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Alvorada vanuit de lucht

De eindkap is in 2021 vanaf juli weer
op gang gekomen. De regenperiode
was al eerder afgelopen, maar bomen
die in mei-juni gekapt worden bevatten
nog te veel water. Daardoor zijn die
bomen zwaarder en dat geeft hogere
transportkosten. De periode na april
was erg droog, zelfs uitzonderlijk droog,
dus er kon vrij veel gekapt worden.
Er wordt geprobeerd om alle teak nog
voor 2022 te kappen en zoveel mogelijk
kapopbrengsten met interim dividend
uitkeringen naar Nederland te krijgen.

een dividendbelasting naar Nederland
komen, zal dan waarschijnlijk 15-20%
dividendbelasting in mindering komen.

Een belangrijke reden daarvoor is dat
in Brazilië wordt gesproken over het
invoeren van een dividend belasting
om de regering aan meer inkomsten te
helpen. Meestal gaat nieuwe wetgeving
bijzonder traag, maar omdat het
over geld gaat, zou het in dit geval
wel eens sneller kunnen gaan. Op
kapinkomsten die na invoering van

Voor het 2021-teak vormen de prijzen
van eerdere kap uiteraard een indicatie,
maar het ziet er naar uit dat niet
alleen de containerprijzen, maar ook
de teakprijzen weer aan het stijgen
zijn. Ook is de wisselkoers het laatste
halfjaar wat gunstiger geworden.
Misschien kunnen we voorzichtig
optimistisch zijn.

De kapperiode in 2020 loopt
gebruikelijk van juli tot het begin van
het regenseizoen in oktober. Op dit
moment is nog niet alles gekapt en
ligt veel van de 2021-kap op verkoop
te wachten als gevolg van de hoge
containerprijzen. Hoe dit allemaal uit
gaat pakken, zal in het najaar duidelijk
worden.

Exploitatie NV HBM 2020
Omzet
Netto omzet
Kostprijs van de omzet
Bruto omzet

3.073.916
2.497.431
576.485

Kosten
Personeel
Afschrijvingen
Verkoopkosten
Beheerskosten
Overige kosten
Totaal

-159.327
-32.463
-147.874
-32.236
-13.785
-385.686

Koersverschillen

-221.279

Resultaat

-30.479

De exploitatie had een klein negatief
resultaat, vooral als gevolg van de
koersverschillen op de Real. Tussen
begin 2020 en eind 2020 werd de Real
30% minder waard.

Kosten van een zeecontainer uitgedrukt in dollars
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Containerprijzen in 2021
Per hectare worden 5 containers hout verkocht. De containerprijzen naar India bedroegen in het verleden € 1.000 - € 2.000
per container, nu ligt het eerder op een
veelvoud en lopen de prijzen op sommige
trajecten op tot soms meer dan € 10.000
per container. De website interiorbusiness.
nl constateerde dat na begin 2021 een
vertienvoudiging van de prijzen is opge-

treden. Containers van Brazilië naar India
halen soms deze absurde prijzen. Daarentegen zijn containers naar China de laatste
tijd weer betaalbaar geworden. Die hoge
containerprijzen zijn misschien betaalbaar
voor containers met goederen als elektronica, maar houtverkopen zijn daardoor
op de dure trajecten vrijwel onmogelijk
geworden. Er zijn zelfs grote houtinkopers,

zoals het Braziliaanse PA Trading, die er
voorlopig de brui aan gegeven hebben en
gestopt zijn met de houthandel zolang
de containerprijzen door het dak gaan.
Houtprijzen kunnen de containerkosten
niet compenseren. Voor Tectona betekent
deze ontwikkeling dat veel hout dat gekapt
is voorlopig nog niet verkocht en getransporteerd kan worden.

Het effect van de containerprijzen
De teakopbrengsten blijven erg tegenvallen. Was dat eerst vooral te danken
aan het wegvallen van markten door
de effecten van COVID-19 in India en
Brazilië, uitzonderlijke koersverliezen en
de gestegen transportkosten over land en
zee, nu spelen ook de indirecte economische gevolgen van COVID-19 een rol. De

belangrijkste daarvan is de gestegen containerprijs. Inkopers willen een compensatie voor de hoge containerkosten in de
aankoopprijs, of zien helemaal van aankoop af. De enigszins gestegen teakprijzen
worden op die manier weer afgeremd door
de gestegen containerprijzen. Om een
idee te krijgen van de grootte van het

effect van de containerprijzen: een container
export teak naar India levert nu ca. € 12.000
op, waarvan € 8.000 gaat naar containerkosten. Enige tijd geleden was de prijs voor zo’n
container minder dan € 2.000. Een hectare
levert 5 containers hout, dus het is duidelijk
dat de containerprijzen nu een hoofdrol
spelen bij de uiteindelijke opbrengst.
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Uitkering van kapopbrengsten
Kapopbrengsten van een bepaald perceel
kunnen worden uitgekeerd als alle partijen
hout van dat perceel verkocht zijn,
getransporteerd zijn en administratief
afgewikkeld. Ook moeten alle belastingen
en andere heffingen in rekening gebracht
en betaald zijn.
Er is nog een andere belemmerende factor.
Die heeft te maken met de voorwaarden
van de Banco do Brasil om kapopbrengsten
onder de Lucro Presumido regeling naar
Nederland te mogen overboeken.
De Lucro Presumido regeling voorkomt
dat er ca. 25% inkomstenbelasting op uw
teakopbrengst wordt ingehouden.
Onder die regeling wordt de bruto
opbrengst FOB Zuid Brazilië (d.w.z. de
bruto opbrengst inclusief belastingen,
kap en transportkosten) als onderdeel
van de plantageopbrengst belast met
ca. 3,7% en de resterende winst kan
daarna via dividenduitkeringen van de
plantage naar Nederland en daarna naar
u worden overgeboekt. Effectief komt

