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In een steeds veranderende bedrijfs- en marktomgeving
ktomgeving is het voor land- en tuinbouwbedrijven
tionele ʖnanFile
ʖnan
van belang om in]iFht te hebben in hun oSerationele
en strategisFhe doelstellingen
9HHUOH6HUSLHWHUV,QQRYDWLHVWHXQSXQW

Meer dan een jaar geleden lanceerde het Agentschap Ondernemen
een oproep naar vakorganisaties om
bedrijven die geconfronteerd worden
met bedreigingen voor hun continuuiteit, meer weerbaar te maken voor
de toekomst. Voor land- en tuinbouw
uinbouw
sloegen vier partners de handen
anden in
elkaar om gezamenlijk
enlijk het project
‘Uitzicht door Inzicht’
zicht’ uit te werken.
Boerenbond, SBB,
BB, Innovatiesteunpunt
Innovaties
en Boeren op een
n Kruispunt dragen
elk vanuit hun kennis
bij
nis en ervaring
er
aan de doelstellingen van het project.
Het project heeft drie objectieven
die hier kort worden uiteengezet. Op
de volgende pagina’s wordt telkens
een aspect van deze doelstellingen
toegelicht.
Doelstelling 1: Risico-analyse
Het project wil land- en tuinbouwers
uitdagen om meer met hun ʖnancin
bezig te zijn. Door hier meer zicht in
te krijgen, kunnen risico’s mogelijk
sneller opgespoord worden. Op basis
van de bedrijfseconomische boekhoudingen bij Boerenbond en vennoot-
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schapsboekhoudingen
hapsboekhoudingen bij SBB werden, anoniem, enke
enkele ratio’s berekend
oor verschillende
versc
voor
sectoren waaronsierteelt. De resultaten werden
der sierte
opgenomen in vier sectorrappormee o
ten die op de infoavond ondernemerschap
ap werden gepresenteerd.
Doelstelling 2: Detectie en analyse
Een tweede uitdaging binnen het
project is om bedrijven individueel te
benaderen en met hen aan de slag te
gaan rond ondernemerschap. In een
gesprek nemen consulenten van SBB
of Innovatiesteunpunt verschillende
ondernemersthema’s onder de loep.
Er wordt nagegaan op welke vlakken
het bedrijf en de bedrijfsleider(s)
nog verbetermogelijkheden hebben.
Steeds met de doelstelling om de
bedrijven weerbaarder te maken voor
de toekomst.
Doelstelling 3: Sensibilisering
Het project wil de land- en tuinbouwers en hun omgeving ook sensibiliseren over het belang van inzicht in je
bedrijfsvoering en dit op alle vlakken.

Boeren op een Kruispunt heeft hier
als dienstverlener nog een bijkomende uitdaging. Tijdens de duur van het
project legt ze verder de nadruk op het
sensibiliseren van land- en tuinbouwers over mogelijke continuïteitsbedreigende elementen. Daarnaast
tracht de organisatie ook externe
dienstverleners bewust te maken
van deze zaken, zodat ook zij in hun
contacten met land- en tuinbouwers
hiervoor aandacht hebben.
Om zoveel mogelijk land- en tuinbouwers te informeren over de resultaten
van de sectoranalyses en te inspireren
op vlak van ondernemerschap, organiseerden de partners ook infoavonden
over ondernemerschap.
'LWGRVVLHULVHHQUHDOLVDWLHYDQ%RHUHQERQG
6%%,QQRYDWLHVWHXQSXQWHQ%RHUHQRSHHQ
.UXLVSXQWHQZRUGWPRJHOLMNJHPDDNWPHW
GHVWHXQYDQ9ODDQGHUHQLQ$FWLH 9L$ HQKHW
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Een degelijke bedrijfseconomische boekhouding
ding is een zee
zeer nuttig en quasi onmisbaar
mer continu rekenen
re
instrument. Het blijft voor bedrijfsleiders immer
en optimaliseren om voldoende
marges over te houden die noodzakelijk zijn
n om als ondernemers
ond
de ingezette productiefactoren
arbeid en kapitaal te vergoeden.
-RULV9DQ2OPHQGLUHFWLHDGMXQFW%RHUHQERQG
RQG
Land- en tuinbouw zijn al langer een
speelbal geworden op de wereldmarkt. Dit heeft uiteraard volatiele
ele
prijsvorming en speculatie tot gevolg,
evolg
zowel aan kosten- als aan opbrengstenzijde. Deze schommelingen
ommelingen hebheb
ben een rechtstreekse
het
reekse impact op he
inkomen van de individuele land- en
tuinbouwbedrijven.
ven.

