
Bedrijfsvergelijkend overzicht

Melkveehouderij 2016

Prognose 2017 en 2018

Geachte relatie,

Onze missie is om de melkveehouder te ondersteunen en te adviseren bij persoonlijke groei en bij de 

bedrijfsontwikkeling van zijn/haar bedrijf.

Jaarlijks stellen we een bedrijfsvergelijkend overzicht samen van de bedrijfsresultaten van de deelnemers met een 

bedrijfsanalyse.

Op basis van de huidige inzichten is voor de 'gemiddelde' deelnemer een prognose gemaakt voor het jaar 2017 en het 

jaar 2018.
Alle bedrijfsresultaten in dit bedrijfsvergelijkend overzicht zijn vermeld excl. BTW.

Omdat van slechts een deel van de bedrijven de bedrijfseconomische resultaten zijn berekend, volstaan we in dit 

overzicht met de werkelijk gerealiseerde cijfers.

De bedrijven zijn gerangschikt op melkproductie per ha en verdeeld in drie groepen.

Groep 1 zijn de bedrijven tot 15.900 kg melk per ha, groep 2 van 15.900 tot 19.260 kg per ha en groep 3 zijn de 

bedrijven boven de 19.260 kg melkproductie per ha.

Bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij

In een strategiegesprek zetten we doelstellingen, sterk/zwak, visie, kansen en bedreigingen samen met de ondernemer 

op een rijtje en bespreken de verschillende strategieen. En wat we daarbij belangrijk vinden is dat de strategie en 

plannen ook bij de ondernemer(s) passen.

In ons bedrijfsanalyserekenprogramma zit een koppeling met een prognoseberekening en liquiditeitsplanning. Met de 

computer op tafel kunnen we samen met de ondernemer de financiele situatie snel en overzichtelijk jaarlijks in beeld 

brengen. 

Bij complexere vraagstukken en of meerdere scenario's wordt meestal gekozen voor het opstellen van een 

ondernemingsplan.

We vertrouwen erop dat u met dit bedrijfsvergelijkend overzicht nog meer technisch en financieel inzicht krijgt in de 

prestaties, de sterke en verbeterpunten en de ontwikkelmogelijkheden van melkveebedrijven . 

Veel leesplezier….

Namens de adviseurs van PPP-Agro Advies

Met vriendelijke groet,

Klaas de Jong [06-1755 2127]
Adviseur Economie en Strategie
k.de.jong@ppp-agro.nl

www.ppp-agro.nl
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Resultaten Melkveehouderij

Bedrijfsanalyse 2016

Prognose 2017 en 2018
Inleiding

In dit rapport presenteren we de bedrijfsresultaten van melkveehouders van PPP-Agro Advies over het 

boekjaar 2016.  Achtereenvolgens zijn de resultaten van 2014, 2015, de resultaten van 2016 en het 

verschil tussen 2015 en 2016 weergegeven.  Tevens zijn van de resultaten van 2016 drie groepen 

bedrijven geselecteerd op melkproductie/ha [groep 1 laag, groep 2 midden en groep 3 hoog].

Bedrijfsresultaten 2016 en 2015 [alle financiële cijfers zijn exclusief BTW].

De bedrijfsresultaten van 2016 en 2015 zijn de resultaten van dezelfde bedrijven. De verschillen tussen 

deze jaren geven hiermee een redelijk beeld van de ontwikkeling in deze sector. 

Flinke groei in melkproductie 

De oppervlakte cultuurgrond steeg met 5 % en de melkproductie per bedrijf pluste met 7 %. 

Technische kengetallen en normen
Omdat elk bedrijf uniek is worden in de bedrijfsanalyse bedrijfsspecifieke normen berekend voor omzet 

en aanwas, voerverbruik en veekosten. 

De hoogte van de omzet en aanwas is bijvoorbeeld afhankelijk van de jongveebezetting en het veeslag.

De norm voor het voerverbruik wordt o.a. bepaald door de grondsoort, het bouwplan, het 

beweidingssyteem, de melkproductie, de aantallen vee en de (kunst)mestgift.

Natte krachtvoeders of bijproducten zijn omgerekend naar krachtvoer.
De norm voor de voerkosten wordt berekend door de norm voor het voerverbruik te vermenigvuldigen 

met de gemiddelde marktprijs voor voer.

De Kvem-productie per ha gras is een berekend getal. Eerst wordt de totale voederbehoefte van de 

veestapel berekend op basis van aantallen en melkproductie. Vervolgens wordt berekend hoeveel kVem 

is aangekocht via krachtvoer, bijproducten en ruwvoer. Ook wordt een inschatting gemaakt van de 

hoeveelheid kVem-productie van de oppervlakte voedergewassen. Het verschil in de kVem 

voederbehoefte en de kVem aankoop+ KVem voedergewassen is de hoeveelheid die van  het eigen 

grasland is gekomen. Het is een netto berekening, waarbij overigens wel rekening gehouden is met 2% 

vervoederingsverliezen en 3% inkuilverliezen. Oogst- en of beweidingsverliezen zijn niet meegerekend.
Voor een betrouwbare berekening van bovenstaande normen is een nauwkeurige opgave van 

bedrijfsgegevens, zoals de werkelijk beteelde oppervlakte en de juiste hoeveelheden aangekocht of 

verkocht ruwvoer, essentieel. 

