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Sælg – eller bliv på gården
• Velkommen
• Køb eller salg af gården
• Hvad skal du vide, hvis du vil sælge gården?
• Fradragsmuligheder
• Købers lånemuligheder
• Kaffe
• Hvordan ser køber på gården, der er til salg?
• Alternativ finansiering
• Sælgerpantebreve
• Pensions- og formueoversigt

Ejerskifteanalyse
Ø90 datagrundlag og overordnede analyser
Antal ejendomme
Små regnskaber

1.761

Personligt ejede

23.864

I/S-ejede

3.049

Selskabsejet

1.916

Andre erhverv med landbrug

1.513

I alt

32.103
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DLBR - landbrugssegmenter
Status årsregnskaber 2018 (i alt 32.103 virksomheder i ø90)

Small Business

Virksomhedslandbrug

Nettoomsætning < 2 mio. kr. (73,5 %)

Nettoomsætning > 5 mio. kr. (13,6 %)

Produktionslandbrug

Nettoomsætning 2-5 mio. kr. (1 2 ,9 % )

Ejerskifteanalyse unge ejerledere

2014

2016

2018

15 – 35 år

4,4 %

4,0 %

4,3 %

36 – 65 år

68,4 %

66,4 %

63,3 %

66 – 99 år

27,1 %

29,6 %

32,4 %

I alt

100 %

100 %

100 %

Tabel: Fordeling mellem virksomheder i forhold til ejerlederens alder.
Data fra 28.829 personligt ejede virksomheder, I/S eller selskaber.
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Ejerskifteanalyse – small business landbrug
Small Business segmentet
• I alt ca. 24.000 ejendomme hvoraf ca.
8.700 har en ejerleder over 66 år svarende
til en andel på ca. 36 %
• Segmentet har en andel af den samlede
landbrugsomsætning på 9,8 %
• Segmentets personligt ejede virksomheder
er relativt meget ”grønt”
Moderat udfordring

Ejerskifteanalyse - produktionslandbrug
Produktionslandbrugs segmentet
• I alt ca. 4.100 ejendomme hvoraf ca. 460
har en ejerleder over 66 år svarende til en
andel på ca. 11 %
• Segmentet har en andel af den samlede
landbrugsomsætning på 15,7 %
• Segmentets personligt ejede virksomheder
er relativt ”grønt”
Moderat udfordring
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Ejerskifteanalyse - virksomhedslandbrug
Virksomhedslandbruget
• I alt ca. 4.400 ejendomme hvoraf ca. 270
har en ejerleder over 66 år svarende til en
andel på ca. 6,1 %
• Segmentet har en andel af den samlede
landbrugsomsætning på 74,5 %
• Segmentets personligt ejede virksomheder
er relativt meget ”røde”
Stor udfordring

Ejerskifteanalyse - ejerskiftetyper
• Almindelig fri handel
• ca. 80 % af de små ejendomme og 70-80
% af de mellemstore og store ejendomme

• Generationsoverdragelse
• 10-20 % af alle gennemførte
ejendomshandler på tværs af størrelse

• Andre salg
• ca. 10 % af alle gennemførte handler
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De danske ejerledere bliver ældre
40 %

38 %

35 %
31 %
30 %
25 %
20 %

18 %

15 %
9%

10 %
5%

3%
1%
0%
18-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70 år eller
derover

Kilde: Nykredit
ejerlederanalyse 2019

Ejerledere motiveres af at være herre i eget hus
Fuld selvbestemmelse over mit arbejdsliv

33 %

Beskæftigelse med det fag, jeg interesserer mig for

26 %

Kunne føre mine ideer ud i livet
En høj løn og/eller løbende økonomisk udbytter
Økonomisk gevinst ved på sigt at sælge virksomheden
Andet

12 %

3%

2%

23 %

Kilde: Nykredit
ejerlederanalyse 2019
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Ejerledere ser gerne, at deres børn bliver
iværksættere …
Vil du anbefale dine børn at blive ejere
af egen virksomhed?
Ja
Nej

30 %

70 %

Kilde: Nykredit
ejerlederanalyse 2019

… men anbefaler ikke deres børn at overtage
familievirksomheden
Vil du opfordre din børn til at overtage
familievirksomheden?
3%
Ja, det vil jeg gerne
Ja, det vil jeg gerne, og de
er allerede medejere

30 %

Nej, det vil jeg ikke

64 %

3%

Ved ikke

Kilde: Nykredit
ejerlederanalyse 2019
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Virksomheden går ikke i arv til familien
– den skal sælges …
Hvad forestiller du dig skal ske med din virksomhed den dag, du
vælger at gå på pension?
11 %

