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AKSEN

KOM TÆTTERE PÅ DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED
SPAR OP TIL AT ETABLERE DIG SOM SELVSTÆNDIG

Med en etableringskonto- eller iværksætterordning kan du spare op til køb af en virksomhed med delvis skattefinansiering.

Skrevet af Inge Kloster Iversen
Skattechef
iki@khl.dk

Du kan indsætte op til 250.000 kr. eller 60 % af din nettoløn på en etablerings- eller iværksætterkonto i et pengeinstitut. Du skal dog mindst indsætte 5.000 kr. om året.
Du kan også fratrække indskud i det år, hvor du har etableret virksomheden og de efterfølgende 4 indkomstår.
Ønsker du fradrag i selvangivelsen for 2017, skal indbetaling på kontoen ske senest d. 15. maj 2018.

Du skal opfylde to betingelser for, at du skattemæssigt
kan anses for at have startet virksomhed:
• Du skal investere for mindst 87.600 kr. i 2018
• Virksomheden skal have et omfang, som kræver en
ikke uvæsentlig arbejdsindsats
Pengene kan eksempelvis bruges til:
• Afskrivningsberettigede aktiver, fx bygninger og maskiner
• Løn, husleje og andre driftsudgifter, som er fradragsberettigede
• Aktier og anparter

Indskud på en etableringskonto har en skatteværdi på ca.
30 %. Bruges pengene til køb af fx driftsbygninger eller
maskiner, kan du afskrive 50 % af købesummen. Indskud
på en iværksætterkonto har en fradragsværdi på op til ca.
52 %.
Til gengæld kan du ikke trække dine investeringer eller
udgifter fra i skat, når du bruger penge fra iværksætterkontoen til investeringerne.
Du får mest ud af at bruge etableringskontoordningen,
hvis du ikke betaler topskat, og mest ud af at bruge
iværksætterordningen, hvis du betaler topskat. Etablerer
du ikke virksomhed, skal du efterbeskattes af de opsparede midler.

ÅRSOPGØRELSER

FRA KREDITFORENINGEN FINDES STADIG
Mangler du også årsopgørelser fra Nykredit,
RD, DLR eller andre?

Vi anbefaler, at du allerede nu går ind og tilmelder Realkredit, så kommer årsopgørelsen i E-boks ved næste
årsskifte.

Skrevet af Margrethe B. Knudsen
Niels Bohrs Vej 2
6000 Kolding
T: +45 7634 1700
Mail: khl@khl.dk
www.khl.dk

Regnskabsassistent
mbk@khl.dk

De fleste kreditforeninger sender ikke længere årsopgørelser ud på papir.
Man kan modtage årsopgørelsen i E-boks og derfra udskrive, sende videre, lægge i arkiv osv., men det kræver,
at man aktivt tilmelder denne service i E-boks.

E-BOKS

Få post fra mere end
30.000 afsendere

EFTERLØN

TILBAGEBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG
Har du indbetalt til efterløn, kan du nu søge dit efterlønsbidrag tilbage skattefrit indtil d. 30. juni 2018. Det er det efterlønsbidrag, du har indbetalt i perioden fra 1999 og frem til d. 22. juni 2017, der er skattefrit.
Skrevet af Thorbjørn Pedersen
Økonomikonsulent
thp@khl.dk

Hvad giver du afkald på, hvis du får efterlønsbidraget udbetalt?
• Du mister retten til at gå på efterløn
• Du mister retten til at optjene og få udbetalt den
skattefri præmie (160.992 kr. for 2018)
• Du mister retten til at få et seniorjob
• Du mister retten til flexydelse, som er en slags efterløn til fleksjobbere
• Man kan ikke fortryde senere hen
Du bør fortsætte i ordningen, hvis:
• Du vil have mulighed for at gå på efterløn
• Du vil have mulighed for at få udbetalt en skattefri
præmie
• Du vil have et indtægtsgrundlag, hvis du skulle miste
din ret til dagpenge, inden du kan gå på efterløn
Skulle man sige farvel og tak før tid, udbetales den indbetalte efterlønspræmie til boet, efter der er modregnet
30 % i afgift.

Det, der er indbetalt efter d. 22. juni 2017 og frem til du
evt. hæver beløbet skal du betale en afgift på 30 %. Kommer du for sent med ansøgningen, skal du efterfølgende
betale en afgift på 30 % af alt dit indbetalte efterlønsbidrag.
I perioden fra 1999 og frem til d. 22. juni 2017 udgør beløbet 106.000 kr.

