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1. Indledning 

1.1. Baggrund og formål 

SJFI påtænker at introducere et nyt overskudsbegreb - nemlig overskud fra landbrugsbe-

driften efter renter - i regnskabsstatistikken for landbrug. (Landbrugsregnskabsstatistik, Se- 
rie A). I nærværende arbejdspapir redegøres for den påtænkte ændring af statistikken samt 
for de bagvedliggende overvejelser. Der fremsættes desuden alternative forslag til det 
nævnte overskudsbegreb.1   
  
SJFI’s regnskabsstatistik for landbrug har bl.a. til formål at fremskaffe oplysninger om 
landbrugsbedriftens overskud samt om brugerfamiliens øvrige indkomster såvel for alle 
landbrug under ét som for landbrug opdelt efter forskellige kriterier. Regnskabsstatistikken 
indeholder da også oplysninger om familiens samlede indkomster samt en specifikation 
heraf i form af driftsoverskud fra landbrugsbedriften før renter, driftsoverskud fra andre er-
hvervsaktiviteter ligeledes før renter, familiens lønindkomster og overførselsindkomster 
samt familiens renteindtægter og -udgifter. Endvidere indeholder statistikken oplysninger 
om aflønningen af de anvendte produktionsfaktorer i form af landbrugskapitalens forrent-
ning og lønningsevnen pr. arbejdstime.  
 
I den landbrugspolitiske debat spiller sammenligninger af indkomsten såvel mellem land-
brugsbefolkningen og andre befolkningsgrupper som mellem forskellige grupper af land-
brugere en vigtig rolle. Det er imidlertid vanskeligt at foretage sådanne sammenligninger, 
bl.a. fordi overskuddet fra landbrugsbedriften og brugerfamiliens øvrige indkomster i væ-
sentlig grad afhænger af, hvilke overskuds- og indkomstbegreber der anvendes.   
 
Nærværende arbejdspapir fokuserer fortrinsvis på behandlingen af renteindtægter og rente-
udgifter i forbindelse med opgørelsen af overskuddet fra selve landbrugsbedriften. Bag-
grunden er, at regnskabsstatistikken ikke indeholder oplysninger om bedriftens overskud ef-
ter renter, og at en sådan opgørelse er efterlyst fra forskellig side. Arbejdspapir omhandler 
kun en del af de problemer, der er forbundet med de ovenfor nævnte indkomstsammenlig-
ninger.   
 

                                              
1 Arbejdspapiret har i tidligere versioner været diskuteret med kolleger i Statistisk Afdelingen og i Afdelin-

gen for Jordbrugspolitik. For kommentarer og forslag til forbedringer bringes hermed min tak. Desuden en 
tak til forskningschef Søren E. Frandsen der har medvirket ved redigeringen. 
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Argumentet for at introducere det nye overskudsbegreb måtte i givet fald være, at den på-
gældende oplysning kunne tages som udtryk for det samlede overskud fra landbrugsbedrif-
ten, og at oplysningen således kunne stå alene.  
 
Når der i regnskabsstatistikken hidtil ikke er foretaget nogen opgørelse af landbrugsbedrif-
tens overskud efter renter, er forklaringen bl.a., at man kun på et arbitrært grundlag kan op-
dele brugerfamiliens renteindtægter og renteudgifter på selve landbrugsbedriften og famili-
ens øvrige økonomiske aktiviteter. Problemet skyldes bl.a., at det ikke kan fastslås, i hvilket 
omfang provenuet fra de lån, som familien har optaget i tidens løb, er anvendt til at finan-
siere investeringer i landbrugsbedriften, og i hvilket omfang provenuet er brugt til andre 
formål.  
 
Opgørelsen af landbrugsbedriftens overskud efter renter kompliceres desuden af, at land-
brugsregnskabet primært bygger på et realt regnskabsprincip, dvs., at en række poster i 
regnskabet korrigeres for virkningen af eventuelle ændringer i aktivernes priser i årets løb. 
Landbrugsbedriftens overskud før renter er således et realt udtryk, og det er derfor kritisa-
belt at beregne overskuddet efter renter ved blot at reducere overskuddet før renter med be-
driftens nominelle nettorenteudgifter, der er en nominel størrelse. 
 
I arbejdspapiret berøres også behovet for at introducere et mere omfattende overskudsbe-
greb, der udover det løbende overskud omfatter reelle kapitalgevinster og -tab.   
 
 

1.2. Disposition 

I kapitel 2 gives en kortfattet omtale af forskellen mellem personelle og funktionelle ind-
komstbegreber. I kapitel 3 redegøres for - hvad der i arbejdspapiret kaldes - det reale over-
skud fra en virksomhed samt for de komponenter, et sådant overskud består af. Kapitel 4 
indeholder en kortfattet omtale af de overskuds- og indkomstbegreber, der hidtil er anvendt 
i regnskabsstatistikken. Formålet med de tre kapitler er udelukkende at skabe et grundlag 
for den efterfølgende diskussion om det formålstjenlige i en introduktion af nye overskuds-
begreber i regnskabsstatistikken. 
 
I kapitel 5 kritiseres det foreslåede begreb løbende realt overskud efter nominelle renter, og 
i kapitel 6 foreslås to alternativer, nemlig løbende realt overskud efter reale renteudgifter 
og løbende realt overskud efter reale omkostninger vedrørende gælden. Der ses i disse ka-
pitler bort fra problemet med at opgøre landbrugsbedriftens renteindtægter og renteudgifter.  
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I kapitel 7 fremsættes forslag til, hvordan brugerfamiliens renteudgifter og gæld kan opde-
les på landbrugsbedriften og familiens øvrige økonomiske aktiviteter 
 
Med henblik på at belyse i hvilket omfang landbrugsbedriftens overskud afhænger af det 
anvendte overskudsbegreb, foretages i kapitel 8 sammenligninger af de forskellige løbende 
reale overskud i perioden 91/92-99/00 for alle landbrug under ét, for alle deltidsbrug og alle 
heltidsbrug. Kapitel 9 indeholder en sammenfatning samt nogle afsluttende bemærkninger. 

 

 

2. Personelle kontra funktionelle indkomstbegreber 

Det er almindeligt at sondre mellem personelle og funktionelle indkomstbegreber. De fleste 
husstande – herunder også landmandsfamilier - erhverver eller modtager indkomster fra 
forskellige kilder. Den samlede indkomst, uanset hvorfra den stammer, kan opfattes som 
den pågældende persons eller den pågældende husstands forbrugsmulighed. Denne form for 
indkomster kaldes personelle indkomster.  
 
Ved funktionelle indkomster – også kaldet faktorindkomster – forstås indkomster i form af 
arbejdskraftens og kapitalapparatets aflønning -  uanset hvilke personer indkomsten tilfal-
der.  
 
I regnskabsstatistikken for landbrug anvendes både personelle indkomstbegreber - som fx 
brugerfamiliens samlede løbende indkomst efter renter - og funktionelle indkomstbegreber 
som fx landbrugskapitalens forrentning samt lønningsevnen pr. arbejdstime. 
 