Virksomheden skal gå videre til min familie

58 %

Frasalg af min virksomhed (eller andet)
5%

Afvikling af min virksomhed
Ingen pension, men vil arbejde så længe som muligt

6%

Det har jeg ikke gjort mig nogen overvejelse om endnu

12 %

Andet

7%

Kilde: Nykredit
ejerlederanalyse 2019

Det kræver blod, sved og tårer at være ejer og
leder af egen virksomhed
En gennemsnitlig arbejdsuge for ejerledere
30

28 %

25

22 %

21 %
20

15

13 %

10

5

8%

3%

4%

0
Under
37 timer

37
timer

38-45
timer

46-53
timer

54-60
timer

61-70
timer

Mere end
70 timer

Kilde: Nykredit
ejerlederanalyse 2019
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Få kvindelige iværksættere
41 % af ejerlederne starter selv deres
virksomhed, men det er sjældent, at
det er en kvinde, der står som ejer.
14 %
Mænd
Kvinder

86 %
Kilde: Nykredit
ejerlederanalyse 2019

Fradragsmuligheder
• Hvad med skatten ved nedrivning af
driftsbygninger/installationer?

v /Økonomikonsulent

Jesper Nedergaard
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Nedrivningsfradrag ejendomme/installationer
• Erhvervsmæssige bygninger/installationer, hvorpå der er afskrevet,
eller har opfyldt betingelserne for afskrivning (gælder også
erhvervsmæssige installationer i ikke afskrivningsberettigede
bygninger)
• Fradrag i den skattepligtige indkomst i det år bygningen/installationen
rives ned
• Nedrivningsfradraget er lig med den del af bygningens/installationens
anskaffelsessum, der ikke er afskrevet (eventuel salg af materialer fra
nedrivningen skal modregnes i nedrivningsfradraget)

Nedrivningsfradrag ejendomme/installationer
• Kommer dog igen som ejendomsavance,
når ejendommen sælges (dog kun
afskrivninger efter 1993, hvis
vurderingen 1993 benyttes som
anskaffelsessum)
• Nedrivningsudgifter kan ikke fratrækkes,
men de kan tillægges ejendommens
anskaffelsessummen som en forbedring,
og ”bruges” den dag, ejendommen
sælges
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Forudsætning for fradrag
• Man skal have ejet bygningen i 5 år før nedrivningen
• Nedrives bygningen/installationen før 5 år, så først fradrag i salgsåret
• Bygningen skal have været anvendt til et afskrivningsberettiget formål
i mindst fem år af ejertiden (ikke et krav, at der har været afskrevet,
men det skal have været anvendt til et afskrivningsberettiget formål)
Husk også

• Godkendelse fra kommunen
• Godkendelse fra kreditforeningen (pant i ejendom)

Eksempel 1
Jens Jensen har købt en ejendom, hvorpå der lå et maskinhus.
Maskinhuset nedrives i 2019. Der sælges materialer fra det nedrevne
maskinhus for 20.000 kr. Der er afskrevet i alt 300.000 kr. siden købet i
2000.
Maskinhuset er købt for:

500.000 kr.

Der er afskrevet i årene 2000 - 2018

-300.000 kr.

Der er ikke afskrevet (Den nedskrevne værdi)

200.000 kr.

Der er solgt materialer for

-20.000 kr.

Nedrivningsfradraget i 2019 bliver

180.000 kr.
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Eksempel 2
Udgiften til nedrivningen har gjort, at ejendommens handelsværdi er steget. Udgiften
til nedrivningen udgjorde 50.000 kr.
Ejendommen sælges i 2020.
• Nedrivningsfradraget på 180.000 kr. skal beskattes
i 2020 via ejendomsavanceopgørelsen modregnet
udgiften på de 50.000 kr., som betragtes som en
forbedring

• Sælges ejendommen først i år 2025, står udgiften
til forbedring blot i status, og modregnes først i
2025 (inklusiv indeksering)

Nedrivningsfradrag installationer
• Gælder installationer, som både befinder sig i en afskrivnings- eller
ikke-afskrivningsberettiget bygning
• Ellers samme forhold som ved bygninger
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Eksempel 3
En ”blandet” benyttet installation benyttes 75 % erhvervsmæssig. Årlig
afskrivning på 4 % i 5 år. Afskrivningerne udgør dermed 20.000 kr.
Installationen er anskaffet for:

100.000 kr.

