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I en foranderlig verden med svingende priser på mælk og 
kød, bliver man tvunget til at have fokus på at forbedre sin 
bedrifts robusthed.

Robusthed kan defineres som evnen og styrken til at 
modstå ”stød” ude fra.

Det kan være priser, produktionsændringer, helbred, 
personale eller kombinationer af dette.

Kigger vi på kvægbedrifterne, er der ca. 60% 
af disse der har høj gæld, og 1/3 har også øget 
likviditetsbehov. 

Disse bedrifter er især udfordrede. Hvorfor er der en stor 
andel af bedrifter med lav robusthed?

Dels er der tale om fortidens synder.
Spørgsmålet er så, kan vi lære af dem?

Svaret er ja. Det vil kræve, at jagten på høj produktivitet 
øges yderligere, og det kræver endnu mere optimering.

Produktivitetsstigning har større værdi end vi forestiller os.

2% produktivitetsstigning i bare ét år, flytter 
mere end afskaffelse af jordskatter og 
pesticidafgifter.

For at hjælpe dig med at skabe en robust 
landbrugsvirksomhed, deler vi DLBR ś 3 konkrete mål.

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte vores 
kvægrådgivere, hvis du har nogle spørgsmål.

KVÆGBRUGERENS 
FOKUS I 2022
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KONSOLIDERINGSNULPUNKT

Konsolideringsbegrebet høres oftere og
oftere i forbindelse med landbrugs-
regnskaber, og nøgletallet har fået stor 
bevågenhed ved pengeinstitutter og 
sikkert også ved dine samarbejdspartnere.

1.
Konsolideringsnulpunktet er et udtryk for,
hvilken pris du skal have for dine råvarer
for at kunne påvirke egenkapitalen positivt
fra den indtjening, driften skaber, fratrukket 
alle driftsmæssige omkostninger og inkl. 
dine private udtræk og beregnet skat.

HOLD DIT KONSOLIDERINGSNULPUNKT
UNDER PRISEN I ET ”NORMALTÅR”

“

KONSOLIDERINGSNULPUNKT =
PRIVATFORBRUG + BEREGNET SKAT HERAF

!

https://fjordland.dk/
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AFKASTNINGSGRAD2.
Afkastningsgraden viser, hvor stort et 
overskud i din virksomhed er blevet, i 
forhold til den kapital du har investeret. 

Afkastningsgraden siger altså noget om dit 
landbrugs evne til at generere overskud.

Jo højere afkastningsgraden er, desto
bedre er det for din virksomhed.

Du beregner afkastningengraden ved at
se på resultatet uden renter og holde det
sammen med gennemsnittet af aktiverne
din virksomhed. 

På den måde ser du, hvad der er af “gamle” 
penge, og hvad der er af “nye” penge.

HOLD AFKASTNINGSGRAD
PÅ MINIMUM 5-6%

“

AFKASTNINGSGRAD =
RESULTAT FØR RENTER X 100 / AKTIVER

!
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SOLIDITETSGRAD3.
Soliditetsgraden er et regnskabsmæssigt
nøgletal, der viser, hvor stor en andel af
aktiverne der er investeret i fremmedkapital
i forhold til egenkapital.

Derfor giver soliditetsgraden indblik i, hvor
modstandsdygtig din virksomhed er 
overfor eventuelle tab.

En lav soliditetsgrad indikerer en lille
modstandsdygtighed overfor tab, idet
egenkapitalen er forholdsvis lille.

Perioder med underskud vil derfor have
en stor negativ påvirkning på din 
egenkapital, og du vil derved være
mere udsat.

HOLD DIN SOLIDITETSGRAD PÅ
MINIMUM 30%

“

SOLIDITETSGRAD =
EGENKAPITAL X 100 / AKTIVER

!
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HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

KONTAKT OS HER

Fjordland er en af Danmarks største
landboforeninger og 
rådgivningsvirksomheder.

Vi er førende med fagspecifik og højt
specialiseret rådgivning til dig som er
professionel landmand.

Økonomi, revision & skat

Jura

Ejendomshandel

Virksomhedsrådgivning

Miljø, ESG og naturrådgivning

Kvægrådgivning

Svinerådgivning

Planteavlsrådgivning

Bygningsrådgivning

Vi har rigtig mange kompetencer samlet, så
behøver du kun kontakten ét sted for at få 
den rigtige hjælp.

Vores eksperter er nemlig vant til at trække
på hinandens viden og dækker tilsammen
de allerfleste af vores kunders behov for
specialviden.

Hos os får du hjælp og rådgivning, der er 
nede på jorden og i øjenhøjde.

Størrelsen på din virksomhed er ikke
afgørende for os – vi yder eksperthjælp til 
alle.

Fjordland Skive
Resenvej 85
7800 Skive
Tlf.: 96 15 30 00

Fjordland Thisted
Silstrupparken 2
7700 Thisted
Tlf.: 96 18 57 00

Fjordland Lemvig
Industrivej 53
7620 Lemvig
Tlf.: 96 63 05 44

https://fjordland.dk/kontakt/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=kontakt&utm_id=ebog
https://fjordland.dk/kontakt/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=kontakt&utm_id=ebog

