
Resultaten Melkveehouderij
Bedrijfsanalyse 2018

Prognose 2019
Inleiding

Dit is een tussentijdse rapportage van de bedrijfsresultaten van melkveehouders van PPP-Agro Advies 

over het boekjaar 2018.  Achtereenvolgens zijn de resultaten van 2016, 2017, 2018 en het verschil tussen 

2017 en 2018 weergegeven.  Tevens zijn van de resultaten van 2018 drie groepen bedrijven geselecteerd 

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

Bedrijfsresultaten 2018 en 2017.

De bedrijfsresultaten van 2018 en 2017 zijn de resultaten van dezelfde bedrijven. De verschillen tussen 

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

Stilstand in groei bedrijven 

De oppervlakte cultuurgrond steeg met 1 % en de melkproductie per bedrijf daalde licht met -1 %. 

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.
In dit rapport presenteren we u het bedrijfsvergelijkend overzicht van de bedrijfsresultaten over het 
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 -8% tot € 37,19 /100 kg.

De post omzet en aanwas steeg met 11 % tot € 2,24 per 100 kg melk.
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De opbrengsten op een melkveebedrijf 
worden voornamelijk bepaald door 
melkgeld (80%).
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 3 % 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 69 % de directe kosten en daarmee voor het grootste 

deel hoe laag of hoog de kostprijs van de melk is. 25% wordt ingenomen door de veekosten, zoals 

KI/melkcontrole, gezondheidszorg, strooisel en overige veekosten.

Door de droge zomer waren de gewasopbrengsten fors lager. De berekende kVem opbrengst per 

ha daalde met ca. 25%. De ruwvoerkosten (aankoop of voorraadafname) namen flink toe (> 300%).

Bewerkingskosten

De bewerkingskosten per kg melk bleven nagenoeg gelijk (+ 2%).

Overige niet toegerekende kosten

De kosten van grond en gebouwen zijn afgenomen met 7%. Deze kosten worden bepaald door de 

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

huren.
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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 45% 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 (€ 2,92/100 kg melk) worden bepaald door de nutskosten (gas, water, elektra) en de 

overige kosten. De nutskosten per kg melk komen uit op € 1,34. 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 is nagenoeg gelijkgebleven (van 27,13 naar 27,11 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 1,4 cent per kg melk oftewel € 11.900,- per bedrijf (over alle bedrijven). 

Rente

De betaalde rente komt uit op 3,02 cent / kg melk. Als we uitgaan van een rente van 2,75 % over de 

leningen, is het gemiddeld vreemd vermogen per kg melkproductie ongeveer € 1,10.

Privé onttrekkingen

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

en komen uit op 5,2 cent per kg melk oftewel € 44.000,- (2017: € 36.240,-). 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...

Ten gevolge van hogere fiscale winsten (in 2017) nam op veel bedrijven de belastingdruk toe.

Vervangingsinvesteringen

De vervangingsinvesteringen zijn investeringen in machines en installaties. In 2018 kwamen de 

vervangingsinvesteringen uit op 2,76 cent per kg melk oftewel € 23.600,-/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 

piekte in 2014 en ook in 2017 zien we de kritieke melkprijs stijgen naar 35,5 cent.
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Marge (liquiditeit)  beperkt positief.

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 productierechten en het 

opnemen van nieuwe leningen. Ook daar kan de marge voor zijn gebruikt. De marge  in 2018 is 

afgenomen met 3,3 cent van 4,8 tot +1,5 cent per kg melk.

Conclusies

Ondanks de droge zomer en mede door de beperkte daling van melkprijs is 2018 voor de 

melkveehouderij uit financieel oogpunt een redelijk jaar geweest. 

De melkprijs daalde met 3,1 cent, terwijl de kostprijs gelijk bleef. 

Het bedrijfsresultaat is met € 26000 gedaald tot € 70000,-.

