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Conferencetelers halen
grote verschillen in
opbrengsten en
prijzen

Bo

Annelies Coussé, tuinbouwconsulent Boerenbond

er

Een analyse van de gemiddelde cijfers van de boekjaren 2015 tot
2017 in Tiber toont grote onderlinge verschillen tussen
bedrijven die Conference telen.
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oorzitter van de sectorvak
groep Fruit Luc Borgugnons en
Ricky Focke van Boeren op een
Kruispunt alludeerden eerder al op het
belang van cijfers voor een modern
fruitteeltbedrijf. We stellen echter vast
dat veel bedrijven nog onvoldoende
kennis hebben van bedrijfseconomie.
Het gaat echt wel om meer dan een
verplicht nummertje voor het VLIF. Uit
cijfers kan je immers heel wat leren!

Bedrijfseconomische
boekhouding
De bedrijfseconomische boekhouding
(BEB) geeft je meer inzicht in je bedrijf
en toont je de sterke en zwakke punten
in het productieproces. Het is een
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instrument om je
rendement te verhogen
en je management aan te passen.
Bovendien laat een bedrijfseconomi
sche boekhouding – in tegenstelling
tot een fiscale boekhouding – toe om
cijfers tussen bedrijven te vergelijken.
We maakten een analyse van de
gemiddelde cijfers van de drie recent
ste volledig afgewerkte boekjaren van
de Tiber-boekhoudingen (2015 tot
2017). We deelden alle bedrijven in vier
groepen volgens hun saldo (= opbreng
sten – variabele kosten, zie figuur). Het
uitzonderlijk slechte boekjaar 2018 is
dus niet in de analyse opgenomen,
omdat hiervan slechts een beperkt

aantal boekhoudingen is afgewerkt.
We noemen deze groepen kwartielen.
In Q1 zitten de 25% bedrijven met
het laagste saldo, in Q4 de 25% met
het hoogste saldo.
Op deze bedrijven is gemiddeld 9 ha
Conference aangeplant. De variatie in
oppervlakte tussen de groepen is
miniem en verklaart dus niet de grote
verschillen in de kosten- en opbreng
stenstructuur. Het zijn dus voor alle
duidelijkheid ook geen enorm grote
bedrijven, die om een totaal ander
management zouden vragen.
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De variabele kosten van de andere bedrijven
in vergelijking met die van Q1
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Recente investeringen in gebouwen, materiaal en
beplantingen helpen een meerwaarde creëren

De bedrijven in Q1 hebben de laagste afschrijvingskosten voor materieel en gebouwen, maar rekenen
veel meer op bewaren bij derden. De bedrijven in Q4
investeerden veel meer in gebouwen (en frigo’s) en
moeten dus bijgevolg veel minder op derden
rekenen voor hun bewaring. Ze hebben ook de
jongste aanplantingen, wat blijkt uit de aanwas.
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Opvallend is dat de bedrijven in Q2 meer besteden
aan meststoffen, maar beduidend minder
aan arbeid. Ook de bedrijven in Q4 hebben
lagere arbeidskosten, maar merkelijk hogere
onderhoudskosten. Het is ook duidelijk dat de
bewaarkosten bij bedrijven in Q1 veel hoger zijn
dan bij de andere bedrijven.

Grote verschillen in
opbrengsten

co

Aan de opbrengstzijde zien we grote
verschillen in de geplukte kilo’s per
hectare, maar ook de prijs die per ton
werd gegenereerd bepaalt mee het ver
schil in opbrengst. Zo stellen we tussen
Q2 en Q3 een sprong in de prijs voor
het consumptiefruit vast. Het verschil
tussen de ‘beste’ bedrijven en die met
het laagste saldo bedraagt zelfs 84 euro
per ton. Een hogere prijs per kilo kan
verklaard worden door een betere en
uniformere kwaliteit of een hoger aan
deel thuisverkoop bij de bedrijven in