Kenmerken
Bedrijfseconomische boekhoudingen
mag je niet verwarren met de bekendere ʖscale boekhoudingen die
worden bijgehouden voor de ʖscus
of de btw. Fiscale boekhoudingen
geven geen gedetailleerd beeld van
de economische bedrijfsresultaten
en ze bevatten geen technische of
economische kengetallen. Om dieper
inzicht te krijgen in het rendement van
hun bedrijf maken land- en tuinbouwers best gebruik van een echte
bedrijfseconomische boekhouding.
Deze boekhouding wordt speciʖek

bijgehouden
jgehoud om alle economische
aspecten van een bedrijf in detail in
aspec
kaart
rt te
t kunnen brengen. Het bedrijf
wordt
dt ook
o opgesplitst om het rendement van de verschillende activiteiten
(teelten, neventakken, …) afzonderlijk
te kunnen inschatten. Daarnaast bevat
de bedrijfseconomische boekhouding
ook een aantal belangrijke technisch-economische kengetallen om
een nog betere beoordeling van iedere
bedrijfstak mogelijk te maken.
Door de analyse van een bedrijfseconomische boekhouding en de vergelijking met de resultaten van bedrijven
uit dezelfde sector, krijgt de bedrijfsleider een beter inzicht in de structuur
van het bedrijf. Hoe wordt het inkomen
van het bedrijf opgebouwd en wat zijn
hierin de sterke en zwakke punten?
Kosten en opbrengsten kunnen vergeleken en geëvalueerd worden per
teelt. Dit levert belangrijke informatie
voor het nemen van beslissingen over
bedrijfsinvesteringen in de toekomst.
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Op basis van de rendementen per tak
op het bedrijf, wordt een optimale
bijsturing van het bedrijf mogelijk.
Tevens is dit een betrouwbare bron
van technische en economische bedrijfsgegevens waarop de betrokken
bedrijfsadviseurs zich kunnen beroepen in de opmaak van hun advies.
Correct bijhouden
De hoeksteen van een betrouwbare
bedrijfseconomische boekhouding
is het correct bijhouden en invullen
van de nodige bedrijfsgegevens. Als
de registratie van deze gegevens niet
correct verloopt, zal de bedrijfsuitslag
niet betrouwbaar zijn en dus ook niet
kunnen gebruikt worden in de optimalisatie van de bedrijfsvoering.
Voor het voeren van een bedrijfseconomische boekhouding sluit je daarom
best aan bij een gespecialiseerd
boekhoudkantoor. Dit helpt je bij het
invullen van de gegevens, geeft u de
mogelijkheid om de resultaten te laten
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De bedrijfsuitslag
Als de bedrijfsgegevens correct
werden geregistreerd geeft de bedrijfsuitslag een getrouw beeld van
de rendabiliteit van de verschillende
bedrijfstakken. Het rendement van
het bedrijf kan geëvalueerd worden op
basis van verschillende bedrijfseconomische parameters (balans, saldo en
arbeidsinkomen, familiaal arbeidsinkomen, netto bedrijfsresultaat,…).
In de praktijk hanteren de verschillende boekhoudkantoren
vaak afwijkende
dkanto
regels bij de berekening
berekenin van deze
parameters,
s, waardoor vvergelijking van
de resultaten
esultaten tussen de verschillende
boekhoudkantoren
moeilijk is. Het
oekhoudkantoren m
is van belang dat
da bedrijfsuitslagen
worden vergeleken
en geëvalueerd op
vergele
basis van ge
gemiddelden en normen die
volgens
volge een eenvormig principe zijn
berekend.
berek
Een belangrijke meerwaarde van de
bedrijfseconomische
boekhouding is
b
de bespreking van de bedrijfsuitslag
met een gespecialiseerde adviseur. Op
basis hiervan kan de bedrijfsleider beslissing tot bijsturing om de resultaten
te optimaliseren. Q

