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Inhoudsopgave:

Inleiding

Dit verslag is gebaseerd op uw boekhoudcijfers. Het rapport verzamelt de belangrijkste kengetallen van 
uw melkveebedrijf. U kunt in dit analyserapport uw eigen evolutie bekijken, alsook de evolutie t.o.v. het 
gemiddelde Liba melkveebedrijf. Aan het einde van dit rapport vindt u een reeks grafieken die de evolutie
van uw bedrijf over de laatste 5 jaar visualiseert.

Als u meer details over de cijfers in dit verslag wilt hebben, kunt u deze vinden in uw boekhoudrapport. 
Op de eerste 2 pagina's vindt u het paginanummer van ons boekhoudrapport waar de kengetallen zich 
bevinden.

Kengetallen Blz. 4

Ratio's Blz. 5
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Kengetallen
Bedrijf: 04579

Boekjaar: 01/11/18-31/10/19

Kengetal Blz 18/19 Evolutie 17/18 16/17 15/16 Gem. LIBA

Gemiddelde: November boekhouding 2018-2019

3% 97%

4/26Blz.

Gemiddeld aanwezige koeien 7 130 126 112119

% bezetting koeien 1 137 % 133 % 123 %125 %

Totaal Cash Flow 4 262.452 230.225 137.149266.762€

Totaal geproduceerde l FPCM 7 1.314.083 1.269.452 1.124.8901.219.609

Geproduceerde l FPCM / ha 1 29.934 20.406 18.36321.779 26.969

Melk l FPCM / koe 7 10.138 10.102 10.08810.232 9.841

Melkprijs / 100 l FPCM fabriek 8 32,97 32,96 26,0036,14 34,24€

Kg krachtvoer / 100 l FPCM 9 31 37 3331 37

Krachtvoerkost / 100 l FPCM 9 7,06 8,10 7,017,38 8,95€

Voerkost / 100 l FPCM  melkvee exploit. 9 8,70 12,76 11,5111,91 12,84€

Veekosten / koe 7 266 259 198232 256€

Saldo / koe 5 1.957 1.614 1.2332.098 1.626€

Saldo / koe met melkprijs van 32 ct 5 1.860 1.558  -1.642 1.412€

Saldo / stalplaats 5 2.671 2.186 1.5102.578 1.745€

Saldo / 100 l FPCM melkveehouderij 7 19,30 15,98 12,2220,51 16,54€

Cash flow / koe 6 2.025 1.832 1.2302.238 1.432€

Cash flow / 100 l FPCM 6 19,97 18,14 12,1921,87 14,58€

% Vervanging 10 19 % 29 % 22 %29 % 32 %

% Interne groei 10 15 % -1 % 10 %4 % 3 %

Verkoopprijzen koeien 10 842 883 596813 720€

Vervangingskost / opbrengst per aanw. koe 10 -207 -126 -66-93 -196€

Aantal geboorten / 100 melkoeien 10 113 % 108 % 109 %107 % 106 %

05-01-2021 09:21Gemiddeldes zijn eigendom van Liba en mogen niet aan derden medegedeeld worden.



Ratio's
Bedrijf: 04579

Boekjaar: 01/11/18-31/10/19

Kengetal Blz 18/19 Evolutie 17/18 16/17 15/16 Gem. LIBA

Gemiddelde: November boekhouding 2018-2019

3% 97%
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Solvabiliteit 22 65 % 65 % 58 %60 % 60 %

Vreemd vermogen / l FPCM 22 0,39 0,36 0,460,42 0,42€

Rentabiliteit totaal vermogen 22 10,29 % 8,07 % 2,84 %12,34 % 6,82 %

Rentedekking 22 27,44 21,17 6,5416,27 15,86

Aflossing leningen / 100 l FPCM 22 4,40 4,35 4,345,38 5,52€

Rente leningen / 100 l FPCM 22 0,68 0,78 1,051,13 0,85€

Totaal leningslasten / 100 l FPCM 22 5,08 5,13 5,396,51 6,37€

Pacht / 100 l FPCM 22 2,09 2,10 1,711,85 1,16€

Aflossingspercentage 22 13 % 11 % 12 %13 % 14 %

Kritieke opbr. prijs (KOP) 22 19,08 24,10 24,2823,26 29,18€

Bodemprijs (BOP) 22 14,68 19,34 19,9418,29 22,48€

Reserveringscapaciteit / 100 l FPCM 22 17,99 15,73 5,7317,26 11,12€

Moderniteit gebouwen 22 40 % 38 % 33 %40 % 32 %

Moderniteit werktuigen en machines 22 27 % 28 % 32 %31 % 32 %
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Grafieken
04579

01/11/18-31/10/19

6/26Blz.

Het bezettingspercentage is de verhouding tussen het gemiddeld aanwezige koeien en de 
ligplaatsen die u beschikbaar hebt voor melkgevende en droogstaande koeien. Streven is om dit 
kengetal tussen 100 en 107 % te hebben. 
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De liters FPCM of meetmelk staat voor de liters melk gecorrigeerd naar een vet- en eiwitpercentage 
van respectievelijk  4,00 % en 3,33 %.
Op deze manier zijn jaren en bedrijven onderling vergelijkbaar. 

