KOSTPRIJSBEREKENING
Reken op rendement

ondernemen met

cumela

Houd uw kostprijs nauwlettend in de gaten
De afdeling Bedrijfskundige zaken van CUMELA analyseert elk jaar ongeveer 500 jaarrekeningen die zijn aangeleverd door de leden.
Uit de analyse van de jaarrekeningen van het jaar 2015 blijkt dat 51 procent van de deelnemers een positief bedrijfseconomisch
rendement heeft gehaald. Het betekent ook dat 49 procent dat dus niet heeft gedaan.
Hiernaast blijkt er een erg groot verschil in rendement te zijn
tussen de best en minst presterende bedrijven. Een verklaring
voor deze grote verschillen is niet gemakkelijk aan te geven.
Er zijn echter wel een aantal zaken die het rendement positief
kunnen beïnvloeden. Die zaken zullen we hier beschrijven.

De kostprijs

Kun je 25 procent
meer bieten rooien,
dan daalt de kostprijs met ongeveer
75 euro per ha.
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Kent u de kostprijs van uw (grootste) machines en diensten?
Door het kostprijsmodel van CUMELA in te vullen (te vinden
op onze website via de zoekterm ‘indexen’), komt u niet alleen
de kostprijs te weten, maar ook hoe deze is opgebouwd. Deze
kennis is nuttig om te werken naar een lagere kostprijs. Dit is
met een praktijkvoorbeeld duidelijk te maken. Eén van onze
leden heeft een zelfrijdende bietenrooier. De aanschafwaarde
van deze rooier is € 485.000,- en de restwaarde is na acht seizoenen nog € 110.000,-. De rooicapaciteit inclusief verplaatsingen
is één hectare per uur en de machine gebruikt elk uur 50 liter

diesel. Afgelopen seizoen is er 300 hectare met deze m
 achine
gerooid. Als je deze gegevens invult in het kostprijsmodel en
aanvult met standaardgetallen voor onderhoud, rente en dergelijke, dan volgt hieruit een kostprijs van € 467,- per hectare.
Het tarief dat de ondernemer berekent, is € 360,- per hectare.
Dat betekent dus een tekort van € 107,- per gerooide hectare.
Tenzij er andere motieven zijn, lijkt dat niet de bedoeling.

Kostprijs verlagen
Er zijn diverse manieren om de kostprijs te verlagen.

Een groter areaal oogsten
In 2017 verdwijnt de Europese suikermarktordening en
COSUN verwacht daardoor een areaalstijging van 25 procent.
Voor het rekenvoorbeeld betekent dit een stijging van 300
naar 375 hectare. Vul je dit in het kostprijsmodel in, dan blijkt
de kostprijs nog € 390,- te zijn.

Sommige bedrijven hebben meerdere bietenrooiers. Dat is gemakkelijk, vooral bij moeizame oogstomstandigheden. Anderzijds is het inruilen van dit soort reservemachines een efficiënte
manier om de kosten te verlagen. COSUN rekent met zestig rooibare dagen per seizoen. Theoretisch kan de rooier uit ons voorbeeld dan 60 x acht uur x 1,0 hectare = 480 hectare per seizoen
rooien. Dat is ruimschoots voldoende en indien nodig is het aantal uren rooien per dag nog uit te breiden.

De uurcapaciteit vergroten
Het aantal bietentelers neemt af, terwijl het bietenareaal toeneemt. Gemiddeld zullen de te oogsten percelen groter zijn,
wat weer gunstig is voor de rooicapaciteit. Verhoog je de capaciteit van 1,0 naar 1,1 hectare per uur, dan daalt de kostprijs
met € 7,- naar € 383,-.
Soms blijkt de afvoer van de bieten beperkend te zijn voor de rooicapaciteit. In het Zuidwesten worden de bieten steeds vaker ook
door de loonwerker afgevoerd, waardoor wachttijden voor de
rooier worden voorkomen. Omdat deze overlaadwagens vaak
zijn uitgerust met brede banden of rupsen leidt de inzet ook tot
minder structuurschade. Ook een GPS-toepassing kan leiden tot
een hogere capaciteit. Of dat een rendabele investering is, kun je
ook uitrekenen in het model.

De afschrijving verlagen
Je kunt ook tien in plaats van acht jaar met de rooier rijden. Stel
dat je dan geen € 110.000,- maar € 100.000 aan inruilwaarde
terug krijgt, dan leidt dit tot een kostprijs van € 360,-. Bij een
tarief van € 360,- per hectare leidt dit tot een neutraal bedrijfseconomisch resultaat.
Bovenstaande berekening is een voorbeeld. Je kunt ook andere variabelen in het kostprijsmodel invullen. Het is vooral van
belang dat dit soort sommetjes leiden tot een beter inzicht in
de kostenstructuur.

Hoogte van het tarief
Het doorberekenen van een kostendekkend tarief is niet alleen voor u, maar ook voor uw klanten van belang. Ook uw
klanten hebben belang bij een stabiele en langjarige relatie
met u als opdrachtnemer. Vanwege de toenemende schaalvergroting en ketenvorming, informatisering en integratie van
werkzaamheden zal het belang van een goede relatie tussen
u en uw klanten alleen maar toenemen. Reken daarom een
tarief dat past bij uw prestaties en dat voldoende is om een
positief bedrijfseconomisch resultaat te kunnen bereiken. De
klantenkring van de meeste cumelabedrijven is redelijk stabiel.
Dat betekent dat er soms meer ruimte is voor redelijke t arieven
dan sommige ondernemers veronderstellen. Een standvastig
beleid op dit vlak leidt tot de minste discussies.

