Uniformering bedrijfskengetallen
SALDO

Zes voerfirma’s draaien mee in het project uniforme bedrijfskengetallen. Zij gaan toch een beetje met
de billen bloot doordat straks over de hele sector vergelijkingen te maken zijn. Drie van hen vertellen
waarom zij dat zonder twijfel doen.
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Waarom doet Gebrs. Fuite mee?
‘Om het sectorbelang te dienen. Gebrs. Fuite
is de laatste jaren sterk groeiende in de geitensector en we zijn ons ervan bewust dat met
dit project de sector naar een nog hoger plan
getild kan worden.’

Waarom doet ForFarmers Hendrix mee?
‘We zien de noodzaak ervan in. Het is een
kleine sector, je kunt alles maar vanuit een
paar bedrijven bekijken, er is nooit een flinke
bak aan gegevens beschikbaar. Nu wordt dat
anders.’

Waarom doet Agrifirm mee?
‘Agrifirm wil haar verantwoordelijkheid
nemen om dit project te doen slagen. Ook
willen we een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van de uniforme kengetallen met
de kennis die wij in huis hebben.’

Wat is het belang van dit project?
‘Dat is tweeledig. Ten eerste kan een individuele geitenhouder beschikken over een
goed referentiekader. Dat gaat ook over voerleveranciers heen. Hij kan dan beter evalueren
en analyseren. Ten tweede creëren we een
benchmark; een bak met veel data. Daar
kunnenbijvoorbeeld voerleveranciers, banken,
accountants en dierenartsen wat mee. Iedereen zoekt nu naar cijfers, straks zijn die er.
Hopelijk kunnen we uit het systeem ook
tendensen halen, dat kan weer interessant
zijn voor bijvoorbeeld onderzoek.’

Wat is het belang van dit project?
’Het grootste belang is dat er vergelijkbare
cijfers komen die op dezelfde manier tot
stand komen. Dus de voerwinsten worden
vergelijkbaar, omdat ze voor de hele sector
op dezelfde manier berekend worden. De
voerleveranciers stappen nu over hun eigen
kleur heen, we hopen dat accountants dat
straks ook doen. Het voordeel voor ForFarmers
Hendrix is dat er objectievere cijfers beschikbaar komen. Er zit geen kleur meer op, en
dat kunnen klanten of potentiële klanten
denk ik wel waarderen.’

Wat is het belang van dit project?
‘Geitenhouders inzicht geven in de verschillende kengetallen van een bedrijf om zo te
kunnen beoordelen hoe het eigen bedrijf
draait ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Tevens levert dit een mooie databank
aan gegevens op. Er wordt een nieuw soort
KWIN-handboek gemaakt, maar dan actueler
en korter op de marktomstandigheden. Voor
banken en boekhouders een prachtig handboek om bedrijven zorgvuldiger te kunnen
vergelijken.’

Wat is er over tien jaar veranderd in de sector als
gevolg van dit project?
‘Dan hebben we een hele leuke benchmark
met data over een aantal jaren. Een geitenhouder kan zijn bedrijf beter managen. Een
adviseur kan beter analyseren en adviseren.
Verder heb ik de wens dat we de data kunnen
uitbreiden tot aan het economisch saldo.
Dan kunnen we geitenbedrijven nóg een
stap verder analyseren.’

Wat is er over tien jaar veranderd in de sector als
gevolg van dit project?
‘Dan worden bedrijven beter gefinancierd
omdat banken makkelijk kunnen beschikken over actuele en objectieve cijfers. Nu
worden bedrijven nog weleens (niet) gefinancierd op basis van algemene of heel oude
cijfers. Voor de sector zou het mooi zijn als
er op dergelijke manieren meer met de
verkregen cijfers wordt gedaan.’

Wat is er over tien jaar veranderd in de sector als
gevolg van dit project?
‘Eerlijk gezegd denk ik dat de verandering
mee zal vallen. De geitensector is een snel
ontwikkelende sector die, als je het goed
bekijkt, al een hele hoop zelf moet doen. Dit
project is zeker een mooie tool om te laten
zien waar je staat met je bedrijf, maar ik
denk dat andere factoren, zoals de markt,
maatschappij, politiek, een grotere rol spelen
bij verandering.’

Geitenhouderij | augustus 2014

25

