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I. Opbrengsten 440
'9.20
4047
Cultuur kosten ..... ......................
Bodemrente ................. ,............
Gekapita1iseerde jaarlijksche kosten
11. Totaal der kosten .................. ......

4686
1799
1242

4278
676
279

4214
606
219

6072

3410

3212

9113

4365

4037

+

111. Balans ....................................... -4427
- 87
117
Rentabiliteit p = ........................ :................. 0.57 %
Veronderstelt men een winst van 1.5 % (kolom 5). dan wijst de balans
een tekort aan, dat bijna zoo hoog is als de gebeeIe opbrengst. De zuivere
opbrengsten zouden dus bijna dubbel zoo hoog moeten zijn. als men een
winst van 1,5 % zou willen bereiken; de bruto~opbrengsten zouden dien·
overeenkomstig 75 % hooger moeten ziJn. De werkelijke rentabiliteit ligt
dus belangrijk lager. Kolom 6 toont. dat er biJ 0.6 % een kl~in tekort.
en kolpm 7 dat er bij 0.5 % een klein overschot op de balans is. De
rentabiliteit ligt dus tusschen beide p,ercentages en wel dichter bij 0,6;
door interpolatie kan men een juiste rentabiliteit van Q.57 % berekenen.
Dat is ongeveer het tiende deel van wat een industrieel bedrijf wordt
toegekend en minder dan een derde van de rentabiliteit. die voor den
wereldoorlog onder gelijke omstandigheden kon worden bereikt en die
toen reeds als niet bevredigend moest: worden aangemerkt.
Een verbetering wordt verkregen Cloor de opbrengst van de neven~
producten. die in het District Potsdam 6,70 RM per ha bedroeg; Dit be·
drag kan worden afgetrokken van de jaarlijksche administratiekosten.
die daardoor tot 15.30 RM per ha worden verlaagd, Daardoor wordt de
rentabiliteit volgens bovengenoemde methode tot 0,93 % verhoogd.
Men kan aan de hand van de tabel gemakkelijk uitrekenen welke
prijsverhooging noodig Is voor het bereiken van een voor den bosch ...
bouw ,als geschikt beschouwde rentabiliteit. Zou men dus bv. in het
District Potsdam van 093 tot 1.5 % willen verhaogen, dan zou daarvoor
een verhooging van de houtprijzen van 45 % .noodig zijn,
A, K.

UIT DE DAGBL,l\DEN.
Algemeen Handelsblad. 24 Aug. 1941.
ZWEEDSCHE HOUTVERKOOP NAAR NEDERLAND;
I

Stockholm. 23 Aug. (Europapress). De verkoop van Zweedsch hout
aan Nederland is in de laatste vier weken levendig geweest. Dit werd
mogelijk gemaakt door het hout... contingent Van Kr. 10 millioen, waarvan
begin Juli melding werd gemaakt. doch dat nog niet tcn volle zal z1jn
verbruikt.
Ook vonden leveranties aan Denemarken plaats,
I

