pct = kr. 80 mio. 

87,50% 12,50% 

Realkredit Bank

Nu :  2015 
 
Afdragene starter i 2016 
 
Ejendommen er faldet 20 pct. 
 
Banken har ikke sikkerhed for sine 
lån 

Realkreditlån:      SDO  - Særligt Dækkede  Obligationer 
 
Sikkerhedsstillelse i realkreditinstitut:     
   
  10 pct. af lån imellem 60-70 pct. af LTV 
  
  100 pct. af lån over 60 pct – såfremt belåningen overstiger 70 pct 
 

Høje administrationsbidrag 



Resultatoversigt 

Tkr. 2010 2011 2012 
 

2013 
 

2014 
(Budget) 
Nudrift 

2015 
(Budget) 

 

2017 
(Budget) 

 

Dækningsbidrag 5.614 6.533 5.747 6.413 6.814 6.854 9.449 

Kapacitetsomkostninger -2.698 -2.828 -2.916 -2.872 -2.562 -3.803 -4.853 

Afskrivninger -928 -969 -979 -825 -969 -1.169 -1.400 

Resultat før finansiering 2.859 3.591 1.853 2.715 3.283 3.039 4.353 

Finansiering -1.712 -2.313 -1.915 -1.712 -1.570 -2.168 -2.580 

Personlig indtjening 206 114 453 273 

Årets resultat før urealiserede 
reguleringer og skat 

1.347 1.392 1.254 2.130 2.362 872 1.774 

Privatforbrug -375 -357 -326 -347 -220 -220 

Mælkepris kr. 2,75 



Hvad blev afskrivningerne brugt til? 

 

Afvikling på bankgæld 

 

Reinvestering 

 

”Egenfinansiering” af nye investeringer 

 

 

”Buffer” i driftsår med dårlig produktionsøkonomi 

Rentable investeringer? 



Realkreditten – hvilke elementer 

 

 

• Realkreditlovgivningen 

 

• Risikovurdering 

 

• Aktuel belåningsværdi 

 

• Andre faktorer 
 



Plan 

• Udarbejd en 5 års plan med drifts- og likviditetsbudget  
– Hvilke investeringer skal foretages? 

– Hvor store afdrag skal betales, hvis din gældsportefølje er 
uændret? 

• Stærkt fokus på likviditet – på månedsbais! 

• Vær proaktiv i forhold til bank og kreditforening.  
– Beskriv din virksomhed – incl. 5 års planen 

– Fremlæg dit kvalificerede oplæg til en fremtidig afdragsprofil. 

– Lav en alternativ plan – worst case.  

• Banken bør være omdrejningspunkt – for forhandlingen med 
kreditforeningen.   

• Der skal være en samlet løsning med långiverne – så banken 
kan tage stilling til det nødvendige likviditetstræk. 

• Strategisk overblik er afgørende 



Mulige lån –  

erstatning af de afdragsfrie lån 

Ydelse Afdrag 

F1 13.127 0 

F1 – m/afdrag 45.480 33.056 

1,5 pct. – 20 årig lån 69.183 42.533 

2,5 pct. – 30 årig  
u/afdrag 

35.000 0 

2,0 pct  - 30 årig 
 m/afdrag 

54.112 20.315 

Såfremt virksomheden har en andel i fastforrentet nominallån – 
 
bør du overveje – at  afdragsprofilen ligger på 10-årige nominallån  -  0,5 pct 



Opsamling 

 

• Rentable investeringer – bør kunne servicere en afdragsprofil i takt 
med den tekniske nedslidning 

• De afdragsfrie lån er ofte anvendt strategisk rigtigt: nedbringelse af 
dyr bankgæld, nye investeringer m.v. 

• God dialog med banken. Vær proaktiv forinden udløb af den 
afdragsfrie periode. 
–  Kontakt bank/kreditforening 

–  Lav en præsentation af din virksomhed og 5 års planen 

–  Drøft mulighederne 

• Når din virksomhed løbende er optimeret – vil et enkelt udfordrende 
driftsår-  ikke udfordre en langsigtet løsning omkring 
afdragsprofilerne 

• Styrket robusthed  =  øget ”egen” finansiering af investeringer. 
Soliditeten skal løftes. 

• 5-års planen skal være realistisk – og følges op. 
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Tak for jeres opmærksomhed 

• Lotte Eghøj 

• Seniorkonsulent - Agrovi 

 

• lot@agrovi.dk 

• 40874353 
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