BS

Welke gegevens?
In principe behandelt de bedrijfsuitslag telkens de resultaten van het
bedrijf over een periode van één (boek)
jaar. Het bijhouden van een bedrijfseconomische boekhouding verloopt
dus volgens een jaarlijkse cyclus. In
een bedrijfseconomische boekhouding
worden enkel de bedrijfsgegevens
geregistreerd, dus geen gegevens met
betrekking tot privé of andere activi-

teiten.
Afhankelijk van het bedrijf is 40 tot
60 % van de gegevens afkomstig van
in- en uitgaande facturen. Deze kunnen gemakkelijk van de facturen overgenomen worden. De overige registraties (opgave teeltplan, veebezetting,
leningsgegevens, arbeidsuren, interne
bewegingen, inventarissen, inhouden
van gebruikte productiemiddelen…..)
worden hieraan toegevoegd.
Via de opgave van het teeltplan wordt
bepaald hoeveel en bijgevolg hoe
gedetailleerd de resultaten zullen
worden berekend. Het spreekt voor
zich dat des te meer teelten er opgegeven worden, des te gedetailleerder
de registraties dienen te gebeuren.
Elke kost of opbrengst moet immers
toegewezen worden aan 1 of meerdere
der
van deze teelten. Daar tegenover staat
taat
dat de analyses grondiger kunnen
nnen
verlopen.
Het regelmatig bijwerken van de
e gegevens doorheen het jaar levert vanzelfnze
sprekend een correctere
boekhouding
ere b
din
op. Het bijhouden van een b
boekhouding vraagt dan
en
an ook wat inspanning
inspann
zelfdiscipline, maar biedt te
tegelijkertijd
een beter inzicht
bedrijfsvoering.
zicht in de bedr
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bespreken met een specialist uit de
sector en uw bedrijf kan vergeleken
worden met andere gelijkaardige
bedrijven. Veelal verloopt het invullen
van de gegevens via op maat gemaakte invulboeken. Steeds meer bedrijfsleiders kiezen echter voor het registreren van de bedrijfseconomische
boekhouding op computer. Hiervoor
wordt door sommige boekhoudkantoren een pc-programma ter beschikking gesteld dat op de computer van
de bedrijfsleider wordt geïnstalleerd.
Voor de bedrijfsleiders die naast
bedrijfseconomische boekhouding
ook interesse hebben voor technisch
management is er gespecialiseerde
software te koop in functie van de aard
van het bedrijf.

RATIO-ANALYSES IN DE LANDLAND EN TUINBOUWSECTOR (*)
De voorlichting in de sector is al jaren
vertrouwd met ʖnanciële en bedrijfseconomische begrippen die berekend
end
worden in bedrijfseconomische boekboe
houdingen. Toch zijn er steeds
ds meer
vennootschappen in de sector
ctor die
helemaal geen bedrijfseconomische
drijfseconomische
boekhouding bijhouden.
houden. Die bedrijven
bedrijv
hebben wel jaarlijks
rlijks een balans
bala en een
resultatenrekening
doordat er
ing maar doo
geen sectorvergelijkingen
worden geijkingen w
maakt, ontbreekt een referentiekader
om zich aan te spiegelen. De ondernemer wil op een gegeven moment
weten of hij met zijn cijfers onder of
boven het gemiddelde zit. Dankzij het
project ‘Uitzicht door Inzicht’ hebben
we de mogelijkheid gekregen om
hierover een baanbrekende studie te
maken.
Ongeveer 40% van de vennootschappen in de land- en tuinbouwsector zijn
klant bij SBB. SBB verwerkte – uiteraard anoniem – de boekhoudkundige cijfers van de sectoren sierteelt,
varkenshouderij, en tuinbouw. Voor
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het eerst werden er voor vennootschappen uit deze sectoren gemiddelʖnanciële cijfers gemaakt waarmee
de ʖna
men zich
zi kan vergelijken. Van deze
sectoren
or zijn sectorrapporten gemaakt die op de infoavonden ondernemerschap werden gepresenteerd.

