BEDRIJFSECONOMISCHE ZAKEN

Ken uw kengetallen!

Advisering CUMELA Advies
Als vervolg op deelname aan de kengetallenvergelijking kan CUMELA Advies
bedrijven begeleiden bij onder meer:

De afgelopen jaren heeft CUMELA Nederland de jaarcijfers van ruim 500 bedrijven
beoordeeld. Deze gratis beoordeling geeft u als ondernemer inzicht in de kenge-

• Rendementsverbetering
• Financiële doorlichting
• Investeringsplannen
• Liquiditeitsbegrotingen
• Financieringsaanvragen
• Ondernemingsplannen
• Kostprijsberekeningen
• Organisatievraagstukken
• Bedrijfsovername/opvolging

tallen van uw bedrijf ten opzichte van die van de sector. Het geeft u bovendien de
mogelijkheid om de sterke en zwakke punten van uw bedrijf inzichtelijk te maken.
Jaarlijks kunt u de jaarcijfers van uw bedrijf
kosteloos door CUMELA Nederland laten
beoordelen. Deze beoordeling gebeurt op
basis van de jaarrekening van uw bedrijf.
Hiervoor worden de gegevens uit de winsten verliesrekening, balans en investeringen
gebruikt.
De genoemde gegevens worden ingevoerd
in een programma dat via het beveiligde
gedeelte van de website voor gebruikers
toegankelijk is. Na het invoeren van de
gegevens kunt u overzichten uitdraaien van
de kengetallen van uw bedrijf en die van de
sector. De invoer van gegevens kan gebeuren
door uzelf, uw accountant of door CUMELA
Nederland (kosteloos).

Kengetallen
Wanneer u de cijfers door CUMELA Nederland
laat invoeren, ontvangt u hiervan een uit
gebreide rapportage met overzichten van de
kengetallen van uw bedrijf. Bij invoer door
uzelf of uw accountant is het ook mogelijk
om een dergelijke rapportage te ontvangen.
U zult dit dan aan ons moeten doorgeven.
In de praktijk blijkt dat de bank het zeer
waardeert wanneer u in de gesprekken met

haar de rapportage van uw deelname kunt
overleggen.
Deelname aan CUMELA-Kompas Analyse
geeft u inzicht in de volgende kengetallen:
• Kostenverhoudingen
• Machinebenutting
• Arbeidsbenutting
• Financiële positie
• Rentabiliteit
• Investeringen
Wanneer u meerdere jaren meedoet, is de
ontwikkeling van kengetallen van uw bedrijf
door de jaren heen te volgen. Voor de ver
gelijking van de kengetallen van uw bedrijf
met het sectorgemiddelde wordt onderscheid gemaakt tussen de bedrijfstypen
grondverzet/cultuurtechniek, veehouderij,
akkerbouw, gemengd agrarisch, tuinbouw,
(mest)transport en overige. Hiermee is elk
bedrijf binnen Kompas Analyse te vergelijken. Ook krijgt u inzicht in het gemiddelde
van alle bedrijven en het gemiddelde van de
25 procent best presterende bedrijven.

Vertrouwelijk en kosteloos
Uiteraard is uw deelname strikt vertrouwe-

Wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail
aan kengetallen@cumela.nl.

lijk. Als deelnemer krijgt u alleen uw eigen
resultaten en die van de sector te zien. Op
de ranglijst wordt uw bedrijf onder nummer
weergegeven. Uw deelname is kosteloos.

Deelname
CUMELA Nederland publiceert elk jaar de
kengetallen van de sector. Voor een goed en
betrouwbaar beeld is het belangrijk om hiervoor voldoende deelname te hebben.
Wij zijn dan ook zeer geïnteresseerd in uw
jaarrekening. Heeft u deze gereed, dan stellen wij uw spoedige deelname zeer op prijs.
Wanneer u interesse heeft, kunt u ons dit
laten weten door een e-mail te zenden aan
kengetallen@cumela.nl.

Dieuwer Heins bedrijvenadviseur

Accountantskantoren
Een aantal accountantskantoren doet
mee aan CUMELA-Kompas Analyse.
Dit zijn onder meer:
•
•
•
•
•
•
•
•

AB Administraties en Belastingadviezen
ABAB Accountants en Adviseurs
Accon AVM
Alfa Accountants en Adviseurs
Deloitte
De Raam Accountants en Adviseurs
Flynth Adviseurs en Accountants
Westerveld en Vossers