Der er afskrevet

20.000 kr.

Heraf erhvervsmæssig 75 %

15.000 kr.

Nedskrevne værdi efter 5 år udgør

80.000 kr.

Ved nedtagning af installationen i år 6 beregnes et
nedrivningsfradrag på (80.000 x 15.000/20.000) kr.

60.000 kr.

Opsatte udgifter efter ophør
• Der er kun fradrag for udgifter, der afholdes efter virksomhedens
ophør/salg, hvis:
• Udgiften har driftsmæssig forbindelse med den ophørte/solgte virksomhed og
afholdes i nær tilknytning til virksomhedens ophør/salg

• Der er ikke fradrag for udgifter, der afholdes længere tid efter
virksomhedens ophør, selvom udgiften har driftsmæssig forbindelse
med den ophørte virksomhed
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Huskeliste ved ophør - skatteregnskab
• Der skal laves et skatteregnskab for ophørsåret for virksomheden. Hvis
virksomheden lukker 5. januar, skal du stadig lave regnskab for det år
• Du skal i forbindelse med din virksomheds ophør lave en avanceopgørelse
• En avanceopgørelse er en opgørelse over den fortjeneste eller de tab, du har
fået ved at sælge alle dine virksomheds ting, dvs. de ting, du har købt ind til
virksomheden og trukket fra i skat
• Tingene skal sælges til markedspris inklusiv moms enten til andre eller dig
selv
• Fristen for at lave et skatteregnskab inklusiv avanceopgørelse er senest 1. juli
året efter din virksomheds ophør

Huskeliste ved ophør - moms
• Du skal udarbejde et momsregnskab indtil den dato, hvor din
virksomhed lukker, og indberette dette til SKAT
• Dette gælder også, hvis du er nødt til at indberette 0 kroner, fordi du
ikke har solgt noget

• Hvis du sælger de ting, din virksomhed ejer til andre, skal du huske at
opkræve moms – også hvis det er til dig selv
• Hvis du sælger din virksomhed samlet, er det dog uden moms - men
du skal stadig opgøre den moms, som overgår til køberen
(reguleringsforpligtigelse)
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Huskeliste ved ophør - opbevaringspligt
• Selvom du lukker din virksomhed,
ophører din opbevaringspligt af
dokumentation ikke
• Du har pligt til at opbevare alle
virksomhedens dokumenter (regnskab
m.m.) i ti år, efter din virksomhed er
lukket

Købertyper set fra driftsøkonomiafdelingen
• Den unge landmand
• Naboen
• Investor/fond
• Anden virksomhedsejer
• AP-pension
• Junior generationsskifte
• Konklusioner

v /driftsøkonom

Ole Maagaard Pedersen
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Den unge landmand
Fordele
• Ny energi og nye ideer
• Godt netværk
• Brænder for at komme i gang

Ulemper
• Lav egenkapital
• Nødvendig med vækstfonden eller anden
form for ”egenkapital”

Start ikke op for enhver pris!

Hvad skal der til fra bankens side?
Tommelfingerregler fra bankens side
1.

Fast gæld/(resultat før renter og afskrivninger + EU) < 8 - hvad betyder det?

2.

Benchmark over landsgennemsnit

3.

Soliditet > 20 % (Ek/aktiver) efter udskudt skat

1.

4.

20 mio./(2,4 mio + 200 t.kr)=7,8

•

Likviditeten er til

•

1 % rentestigning bank

•

10 årig fast rente realkredit

Følsomhed risiko
•

Eksempel mælk likviditet - 10 % fald i mælkepris

•

Eksempel svinebruger - 10 % fald i svinenotering

•

Eksempel planteavl - 10 % fald i pris på salgsafgrøder
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Den unge landmand

Den unge landmand
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Naboen
Fordele
• Kræver god egenkapital
• Jord og produktionsanlæg passer godt ind
• Erfaring og kender området godt

Ulemper
• Soliditeten falder
• Investeringen skal være rentabel

Overblik over nødvendige investeringer
køber

Investor eller fond
Fordele
• Ejendommen med stor jordandel mest
interessant
• Fri kapital til bankdelen

Ulemper
• Der skal være forpagter til bygninger og
jord
• Lav købspris, afkast af investeringen

Landbruget er investering, forventer
afkast af investering
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Afkastningsgrader
Afkastningsgrader
(2 % gennemsnit for alle)
(Resultat før finansiering +
forpagtninger)/aktiver virksomhed