Det er dine pensioners størrelse, der afgør, hvor meget (eller lidt) du reelt får i efterløn. Pensionerne bliver
nemlig modregnet i dit efterlønsbeløb.
Er du født den 1. januar 1956 eller senere, vil dine pensioner altid gøre din efterløn mindre. Pensionerne bliver
også modregnet, selvom du ikke får noget udbetalt fra
pensionerne.

PERSONDATAFORORDNINGEN
HAR DU STYR PÅ PERSONDATA?

Den 25. maj 2018 træder nye EU-regler i kraft, men overholder du allerede de nuværende regler, er det overkommeligt at leve op til de nye.
Skrevet af Marie Kock Pedersen
Afdelingsleder økonomi & HR-chef
mkp@khl.dk

Ligger personalemapperne i aflåste skabe? Er det kun
dig der bruger din PC, som indeholder persondata om
fx medarbejderne? Og er de gamle ansøgninger destrueret? Så er du godt på vej.
Har du ikke styr på persondata i virksomheden, når de
nye EU-regler om persondata træder i kraft den 25. maj
2018, kan det resultere i bøder på i værste fald op til 4
pct. af omsætningen.
Hvad er persondata?
Persondata er alle de data, der kan identificere fysiske
personer. Det gælder både persondata om medarbejdere
og kunder.
Personlige oplysninger, som er omfattet af de nye regler,
er bl.a.: Navn, adresse, e-mail, kreditkortnummer, foto,
fødselsdato, løn, straffeattest, pas-nr., medarbejder-ID,
oplysninger om strafbare forhold, fagforeningsforhold,
CPR-nr., rejseoplysninger og telefonnummer.
Det første du bør gøre, er at få skabt dig et fuldstændigt
overblik over, hvor i virksomheden, du behandler persondata, hvilke persondata du behandler og hvordan du
opbevarer oplysningerne.

Særligt om persondata om de ansatte
Det er især vigtigt, at du sikrer, at adgangen til oplysninger om dine ansatte er begrænset. Hvis andre end du
i virksomheden håndterer personoplysninger og især
oplysninger om de ansatte, skal de have vejledning i,
hvordan de må behandle oplysningerne og hvordan oplysningerne skal beskyttes.
Gemmer man for eksempel personaleoplysninger i papirformat, skal disse opbevares aflåst, når de ikke er i
brug. Opbevares personaleoplysningerne elektronisk,
skal der anvendes adgangskoder til det elektroniske
udstyr, og der skal være en opdateret firewall og virusprogram på pc’erne.
Hvis der overføres persondata til KHL eller anden ekstern databehandler, fx lønservice, skal der altid foreligge en skriftlig databehandleraftale. KHLs lønservice vil i
løbet af april/maj måned have en databehandleraftale
liggende, som der kan tages udgangspunkt i.
Du kan læse mere om persondataforordningen på www.
datatilsynet.dk. Den gælder også for dig uden ansatte.

Din efterløn vil også blive nedsat, hvis du får udbetalt eller hæver en pension, efter du fylder 60 år og før du bliver
folkepensionist.
Modregningen udregnes ved først at tage 5 % af depotværdien på pensionerne. Af det beløb (beregningsgrundlaget) tages 80 %. For livsvarige pensioner beregnes modregningen ved 80 % af den indberettede årlige
ydelse. Af det beløb (beregningsgrundlaget) tages 80 %.
Resultatet svarer til, hvad der årligt bliver trukket fra i
efterlønnen. Som tommelfingerregel svarer et depot på
100.000 kr. til et månedligt fradrag i efterlønnen på 333
kroner. Fx 2 mio. kroner i depot vil betyde et månedligt
fradrag på 6.666 kr. Ved depot over 5,5 mio. kroner er der
ingen efterløn. Max. efterløn her i 2018 uden fradrag er på
18.633 kr. pr. måned.
Konklusion
Som udgangspunkt skal du blive i efterlønsordningen.
Det er en meget billig forsikringsordning, og selvom det
ikke er sikkert, du kan udnytte ordningen 100 %, når du
får muligheden, er det altid godt at have valget.
Se det som en forsikring og husk, at folkepensionens
grundbeløb er 74.844 kr. for dig, der går på pension i
dag som 65-årig. Om få år skal du være 68 til 69 år, før du
kan få folkepension. Går du da på efterløn som 66 årig
og har omkring 2 mio. i pensionsdepot, vil du få omkring
130.000 kr. til 140.000 kr. om året i efterløn.