Ved sammenligninger af forskellige befolkningsgruppers indkomster er det vigtigt at være 
opmærksom på den nævnte forskel mellem personelle og funktionelle indkomstbegreber. 
Med andre ord: Hvilket spørgsmål er det, man søger at besvare? Drejer det sig eksempelvis 
om arbejdskraftens og kapitalapparatets aflønning i landbruget sammenlignet med andre er-
hverv? Eller tænkes der på landbrugsbefolkningens forbrugsmuligheder i forhold til andre 
befolkningsgrupper? 
 
Forskellen mellem de to begreber fremgår bl.a. af, at en beskeden aflønning af kapitalappa-
ratet og arbejdskraften i en landbrugsbedrift ikke nødvendigvis indebærer, at brugerfamilien 
har en tilsvarende beskeden personel indkomst. Den personelle indkomst afhænger også af 
familiens renteindtægter og renteudgifter, af familiens indkomster fra arbejde uden for be-
driften og af eventuelle overførselsindkomster. 
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3. Realt overskud i videre forstand  
I nærværende kapitel redegøres for – hvad der i det følgende kaldes - det reale overskud i 

videre forstand samt for de komponenter, et sådant overskud består af. Det reale overskud i 
videre forstand er et økonomisk-teoretisk overskudsbegreb, der sjældent anvendes i praksis. 
Formålet med omtalen af begrebet er primært at skabe et grundlag for den efterfølgende dis-
kussion af overskudsbegreber i regnskabsstatistikken.  
 
Ved en virksomheds reale overskud i videre forstand forstås det beløb, som ejeren har truk-
ket ud af virksomheden i årets løb, tillagt væksten i egenkapitalens reale værdi – begge dele 
regnet med fortegn. Det reale overskud i videre forstand består med andre ord af det beløb, 
som ejeren kunne trække ud af virksomheden og hermed anvende til privat forbrug og skat-
ter, uden at realværdien af virksomhedens egenkapital formindskes. Definitionen af dette 
overskud tager således udgangspunkt i, at virksomheden skal kunne opretholde egenkapita-
lens reale værdi, før der er tale om et overskud. Derfor betegnelsen realt overskud. En virk-
somheds reale overskud er et personelt indkomstbegreb i den forstand, at det er et mål for 
virksomhedens bidrag til husstandens forbrugsmulighed. Det reale overskud kan derimod 
ikke tages som udtryk for aflønningen af produktionsfaktorerne, bl.a. fordi det afhænger af 
virksomhedens renteudgifter.    
 
Ved en husstands reale indkomst forstås tilsvarende det beløb, som husstanden kan anvende 
til privat forbrug og skatter mv., uden at realværdien af dens egenkapital formindskes. 
 
Det reale overskud fra en landbrugsbedrift kan beregnes som summen af følgende poster: 
 

• løbende realt overskud efter nominelle renter og eventuelle forpagtningsafgifter, 

• debitorgevinster, 

• kreditortab,  

• reelle kapitalgevinster på materielle aktiver og reale fordringer. 
 
Som det senere skal argumenteres for, kan det være hensigtsmæssigt at opdele det reale 
overskud i videre forstand i forskellige komponenter, men den ovenstående ofte anvendte 
opdeling er dog næppe den mest hensigtsmæssige. 
  
 

3.1. Løbende realt overskud efter nominelle renter  

Ved det løbende reale overskud efter nominelle renter mv. forstås hér værdien af produktio-
nen opgjort i årets priser med fradrag af omkostninger – herunder afskrivninger - ligeledes i 



- 6 - 

årets priser samt med fradrag af bedriftens nominelle nettorenteudgifter og eventuelle for-
pagtningsafgifter. Det løbende reale overskud efter renter er således udtryk for det overskud 
fra produktionen, der er tilbage til at forrente bedriftens egenkapital samt til at aflønne bru-
gerfamilien for dens indsats i bedriften, efter at alle andre omkostninger ved produktionen 
samt de nominelle nettorenteudgifter er afholdt.   
 
Det løbende reale overskud efter renter omfatter hverken nominelle eller reale kapitalgevin-
ster på bedriftens aktiver. Det vil sige, at eventuelle ændringer i aktivernes værdi holdes 
uden for overskuddet, i det omfang ændringerne kan henføres til ændringer i priserne på ak-
tiverne. Dette betyder desuden, at afskrivningerne på driftsbygninger, inventar og maskiner 
fastsættes på grundlag af genanskaffelsespriser og ikke ud fra de historiske priser, hvortil 
disse aktiver blev anskaffet.     
 
I perioder med kraftig inflation og hermed en høj nominel rente ligger det løbende reale 
overskud efter nominelle renter almindeligvis på et meget lavt niveau. Mere herom senere.  
 
 

3.2. Debitorgevinster  

Ved debitorgevinster forstås de gevinster, der skyldes inflationens udhuling af gældens re-
alværdi samt de gevinster (regnet med fortegn), der kan henføres til ændringer i kursen på 
de obligationer og pantebreve, som ligger bag gælden. 
 
Inflationsbetingede debitorgevinster er altid positive, forudsat at der er inflation: Størrelsen 
af disse gevinster afhænger af inflationsraten samt af gældens størrelse. Da landbrugsbedrif-
terne er forholdsvis kapitaltunge - i det mindste hvis landbrugsjorden betragtes som kapital 
– samtidig med at de fleste bedrifter har en relativ høj gældsprocent, er landbrugets inflati-
onsbetingede debitorgevinster betydelige, selv under moderat inflation. 
 
Det skal bemærkes, at en mindre del af landbrugets gæld består af jordbrugslån og andre in-
dekslån, og at der på sådanne lån principielt ikke forekommer inflationsbetingede debitor-
gevinster, idet restgælden opskrives i takt med inflationen. 
 
De debitorgevinster, der kan tilskrives kursændringer, kan være positive eller negative af-
hængig af ændringen i markedsrenten. År med positive kursafhængige debitorgevinster af-
løses oftest af år med tab. Der er derfor en tendens til, at de pågældende gevinster og tab er 
forholdsvis beskedne over en længere årrække. 
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3.3. Kreditortab 

Ved kreditortab forstås hér de tab, der skyldes inflationens udhuling af pengefordringers re-
alværdi samt de tab (regnet med fortegn), der kan henføres til ændringer i kursen på de på-
gældende fordringer. Kreditortab er således spejlbilleder af debitorgevinster.    
 
 

3.4. Reelle kapitalgevinster på materielle aktiver og reale fordringer 
Det reale overskud i videre forstand omfatter også reelle kapitalgevinster på bedriftens ma-
terielle aktiver og reale fordringer, som fx mælkekvoter.   
 
Når det gælder kapitalgevinster (herunder tab) på materielle aktiver og reale fordringer, 
sondres der almindeligvis mellem nominelle og reelle gevinster. De nominelle kapitalgevin-
ster på materielle aktiver og reale fordringer består af den forøgelse af aktivernes nominelle 
værdi, der kan henføres til ændringer i de nominelle priser på aktiverne. 
 
