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Bijna onveranderd
Bedrijfsresultaten van cumelabedrijven bleven in 2009 stabiel
Uit de eerste cijfers van CUMELA-Kompas Analyse blijkt dat de bedrijfsresultaten in de cumelabranche in 2009 nagenoeg gelijk zijn gebleven aan die in het jaar ervoor. Gemiddeld genomen
daalde de omzet van de bedrijven licht, terwijl de kosten slechts in bescheiden mate toenamen.

Steeds meer cumelabedrijven hebben vroeg in het jaar hun jaarverslag
in concept klaar en voeren de cijfers in
CUMELA-Kompas Analyse (voorheen
bedrijfsvergelijking) in ter vergelijking.
Uit deze analyse blijkt dat het resultaat in 2009 nagenoeg gelijk is aan
het resultaat over 2008 (28 identieke
bedrijven).

Stagnatie
Het overgrote deel van 2009 groeide de
omzet goed door en er leek (ondanks de
crisis) weinig aan de hand. Half november werd het nat en vervolgens ging het
in december vriezen. Deze stagnatie
in de laatste anderhalve maand heeft
de omzet op sommige bedrijven hard
getroffen. De opbrengst van de
(gemiste) omzet van deze maanden
had nu binnen moeten komen, maar
ontbreekt nu. Dat zet de liquiditeitsruimte onder druk. Sommige bedrijven
voelen de gevolgen hiervan erg sterk,

16

GRONDIG - April 2010

andere hebben hier totaal geen last
van.
Tot en met 2007 was er een beweging
te zien dat loonbedrijven fors groeiden in hun omzet en bruto marge.
Daarnaast groeiden de kosten in een
iets langzamer tempo, met als gevolg
dat het resultaat onder aan de streep
verbeterde. In 2008 namen de brandstofkosten sterker toe, waardoor het
resultaat net iets lager lag dan in 2007.
Per saldo was 2008 een prima jaar.
In 2009 kromp de omzet met één
procent Er werd iets minder gebruik
gemaakt van het inhuren van collegabedrijven, waardoor de bruto marge
alsnog met 1,5 procent toenam. De
kosten namen in 2009 met 1,7 procent
toe. Het bedrijfseconomisch resultaat
nam per saldo dan ook met € 3000,- af.
De meeste kostenverhoudingen (uitgedrukt in percentage van de bruto
marge) bleven nagenoeg gelijk. Te zien
is dat de brandstofkosten daalden en

de afschrijvingen en de onderhouds
kosten stegen.

Investeringen
De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd.
In 2008 werd er voor 189 procent van
de afschrijvingen geïnvesteerd. Als honderd procent wordt geïnvesteerd, blijft
de boekwaarde van het machinepark
gelijk. Wordt er meer geïnvesteerd, dan
neemt de boekwaarde toe. De investeringen van 189 procent van de afschrijvingen zijn dan ook fors en hebben er
ook toe geleid dat het machinepark
uitgebreider en jonger is geworden.
In 2009 zwakten de investeringen af
tot 147 procent van de afschrijvingen,
maar dit is nog altijd hoger dan het
lange-termijngemiddelde.
De uitbreiding in machines is een ontwikkeling die de laatste tien jaar enorm
is geweest. Het komt ook doordat geld
de laatste jaren relatief goedkoop was.
Toch zien we dat de rentekosten (als

Heeft u al inzicht in uw eigen kengetallen en uw eigen positie? Als u dit nog
niet heeft, kunt u gratis meedoen! Naast het maken van een kengetallenoverzicht willen we deze zomer een ronde-tafeloverleg houden over deze kengetallen. We gaan geen absolute getallen vergelijken, maar verhoudingsgetallen.
U leert van uw collega’s welke strategie zij erop nahouden, hoe zij hun bedrijf
organiseren en welke keuzes zij maken. Ondernemers die eerder hebben deelgenomen, vinden deze ervaringen van collega’s zeer waardevol. Interesse?
Neem contact met ons op via bedrijfsvergelijking@cumela.nl. Voorwaarde is
wel dat ook uw cijfers zijn ingevoerd in CUMELA-Kompas Analyse 2009.

percentage van de bruto marge!) de laatste jaren aan het
stijgen zijn. Dit komt niet doordat het geld duurder is
geworden (zo daalde de Euribor in 2009 tot een bijzonder
laagtepunt), maar meer doordat er meer machines (lees:
kapitaal) door bedrijven zijn aangetrokken.
In de praktijk is nog steeds te zien dat financieringsregels
steeds strenger worden toegepast, dat aflossingstermijnen
kort worden gehouden en dat aan meer randvoorwaarden
moet worden voldaan. Er moet voldoende ruimte zijn voor
zekerheden en aflossingen. Dit leidt vaak tot onbegrip bij de
cumelaondernemers.