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

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

belastingdruk. Hierdoor is 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 2019:  Marge nihil

Inmiddels is 2019 voor driekwart verstreken. Voor het gemiddelde bedrijf (850.000 kg melk) hebben we 

een prognose gemaakt voor de resultaten voor 2019.  (zie pagina 10)

Onze indruk is dat de bedrijven een pas op de plaats maken en dat groei plaats heeft gemaakt voor 

consolideren en optimaliseren.
Het klimaatakkoord, de discussie omtrent stikstofuitstoot, de impasse rondom NB-vergunningen en de 

verhoogde korting op fosfaatrechten zorgen voor veel onzekerheid en het arbeidsplezier staat daarmee 

onder druk.
Inmiddels hebben we voor tal van bedrijven prognoses doorgerekend voor 2019. Uit gesprekken met de 

ondernemers (bedrijfsbezoeken en studiegroep bijeenkomsten) ontstaat een redelijk beeld van hoe de 

bedrijven zich in 2019 ontwikkelen.

De oppervlakte cultuurgrond stijgt licht, de totale melkproductie zal gelijk of iets hoger komen te liggen 

en het aantal koeien blijft ongeveer gelijk. 

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

De voorspelde marge of liquiditeit (dit is het bedrag dat over of tekort is wanneer alle rekeningen betaald 

zijn) over 2019 komt uit op nihil.  

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.
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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 (wetgeving, markt, afwijkende bedrijfsresultaten, etc.… 

) vragen soms noodzakelijke maatwerkoplossingen, teneinde aan alle [korte termijn] 

betalingsverplichtingen te voldoen. 

Wij wensen u meer Perspectief, Pegels en Plezier, zowel privé als met uw bedrijf.

Namens de adviseurs van PPP-Agro Advies,

Klaas de Jong

06-17 55 21 27
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BEDRIJFSESULTATEN 2016 2017 2018 Melk /ha

Algemene kengetallen Groep 1 Groep 2 Groep 3

Alle 

bedrijven
In % t.o.v. 

2017.