Financiële gegevens

Opbrengsten.

 

De melkprijs daalde met 6% tot € 30,50/100 kg.

De post omzet en aanwas daalde met 20 % tot € 2,31 per 100 kg melk.

79%

6%

1% 9%

5% Opbrengsten 

Melk

O&A

Ov. grondgebonden

Andere opbrengsten

Saldo neventak

De opbrengsten op een melkveebedrijf 
worden voornamelijk bepaald door 
melkgeld (79%).
Onder "andere opbrengsten" valt o.a. de 
bedrijfstoeslag, verhuur van 
schuurruimte, werk voor derden vanuit 
het bedrijf, winst op handel etc... 
Het saldo neventak vormt 5 % van de 
opbrengsten. Het saldo neventak wordt 
gevormd door de opbrengsten minus de 
kosten.
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Onder overige grondgebonden opbrengsten vinden we b.v. de omzet en aanwas van de schapen, 

vergoedingen voor natuurbeheer, verkoop ruwvoer, e.d.….

Kosten

Toegerekende kosten.

De toegerekende kosten zijn kosten die direct te maken hebben met vee, melkproductie en 

gewasproductie [excl. de kosten van bewerkingen en nutsvoorzieningen].

De voerkosten (kracht- en ruwvoer) bepalen voor 58 % de directe kosten en daarmee voor het grootste 

deel hoe laag of hoog de kostprijs van de melk is. 26 % wordt ingenomen door de veekosten, zoals 

KI/melkcontrole, gezondheidszorg, strooisel en overige veekosten.

Bewerkingskosten

De bewerkingskosten per kg melk daalden met 7%.

Overige niet toegerekende kosten

De kosten van grond en gebouwen zijn afgenomen met 9%. Deze kosten worden bepaald door de 

eigenaarslasten, verzekering gebouwen, gemeentelijke en waterschapsbelastingen, onderhoud, pacht en 

huren.
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Kosten excl. rente 

Directe kosten

Bewerkingskosten

Grond/gebouwen

Melkquotum

Algemene kosten

De kosten kunnen grofweg verdeeld worden in drie 
groepen, n.l. de directe kosten, de bewerkingskosten en 
de overige kosten. 
Op de directe kosten kan de meeste invloed worden 
uitgeoefend, daarna de bewerkingskosten en als 
laatste de overige kosten.
De directe of toegerekende kosten beslaan 48% van de 
totale kosten. De bewerkingskosten worden 
samengesteld door betaalde arbeid, loonwerk en de 
werktuigenkosten. 
Grond en gebouwen zijn pacht, ws, OZB, brand / storm 
en onderhoudskosten.
Melkquotum is afschrijving en of lease.
Algemene kosten zijn vnl. gas/water/el en de overige 
kosten, zoals administratie/advies.
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De algemene kosten worden bepaald door de nutskosten (gas, water, elektra) en de overige kosten. De 

nutskosten per kg melk komen uit op € 0,87. Tussen bedrijven zijn er flinke verschillen, veelal veroorzaakt 

door wel of niet leidingwater verstrekken en meer/minder automatisering. De overige algemene kosten 

worden grotendeels bepaald door accountants- en advieskosten, contributies, algemene verzekeringen, 

werkkleding etc....

Kostprijs van de melk

De kostprijs van de melk wordt berekend door het optellen van de kosten melkveehouderij, verminderd 

met de omzet en aanwas, overig grondgebonden en "andere" opbrengsten. De kostprijs (excl. eigen 

arbeid) van de melk laat een daling zien van 1,6 cent (van 26,2 naar24,6 ct. / kg). 

Resultaat Neventakken

Bijna 40 % van de bedrijven heeft een neventak. Nevenactiviteiten zijn onder andere "werk voor 

derden", diverse vormen van recreatie, kaasmakerij, winkelverkoop, handel, etc..... Het resultaat komt 

gemiddeld uit op 1,9 cent per kg melk oftewel € 17.600,- per bedrijf (over alle bedrijven). 

Rente

De betaalde rente komt uit op 3,7 cent / kg melk. Als we uitgaan van een rente van 3,0 % over de 

leningen, is het gemiddeld vreemd vermogen per kg melk ongeveer € 1,23.