De reelle kapitalgevinster består tilsvarende af den forøgelse af aktivernes realværdi, der 
kan tilskrives eventuelle forskelle mellem udviklingen i prisen på de pågældende aktiver og 
den almindelige inflation. Hvis prisen på et aktiv stiger mere end det generelle prisniveau, 
er der tale om en (positiv) reel kapitalgevinst. Og omvendt, hvis prisen på aktivet stiger 
mindre, er der tale om et reelt kapitaltab.  
  
De reale priser på fast landbrugsejendom samt på andre landbrugsaktiver kan i perioder væ-
re præget af betragtelige svingninger. Da landbrugsbedrifterne er forholdsvis kapitaltunge 
virksomheder, opstår der følgelig store reelle kapitalgevinster i nogle år, mens der i andre år 
er tale om store reelle kapitaltab. I enkelte år kan de reelle gevinster eller tab være langt 
større end bedriftens løbende reale overskud efter renter. 
 
Perioder med reelle kapitalgevinster afløses ofte af perioder med reelle kapitaltab. Da inve-
steringer i landbrugsaktiver – herunder køb af ejendom – oftest er langsigtede investeringer, 
udlignes opnåede reelle kapitalgevinster og reelle kapitaltab derfor ofte af henholdsvis reel-
le tab og reelle gevinster, før aktiverne realiseres. Ved vurderinger af landbrugets indkomst-
forhold skal de reelle kapitalgevinster derfor ses over en længere årrække.     
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4. Hidtil anvendte overskuds- og indkomstbegreber i regnskabsstatistikken 

Nærværende kapitel indeholder en kort omtale af de overskuds- og indkomstbegreber, der 
hidtil er anvendt i regnskabsstatistikken for landbrug. Kapitlet skal udelukkende tjene som 
grundlag for den efterfølgende diskussion vedrørende mulige nye overskudsbegreber. 

     
Som tidligere berørt omfatter landbrugsregnskabet både selve landbrugsbedriften og famili-
ens øvrige økonomiske aktiviteter. I visse henseender holdes de to ”sektorer” dog adskilte. 
Vedrørende sondringen mellem sektorerne skal det bemærkes, at landbrugsbedriften og 
hermed landbrugskapitalen – også kaldet landbrugsaktiverne - udelukkende omfatter mate-
rielle aktiver, som anvendes i landbrugsproduktionen, samt mælkekvoter. Alle finansielle 
aktiver – bortset fra mælkekvoter – betragtes således som en del af brugerfamiliens øvrige 
økonomiske aktiviteter. Dette betyder bl.a., at alle renteindtægter og alle kreditortab hører 
til brugerfamiliens øvrige økonomiske aktiviteter. I forbindelse med en eventuel introdukti-
on af nye overskudsbegreber foreslås ingen ændringer i denne henseende.     
 
Det hidtil anvendte begreb driftsoverskud svarer til det ovenfor omtalte løbende reale over-
skud efter nominelle renter - dog bortset fra at driftsoverskuddet er før renteudgifter og 
eventuelle forpagtningsafgifter. Driftsoverskuddet består således af værdien af produktio-
nen opgjort i årets priser fratrukket alle omkostninger ligeledes i årets priser bortset fra ren-
teudgifter, forpagtningsafgifter og vederlag til familien for dens indsats i bedriften. Drifts-
overskuddet fra landbrugsbedriften er således udtryk for det overskud fra produktionen, der 
er tilbage til at forrente landbrugskapitalen (inkl. forpagtede landbrugsaktiver) samt til at af-
lønne brugerfamilien for dens indsats i bedriften.    
 
Driftsoverskuddet egner sig ikke til at belyse landbrugets indkomstforhold. Begrebet kan 
således ikke tages som udtryk for bedriftens bidrag til familiens forbrugsmuligheder, bl.a. 
fordi omkostningerne vedrørende gælden samt forpagtningsafgifter ikke er fratrukket. Og 
driftsoverskuddet fortæller heller ikke noget om produktionsfaktorernes aflønning, med 
mindre oplysningen ses i forhold til landbrugskapitalens værdi og brugerfamiliens arbejds-
indsats. 
 
I regnskabsstatistikken indgår driftsoverskuddet fra landbrugsbedriften i brugerfamiliens 
løbende indkomst efter renter, der foruden driftsoverskuddet omfatter familiens øvrige ind-
komster. Familiens løbende indkomst efter renter udgøres således af forskellen mellem den 
samlede indkomst før renter – der i overvejende grad er et realt udtryk – og de nominelle 
nettorenteudgifter. 
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I regnskabsstatistikken foretages der endvidere opgørelse af de kursafhængige debitorge-
vinster og kreditortab. Disse gevinster og tab indgår dog ikke i de anvendte overskuds- og 
indkomstmål, ligesom disse poster heller ikke fremgår af den trykte statistik. I statistikken 
foretages ingen opgørelse af de inflationsbetingede debitorgevinster og kreditortab.  
 
Under inflation bidrager udeladelsen af de inflationsbetingede debitorgevinster og kreditor-
tab til, at regnskabsstatistikkens oplysninger om brugerfamiliens samlede indkomster un-
dervurderer familiens forbrugsmuligheder. Forklaringen er, at de inflationsbetingede debi-
torgevinster i de fleste tilfælde er langt større end de inflationsbetingede kreditortab, idet 
kursværdien af brugerfamiliens samlede gæld oftest er meget større end kursværdien af 
pengefordringerne.  
 
I regnskabsstatistikken for landbrug foretages der heller ikke nogen opgørelse af de reelle 
kapitalgevinster og –tab på landbrugsbedriftens eller brugerfamiliens øvrige materielle akti-
ver og reale fordringer. På langt sigt bidrager denne udeladelse dog næppe til nogen nævne-
værdig under- eller overvurdering af familiens samlede forbrugsmulighed. Inden for kortere 
perioder kan landbrugets økonomiske forhold – herunder erhvervets muligheder for at opta-
ge lån – dog være stærkt påvirket af reelle kapitalgevinster og –tab. Dette sidstnævnte for-
hold taler for at supplere oplysningerne om det løbende overskud fra landbrugsbedriften 
samt om brugerfamiliens løbende indkomst med oplysninger om de reelle kapitalgevinster 
og –tab. 

 
 
5. Kritik af begrebet løbende realt overskud efter nominelle renteudgifter 

Det efterlyste overskudsbegreb svarer til det løbende reale overskud efter nominelle rente-
udgifter og eventuelle forpagtningsafgifter. Ud fra en teoretisk synsvinkel kan begrebet kri-
tiseres, idet det består såvel af reale komponenter - nemlig det reale overskud før renter 
samt forpagtningsafgifter – som en nominel komponent i form af nominelle nettorenteud-
gifter. 
   
