
INFOEFTERMIDDAG OM MINK



PROGRAM

 14:30 – 15.00 Kaffe og kage

 15:00 – 15.30 Status minkbranchen og Business Check 2019
 SAGRO, Christian Primdahl, Virksomhedsrådgiver

 15:30 – 16:00 Kompensationsordninger
 SAGRO, Christian Primdahl, Virksomhedsrådgiver

 16:00 – 16:10 Pause

 16:10 – 16:30 Plante og miljø
 SAGRO, Per Lousdal, Miljørådgiver

 16:30 – 17:00 Ægtepagt, testamente, fremtidsfuldmagter og 
pension
 TELLUS, Lis Daugaard, Advokat



STATUS MINKBRANCHEN

 The Perfect Storm
 An especially bad situation caused by a combination of unfavorable circumstances





STATUS MINKBRANCHEN

 Kopenhagen Fur

 Februar-auktion aflyst på grund af Covid-19 i Kina

 Online-auktion i april
Solgt 60% af udbuddet på 3,5 mio. skind = 2,1 mio. skind solgt

175 kr. i gennemsnit for danske avlere

80% af de solgte skind er sendt til forarbejdning (4. juni)

 Online-auktion i juni
Solgt 8% af udbuddet på knap 2 mio. skind = 160.000 skind

135 kr. i gennemsnit på auktion

 Ny auktions-kalender resten af året
Juli: 9. juli til 19. juli

August: 17. august til 26. august

September: 20. september til 29. september

 Vi mangler at sælge ca. 18 millioner skind



STATUS MINKBRANCHEN

 Rejsebegrænsninger og karantæneregler i Kina kan blive en 
udfordring?

 Hvor mange skind har vi solgt ultimo 2020?

 Hvad sker der hos SAGA Furs?



BUSINESS CHECK 2019

 Historisk udvikling

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Skindpris 611 kr.       324 kr.       387 kr.       235 kr.       262 kr.       218 kr.       198 kr.       

Fremstillingspris 341 kr.       319 kr.       304 kr.       315 kr.       302 kr.       294 kr.       273 kr.       



BUSINESS CHECK 2019

 Vi er i en situation, vi ikke udelukkende kan optimere os ud af…

 Det er atypisk at have et erhverv, hvor ingen tjener penge. Det er 
ikke længere nok, at være blandt de bedste!
 Og det påvirker selvfølgelig hele værdikæden

 Likviditetsmæssig produktionspris i 2019 blandt de bedste;
 Stykomkostninger (foder, dyrlæge og diverse): -137 kr.

 Kontante kapacitetsomk. uden ejerløn: -48 kr.

 Renteudgifter: -10 kr.

 Afdrag? - ? kr.

 Privatforbrug? - ? kr.

 Samlet set (uden afdrag, privatforbrug og evt. skat) - 195 kr.

 Top 25 har underskud på ca. 62 kr. pr. skind (inkl. værdiregulering)
 Skindprisen er reduceret fra 225 til 210 kr. i status



BUSINESS CHECK 2019

Fraktilanalyse for ejd.  baseret på 56 bedrifter

Fraktil 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90%

Årets resultat pr. tæve -294 -376 -399 -433 -499 -536 -570 -669 -905

Bruttoudbytte i alt 216 199 197 194 189 183 178 176 160

Stykomkostninger i alt pr. skind 126 129 133 136 138 140 141 143 150

Dækningsbidrag pr. skind 74,5 66,0 60,0 54,6 48,4 46,5 45,1 37,7 18,8

Foderomkostninger pr. skind 109 114 116 118 120 121 122 123 130

Kapacitetsomkostninger i alt  pr. skind 76,2 82,9 90,0 92,6 96,2 102 106 110 143

Lønomkostninger pr. skind 37,2 44,1 47,7 54,0 57,3 59,6 62,8 65,0 85,3

Kapitalomkostninger pr. skind 33,6 39,2 39,9 45,1 48,8 52,6 56,1 58,3 68,3

Fremstillingspris kr. pr. skind 249 263 265 271 275 287 288 292 328

Kr. pr. skind 214 206 205 202 200 197 195 193 186

Producerede skind pr. tæve 6,00 5,53 5,49 5,40 5,20 5,10 5,00 4,88 4,60

Minkproduktion 56 bedrifter

Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentiale



BUSINESS CHECK 2019

 Hvad adskiller de bedste 25% fra gennemsnittet?
1) Hvalperesultat / effektivitet

2) Opnået skindpris

3) Kontante kapacitetsomkostninger, primært løn

4) Kapitalomkostninger (afskrivninger og renter)

