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Dezepublikatiegeeft eenrekenmodel,waarmeehet financiële
weerstandsvermogenvaneenbedrijfkanwordenberekend.Eenagrarischbedrijf isonderhevig aanvelerisico's.Eendeelvandeze
risico's isverzekerbaar.Hetmodelberekentwelkdeelvanhet
weerstandsvermogenkanwordenaangewend voorhet zelfdragenvan
risico's.Ditwordt derisicoruimtegenoemd.Voordebepalingvan
derisicoruimtespelendevolgendezakeneenbelangrijkerol:de
berekendecashflowopbasisvandebedrijfsuitkomsten,dehoeveelheid vreemd vermogen,devrijterbeschikking staande liquide
middelen.
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Woord vooraf

Het land-entuinbouwbedrijf Isaanvelerisico'sonderhevig.Hetbedrijfkandezerisico'sbeperkendoorhetnemenvan
preventievemaatregelenenhetafsluitenvanverzekeringen.Deze
maatregelenenverzekeringenbrengenkostenmet zichmee.Afhankelijkvanhet financiëleweerstandsvermogenkaneenbedrijfbesluiteneendeelvanderisico's zelf tedragen.
DoorN.V.InterpolisVerzekeringenenhetAccountants-en
Belastingadviesbureau NCB isaanhetLandbouw-EconomischInstituutgevraagd eenmodelteontwikkelendatalshulpmiddelkan
gaandienenbijdeadviseringvandeagrarischeondernemers.
Hetontwikkelde financiëlemodelberekent ditweerstandsvermogen.Hetmodelkandanookalshulpmiddeldienenbijdeadviseringdoordienstverlenende instellingen, zoalsverzekeringsmaatschappijen,banken,accountantsbureau's, sociaal-economische
voorlichtingsdiensten.
Hetmodelgaatuitvanbedrijfsspecifiekegegevensenberekentmetdefinanciëlegegevensovereenaantal jarendegemiddeldesituatie.Dezegemiddelde situatiewordt alsuitgangspunt
genomenvoorhetberekenenvanhet financiëleweerstandsvermogen
endedaaruitafteleidenrisico-ruimte.Dit isderuimtedie
bestaat uitmogelijk aantetrekkenvreemd vermogenenaanwezige
liquidemiddelen.Centraalindeberekeningvanhetaantetrekkenvreemd vermogenstaat decashflow.
Inhetmodelwordt tevensrekeninggehoudenmet eeneventueleachterstand ininvesteringenenmet privê-onttrekkingen.
Hetmodelisinsamenwerkingmetdeopdrachtgeversgetoetstop
eenaantalpraktijksituaties.Hieruit blijkt dathetmodeleen
goedonderbouwd enobjectief inzicht geeft indeaanwezigerisico-ruimte.
Hetrapport isopgestelddoordrs.J.G.À.Overgaauwenir.
D.W.deHoopwerkzaam opdeafdelingLandbouwendrs.N.S.P.de
Groot endrs.C.Ploegerwerkzaam opdeafdelingTuinbouwvanhet
Landbouw-Economisch Instituut.
Augustus 1986
Landbouw-Economisch Instituut
DenHaag
N.V.InterpolisVerzekeringen
Tilburg
Accountants-enBelastingadviesbureau NCB
Tilburg