I perioder med kraftig inflation og hermed en høj nominel rente ligger landbrugsbedrifter-
nes løbende reale overskud efter fradrag af nominelle renteudgifter og forpagtningsafgifter 
almindeligvis på et lavt niveau. I sådanne perioder opstår der på den anden side store infla-
tionsbetingede debitorgevinster. Hertil kommer, at hele den nominelle rente kan fradrages 
ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst med en formindskelse af skatten til følge, 
mens de inflationsbetingede debitorgevinster er skattefrie. Under kraftig inflation undervur-
derer det løbende reale overskud efter fradrag af forpagtningsafgifter og nominelle renteud-
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gifter derfor oftest bedriftens bidrag til brugerfamiliens forbrugsmuligheder i betragtelig 
grad. Da landbrugsbedrifterne er kapitaltunge virksomheder og ofte har en relativ stor gæld, 
kan undervurderingen dog være betydelig, selv under moderat inflation. Konklusionen er 
derfor, at det løbende reale overskud fra landbrugsbedriften efter fradrag af nominelle ren-
teudgifter ikke bør stå alene i regnskabsstatistikken. 
 
Det skal bemærkes, at det reale overskud i videre forstand heller ikke kan stå alene, da dette 
overskud indeholder reelle kapitalgevinster/tab på materielle aktiver samt kursafhængige 
debitorgevinster/tab, der i mange tilfælde aldrig realiseres, fordi de pågældende gevinster 
eller tab ofte udlignes af tilsvarende gevinster eller tab med modsat fortegn i de efterfølgen-
de år. Det reale overskud i videre forstand kunne derimod være en nyttig supplerende op-
lysning i regnskabsstatistikken. 

 
 
6. Alternativer til begrebet løbende realt overskud efter nominelle renteudgifter  

Det forekommer rimeligt at se de store nominelle renteudgifter under inflation og det heraf 
følgende lave overskud efter renter i sammenhæng med de inflationsbetingede debitorge-
vinster. Desuden burde der måske tages højde for, at hele den nominelle rente kan fratræk-
kes i den skattepligtige indkomst, mens de inflationsbetingede debitorgevinster er skattefrie. 
På denne baggrund foreslås et af de nedenstående to overskudsbegreber anvendt i regn-
skabsstatistikken i stedet for det påtænkte løbende reale overskud efter nominelle renter: 

 

• Løbende realt overskud efter forpagtningsafgifter og efter reale renteudgifter, dvs. 
nominelle renteudgifter fratrukket inflationsbetingede debitorgevinster  

• Samme, men efter forpagtningsafgifter og efter reale omkostninger vedrørende gæl-
den, dvs. nominelle renteudgifter fratrukket inflationsbetingede debitorgevinster ef-
ter korrektion for, at disse gevinster er skattefrie. 

 
Det skal erindres, at alle finansielle aktiver - bortset fra mælkekvoter - og hermed alle pen-
gefordringer betragtes som en del af brugerfamiliens ikke-landbrugsmæssige økonomiske 
aktiviteter, og at der i forbindelse med en eventuel introduktion af nye overskudsbegreber 
ikke foreslås ændringer i denne henseende.  
 
 

6.1. Løbende realt overskud efter reale renteudgifter 

Det foreslåede begreb løbende reale overskud efter fradrag af reale renteudgifter og eventu-
elle forpagtningsafgifter er identisk med det hidtil anvendte driftsoverskud, bortset fra at 
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driftsoverskuddet er før renter og forpagtningsafgifter. I det følgende redegøres der for, 
hvordan de reale renteudgifter kan opgøres i landbrugsregnskabet.  
 
De reale renteudgifter før skat kan beregnes som forskellen mellem de nominelle renteud-
gifter før skat og de inflationsbetingede debitorgevinster. Beviset herfor er som følger: 
 
Realrenten (før skat) er givet ved følgende ligning: 
 

 1
1

1 −
+
+=

p

i
r  1 

 
hvor 
r = reale rentefod før skat 
i = nominelle rentefod før skat  
p = inflationsraten. 
 
Et eksempel: Hvis den nominelle rente er 8 pct. og inflationen er 3 pct., er realrenten før 
skat 4,85 pct. ( ( 1+0,08) / (1+0,03) – 1 = 0,0485 ). 
 
Den inflationsbetingede debitorgevinst er givet ved følgende ligning: 
 

 
p

p
d

+
=
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 2 

 
hvor 
d = inflationsbetinget debitorgevinst i forhold til lånets (restgældens) størrelse  
p = inflationsraten. 
 
En inflation på fx 3 pct. svarer til en inflationsbetinget debitorgevinst på 2,91 pct. ( 0,03 / 
(1+0,03) = 0,0291 ).2 

                                              
2 At den inflationsbestemte debitorgevinst er p/(1+p) – og ikke p - kan lettest indses ved at betragte en situa-

tion med en voldsom inflation fx 50 pct. Antag desuden, at virksomheden har en gæld (i form af et stående 
lån) på 1,0 mio. kr. primo regnskabsåret, og at kursen er 100 både primo og ultimo året. Hvis man tænkte 
sig, at lånet var opskrevet i takt med inflationen med en uændret realværdi til følge, ville lånet have beløbet 
sig til 1,5 mio. kr. ultimo året. Imidlertid udgør lånet kun 1,0 mio. kr. - og ikke 1,5 mio. kr. Udtrykt i ulti-
mo-kroner er der følgelig tale om en gevinst på 0,5 mio., mens lånet - udtrykt i de samme kroner - oprinde-
lig beløb sig til 1,5 mio. Gevinsten svarer derfor til en tredjedel (0,5 / 1,50 = 1/3). Ved anvendelse af den 
ovenstående formel fås ligeledes en inflationsbestemt debitorgevinst på 1/3 ( 0,50 / (1+0,50) = 1/3). 
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Formlen 1 kan omskrives som følger:  
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I denne formel er det første led til højre for lighedstegnet lig med den nominelle rentefod – 
dog omregnet til primo kroner. (Renten forudsættes betalt ultimo året, hvorfor betalingen 
sker i ultimo-kroner). Og det sidste led udgøres af den inflationsbetingede debitorgevinst. 
Det er hermed bevist, at den reale rente før skat er identisk med den nominelle rente før skat 
fratrukket den inflationsbetingede debitorgevinst.  
    
Antages det fortsat, at den nominelle rente er 8 pct. og inflationen 3 pct., fås en nominel 
rente efter omregning til primo kroner på 7,77 pct. ( 0,08 / (1+0,03) = 0,0777 ) samt en in-
flationsbetinget debitorgevinst på 2,91 pct., jf. ovenstående. I dette eksempel er realrenten 
derfor 4,86 pct. ( 0,0777 – 0,0291 = 0,0486 ).  
  
De reale renteudgifter kan som omtalt beregnes ved fra de nominelle renteudgifter at trække 
de tilsvarende inflationsbetingede debitorgevinster. I landbrugsregnskaberne foreslås de in-
flationsbetingede debitorgevinster beregnet ved at multiplicere kursværdien af bedriftens 
gæld primo med debitorgevinsten r ifølge formel 2. Dette betyder, at der ses bort fra de in-
flationsbetingede debitorgevinster på nettooptagelsen af lån i årets løb. Udeladelsen er uden  
nævneværdig praktisk betydning.      
 