Voor de analyse van de vennootschapsboekhouding zijn er meerdere
kengetallen en ratio's berekend maar
er zijn 4 kernratio's weerhouden:
liquiditeit in enge zin, solvabiliteit, rentabiliteit en de verhouding tussen de
jaarlast en de cash ʗow.
Zoals verwacht zijn er enorm grote
variaties tussen de verschillende
bedrijven.
Als je de cijfers bekijkt, kun je er niet
omheen dat de rendabiliteit en solvabiliteit zeer zwak zijn. Het onderstreept dat de land- en tuinbouwsector zeer kapitaalsintensief is met een
relatief zwak rendement.
Een zwakke liquiditeit wijst er op dat
er naast de bancaire schulden behoor-

lijk wat leverancierskredieten zijn.
Zolang deze leveranciers voldoende geduld hebben is er geen acuut
probleem, maar men maakt zich wel
afhankelijk van de welwillendheid van
deze leveranciers.
Een behoorlijk aantal bedrijven zit met
een negatief eigen vermogen. Strikt
theoretisch zijn deze bedrijven virtueel
failliet. Hierbij moeten we onmiddellijk
een kanttekening maken. Een deel van
het vermogen zoals het woonhuis, de
teeltgronden, eventueel een productiebedrijf als eenmanszaak worden
privé gehouden en niet ingebracht in
de vennootschap. Dus in veel gevallen
is de situatie gunstiger dan de naakte
cijfers doen uitschijnen. Niettegenstaande dat zijn toch heel wat vennootschappen ondergeʖnancierd, wat
voor de bank een grote zorg is. Q
6DPHQYDWWLQJYDQKHWDUWLNHOYDQ
-DFN\6ZHQQHQ6%%:LOMHKHWYROOHGLJH
DUWLNHOLQ]LHQGDQNDQMHGLWDDQYUDJHQ
DDQGHUHGDFWLHYDQ6 *
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UW BEDRIJF BEKEKEN VANUIT
MANAGEMENTOOGPUNT

Binnen het project ‘Uitzicht door inzicht’ staat, naast inzicht in de cijfers,
detectie en analyse op bedrijfsniveau
voorop. In dit kader krijgen 200 landen tuinbouwbedrijven de kans om een
ondernemingsscan op hun bedrijf te
laten uitvoeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een – op land- en
tuinbouw afgestemde – Vlerick-scan
om een volledig beeld van het bedrijf
te krijgen en de bedrijfsleider aan te
zetten om na te denken over alle managementaspecten van zijn bedrijfsvoering.
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De thema’s die aan bod komen bij de
ondernemingsscan zijn heel ruim. Er
is onder meer aandacht voor omgaan
met klanten en marktevolutie, commerciële aanpak, concurrenten, leveranciers, banken, personeelsbeleid,,
ʖnanciële opvolging, administratie
ie en
rapportering, ondernemingsstrategie
ateg
en investeringen, de competenties
etenties en
het leiderschap van de bedrijfsleider.
drijfsleide

