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Ekonomirapporten i WinPig Slakt 
 

INTÄKT BERÄKNING I WINPIG1) KOMMENTAR 

Slaktade grisar Intäkter från Ungdjur, Slaktdata, Slakt grupp, inga 
avdrag och tillägg ingår 
 

 

Sålda eller 
överförda 

Intäkter från Ungdjur utgång och Ungdjur flyttade 
 

Denna post är inte synlig i grundlayouten, 
går att välja till. 

Tillägg och avtals-
ersättn. 

Från Övrigt, Intäkter summeras:  
1-Intäkt av djur, 2-Ersättningar och 3-Tillägg 
exklusive 39-Beräknade tillägg 
 

Här ingår alla tillägg med kod CN_0 
eftersom de sorteras under 3-Tillägg 

Beräknade tillägg 39-Beräknade tillägg 
 

 

Regionalstöd 42-Regionalstöd 
 

 

Gödselintäkt 43-Gödselintäkt 
 

 

Övriga intäkter Från Övrigt, Intäkter summeras: 4-Övriga intäkter 
exklusive 42 och 43 (Regionalstöd och Gödselintäkt) 
 

 

Summa intäkter Summa av ovanstående 
 

Obs! Även om en intäktspost inte är synlig 
i layouten så räknas den med i summa 
intäkter. 

1) Siffrorna i beräkningen hänvisar till Intäktstyp, dvs. använd kod på registreringar under Övrigt, Intäkter.  
 

KOSTNAD BERÄKNING I WINPIG2) KOMMENTAR 

Smågriskostnad Kostnader från Ungdjur Ingång + Ungdjur Flyttade + 
750-Inköpta djur 
  

Obs! Eventuellt antal och mängd som 
anges på 750-Inköpta djur räknas inte som 
smågrisar. Därifrån räknas bara kronor. 

Foderkostnad Foderkostnad från Övrigt, Foder 
 

Obs! Om något registreras under 310 
Foder eller 340 Annat räknas det inte med 
här. 

Avdrag anmärk-
ningar mm. 
 

710 Avdrag  Hämtat från slakteriet men även det som 
användaren eventuellt registrerat under 
kodgruppen 710-Avdrag 

Veterinär, medicin, 
vitamin 

1000 Vet & Medicin   

El, värme, vatten 800 El & Värme 
+ 330 Vatten 
 

 

Strömedel 320 Strömedel 
 

 

Extern service 210 Rådgivning + 240 Djurhälsokontroll + 250 
Certifiering + 260 Annan extern service 
+ 550 Utbildning 
 

 

Diverse kostnader 200 Extern service exklusive (210 Rådgivning, 240 
Djurhälsokontroll, 250 Certifiering, 260 Annan extern 
service) + 1100 Annat 
+ 950 Kontorskostnad (telefon, dator, larm) 
+ 230 Transporter 

Ej att förväxla med ”Tot övriga kostnader” som vi 
inte använder, det är en summering av allt 
registrerat på OtherCosts. Eller ”Övriga kostnader” 
som är allt på OtherCosts exkl 710 Avdrag 
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 Ränta djurkapital 0,05 * Smågriskostnad * Omgångstid / 365 
Räntesats 5% 
 

Omgångstid= ”Dagar i perioden” 

Ränta 
rörelsekapital 

Rörelsekapital * 0,05 * 0,6 * Omgångstid /365 
Rörelsekapital = arbetskostnad samt alla särkostna-
der 1 utom kostnad för smågrisar, avdrag anmärk-
ningar och räntekostnader. 
 

Flexibel räntesats finns som ett önskemål i 
kommande version av programmet. Nu är 
räntesatsen 5% fast. 