Kostprijs
Een gezonde verhouding tussen tarief en kostprijs komt
steeds verder onder druk te staan. Bedrijven geven aan dat
de tarieven scherp moeten zijn en dat het personeel vak
bekwaam moet zijn. Deze combinatie kan het rendement
onder druk zetten. Met een voorbeeld wordt dit uitgelegd.
Stel dat uw werknemer gaat mestrijden. Hij kijkt zondags naar
het autoracen en denkt maandag: dat kan ik ook. In een mum
van tijd heeft hij zijn perceel bemest, maar daarvoor heeft
hij het gaspedaal wel goed ingedrukt (diesel!). Een ander
voorbeeld is aardappelpoten. U levert een verreiker als
service (soms gratis) om de poter snel te kunnen vullen.
Het gevolg is dat er relatief weinig uren op de bon staan
en dat de kosten per uur juist hoger en niet lager zijn. U als
ondernemer moet ervoor blijven zorgen dat u inzicht heeft
(of krijgt) in uw eigen kostprijs en dat u voldoende blijft
doorberekenen.
Waar veel cumelabedrijven momenteel tegenaan lopen, is
dat opdrachtgevers eisen dat tarieven niet verder worden
verhoogd. In feite moeten tarieven aan de kostprijs
ontwikkeling worden aangepast, aan de andere kant wil je
wel werk blijven houden. Het is een lastige spagaat waarin
bedrijven zich momenteel bevinden. Vanuit de kostprijs zijn
we vaak geneigd om alleen te kijken naar de onderliggende
kostencomponenten. Vergeet echter niet dat een afnemende
benutting uw kostprijs ook (sterk) kan verhogen.

Werk en privé
Het doel is niet alleen winst maken. Je moet je ook gelukkig
voelen als ondernemer en worden gewaardeerd door
klanten en werknemers. Naast het werk zijn ook het gezin en
de sociale positie erg belangrijk. Met de forse bedrijfsgroei
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van de afgelopen jaren vragen steeds meer ondernemers zich
af of ze wel gelukkiger geworden zijn van de toegenomen
bedrijfsomvang. In de bedrijfsvergelijking is te zien dat je
voor een goed resultaat geen groot bedrijf nodig hebt. Er zijn
nog genoeg kleine (gespecialiseerde) bedrijven die in staat
zijn een leuk resultaat te behalen.

Planning en organisatie
Steeds meer bedrijven hebben moeite om werkbonnen snel
te verwerken. Als de verwerkingstijd van de werkbonnen
toeneemt, kost het oplossen van onduidelijkheden ook
steeds meer tijd. Sommige bedrijven verliezen hiermee
onnodig veel tijd. Daarnaast duurt de facturering ook langer.
Ook is er extra kans dat aanvullende geleverde diensten
worden vergeten te factureren. Cumelabedrijven die de
laatste tijd in een snelle en eenvoudige administratie hebben
geïnvesteerd, zijn hier enorm enthousiast over. Hier is veel te
winnen en tijd te besparen. Niet voor niets heeft een grote
huisbankier in onze sector onlangs gewezen op het feit dat
menig onderneming fors is gegroeid en dat de bedrijfs
organisatie daar nauwelijks aan is aangepast. Onvoldoende
doorontwikkeling geeft bij sommige bedrijven onrust en
remt de verdere bedrijfsontwikkeling.

Consolidatie
De enorme investeringsbeweging in de afgelopen jaren heeft
ertoe geleid dat menig cumelaondernemer zijn machine
park prima op orde heeft. Met economische onzekerheid
voor de boeg is het voor ondernemers een moment om even
een pas op de plaats te maken. Let wel: over 2009 is er nog
volop geïnvesteerd (147 procent van de afschrijvingen) en de
terughoudendheid om te investeren wordt momenteel door
veel ondernemers uitgesproken. Of dit laatste ook werkelijk
heid gaat worden, hangt af van het rendement. Bij lage
rendementen, druk op de liquiditeit en minder rooskleurige
vooruitzichten zullen de investeringen afnemen.

Grondverzet
In de grondverzetwereld hebben we enkele gerenommeerde bedrijven die al heel lang bestonden failliet zien gaan.
Het gevaar van uitgevoerd werk dat niet wordt betaald,
neemt sterk toe. Wapen u daar als ondernemer voor door uw
opdrachtgever te screenen, een strak debiteurenbeheer
te voeren, eventueel garanties te eisen en tussentijdse
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De resultaten
In onderstaand overzicht staan de gemiddelde resultaten van 28
bedrijven uitgewerkt. Alle 28 bedrijven hebben over de afgelopen
twee jaar meegedaan aan de vergelijking. Uiteraard is een aantal
van 28 beperkt, maar het geeft een goede indruk van de ontwikke
ling. Deze 28 bedrijven zijn gemiddeld voor 66 procent actief in het
agrarisch loonwerk en bij deze bedrijven blijft het resultaat stabiel.
In 2008 was het gemiddelde percentage agrarisch loonwerk van
283 bedrijven 47 procent. Kortom, er zijn momenteel nog weinig
grondverzetbedrijven in het overzicht opgenomen. Uiteraard
kunnen de grondverzetbedrijven een andere ontwikkeling in 2009
hebben meegemaakt. Als van voldoende grondverzetbedrijven de
resultaten zijn ingevoerd, laten we ook hiervan een overzicht zien.

