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Bewerkingskosten analyseren met
geagrificeerd ABC
ir. H.B. Schoorlemmer,

PAV-Lelystad

Ruim een kwart van de totale kosten
wordt gevormd door de kosten voor
arbeid van de ondernemer zelf en de
aangetrokken arbeid. De werktuigkosten, bestaande uit afschrijving,
rente, onderhoud en verzekering, nemen 18 procent voor hun rekening.
De kosten voor loonwerk vormen 5
procent van het totaal.
Het merendeel van de Nederlandse
akkerbouwers heeft aardappelen in
het bouwplan. In het algemeen wordt
op deze bedrijven een aanzienlijk gedeelte van het werktuigenpark en de
arbeid ingezet voor deteelt van ditgewas. In tabel 1 is getracht inzicht te
geven in de samenhang tussen enerzijds deteeltwijze en het areaal van de
aardappelen op het bedrijf en anderzijds het niveau van de bewerkingskosten per hectare.

Maar liefst de helft van alle kosten die
op een akkerbouwbedrijf gemaakt
worden, bestaan uit bewerkingskosten.
Tussen bedrijven zijn de verschillen in
bewerkingskosten per hectare
aanzienlijk. Met een kritische kostenanalyse zijn er voor veel ondernemers
dan ook besparingsmogelijkheden aan
te geven.
Een vergelijking van bewerkingskosten
op bedrijfsniveau heeft echter als
bezwaar dat ergeen rekening wordt
gehouden met de diversiteit aan
gewassen en activiteiten op het bedrijf.
Dit vertroebelt de vergelijking van de
cijfers. Als antwoord hierop is door PAV
en LEI-DLO een methodiek uitgewerkt
voor het toerekenen van vaste kosten
aan gewassen. Deze methodiek,
geagrificeerd ABC genaamd, levert
kengetallen opzoals de bewerkingskosten per gewas en de benuttingsgraad
per werktuig. Het vergelijken van de
kengetallen met anderen geeft de
ondernemer gerichte aanwijzingen voor
het bijstellen van zijn bedrijfsuitrusting.
De methodiek is vooralsnog uitgewerkt
als een theoretisch concept. In 1998 zal
een praktijktest gehouden worden.

In de tabel zijn de akkerbouwbedrijven ingedeeld in groepen. Onderscheiden zijn: bedrijven die op minimaal 25 procent van het areaal
pootaardappelen telen, bedrijven die