Privé onttrekkingen

De kosten van privé worden bepaald door privé-uitgaven (incl. belastingen) minus de privé-inkomsten  

en komen uit op 3,1 cent per kg melk ( € 28.400,-). De privé-onttrekkingen worden naast de 

huishoudelijke uitgaven bepaald door de privé-ge- en verbruiken, zoals autokosten/-bijtelling, 

nutskosten, woonlasten, rente en aflossing van privé-leningen, arbeidsongeschiktheidsverzekering en 

ziektekosten. Privé-inkomsten zijn o.a. neveninkomsten uit een dienstbetrekking of AOW,  verhuur privé 

onroerend goed, inkomsten van spaargelden of beleggingen,etc...

Vervangingsinvesteringen

De vervangingsinvesteringen zijn investeringen in machines en installaties. In 2016 kwamen de 

vervangingsinvesteringen uit op 2,16 cent per kg melk oftewel € 19.900,-/jaar.   Om het werktuigenpark 

op orde te hebben/houden, dienen, als je dit over een langere periode beziet, de afschrijvingen gelijk te 

zijn aan de vervangingsinvesteringen.

Kritieke melkprijs volgt de melkprijs

De kritieke melkprijs is ...... de melkprijs ...... die nodig is om alle rekeningen te kunnen betalen. Dit is 

inclusief privé-uitgaven, belastingen, aflossingen en vervangingsinvesteringen. De kritieke melkprijs 

daalde in 2016 van 31,8 naar 31,4 cent per kg melk. De berekende kritieke melkprijs piekte in 2014 op 

36,4 cent. 
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Marge (liquiditeit)  onder nul.

De marge is het bedrag dat gespaard of gereserveerd of wanneer dit negatief is, ingeteerd wordt. Op een 

aantal bedrijven is dat bijvoorbeeld zichtbaar in de stand van de rekening courant. Niet zichtbaar in dit 

overzicht zijn de gedane investeringen in b.v. bedrijfsgebouwen, grond en melkquotum en het opnemen 

van nieuwe leningen. Ook daar kan de marge voor zijn gebruikt. De marge is afgenomen met 1,5 cent tot -

/- 0,9 cent per kg melk.

Conclusies

2016 is met name door de lage melkprijs financieel gezien voor de melkveehouderij een slecht jaar 

geweest. 

Het bedrijfsresultaat is echter met € 5.000,- gestegen tot € 34.000,-, deels door lagere kosten, deels door 

lagere afschrijvingen.

De melkprijs daalde gemiddeld 1,9 cent, maar ook de kostprijs is met 1,6  cent gedaald. 

De vervangingsinvesteringen + de aflossingen opgeteld minus de totale afschrijvingen zijn niet in balans. 

Sneller aflossen of meer aflossen is wenselijk opdat de bedrijven "economisch" gezond blijven (worden).

Afschrijvingen (kosten) drukken het fiscaal bedrijfsresultaat en daarmee de belastingdruk. Nu de 

afschrijvingen op melkquotum zijn weggevallen, stijgt het fiscaal bedrijfsresultaat en daarmee de 

belastingdruk. Hierdoor zal de marge lager komen te liggen.

Op een aantal bedrijven is er een overcapaciteit in de bedrijfsgebouwen, b.v. bedrijven die in de 

afgelopen jaren de stal hebben uitgebreid of hebben nieuw gebouwd. Deze bedrijven kunnen door 

uitbreiding van de melkproductie het bedrijfsresultaat verhogen en daarmee lagere marges 

compenseren. Een goed technisch resultaat en daarmee een hoger saldo opbrengsten minus directe 

kosten is de belangrijke voorwaarde om daadwerkelijk het bedrijfsresultaat te verhogen.

Prognose 2017

Inmiddels is 2017 bijna verstreken. Voor het gemiddelde bedrijf (920.000 kg melk) hebben we een 

prognose gemaakt voor de resultaten voor 2017.  (zie pagina 11)

Dit jaar wordt gedomineerd door het fosfaatreductieplan, waarin door de veehouderij een grote 

inspanning is geleverd om de fosfaatproductie terug te brengen naar het niveau van 2015.

De totale melkproductie echter lijkt op hetzelfde niveau te blijven als in 2016, wat betekent dat de 

melkproductie per koe is toegenomen. 

Marktontwikkelingen (prijzen) en verwachtingen zijn vertaald in de opbrengsten en kosten. De grote 

opsteker is de sterk gestegen melkprijs en het productieve groeiseizoen. 

De voorspelde marge of liquiditeit (dit is het bedrag dat over of tekort is wanneer alles betaald is) over 

2017 komt uit op € 63.600-.  Dit was op veel bedrijven ook hard nodig om toegenomen kortlopende 

schulden terug te brengen naar het normale niveau.

Prognose 2018

Inmiddels beginnen de contouren van de wetgeving omtrent fosfaatproductierechten steeds duidelijker 

te worden. Daarmee is ook de handel in fosfaatrechten op gang gekomen met prijzen die in de buurt van 

€ 200,- per kg fosfaat liggen. 