Melk/ha 

laag

Melk/ha 

midden

Melk/ha 

hoog

Oppervlakte grasland 47,7 45,1 45,2 100 % 49,8 45,4 40,2 

Oppervlakte voedergewas 4,1 3,5 4,0 113 % 2,3 5,8 3,8 

Totaal oppervlakte 51,9 48,6 49,2 101 % 52,1 51,2 44,0 

Melkproductie 951.597 864.963 857.298 99 % 638.346 920.433 1.026.799 

Melk/ ha gras+mais 19.154 18.412 18.370 100 % 12.918 17.796 24.737 

Aantal melkkoeien 114 101 98 98 % 85 100 110 

Aantal stuks jongvee 61 49 44 89 % 40 46 45 

Jv/10 mk 5,4 4,9 4,5 91 % 4,7 4,6 4,1 

Melkproductie per koe 8.371 8.605 8.733 101 % 7.527 9.174 9.285 

Vet % 4,38 4,37 4,37 4,42 4,34 4,35 

Eiwit % 3,50 3,56 3,54 3,57 3,50 3,53 

Veekosten / koe

Gezondheidszorg 87 91 104 115 % 104 103 100 

Fok- en controle 67 65 66 102 % 53 78 64 

Strooisel/overig 61 64 66 103 % 70 59 65 

Veekosten in % t.o.v. norm 77 79 87 109 % 83 88 84 

Voerverbruik

Kg krachtvoer/100 kg melk 33 34 33 95 % 33 32 38 

Verbruik kv in % tov norm 113 121 115 95 % 114 104 117 

Kn krachtvoer in % tov norm 121 136 125 92 % 131 126 117 

Totaal voerkn in % tov norm 99 106 137 129 % 186 121 99 

Kengetallen omzet en aanwas

O & A in % tov norm 83 133 96 72 % 81 143 64 

TKT 414 417 416 100 % 411 432 408 

Leeftijd melkkoe 4,6 4,8 4,9 103 % 4,8 5,1 4,9 

Leeftijd 1e kalving 2,1 2,2 2,1 97 % 2,1 2,1 2,1 

Leeftijd uitstoot melkvee 6,0 5,9 5,8 98 % 6,0 5,6 5,8 

Geboren kalveren/100 mk 101 95 98 103 % 96 99 99 

Kalversterfte (%) 10,6 8,3 9,6 116 % 8,9 10,1 9,8 

Sterfte % overig vee 2,0 3,0 3,1 104 % 2,9 3,6 4,3 

Levenspr. aanw. melkkoe 22.664 22.638 23.467 104 % 22.032 22.703 25.796 

Levenspr. afgev. melkkoe 34.232 33.247 30.482 92 % 31.227 27.347 32.609 

Grondgebruik

Oppervlakte grasland 47,7 45,1 45,2 100 % 49,8 45,4 0 januar i 1900 40,2 

Oppervlakte voedergewas 4,1 3,5 4,0 113 % 2,3 5,8 0 januar i 1900 3,8 

Kunstmest - N /ha 161 157 128 81 % 85 140 161 

Totaal N / ha 359 345 313 91 % 262 321 358 

Kvem-productie/ha grasland 9.866 9.811 6.999 71 % 6.896 6.307 7.802 
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BEDRIJFSESULTATEN 2016 2017 2018 Melk /ha

(€ / 100 kg melk) Groep 1 Groep 2 Groep 3

Alle 

bedrijven
In % t.o.v. 

2017.

Melk/ha 

laag

Melk/ha 

midden

Melk/ha 

hoog

[Bedragen in euro / 100 kg melk ex BTW]

Opbrengsten

Melkopbrengst 30,4 40,3 37,2 92 % 37,35 36,84 37,37

Omzet en aanwas 2,2 2,0 2,2 111 % 2,30 2,57 1,84

Overig grondgebonden 0,5 0,8 1,0 133 % 1,58 0,62 0,91

Totaal opbrengsten (a) 33,1 43,1 40,5 94 % 41,23 40,02 40,12

Toegerekende kosten

Krachtvoer 8,5 9,1 9,1 100 % 8,98 9,38 8,94

Ruwvoer/weidegeld 1,2 0,6 1,8 315 % 0,96 2,01 2,52

Veekosten 3,8 3,7 3,9 106 % 3,90 4,01 3,73

Gewaskosten 1,0 1,0 0,9 97 % 0,91 1,05 0,85

Totaal toegerekende kosten(b) 14,5 14,3 15,7 110 % 14,75 16,45 16,03

Opbrengst -/- toegerek. Kosten 18,5 28,8 24,7 86 % 26,48 23,57 24,09

Bewerkingskosten

Arbeid 0,4 0,5 0,4 87 % 0,63 0,45 0,20

Werk door derden 3,0 3,4 3,2 94 % 3,51 2,77 3,37

Werktuigenkosten 2,4 2,7 2,9 106 % 3,45 2,72 2,50

Afschrijving werktuigen 1,8 2,2 2,4 111 % 2,82 2,40 2,06

Totaal bewerkingskosten ( c ) 7,6 9,2 9,4 102 % 10,70 8,74 8,55

Overige niet toegerekende kosten

Grond/gebouwen incl. afschr. 5,6 7,1 6,6 93 % 6,99 6,35 6,34

Productierechten 0,0 0,1 0,2 479 % -0,08 0,46 0,37

Algemene kosten incl. g/w/e 2,5 2,9 2,9 101 % 3,45 3,01 2,25

Tot. ov. niet toeger. Kn (d) 8,1 10,0 9,7 97 % 10,36 9,82 8,97

Af: O&A / ov gr. gebonden ( e ) -2,6 -2,8 -3,3 117 % -3,88 -3,18 -2,75 

Af: andere opbrengsten ( f ) -3,6 -3,6 -4,4 124 % -5,97 -3,76 -3,42 

Kostprijs melk [excl. rente] 25,1 27,1 27,1 100 % 25,96 28,07 27,38

(b+c+d-e-f)