1. Inleiding

De inkomensopland-entuinbouwbedrijven zijnveelalaan
sterke schommelingen onderhevig.Deze schommelingen ontstaan
vooraldoordeafhankelijkheid vanhetweer endoorvoortdurend
veranderendemarktomstandigheden.Verderkunnen ookbedrijfsschadesindevormvanziekten,hagelschade,brand enz.enrisico's
indeprivê-sfeer(ziekte,invaliditeit enz.)debedrijfsuitkomstensterkbe'invloeden.
Terbeoordelingvandeeconomische positievaneenbedrijf
isindeeersteplaatseenbeeld vanderentabiliteit,deinkomenspositievandeondernemer endesolvabiliteit vanbelang.
Vanwegehetwisselvalligekaraktervandeinkomensisechterook
inzicht nodig inhetweerstandsvermogen vaneenbedrijf.Het
weerstandsvermogen dientomderisico'svan tegenvallende inkomensenandere tegenslagenoptevangen,zodat decontinuïteit
vanhet bedrijf niet ingevaarkomt.
Het doelvandeze studieishetontwikkelenvaneenmethode
omhetweerstandsvermogenvaneenland-of tuinbouwbedrijf te
kunnen beoordelen.
Inhoofdstuk2zalingegaanworden ophet begripweerstandsvermogen,waarbijuitgegaanwordtvande bedrijfseconomische
literatuur.Daarnawordt inhoofdstuk3eenrekenmodel ontwikkeld
omdereservecapaciteit vaneenbedrijf,dit ishet hoofdbestanddeelvanhetweerstandsvermogen, tekunnenmeten.Inhetrekenmodelwordt tevensnagegaanofde reservecapaciteit zodanigis
dat eendeelervankanwordenaangewend voorhet zelfdragenvan
risico's.Ditdeelisderisicoruimte.
Het ontwikkelde rekenmodelkanookvoorandere doeleinden
wordengebruikt.Hierbijkanbijvoorbeeld gedachtwordenaanhet
doorrekenenvanveranderingen indeexterneomstandigheden,zoals
verlagingvandeopbrengstprijzenofkostenstijgingen.
Tenslottezalinhoofdstuk4eentoepassingvanhet rekenmodelwordengegeven.

2. Het weerstandvermogen van een bedrijf 1)

Indithoofdstukwordt hetbegripweerstandsvermogen nader
verkend, teneindehetweerstandsvermogen vaneen individueel
bedrijf tekunnenmeten.

2.1 Weerstandsvermogen
Omhet financiëleweerstandsvermogen vaneenonderneming te
kunnenbeoordelen zalditbegripgedefinieerd moetenworden.In
debedrijfseconomischeliteratuurwordt aandit begripaandacht
besteed.Willems omschrijft het financiële weerstandsvermogen
als: "depotentie ontleend aande financiële structuur,omde
geplande activiteitenvandebedrijfshuishouding, ookbijonvoorziene tegenslagen,voortgang tedoenvinden zonder tot financiële
noodmaatregelen (reorganisatie, surséancevanbetalingofonderhandse regelingenmet crediteuren)toevlucht temoetennemen".
(Willems,1965 : 83).
Voordegevolgenvaneendeelvande "onvoorziene tegenslagen"kunnenverzekeringenworden afgesloten (zie2.4).Naarmate
het gedeeltevandeonvoorziene tegenslagen datverzekerbaaris,
inderdaad doordeondernemingverzekerd wordt,neemt hetweerstandsvermogen toe (Koks,1978 :39).Ditbetekent dat ookafgeslotenverzekeringen eenonderdeelvormenvanhetweerstandsvermogenvaneenonderneming.Tegenoverdezevergrotingvanhet
weerstandsvermogen staatdanwelpremiebetaling endusverhoging
vandeuitgavenwaardoordewinst vandeonderneming daalt.Dit
heeft consequenties ophet (potentieel)indeonderneming aanwezigeweerstandsvermogen.Het indeonderneming aanwezigeweerstandsvermogenwordt volgensWillemsbepaald doordeomvangvan
de zogenaamdemateriële reservesendematevantoegang totde
verschillende deelmarktenvandevermogensmarkt.Demateriële
reserves zijnnodig omeenbevredigende verhouding tussendelnenuitgaandegeldstroom tekunnenhandhaven zondervandevermogensmarkt afhankelijk tezijn.Dit betekent dusdatmeninzicht
moet hebben indemateriële reservesvaneenonderneming envan
demogelijkheid extravreemd vermogenaantetrekken.Dezebeide
laatste componenten vanhetweerstandsvermogen kanmen aanduiden
met dereservecapaciteit vaneenonderneming.Demateriële reservesworden ookwelinterne reservesgenoemd endepotentieom
extravreemd vermogenaan tetrekkenexternereserves.

