Marge-Monitor
Hoge voerprijzen en een
dalende melkprijs zetten de
marge en daarmee de liquiditeit
van melkveebedrijven onder
druk. Om inzicht te geven in de
liquiditeitspositie voor de sector
als geheel en het individuele
bedrijf afzonderlijk ontwikkelde
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Waarom een Marge-Monitor?

Melkveehouderij.
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Wat geeft de monitor weer?
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Marge in euro per 100 kg meetmelk
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Kritieke melkopbrengst (12 mnd rollend)
z Melkopbrengst (12 mnd rollend)
 Voersaldo (12 mnd rollend)

Hoe zie ik of het goed
gaat met de sector?

Welk inzicht biedt de lijngrafiek?
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De uitslaande wijzer van de Marge-Monitor Melkveehouderij
presenteert de liquiditeitsmarge in euro’s per 100 kilo melk. Dit is
het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven, inclusief aﬂossingen,
vervangingsinvesteringen en privé-onttrekkingen. In de praktijk komt
het neer op de ontwikkeling van de rekening-courant. De marge
is gelijk aan de melkopbrengst minus de kritieke melkopbrengst.
De kritieke melkopbrengst is de melkopbrengst waarbij nog net de
lopende uitgaven voor de bedrijfsvoering kunnen worden betaald.

Het groene gebied in de graﬁsche weergave duidt op een
liquiditeitsoverschot. Bij een marge boven 3 euro (donkergroen) voldoet
het gemiddelde bedrijf ruimschoots aan alle betalingsverplichtingen
en kan gereserveerd worden voor toekomstige investeringen of voor
mindere tijden. Het lichtgroene vlak wijst erop dat bedrijven nog steeds
aan hun verplichtingen blijven voldoen, maar er is minder ruimte voor
sparen of het aanleggen van een buffer. Men dient zich dan meer
bewust te zijn van de ontvangsten en uitgaven die zich in de komende
maanden aandienen. Staat de wijzer in het rood, dan duidt dit op een
tekort aan liquiditeiten. Er kan niet aan alle betalingsverplichtingen
worden voldaan. Een plan van aanpak (liquiditeitsprognose) is dan nodig
om te beoordelen of bedrijfsprocessen geoptimaliseerd kunnen worden
of op bepaalde kostenposten kan worden bezuinigd, met als doel meer
marge te creëren.
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Met de regelmaat van de klok verschijnen er rapporten over de
ﬁnanciële ontwikkeling van de melkveesector, maar een actueel
overzicht rondom liquiditeit ontbreekt. Deze Marge-Monitor geeft in
één oogopslag weer hoe de Nederlandse melkveesector er voor staat.
Het maakt duidelijk of het gemiddelde bedrijf aan zijn verplichtingen
kan voldoen.
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De ontwikkeling van de melkopbrengst, de kritieke melkopbrengst
en het voersaldo. De doorgetrokken lijnen hebben betrekking op de
voorgaande 12 maanden, ofwel het jaarrollend gemiddelde. Deze
cijfers zijn gebaseerd op werkelijk gerealiseerde kwartaalresultaten
van ruim 200 melkveehouders in het bedrijfsanalysesysteem van Alfa.
De stippellijn geeft de waarde van de afgelopen periode c.q. maand
weer. Hierbij is gebruikgemaakt van prijsgegevens van onder meer
FrieslandCampina, de veemarkt Leeuwarden en MijnVoer.nl.

Een initiatief van:

Hoe toets ik mijn eigen liquiditeit?
Door op de knop Mijn situatie te klikken verschijnt er een invoerveld
voor enkele bedrijfsgegevens. Na het invullen berekent het programma
de eigen marge en zet dat af tegen het gemiddelde. 
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