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EMNER

2..

• Status på anvendelsen af risikostyring som 
ledelsesværktøj

• De økonomiske resultater
• Behovet for risikostyring
• Rådgivningssystemet og hvad er på vej?



3..

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ændringer i værdien af virksomhedens aktiver og likviditet udgør tilsammen risikoen for landbrugsejendommens økonomi. Kortlægning, vurdering og prioritering samt håndtering og implementering udgør til sammen RisikostyringDenne her figur er fra 2010 og det siger vist en del, hvor vi står henne i dag vedr. aktuelle og opdaterede risikoværktøjer



RISIKOFAKTORERNE
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• Finansielle 
• rente og valuta

• Menneskelige 
• sygdom og ulykke 

• Afsætning og indkøb 
• priser, kvalitet, forsynings- og afsætningssikkerhed

• Produktion 
• vejr, sygdomme, teknologi 

• Institutionelle 
• erstatningsansvar, lovgivning, image, skat

Oplægsholder
Præsentationsnoter
De her risikofaktorer kommer vi til at høre mere om i løbet af i dag. I de traditionelle landbrugsvirksomheder er de, der bliver håndteret oftest er vel finansielle og priser på indkøb af råvarer. Der begynder også at komme flere virksomhedstestamenter, hvor man tager stilling til, hvad der skal ske med virksomheden i tilfælde af kritisk sygdom eller død i virksomhedens ejerkreds.Vi ser også enkelte landbrugsvirksomheder, er spreder deres aktiviteter enten indenfor den samme produktionsgren – og og/eller ned i værdi kæden, investerer i egen foderproduktion og transportvirksomhed, eller der spreder deres forretningsområder, typisk inddrager man energiproduktion som et forretningsområde. Og endelig ser vi enkelte, der ligger hele deres produktion om til noget helt andet eller fx supplerer deres konventionelle produktion med en tilsvarende blot økologisk.For at kunne håndtere de helt store risikofaktorer som fx lukning for transport af grise over den tyske grænse, løber vi hurtigt ind i nogle strukturelle problemer i den måde som vi har stillet fx svineproduktionen an i Danmark. Men jeg mener, alligevel at den enkelte landmand skal overveje hvilke mulige der findes.



DE ØKONOMISKE RESULTATER
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Analyse på baggrund af regnskaber for 2017

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Effekten af tørken i 2018 er medtaget – alligevel må vi vel forvente, at når analysen bliver opdateret med de faktiske regnskabe rfor 2018 – så bliver resultaterne ikke bedre.



HVOR LIGGER RISIKOEN
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Heltidsbedrifter Økonomisk styrke Karakteristika

Uholdbar økonomi
• Høj gæld/lav soliditet
• Svag likviditet, oftest negativ
• Lav effektivitet

Antal: 1.853
Andel: 19,7 %
Produktion: 22,7 %
Alder: 48,8 år
Gæld: 63,8 mia. kr.

• Gns. større bedrifter
• Gns. lidt yngre
• Flere mælke- og 

svineproducenter

Sårbar økonomi
• Høj gæld eller negativ likviditet
• Middelhøj gæld og svag likviditet
• Varierende effektivitet

Antal: 2.839
Andel: 30,2 %
Produktion: 28,4 %
Alder: 47 år
Gæld: 77,1 mia. kr.

• Gns. store
• Flere yngre mælke- og 

svinebedrifter (gæld)
• Flere ældre planteavlere  

(underskud)

Robust økonomi
• Lav gæld/høj soliditet
• Stærk likviditet
• Høj effektivitet

Antal: 4.702
Andel: 50,1 %
Produktion: 48,8 %
Alder: 53 år
Gæld: 107,4 mia. kr.

• Gns. lidt mindre
• Gns. lidt ældre
• Flere planteproducenter

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Gennemgå de vigtigste tal – antal og andel af produktion, samt karakteristika. Trækker vi de bedrifter med en høj effektivitet ud af gruppe med en uholdbar økonomi, så bliver antallet ca. 1.300 bedrifterSoliditetsgrad ?



Alle heltidsbedrifter Svineproducenter Mælkeproducenter Planteproducenter

Uholdbar
økonomi

Antal: 1.853
Andel: 19,7 %
Produktion: 22,7 %
Alder: 48,8 år
Gæld: 63,8 mia. kr.

