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Landbrugsorganisationen i Danske Bank / Realkredit Danmark

Danske Banks og RD�s

landbrugsrådgivere har erfaring inden for 

landbrug, heraf flere enten som ejere af 

egne landbrug eller som uddannede eller 

videreuddannede inden for erhvervet. 

Kombineret med vores finansielle 

ekspertise giver det os indsigt i 

landbrugets faglige og økonomiske vilkår 

og fremtidige muligheder.

Landechef  Landbrug DK 
Pernille Stenstrup Christiansen

+45 45 13 51 34
perc@danskebank.dk

Landbrugskundedirektør RD DK 
Jørn Nørgaard Lydiksen                 

+45 45 13 01 56
jrly@danskebank.dk

Palle Rask Sørensen

Landbrugscenter Nordjylland

John K Sørensen

Landbrugscenter Midt Øst

Jørgen Lauritsen

Landbrugscenter Sydjylland

I alt 55 kompetente rådgivere 
fordelt på i 5 enheder. 

Jan Bonde

Landbrugscenter Sjælland

Claus Bo Pedersen 

Landbrugscenter Fyn
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Generelle forhold
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� Et vigtigt, volatilt erhverv - med mange udfordringer

� Dertil kommer også strukturændringer / Generationsskifter / Omstilling / Forbrugerkrav

� Det stiller krav til os som bank/realkreditinstitut � og det er vi meget bevidste om�

Kreditgivning til landbruget som erhverv
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Sikkerhed i landbruget
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� Kilde: Danmarks Statistik tabel �Ejen77�
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Vurdering af landbruget - Set med vores øjne
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Landbrugets livscyklus – hvor er I og hvor er I på vej hen?
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Den individuelle vurdering  



1111Kilde �Opdeling af driftsresultet� : Sagro.dk

Kreditgivning til den enkelte kunde
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Kreditvurderingsmodel – analyse af kreditværdighed
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Hvordan afgør vi i praksis om effektiviteten er høj ?

Problemstillinger:
Hvad kan man forlange af produktionsapparatet (moderne          umoderne)?
Produktionsstrategi:

 Høj produktions effektivitet med heraf følgende omkostninger Høj indtjening
 Lave omkostninger med heraf mulige produktions effektivitet Høj indtjening

Fraktilanalyse
(nyt produkt)

Effektivitetsskema

Omkostningsbenchmark Årsberetninger
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Benchmark - eksempel
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Fremtidens landmand - adfærd

• Har en overordnet skriftlig strategi for sin bedrift (5 års strategi)

• Arbejder målrettet med alt i sin egen kontrolcirkel/ tager ansvar

• Arbejder med strategi og udfaldsrum i risikostyringen 
· Rente, køb/salg, styrer udfra budget.

• Efterspørger, lytter og søger viden fra alle sine rådgivere 

• Investerer med hjernen og ikke hjertet � søger altid maksimalt afkast .

• Høj tilpasningsevne/forandringsparat ifht nye muligheder  

• Er ambitiøs og benchmarker mod de bedste � eks. fraktilanalyse

• Rettidig omhu 
Tag hånd om situationen før den er aktuel (likviditet, finansielle behov, nye 
muligheder, generationsskifte m.v).
Informerer samarbejdspartnere i tide�.
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Rating
�
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1. God historik � Ligger stabilt i bedste 1/3 del på indtjening og med lavt nulpunkt. 

2.    Der afdrages på gælden (minimum det der afskrives) 

3.    Der ligger en klar skriftlig strategi for fremtiden og alle væsentlige faktorer i bedriften

4. Toplinien fortsætter helt ned på bunden, til konsolideringen, incl aktiv styring af
privatforbrug. 

5.    EK > 20 % ( dog med bemærkning om at høj indtjening kan opveje egenkapital).

6.    Styring af likviditet, er likvid/ likviditetsoverskud, god buffer.  

7. Laver og bruger aktivt sine budgetter og benchmark. Der er sammenhæng fra budgetter til  
regnskabet.

8.   Lav følsomhed/sårbarhed (renter, afsætning, foder(selvforsyning) m.m

8 ting der kendetegner ”en stærk profil” = god rating
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Følsomhedsanalyse