deze groep. De betere kwaliteit wordt
ook weerspiegeld in het lage aandeel
rebut. In Q4 wordt gemiddeld 14 ton
meer consumptiefruit geplukt per ha
dan in Q1. Het plantsysteem kan daarin
een rol spelen, maar we beschikken
niet over deze gegevens. Uiteraard kan
een fikse hagelbui het aandeel rebut
ook snel doen oplopen. We zien hier
mogelijk een effect van de leeftijd van
de bomen, die in Q1 het oudst zijn (zie
verder).
Wanneer naast de variabele kosten ook
de vaste kosten in rekening worden
gebracht, verkrijgt men het arbeidsin

komen. Merk op dat er een verschil is
van 12.500 euro arbeidsinkomen per ha
tussen Q1 en Q4!

Prijs voor kwaliteit
In onze analyse vonden we een duide
lijke correlatie tussen de opbrengst en
de leeftijd van de bomen. De groep met
het laagste saldo (Q1) heeft gemiddeld
immers de oudste bomen. Die hogere
leeftijd blijkt ook uit de negatieve aan
was van de aanplanting. Een plantage
wordt in de bedrijfseconomische boek
houding immers eerst meer waard tot
ze (bijna) in volle productie is (= posi ->
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Jaarlijkse aanwas
en afschrijving van
beplantingen (euro/ha)
en gemiddelde leeftijd
van de bomen (jaren)
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De bewaarkosten die hier zijn opgeno
men verwijzen naar de kosten voor
bewaring bij derden. Telers met eigen
bewaring zien deze kosten terugkomen
bij hun afschrijvingen van gebouwen
en elektriciteitskosten. De gegevens
leren dat telers met een lager saldo
(Q1) hogere bewaarkosten hebben en
hun fruit dus vaker bij derden stocke
ren. In de andere groepen kiest men
vaker voor eigen bewaring. We conclu
deren uit onze cijfers dat bedrijven met
recente investeringen, zowel in gebou
wen, materiaal als beplantingen, daar
toch ook een aanzienlijke meerwaarde
mee kunnen creëren. De impact van
jongere plantages op deze moderne
bedrijven werd hoger al besproken.
Met een goed management hebben
deze plantages tegelijkertijd potentieel
voor een efficiëntere personeelsinzet
(= lagere totale personeelskosten per
ton geoogst fruit) en een hogere
productie. Ook oogstprotectie kan een
rol spelen in het verhogen van de
opbrengst. Het plaatsen van hagel
netten kan leiden tot een betere
gemiddelde kwaliteit en prijs en tot
minder rebut. n
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afschrijving wijst dus ook op een
oudere boomgaard. Bij de afschrijvin
gen van de beplanting is er een gelijk
aardige trend als bij de aanwas.
Het valt op dat Q3 een hogere aanwas
en tegelijk ook gemiddeld oudere
bomen bezit. Dit komt doordat er
– puur toevallig – in deze groep
tegelijkertijd één of meerdere zeer
oude plantages zitten (leeftijd meer
dan 30 jaar). Die beïnvloeden sterk de
gemiddelde leeftijd, maar hebben geen
effect op de aanwas die boven 25 jaar
toch altijd gelijk is aan nul. Een aantal
jonge aanplanten tussen de cijfers
zorgen voor de gemiddeld positieve
aanwas.
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tieve aanwas). Daarna blijft de waarde
5 jaar stabiel om vervolgens gedurende
de volgende 15 jaar te worden afge
schreven (= negatieve aanwas).
Q4 heeft een relatief hoge aanwas,
veel bomen zijn dus nog niet in volle
productie, desondanks halen deze
telers de hoogste productiecijfers
(ton/ha) en opbrengsten (euro/ton)
zoals te zien is in de andere figuren.
Deze jonge aanplanten zijn normaal
vaker voorzien van moderne technolo
gieën zoals irrigatie/fertigatie en gene
reren kwaliteitsvol fruit, wat zorgt voor
hogere saldo’s. Conference-aanplan
ten, inclusief aanlegkosten, worden
afgeschreven over 25 jaar, een lage

