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Griseproducenternes økonomi

Oplægsholder
Præsentationsnoter
2020 er et af de år vi huske som ekstremt.Først de meget høje grisepriser og dernæst de meget lave priser. Det har været den helt store rutschebane. Vi vil i dette indlæg vise noget økonomisk udvikling og om nogle overvejelser i driften.Danske landmænd kommet langt bedre 2020 end landmænd i andre lande, hvor deres afsætning af kød har været meget mere udfordret. Jeg vil kalde 2020 for et godt år for den gennmemsnitlige landmand – men det er meget forskelligt, hvordan året falder ud for den enkelte.Lad os prøve at se på resultaterne fra griseproducenterne.Jeg hedder Jacob Frey Hansen og er virksomhedsrådgiver i Agri Nord.
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Prisudvikling 2020
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Udvikling i DB per produceret slagtegris
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Gennemsnit Beregnet 126 kr.
Gennemsnit Pulje PRRS-positiv 136 kr. 

Basis beregnet
Pulje positiv
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Slagtegrise – gennemsnitslandmanden

Slagtesvin Slagtesvin
2020 2019

Antal 54 43
Antal producerede slagtesvin 14.449 14.677
Slagtevægt, kg. 91,4 87,9

Slagtesvin Slagtesvin
2020 2019

Foderomkostninger pr. enhed -372 -376
Arbejdsomkostninger pr. enhed -34 -33
Krav til dækningsbidrag pr. enhed 125 117

Nøgletal 

Fremstillingspris pr. kg sl.svin 10,77                           11,31                           
Pris pr. kg prod. slagtesvin 13,19                           12,26                           

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Slagtevægten er øget 3,5 kg.Foderomkostninger per gris er faldet – på trods af højere slagtevægt, fordi Krav til DB er øgt 8 kr/gris (højere smågrisepris).Dækningsbidraget per gris er i 2020 på 297 kr i gns - præcis som sidste år !Fremstillingsprisen er faldet (højere slagtevægt)Resultat per kg   2019	0,95 kr/kg   2020	2,42 kr/kg
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Årets resultat/slagtegris (+4.000 prod. grise/år)
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Kun medtaget +4000 grise for at undgå restgrise fra sohold.Er der stordriftsfordele – ja men ikke markant.
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Slagtegrise – totaløkonomi

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ser vi på totaløkonomien – altså resultat før skat, så ser vi, at resultatet i 2020 er nøjagtigt som i 2019. Fremskriver vi 2021-resultatet med de prognoser fra december-20, så vil vi se et resultat på ca. 2.300 tkr (uden konjunktur)Konjunktur er ca. -32 kr/gris i 2020.Likviditeten – det beløb vi har til at investere og afdrage er næsten 1500 tkr bedre i 2020 end i 2019. Slagtegriseproducenterne har haft et rigtig godt år. Og vi ser, at 2021 kan vente et 2021 som også bliver godt.Dog er foderpriserne siden prognosen steget markant.



Nøgletal slagtegrise
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Virksomhed

Søer Slagtegrise Mark Vindmølle

Hele virksomheden: nulpunkt

Driftsgrene: Fremstillingspris

2020

Konsolideringsnulpunkt 7,90 kr/kg

Fremstillingspris 10,77 kr/kg

Soliditet 29% 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Sine økonomiske nøgletal skal man kende.Her vil jeg nævne tre, som man bør kende: Konsolideringsnulpunkt, Fremstillingspris og soliditetKonsolideringsnulpunktet omfatter hele virksomheden inkl beregnet skat og privatforbrug. Den er faldet siden sidste år.Fremstillingsprisen omfatter alene den driftsgren man zoomer ind på. Den er faldet siden sidste år.Soliditeten er forbedret med 2 procentpoint – gælden er reduceret 1 mio kr. 
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Udvikling i DB per årso
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Gennemsnit Beregnet 4.921 kr.
Gennemsnit Pulje PRRS-positiv 4.608 kr. 