minimaal 20 procent van het bouwplan gevuld hebben met consumptieaardappelen, bedrijven die op minimaal 25 procent van het areaal
zetmeelaardappelen telen en een restgroep van bedrijven die aan geen van
bovengenoemde specificaties voldoen. Binnen deeerste drie groepen is
vervolgens een onderscheid gemaakt
naar het aantal hectares aardappelen.
Voor iedere categorie zijn de gemiddelde bewerkingskosten per hectare
aangegeven. Bovendien is het gemiddelde aangegeven van de 20% bedrijven met de hoogste en de laagste bewerkingskosten per hectare.
Uit de tabel valt op dat in het algemeen de bewerkingskosten op de
pootgoedbedrijven het hoogst zijn,
gevolgd door de consumptiebedrijven. De bedrijven met zetmeelaardappelen komen gemiddeld beduidend lager uit. De gemiddelde kosten per
hectare dalen naarmate de oppervlakte aardappelen toeneemt. Arbeid
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Grote verschillen m
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In figuur 1 zijn de kosten weergegeven die in het boekjaar 1994/1995 op
een gemiddeld Nederlands akkerbouwbedrijf zijn gemaakt. De totale
kosten op het gemiddelde bedrijf bedroegen in dat boekjaar 373.000 gulden.
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De helft van deze kosten bestaat uit
bewerkingskosten. Dit zijn de kosten
voor arbeid, loonwerk en werktuigen.
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Figuur1. Gemiddeldekosten van een akkerbouwbedrijf199411995 (bron: BedrijvenInformatienetLEI-DLO).
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kosten aan het gewas wordt het aantal
hectares alsverdeelsleutel gehanteerd.
Dekostentoerekening van werktuigen
en de gewasgebonden arbeid is geba<15
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toekomst zal bij een verdere adoptie
van boord-computers gebruik geoverige akkerbouwbedrijven
6.510
1.830
3.580
maakt kunnen worden van werkelijk
gerealiseerde tijden.
Tabel1. Spreidinginbewerkingskostenperhectareperbedrijfinguldensnaarteeltwijze
Overheadkosten worden niet aan het
enoppervlakte aardappelen, boekjaar 199411995 (Bron: Bedrijven-Informatiegewas toegerekend maar aan de post
netLEI-DLO).
'algemeen bedrijf' en vertroebelen
daardoor niet de vergelijkingsmogeen werktuigen kunnen op een groter
GeagrificeerdABC
lijkheden met de gewasresultaten op
areaal efficiënter ingezet worden. De
Voor de gewenste efficiency-controle
andere bedrijven.
grootste verschillen komen echter
op gewasniveau hebben de gebruikevoorbinnendecategorieënzelf.Bijde
lijke kostprijscalculatiemethoden, zotelers met 15 tot 30 hectare pootgoed
als de toeslagcalculatiemethode en de
Onderlinge beïnvloeding kostprijzen
bijvoorbeeld vallen de kosten van de
kostenplaatsenmethode, de beperking
Voor het gebruik van de kostprijzen
20% bedrijven uit de hoogste groep
datbijdiemethoden alles toegerekend
voor bedrijfsvergelijking is het van
ruim 80% hoger uit dan bij de laagste
wordt. Daarnaast is de toedeling in
belang datkostprijzen stabiel zijn. Als
groep. Bij de telers met meer dan 30
veel gevallen discutabel. Onder anallesistoegerekend, isdekostprijs gehectare zetmeelaardappelen zijn de
dere deze tekortkomingen hebben ervoelig. Door een vergroting van het
kosten van de hoogste groep bijna
toegeleiddatindeindustrie eindjaren
areaal van gewas A ten koste van B
70% hoger dan de laagste groep.
tachtig Activity Based Costing (ABC)
verandert dekostprijs van C.Een verwerd geïntroduceerd. Bij ABC staan
hoging van het areaal aardappelen ten
Analyse bewerkingskosten
de activiteiten die nodig zijn om een
koste van graan bij een gelijkblijvend
bepaald product te produceren cenwerktuigenpark leidt bijvoorbeeld tot
De grote verschillen in bewerkingstraal. De verdeling van de kosten geeen intensiever gebruik van de trekkosten per hectare per bedrijf geven
schiedt hierbij niet op basis van de
kers.Degemiddelde uurkosten vande
aan dat er voor individuele bedrijven
hoeveelheid output (bijvoorbeeld 100
trekkers zullen dalen. Hierdoor zal de
besparingsmogelijkheden te behalen
ton aardappelen), maar op basis van
kostprijs van de suikerbieten dalen.
zijn. Een regelmatig terugkerende
de input (bijvoorbeeld het aantal beEen dergelijke instabiele kostprijs
kostenvergelijking kan inzicht geven
nodigde bewerkingen). De berekeninleidt tot verwarring. Het spreekt voor
in demogelijkheden om de efficiëntie
gen vinden plaats in drie stappen. Als
zich dat dit probleem niet alleen geldt
van deproductie te verhogen.
eerste worden de activiteiten in kaart
bij interne bedrijfsvergelijking in het
gebracht die op een bedrijf worden
geval van een bouwplanwijziging,
De vergelijking van bewerkingskosuitgevoerd. Vervolgens worden de
maar nog sterker geldt bij externe beten op bedrijfsniveau zoals in tabel 1
kosten per activiteit bepaald. De toedrijfsvergelijkingen waar normaal geheeft echter het probleem dat er geen
rekening aan de eindproducten gesproken bouwplanverschillen aanwerekening wordt gehouden met allerlei
beurt dooroptelling vandekosten van
zig zijn.
anderegewassen enactiviteiten ophet
de activiteiten die voor dat eindproHet is mogelijk meer stabiliteit in de
bedrijf. Ditvertroebelt de vergelijking
duct worden uitgevoerd.
berekende kostprijs te brengen door
van de cijfers. Steeds zullen speciAan de door LEI-DLOen PAV uitgerekening te houden met de efficiencyfieke activiteiten of gewassen eenzuiwerktemethodiek voorhet toerekenen
verschillen enniet allestoete rekenen
vere bedrijfsvergelijking in de weg
van kosten aan gewassen is de naam
aan het gewas. Het gedeelte van de
staan. Meer inzicht wordt verkregen
geagrificeerd ABC gegeven. Het is
werktuigencapaciteit waarop geenbeals de beschouwing van de vaste koseen combinatie van de verschillende
slag wordt gelegd, kan toegerekend
tenopgewasniveaukanwordenuitgecalculatiemethoden waaronder ABC.
worden aan een aparte toerekeningsvoerd. Als antwoord hierop is een
De proportioneel variabele kosten
post: "potentiële ruimte". De omvang
methodiek uitgewerkt voor het toereworden toegerekend aan het gewas
van deze post geeft inzicht in de bekenen van vaste kosten aan gewassen.
conform een standaard saldoberekenuttingsgraad van de werktuigen. Het
ning. Voor de toerekening van grondaan het gewas toeterekenen deel ver-
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aanwijzingen voor het bijstellen van
de bedrijfsuitrusting.

