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Er man i driften afhængig af bankens velvilje og likviditet, så er 
man ofte presset til at bruge mindre lukrativ finansiering end 
ellers muligt.

- Lige nu møder vi flere landmænd, som egentlig kunne 
få en rigtig god finansiering, for eksempel med en operationel 
leasingaftale med en halv eller en hel procent i rente. Men de 
er låst af deres bank, der kræver at have hele engagementet, 

Af FLEMMING NIELSEN, freelancejournalist

Banker bremser optimal finansiering
Trods attraktive finansierings- og leasingmuligheder kræver flere banker ifølge direktør hos Byggeri 

& Teknik, at man laver dyrere finansiering hos dem - ellers mister man sin likviditet.

ellers trækker banken sig. Og så hedder finansieringen ikke én, 
men måske tre procent, fortæller Flemming Hedegaard, direktør 
i Byggeri & Teknik.

Årsagen til kravene er ifølge ham ganske simpel. Der skal 
tjenes flere penge i bankerne.

- Har du tre-fire traktorer og en mejetærsker, har det betyd-
ning om du skal betale de tre procent, som bankerne siger, de vil 
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have for stadig at stille likviditet til rådighed, eller blot én procent, 
hvis man går uden om banken, vurderer Flemming Hedegaard.

Dyrt benspænd
Argumentet fra banken er ofte, at man vil have komplet 
klarhed over, hvad landmanden har udestående rent pen-
gemæssigt.

- Lige nu ser vi nogle meget attraktive finansieringsmu-
ligheder, men dem er der mange landmænd der ikke kan bruge. 
De får ikke lov af banken. Man kan godt undre sig lidt, og jeg 
synes, at det er et problem, siger Flemming Hedegaard.

Ofte følger der andre fordele med at få finansieringen, 
hvor man køber maskinen. Det kan for eksempel være service, 
som er en integreret del af aftalen.

- Banken kommer jo ikke ud og laver service. Kan man for 
eksempel få en serviceaftale for 15 kroner pr. time oveni aftalen, 
stiger den for eksempel til 25 kroner uden finansieringsaftalen. 
Så bliver det samlet en overpris på to procent plus de 60 pro-
cent i ekstrapris til service for hver kørt time.
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Man bør være nøgternt i sit syn på, hvordan man får de billigste traktorer eller den billigste mejetærsker pr. hektar de næste tre år. Og så bør man kontakte sin regnskabsfører eller revisor og 
spørge ind til, hvor i regnskabet der sker en påvirkning ud fra de valg, man tager, er anbefalingen fra direktøren i Byggeri & Teknik. Arkivfoto: Morten Damsgaard.

- På den måde forhindrer bankerne den optimale finansiering og 
drift, konkluderer Flemming Hedegaard.

De bedste valg
Selv om det er et grundvilkår for de fleste landmænd, at banken spørges 
til råds, kan man selv gå et stykke af vejen for at opnå de bedste løsninger.

- Man bør være nøgternt i sit syn på, hvordan man får de bil-
ligste traktorer eller den billigste mejetærsker pr. hektar de næste 
tre år. Og så bør man kontakte sin regnskabsfører eller revisor og 
spørge ind til, hvor i regnskabet der sker en påvirkning ud fra de 
valg, man tager, foreslår Flemming Hedegaard.

Har man en købekontrakt kan man selv styre sin afskrivning, 
hvornår afskrivningen sker og hvor meget. Anderledes ser det ud 
med en leasingaftale.

- En leasingaftale boner ud på bundlinjen med det samme. 
Det gør lejeaftalen også. Lejeaftalen kan du dog lave uden om din 
bank, for du har ikke bundet dig til noget, men jeg tror ikke, at det 
er en god ide at "snyde" sin bank, så clear det af med banken alli-
gevel, anbefaler Flemming Hedegaard.