“Innovatiesteunpunt
eunpunt en SBB
voeren een ondernemingsscan
ndernemi
uit bij 200 land- en
tuinbouwbedrijven in het
kader van het project ‘Uitzicht
door inzicht’.”
Het verloop van de scans
De scans van ‘Uitzicht door inzicht’
zijn in april van start gegaan. Er
meldden zich intussen al meer dan
130 bedrijven aan. Bijna de helft van
de aanmelders bij Innovatiesteunpunt
woont in West-Vlaanderen. 20% komt
uit Oost- Vlaanderen, 13% uit Ant-

werpen, 10% uit Limburg en 5% uit
Vlaams-Brabant.
Bedrijven kunnen zich aanmelden via
twee kanalen, ofwel via de site
www.uitzichtdoorinzicht.be voor een
bezoek van een consulent van het
Innovatiesteunpunt, ofwel via uitzichtdoorinzicht@sbb.be of 016 24 64 64
voor een bezoek van een consulent
van SBB. Wanneer bedrijven zich
aanmelden, worden er in eerste instantie bedrijfsgegevens en ʖnanciële
gegevens opgevraagd. Op die manier
krijgen de scanafnemers al een eerste
zicht op de bedrijfsvoering. Nadien
wordt er een datum geprikt om langs
te komen op het bedrijf.
Voor een scanafname komen scanafnemers op het bedrijf. Tijdens dit gesprek dat ongeveer drie uur in beslag
neemt, zitten alle partijen die verbon-
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In het kader van het project ‘Uitzicht door inzicht’ voeren Innovatiesteunpunt en SBB een
ondernemingsscan uit bij 200 land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen. Deze Vlerick-scan op
maat van de sector legt de focus op de managementcapaciteiten van de bedrijfsleider. De land- en
tuinbouwer anno 2014 is immers meer dan ooit een echte ondernemer.

den zijn aan de onderneming rond de
tafel om de bedrijfsvoering uitgebreid
te bespreken en – afhankelijk van de
bedrijfssituatie – dieper in te gaan op
de relevante managementthema’s.
Enkele tientallen bedrijven uit zo goed
als alle land- en tuinbouwsectoren,
verspreid over alle Vlaamse provincies
werden ondertussen door consulenten van Innovatiesteunpunt en/of SBB
gescand.
Volgend op het gesprek krijgen de
bedrijfsleiders een verslag met een
aangepast begeleidingsplan. Dit begeleidingsplan is steeds op maat van
het bedrijf en geeft aandachtspunten
aan waarmee de bedrijfsleider zelf
verder aan de slag kan. Hierbij wordt
ook aangegeven wie de bedrijfsleider
verder nog kan contacteren voor bijkomende ondersteuning.
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kunnen maken van hun sterke kanten,
maar net zo goed van die zaken die ze
misschien minder goed kunnen. Pas
als bedrijfsleiders deze evaluatie kunnen maken, kunnen ze ook ontdekken
welke competenties ze nog nodig hebben om hun bedrijf naar de toekomst
toe goed te kunnen leiden en op welke
manier ze kunnen groeien. Iemand
die het zeer moeilijk vindt om mensen
aan te sturen, moet misschien andere
toekomstopties overwegen dan deze
waarbij er bij groei meer personeel op
het bedrijf nodig zal zijn.
Een laatste punt dat regelmatig naar
voren komt, is het belang van een
goed inzicht in de ʖnanciën van het
bedrijf. Wat komt binnen en wat gaat
er buiten? Hoeveel inkomsten zijn
er voor het gezin beschikbaar? Hoe
doet het bedrijf het op ʖnancieel vlak?
ak?
Inzicht in ʖnanciële ratio’s kan
n hierbij
hie
alvast een eerste aanzet zijn. Daarnaast is het van belang om een goed
zicht te hebben op alle openstaande
nde
schulden. Hoeveel moet
de
oet je nog aan
nd
bank op een jaar en hoeveel
oevee schulden
d
heb je nog openstaan
enstaan bij leveranciers?
leveran
Om een realistische
ische kijk te krijgen
op de prijs die
ie je minimaal nodig
hebt voor je product, komt
ko een goed
doordachte
kostprijsberekening om de
rdachte kostprijsb
hoek
k kijken. Weet je als
a bedrijfsleider
hoeveel
oeveel je product kost?
ko