Wanneer de winst en de afschrijvingen bij elkaar worden opgeteld ontstaat de cash flow. De cash 
flow geeft aan hoeveel geld er beschikbaar is voor aflossingen, privé uitgaven, belastingen, 
herinvesteringen in het bedrijf en sparen.
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Hoeveelheid melk per koe is de geproduceerde liters meetmelk per gemiddeld aanwezige koe.

De geproduceerde liters melk per ha melkveehouderij geeft aan hoe intensief het bedrijf is exclusief 
de ha voor akkerbouwgewassen.
Voor de berekening hiervan wordt de geproduceerde liters meetmelk (FPCM) gedeeld door de 
gebruikte ha voor de veehouderij.

Bedrijven met minder dan 18.000 liter per hectare zijn extensieve bedrijven. In de 
resultaatrekening hebben deze bedrijven vaak hogere teeltkosten per liter FPCM en een lagere 
aankoopkost van ruwvoer. Daarnaast kunnen deze vaak alle mest op eigen land plaatsen.
Bedrijven boven 23.000 liter per ha hebben in regel ruwvoertekort en dienen dit aan te kopen, 
daarnaast zullen naar waarschijnlijkheid meer mestafzetkosten zijn.
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Dit is de hoeveelheid krachtvoer (KV) en bijproducten omgerekend naar 90% ds die u voert per 100 
liter FPCM.
Streven is om 28 a 35 kg KV incl. bijproducten te voeren per 100 liter FPCM. Dit is in functie van de 
intensiteit van uw bedrijf , de verhouding tussen KV, bijproducten en melkprijzen en de kosten van 
uw KV, bijproducten en uw ruwvoer. 

De gemiddelde melkprijs per 100 liter FPCM fabriek is de werkelijke prijs die u per liter FPCM heeft 
ontvangen voor de melklevering aan de melkfabriek. De liters die aan de kalveren worden gevoerd 
en voor eigen gebruik worden gebruikt, zijn hier niet bij inbegrepen. 

05-01-2021 09:21Gemiddeldes zijn eigendom van Liba en mogen niet aan derden medegedeeld worden.



10/26Blz.

De voerkosten bestaan uit : 
   - Krachtvoer, aangekocht of zelf geteeld
   - Bijproducten, aangekocht of zelf geteeld
   - Mineralen en toevoegmiddelen (bvb vetten)
   - Aankoop ruwvoer en structuur (bvb voederstro)
   - Variabel gedeelte van het eigen geteelde ruwvoer (zie pag. 15)

Er wordt ook rekening gehouden met de voorraadcorrecties, verschill tussen eind- en beginvoorraad

De krachtvoerkosten bestaan uit:
   - Krachtvoer, aangekocht of zelf geteeld (intern verkocht)
   - Bijproducten, aangekocht of zelf geteeld (intern verkocht)
   - Mineralen en toevoegmiddelen (bvb vetten)
Er wordt ook rekening gehouden met de voorraadcorrecties, verschil tussen eind- en beginvoorraad
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Het saldo per koe is een goede indicator van  het  management van de ondernemer(s). Het houdt 
alleen rekening met de variabele kosten en niet met de vaste kosten. Het saldo per koe wordt 
berekend door de opbrengsten minus de variabele kosten te doen.

De veekosten bestaan uit: - Veearts en geneesmiddelen
                                       - Melkcontrole
                                       - Sperma en KI
                                       - Strooisel 
                                       - Dipmiddelen 
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Dit wordt berekend met de reeël uitbetaalde melkprijs.

Wordt op dezelfde manier berekend als het saldo per koe, maar met een constante melkprijs van 32 
cent. Zo wordt het slado gecorrigeerd voor de melkprijs schommeling, volume toeslag en melkerij.  
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Wanneer de winst en de afschrijvingen bij elkaar worden opgeteld ontstaat de cash flow. De cash 
flow geeft aan hoeveel geld er beschikbaar is voor aflossingen, privé uitgaven, belastingen, 
herinvesteringen in het bedrijf en sparen.
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Dit is de gemiddelde verkoopprijs van uw levend verkochte koeien.

Het interne groeipercentage geeft aan met hoeveel procent uw melkveestapel is gegroeid vanuit uw 
eigen opfok.
Wenst u niet te groeien dan kan u het overschot aan jongvee als fokvee verkopen.
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Het aantal geboortes per 100 melkkoeien geeft een indicatie van de vruchtbaarheid op het bedrijf 
weer. 

De vervangingskost is het verschil tussen de verkoopopbrengst van de koeien en de kalveren t.o.v. 
de opfokkosten van het jongvee. Als dit getal bijvoorbeeld - 200 euro is wil dit zeggen dat u 
jaarlijks 200 euro per koe meer moet uitgeven aan opfokkosten voor uw jongvee dan de 
verkoopopbrengsten van koeien en nuka (inclusief inventaris correcties).