Ved opgørelsen af de inflationsbetingede debitorgevinster foreslås inflationsraten udtrykt 
ved ændringen i forbrugerprisindekset. Mere præcist foreslås prisniveauet primo og ultimo 
regnskabsåret udtrykt ved gennemsnittet af indekstallene for den foregående og den efter-
følgende måned. Det vil for regnskaber med status 1. januar sige gennemsnit af indekstalle-
ne for december og januar.3 
 
Ved opgørelsen af de inflationsbetingede debitorgevinster foreslås det endvidere, at der ses 
bort fra jordbrugslån og andre indekslån. Begrundelsen er, at der kun forekommer inflati-
onsbetingede debitorgevinster på disse lån, i det omfang udtrykket for inflationen anvendt 
ved opgørelsen af de inflationsbetingede debitorgevinster afviger fra det tilsvarende udtryk 

                                              
3 Anvendelsen af forbrugerprisindekset som udtryk for inflationen kan begrundes med, at det anvendte ind-

komstbegreb tager udgangspunkt i indkomst forstået som forbrugsmulighed.  
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anvendt ved indekseringen af lånene. I praksis er der derfor højest tale om beskedne gevin-
ster og tab på disse lån. 
 
Som berørt kan det være nyttigt at supplere oplysningen om landbrugsbedriftens løbende 
reale overskud med oplysninger om det reale overskud i videre forstand samt de komponen-
ter, der - udover det førstnævnte overskud - indgår heri. Anvendelsen af begrebet løbende 
realt overskud efter reale renteudgifter indebærer imidlertid en anden opdeling af det reale 
overskud i videre forstand end den, der er skitseret i kapitel 3. Landbrugsbedriftens reale 
overskud i videre forstand omfatter således foruden det løbende reale overskud efter reale 
renteudgifter dels reelle kapitalgevinster og –tab på landbrugsaktiverne, dels kursgevinster 
og –tab på bedriftens gæld. 
 
 

6.2. Løbende realt overskud efter reale omkostninger vedrørende gælden 

I begrebet realrenten før skat er der taget højde for den inflationsbetingede udhuling af gæl-
dens realværdi. Derimod afspejler begrebet ikke den fordel, der er forbundet med, at den in-
flationsbetingede debitorgevinst er skattefri, samtidig med at hele den nominelle renteudgift 
kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det reale overskud før renter 
og de nominelle renteudgifter kan derfor opfattes som før-skat begreber, mens den inflati-
onsbetingede debitorgevinst kan opfattes som et efter-skat begreb, i den forstand at gevin-
sten ikke beskattes. Ved beregningen af de reale omkostninger vedrørende gælden tages der 
højde for det sidstnævnte forhold. Dette gøres ved at omregne den inflationsbetingede debi-
torgevinst til et tilsvarende før-skat beløb. 
 
Et givet beløb efter skat fås generelt ved at multiplicere det tilsvarende beløb før skat med 
(1-t), hvor t er den marginale skattesats. Et beløb før skat kan derfor beregnes ved division 
med (1-t). Dette betyder, at de reale omkostninger vedrørende gælden kan beregnes ved fra 
de nominelle renteudgifter at trække den inflationsbetingede debitorgevinst, efter at denne 
er divideret med (1-t). Af ligning 3 fås derfor: 
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hvor 
c = reale omkostninger vedrørende gælden 
t = virksomhedens (brugerfamiliens) marginale skattesats for kapitalindkomst 
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Forudsat at virksomhedens marginale skattesats er 45 pct., indebærer en nominel rente og 
en inflationsrate på henholdsvis 8 pct. og 3 pct. en real omkostning vedrørende gælden på 
2,47 pct. ( 0,08 / (1+0,03) – 0,03 / ( (1+0,03)(1-0,45) ) = 0,0247 ).  
 
Det ovennævnte udtryk for de reale omkostninger vedrørende gælden kan også fås ved divi-
sion af realrenten efter skat med (1-t), hvor t er lig med den marginale skattesats. Beviset 
herfor er som følger:  
 
Realrenten efter skat er givet ved følgende ligning: 
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hvor 
re = reale rentefod efter skat  
i = nominelle rentefod før skat 
t = marginale skattesats for kapitalindkomst   
p = inflationsraten 
 
Formel 5 kan omskrives som følger 
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Og ved division af formel 6 med (1-t) fås formel 4.  
 
I landbrugsregnskabet foreslås de reale omkostninger vedrørende bedriftens gæld beregnet 
ved fra bedriftens nominelle renteudgifter at trække det beløb, der fremkommer ved at mul-
tiplicere kursværdien af bedriftens gæld primo med det sidste led i formel 4. Som det frem-
går af denne formel, afhænger de reale omkostninger vedrørende gælden bl.a. af bedriftens 
marginale skattesats for kapitalindkomst. Da landbrugsregnskabet ikke indeholder oplys-
ninger om brugerfamiliens skattepligtige indkomst eller om indkomstens fordeling på for-
skellige former for indkomst, er det ikke muligt præcist at fastslå den enkelte bedrifts mar-
ginale skattesats for kapitalindkomst. På denne baggrund er der ved opgørelsen af de reale 
omkostninger vedrørende gælden i kapitel 8 regnet med en marginal skattesats på 45 pct. 
Det svarer nogenlunde til den marginale skattesats for positiv kapitalindkomst, forudsat at 
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den personlige indkomst og kapitalindkomsten tilsammen er af en sådan størrelse, at skatte-
yderen betaler mellemskat, men ikke topskat. 
 
Det ovenfor nævnte begreb reale omkostninger vedrørende gælden svarer i visse henseen-
der til begrebet nettokapitalomkostninger anvendt i publikationen ”Landbrugets nettokapi-
talomkostninger fastsat under hensyntagen til inflation og beskatning.” SJFI – Working Pa-
per no. 13/2000. Den væsentligste forskel mellem de to begreber består i, at begrebet reale 
omkostninger vedrørende gælden udelukkende tager højde for inflationens udhuling af gæl-
dens realværdi samt for det forhold, at den inflationsbetingede debitorgevinst er skattefri. 
Begrebet nettokapitalomkostninger tager herudover højde for virkningen af følgende for-
hold: 
 

• at de skattemæssige afskrivninger almindeligvis afviger fra de økonomiske afskriv-
ninger, fordi der ved fastsættelsen af disse afskrivninger anvendes forskellige priser 
(henholdsvis anskaffelses- og genanskaffelsespriser) og forskellige afskrivningssat-
ser,  

• at der kan foretages skattemæssige nedskrivninger for nogle aktivers vedkommende, 
og 

• at det skattepligtige afkast af visse aktiver omfatter rent nominelle kapitalgevinster.   
 