1)

Eenbedrijf isalseenzelfstandige onderneming beschouwd,
zodathierbedrijf enonderneming identiek zijn.

Hetvoorgaande samenvattend kanhetweerstandsvermogen van
eenonderneming onderverdeeld wordenin:
dematewaarin eenondernemingverzekeringenheeft afgesloten tegenonvoorziene tegenslagen;
de internereservesen
deexternereserves.
Aanhetverzekeren zijngrenzengesteld,omdat niet alles
verzekerbaar isenomdat deruimteompremies tebetalenniet
onbeperkt is.Ookkanhet zijndat eendeelvande teverzekeren
risico's doordeonderneming zelf gedragenwordt,omdat erruimte
(risicoruimte)indeonderneming aanwezig is.Ditaspect komt in
2.4aandeorde.Inde tweevolgende paragrafen zalnaderopde
reservecapaciteit van eenbedrijfwordeningegaan,tewetende
interne endeexternereserves.

2.2 Internereserves
De internereservesbestaanuitdemateriële reservesvan
eenbedrijf.Onderdemateriëlereserves,ookwelaangeduid als
actiefreserves,verstaatmendeactivawaaroverdeleidingvande
onderneming kanbeschikken insituatieswaarin ditdooronvoorziene omstandighedennodig is(Wytzes,1975 :112).Eenvoorbeeld
vandeze reservesvormendeliquidemiddelen,diekunnenworden
uitgegevenwanneerditwenselijk ofnodig is.Ookdereserveaan
produktiecapaciteit valt onderdemateriële reserves.Daarhet
hiergaat omhetopbevredigendewijzehandhavenvandein-en
uitgaande geldstroom (opbrengsten enuitgaven)doetdereserveproduktiecapaciteit hierniet terzake.Het gaathieromdeaanwezige liquidemiddelen.Dezebepalendeliquiditeit vandeonderneming.De liquiditeit indeonderneming isdemogelijkheid om
optijdaandefinanciëleverplichtingen tevoldoen,onderde
veronderstelling vancontinuïteit (Scholten,1962 :25).Hieruit
vloeitvoort datdeonderneming teallentijdeliquidemoet zijn.
Omdat de liquiditeitspositie bijdemeestebedrijfstypen gedurendehet produktieproceswisselt,dient daar rekeningmeegehouden
teworden.
Opdeaanwezige liquiditeitenkunnenclaimsliggen.Bijvoorbeeld eenclaimvoordefinanciering vandeachterstand in
investeringen,wegens eenverouderingvanhet produktieapparaat.
Dezeclaimsmoeten inmindering gebrachtwordenopdeaanwezige
liquiditeiten, teneindeeenzuiverbeeld tekrijgenvande
omvang vandeinternereserves.

2.3 Externe reserves
Deexterne reservevaneenbedrijfwordt bepaald doorde
hoeveelheid vreemd vermogendieextrakanworden aangetrokken.

Dit betekent datdeexterne reservewordt bepaald doorde1eencapaciteit vaneenbedrijf.
Het bepalenvandeleencapaciteit kangebaseerdwordenopde
toekomstige cashflow.Donaldsonheefteenmethodegeïntroduceerd
omdemaximale leencapaciteit vast testellen (Donaldson, 1971).
DekernvandemethodeDonaldsonwordt gevormd dooreenspecifiekeoperationele definitievanleencapaciteit,eenmodelomde
toekomstige cashflowteschatten eneenbepaaldebehandelingvan
deaandieschattingengebondenonzekerheden (Verlage, 1978).
Donaldsondefinieert demaximalehoeveelheid vreemd vermogen,die
eenonderneming opzeker tijdstipmaghebben,alsdehoeveelheid
vreemd vermogendiemet eenzekerewaarschijnlijkheid zelfsin
eencrisissituatie eenzodanige cash flowinduceert datdeondernemingnog juist aanhaarrente-enaflossingsverplichtingen kan
voldoen.Hiermede steltDonaldsondemaximale omvangvanhet
vreemdevermogenafhankelijk vandekansopilliquiditeit.
Donaldson onderzoekt hetgedragvandedeterminanten diedecash
flowbepalen,waarbijdebenadering vandekansverdelingen essentieelis.
Voordebepalingvandemaximale leencapaciteit vande(individuele)land-entuinbouwbedrijvenisdemethodevanDonaldson
moeilijk uitvoerbaar.Ermoet daarom gezochtwordennaareen
methode diepraktischhaalbaar endaardoorwellicht theoretisch
minder juist is.Degemiddeld overdeafgelopen jarenbehaalde
cash flowlijkt eenaanvaardbaar alternatiefvoordeschatting
vandetoekomstige cash flow.Weliswaarhangt hetaantaljaren
waaroverdegemiddelde cash flowberekendmoetwordenafvande
eventuele aanwezige cycli indebedrijfstak.Alleenbijverwachte
structurele veranderingen ishetverleden geengoedebasisvoor
toekomstverwachtingen. Indatgeval zouerbijvoorbeeldmet
begrotingen gewerkt kunnenworden.