Analyses geven al jarenlang aan dat dit kengetal een belangrijke maatstaf is voor het 
veemanagement van uw bedrijf. Een bedrijf met een laag vervangingspercentage, laag aandeel 
jongvee en een goede verkoopprijs van de koeien en kalveren scoort zeer goed in de 
vervangingskost. Dit kan enkel door goed veemanagement.
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Dit kengetal geeft weer hoeveel uitstaande bankschuld per liter FPCM er op het bedrijf aanwezig is. 

De solvabiliteit geeft het aandeel eigen vermogen aan in het bedrijf ten opzichte van het totaal 
vermogen. Deze wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totaal vermogen. 

LET OP: Bij het analyseren van de solvabiliteit van een bedrijf moet altijd rekening worden 
gehouden met de leeftijd van de ondernemer(s), de staat van de machines en gebouwen 
(moderniteitsratio) en de investeringen van de laatste jaren (reservering). Als uw bedrijf een hoge 
moderniteit heeft, kan dit een reden zijn voor een lagere solvabiliteit.
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De rentedekking geeft de verhouding weer tussen de winst voor betaalde rentelasten en de betaalde 
rentelasten zelf. Het is een maatstaf om na te gaan hoe ruim de marge is om aan financiële 
verplichtingen, zoals rente, te voldoen.
Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met de te betalen aflossing.

Bedrijven die onder de 4 scoren hebben in regel het moeilijk om aan hun betalingsverplichtingen te 
voldoen. 

De rendabiliteit van het totale vermogen geeft de mate van het rendement weer van het 
geïnvesteerde vermogen.
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De aflossing per 100L FPCM is het kapitaal dat men afgelost heeft per 100 liter FPCM.
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Totaal leningslasten is de som van het werkelijk afgeloste kapitaal en de betaalde rente.
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De kritieke opbrengstprijs is de melkprijs die men minimaal nodig heeft om alle bedrijfsuitgaven, 
financieringskosten en privé-bestedingen, inclusief belastingen en sociale lasten, te kunnen betalen. 
Met de kritieke opbrengstprijs kan het bedrijf net alle uitgaven betalen, maar er kan niet worden 
geïnvesteerd of gereserveerd.

De kritieke opbrengstprijs is een liquiditeitsrato en niet een rentabiliteitsratio. Het wordt berekend 
met aflossingen en niet met afschrijvingen.

Het aflossingspercentage is de maatstaf voor het tempo waarin de leningen gemiddeld worden 
terugbetaald. De hoogte van het aflossingspercentage zal afhankelijk zijn van de activa waarvoor 
men geleend heeft. Land wordt bijvoorbeeld op lange termijn gefinancierd en machines op korte 
termijn.
Het aflossingspercentage wordt berekend door het totaal afgeloste bedrag te delen door het 
beginsaldo van de leningen.
Een aflossingpercentage van 12% betekent dat u dit jaar 12% hebt terugbetaald van wat u aan het 
begin van het jaar aan de bank verschuldigd was. 
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De reserveringscapaciteit is een heel belangrijk kengetal. Het is de cash flow minus totaal privé 
uitgaven. Het getal geeft weer wat de investeringsruimte is van een bedrijf. Dit bedrag is 
beschikbaar voor aflossingen, investeringen of sparen.

De bodemprijs is de kritieke opbrengstprijs vermindert met de kapitaalsaflossing bij de bank. Het 
verschil tussen de kritieke opbrengstprijs en de bodemprijs geeft aan hoeveel extra melkprijsdaling 
het bedrijf kan opvangen door deels of helemaal niet af te lossen bij de bank.
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De moderniteit werktuigen en machines is een maatstaf voor de ouderdom van de werktuigen en 
machines. Een afnemende moderniteit geeft aan dat het machine park veroudert. De moderniteit 
wordt berekend door de boekwaarde op het einde van het jaar te delen door de aanschafwaarde.

De moderniteit gebouwen is een maatstaf voor de ouderdom van de gebouwen. Een afnemende 
moderniteit geeft aan dat het bedrijf veroudert. 
De moderniteit wordt berekend door de boekwaarde op het einde van het jaar te delen door de 
aanschafwaarde.
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Kengetal 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Gem. 5 j.

Werkelijk
opbrengstprijs /
100 l FPCM (blz. 8
& 23)

28,00 25,74 35,55 32,56 32,67 30,90

Kritieke
opbrengstprijs
(KOP)

29,91 24,28 23,26 24,10 19,08 24,13

Bodemprijs (BOP) 24,67 19,94 18,29 19,34 14,68 19,38
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Kengetal 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Gem. 5 j.

Cash flow 110.219 137.149 266.762 230.225 262.452 201.361

Vrije cash flow 59.691 88.378 201.141 175.016 204.643 145.774

Beschikbare
middelen bedrijsv.

-18.447 16.439 149.861 139.462 178.571 93.177
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Kengetal 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Gem. 5 j.

Vreemd vermogen 401.712 512.942 517.321 462.112 514.303 481.678

Eigen vermogen 925.474 694.746 771.623 846.597 963.852 840.458
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