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Præsentation af LN Mink



Ejer-/generationsskifte
En rejse, der kræver god rådgivning





Processen

• Før ejerskiftet
Personlig afklaring
Planlægning

• Selve ejerskiftet
Forhandling med sælger
Indgåelse af aftale
Overdragelse af virksomheden

• Efter ejerskiftet
Opfølgning og retning (strategi)



Hvilke farme er til salg

• Foreligger der en beskrivelse af 
virksomheden

• Er der udviklingsmuligheder

• Er farmen klar til at købe eller er naboens 
bedre

• Hvad er virksomheden værd ??



Er det fremtidsfarmen?

• Beliggenhed afgørende

• Stand

• Størrelse

• Fuldtid/deltid og/eller medhjælp

• Sammensætning/funktionelt

• Tilladelser

• Overvejelse pelseri

• Købe sig fattig i maskiner

• Service, opdatering,udvikling



Hvem skal du overtage fra ?

• Har du lyst til at overtage/kan du ?

• Skal overtagelsen ske successivt eller på en 
gang



Muligheder

• Køb i fri handel

• Køb af familie med succession

• Køb fra arbejdsgiver (nær medarbejder)

• Køb ved anvendelse af selskab

• Udlejning 



Fri handel

• Der sælges til 3. mand (uafhængige parter)

• Køber skal skaffe fuld finansiering

• Kontant

• Bank 

• Kreditforening

• Pantebrev (sælger)

• Ingen udnyttelse af sælgers evt. skat



Kan du udnytte skatten

Sælger skal forholde sig til:

Ejendomsavance
Genvundne afskrivninger
Fortjeneste inventar
Avlsdyr / Skind

Virksomhedsordningen
Aktieindkomst v/selskab



Succession – hvad er det?

• Handle en virksomhed uden at betale skat

• Samme afskrivningsgrundlag

• Samme ejertid

• Samme anskaffelsessum for driftsmidler og 
bygninger som den ”gamle” ejer

• Personkreds – børn, børnebørn, søskende, 
søskendebørn eller

• Nær medarbejder



Hvad betyder succession

• Køber overtager sælgers latente 
skatteforpligtigelse.

Køber skal kompenseres helt eller delvist 
med en ”gave”

Gaven er fri for afgift så længe den ikke 
overstiger en beregnet passivpost

Passivposten beregnes ud fra den latente 
skat som køber overtager



Køb af familie med 
succession

• Fast ejendom +/- 15% af senest offentlige 
vurdering(dog ændring fra 2019)

• Løsøre – normal prisfastsættelse

• Gælder børn og børnebørn



Nær medarbejder

• Hvem?

• 4212 timers ansættelse i virksomheden 
indenfor de sidste 5 år – svarende til 3 års 
fuldtidsansættelse



Succession til 
familie/medarbejder

• Hvilken pris kan jeg købe til
Skal der indhentes bindende svar fra SKAT
Hvornår skal der handles – er der regler 
Hvad med udskudt skat

Udfordringer med 
anfordringstilgodehavende og VO

• Hvad med evt. søskende (svigerbørn) 



Fri handel
(Mio kr.) SÆLGER KØBER

Salgspris 10.000.000 Købspris 10.000.000

Indfrielse af 
gæld

5.000.000 Overtagelse 
KD

5.000.000

Skattebetalin
g

3.000.000 Finansierings
behov

5.000.000

Provenue 2.000.000



Fri handel/succession
Sælger Fri handel Succession

Skattebetaling 3.000.000 0 KR.

Provenue 2.000.000 2.000.000

Køber

Finansieringsbehov 5.000.000 2.000.000

Overtaget skat 0 3.000.000

Meget forsimplet regnestykke – provenue for sælger ved samme 
handelspris vil være højere – omvendt er der mulighed for at sætte 
prisen ned og stadigvæk opnå det samme provenue.



Familieråd

• Det er meget vigtigt at få orienteret hele 
familien, hvis der handles med succession 
så det bliver forklaret hvilken 
skatteforpligtigelse køber overtager. 

• En lav værdiansættelse af virksomheden 
kan nemt fremstå som en gave.



• Udfordringer ved delsalg og stort opsparet 
overskud i VO

• Hvis berigtigelsen sker med 
anfordringsgældsbrev i overvejende grad

Dette kan betyde store hævninger af 
opsparet overskud for sælger (far)



Selskaber

• Virksomheden kan omdannes til selskab 
skattefrit eller skattepligtigt

• Aktier/anparter kan overdrages med 
succession til samme personer som 
tidligere omtalt

• Der er mulighed for ekstern 
kapital/anpartsejere



Finansieringssituation

• Egne midler

• Frie midler

• Etablerings-/iværksætterkonto

• Banklån

• Kreditforeningslån

• Kopenhagen fur



Finansiering fortsat

• Sælger

• Pantebrev

• Anfordringsgældsbrev

• Vækstfond incl. dansk landbrugskapital

• Vækstlån



Hvorfor er der ikke flere 
generationsskifter

• Den unge generation har ikke tilstrækkelig 
opsparing og bliver ofte dømt ”ude” af 
banken

• Når købers skat og gæld er afregnet, er der 
ikke penge til at ”komme videre”

• Den unge medarbejder har ikke tid til at 
vente på at blive ”successionsberettiget”



Hvad gør vi så ????

• Lader pantebrev stå i ejendommen og 
forventer at køber kan opnå bankkredit til 
driften indtil salg af skind

Kan vi så komme videre ?

• Den unge starter op med eks. 200 tæver og 
øger årligt. Lejer sig ind på farmen. Efter et 
par år kan der forhåbentligt vises et flot 
regnskab i banken – så vi kan komme 
videre



• Den unge ”køber” skal sælge sig selv 
overfor kreditinstitutterne
være ærlig omkring sig selv

• Opsparing
Evnen som farmer og virksomhedsejer



Hvordan kommer vi videre

• Tag fat i din rådgiver og få lavet en plan. 
Tanken skal tit ”modnes” i en periode

• Er du ikke kunde i LandboNord så tag fat i 
os i dag  så laver vi en aftale.



Generel situation

• Fokus fra bank

• Resultat på bundlinien

• Likviditet

• Egenkapital

• Koncentrér dig om at passe mink

• Ej små dyrehold(fedekvæg mv) 

• Ej mark



Vigtige nøgletal

• Resultat-nulpunkt

• Likviditets-nulpunkt

• Private udgifter

• Afkastningsgraden er et centralt tal

• Vurdér risiko – hvor hårdt er budget stillet 
op – hvad skal avler præstere fra dag 1



Vigtige nøgletal fortsat

• Fremstillingspris pr. produceret skind –
hvad kan jeg lave det til/hvad skal jeg lave 
det til

• Konsolideringsnulpunkt for hele 
virksomheden

• Bank siger du skal have en min. nulpunkt 
på 280 samt en rente på 4% på 
fremmedkapital – kreditforening/bank mv.



• Afkastningsgrad

• Måler hvorvidt virksomheden er i stand til at 
generere overskud ud fra den indskudte 
kapital

• Egenkapitalens forrentning

• er et udtryk for, hvordan den indskudte 
kapital forrentes

• Er egenkapitalens forrentning større end afkastningsgraden, så får 
virksomheden mere ud af fremmedkapitalen i forhold til, hvad det koster at 
låne den



Hvordan kan LandboNord 
levere

• Budget/budgetkontrol

• Årsrapport m/driftsgrensanalyse samt 
afkastningsgrad og nulpunkt

• Proaktivt nulpunkt



Er det nu der skal handles

SOLGT



Tak for nu