Begrundelsen for ikke at foreslå nettokapitalomkostninger anvendt i regnskabsstatistikken 
er, at begrebet er forholdsvis kompliceret, samtidig med at fastsættelsen af nettokapitalom-
kostningerne bygger på en række forudsætninger, som det er vanskeligt at fremskaffe rime-
ligt sikre oplysninger om. Dette gælder fx de enkelte landbrugs anvendelse af mulighederne 
for skattemæssige afskrivninger og skattemæssige nedskrivninger. Hertil kommer, at de 
nævnte skatteregler taget under ét virker nogenlunde neutrale realøkonomisk set, forudsat at 
inflationen er moderat. Nogle af disse skatteregler bidrager således til, at overskuddet fra 
landbrug beskattes lempeligt realøkonomisk set, mens andre trækker i den modsatte ret-
ning.4 

                                              
4 Det problem, der består i, at nogle komponenter, som indgår i det løbende reale overskud efter reale rente-

udgifter, er underkastet beskatning, mens andre er skattefrie, kunne man teoretisk set komme uden om ved 
at anvende overskud efter skat i stedet for overskud før skat som det centrale overskudsbegreb. Denne løs-
ning forudsætter imidlertid, at der foreligger eller kan fremskaffes oplysninger om indkomstskatten vedrø-
rende selve landbrugsbedriften, og dette er ikke tilfældet. Landbrugsregnskaberne indeholder ganske vist 
oplysninger om størrelsen af brugerfamiliens indkomstskat, men det er ikke muligt at opdele skatten på 
landbrugsbedriften og familiens øvrige økonomiske aktiviteter. Hertil kommer, at oplysningen om famili-
ens indkomstskat kun omfatter betalte skatter og ikke årets udskudte skat, der oftest er et positivt beløb. 
Dette betyder, at oplysningen om brugerfamiliens indkomstskat ifølge regnskabet gennemgående under-
vurderer familiens samlede indkomstskat. 
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Det skal endvidere bemærkes, at anvendelsen af begrebet løbende realt overskud efter reale 
omkostninger vedrørende gælden vil gøre det vanskeligt at opdele det reale overskud i vide-
re forstand på forskellige komponenter, idet det førstnævnte udtryk indeholder komponen-
ter, der ikke indgår i det sidstnævnte udtryk.  
 

 

7. Landbrugsbedriftens andel af brugerfamiliens renteudgifter og gæld  

Som tidligere berørt indeholder landbrugsregnskabet oplysninger om brugerfamiliens sam-
lede renteudgifter, men ikke om den del heraf, der vedrører selve landbrugsbedriften. An-
vendelsen af de i det foregående omtalte overskud fra landbrugsbedriften forudsætter derfor 
en opdeling af brugerfamiliens renteudgifter på selve landbrugsbedriften og familiens øvri-
ge økonomiske aktiviteter. Da opdelingen som nævnt kun kan foretages på et arbitrært 
grundlag, må en enkel fremgangsmåde foretrækkes.  
 
På denne baggrund foreslås landbrugsbedriftens renteudgifter beregnet ved at fordele fami-
liens samlede bruttorenteudgifter på selve landbrugsbedriften og familiens øvrige økonomi-
ske aktiviteter svarende til de to ”sektorers” andele af den samlede værdi af brugerfamiliens 
aktiver (eksklusive forpagtede aktiver). Disse andele kan beregnes på grundlag af forelig-
gende oplysninger i det enkelte regnskab.  
 
I regnskaberne omfatter landbrugskapitalen ikke personbiler, der anvendes både inden for 
og uden for landbrugsbedriften. I nærværende sammenhæng foreslås værdien af disse biler 
opdelt på henholdsvis landbrugsaktiver og aktiver uden for landbruget svarende til fordelin-
gen af omkostningerne vedrørende de pågældende biler på de to ”sektorer”. 
 
Den ovennævnte fordeling af brugerfamiliens renteindtægter og renteudgifter svarer til den  
metode, som De danske Landboforeninger anvender.  
  
Opgørelsen af overskuddet fra landbrugsbedriften efter reale renteudgifter eller efter de rea-
le omkostninger vedrørende gælden forudsætter desuden en tilsvarende opdeling af bruger-
familiens gæld (konventionelle lån og indekslån hver for sig) på selve landbrugsbedriften 
og familiens øvrige økonomiske aktiviteter, jf. kapitel 6.1 og 6.2. Denne opdeling foreslås 
foretaget på samme måde som opdelingen af familiens bruttorenteudgifter.  
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8. Beregnede løbende overskud for årene 91/92-99/00 
Med henblik på at belyse i hvilket omfang landbrugsbedriftens overskud afhænger af det 
anvendte overskudsbegreb, foretages der i nærværende kapitel sammenligninger af de for-
skellige løbende reale overskud i perioden 91/92-99/00 såvel for alle landbrug under ét som 
for alle deltids- og alle heltidsbrug. Renteudgiften og de inflationsbetingede debitorgevin-
ster mv. er opgjort for hvert landbrug i stikprøven, som foreslået i kapitel 6 og 7. 
 
Som det fremgår af tabel 1, afhænger overskuddet i væsentlig grad af, hvilket overskudsbe-
greb der anvendes, og hermed af det anvendte rente- eller kapitalomkostningsbegreb. For 
alle landbrug under ét udgør overskuddet efter fradrag af nominelle (eller rettere betalte) 
renteudgifter godt 59.000 kr. pr. bedrift i gennemsnit for årene 91/92-99/00. Det tilsvarende 
overskud efter fradrag af reale renteudgifter beløber sig til knap 86.000 kr. pr. bedrift, mens 
overskuddet efter fradrag af de reale omkostninger vedrørende gælden udgør godt 107.000 
kr. For alle deltidslandbrug beløber de respektive overskud sig til henholdsvis ca. -26.000 
kr., ca. -17.000 kr. og ca. -10.000 kr., jf. tabel 2, mens de for alle heltidslandbrug udgør 
henholdsvis ca. 167.000 kr., ca. 215.000 kr. og ca. 255.000 kr., jf. tabel 3. Disse tal viser så-
ledes, at landbrugsbedrifternes overskud i væsentlig grad afhænger af det valgte overskuds-
begreb. Dette gælder især heltidsbrugenes overskud. Konklusionen er derfor, at det reale 
overskud efter nominelle renter i betragtelig grad undervurderer bedriftens bidrag til famili-
ens forbrugsmuligheder.   
 