Byggnadsunderhåll 911 Byggnader, reparationer och underhåll 
 

 

Summa 
särkostnader 1 

Summa av ovanstående 
 

 

TB1 Summa intäkter minus Summa särkostnader 1 
 

 

 
Arbetskostnader 500 Personal exkl. 550 Utbildning 

 
Finns möjlighet dela upp arbetet på Eget 
och Anställda. 
Arbete anställda = 500 Personal minus 530 
Eget arbete 

TB2 TB1 minus Arbetskostnader 
 

 

 
Byggnader, rta 

avskr 
900 Egendom exklusive (911 Rep och underhåll och 
950 Kontorskostnad) 
+ 411 Räntor byggnader 
 

 

TB3 TB2 minus Byggnader, rta och avskr 
 

 

Ej med på 
slaktdelen alls 

100 Semin o betäckning (hela gruppen) 
600 Avgifter och skatter (hela gruppen) 
700 exkl. 750 Inköpta djur och 710 Avdrag 
400 Finansiella kostnader exkl. 411 Ränta byggn och 

412 Ränta djur 
 

 

2)  Siffrorna i beräkningen hänvisar till Kostnadstyp, dvs. den kod som använts på registreringar under Övrigt, Kostnader.   
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NYCKELTAL BERÄKNING I WINPIG KOMMENTAR 

Slaktade grisar, 
kr/gris 

Intäkter från Ungdjur, Slaktdata, Slakt grupp, inga 
avdrag och tillägg ingår. Dividerat med antal slaktade 
grisar. 
 

 

Summa intäkter per 
slaktad gris 

Summa intäkter från Ekonomi Totalt dividerat med 
antal slaktade grisar 
 

 

Sålda eller 
överförda, per gris 

Intäkter från Ungdjur utgång och Ungdjur flyttade 
dividerat med antal utgång och flyttade (obs ej slakt) 
 

 

Smågriskostnad per 
insatt 

(750  Inköpta djur + Ungdjur, Ingång + Ungdjur 
flyttade)/ (antal ingångna och inflyttade) 
 

 

Vet, med, vit per 
prod gris och dag 

(1000 Vet & Medicin) / (dagar i perioden * antal 
producerade grisar) 
 

 

Foderpris, per MJ 
NE 
 

Foderkostnad från Övrigt, Foder 
 / Totalt utfodrad mängd MJ ne 

Obs det som registreras under Kostnader 
ingår inte  
(Foder + 300 Foder o strö exklusive (320 
Strömedel och 330 Vatten) 

Foderpris, per kg 
foder 

Foderkostnad från Övrigt, Foder  
/ Total utfodrad mängd 

Mängd = den sortenhet man rapporterat 
in. Rapporterar man totalt mängd MJ så 
blir måttet lika som föregående 

Foderkostnad per 
kg tillv 

Foderkostnad från Övrigt, Foder  
/ Total tillväxt 
 

 

TB 1 per dag 
TB 2 per dag 
TB 3 per dag 

Täckningsbidraget dividerat med Dagar i perioden  

Måtten per 
stallplats dvs.:  
Summa intäkter,  
Summa särkostn 1, 
TB 1, Arbete, TB 2 och 
Byggn Ränta o 
avskrivning  
 

Respektive mått från Ekonomi, Totalt dividerat med 
antalet stallplatser från Omgång 
 
 
 

 

Måtten per kg 
slaktvikt, dvs.; 
Slaktintäkt, Summa 
intäkter, Avdrag, 
anmärkningar,  Foder-
kostnad, Små-
griskostnad, Övr. 
kostnader, TB 1,  TB 2  
och TB 3 
 

Respektive mått från Ekonomi, Totalt dividerat med 
totalt slaktad vikt från Ungdjur, Slaktdata 

 

Produktionskostnad 
per kg slaktvikt 

(Summa särkostander 1 + Arbete + Byggnader, ränta 
o avskrivning) / total slaktad vikt. 
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Grundutseende produktionsrapport 
Så här ska grundlayouterna se ut under Produktionsrapport, Omgångsrapport om man har de senaste 
layouterna, se bilder nedan. 
 

Layouten ”Slgr Prodrapp” visar resultatet per 
producerad gris. 

 

Layouten ”Slgr Ekonomi tot” visar resultatet totalt för 
omgången. 

 
 
Layouten ”Ekonomi nyckeltal” visar ett antal andra 
ekonomiska nyckeltal. Vill man kan man välja till ett eller 
flera av dessa nyckeltal och visa dem på någon av 
rapporterna Ekonomi totalt eller Ekonomi per gris 
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 Bild. Kostnadstyper i WinPig Slakt. Vi i Sverige har valt att sätta vissa som inaktiva (ej synliga). 
Synliga=röd prick. Vi kan ändra texterna men grupperingen ska helst vara intakt. Om det finns 
önskemål att ta med någon ny kod kan vi lägga till det.  

 
 
 