Af: Resultaat neventakken -1,4 -1,5 -1,4 94 % -1,67 -0,56 -1,91 

Af: Afschrijvingen -4,6 -5,7 -5,8 103 % -6,39 -5,45 -5,59 

Betaalde rente 3,6 3,0 3,0 100 % 3,86 2,59 2,55

Prive + belastingen 3,1 4,3 5,1 118 % 5,80 4,39 5,13

Aflossingen 4,5 5,7 4,8 85 % 5,81 3,91 4,76

Vervangingsinvesteringen 2,2 2,5 2,8 112 % 2,91 2,41 2,95

Kritieke melkprijs 32,5 35,5 35,7 100 % 36,29 35,35 35,28

Werkelijke melkprijs 30,0 40,3 37,2 92 % 37,4 36,84 37,37

Marge -2,5 4,8 1,5 1,1 1,49 2,09
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BEDRIJFSESULTATEN 2016 2017 2018 Melk /ha

 (€ / MELKKOE) Groep 1 Groep 2 Groep 3

Alle 

bedrijven
In % t.o.v. 

2017.

Melk/ha 

laag

Melk/ha 

midden

Melk/ha 

hoog

[Bedragen in euro / koe ex BTW]

Opbrengsten

Melkopbrengst 2.545 3.471 3.248 94 % 2.802 3.400 3.473

Omzet en aanwas 180 173 195 113 % 172 237 171

Overig grondgebonden 41 68 92 135 % 119 57 85

Totaal opbrengsten (a) 2.767 3.712 3.535 95 % 3.093 3.694 3.729

Toegerekende kosten

Krachtvoer 708 782 795 102 % 674 866 831

Ruwvoer/weidegeld 103 49 158 320 % 72 185 234

Veekosten 319 316 339 107 % 292 370 347

Gewaskosten 85 83 82 98 % 68 97 79

Totaal toegerekende kosten(b) 1.216 1.230 1.373 112 % 1.106 1.518 1.490

Opbrengst -/- toegerek. kosten(a-b)1.551 2.482 2.161 87 % 1.986 2.175 2.239

Bewerkingskosten

Arbeid 31 42 38 89 % 47 41 19

Werk door derden 253 294 281 96 % 264 255 313

Werktuigenkosten 203 235 253 108 % 259 251 233

Afschrijving werktuigen 153 188 213 113 % 212 222 191

Totaal bewerkingskosten ( c ) 640 790 817 103 % 802 807 795

Overige niet toegerekende kosten

Grond/gebouwen incl. afschr. 472 608 574 94 % 524 586 590

Productierechten 2 4 21 486 % -6 43 35

Algemene kosten incl. g/w/e 207 249 255 102 % 259 278 209

Tot. ov. niet toeger. kn(d) 681 861 850 99 % 777 907 833

Af: omzet en aanwas ( e ) -222 -241 -287 119 % -291 -294 -256 

Af: andere opbrengsten ( f ) -305 -306 -386 126 % -448 -347 -318 

Kostprijs melk [excl. rente] 2.103 2.334 2.368 101 % 1.947 2.591 2.545

(b+c+d-e-f)

Af: Resultaat neventakken -119 -127 -121 95 % -125 -52 -177 

Af: Afschrijvingen -384 -489 -508 104 % -479 -503 -520 

Betaalde rente 298 260 264 101 % 290 239 237

Prive + belastingen 263 372 447 120 % 435 405 477

Aflossingen 375 492 423 86 % 436 361 443

Vervangingsinvesteringen 187 213 241 113 % 218 223 274

Kritieke melkprijs 2.723 3.056 3.114 102 % 2.722 3.263 3.279

Melkopbrengst 2.510 3.471 3.248 94 % 2.802 3.400 3.473

Marge -213 415 134 32 % 80 138 194
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BEDRIJFSESULTATEN 2017 2018 Melk /ha

Alle 

bedrijven

Alle 

bedrijven

Melk/ha 

laag

Melk/ha 

midden

Melk/ha 

hoog

Oppervlakte 51,1 46,2 49,6 51,4 41,5

Melkprodductie per ha 18.760 18.370 12.918 17.796 24.737

Aantal melkkoeien 111 98 85 100 110

Melk per koe 8.653 8.639 7.527 9.174 9.285

Forfaitaire stikstofproductie per koe incl. jv 145,4 145,2 110,1 148,3 145,6

Forfaitaire P2O5-productie per koe incl. jv 50,5 50,3 37,7 51,2 50,8

Kengetallen kringloopwijzer

Kvem-productie per ha 11.225 8.363 7.902 8.154 8.947

Stikstofproductie totaal/koe 144,6 145,3 133,8 148,3 145,6

Fosfaatproductie totaal/koe 44,0 50,1 45,7 50,6 50,6

Stikstofproductie per ha 314 309 240 288 387

Fosfaatproductie per ha 95 107 82 99 135

BEX-voor of nadeel (negatief getal = voordeel)