De melkveehouder staat hierdoor ook de komende periode voor moeilijke keuzes hoe het bedrijf verder 

te ontwikkelen….  Groei, consolideren of misschien zelfs afslanken?? 

In de prognose zijn we ervan uitgegaan dat de toekomstgerichte melkveehouders ondanks "dure" 

fosfaatrechten, voorzichtig een lichte groei realiseren.

Het aantal koeien stijgt t.o.v. 2017 met 3% tot 111 dieren. De melkproductie per koe begroten we op 

8.450 kg/koe/jaar.
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De zuivelprijzen zetten vanaf januari 2018 een daling in. RFC verlaagt de voorschotprijs met een forse 4 

cent. Als we terugkijken op de laatste 10 jaar lijkt zich een cyclus te ontwikkelen met elke drie jaar een 

piek. Door hoge prijzen groeit de wereldwijde melkproductie met als gevolg een overschotsituatie en 

lagere melkprijzen. Het gevolg is dat de melkproductie weer daalt en er een tekortsituatie optreedt.

Een 3-jaarscyclus in de prijsontwikkeling van zuivelcommodities, (USD/ton FOB West Europa, 2006-november 2017)

Prognoses voor de melkprijs in 2018 zijn lastig te voorspellen, maar de kans is groot dat deze lager ligt 

dan in 2017… In de prognose voor 2018  gaan we uit van een gemiddelde melkprijs incl. toeslagen en 

nabetaling van ca. 35-36 cent.

Gelet op de fosfaatreferentie zal voor ca. 5 koeien fosfaatrechten aangekocht moeten worden. 5 koeien, 

incl. jongvee x 50 kg fosfaat = 250 kg fosfaat. Uitgaande van de huidige marktprijzen betekent dat de 

kosten van afschrijvingen en rente een invloed zullen hebben op de kostprijs van resp. 0,52 en 0,14 cent 

per kg melk.

Uit de prognose voor 2018 blijkt dat, bij de gekozen uitgangspunten, er op jaarbasis een 

liquiditeitsoverschot zal ontstaan van ca. € 23.000- .

Liquiditeitsplanning geeft inzicht in de geldstroom per maand

Om meer inzicht te hebben in het verloop van de liquiditeit is het maken van een liquiditeitsplanning een 

handig hulpmiddel. In de liquiditeitsplanning kan per maand berekend worden of rekeningen betaald 

kunnen worden en hoe de stand van rekening courant verloopt (zie voorbeeld op pagina 12 in dit 

rapport).

Vooral bedrijven die zwaar gefinancierd zijn of waarvan de resultaten tegenvallen kunnen moeite 

hebben om de rekeningen te betalen. Een liquiditeitsbegroting per maand geeft dan inzicht op welk 

moment het maximum van de rekening courant bereikt wordt. Met dat inzicht kunnen investeringen en 

of betalingen beter worden gepland en of bepaalde aankopen worden uitgesteld. Ook kan op tijd 

overlegd worden met de bank of leveranciers om een tijdelijk tekort aan financiële middelen te 

voorkomen.
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Bedrijfsanalyse en bedrijfsvergelijking

De bedrijfsanalyse is een onmisbaar hulpmiddel voor de toekomstgerichte ondernemer. Het biedt inzicht 

in sterke en verbeterpunten van het bedrijf en vooral de vergelijking van eigen resultaten met die van 

collega's kan als confronterend maar bovenal als stimulerend worden ervaren. Deelnemers ontvangen 

uitgebreide overzichten waarin zij de eigen resultaten kunnen vergelijken met die van collega's. Het 

bedrijfsvergelijkend overzicht wordt onder nummer gepresenteerd.

De basis voor de bedrijfsanalyse zijn de jaarrekeningen van het bedrijf, de persoonlijke rapporten van de 

ondernemers en de aanvullende technische gegevens van het bedrijf. Hier ligt dus een belangrijke taak 

voor de ondernemer(s). Hoe nauwkeuriger de boekhouding wordt aangeleverd, des te beter kunnen de 

diverse kostensoorten worden berekend. Hoe completer de aanvullende technische gegevens worden 

ingevuld des te betrouwbaarder wordt de analyse voor het bedrijf.

Prognose geeft op tijd inzicht en minder stress.

Steeds meer ondernemers ervaren het voordeel van het maken van een financiële prognose van de te 

verwachten bedrijfsresultaten.
Het geeft vooral inzicht en rust en als prijzen fluctueren kan vrij snel een inschatting gemaakt worden 

van de financiële gevolgen. En mocht het tegenvallen kan er op tijd met de bank gesproken worden om 

maatregelen te treffen.

Daarnaast is het een hulpmiddel om vast te houden aan een vooropgezette planning en voorkomt het 

impulsaankopen. 
De prognoseberekening is een extra optie in de bedrijfsanalyse en kan vrij snel met en bij de ondernemer 

aan tafel worden ingevuld.