TILSKUD TIL MODERNISERING AF STALDE

Hen over sommeren åbnes der for muligheden for at søge tilskud til modernisering af
stalde til malke- og slagtekalve samt løsdrift
i farestalde
Skrevet af Inger Knude
Miljø- & projektkonsulent
ika@khl.dk

Fælles for støtteordningerne er, at der gives tilskud til
enten gennemgribende renovering af eksisterende stalde eller til opførsel af nye staldbygninger.
Opnås der tilskud til en investering, skal man altid være
opmærksom på de forpligtigelser, der følger med. Fx kan
nævnes, at før en renovering af en kvægstald betragtes
som gennemgribende, er det et krav, at gulvet brækkes
op og erstattes af nyt gulv. Samtidig skal du kunne dokumenterer, at gulvet har været brækket op i forbindelse
med renoveringen.
Ud over ”moderniseringsordningerne” bliver det også
muligt at søge om tilskud til visse investeringer i forbindelse med gartneri, fjerkræ og planteavl (miljøteknologi). Miljøteknologi og modernisering kvæg kan søges til
både økologisk og konventionel drift.

FRISTER FOR

FÆLLESSKEMA 2018

FORSIKRINGSDAG HOS KHL

KEND DINE FORSIKRINGER OG DERES DÆKNING

Fristen for rettidig indsendelse af dit fællesskema i år er d. 20. april 2018. Kun elektroniske ansøgninger via lbst.dk accepteres.

Ved du nøjagtig, hvad du giver for dine forsikringer? Kender du deres dækning, og har du læst
det, der står med småt? Hvis ikke, så kig forbi KHL d. 30. maj kl. 12 til forsikringsdag.

Skrevet af Anders S. Musse

Skrevet af Thorbjørn Pedersen

Planteavlschef
asm@khl.dk

Økonomikonsulent
thp@khl.dk

Indsendes ansøgningen første gang i perioden 21. april
til den 15. maj 2018, bliver den støtte, som et rettidigt
indsendt fællesskema kunne danne grundlag for, nedsat
med 1 % pr. arbejdsdag, som skemaet modtages efter
ansøgningsfristen (20. april 2018).

At forstå sine forsikringer kan være en jungle af indviklede paragraffer og fremmedord. Måske har du tegnet
forsikring for flere år siden, og har dine behov ændret
sig siden dengang, er det vigtigt at få tilrettet forsikringen, betale den korrekte præmie og ikke mindst at få
den bedste udbetaling, når skaden sker.

Ændringer i indsendt fællesskema
Du har mulighed for at ændre i dit indsendte fællesskema og markkort til og med d. 15. maj 2018. I ændringsperioden kan du bl.a. tilføje og ændre størrelsen på dine
marker. Efter d. 15. maj 2018 kan du kun nedregulere
dine arealer eller trække marker helt ud af fællesskemaet.

I løbet af dagen møder du blandt andet Jørgen Kring, assurandør i Tryg, Peter Quitzau fra DLBR Forsikringsmægler A/S og Bo Nordestgaard Jensen, taksator og indehaver af taksator.nu.

Forsikringsdag hos KHL
Onsdag d. 30. maj kl. 12 - 16
Det er gratis at deltage, men vi vil gerne have din tilmelding af hensyn til forplejning.
TILMELD dig på www.khl.dk, hvor du også kan se programmet.

Derfor inviterer vi dig til forsikringsdag, hvor vi har
fokus på produktionsejendomme. Her kan du stille
spørgsmål og få svar på alt det, der kan være svært
at forstå i dine forsikringspapirer. Når først skaden er
sket, er det nemlig for sent at finde ud af, om du havde
den rigtige forsikring og dækning.