Fraktilanalyse for ejd. 9092 baseret på 56 bedrifter

Fraktil 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90%

Årets resultat pr. tæve -294 -376 -399 -433 -499 -536 -570 -669 -905

Bruttoudbytte i alt 216 199 197 194 189 183 178 176 160

Stykomkostninger i alt pr. skind 126 129 133 136 138 140 141 143 150

Dækningsbidrag pr. skind 74,5 66,0 60,0 54,6 48,4 46,5 45,1 37,7 18,8

Foderomkostninger pr. skind 109 114 116 118 120 121 122 123 130

Kapacitetsomkostninger i alt  pr. skind 76,2 82,9 90,0 92,6 96,2 102 106 110 143

Lønomkostninger pr. skind 37,2 44,1 47,7 54,0 57,3 59,6 62,8 65,0 85,3

Kapitalomkostninger pr. skind 33,6 39,2 39,9 45,1 48,8 52,6 56,1 58,3 68,3

Fremstillingspris kr. pr. skind 249 263 265 271 275 287 288 292 328

Kr. pr. skind 214 206 205 202 200 197 195 193 186

Producerede skind pr. tæve 6,00 5,53 5,49 5,40 5,20 5,10 5,00 4,88 4,60

Minkproduktion 56 bedrifter

Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentialeFraktilanalyse for ejd. 1330 baseret på 56 bedrifter

Fraktil 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90%

Årets resultat pr. tæve -294 -376 -399 -433 -499 -536 -570 -669 -905

Bruttoudbytte i alt 216 199 197 194 189 183 178 176 160

Stykomkostninger i alt pr. skind 126 129 133 136 138 140 141 143 150

Dækningsbidrag pr. skind 74,5 66,0 60,0 54,6 48,4 46,5 45,1 37,7 18,8

Foderomkostninger pr. skind 109 114 116 118 120 121 122 123 130

Kapacitetsomkostninger i alt  pr. skind 76,2 82,9 90,0 92,6 96,2 102 106 110 143

Lønomkostninger pr. skind 37,2 44,1 47,7 54,0 57,3 59,6 62,8 65,0 85,3

Kapitalomkostninger pr. skind 33,6 39,2 39,9 45,1 48,8 52,6 56,1 58,3 68,3

Fremstillingspris kr. pr. skind 249 263 265 271 275 287 288 292 328

Kr. pr. skind 214 206 205 202 200 197 195 193 186

Producerede skind pr. tæve 6,00 5,53 5,49 5,40 5,20 5,10 5,00 4,88 4,60

Minkproduktion 56 bedrifter

Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentiale



HVAD GØR VI?

 Nogen lukker – frivilligt eller ufrivilligt

 Det største problem er ikke længere lave priser?

 Vi er langt inde i årets produktion – og den færdiggøres

 Vi holder en åben dialog med banken om situationen og den aktuelle 
likviditet – hele verden er påvirket, ikke kun mink

 Vi afventer de kommende auktioner og krydser fingre…

 Vi får søgt diverse kompensationsordninger
 Og de giver heldigvis for de fleste en god håndsrækning

 Lav praktisk forslag:
 Vi udarbejder budgetopfølgning pr. 31. august med estimat 2020

 Vi vender og drejer hver en sten i virksomheden endnu engang

 På sagsniveau drøftes en handlingsplan – og vi er de proaktive

 Vi afholder møde med pengeinstituttet inden pelstid



PIPPI LANGSTRØMPE

Det har jeg aldrig prøvet før, så 
det klarer jeg helt sikkert!



ORGANISERING, SAGRO

 4 huse – Holstebro, Herning, Billund og Esbjerg
 I øjeblikket 3 medarbejdere i hvert hus, som fokuserer hovedparten af 

deres tid på disse ansøgninger

 I august har vi mulighed for at prioritere 30+ medarbejdere, hvis det 
bliver nødvendigt for at nå deadline 31/8

 203 kunder som skal have udarbejdet ansøgninger
 Flest i Esbjerg og Holstebro

 Et mindre antal eksterne kunder (5 pt. i gang)

 Mange kunder er sorteret fra af forskellige årsager, fx nedlukning 
eller anden omsætning i virksomheden

 Ca. 70% har søgt ”Kompensation for selvstændige”

 < 2% har søgt ”Faste omkostninger”



GENEREL ORIENTERING OM 

HJÆLPEPAKKERNE

 Brug virksomhedsguiden til at holde dig opdateret;
 https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/

 Det er en dynamisk tid, og udfordringen ved hastelovgivning er, at 
vi ikke får en ”færdig pakke” fra start.

 Brug kompensationsguiden til at danne dig et overblik;
 https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavi

rus_og_kompensation/guides/kompensationsordninger/

 Svar på 5-7 spørgsmål om din virksomhed og få overblik over, hvilke 
kompensationsordninger, der er relevante

 Det er vigtigt, at du selv sætter dig ind i de relevante ordninger, så DU 
får søgt på de muligheder, der er gældende for dig.

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/guides/kompensationsordninger/


OVERKOMPENSATION?
 Nej, det er ikke vores vurdering. Vi er sammenlignelige med andre brancher, 

som også får kompensation!