Antal: 581
Andel: 27,2 %
Produktion: 27,1 %
Alder: 49,3 år
Gæld:              25,2 mia. kr.

Antal: 627
Andel: 22,7 %
Produktion: 26,5 %
Alder: 47,5 år
Gæld:                23,4 mia. kr.

Antal: 413
Andel: 15,8 %
Produktion: 18,1 %
Alder: 50,7 år
Gæld:            11,3 mia. kr.

Sårbar
økonomi

Antal: 2.839
Andel: 30,2 %
Produktion:    28,4 %
Alder: 47 år
Gæld:              77,1 mia. kr.

Antal: 687
Andel: 32,1 %
Produktion: 30,5 %
Alder: 42,6 år
Gæld:             26,2 mia. kr.

Antal: 763
Andel: 27,6 %
Produktion: 28,0 %
Alder: 45,3 år
Gæld:              21,6 mia. kr.

Antal: 933
Andel: 35,8 %
Produktion: 29,7 %
Alder: 51,4 år
Gæld:           22,1 mia. kr.

Robust
økonomi

Antal: 4.702
Andel: 50,1 %
Produktion:    48,8 %
Alder: 53 år
Gæld:            107,4 mia. kr.

Antal: 871
Andel: 40,7 %
Produktion: 41,4 %
Alder: 51,4 år
Gæld:            29,2 mia. kr.

Antal: 1.375
Andel: 49,7 %
Produktion: 45,5 %
Alder: 52 år
Gæld:             30,4 mia. kr.

Antal: 1.262
Andel: 48,4 %
Produktion: 52,2 %
Alder: 55,4 år
Gæld:              30,0 mia. kr.

LANDBRUGETS ØKONOMISKE STYRKE
DRIFTSGRENE

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Gennem andel af de forskellige driftsgrene i de tre katagorier.



HVOR LIGGER RISIKOEN
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Heltidsbedrifter Økonomisk styrke Karakteristika

Uholdbar økonomi
• Høj gæld/lav soliditet
• Svag likviditet, oftest negativ
• Lav effektivitet

Antal: 1.853
Andel: 19,7 %
Produktion: 22,7 %
Alder: 48,8 år
Gæld: 63,8 mia. kr.

• Gns. større bedrifter
• Gns. lidt yngre
• Flere mælke- og 

svineproducenter

Sårbar økonomi
• Høj gæld eller negativ likviditet
• Middelhøj gæld og svag likviditet
• Varierende effektivitet

Antal: 2.839
Andel: 30,2 %
Produktion: 28,4 %
Alder: 47 år
Gæld: 77,1 mia. kr.

• Gns. store
• Flere yngre mælke- og 

svinebedrifter (gæld)
• Flere ældre planteavlere  

(underskud)

Robust økonomi
• Lav gæld/høj soliditet
• Stærk likviditet
• Høj effektivitet

Antal: 4.702
Andel: 50,1 %
Produktion: 48,8 %
Alder: 53 år
Gæld: 107,4 mia. kr.

• Gns. lidt mindre
• Gns. lidt ældre
• Flere planteproducenter

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Landmandens placering i en af de tre kategorier, har stor betydning for hvor langt landmanden kigger frem og altså, hvor lang landmandens risikohorisont er. Det giver fx ikke meget mening som landmand i den røde gruppe, at arbejde med håndtering af risikofaktorer, hvor afdækningen er meget langsigtet eller kræver investeringer. Her handler det nok mest om, at afdække og håndtere risikofaktorerne frem mod næste termin.Hvorimod landmænd i den grønne gruppe, har helt andre frihedsgrader og kan arbejde med risikostyring på et langt mere strategisk niveau.



RISIKOSTYRING I RÅDGIVNINGEN

23-11-20189

Anvendes mest systematisk i forbindelse med 
udarbejdelse af virksomhedsstrategier

Ellers er anvendelsen mest fragmentarisk, hvor man 
forholder sig til én risiko fx råvarekøb, finansiering, 
forsikringer, virksomhedstestamente 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der bliver udarbejdet 50-75 strategier for landbrugsvirksomheder om året, der forholder sig til risikostyring på et kompetent niveau.



