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Øvelse 3 Fremstillingspris og investering

En besætning med 200 køer overvejer en investering i følgende:
•
•
•
•
•

Udvidelse af stalden med i alt 80 sengebås.
40 køer (goldkøer + nykælvere) flyttes fra en dårlig dybstrøelse til den nye stald plus
at stalden giver plads til 40 ekstra køer. Ko-antallet stiger fremadrettet med 40 køer.
Omkostninger til vand, EL og løn stiger i forbindelse med udvidelse af ko-antallet
med 4500 kr. pr. ekstra årsko
Der forventes, at flytning fra dybstrøelsen reducerer celletallet med 50.000 i
besætningen og at risikoen for yverbetændelse falder med 25%.
Investeringen er på 20.000 kr. pr. sengebås.

Kan det betale sig at foretage udvidelsen?
Hvor meget falder fremstillingsprisen?

Nu skal vi bruge SimHerd plus regnskabet for at komme frem til en konklusion. Vi starter
med SimHerd. Se næste side.
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Upload en besætning med ”good reproduction” i Simherd

1) Simuler følgende i scenariet
a) ”Maksimalt antal køer” øges med 40
(kat. Reproduktion og udskiftning)
b) ”Celletal” reduceres med 50
(kategori Sygdomme)
c) ”Yverbetændelse” reduceres med 25% til 26
(kategori Sygdomme)
Hvor meget stiger DB pr. år?

Nu skal vi finde ud af, hvor meget fremstillingsprisen falder. Det kræver at vi først finder ud
af, hvad besætningens kapital- og kapacitetsomkostninger er pr. årsko. På næste side vises
en driftsgrenanalyse af en besætning med 146 årskøer (jeg havde ikke lige et eksempel på
en driftsgrenanalyse med 200 årskøer 😊 så vi bruger lige en med 146 køer, det betyder
ingenting, fordi vi skal have et bud på omkostninger pr. årsko).

2) Beregn kapacitetsomkostningerne pr. årsko ud fra analysen på side 3:
3) Beregn kapitalomkostningerne pr. årsko ud fra analysen på side 3:

Spørgsmål 4 står på side 4.
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4) Specificer disse omkostninger nu i SimHerd. Herned vises hvor de skal tilpasses (røde
piler), efterfølgende skal resultaterne gemmes (grøn pil) og så tilbage til oversigten
(blå pil).

5) Få tilsendt en pdf-rapport af dit scenarie.

Find i PDF-en hvor meget fremstillingsprisen falder.
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!!! MEN i beregningen af fremstillingsprisen har vi ikke inkluderet at
kapitalomkostningerne stiger. Og de kommer til at stige, når vi skal investere i den nye
stald. Spørgsmålet er, om stigningen er større end faldet som vi kom frem til ved de
forrige spørgsmål.
Lad os først finde ud af, om vi overhovedet kan forrente og afskrive investeringen:
6) Hvis stalden koster 20.000 kr. pr. staldplads (der udvides med 80 pladser), kan vi så
foretage investeringen hvis vi afskriver over 10 år og regner med 5% rente? Svaret
findes også på side 3 af pdf-en.

7) Hvad er de årlige omkostninger til forrentning og afskrivning af en investering på 1.6
million kr.? Klik her eller gå til simherd.com og til vejledning og selekter det blå ark
(se røde piler herned)

8) Brug svaret fra spørgsmål 7: Hvis vi siger at vi med 240 årskøer producerer 2.6
million kg EKM om året. Hvor meget stiger kapitalomkostningerne så pr. kg EKM når
vi investerer i de ekstra 80 pladser?
9) Hvad ender fremstillingsprisen med hvis du kombinerer svaret fra spørgsmål 5 og 8?

Svarene til øvelsen findes på www.simherd.com/3svar
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