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Tag fat i banken før den tager fat i 

dig! – likviditet frem til høst 2019

v/ Line Hansen



3. oktober 2018

Tanker fra en hverdag – det vi ser!

• Budgettet holder ikke

• Du kan ikke hente likviditet ved et opkald til banken

• Du har en skudsmålsbog i banken, den skal forblive 
god

• Én landmand – én sag – vi kan ikke bruge politiske 
udmeldinger til noget

• Banker er umættelige udi materiale – vi hjælper
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Tanker fra en hverdag – hvad gør du?

• FRIHED OPNÅS ved at GØRE NOGET
• Stil dig selv bankspørgsmålene, vær på forkant

• Pas dit skrivebord

• Skab det bedst mulige overblik for dig selv

• Rum for tanker – korrekt travlt – kun én ting ad gangen

• Kontakt Østdansk og få lavet et forventet resultat, så 
står du stærkt*



3. oktober 2018

Tanker fra en hverdag – hvad gør du?

• Vi har brug for følgende til forventet resultat/likviditet
• Udbytter i marken- salgstidspunkter – og priser

• Salg af grise/mælk mv. resten af året

• Ved husdyrproduktion – forbrug af korn og dermed 
lagerbeholdninger ultimo (godt grundlag for 2019 
vedrørende indkøb af korn/foder)

• Kapacitetsomkostninger

• Finansiering

• Investeringer

• Tilgodehavender/gæld



3. oktober 2018

Tanker fra en hverdag – hvad gør du?

Strategien skal fastlægges - budgettet/budgetterne hjælper

• Lav et godt budget – ejerskab 

• Ingen ændring i tilgangen – så præcist som muligt
• Prisdannelserne er svære – stor usikkerhed – forventeligt negativt 

resultat – udfordret likviditet => budget 2019 + 2020 (normalår)

• Kræver følsomhedsberegninger mv.

• Få belyst tingene fra flere sider – måske omvendt budgetproces?

• Likviditetstrækket under forskellige scenarier, drøftelse med bank

• Udgå tilbageløb – ekstra krav

• Lev efter budgettet - salgspriser
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Tanker fra en hverdag – hvad ”mener” banken?

• Tjen penge, bundlinje og konsolidering

• Historikken overvinder alt

• Banker husker som elefanter

• Du har en skudsmålsbog i banken

• Bankskifte kræver som minimum solide historiske 
resultater og god egenkapital

• Én landmand – én sag

• Banker er umættelige udi materiale – vi hjælper
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Når det ikke går så godt eller er gået galt

• Tal med din familie – vær ærlig

• Ejer og familien – hvad ønsker/tænker hver især

• Se på dig selv udefra – er det dét liv, du ønsker?

• Der er et liv uden for landbruget – ”forandringer”

• Fyld hele tiden skudsmålsbogen med gode anbefalinger 

• Vi kan ikke anbefale at ”lægge nøglen” – DOG….

• Banken har ”forståelse”…..aftale, konkurs, rekontruktion

• Vi har kunder der sælger selvom de har god egenkapital
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Konklusion

•Tag fat i din bank nu

•På sigt - skab dig en verden med 
økonomisk frihed så du ikke behøver 
at leve på bankens præmisser