FRAKTILANALYSE

- ET VÆRKTØJ, DER GIVER OVERBLIK
Hvis der udarbejdes driftsgrensanalyse på dit regnskab, er det muligt at trække en fraktilanalyse på regnskabet. En fraktilanalyse giver et hurtigt
overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringsmuligheder på baggrund af driftsgrensanalysen i regnskabet.
Skrevet af Jens Brandenborg

Sohold 30 kg - under 750 årssøer

Driftsøkonomikonsulent
jbr@khl.dk

Stærk
konkurrenceevne

Stort
forbedringspotentiale

Fraktil

5%

10 %

25 %

33 %

40 %

50 %

60 %

67 %

75 %

90 %

95 %

Producerede grise pr. årsso

35,0

33,9

32,9

32,5

32,1

31,7

31,0

30,3

29,9

28,1

27,5

Fremstillingspris pr. smågris

309

321

343

345

351

359

368

375

383

412

422

Afkastningsgrad

35,4

28,7

22,8

20,3

18,4

15,6

13,6

12,4

11,4

7,82

6,35

Bundet kapital pr. enhed

9.547

10.668

13.263

14.358

15.895

16.612

17.795

18.667

20.774

23.559

26.521

Til højre ses en fraktilanalyse – sohold, med smågrise til
30 kg. Bedriftens tal er markeret med sort.

Bruttoudbytte i alt

15.934

15.641

14.940

14.552

14.189

13.883

13.580

13.164

12.928

11.997

11.831

Foderomkostninger pr. enhed

4.645

4.919

5.269

5.449

5.503

5.605

5.768

5.917

6.040

6.526

6.650

Den overordnede konkurrenceevne måles ved produceret grise pr. årsso, mens årets resultat samt afkastningsgrad viser, hvordan driftsgrenens resultat har været i et
givent år.

Dækningsbidrag pr. enhed

9.087

8.490

7.816

7.575

7.362

7.044

6.766

6.538

6.088

5.424

5.249

Krav til DB pr. enhed

3.800

3.848

4.284

4.406

4.490

4.580

4.718

4.876

5.125

5.598

5.767

Arbejdsomk.pr. enhed

1.481

1.583

1.718

1.808

1.855

1.939

2.004

2.094

2.188

2.318

2.524

Eksemplet viser en bedrift, der på mange nøgletal ligger
blandt de 33 pct. bedste, men der er dog forsat nøgletal bla. arbejdsomkostninger pr. årsso og foderomkostningerne, hvor bedriften kan hente økonomiske fordele,
hvis de forbedres.

Bygningsomk. pr. enhed

649

714

822

921

988

1.040

1.132

1.187

1.286

1.461

1.587

Inventar inkl. energi pr. enhed

670

805

1.001

1.057

1.123

1.186

1.270

1.309

1.343

1.565

1.592

4.241

3.797

3.243

3.082

2.677

2.312

1.928

1.747

1.488

933

475

Udarbejdes der driftsgrensanalyse på dit regnskab, bør
du også rette blikket på fraktilanalysen, da den på mange måder giver et fingerpeg om, hvilke områder der bør

have fokus, hvis bedriftens konkurrenceevne skal bevares eller forbedres.

På udvalgte nøgletal bliver dine opnåede resultater målt
op imod, hvad andre har opnået, og dermed er det muligt at se, hvor bedriftens økonomiske resultater har en
stærk konkurrenceevne målt mod andre. Samtidig vises
også, hvor der er forbedringspotentialer i forhold til andre.

Resultat, driftsgren pr. årsso

Der kan udarbejdes driftsgrensanalyse på søer, slagtesvin, kvæg, salgsafgrøder, grovfoder.

Vil du vide mere om fraktilanalyser, kan du kontakte Jens
Brandenborg på T: +45 7634 1781.

KHL

NOGET AF EN

SENIORGRUPPEN

TENDENS ...

En dag over aftensmaden faldt snakken omkring antallet af landbrugsbedrifter i Danmark. Mine
børn blev noget forbavsede over, hvor mange heltidsbedrifter der var, da jeg blev selvstændig i
1995. 30.000 bedrifter var der, og i 2016 ligger tallet under 10.000 heltidsbedrifter.
Skrevet af Hans Peter Hansen
Bestyrelsesmedlem
KHLs forening
Jeg forklarede dem lidt om vigtigheden af at have styr
på nulpunktet og ikke ligge i den dårligste fjerdedel,
hvad angår indtjening, og deres tilbagemelding var
blot, at der jo altid vil være en dårlig fjerdedel. Jeg kan
blot konstatere, at de naturligvis har fuldstændig ret.
Når vi er så få tilbage, er det vigtigt, vi kan finde ud
af at stå sammen. Uanset om det hedder Bæredygtigt
Landbrug, Landbrug & Fødevarer eller økologi og konventionelt landbrug er det vigtigste vel, at det vi laver
gavner landbruget. Jeg kan nogle gange have svært
ved at se, om vi overlever fordi vi står sammen eller
fordi vi udkonkurrerer hinanden.