TABEL 1. Landbrugsbedriftens overskud efter forpagtningsafgifter samt efter nominelle (be-

talte) renteudgifter, reale renteudgifter eller reale omkostninger vedrørende gæl-
den, alle landbrug under ét, 1991/92-99/00, kr. pr. bedrift  

  
Realt overskud efter fradrag af såvel forpagtningsafgifter som  

 
 

 
nominelle renteudgifter1) 

 
reale renteudgifter 

reale omkostninger 
vedr. gælden 

    
91/92 57.515 79.491 97.472 
92/93 30.528 44.959 56.767 
93/94 42.079 60.345 75.290 
94/95 77.432 102.227 122.514 
95/96 88.752 108.852 125.296 
96/97 105.587 136.475 161.748 
97/98 104.620 130.401 151.494 
98/99 15.192 42.507 64.855 
99/00 13.737 67.579 111.631 
Gns. 91/92-99/00  59.494 85.871 107.452 
 
1) Udtrykket omfatter mere præcist de betalte renteudgifter, dvs. nominelle renteudgifter på konventionelle 

lån og reale renteudgifter på jordbrugs- og andre indekslån. 
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TABEL 2. Landbrugsbedriftens overskud efter forpagtningsafgifter samt efter nominelle (be-
talte) renteudgifter, reale renteudgifter eller reale omkostninger vedrørende gæl-
den, alle deltidsbrug under ét, 1991/92-99/00, kr. pr. bedrift  

  
Realt overskud efter fradrag af såvel forpagtningsafgifter som  

 
 

 
nominelle renteudgifter 1) 

 
reale renteudgifter 

reale omkostninger 
vedr. gælden 

    
91/92 -25.344 -16.642 -9.522 
92/93 -43.130 -37.706 -33.268 
93/94 -28.412 -21.860 -16.498 
94/95 -18.197 -9.410 -2.220 
95/96 -13.007 -6.236 -696 
96/97 -15.105 -5.379 -2.579 
97/98 -22.045 -13.537 -6.575 
98/99 -36.784 -28.062 -20.926 
99/00 -35.687 -18.123 -3.753 
Gns. 91/92-99/00  -26.412 -17.439 -10.098 
 
1) Se tabel 1, note 1. 
 
 
TABEL 3. Landbrugsbedriftens overskud efter forpagtningsafgifter samt efter nominelle (be-

talte) renteudgifter, reale renteudgifter eller reale omkostninger vedrørende gæl-
den, alle heltidsbrug under ét, 1991/92-99/00, kr. pr. bedrift  

  
Realt overskud efter fradrag af såvel forpagtningsafgifter som  

 
 

 
nominelle renteudgifter1) 

 
reale renteudgifter 

reale omkostninger 
vedr. gælden 

    
91/92 155.304 193.196 224.199 
92/93 118.645 143.392 163.639 
93/94 134.101 167.126 194.147 
94/95 189.982 233.888 269.810 
95/96 216.913 253.947 284.248 
96/97 252.984 309.689 356.083 
97/98 266.000 314.251 353.729 
98/99 81.135 132.925 175.299 
99/00 83.971 190.296 277.290 
Gns. 91/92-99/00  166.560 215.412 255.383 
 
1) Se tabel 1, note 1. 
 
 
Forskellen mellem de forskellige overskud er ikke konstant over tid, men varierer betragte-
lig fra år til år. Dette indebærer bl.a., at ændringen i overskuddet gennem en årrække af-
hænger af det anvendte overskudsbegreb. Eksempelvis falder overskuddet efter nominelle 
renteudgifter fra godt 155.000 pr. heltidsbrug i 91/92 til ca. 84.000 i 99/00. I samme periode 
falder overskuddet efter reale renteudgifter kun fra ca. 193.000 kr. til ca.190.000, mens 
overskuddet efter reale omkostninger vedrørende gælden vokser fra ca. 224.000 til ca. 
277.000 kr.    
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Den primære forklaring på, at forskellen mellem de forskellige overskud varierer fra år til 
år, og at udviklingen i overskuddet over tid derfor afhænger af det anvendte overskudsbe-
greb, er forskelle fra år til år i inflationsraten og hermed i de inflationsbetingede debitorge-
vinster. En anden medvirkende forklaring er, at gælden - udtrykt i kr. pr. bedrift - er vokset 
op gennem 90’erne – navnlig i heltidsbrugene. For alle heltidsbrug under ét udgjorde kurs-
værdien af gælden vedrørende selve landbrugsbedriften således 3,4 mio. kr. primo 99/00 
mod 2,4 mio. kr. primo 91/92. 
 
Ved vurderingen af overskuddets afhængighed af det anvendte overskudsbegreb bør man 
være opmærksom på, at inflationen har ligget på et forholdsvis lavt niveau (1,3-3,0 pct. )  i 
den betragtede årrække. Såfremt inflationen havde været kraftigere, ville forskellen mellem 
de forskellige overskud have været endnu større. 
 
Konklusionen er, at det løbende reale overskud fra bedriften efter fradrag af nominelle ren-

teudgifter mærkbart undervurderer landbrugsbedriftens bidrag til familiens forbrugsmulig-
heder, selv i perioder med moderat inflation. Dette forudsætter dog, at priserne på bedriftens 
aktiver mindst stiger i takt med inflationen, og at der således ikke er reelle kapitaltab på dis-
se aktiver, samt at der ikke er kursafhængige debitortab på bedriftens gæld. Den pågælden-
de oplysning om overskuddet fra bedriften bør derfor ikke stå alene i regnskabsstatistikken. 
 
Landbrugsbedriftens nominelle og reale renteudgifter samt bedriftens reale omkostninger 
vedrørende gælden - udtrykt i kr. pr. bedrift – fremgår af tabel 4-6 for henholdsvis alle 
landbrug, alle deltidsbrug og alle heltidsbrug. Som det ses, varierer de reale renteudgifter og 
navnlig de reale omkostninger mere fra år til år end de nominelle renteudgifter. Forklarin-
gen er, at langt størstedelen af landbrugets gæld er fast forrentet, og at de nominelle rente-
udgifter derfor kun undergår mindre ændringer på helt kort sigt, samtidig med at inflations-
raten har udvist nogen variation i den betragtede årrække med en tilsvarende variation i de 
inflationsbetingede debitorgevinster til følge.    
 
De nominelle renteudgifter, de inflationsbetingede debitorgevinster, de reale renteudgifter 
samt de reale omkostninger vedrørende gælden – alt sammen udtrykt i pct. af kursværdien 
af gælden primo de enkelte regnskabsår - er vist i tabel 7. Som det ses, varierer den nomi-
nelle – eller rettere den betalte rente – mellem 7,3 pct. og 10,3 pct., mens realrenten varierer 
mellem 4,3 pct. og 8,8 pct. og de reale omkostninger vedrørende gælden mellem 1,9 pct. og 
7,8 pct.  
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TABEL 4. Bedriftens nominelle og reale renteudgifter samt dens reale omkostninger vedrø-
rende gælden, alle landbrug under ét, 1991/92-99/00, kr. pr. bedrift  

    
 
 

 
Nominelle renteudgifter1) 

 
Reale renteudgifter 

Reale omkostninger 
vedr. gælden 

    
91/92 108.309 86.332 68.351 
92/93 114.960 100.529 88.721 
93/94 116.932 98.665 83.720 
94/95 110.237 85.441 65.155 
95/96 111.572 91.473 75.028 
96/97 119.340 88.452 63.180 
97/98 120.512 94.731 73.637 
98/99 129.101 101.787 79.438 
99/00 133.058 79.216 35.165 
Gns. 91/92-99/00 118.225 91.848 70.266 
 
1) Se tabel 1, note 1. 