Tot slot

Inzicht hebben in de bedrijfsresultaten en inzicht hebben in de eigen ondernemers-capaciteiten is de 

basis voor het formuleren van uw persoonlijke doelen en bedrijfsdoelen. Het is de uitdaging deze doelen 

duidelijk en realistisch te formuleren en om vervolgens een passende bedrijfsstrategie te kiezen, waarbij 

rekening gehouden wordt met kansen in de omgeving en de markt.

Het vergelijken van bedrijfsresultaten moet een stimulans (plan van aanpak) opleveren om doelen te 

realiseren zodat dit meer perspectief, pegels en of plezier op gaat leveren. 

Vasthouden aan een gekozen (lange termijn) strategie, die bij het bedrijf en de ondernemers past, is vaak 

het beste. Tijdelijke veranderde omstandigheden (markt, afwijkende bedrijfsresultaten, etc.… ) vragen 

soms noodzakelijke maatwerkoplossingen, teneinde aan alle [korte termijn] betalingsverplichtingen te 

voldoen. 

Wij wensen melkveehouders meer Perspectief, Pegels en Plezier, zowel privé als met het bedrijf.
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BEDRIJFSESULTATEN 2014 2015 2016

Algemene kengetallen Groep 1 Groep 2 Groep 3

Alle 

bedrijven

In % 

t.o.v. 

2015.

Melk / ha 

<15.900 

kg

Melk / ha 

15.900 - 

19.500 kg

Melk / ha > 

19.500 kg

Aantal bedrijven 115 98 98 32 33 33 

Oppervlakte grasland 45,5 44,7 46,5 104 % 54,6 46,9 39,3 

Oppervlakte voedergewas 3,1 3,8 4,1 108 % 5,1 3,1 4,3 

Totaal oppervlakte 48,6 48,4 50,6 105 % 59,8 50,0 43,5 

Melkproductie 775.786 857.994 921.887 107 % 830.650 864.326 1.067.920 

Melk/ ha gras+mais 16.811 18.710 19.028 102 % 14.088 17.788 25.058 

Aantal melkkoeien 94 103 110 107 % 108 104 120 

Aantal stuks jongvee 62 65 62 95 % 63 56 67 

Jv/10 mk 6,6 6,3 5,6 89 % #DEEL/0! 5,8 #DEEL/0! 5,4 #DEEL/0! 5,6 

Melkproductie per koe 8.240 8.346 8.383 100 % 7.763 8.441 8.814 

Vet % 4,30 4,31 4,38 4,41 4,38 4,36 

Eiwit % 3,49 3,47 3,50 3,51 3,50 3,49 

Veekosten / koe

Gezondheidszorg 92 92 90 98 % 91 84 96 

Fok- en controle 82 76 73 96 % 71 74 73 

Strooisel/overig 84 72 64 90 % 62 62 69 

Veekosten in % t.o.v. norm 87 81 80 98 % 79 78 83 

Voerverbruik

Kg krachtvoer/100 kg melk 32 33 33 100 % 32 33 33 

Verbruik kv in % tov norm 117 116 115 99 % 111 116 115 

Kn krachtvoer in % tov norm 128 130 124 95 % 126 124 122 

Totaal voerkn in % tov norm 103 114 105 92 % 113 104 99 

Kengetallen omzet en aanwas

O & A in % tov norm 129 93 99 107 % 115 104 80 

TKT 420 415 409 99 % 397 411 418 

Leeftijd melkkoe 4,8 11,4 4,9 42 % 5,7 4,6 4,5 

Leeftijd 1e kalving 2,2 5,4 2,5 47 % 2,3 2,1 3,3 

Leeftijd uitstoot melkvee 6,0 5,9 6,0 102 % 6,4 5,8 5,9 

Geboren kalveren/100 mk 100 103 101 98 % 98 103 101 

Kalversterfte (%) 8,9 11,6 11,5 99 % 13,2 11,0 10,9 

Sterfte % overig vee 3,3 3,1 3,0 95 % 3,8 3,0 4,1 

Levenspr. aanw. melkkoe 23.662 23.868 22.477 94 % 23.299 22.076 22.236 

Levenspr. afgev. melkkoe 33.712 33.338 34.959 105 % 35.751 33.939 35.594 

Grondgebruik

Oppervlakte grasland 43,8 44,7 46,5 104 % 54,6 46,9 0 januar i 1900 39,3 

Oppervlakte voedergewas 3,3 3,8 4,1 108 % 5,1 3,1 0 januar i 1900 4,3 

Kunstmest - N /ha 162 167 158 95 % 147 154 174 

Totaal N / ha 356 358 356 99 % 321 357 390 

Kvem-productie/ha grasland 10.160 10.317 9.735 94 % 9.086 9.955 10.126 
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BEDRIJFSESULTATEN 2014 2015 2016

Groep 1 Groep 2 Groep 3

Alle 

bedrijven

In % 

t.o.v. 