2.4 Reservecapaciteit enrisicoruimte
Hetweerstandsvermogen vaneenonderneming isnodig omde
continuïteit tekunnenhandhavenalserzichonvoorziene tegenslagenvoordoen.Hetweerstandsvermogenwordt bepaald,zoals
hiervoor beschreven,doordeinterne enexterne reservesvanhet
bedrijf,alsookdoordematewaarinderisico's zijnafgedekt
doorverzekeringen.
De somvandeinterneenexterne reserves isgedefinieerd
alsdereservecapaciteit,diegedeeltelijk ofgeheelkanworden
aangewend voorhetopvangenvan onvoorziene risico's.
Bijdemeeste bedrijven zalhet onmogelijk zijndereservecapaciteit geheeldezebestemming tegeven,omdat terwillevande
continuïteit nogaanzienlijke claimsopdeze reservecapaciteit
zullenrusten.Met namedeclaim die toekomstige,noodzakelijke
vervangingsinvesteringen legtopdereservecapaciteit, isaanzienlijk.Uiteraard geldt dit alleenvoordie land-entuin10

bouwbedrijven diedaadwerkelijkworden gecontinueerd.
Debeoordelingvandereservecapaciteit vanniet-voortgezettebedrijvenmoetdanookeenanderezijndanvandeopcontinuïteit gerichtebedrijven.Zozaldeclaimvoorvervangingsinvesteringen bijeenbedrijf datvoortgezet wordt,groter zijndan
bijeenbedrijfdat overenigejarenbeëindigd wordt.Ermoet
daarom bijdebeoordeling vandereservecapaciteit altijdmetde
individuele omstandighedenvaneenbedrijf rekeningwordengehouden.
Indiendebeschikbare reservecapaciteit wordtverminderdmet
alleclaimsdiedaaropuithoofdevandecontinuïteit rusten,
resulteert debeschikbare risicoruimte.Dit isdefinanciële
ruimtevanhet bedrijf diegeheelkanwordenaangewend voorhet
opvangenvanonvoorzienerisico's.
Derisico's bijhet ondernemenkunnenwordenverdeeld in
primaire ensecundaire risico's (Koks,1978).Bijdeprimaire
risico's gaathetomderisico'sverbondenaanhetproducerenvan
bepaalde produkten,waaraan prijs-,hoeveelheids-enkostenrisico'sverbonden zijndiehetbedrijfsinkomenkunnenbeïnvloeden.
Voorland-entuinbouwbedrijven ishetbedrijfsinkomenbijvoorbeeld sterkafhankelijkvanhetweerenhetgevoerde landbouwbeleid.Tegendezerisico'skanmenzichoverhetalgemeenniet
verzekeren.Eenuitzonderinghieropvormt de hagelverzekering.
Wel ishetmogelijk preventievemaatregelen tenemenomdeprimaire risico's teverkleinen,bijvoorbeeld diversificatie vande
produktie.
De secundairerisico's zijn inbeginselwelverzekerbaar.
Voorbeelden zijnhetbrandrisico enhet aansprakelijkheidsrisico.
Doorhetverzekerenvanrisico'sneemthetweerstandsvermogen van
eenonderneming toe.Ditgaat echterwel tenkostevandereservecapaciteit, omdat debetaaldeverzekeringspremies debedrijfskostenverhogen endaarmeedebedrijfswinst verkleinen.
Duidelijk is,dat eeneventueleuitbreiding vanhetgekozen
verzekeringspakket gefinancierd moetkunnenwordenuitdebeschikbarerisicoruimte.Ofwelandersgezegd:decashflowvanhet
bedrijfmoetminstensvoldoendegroot zijnom, indiennoodzakelijk,deagrariër eenvolledigeverzekeringsdekking teverschaffen.
Alsvoornaamste bestedingvanderisicoruimte komendevolgende tweemogelijkheden inaanmerking:
1. preventiemaatregelen;
2. verhoogd eigen risicoophet verzekeringspakket.
De preventievemaatregelenkunnenworden onderscheiden invier
categorieën:
a. doordeoverheid verplicht gesteld (b.v.kantelbeugelsbij
tractoren)
b. doordeverzekeringsmaatschappij verplichtend opgelegd bij
acceptatie (bijvoorbeeld windverband bijstormverzekering)
c. doordeverzekeringsmaatschappij geadviseerde maatregelen
terverlaging vandepremie (b.v.blusmiddelen)
d. anderedooradviserende instantiesaanbevolenmaatregelen
tervoorkomingofbeperkingvanschade.
•.