Et gennemsnit på 2 %, hvilket er
højere end den gennemsnitlige
effektive rente på danske
statsobligationer og noget bedre
end gennemsnitlige indlånsrente i
samme periode (indlånsrente i
dag)
(tertil =25 %)

Hvor godt bliver min investering forrentet?
Afkastningsgrader (2 % gennemsnit for alle)
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Afkastningsgrader
• Gode afkastningsgrader i landbruget
• Derfor gode muligheder for at tiltrække investorer
• Jordprisudvikling over de sidst 100 år (Danmarks statistik)

Virksomhedsejer med forkærlighed for landbrug
Fordele
• Lokalt funderet
• Fri kapital til bankdelen
• Måske ok pris (små investeringer)

Ulemper
• Særlige hensyn til området og formål
• Der kan/skal være forpagter til bygninger og jord
• Afkast af investeringen til dels

Landbruget er investering forventer afkast
af investering
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AP Pension (Agro Fond)
Fordele
• Fri kapital til bankdelen
• Afkast af investeringen

Ulemper
• Der kan/skal være forpagter til bygninger
og jord
• 3,75 % jord 6,75 % bygninger + afskrivninger og
forsikringer

• Lav handelspris

Landbruget er investering afkast af
investering

AP Pension (Agro Fond)
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Generationsskifte i familie
Fordele
• Kan udskyde skatten
• Værdierne bliver i familien
• Kan sikre overlevelsesevne på længere sigt for
ny generation

Ulemper
• Kan være svært at opnå nok provenu
• Lavere pris end i fri handel

Er der lavet en plan for seniortilværelsen?

Konklusion
• Landbrug er over tid en god investering,
derfor tiltrækker det nogle investorer
• Nabo, investor, virksomhedsejer kan
være bud på bedste pris i fri handel
• Salg til den unge landmand kræver som
regel sælgerpantebrev og/eller ekstern
finansiering
• Se længere frem, når ejendommen skal
sælges
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Købertyper set fra driftsøkonomi afdelingen i
procent
• Den unge landmand < 10 %
• Naboen > 60 %
• Investor/fond < 5 %
• Anden virksomhedsejer < 5 %
• AP-pension > 1 %
• Junior generationsskifte > 20 %

• Konklusioner

Tak for opmærksomheden, spørgsmål?
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Sælgerpantebreve og pension
• Sælgerpantebreve
• Pension
• Provenu af sælgerpantebrevets
påvirkning af folkepensionen
• Øvrige indkomstgrænser

v /Økonomikonsulent

Carl-Martin Hansen

Sælgerpantebrevsmodellen
• Ordningen er vedtaget pr. 1. januar 2020
• Sælgerpantebrev må max. udgøre 10 % af
salgsprisen
• Den del af ejendomsavancen, som udgør
pantebrevet, beskattes ikke i salgsåret

• Beskattes først, når der betales afdrag –
løbetid 10 år – lige store årlige beløb
• Beskattes som kapitalindkomst
• Husk, en løbende indkomst fra sælgerpantebrevet påvirker pensionstillægget
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Sælgerpantebrevsmodellen
• For at udskyde skatten, skal ejendommen
drives erhvervsmæssigt
• Bortforpagtning anses i denne forbindelse
ikke for erhvervsmæssig anvendelse
• Sælger skal selv drive ejendommen på
salgstidspunktet
• Køber skal drive ejendommen
erhvervsmæssigt i den periode, som
beskatningen fordeles over

Sælgerpantebrevsmodel
Adgangen til at udskyde avancen bortfalder i følgende tilfælde:
• Ved hel eller delvis ændret anvendelse af ejendommen, hvorved denne ikke længere anvendes
erhvervsmæssigt
• Ved hel eller delvis afståelse af ejendommen (1)
• Ved hel eller delvis afståelse eller indfrielse af sælgerpantebrevet (2)
•

Udskydelsen bortfalder i ovennævnte tilfælde 1 og 2 ikke, hvis overdragelse sker til en ægtefælle med succession
efter kildeskattelovens § 26 b eller ved skilsmisse/separation

• Ved sælgerens død (3)
•

Udskydelsen bortfalder i ovennævnte tilfælde 1, 2 og 3 ikke, hvis en efterlevende ægtefælle overtager ejendom
eller sælgerpantebrevet til hensidden i uskiftet bo eller får udloddet med succession efter dødsboskattelovens § 36,
jf. § 29