2015.

Melk / ha 

<15.900 

kg

Melk / ha 

15.900 - 

19.500 kg

Melk / ha > 

19.500 kg

Opbrengsten

Melkopbrengst 40,5 32,4 30,5 94 % 30,22 30,66 30,62

Omzet en aanwas 3,1 2,8 2,2 80 % 2,44 2,18 2,11

Overig grondgebonden 1,4 0,7 0,5 70 % 0,62 0,61 0,34

Totaal opbrengsten (a) 45,0 36,0 33,3 93 % 33,28 33,45 33,06

Toegerekende kosten

Krachtvoer 9,2 8,6 8,5 99 % 8,34 8,26 8,98

Ruwvoer/weidegeld 1,2 1,3 1,3 105 % 0,54 1,33 2,06

Veekosten 3,9 3,9 3,9 100 % 3,62 3,89 4,25

Gewaskosten 1,5 1,3 1,0 82 % 1,20 1,04 0,86

Totaal toegerekende kosten(b) 15,8 15,1 14,8 98 % 13,70 14,51 16,15

Opbrengst -/- toegerek. Kosten 29,2 20,9 18,5 88 % 19,58 18,94 16,91

Bewerkingskosten

Arbeid 0,8 0,3 0,3 101 % 0,34 0,43 0,11

Werk door derden 3,6 3,2 3,1 96 % 3,47 3,14 2,71

Werktuigenkosten 3,2 2,8 2,5 90 % 2,82 2,64 2,07

Afschrijving werktuigen 2,3 2,1 1,9 93 % 1,73 2,02 2,00

Totaal bewerkingskosten ( c ) 9,9 8,4 7,8 93 % 8,36 8,23 6,90

Overige niet toegerekende kosten

Grond/gebouwen incl. afschr. 6,0 6,1 5,5 91 % 5,45 5,73 5,33

Melkquotum 3,9 1,2 0,0 4 % 0,02 0,03 0,08

Algemene kosten incl. g/w/e 2,9 2,7 2,5 94 % 2,88 2,55 2,16

Tot. ov. niet toeger. Kn (d) 12,8 9,9 8,1 81 % 8,35 8,31 7,58

Af: O&A / ov gr. gebonden ( e ) -4,5 -3,5 -2,8 78 % -3,06 -2,79 -2,45 

Af: andere opbrengsten ( f ) -4,3 -3,6 -3,3 92 % -3,87 -3,10 -3,05 

Kostprijs melk [excl. rente] 29,7 26,2 24,6 94 % 23,48 25,16 25,13

(b+c+d-e-f)

Af: Resultaat neventakken -1,6 -1,8 -1,9 107 % -1,80 -3,06 -0,87 

Af: Afschrijvingen -8,2 -6,3 -4,9 77 % -4,31 -5,26 -5,03 

Betaalde rente 4,9 4,0 3,7 92 % 4,27 3,40 3,46

Prive + belastingen 4,1 2,7 3,1 114 % 3,61 3,13 2,52

Aflossingen 4,6 4,7 4,6 99 % 4,82 4,66 4,36

Vervangingsinvesteringen 2,8 2,3 2,2 94 % 2,43 2,18 1,88

Kritieke melkprijs 36,3 31,8 31,4 99 % 32,48 30,21 31,45

Werkelijke melkprijs 40,5 32,4 30,5 94 % 30,22 30,66 30,62

Marge 4,2 0,6 -0,9 -2,27 0,45 -0,83 

Bedragen in € / 100 kg melk, excl. btw

"voor een verstaanbaar advies" 9



BEDRIJFSESULTATEN 2014 2015 2016

Groep 1 Groep 2 Groep 3

Alle 

bedrijven

In % 

t.o.v. 

2015.