Basis beregnet

Pulje positiv
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Sohold – gennemsnit (driftsgren)

Sohold Sohold
2020 2019

Antal 41 27
Antal årssøer 736 717
Antal producerede smågrise 24.680 23.668
Producerede grise pr. årsso 32,2 32,7

Sohold Sohold
2020 2019

Foderomkostninger pr. enhed -6.109 -6.011
Arbejdsomkostninger pr. enhed -2.152 -1.940
Krav til dækningsbidrag pr. enhed 4.888 4.638

Nøgletal 

Fremstillingspris pr. smågris 378 369
Kr. pr. solgt smågris 471 410

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Et DB/so på 7.079 kr i 2020. Fremstillingsprisen er steget med 9 kr/smågris. Kapitalomkostninger er faldet, mens kapacitetsomkostninger er steget 329 kr/so (vedligehold og løn)Bemærkelsesværdigt, at antal producerede grise/so er faldet med ½ gris – det må nok skyldes, at vores datamateriale er lille.Vi kan se, at det ikke er foder, der er den væsentligste grund – det er især løn og vedligehold. Og dækker nok over et opsparet behov for vedligehold.
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Resultat per årsso som funktion af smågrisepris
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Beregnet SPF: 475 krPulje, PRRS-neg: 428 kr

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I år er det afgørende hvilken prismodel man sælger smågrisene.Jeg viser her på X-aksen, hvad salgsprisen per grise var og på Y-aksen, hvad resultatet per årsso var. Med den grønne firkant viser jeg de landbrug, hvor jeg gætter, at man sælger grisene baseret på beregnet notering. Vi kan se, at den beregnede notering var 475 kr, så alle der har solgt over den pris gætter jeg på er beregnede.Med den gule firkant viser jeg resten – altså dem der sælger grisene til en lavere pris. I kan se de har solgt grise for 410-475 kr/gris. I kan også se, at jeg har placeret boksen, så vi kan se, hvordan resultatet er i de to grupper. I kan se, at mellem den bedst med pulje og den bedste med beregnet notering er der ca. 1000 kr/so i forskel.Vi kan altså gætte på, at ca. 50% af grisene sælges baseret på beregnet notering og 50% baseret på pulje.
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Søer – totaløkonomi

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Konjunktur udgør ca. -1050 kr/årsso i 2020. I 2019 var der er stort plus. Resultatudviklingen er derfor påvirket af meget varm luft.En måde at se bort fra den varme luft er at se på likviditeten.



Nøgletal sohold
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2020

Konsolideringsnulpunkt 369 kr

Fremstillingspris 378 kr

Soliditet 21% 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Solditeten er forbedret med 2procentpoint til 21% - super. Der er afdraget 1 mio kr på gælden..
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Smågrisepriser og fremstillingspriser 2021
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fremstillingsprisen i 2021 antager vi som udgangspunkt at være uændret 369 krMen da foderpriserne stiger med ca. 17 kr/smågris – så øges fremstillingsprisen til 386 krSer vi på prognosepriserne (fra december), så kan vi at Q1 bliver der solgt til priser under fremstillingsprisen. Herefter vil grise solgt efter beregnet notering resten af året tjene penge.For puljebaserede grise vil hovedparten af året være underskudsgivende.  



Mælkeanlæg en variabel eller en konstant
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 Skal mælkeanlægget lukkes?      

 Hvad bruges anlægget til?

 Færre ammesøer => flere levendefødte pr. faresti pr. år
 Det kan ikke slukkes!

 Større afgangsvægt = samme antal fødte pr. faresti pr. år
 Det kan godt slukkes

 Flere diegivningsdage pr. gris
 Det kan slukkes



 Foderpris lige nu
 Soja 370 kr. (+130 kr.!!!!)
 Korn 150-170 kr. (+35 kr.!!!!)
 30-115 kg blanding 200-210 kr.

 DB = 0-10 kr. per slagtegris

 Korrigerende handling
 Reducer overvægtsfradraget mest muligt
 Sænk gennemsnitlig slagtevægt til 7 kg under 

højeste basisvægt

Foderpriser og -afdækning
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Spørgsmål? 
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Har du spørgsmål, kan du kontakte: 
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