• Ved sælgers ophør af skattepligt – hvor der dog er mulighed for henstand
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Folkepension og salg af ejendom
• Som udgangspunkt mister man folkepensionen i salgsåret
• For at mindske dette (og skatten) kan man:
• Sælge med succession (familie, medarbejder)
• Genanbringe avancen (kræver fortsat aktiv drift)
• Indbetale på ophørspension (max. 2.866.600 kr.)
• Lave et sælgerpantebrev

Folkepension og arbejde
• Fuld grundbeløb med arbejdsindkomst op til
336.900 kr.
• Genvundne afskrivninger tæller med som
arbejdsindkomst
• Ejendomsavance er som udgangspunkt
kapitalindkomst og dermed ikke
arbejdsindkomst
• Mulighed for at opsætte/udskyde folkepensionen
• Skal dokumentere 750 timers arbejde årlig

25

27-02-2020

Folkepension og arbejde
• Hvor meget kan man tjene uden modregning
i folkepension?

• Set i forhold til folkepensionens tillægsbeløb
Husstandens indkomst
Aktiv arbejdsindkomst Mads

Enlig

Gift

122.004

122.004

Aktiv arbejdsindkomst Hilda

122.004

Max. indtjening samlet

88.700

177.700

Folkepension Mads

162.492

119.940

Folkepension Hilda
Samlet indkomst

119.940
373.196

661.588

Pensions- og formueoversigt
• Hvad gør man med de ekstra
penge, hvis der er noget til
overs?

v /Økonomikonsulent

Jørgen Nielsen
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Hvad gør man med de ekstra penge, hvis
der er noget til overs?
• Overblik – er der penge til overs?
• Placering – værdipapir, energiforbedringer, afdragelån, privatudlån
• Optimering af egen økonomisk
situation?
• Hvornår er der penge i overskud?
• Hvad er behovet/forbruget?

De ekstra penge
Placering af overskudslikviditet
•

•

Værdipapir – aktier, investeringsforeninger
•

Egen indsats/omkostninger til formueforvaltning

•

Afkast mulighed 0 – 10 %

Energiinvesteringer
•

•

Renovér og tilpas ejendommen, så omkostningerne falder eller tilfører en merværdi til
ejendommen

Udlån
•

Privatlån til børn og familie
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De ekstra penge
Placering af overskudslikviditet
•

Bankindlån eller lignende
•

•

Tjek indskydergaranti

Afdrag
•

Afdrage lån, hvis der ikke er brug for
likviditeten senere

•

Pensionsopsparing
•

Billigere løbende beskatning af afkast i
pensionsdepot

Senior budget – Senior Wealth
Samlet økonomisk beregning med udgangspunkt i bl.a.:
•

Afvikling af virksomhed og VSO opsparing

•

Afdrag på lån efter udløb af afdragsfrihed

•

Optimering efter fuld folkepension i samspil med anden indkomst

•

Økonomi ved ”selvpensionering” – ophør med virksomhed/arbejde inden
folkepensionsalderen nås

•

Efterløn – hvad koster det i netto forbrugsmulighed at gå på efterløn

•

Skattefordel eller ikke ved brug af ophørspension

•

Alt i alt - Det mulige økonomiske råderum i pensionsperioden
•

Økonomien efter 10 år med ratepension?

•

Er der råd til at leve ”drømmelivet” med/uden ejendommen?
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Forberedelse inden folkepensionsalderen
• Indkomst/VSO optimering, mindst muligt
med ind i pensionsperioden
• Opsparing på alders- eller ratepension
• Skattebetaling, hvad er prisen for at
spare skat?
• Strategi tilpasset forventninger til
fremtidig økonomi

Senior Wealth

Tilpasninger ved udbetaling af folkepension
• Arbejdsindkomst uden fradrag af
grundbeløb - 336.900 kr./år.
• Indkomst uden fradrag i tillægsbeløbet 177.700 kr./år (gifte)
• Ændre udbetalingsperioden på
ratepensionerne
• Skattefri seniorpræmie år 1 og 2 42.840 kr. og 25.500 kr.

Senior Wealth
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Senior budget – Senior Wealth
Skatteprocent
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Senior budget – Senior Wealth
Formuens placering – balance mellem likvide og ikke likvide
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60

30

27-02-2020

31

27-02-2020

Opsummering
• Få overblik over jeres pensionsøkonomi
– det er en del af beslutningsgrundlaget
for de langsigtede beslutninger

• Hvis rådighedsbeløbet er for lille, er det
nemmere at rette op på tidligt
• Er der rigeligt opsparet, bør yderligere
opsparing gennemtænkes - hvordan og
hvor meget skal gemmes til pension?

• Det giver tryghed at vide, at der er
penge nok

Senior Wealth
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