Egentlig er vi jo specialister i at producere mere, end
der kan afsættes – og også gode til at producere meget, når prisen er høj og endnu mere, når prisen er
lav. Det giver ingen mening. I realiteten respekterer
forbrugeren os måske mindre for at producere et godt
produkt til lavere priser – for hvem har respekt for
noget, der er næsten gratis?

Foråret er på vej, der kommer blade på træerne og vi
kan se frem til en fantastisk tid. I ønskes alle et dejligt
forår.

Byd velkommen til vores nye medarbejder i
regnskabsafdelingen: Anja Skaarup Henriksen.
Pr. 1. maj 2018 er Anja Skaarup Henriksen ansat som revisorassistent i regnskabsafdelingen. Anja er 32 år, bor
på Fyn, og kommer fra en lignende stilling ved Patriotisk
Selskab.
Anja skal lave regnskabsarbejde for kunder i både selskabs- og personligt regi, samt være en del af KHLs lønservice.
Tag godt imod Anja som ny assistent.

Formanden aflagde beretning, og kunne blandt andet
fortælle, at der er god opbakning til de forskellige arrangementer blandt seniorerne.

• Formand: Jørn Kongsted
• Næstformand: Anna Pedersen
• Sekretær: Karen Speedtsberg
• Kasserer: Inga Nielsen
• Medlem: Svend Åge Nørgaard
Vi takker for året, der er gået, og ser frem til næste arrangement d. 15. maj, hvor turen går til Ribe.

LYST- OG JAGTEJENDOM, BJERT
FLOT BELIGGENDE EJENDOM TIL SALG

Nu kan du erhverve dig en lyst- og jagtejendom beliggende i et naturskønt område med fantastisk udsigt over tunneldalen og kort afstand til Kolding.
Skrevet af Lars Rafn
Advokat
lar@khl.dk

Ejendommen er på ca. 15 ha og løbende renoveret siden
sælger overtog den i 1997. Stuehuset har et samlet boligareal på 190 m2 med udnyttet tagetage.
Til ejendommen hører der et maskinhus fra 1998 på 280
m2 samt udhus og driftsbygninger på i alt 270 m2.
Rundt om huset er der etableret træterrasser, der gør
det muligt at nyde den skønne natur med udsigt til tun-

Niels Bohrs Vej 2
6000 Kolding
T: +45 7634 1700
Mail: khl@khl.dk
www.khl.dk

Sekretær
Seniorgruppen KHL

I forbindelse med valg af bestyrelse, valgte Hertha at
trække sig som sekretær og Jens som medlem. I dag ser
bestyrelsen ud som følger:

Jeg har svært ved at forestille mig andre brancher, der
kunne finde på at lægge en afgift på 2.500 kr. pr. ko,
hvis der en dag manglede 100 liter mælk i køledisken –
i stedet vil man være bange for, at der kom til at mangle 2.000 liter. Heldigvis blev afgiften ikke til noget, men
det gav mig da anledning til at reflektere over, om det
i virkeligheden handler om, at vi er gode til at gøre det
svært for os selv.

Skrevet af Marie Kock Pedersen

Skrevet af Karen Speedtsberg

Det er nok umuligt at ændre denne proces, så jeg
tænker, at vi blot skal fortsætte med at gøre, som
vi plejer: ”Sænke nulpunktet og løbe lidt hurtigere”.
Hvad vi så skal gøre, når nulpunktet når nul, det må
tiden vise …

Vi har ansat en masse dygtige personer i vores organisationer og folkevalgte systemer, og jeg er ikke i tvivl
om, at de hver dag gør deres bedste for, at vi som
landmænd overlever – og det uanset om talen falder
på afgifter eller overproduktion af landbrugsprodukter
som fx mælk, men kan de gøre en reel forskel?

PERSONALENYT

Seniorgruppen KHL har afholdt generalforsamling d. 21. februar 2018. Der var god tilslutning, og en ny bestyrelse blev valgt.

neldalen, Binderup Mølleå, Skamlingbanken og meget
mere. Desuden er der etableret 2 søer til gavn for andefugle, og der er fiskerettigheder i åløbet mod øst, Skelbækken mv.
Yderligere er der mulighed for jagt på ejendommen med
en god bestand af rådyr, fasaner, harer og agerhøns.
Er du interesseret, kan du læse mere og se billeder på
www.advokatkhl.dk. Du er også velkommen til at kontakte advokat Lars Rafn på T: +45 7634 1737 og bestille
en fremvisning.