Stikstof/koe t.o.v. forfaitair -0,7 0,0 23,7 0,0 0,0

Fosfaat / koe t.o.v. forfaitair -6,5 -0,1 8,0 -0,6 -0,2 

Stikstofoverschot per ha 261 309 358 306 269

Fosfaatoverschot per ha -10 11 13 13 4

Saldo in € / 100 kg fosfaatproductie

Melk 78,7 64,8 62,4 66,2 68,7

Totaal opbrengst vee + grond 83,4 70,5 68,2 71,9 73,7

Directe kosten

Voer 19,0 19,0 16,9 20,5 21,0

Totaal directe kosten 28,8 27,4 25,0 29,7 29,4

Saldo opbrengst -/- dir.kn 54,7 43,1 43,2 42,2 44,3

N.B. Omdat de kringloopwijzer van een aantal bedrijven onvolkomenheden bevatten   

of niet compleet ingevuld waren is de vergelijking van de resultaten niet 100% betrouwbaar.
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Algemene kengetallen Resultaat Prognose % t.o.v. 18

Oppervlakte grasland 45,2           45,7             101 %

Oppervlakte voedergewas 4,0             4,0               100 %

Totale oppervlakte 49,2           49,6             101 %

Melkproductie 857.298    850.000      99 %

Melkproductie per ha gras+mais 18.370      17.123        93 %

Aantal melkkoeien 98              99                101 %

Aantal stuks jongvee 44              43                98 %

Melkproductie per koe 8.639        8.600          100 %

Vet % 4,37           4,37             

Eiwit % 3,54           3,54             

Opbrengsten [ € / 100 kg melk ]

Melkopbrengst 37,2 36,2 97 %

Omzet en aanwas 2,2 2,2 100 %

Overig grondgebonden 1,0 1,0 100 %

Totaal opbrengsten (a) 40,5 39,5 98 %

Toegerekende kosten

Krachtvoer 9,1 9,0 99 %

Ruwvoer/weidegeld 1,8 0,4 23 %

Veekosten/mestafzet 3,9 3,7 95 %

Gewaskosten 0,9 1,0 111 %

Totaal toegerekende kosten(b) 15,7 14,1 90 %

Opbrengst -/- toegerek. kosten(a-b) 24,7 25,3 102 %

Bewerkingskosten

Arbeid 0,4 0,4 100 %

Werk door derden 3,2 3,3 103 %

Werktuigenkosten 2,9 2,9 100 %

Afschrijving werktuigen 2,4 2,3 96 %

Totaal bewerkingskosten ( c ) 9,4 9,0 96 %

Overige niet toegerekende kosten

Grond/gebouwen 3,5 3,4 97 %

Afschrijvingen gebouwen 3,0 2,9 97 %

Afschrijvingen productierechten 0,2 0,3 133 %

Algemene kosten incl. g/w/e 2,9 2,9 100 %

Totaal ov. niet toegerek. kosten(d) 9,7 10,9 112 %

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

Af: andere opbrengsten ( f ) -4,4 -4,3 98 %

Kostprijs melk [ex. rente] (b+c+d-e-f) 27,1 27,4 101 %

Af: Resultaat neventakken -1,4 -1,4 100 %

Af: Afschrijvingen -5,8 -5,5 95 %

Betaalde rente 3,0 2,9 97 %

Prive + belastingen 5,1 4,9 96 %

Aflossingen 4,8 4,8 100 %

Vervangingsinvesteringen 2,8 2,8 100 %

Kritieke melkprijs 35,7 36,0 101 %

Werkelijke melkprijs 37,2 36,2 97 %

Marge 1,5 0,2 14 %
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