Saldo’s voor lange-termijnbegrotingen vrijwel
ongewijzigd
Lianne Kuunders, PV
In het ‘overleg prijsindicaties varkenshouderij’ zijn de uitgangspunten en normen voor
bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld. Voor de zeugenhouderij is het saldo
vastgesteld op f 807,- (exclusief rentekosten) per gemiddeld aanwezige zeug. Voor de
vleesvarkenshouderij is dit saldo vastgesteld op f I35,- (exclusief rentekosten) per gemiddeld aanwezig vleesvarken.

Methodiek

leder jaar worden door het Praktijkonderzoek Varkenshouderij, Expertisecentrum LNV en deskundigen uit de sector in het “overleg prijsindicaties varkenshouderij” de uitgangspunten en normen voor
bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn ( I O- I 5
jaar) vastgesteld. Deze normen worden onder andere gebruikt bij aanvragen voor het borgstellingsfonds. Ze worden gepubliceerd in de bundel “Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2000-200 I (KVVINVee 2000-200 1)“. Deze bundel wordt veel gebruikt
bij het opstellen van begrotingen in de veehouderij.

De normen voor de bedrijfsbegrotingen worden
vastgesteld door een inschatting te maken van het
toekomstige saldo op basis van de saldi uit het verleden volgens TEA. Als trendbreuken en/of andere
structurele wijzigingen, nationaal of internationaal, zijn
te verwachten wordt het saldo hiervoor aangepast.
Op eenzelfde wijze wordt een inschatting gemaakt
voor de toekomstige ontwikkeling van de technische-resultaten, voerprijzen, opbrengstprijzen en toegerekende kosten.

8

ECONOMIE

Uitgangspunten

door het versneld beëindigen van bedrijven met
minder goede resultaten, maar anderzijds was in
1999 de ziektedruk op de bedrijven laag en de zeugenstapel in topproductie. Verwacht wordt dat de
(meng)voerprijzen de komende jaren ongeveer op
het niveau van het afgelopen jaar zullen liggen. Voor
het weglaten van groeibevorderaars en diemeel in
het voer zullen naar verwachting goede altematieven worden gevonden, die weinig prijsverhogend
zullen zijn. De biggenprijs en de vleesprijs zullen op
de korte en middellange termijn sterk onder druk
komen te staan. Dit wordt veroorzaakt door de
toenemende concurrentie zowel binnen als buiten
Europa.

Het saldo geeft een beeld van de opbrengsten
minus de toegerekende kosten. Hierin zijn dus geen
arbeids-, huisvestings-, algemene (telefoon, verzekeringen, et cetera,) en mestafietkosten meegenomen. Deze kosten zijn bedrijfsgebonden en moeilijk
toe te rekenen aan de zeugen, vleesvarlens of eventuele andere takken op het bedrijf
De technische resultaten in de saldoberekeningen
zijn ingeschat op basis van de TEA-resultaten in
1999. Enerzijds is de komende jaren een verbetering te verwachten van de technische resultaten

Tabel I : Saldoberekening zeugenhouderij voor lange- termijnbegrotingen
omschrijving
Opbrengsten
Afgeleverde biggen (25 kg)
Slachtzeugen
Uitgeselecteerde opfokzeugen
Totaal opbrengsten
Af kosten diermateriaal en voer
Aankoop opfokzeugen (7 mnd)
Beer
Voer opfokzeugen
Voer zeugen
Voer biggen
Totaal kosten aankoop

aantal/hoeveelheid

226
0,40
0,02

0,45
0,o I
28 kg
lal00 kg
633 kg

VOERWINST PER GEMIDDELD AANWEZIGE ZEUG PER JAAR

prijs (gld)

88
295
234

550
I .096
0,35
0,35
0,56

bedrag (gld)

1.989
118
5
2.1 12

248
l I
10
385
354
I .008
I . I 04

Af: overige toegerekende kosten
KI (inseminatoren KI)
Gezondheidszorg
Varkensheffing
Elektriciteit
Verwarming (brandstoffen en strooisel)
Water
Totaal overige toegerekende kosten

50
85
47
35
65
15
297

SACDO PER GEMIDDELD AANWEZIGE ZEUG PER JAAR*

807
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F

Saldoberekeningen

.. .

dat het noodzakelijk is dat het saldo in de toekomst
minimaal op hetzelfde niveau blijft.

In de tabellen I en 2 zijn de vastgestelde saldoberekeningen voor zeugen en vleesvarkens weergegeven, De saldi zijn bijna op hetzelfde niveau gebleven
als vorig jaar. De technische resultaten zijn weliswaar verbeterd en de voerprijzen gedaald, maar
daar staat tegenover dat de opbrengstprijzen ook
zijn gedaald. Verwacht wordt dat de vaste kosten,
zoals arbeid, huisvesting en mestkosten, eerder zullen toenemen dan afnemen. Dit betekent dan ook

KWIN-Vee 2000-200 I
KWIN-Vee 2000-2001 zal in augustus 2000 verschijnen en is dan te bestellen door f 75,- over te
maken op Rabobanknummer I I .25.54.989 van het
Praktijkonderzoek PR te Lelystad, onder vermelding
van KWIN-Vee 2000-200 1. W

Tabel 2: Saldoberekening vleesvarkenshouderij voor lange-termijnbegrotingen
omschrijving
Opbrengsten
Afgeleverd vleesvarken
Totaal opbrengsten
Af: kosten aankoop big en voer
Opgelegde big (25 kg)
Transport
Voer
Uitval
Totaal kosten aan koop

aantal/hoeveelheid

87 kg

I
I
23 I kg
2,I%

prijs (gld)

2,70

234,9
234,9

88,OO
3,20
0,37
I 37,00

88,O
3,2
85,5
29
I79,6

VOERWINST PER AFGELEVERD VLEESVARKEN

. .: . :.
...

bedrag (gld)

55,3

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

l3,O

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

42,3
3,19

VOERWINST per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaati
SALDO per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar+

176
135

590
2,7
210
2,O

I,3

*zonder rente: rentekosten per gemiddeld aanwezige vleesvarken per jaar zijn f 9,70
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