RISIKOSTYRING OG RÅDGIVNING
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Et noget flabet billede på landmandens og denne rådgivere, der jo har gået i den samme skole og er rundet af den samme natur, det er – at de er ligesom golfspillere…. Golfspillere er kendetegnet ved en ukuelig optimisme – det tror altid på det perfekte slag, når de stiller op til bolden, hvad enten de har den rigtige bestilling eller den rigtig kølle i hænderne … Jeg ved det, jeg spiller selv golf…



DET ER PÅ VEJ .. TIL NÆSTE ÅR
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• Et helt nyt grundlag for Økonomistyring



Et helt nyt grundlag for økonomistyring er på vej

Produktions-
styring

Kapacitets-
styring

Finansiel
styring

Økonomistyring er summen af 
styringen indenfor de tre 
hovedelementer

Og består i at skabe et overblik 
over sammenhængene mellem 
de tre elementer.

Alle handlinger har en 
økonomisk konsekvens !



Dashboard
eOverblik

Ledelsesrapport



HVAD ER DER MERE PÅ VEJ .. I ÅR OG NÆSTE ÅR
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• En analyse af landmandens egenkapitalbuffer
• Udvikling af en model til beregning af 

landbrugsvirksomhedens ”Risiko – score”

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der er oftest stor usikkerhed om den risiko, landmanden påtager sig ved at have egenkapital bundet i landbrugsejendommen. Denne usikkerhed skyldes blandt andet de senere års voldsomme udsving i såvel ejendomspriser som produktpriser og renter. Samtidig er der stor tilbageholdenhed i forhold til at finansiere eller indskyde kapital i landbrug. Der er derfor behov for at skabe større klarhed over, hvilken risiko landmandens egenkapital og likviditet er udsat for og dermed hvilken buffer, der bør opbygges for at kunne stå imod typiske lavkonjunkturforløb. Med udgangspunkt i historiske bevægelser i prisen på landbrugsejendomme, renten og prisen på hovedprodukterne over en længere årrække foretages beregninger af sandsynlige ændringer i aktivværdier og likviditet under lavkonjunkturer af forskellig længde og dybde. Endvidere beregnes konsekvenser for egenkapitalen, egenkapitallignende indskuds- og låneformer samt konsekvenser for fremmedkapitalen. Sluttelig beregnes den nødvendige konjunkturbuffer. Analysen, der kommer senere i år, bidrager til, at både landmanden og dennes kapitalpartnere og kreditgivere opnår større klarhed over den risiko, de påtager sig, så der kan tages beslutninger på et endnu mere oplyst og faktuelt grundlag end det nuværende. Aktiviteten vil således bidrage til at tilvejebringe et forbedret beslutningsgrundlag ved at lægge en længere horisont på nuværende betragtninger omkring finansiering, som ofte kan være for kortsigtede og øjebliksbestemte. Derved opnås et mere typisk og historisk retvisende perspektiv i risikovurderingen. --En landbrugsvirksomhed befinder som nævnt i en branche med store risici. Der er derfor behov for at skabe klarhed over, hvilken samlet risiko den enkelte landmand er udsat for. Der er tidligere arbejdet med identifikation af bedriftens samlede risiko, der omfatter alle væsentlige risici på bedriften og deres samspil. Der har været fokus på selve risikostyringen. Erfaringerne fra arbejdet med risikostyring på bedrifterne viser imidlertid, at der er behov for at kvantificere de enkelte risici. Derfor supplerer vi de tidligere projekter og analyser, med en kvantificering af de enkelte risici i et udviklingsprojekt i 2019. Kvantificeringen af de enkelte risici danner baggrund for at beregne og præsentere en risikoprofil for den enkelte bedrift – i form af en såkaldt ”risiko-score” – for hver enkelt risikofaktor, kategorier af sammenlignelige risikofaktorer samt en samlet ”bedriftsrisiko-score”. Det er muligt umiddelbart at forholde sig til ”risiko-scoren”, som dermed er direkte anvendelig, når bedriftens risiko skal vurderes.  Det er vores håb, at vi ved at kommunikere en simpelt værdi fx ”78” vækker landmandens interesse for hvor meget virksomheden er disponeret mod risici, og dermed begynder at arbejde aktivt med risikostyring. 
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