Demaatregelen onderaenbveroorzaken kosten tenlastevan
denormale bedrijfsopbrengsten.Demaatregelen onder cendvormen eenbestedingvanuit derisicoruimte enkunnendanooknaeen
rationele analyse inaanmerking komenvooruitvoering.Daarbij
zaleenpersoonlijke voorkeur eenbelangrijke rolspelen,bijvoorbeeld het prefererenvaneeninvestering tervoorkomingvan
ongevallenboveneencommercieel aantrekkelijke investering.Ook
bijde tweedemogelijke aanwending vandebeschikbare risicoruimte,het zelf dragenvanmeer risico, speelt depersoonlijkevoorkeureengroterol.
Indeze studie zalhetkeuzeprobleem tussenverzekerenen
eigen risicodragennietworden behandeld.Welwordt aangegeven
hoevooreenland-oftuinbouwbedrijfdereservecapaciteit ende
risicoruimte kanworden bepaald.
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3. Een rekenmodel ter bepaling van reservecapaciteit
en risicoruimte

,3.1 Inleiding
De invloed vandeprimaire ensecundaire risico's opdebedrijfsuitkomsten kanworden getemperd doorbijvoorbeeld diversificatievandeproduktie (primair)enhet afsluitenvanverzekeringen tegen schadedoorbrand,hagelinslag, invaliditeit
e.d. (secundair).
Dewijzewaaropmen zichkan indekken tegende financiële
gevolgenvanschadedoormiddelvanverzekeringen isflexibel;
het zalniet altijd optimaal zijnomzichvolledig tegenalle
mogelijke optredende schaden teverzekeren.Inhoeverrehetwenselijk isomvooreventuele bedrijfsschadeseenverzekering afte
8luitenhangt ondermeerafvandekansopvoorkomen,deomvang
vandeschade,de tebetalenverzekeringspremies endematewaarinhet bedrijf instaat iszelfseventuele schade tedragendoor
het aansprekenvan reserves.Eenbedrijf staat infeitevoorde
keuzebepaalde risico's teverzekerenofdeze risico's geheelof
gedeeltelijk zelf tedragen.Omdezeafweging goed telatenverlopen isinzicht nodig omtrent dereservepositievanhetbedrijf.
Het vraagstukvanhet optimaleverzekeringspakket waarin
ruimteaanwezig isvoorhetdragenvaneigen risicokanpasgoed
wordenopgelost alsdereservepositie vaneenbedrijfgekwantificeerdkanworden.Indit hoofdstukwordt eenrekenmodelgepresenteerd datmet behulpvan zowelfiscaleals bedrijfseconomische
gegevens,dereservecapaciteit berekent.Deomvang vandezecapaciteit geeft inzicht indefinanciëlemogelijkhedenvandeonderneming.Op eendeelvandezecapaciteit ligt onderandereeen
claim vanvervangingsinvesteringen enclaims indeprivêsfeer.