Melk / ha 

<15.900 

kg

Melk / ha 

15.900 - 

19.500 kg

Melk / ha > 

19.500 kg

Opbrengsten

Melkopbrengst 3.336 2.706 2.557 94 % 2.331 2.544 2.719

Omzet en aanwas 253 233 188 81 % 188 181 187

Overig grondgebonden 118 62 44 70 % 48 51 30

Totaal opbrengsten (a) 3.706 3.001 2.789 93 % 2.567 2.775 2.936

Toegerekende kosten

Krachtvoer 754 719 715 99 % 643 685 797

Ruwvoer/weidegeld 101 105 111 105 % 42 110 183

Veekosten 323 329 329 100 % 279 323 377

Gewaskosten 122 105 86 83 % 92 86 76

Totaal toegerekende kosten(b) 1.300 1.257 1.240 99 % 1.056 1.204 1.434

Opbrengst -/- toegerek. kosten(a-b) 2.406 1.744 1.548 89 % 1.511 1.571 1.502

Bewerkingskosten

Arbeid 65 24 24 101 % 26 35 10

Werk door derden 300 270 260 96 % 267 260 241

Werktuigenkosten 265 234 211 90 % 218 219 184

Afschrijving werktuigen 185 172 161 94 % 133 168 178

Totaal bewerkingskosten ( c ) 815 700 656 94 % 645 683 613

Overige niet toegerekende kosten

Grond/gebouwen incl. afschr. 496 506 462 91 % 421 475 473

Melkquotum 324 101 4 4 % 2 3 8

Algemene kosten incl. g/w/e 237 223 212 95 % 222 212 192

Tot. ov. niet toeger. kn(d) 1.058 830 677 82 % 644 690 673

Af: omzet en aanwas ( e ) -370 -295 -232 78 % -236 -232 -217 

Af: andere opbrengsten ( f ) -350 -302 -279 92 % -298 -257 -271 

Kostprijs melk [excl. rente] 2.451 2.190 2.062 94 % 1.811 2.088 2.232

(b+c+d-e-f)

Af: Resultaat neventakken -133 -149 -160 108 % -139 -254 -77 

Af: Afschrijvingen -678 -529 -408 77 % -333 -436 -446 

Betaalde rente 405 337 311 92 % 329 282 308

Prive + belastingen 336 225 258 115 % 279 260 223

Aflossingen 383 390 386 99 % 372 386 387

Vervangingsinvesteringen 229 192 181 94 % 187 181 167

Kritiek saldo / koe 2.993 2.656 2.630 99 % 2.506 2.507 2.792

Melkopbrengst 3.336 2.706 2.557 94 % 2.331 2.544 2.719

Marge 343 50 -73 -147 % -175 37 -74 

Bedragen in € / melkkoe, excl. btw
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PROGNOSE  2017 en 2018 2016 2017 2018
 

Algemene kengetallen Resultaat Prognose % t.o.v. 16 Prognose % t.o.v. 17

Oppervlakte grasland 46,5        47,0         101 % 47,9        102 %

Oppervlakte voedergewas 4,1           4,1           100 % 4,1           100 %

Totale oppervlakte 50,6        51,1         101 % 52,0        102 %

Melkproductie 921.887 922.133 100 % 938.516 102 %

Melkproductie per ha gras+mais 19.028    18.055     95 % 18.044    100 %

Aantal melkkoeien 110         108          98 % 111         103 %

Aantal stuks jongvee 62            64            104 % 60            94 %

Melkproductie per koe 8.345      8.550       102 % 8.450      99 %

Vet % 4,38        4,38         4,38        

Eiwit % 3,50        3,50         3,50        

Opbrengsten [Bedragen in euro / 100 kg melk exclusief BTW]

Melkopbrengst 30,5 39,7 130 % 35,6 90 %

Omzet en aanwas 2,2 2,3 103 % 2,3 100 %

Overig grondgebonden 0,5 1,0 184 % 1,0 103 %

Totaal opbrengsten (a) 33,3 42,9 129 % 38,9 91 %

Toegerekende kosten

Krachtvoer 8,5 9,0 106 % 9,0 100 %

Ruwvoer/weidegeld 1,3 0,9 70 % 1,4 149 %

Veekosten/mestafzet 3,9 3,7 94 % 3,9 105 %

Gewaskosten 1,0 1,1 104 % 1,1 101 %

Totaal toegerekende kosten(b) 14,8 14,7 99 % 15,3 104 %

Opbrengst -/- toegerek. kosten(a-b) 18,5 28,2 153 % 23,5 83 %

Bewerkingskosten

Arbeid 0,3 0,5 176 % 0,6 109 %

Werk door derden 3,1 3,2 102 % 3,2 101 %

Werktuigenkosten 2,5 2,9 114 % 2,9 99 %

Afschrijving werktuigen 1,9 1,9 100 % 1,9 100 %

Totaal bewerkingskosten ( c ) 7,8 8,5 108 % 8,5 101 %

Overige niet toegerekende kosten

Grond/gebouwen 2,8 3,0 107 % 3,0 101 %

Afschrijvingen gebouwen 2,7 2,7 100 % 2,6 96 %

Afschrijvingen productierechten 0,1 0,1 100 % 0,5 1.054 %

Algemene kosten incl. g/w/e 2,5 2,5 100 % 1,7 68 %

Totaal ov. niet toegerek. kosten(d) 8,1 8,3 103 % 7,9 95 %

Af: omzet en aanwas ( e ) -2,2 -2,3 103 % -2,3 100 %

Af: andere opbrengsten ( f ) -3,3 -3,1 94 % -3,0 96 %

Kostprijs melk [ex. rente] (b+c+d-e-f) 24,6 26,0 106 % 26,4 101 %

Af: Resultaat neventakken -1,9 -2,1 110 % -2,1 100 %

Af: Afschrijvingen -4,9 -4,7 96 % -5,1 108 %

Betaalde rente 3,7 3,6 97 % 3,7 103 %

Prive + belastingen 3,1 3,2 103 % 3,5 109 %

Aflossingen 4,6 4,6 100 % 4,6 100 %

Vervangingsinvesteringen 2,2 2,2 100 % 2,2 100 %

Kritieke melkprijs 31,4 32,7 104 % 33,1 101 %

Werkelijke melkprijs 30,5 39,7 130 % 35,6 90 %

Marge -0,9 6,9 2,4
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Liquiditeitsplanning 2018