 Vores omsætningsfald skyldes en kombination af færre solgte skind og 
(måske) en lavere pris på skind, hvis ikke der fandtes COVID-19

 ”I sælger jo bare skindene senere, og derfor er omsætningsfaldet kunstigt 
højt i den periode, vi opgør det”

 Ja, det er korrekt, hvilket også vil være tilfældet i en lang række af andre 
brancher!

 Eksempel: Grundfos mister omsætning på salg af pumper på grund af 
COVID-19. 

 Hvor er de pumper henne, de havde på lager op til COVID-19? Og hvor 
er de pumper, de producerer under COVID-19, som skal sælges senere?

 Korrekt – det er OGSÅ på lager, ligesom vores skind og den løbende 
produktion er på lager til senere omsætning.



SÆRLIGT RELEVANTE ORDNINGER FOR 

PELSDYRAVLERE

 Vores vurdering er, at følgende 3 ordninger er særligt relevante

 ”Få kompensation som selvstændig eller freelancer”

 ”Få hjælp til din virksomheds faste omkostninger”

 ”Få en lånegaranti hos Vækstfonden”



OVERBLIK OVER PERIODER

OMSÆTNING

Referenceperiode:
1. april 2019 til 30. juni 2019

Kompensationsperiode:
9. marts 2020 til 8. juli 2020

FASTE OMKOSTNINGER

Referenceperiode:
1. dec 2019 til 29. feb 2020

Kompensationsperiode:
9. marts 2020 til 8. juli 2020

Omsætning 2019

Kompensation for 
selvstændige

Kompensation for faste 
omkostninger

Seneste resultat



KOMPENSATION SOM SELVSTÆNDIG MED 

CVR-NR.

 Kompensation på 90% af dit omsætningstab i hele CVR-nr., dog 
maksimalt 23.000 kr. / måned, i alt 92.000 kr.
 Ordningen bliver forlænget med én måned

 Væsentlige krav / fokuspunkter
 Omsætning eller B-indkomst på minimum 10.000 kr. i gennemsnit pr. 

måned før COVID-19

 Maksimalt 25 fuldtidsansatte

 Fald i omsætningen på mindst 30% som følge af COVID-19

 Ejer mindst 25% af virksomheden

 Personlig indkomst på maksimalt 800.000 kr. i 2020.

 Ingen krav om revisorbistand

 Ansøgningsfrist 31. august 2020



KOMPENSATION FOR FASTE UDGIFTER

 Kompensation på mellem 25% og 100% af de faste omkostninger i 
hele CVR-nr., afhængig af størrelsen på omsætningsnedgangen
 Nedgang på 35%-60%: Kompensation på 25%

 Nedgang på 60%-80%: Kompensation på 50%

 Nedgang på 80%-100%: Kompensation på 80%

 Faste omkostninger er eksempelvis minkfoder, veterinær-
omkostninger, strøm, nødvendigt vedligehold, ejendomsskat, 
forsikringer, afskrivninger, renteomkostninger mv.

 Væsentlige krav / fokuspunkter
 Fald i omsætningen på mindst 35% (eller forbud mod at holde åbent)

 Der skal laves en revisionserklæring af godkendt revisor

 Forholdsmæssig modregning hvis virksomheden har haft underskud i 
2019 beregnet som (Årets resultat / 4 kvartaler * Kompensations-%)

Eksempelvis underskud på -500.000 kr. med nedgang på 60%-80% 
medfører en modregning på -62.500 kr.

-500.000 kr. / 4. kvartaler * 50% i kompensation

 Ansøgningsfrist 31. august 2020



LÅNEGARANTI HOS VÆKSTFONDEN

 Hvis omsætningen falder med mere en 30% på grund af COVID-19, 
og der er behov for ekstra likviditet, kan der ansøges om en 
lånegaranti via Vækstfonden

 Link til information ved Vækstfonden: https://vf.dk/covid-19/

 Væsentlige krav / fokuspunkter

 Det er banken, der skal ansøge om garantien

 Der skal være tale om ”nye” faciliteter (eksempelvis nyt lån)

 Ordningen gælder indtil videre til 30. september 2020

 Prisen er 2.500 kr. i oprettelse (pr. garanti) og 1% i provision

 Kriseramt i henhold til Kommissionens forordning nr. 651/2014
OIK/OIV i pengeinstitutter har ingen betydning

https://vf.dk/covid-19/


HVOR MEGET HJÆLPER DET?

 Det er selvfølgelig meget individuelt med stor spredning
 Især på faste omkostninger qua differentieret satser

 Andre driftsgrene – fx grise og kartoffelavl kan påvirke 
omsætningen, så kompensationsprocenten bliver lavere
 Men så er der også typisk flere omkostninger at få godtgjort

 Svinepriserne er steget fra 2019 til 2020

 Efterbetaling på kartofler bliver historisk høj i 2020

 Kompensation for selvstændige, maks. 23.000 kr./måned betyder 
mere pr. skind på en mindre farm end en stor

 Kompensation for faste omkostninger begrænset til 110 mio. ☺

 Vi oplever ofte mellem 15 og 45 kr. pr. skind i samlet kompensation



Eventuelt