%edrijfsstrategie en ʖnancin
De adviezen die de bezochte bedrijven
drijve
al ontvingen, hebben betrekking
kking op
een verscheidenheid aan thema’s.
hema’s. Een
aandachtpunt datt bij vele onderneminondernem
gen naar boven komt, is het uitweruitwer
ken van een duidelijke
onderbouwde
delijke onder
bedrijfsstrategie. Waar wil je naartoe
met je bedrijf? Wat als we over 10
jaar terug langskomen op je bedrijf,
hoe zal het er hier dan uitzien? Op
welke manier wil je deze strategie in
de realiteit omzetten? Welke doelstellingen ga je hiervoor realiseren? Over
welke vaardigheden en kennis moet
je nog bijkomend beschikken om die
toekomstvisie te realiseren?
Daarnaast merken we dat veel bedrijfsleiders moeite hebben om te
formuleren wat ze nu echt goed kunnen. Om een bedrijf naar de toekomst
uit te bouwen, is het van belang dat
bedrijfsleiders een eerlijke analyse
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De
e mening van bedrijfsleiders
Enkele maanden na het gesprek krijEnkel
gen
alle bezochte land- en tuinboun all
werss de
d kans om online de ondernemingsscans te evalueren. Ze kunnen
er hun mening geven over de aanmelding, de scanafname en het resultaat.
Uit de eerste evaluaties van de scans
blijkt dat de bezochte land- en tuinbouwers aangeven dat ze tevreden zijn
over het verloop van de scan en dat de
inhoud voldoende concreet was. 33%
van de landbouwers kreeg nieuwe inzichten door de scan en werd dan ook
aangezet tot actie door het gesprek
en het verslag. Allen vonden ze dat
de aandachtspunten voor hun bedrijf
voldoende concreet waren om mee
aan de slag te gaan en dat ze effectief
iets leerden door de scanafname. Tot
slot zouden ze de scan allemaal adviseren aan collega-landbouwers. Laat
dit een motivatie zijn om je ook aan te
melden! Q
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De scans leren veel
Elk land- en tuinbouwbedrijf en elke
bedrijfsleider vertrekt vanuit bepaalde
sterktes en zwaktes in een situatie die
opportuniteiten en bedreigingen met
zich mee kan brengen. De verschillen
tussen bedrijven en bedrijfsleiders
zijn erg groot, ook al is men het er
onlosmakelijk over eens dat de sector
geconfronteerd wordt met zeer veel
continuïteitsbedreigende elementen.
Het importverbod van Rusland, dalende verkoopprijzen, slechte weersomstandigheden, complexe en wijzigende
regelgeving … dragen ertoe bij dat een
land- en tuinbouwbedrijf leiden geen
sinecure is. Niettemin leidt iedere
ondernemer op een andere manier
zijn of haar bedrijf. De ervaring leert
dan ook dat de verschillen tussen de
bedrijven groot zijn. Een onderneming leiden is topsport, je moet jezelf
onderscheiden van de rest en dit op
heel veel vlakken. Je kunt als bedrijfsleider het verschil maken met goed
(ʖnancieel) inzicht in je bedrijf en je
kostenstructuur, met gedegen onderhandelingstechnieken, capaciteiten
om je werknemers aan te sturen,
een ongelofelijke focus op technische
aspecten … Dankzij de ondernemingsscan van ‘Uitzicht door inzicht’ krijgen
land- en tuinbouwers de kans om
stil te staan bij zaken waar ze anders
minder over nadenken bij hun dagdagelijkse bedrijfsvoering.

AANMELDEN VOOR DE
ONDERNEMINGSSCAN VIA
• uitzichtdoorinzicht@sbb.be of
tel. 016 24 64 64
• www.uitzichtdoorinzicht.be of
tel. 016 28 61 02
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