Uiteindelijk resteert,naaftrekvandezeclaims,datdeel
vandereservecapaciteit datvoorhetdragenvaneigenrisico,
preventie enschade-afdekking doorverzekeringkanwordenaangewend.Devolgende stappenworden daarvoorgezet:
a. opstellenvaneenrekenmodel terbepalingvandereservecapaciteit;
b. bepaling vanhetdeelvandereservecapaciteit dat aangewend
kanwordenvoorhet dragenvan eigenrisico(risicoruimte).
Centraal inhet rekenmodel staat dereservecapaciteit vaneen
onderneming.Onderdereservecapaciteit wordt dehoeveelheid middelenverstaan diehet bedrijf,zowelinternalsextern,terbeschikking staat enwelke aangesproken kanworden zonderdatdaardoordecontinuïteit vanhetbedrijf ingevaarkomt.
Internkanhet bedrijf beschikken overliquidemiddelenterwijlhet bedrijf uithoofdevan zijn jaarlijksekasstroom externe
13

middelenkanaantrekken.Omdereservecapaciteit vaneenonderneming teberekenen ishet dusnoodzakelijk om:
1. deleencapaciteit tekennen (externe reserves);
2. dehoeveelheid liquidemiddelen tekennen (interne
reserves).
Ad 1.Indebenadering vandeleencapaciteit, dematewaarinexternemiddelenkunnenwordenaangetrokken, staat dejaarlijksekasstroom (cashflow)centraal.Uitdezekasstroom
moetende jaarlijkse rente-enaflossingsverplichtingen van
hetalaanwezigevreemdevermogenvoldaanworden.Naconfrontatievandekasstroommetdezeverplichtingen resteert
eensaldo.Eenpositief saldogeeftaandatopbasisvande
jaarlijksekasstroom ruimteaanwezig isomextravreemdvermogenaan tetrekken.Meteencijfervoorbeeld kanéénen
anderduidelijkwordengemaakt.Veronderstel:
Gemiddelde cash flow
100
Rente-enaflossingsverplichtingen vanaanwezig
vreemd vermogen
80
Saldo
20
Normatieve rente-enaflossingspercentages vanextraaante
trekkenvreemd vermogen: 10%+ 10%=20%.
Mogelijkaantetrekkenvreemd vermogen =100 (20:0,20).
Devrijemiddelenvandecashflowwordendantenvolle
benutvoorhet extravreemd vermogen.Hierbijwordtverondersteld datdegemiddeldekasstroomvandelaatste jaren
zichookindetoekomst zalvoordoenendat ergeenstructureleveranderingen plaatsvinden ophet bedrijf.Zodra
sprake isvanbijvoorbeeld uitbreiding ofwijziging inde
produktie zaldoormiddelvaneenbegroting eenbenadering
vandekasstroommoetenwordengemaakt.
Ad 2.Deliquidemiddelen zijn indeloopder jarengevormduit
"overtollige"middelen,vastgelegd inspaardeposito's,enz.
Beideelementenvormendebasisvoordeberekening vande
reservecapaciteit enderisicoruimte.