 
TABEL 5. Bedriftens nominelle og reale renteudgifter samt dens reale omkostninger vedrø-

rende gælden, alle deltidsbrug under ét, 1991/92-99/00, kr. pr. bedrift  
    
 
 

 
Nominelle renteudgifter1) 

 
Reale renteudgifter 

Reale omkostninger 
vedr. gælden 

    
91/92 43.358 34.656 27.536 
92/93 43.142 37.717 33.279 
93/94 43.073 36.520 31.159 
94/95 40.142 31.571 24.382 
95/96 39.142 32.371 26.832 
96/97 37.972 28.246 20.288 
97/98 41.370 32.861 25.899 
98/99 43.230 34.508 27.372 
99/00 44.829 27.265 12.895 
Gns. 91/92-99/00 41.830 32.857 25.516 
 
1) Se tabel 1, note 1. 

 

TABEL 6. Bedriftens nominelle og reale renteudgifter samt dens reale omkostninger vedrø-
rende gælden, alle heltidsbrug under ét, 1991/92-99/00, kr. pr. bedrift  

    
  
 

 
Nominelle renteudgifter1) 

 
Reale renteudgifter 

Reale omkostninger 
vedr. gælden 

    
91/92 186.263 148,371 117.368 
92/93 197.318 172.572 152.324 
93/94 209.943 176.917 149.897 
94/95 193.630 149.725 113.803 
95/96 203.588 166.554 136.253 
96/97 218.679 161.975 115.581 
97/98 223.337 175.086 135.608 
98/99 242.833 191.043 148.670 
99/00 260.963 154.637 67.644 
Gns. 91/92-99/00 215.173 166.320 126.350 
 
1) Se tabel 1, note 1. 
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TABEL 7. Nominelle (betalte) renteudgifter, inflationsbetingede debitorgevinster samt reale 
omkostninger vedrørende gælden i pct. af gældens kursværdi primo regnskabs-
året, alle landbrug under ét, 1991/92-99/00 

    
 
 

Nominelle
renteudgifter1)

Inflationsbetingede 
debitorgevinster2) 

 
Reale renteudgifter 

Reale omkostninger 
vedrørende gælden 

    
91/92 10,3 2,1 8,2 6,5 
92/93 10,1 1,3 8,8 7,8 
93/94 10,3 1,6 8,7 7,4 
94/95 9,0 2,0 7,0 5,3 
95/96 9,2 1,7 7,6 6,2 
96/97 8,7 2,2 6,4 4,6 
97/98 8,3 1,8 6,5 5,1 
98/99 7,9 1,7 6,2 4,9 
99/00 7,3 2,9 4,3 1,9 
Gns. 91/92-99/00 9,0 1,9 7,1 5,5 
 
1) Se tabel 1, note 1. 
2) Udtrykt i pct. af kursværdien af bedriftens gæld primo, inkl. jordbrugslån og andre indekslån, der som 

nævnt er holdt uden for opgørelsen af de inflationsbetingede debitorgevinster. 
 

 

9. Sammenfatning og afsluttende bemærkninger  

På baggrund af arbejdspapiret kan det konkluderes, at det løbende reale overskud fra land-

brugsbedriften efter fradrag af nominelle renteudgifter mærkbart undervurderer bedriftens 
bidrag til familiens forbrugsmuligheder, selv i perioder med moderat inflation. Dette forud-
sætter dog, at priserne på bedriftens aktiver mindst stiger i takt med inflationen, og at der 
således ikke er reelle kapitaltab på disse aktiver, samt at der ikke er kursafhængige debitor-
tab på bedriftens gæld. Det er derfor ikke anbefalelsesværdigt at anvende dette overskuds-
mål som et centralt begreb i regnskabsstatistikken. 
 
Som alternativ til begrebet løbende realt overskud efter nominelle renter foreslås det at an-
vende enten begrebet løbende realt overskud efter reale renteudgifter eller begrebet løbende 

realt overskud efter reale omkostninger vedrørende gælden. Anvendelsen af det førstnævn-
te alternativ forudsætter supplerende bemærkninger om den lempelige beskatning. 
 
Endelig foreslås landbrugsbedriftens løbende reale overskud suppleret med oplysninger om 
bedriftens reale overskud i videre forstand samt de øvrige komponenter, der indgår i dette 
mere omfattende indkomstbegreb. 
 
I forbindelse med den praktiske indførelse af de foreslåede ændringer er det nødvendigt at 
udarbejde detaljerede forslag til ændringer af regnskabsstatistikkens tabeller; men udarbej-
delsen af sådanne forslag falder uden for nærværende arbejdspapirs rammer. Det fører lige-
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ledes for vidt at redegøre i detaljer for, hvilke andre ændringer af regnskabsstatistikken det 
måtte være naturligt at overveje i forbindelse med en eventuel introduktion af nye over-
skudsbegreber. Følgende forhold skal dog nævnes.  
 
Regnskabsstatistikken indeholder oplysninger om lønningsevnen pr. arbejdstime. Ved op-
gørelsen af dette nøgletal anvendes en rentebelastning på 4 pct. af landbrugskapitalen uden 
hensyntagen til den aktuelle rente og inflation, hvilket kan kritiseres. Meget taler for at fast-
sætte rentebelastningen eller kapitalomkostningen på samme måde, uanset om det drejer sig 
om opgørelsen af lønningsevnen pr. time, eller det gælder opgørelsen af overskuddet fra 
landbrugsbedriften. 
 
Kritikken rettet mod begrebet løbende realt overskud fra landbrugsbedriften efter nominelle 

renter gælder principielt også begrebet brugerfamiliens løbende indkomst efter nominelle 

renter, men før skat. Ved opgørelsen af familiens indkomst ses der således bort fra de infla-
tionsbetingede debitorgevinster og kreditortab. Under inflation er der derfor tendens til, at 
oplysningen om familiens samlede indkomst før skat undervurderer det beløb, som familien 
har til rådighed til privat forbrug samt til betaling af skatter, idet de inflationsbetingede de-
bitorgevinster i de fleste landbrug er langt større end de inflationsbetingede kreditortab. 
Forklaringen er, at kursværdien af brugerfamiliens samlede gæld gennemgående er langt 
større end kursværdien af familiens pengefordringer. Desuden tager begrebet familiens lø-
bende indkomst før skat ikke højde for, at de inflationsbetingede debitorgevinster er skatte-
frie, mens de inflationsbetingede kreditortab ikke er fradragsberettigede. 
 
Regnskabsstatistikken indeholder endvidere oplysninger om brugerfamiliens samlede ind-
komster efter skat. Dette begreb omfatter - ligesom det tilsvarende begreb før skat - heller 
ikke inflationsbetingede debitorgevinster. Begrebet afspejler derimod den lempelige be-
skatning, der kan henføres til, at debitorgevinster og kreditortab holdes uden for den skatte-
pligtige indkomst. Dette forhold taler for at betragte brugerfamiliens indkomst efter skat 
som det centrale indkomstbegreb frem for indkomsten før skat. I landbrugsregnskabet om-
fatter oplysningen om skatter imidlertid kun betalte skatter og altså ikke udskudt skat, der i 
mange tilfælde formodentlig er betydelig. Som følge heraf er oplysningen om brugerfamili-
ens skat problematisk, og det samme gælder derfor oplysningen om familiens indkomst ef-
ter skat.   
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