Saldoberekeningen varkenshouderij voor langetermijnbegrotingen
Lianne Kuunders, PV
In het ‘Prijzenoverleg Varkenshouderij’ zijn de uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen vastgesteld. Voor de zeugenhouderij is het saldo voor lange-termijnbegrotingen
vastgesteld op f 805,- (exclusief rentekosten) per gemiddeld aanwezige zeug. Voor de vleesvarkenshouderij is dit saldo vastgesteld op f I34,- (exclusief rentekosten) per gemiddeld
aanwezig vleesvarken.
leder jaar stellen PV, IKC en deskundigen uit de sector de uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn (10- 15 jaar) vast,
Deze normen worden gepubliceerd in de bundel
Kwantitatieve INformatie Veehouderij (KWIN-Vee).

rele wijzigingen, nationaal of internationaal, wordt het
saldo hiervoor aangepast. Ook is het saldo aangepast
op basis van een inschatting van de toekomstige ontwikkeling van de technische kengetallen, economische kengetallen, prijzen en vaste kostenposten.

Methodiek

Saldoberekeningen

De normen voor de bedrijfsbegrotingen zijn vastgesteld door een inschatting te maken van het toekomstige saldo op basis van de saldi in het verleden
volgens TEA. Bij trendbreuken en/of andere str-uctu-

Het saldo geeft een beeld van de opbrengsten minus
de toegerekende kosten. Hierin zijn dus niet de arbeids-, huisvestings-, algemene kosten (telefoon, verzekeringen etc.) en mestkosten meegenomen. Deze
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Europa. De verwachting is dat de (meng)voerprijzen de komende jaren ongeveer op het niveau van
het afgelopen jaar zullen liggen. Enerzijds lijken de
grondstoffen goedkoper te worden, anderzijds zullen strengere eisen op het gebied van welzijn (rcgehalte in zeugenvoeders), milieu (P- en N-vet-iiesnormen en voetspoor) en volksgezondheid (antibiotica-verbod) mogelijk voor een stijging van de
voerprijzen zorgen.

kosten zijn namelijk bedrijfsgebonden en moeilijk toe
te rekenen aan de zeugen of vleesvarkens.
De technische resultaten in de saldoberekeningen
zijn ingeschat op basis van de resultaten volgens
TEA in 1998. Voor de prijzen is een inschatting voor
de toekomst gemaakt De biggen- en vleesprijs zullen op de korte en middellange termijn sterk onder
druk staan. Dit wordt vooral veroorzaakt door de
toenemende concurrentie, zowel binnen als buiten

Tabel I : Saldoberekening zeugenhouderij voor lange-termijnbegrotingen
aantallhoeveelheid

omschrijving
Opbrengsten
Afgeleverde biggen (25 kg)
Slachtzeugen
Uitgeselecteerde opfokzeugen
Totaal opbrengsten
Af kosten diermateriaal
Aankoop opfokzeugen (7 mnd)
Beer
Totaal kosten diermateriaal
Af kosten voer
Voer opfokzeugen
Voer zeugen
Voer biggen
Totaal kosten voer

o.

prijs (gld)

22
0,40
0,02

92
296
250

0,45
0,o I

550
1. I 28

28 kg
I .085 kg
616 kg

0,38
0,38
0,59

bedrag (gld)

2.024
118

248
-!_!.
259

I I
412
363
786

VOERWINST PER GEMIDDELD AANWEZIGE ZEUG PER JAAR
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Af overige toegerekende kosten
KI (inseminatoren-KI)
Gezondheidszorg
Varkensheffìng
Elektriciteit
Verwarming (brandstoffen en strooisel)
Water
Totaal overige toegerekende kosten

50
85
47
35
65
15
297

SALDO PER GEMIDDELD AANWEZIGE ZEUG PER JAAR*
(* zonder rente: rentekosten per gemiddeld aanwezige zeug
per jaar f 48,60)
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In de tabellen I en 2 zijn de vastgestelde saldoberekeningen voor zeugen en vleesvarkens weergegeven Door dalende opbrengstprijzen en dalende
voerprijzen zijn de saldi bijna op hetzelfde niveau
gebleven als vorig jaar. Verwacht mag worden dat
de vaste kosten, zoals arbeid en huisvesting, eerder
zullen toenemen dan afnemen.

KWIN-Vee 1999-2000
KWIN-Vee 1999-2000 zal in augustus/september
1999 verschijnen en is dan te bestellen door f 75,over te maken op Rabobanknummer I I .25.54.989
van het PR te Lelystad, onder vermelding van
KWIN-Vee 1999-2000.
q

Tabel 2: Saldoberekening vleesvarkenshouderij voor lange-termijnbegrotingen
omschrijving
Opbrengsten
Afgeleverd vleesvarken
Totaal opbrengsten

aantal/hoeveel heid

pnjs (gld)

bedrag (gld)

88 kg

2,85

250,8
250,8

92,00
3,20

92,0
=
95,2

0,40
14600

95,4
3,3
98,7

Af: kosten aankoop big
Opgelegde big (25 kg)
Transport
Totaal kosten aankoop big
Af: kosten voer
Voer
Uitval
Totaal kosten voer

:

238 kg
2,2 %

VOERWINST PER AFGELEVERD VLEESVARKEN

56,9

Af: overige toegerekende kosten
Gezondheidszorg
Varkenshefing
Elektriciteit
Verwarming (brandstoffen en strooisel)
Water
Totaal overige toegerekende kosten

5,O
2,8
2,O
290
‘13
l3,l

SALDO PER AFGELEVERD VLEESVARKEN
afgeleverd vleesvarken per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar

43,8
3,07

VOERWINST per gemiddeld aanwezig vleesvarken/jaarJF
SALDO per gemiddeld aanwezig vleesvarken/jaati
(* zonder rente: rentekosten per gemiddeld aanwezig vleesvarkenper jaar f 9,50)

175
134