De structuur van het tarief
In veel gevallen worden oogsttarieven per hectare afgesproken. Goed beschouwd is dat niet erg logisch. Het oogsten
van een gewas met een lage opbrengst zal bijvoorbeeld vaak
minder tijd en inspanning kosten dan een gewas met een
hoge opbrengst. Daarom wordt er wel gekeken naar alternatieve tariefstructuren, elk met hun voor- en nadelen.

• Een tarief vaststellen op basis van de gewasopbrengst in tonnen kan pas achteraf. Bovendien moeten er ook mogelijkheden zijn om de opbrengst vast te stellen en ook dat kost geld.
• Een uurtarief sluit prima aan bij de geleverde inspanningen
van de loonwerker. Klanten merken echter vaak op dat hier
geen druk zit voor de loonwerker om capaciteit te halen.
Hoewel het in de grasoogst al gebruikelijk is, lijkt er voor de
invoering van een uurtarief voor bijvoorbeeld de aardappelen maïsoogst nog onvoldoende draagvlak te zijn.
• Een gecombineerd hectare-uurtarief kan mooi aansluiten bij
wisselende oogstomstandigheden en beloont de loonwerker voor een hogere oogstcapaciteit. Het advies is om het te
hanteren uurtarief te baseren op de variabele kosten (personeelskosten, brandstof, 33 procent van afschrijving en reparatiekosten) en het hectaretarief te baseren op de vaste kosten (66 procent afschrijving en reparatie, huisvesting, rente
en algemene kosten).
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• In een aantal gevallen is de tariefstelling gebaseerd op de
behaalde gewasopbrengst of melkproductie. De achterliggende gedachte hierbij is dat grond een erg duur productiemiddel is, dat maximaal moet worden benut. In deze situaties
neemt de loonwerker alle veldwerkzaamheden van de klant
over en voert die naar eigen inzicht uit. Naarmate dit leidt
tot hogere opbrengsten of een hogere productie is de uitbe
taling hoger.

Een tarief verkopen
Wanneer je kunt uitleggen waarom een bepaald tarief wordt
gehanteerd, zal het gemakkelijker worden geaccepteerd door
de klanten. Inzicht in de kostenstructuur van de geleverde
dienst is hierbij onmisbaar. Steeds meer leden passen een
jaarlijkse indexering op de tarieven toe die is gebaseerd op

de CUMELA-index. Deze wordt jaarlijks gepubliceerd en is te
vinden op www.cumela.nl met de zoekterm ‘index’. Het gaat
er niet alleen om wat iets kost, maar ook wat daarvoor wordt
gepresteerd. Het is handig dat u uw technische prestaties kent
en kunt toelichten.
Een goed werkende bietenrooier zal de tarra en de rooiverliezen
onder de gegeven omstandigheden zo laag mogelijk kunnen
houden. Het aanleveren van tarra kost ongeveer € 10,- per p
 rocent
per hectare. Een hectare suikerbieten heeft een waarde van ongeveer € 4400,-. Elke procent minder verlies is dus € 44,- opbrengst.
Kun je op tarra en op verlies vijf procent beter presteren, dan betekent dat een besparing voor de klant van € 270,- per hectare.
Kortom, een hoger tarief is voor een technisch goed presterende
rooier zeker verantwoord.

Bedrijfsresultaat
Met het kostprijsmodel krijgt u inzicht in het financieel presteren per machine. Om een goed inzicht te krijgen in de financiële cijfers van uw gehele bedrijf is deelname aan CUMELA Kompas Analyse een prima mogelijkheid. Deze analyse geschiedt
op basis van de fiscale jaarrekening. Na analyse krijgt u op basis
van zestig kengetallen inzicht in uw financiële presteren door
de jaren heen en kunt u uw cijfers vergelijken met een groep
collega-bedrijven die vergelijkbare activiteiten uitvoeren. Aan
deze analyse nemen inmiddeld elk jaar zo’n 500 CUMELA-leden deel. De analyse is voor deze leden gratis. Uiteraard gaat
CUMELA zorgvuldig en discreet met uw gegevens om.

advertentie

Advies

Wij kennen de eisen, beheersen de
systemen en zorgen voor de beste
opslag voor uw producten.

Het is belangrijk om een breed en betrouwbaar inzicht te hebben in de cijfers van uw bedrijf. Door het berekenen van de kostprijs van uw grootste machines en/of diensten en deelnemen
aan CUMELA Kompas Analyse kunt u uw kennis op dat vlak op
een eenvoudige manier vergroten. Daarnaast is het nuttig om
eens kritisch naar de door u gehanteerde tarieven te kijken.
Sluit de opbouw aan bij de structuur en zijn ze hoog genoeg
om ook op langere termijn bestaansrecht te houden? Ga regelmatig met uw klanten om tafel en bespreek uw sterke punten
en geef zonodig toelichting op de gehanteerde tarieven.

UW SPECIALIST IN BEWARINGEN EN LOODSEN
Kistenbewaring

Bulkopslag

Hout en beton

Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met uw bedrijvenadviseur, met de infolijn op (033) 247 49 99 of e-mailen naar
kengetallen@cumela.nl.

T 073-503 25 27
F 073-503 27 04
info@steenbergen-bouw.nl

WWW.STEENBERGEN-BOUW.NL
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