ONDERNEMEN MET CUMELA - CUMELA KOMPAS

Volgend jaar € 40.000,meer verdienen?

CUMELA KOMPAS GEEFT
INZICHT

Je bent het afgelopen jaar heel erg druk geweest, maar toch valt het resultaat tegen.
Wat is er nu niet goed gegaan? Je krijgt antwoord op deze vraag door de jaarcijfers
aan te leveren voor deelname aan Cumela Kompas.

‘VERLAGEN VAN
MACHINE- EN
PERSONEELSKOSTEN
MET 2 PROCENT
LEVERT € 40.000,EURO OP’

Cumela Kompas biedt ondernemers in groen,
grond en infra de mogelijkheid om kosteloos inzicht te krijgen in hun bedrijfseconomische prestaties en deze te vergelijken met branchegenoten.
Je blikt aan de hand van je jaarrekening terug op
een afgesloten boekjaar. De Cumela Kompas-rapportage helpt je daarbij en geeft inzicht in de in
het verleden behaalde resultaten. Met dit inzicht
kun jij als ondernemer, waar nodig samen met een
bedrijfskundig adviseur van Cumela Advies, de
sterke en zwakke punten opsporen binnen jouw
bedrijf. Dit kan jou de aanzet geven tot een continue verbetering van de interne en externe prestaties en helpt je als ondernemer om realistische
verbeterdoelen te stellen. Door bijvoorbeeld de
twee grootste kostenposten ten opzichte van de
bruto marge, te weten machinekosten (gemiddeld
44 procent van de brutomarge) en personeelskosten (gemiddeld 41 procent van de brutomarge),
met twee procent te reduceren, kan een gemiddeld
cumelabedrijf de bruto marge al verhogen met
meer dan € 40.000,-.
De Cumela Kompas-rapportage wordt na oplevering op het bedrijf besproken met je eigen bedrijfsadviseur. Op basis van dit gesprek geeft de
bedrijvenadviseur je waar nodig het advies om
contact op te nemen met één van de bedrijfskundig adviseurs van Cumela Advies. Zij kijken niet
alleen met je terug naar de in het verleden behaalde resultaten, maar kijken op basis van deze
resultaten vooruit. Het staat bijvoorbeeld vast dat
de machinekosten te hoog zijn, maar hoe verlaag
je die dan?
Op basis van jarenlange ervaring in de sector geven onze bedrijfskundig adviseurs een gedegen

DEELNEMEN?
Stuur voor meer info en het verkrijgen van een voorbeeld
Cumela Kompas-rapportage een e-mail naar kengetallen@
cumela.nl. Wij zien je graag als deelnemer tegemoet!
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advies om bijvoorbeeld te komen tot verbetering
van het rendement door een hogere benutting
van je personeel en machines. Zij geven advies
hoe jij als ondernemer het rendement en daarmee het resultaat kunt verbeteren.

WAAROM MEEDOEN?
Als ondernemer kijk je natuurlijk al met je accountant naar de jaarcijfers, maar zoals bevestigd door
meerdere deelnemers geeft de Cumela Kompas-rapportage veel meer en nieuwe informatie.
Cijfers gaan meer leven, een bedrijvenadviseur of
bedrijfskundig adviseur van Cumela belicht de
cijfers anders dan de accountant en soms is het
gewoon een bevestiging van je gevoel. Tot slot levert deelname aan Cumela Kompas waardevolle
cijfers op voor Cumela als brancheorganisatie om
haar leden en bijvoorbeeld accountants en banken proactief te informeren.

WAT GEBEURT ER MET JE GEGEVENS?
Je stuurt de jaarrekening naar kengetallen@cumela.nl. Deze mailbox is enkel toegankelijk voor
onze medewerker Cumela Kompas, de projectleider en de bedrijfskundig adviseurs van Cumela
Advies. De gegevens uit de jaarrekening worden
vervolgens enkel gebruikt voor invoer in de door
Cumela ontwikkelde tool en de jaarrekening
wordt niet elders opgeslagen dan wel intern verspreid. Ditzelfde geldt voor de Cumela Kompas-rapportage. Nadat deze is opgesteld, wordt
deze opgeslagen op een beveiligde netwerklocatie waar de eerder genoemde medewerkers toegang toe hebben. Tot slot wordt alleen de Cumela
Kompas-rapportage per e-mail dan wel in geprinte vorm verstrekt aan je bedrijvenadviseur of
een adviseur bedrijfskundige zaken van Cumela
Advies die de rapportage met je bespreekt.

WAT KOST DEELNAME?
Deelname aan Cumela Kompas is kosteloos voor
bedrijven waarop de cao LEO van toepassing is
aangezien Cumela Kompas wordt gefinancierd
door het fonds Colland Arbeidsmarkt.