Liquiditeitsplanning 2018 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Kg melkproductie totaal 938.516 78.210 78.210 78.210 78.210 78.210 78.210 78.210 78.210 78.210 78.210 78.210 78.210

Melkprijs in € / 100 kg 35,6 34,6 34,6 35,1 35,1 35,6 35,6 35,6 35,6 36,1 36,1 36,6 36,6

Vreemd vermogen begin …… 1.000.000 1.000.000 996.396 992.791 989.187 985.583 981.979 978.374 974.770 971.166 967.562 963.957 960.353

Limiet van de rekening courant -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 

Beginstand rekening courant -28.760 -28.760 -22.759 -16.757 -7.831 -25.304 -28.594 -10.615 -10.559 -11.652 -3.113 -2.241 -1.197 

OPBRENGSTEN                    

Melkopbrengst 333.904 27.043 27.043 27.434 27.434 27.825 27.825 27.825 27.825 28.216 28.216 28.607 28.607

Omzet en aanwas rundvee 21.639 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803

Overig grondgebonden 9.276 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773

Bedrijfstoeslag 19.097 19.097

Andere opbrengsten 9.276 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773

Totaal opbrengsten 393.193 30.393 30.393 30.784 30.784 31.175 31.175 31.175 31.175 31.566 31.566 31.957 51.054

Krachtvoer 84.462 10.135 10.135 7.602 8.446 4.561 4.561 4.561 4.561 4.561 6.757 8.446 10.135

Ruwvoer 12.908 3.227 9.681

Meststoffen 9.121 4.560 4.560

Zaaizaad en bestrijdingsmidd. 1.000 750 250

Veekosten/ov. dir. kosten 36.344 3.029 3.029 3.029 3.029 3.029 3.029 3.029 3.029 3.029 3.029 3.029 3.029

Arbeid 5.255 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438

Werk door derden 29.800 5.960 5.960 11.920 5.960

Werktuigenkosten 26.794 1.148 1.148 1.148 1.148 5.359 2.679 2.679 2.679 5.359 1.148 1.148 1.148

Grond en gebouwen -15.734 -715 -715 -715 -715 -715 -7.867 -715 -715 -715 -715 -715 -715 

Pacht/huur 4.500 2.250 2.250

Water, electra, gas 10.000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833

Algemene kosten 6.004 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Betaalde rente 34.712 2.893 2.893 2.893 2.893 2.893 2.893 2.893 2.893 2.893 2.893 2.893 2.893

Totale kosten 245.165 18.261 18.261 15.728 21.882 28.334 7.066 24.988 26.138 16.897 24.564 24.782 18.261

Afschrijvingen melkvee 57.430

BEDRIJFSRESULTAAT 90.598 12.131 12.131 15.056 8.901 2.840 24.109 6.186 5.036 14.668 7.002 7.174 32.792

Aanwas vee / voorraadmutaties 1.608 1607,611237

Kasstroom totaal bedrijf 146.421 12.131 12.131 15.056 8.901 2.840 24.109 6.186 5.036 14.668 7.002 7.174 31.185

Prive + belastingen 32.683 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 4.902

Aflossingen 43.251 3.604 3.604 3.604 3.604 3.604 3.604 3.604 3.604 3.604 3.604 3.604 3.604

Vervangingsinvesteringen 20.245 20.245

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN 50.242 6.001 6.001 8.926 -17.473 -3.290 17.979 56 -1.093 8.539 872 1.045 22.678

Eindstand rekening courant 21.482 -22.759 -16.757 -7.831 -25.304 -28.594 -10.615 -10.559 -11.652 -3.113 -2.241 -1.197 21.482

Verloop vreemd vermogen 956.749 996.396 992.791 989.187 985.583 981.979 978.374 974.770 971.166 967.562 963.957 960.353 956.749

-6,5E-11

 

Uit het verloop van de stand van de rekening courant blijkt dat er omstreeks april / mei te weinig liquide middelen zijn.

Dit komt door de geplande vervangingsinvestering…

Door dit inzicht kunnen tijdig maatregelen worden genomen, b.v. door het maken van afspraken over betalingen 

of het tijdelijk verruimen van rekening courant krediet.
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Hieronder is een  voorbeeld weergegeven van een liquiditeitsplanning. In  de planning kan bij elke opbrengsten en kostenpost per maand de 
inkomsten en uitgaven worden gepland, zodat een duidelijk beeld ontstaat hoe de stand van de rekening courant zich ontwikkeld. 
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