Aantal resultaten

W&V: omzet loonbedrijf
W&V: inkoop grond- & hulpstoffen
W&V: werk door derden
W&V: bruto marge
% arbeid ondernemer/bruto marge

1-1-2009 31-12-2009

1-1-2008 31-12-2008

28

28

betalingen te vragen. Valt een opdrachtgever dan alsnog om, dan is de
schade te overzien.
De conclusie dat een financiële crisis druk geeft op het bedrijfsrendement is te kort door de bocht. Wel is te zien dat economisch mindere
tijden de ogen van menig ondernemer openen. Het is wel een feit dat
de economische groei in 2009 minder was dan we gewend waren. Het
ondernemen in deze minder gunstige omstandigheden vraagt andere
disciplines van de ondernemer. Zorg dat u de veranderende markt
omstandigheden tijdig volgt. Duik in uw eigen cijfers, maak (na)calculaties en leg uw totale dienstverlening goed uit als de klant daarom
vraagt. Er zijn ondernemers die onder economisch mindere omstandigheden (relatief ) beter presteren. Besef goed uw positie in het geheel en
doe de dingen die u moet doen.

André de Swart bedrijfskundig adviseur
1-1-2009 31-12-2009

1-1-2008 31-12-2008

FTE: totaal

14,5

14,5

FTE: betaald

13,2

13,3

FTE: % vast dienstverband

95,6

95,2

FTE: % overbrugging

1,7

1,9

1.935.381

1.953.316

276.453

293.259

FTE: % los

0,8

0,7

156.770

179.542

FTE: % oproep

1,9

2,2

1.502.158

1.480.514
Ken: bruto marge/FTE

107.069

105.334

7

6,6

Ken: bet. arbeidskosten/FTE bet.

39.201

38.869

% arbeid gezin/bruto marge

0,1

0,2

Ken: boekwaarde/FTE

93.468

89.635

% arbeid betaald/bruto marge

33,9

34

Ken: aanschafwaarde/FTE

243.237

228.921

% arbeidskosten/bruto marge

41

40,8

41

42

147,4

189,4

1,3

1,3

Ken: rentabiliteit eigen vermogen

-13,2

-21,7

% afschrijving/aanschafw. mach.

8,7

8,1

Ken: boekwaarde/aanschafwaarde
Ken: netto invest./afschrijvingen

% huisvestingsk./bruto marge

2

% onr. goed afschr./bruto marge

0,9

0,9

% huisvestingsk. totaal/bruto marge

3,3

2,9

Ken: bruto marge/boekwaarde

% mach.afschr./bruto marge

18,2

16,3

% rep. & onderh./aanschafw. mach.

5,2

5,7

% reparatie/bruto marge

11,3

11,2

% brandstof/aanschafw. mach.

4,7

6,5

% brandstof/bruto marge

10,1

13,2

% verzekering/aanschafw. mach.

1,2

1,2

% mach.assurantie/bruto marge

2,5

2,3

% huur/aanschafw. mach.

0,9

1

% mach.huur/bruto marge

1,9

1,9

% overige kosten/aanschafw. mach.

0,3

0,2

% overige machinek./bruto marge

0,6

0,4

% toeger. rente/aanschafw. mach.

2,2

2,2

% machinekosten/bruto marge

44,6

45,3

% totale kosten/aanschafw. mach.

23,3

25

% algemene kosten/bruto marge

3,9

3,8

Fin: langl. schulden/kortlopend

3,6

4,5

Fin: solvabiliteit

22

22

Fin: mutatie eigen vermogen

36.114,80

17.598,10

Fin: mutatie werkkapitaal

% rente EV/bruto marge
% rentek. betaald/bruto marge
% rentekosten/bruto marge

18

2,4

2,5

2,4

5

5

7,6

7,4

% kosten totaal/bruto marge

100,3

100,1

Winst (bedrijfseconomisch)

-5.101

-1.763
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23.308,20

27.004,90

Fin: current ratio

1,5

1,6

Fin: debiteuren/crediteuren

22,2

4,3

Fin: debiteurentermijn

44,6

47,5

Fin: renteperc./vreemd vermogen

4,7

4,9

Fin: rentabiliteit totaal vermogen

4,8

4,9