houdt zich tot het aan "potentiële
ruimte" toe te rekenen deel zoals het
werkelijk gebruik (op basis van taaktijden) zichverhoudt toteennorm-gebruik (bijvoorbeeld op basis van gebruiksintensiteiten). Door deze wijze
van toerekenen kan een vergelijking
tussen bedrijven van verschillende
grootte gemaakt worden.

Praktijkles! en toepassing
Geagrificeerd ABC is vooralsnog een
theoretisch conceptdatnognietvolledig uitgewerkt en beproefd is. Het is
alleen getoetst met een voorbeeldbedrijf. In 1998 wordt de methodiek in
een praktijktest nader uitgewerkt. In
detest wordt een aantal toerekeningsaspecten verder uitgewerkt en zullen
de gebruiksnormen verder gespecificeerd moeten worden.
De methodiek biedt perspectieven
voor bijvoorbeeld studieclubs of
dienstverlenende instanties indelandbouw. Ditgeldtmetnamewanneer de
berekening aansluit op een bedrijfseconomische boekhouding. De dan
aangeleverde kengetallen als bewerkingskosten per gewas en benuttingsgraden per werktuig kunnen voor de
ondernemer een gerichte aanleiding
geven de kosten (bedrijfsuitrusting)
bij te stellen.
Tot slotkan opgemerkt worden datde

Kengetallen
Geagrificeerd ABC levert een aantal
kengetallen op waarmee de ondernemer inzicht krijgt in de sterke en
zwakke kostenaspecten per gewas
waaronder: dekostenperhectare voor
een specifieke bewerking, de bewerkingskosten perhectare gewas,debenuttingsgraad per werktuig, de benuttingsgraad van de vaste arbeid, het
saldo na aftrek van bewerkingskosten
en het bruto gewas-inkomen dat het
bedrag aangeeft dat overblijft voor de
ondernemer als vergoeding van zijn
arbeid en kapitaal voor de productie
vanhetgewas.Deuitkomstvandeberekende kengetallen geven gerichte

hier weergegeven methodiek primair
gericht is op evaluatie van vaste kosten. Voor planning (het bepalen van
eenbouwplankeuze) zijn dekengetallen 'saldo na aftrek van bewerkingskosten' enhet 'bruto gewas-inkomen'
niet geschikt. Hier blijft de beperking
gelden die ook voor het gebruik van
een kostprijs in de landbouw geldt,
namelijk dat de alternatieve aanwendingsmogelijkheden van veel productiemiddelen beperkt is. Hierdoor leidt
het afstoten van een bepaald gewas
ten gunste van een ander gewas niet
tot die besparing die op basis van bovengenoemde kengetallen verondersteld zou kunnen worden.

Inzicht inde bewerkingskostenper gewas endebenuttingsgraadper werktuig kanaanleidinggeven debedrijfsuitrustingbijte stellen.
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