Zagerij
Een meubelfabriek gaat zich vestigen
in Tangara da Serra. Het zal nog enige
tijd duren voor ze hun huisvesting en
andere noodzakelijkheden geregeld
hebben. Om alvast te kunnen beginnen,
heeft het bedrijf de oude houtzagerij van
de plantage weer in gebruik genomen.
Indertijd gebruikte de plantage de zagerij
om spinthout van jonge stammen te zagen
zodat er makkelijk stapelbare “squares”
overbleven. Nu gebruikt de houtfabriek de
zagerij om panelen te maken die bij hun
productie van meubels gebruikt worden.
Naar verwachting zal de zagerij nog zeker
een jaar door de fabriek gebruikt blijven
worden.
Dunnere stammen en andere hout dat de
plantage aan de fabriek kan leveren, hoeft
nu niet naar een afnemer getransporteerd
te worden. De uiteindelijke opbrengst voor
dat hout wordt daardoor hoger.
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de Lucro Presumido regeling voor u
neer op een inhouding van ca. 7% van
uw netto opbrengst. De plantage kan
haar boekhoudkundige winst onder de
huidige wetgeving onbelast als dividend
naar Nederland overboeken. Bij iedere
overboeking van dividend wordt door de
Banco do Brasil gecontroleerd of er aan
alle vereisten voldaan is.
De boekhoudkundige winst die als
dividend naar Nederland overgeboekt mag
worden, is echter lager dan de ontvangen
kapopbrengsten. De boekhoudkundige
(uitkeerbare) winst wordt berekend na
aftrek van kosten als afschrijvingen
op grond en bebossingen, voertuigen,
apparatuur, gebouwen en na aftrek van
bijkomende andere, wettelijk verplicht op
de winst in te houden, reserveringen.
Ook andere kosten van de plantage die
niets met de kapopbrengsten te maken
hebben, zoals bijvoorbeeld onderhoud van
de infrastructuur of kostenvergoedingen
voor ziekten en ongevallen van arbeiders,
worden boekhoudkundig van de winst

afgetrokken waardoor minder geld als
dividend uitgekeerd mag worden.
De reserveringen en andere inhoudingen
op de boekhoudkundige winst, waar de
participanten part noch deel aan hebben,
betreffen bedragen die wel in Brazilië voor
de participanten beschikbaar zijn, maar
die op dit moment nog niet als dividend
naar Nederland uitgekeerd kunnen worden.
Het gevolg is dat in Nederland de
uitkeerbare kapopbrengsten lager zijn
dan de kapopbrengsten die uitgekeerd
moeten gaan worden. Pas wanneer er
andere inkomsten zoals grond verkopen
zijn, kan dit rechtgetrokken worden door
opbrengsten als dividend uit te keren
of als kapitaal terug te storten naar
Nederland. Vervolgens kunnen de dan nog
openstaande kapopbrengst uitbetaald
gaan worden.
De vraag wanneer alle kapopbrengsten
uitgekeerd kunnen worden, hangt dus ook
samen met de vraag wanneer de grond van
de plantage verkocht kan worden.
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de Mato Grosso
De Braziliaanse staat Mato Grosso is de
afgelopen decennia in rap tempo een van de
belangrijkste voedselleveranciers van de wereld geworden. De Mato Grosso is bijna drie
keer zo groot als Duitsland en is nu werelds
grootste vlees- en soja leverancier. Het staat
in de warme belangstelling van voedsel-importerende landen als China.

Grondprijzen stijgen gemiddeld
7% per jaar
De grondprijzen in de Mato Grosso worden
bepaald door de steeds stijgende landbouwopbrengsten. Grond kan immers niet
bijgemaakt worden en er komen steeds meer
mensen die gevoed moeten worden. Het
gevolg is dat grondprijzen jaarlijks met gemiddeld 7% toe nemen. Een studie uit 2010
gaf aan dat de grondprijzen de voorgaande
decennia met gemiddeld 8% per jaar gestegen waren. Uit eigen waarneming weten we
dat deze trend de laatste jaren doorgegaan
en misschien zelfs versneld is.
De verwachting is dat de grond van de
plantage voor een zeer goede prijs verkocht kan worden. De hoogste opbrengst
wordt behaald als een koper weer teak zou
gaan planten. De kloonexperimenten op de
plantage hebben laten zien dat er met de

klonen op de grond van de plantage een 2
a 3 maal hogere opbrengst dan gebruikelijk
verwacht mag worden.

Veel van de plantagegrond is nog
verhuurd
De grond die eigendom is van de plantage,
bestaat voor ruim 2/3-de deel uit teakopstand die al in 2012 aan een bosbouwinvesteerder verkocht is.
De grond waar teakopstand van anderen
op staat is verhuurd aan de kopers van
de teakopstand. Daarvoor zijn een aantal
contracten afgesloten met soms gecompliceerde voorwaarden. De eigenaar van
de teakopstand wilde uiteraard vermijden
dat hij gedwongen zou kunnen worden om
voortijdig het teak te moeten kappen.

Verkoop in kleinere stukken is
niet aantrekkelijk
In Brazilië vallen boeren met minder dan
500 hectare onder regelingen voor kleine
boeren. Kleinere stukken zijn daardoor
moeilijker te verkopen dan grotere stukken.
In het geval van Tectona, met nog ruim
1.100 hectaren grond, is de verkoop van
alle grond tegelijk het meest aantrekkelijk,
vooral als de koper weer teak wil gaan
planten.
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