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Kwartaalrapportages melkveehouderij – aanvullende informatie 2011

Uitgangspunten voor de berekening van de kwartaalcijfers
Kwartaalrapportages schetsen een voortdurend actueel beeld van de economische situatie
op de primaire landbouwbedrijven. Ze zijn ontwikkeld als aanvulling op de
inkomensramingen, die elk jaar in december over het betreffende jaar in het rapport Actuele
ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens worden gepubliceerd. Van de volgende
sectoren rapporteert Agri Monitor in april, augustus en oktober de kwartaalcijfers van
respectievelijk het eerste, tweede en derde kwartaal:
Melkveehouderij
Vleesvarkenshouderij
Zeugenhouderij
Vleeskuikenhouderij
Leghennenhouderij
Sierteelt onder glas
Glasgroente (halfjaarlijks, in augustus)
Eerst wordt een algemene beschrijving gegeven van uitgangspunten voor de dierlijke
sectoren en vervolgens specifiek voor de melkveesector.

Dierlijke sectoren
In de kwartaalrapportages voor de dierlijke sectoren ligt de nadruk op de ontwikkelingen van
opbrengsten, toegerekende kosten en saldo ten opzichte van hetzelfde kwartaal in
voorgaande jaren. In de berekening wordt per sector gewerkt met een bedrijf van een
bepaalde omvang. Die bedrijfsomvang wordt wel jaarlijks aangepast aan de opgetreden
schaalvergroting in de praktijk. Om de vergelijkbaarheid te waarborgen, worden de
berekende resultaten van oudere jaren dan ook met terugwerkende kracht aangepast. De
ontwikkeling is dan ook anders dan die van 'het gemiddelde bedrijf', omdat het gemiddelde
bedrijf bijna ieder jaar groter wordt, doordat vooral de kleinere bedrijven stoppen. De
uitgangspunten voor berekeningen van de kwartaalcijfers per sector wijken iets af van de
uitgangspunten die bij de Actuele ontwikkelingen van bedrijfsresultaten en inkomens worden
gehanteerd. Zo wordt er bij de kwartaalresultaten geen rekening gehouden met de
waardeverandering van de dieren op de begin en eindbalans, maar wordt deze wel
meegenomen in de jaarresultaten die het LEI publiceert. Ook de opbrengsten en kosten van
neventakken worden niet meegenomen in de kwartaalrapportages. Alle bedragen en prijzen
zijn inclusief BTW.
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Melkveehouderij
De berekeningen van de kengetallen in de melkveehouderij zijn in 2011 gebaseerd op een
bedrijf met 81 melkkoeien, waarbij rekening wordt gehouden met alle EU toeslagen. De
gemiddelde melkproductie per koe bedraagt 8.150 kg. De totale melkproductie is 666.000
kg melk. In de melkveehouderij worden verschillen tussen kwartalen binnen één jaar onder
andere veroorzaakt door seizoenpatronen in de melkaanvoer en melkprijs. Zo is het saldo in
het derde en vierde kwartaal over het algemeen hoger dan in het eerste en tweede
kwartaal, omdat ook de melkprijs in de tweede helft van het jaar doorgaans hoger ligt dan in
de eerste helft.
Ook de toekenning van andere opbrengsten en kosten kan per kwartaal verschillen. Zo
worden in verband met het afkalfpatroon in de maand mei iets meer nuchtere kalveren
verkocht. Aan de kostenkant verschillen de kosten voor meststoffen tussen de kwartalen: in
het (vroege) voorjaar worden meer meststoffen aangekocht vanwege de start van het
groeiseizoen. De overige opbrengsten en kosten hebben een constant verloop door het
gehele jaar.
Tot de opbrengsten in de melkveehouderij horen de opbrengsten uit de verkoop van:
Melk (euro per 100 kg)
Kalveren (euro per stuk)
Slachtkoeien (euro per kg)
Tot de toegerekende kosten in de melkveehouderij horen de volgende posten:
Krachtvoer (euro per 100 kg)
Ruwvoer (euro per bedrijf) (Bron: BIN en prijsontwikkelingen)
Meststoffen (Bron: prijsontwikkeling van 4 belangrijke meststoffen)
Gezondheidskosten (prijsontwikkeling per koe)
Het saldo ontstaat uit de opbrengsten na aftrek van de toegerekende kosten.