Vi foretager følsomhedsberegninger, der inkluderer:

• Rentestigninger på 2 procentpoint på variabel gæld, der ikke er rentesikret mindst 5 
år frem

• Fald i aktuelle afregningspriser
• Stigning i udgifter (f.eks. indkøbt foder, sæd)
• Effektivitetsfald (eksempelvis fald i kg. energikorrigeret mælk pr. årsko,

antal fravænnede grise/årsso og daglig tilvækst)

Ved følsomhedsberegningen anvendes priser, der er sandsynlige, men
svarende til de historiske lavpriskonjunkturperioder.
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Kreditanalyse  - slagtekyllinger

Mørk grå : Lav afkast � høj soliditet � gns. Alder 66,1 år.

Lys grå :  Højt afkast - Lav soliditet � gns. Alder 61,1 år.

Grøn :  Højt afkast � højt soliditet � gns. Alder 55,5 år

Rød : Lavt afkast � lav soliditet  - gns. Alder 57,4 år
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Realkredit og finansiering
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RD værdigrundlag  : 2000-2500 kr. /kvm 
- haircut på 10-20 pct. (merværdi) 
- evt. haircut for manglende harmoni

Max. 60 % af værdigrundlag excl. besætning

Løbetider : 
Afdrag der som min. svarer de driftsmæssige afskrivninger 
(nettoværdiforringelse)
Generelt :

Jord+bolig - 30 år / afdragsfri 
Bygninger  - 20 år 
Inventar  - 10 år.   

(Banklån : 5-10 års løbetid) 

Realkreditbelåning - projektfinansiering 
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Løbetid
Som produktionsbygninger

Løbetid  som aktivets levetid 

30 år / afdragsfri 

30 år / afdragsfri 

Finansieringsstrategi med afsæt i aktivet

Renteprofil

Renteprofil/rentestrategi er ikke 
nødvendigvis aktiv-afhængig men 
kan sikre værdien/EK 

Vi anbefaler at have spredning på 
rente risiko, med afsæt i den 
økonomiske styrke

forskellige fixtider 

mindre risiko
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Strategiske overvejelser vedrørende finansiering

Der findes ikke kun én rigtig løsning. Det handler om at balancere

• Finansieringsbehov
• Priser
• Investeringshorisont
• Renterisiko-appetit
• Likviditet
• Fordele og ulemper ved forskellige løsninger

Funding
overvejelser

Optimal

finansieringsstruktur

og finansiel afdækning

Rente-
afdækning

Likviditet
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Rentestrategi med udgangspunkt i økonomisk status 

Rentestrategien er udfra et fokus på driftens afkast og likviditet

100 % kort rente

100 % fast rente

30 % /70 % fast rente

100 % valgfri rente

50 % kort/50 % fast rente

75 % kort/25 % fast rente 85 % kort/15 % fast rente

70 % kort/30 % fast rente

20 % kort/80 % fast rente
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Kundecases

Case 1 

- Opførelse nyt hus 2x3000 kvm 
- Pris : 15.000 tkr.  - 65 % bygninger, 35 % inventar 
- RD VG 12.750 kr. (15 % haircut)
- Finansiering

- RD lån 10. 800 tkr.  - 20 års ann. med fast rente. (friværdi i eksist. Ejd.)
- DB lån 3.500 tkr.   - 6 års løbetid med var. rente
- Tilskud 1.200 tkr.

Case 2

- Opførelse nyt hus  3200 kvm
- Pris : 7.700 tkr.  - 75 % bygninger, 25 % inventar
- RD VG 7.100 tkr. (8 % haircut)
- Finansiering

- RD lån 4. 600 tkr. - 20 års ann. F3(friværdi i eksist. Ejd.)
- Egenfinansiering 3.500 tkr.  
- Tilskud 350 tkr.
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