3.2 Het rekenmodel
3.2.1 Opzetvanhet rekenmodel
Ominzicht tekrijgenindemogelijkereserves,zowelintern
alsextern,dieaangewend kunnenwordenvoorhetdragenvan
allerlei risico's ishet noodzakelijk datgegevensperbedrijf
beschikbaarkomen.Eenbronvaninformatievormt defiscaleen
eventuelebedrijfseconomischeboekhoudingdiejaarlijkswordt
opgesteld. Indezeverslagleggingwordenzowelfinanciëlegegevens (balansenresultatenrekening)als technischegegevens
14

(inventarisregister)weergegeven.Omoverconsistente gegevens te
beschikken isdeze jaarlijkseverslaggeving alsbasisvanhet
rekenmodelgebruikt.Infiguur 3.1 isschematischweergegeven
welke gegevensnodig zijnvoorhet berekenenvande reservecapaciteit enderisicoruimte.Hetmodelheeft tweeingangen.De
eerste ingangbetreft de jaarlijksebedrijfsultkomst.Opbasis
vandeverhouding tussendeontvangsten enuitgaven,dekasstroom, (met inbegripvandealeerderaangegane verplichtingen)
kanberekendwordenwelkdeelvandekasstroomgebruiktmagwordenvoorhet aantrekkenvanexternemiddelen.Met deze zogenaamde
"vrije"cash flowkan,naconfrontatiemet derente-enaflossingspercentages vanhetaan tetrekkenvreemdevermogen,deeenmalige leencapaciteit berekendworden.Detweede ingangbehelst
dereservesdie ineerdere jaren zijnopgebouwd.Deze reserves
zijnveelal indevormvanliquiditeiten ophetbedrijf aanwezig.
Eendeelvandeze liquiditeiten dientvoorhetaflossenvankortlopende schulden.Eenanderdeelbestaat uit reserves tenbehoeve
van toekomstige claims.Het resterendedeelkangezienwordenals
een "vrije"liquiditeit.Desomvandeleencapaciteit ende
"vrije"liquiditeit vormt dereservecapaciteit vaneenonderneming. Opdezereservecapaciteit kunnennogeenaantalclaims
rusten.Tedenkenvalt hierbijaanbijvoorbeeld investeringendie
noodzakelijk zijnomhet produktie-apparaat modern tehouden,
toekomstige onttrekkingen indeprivésfeere.d.Navermindering
vandereservecapaciteit met deze claimsresteert derisicoruimte.Indevolgende paragrafen zalnader ingegaanwordenopde
opzet enberekeningswijzevanhetmodel.
3.2.2 Berekeningvandekasstroomenleencapaciteit (externe
reserves)
Dekasstroomwordt gevormd doorhetgeheelvandeontvangstenenuitgavendiebetrekking hebbenopdeverslagperiode.Dit
betekent datuitgavenenontvangsten toegerekend moetenworden
aandeperiodewaarop zebetrekking hebben (dezogenaamdetransactiebasis).Voorhetbepalenvanhet fiscale c.q.bedrijfseconomische jaarresultaat zullendeoverlopende postenvastgesteld
moetenworden.Inhetmodel iservoorgekozendezeboekhoudkundigegedragslijn tevolgenbijhet bepalenvandekasstroom.
Ontvangstenvanverkopenenvaninkomenvanbuitenhetbedrijfwordengeplaatst tegendebetaaldekostentenbehoevevan
deproduktie,deuitgavenvoor levensonderhoud endeophetverslagjaar betrekking hebbendebelastingen enpremiesoverhetbehaalde inkomen.Uiteindelijk resteert dezogenaamde cashflow
(»besparingen+ afschrijving+ rente).Opdezecashflowworden
deverplichtingenvanhetvreemdevermogen inmindering gebracht:
renteenaflossing.Naaftrekresteert dezogenaamdevrijecash
flow.Indiendezenegatief uitvalt,betekent ditdatdefinancie-
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Figuur 3.1 Model voor de berekening vande reservecapaciteit en risicoruimte
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ringslasten tehoog zijninrelatie totdebedrijfsresultaten.
Eendeelvandefinancieringslasten zaldanuitandere bronnen
(b.v.liquidemiddelen)moeten komen.Indeze situatie isdan
geenruimteaanwezig omextravreemd vermogen aantetrekken.
Gegevendeveronderstelling datdit tekort een structureel
karakterheeft,zaleendeelvandeliquidemiddelenvoorbestemd
zijnomaangewend teworden terdekkingvandeze tekorten.
Bijeenpositievevrije cash flow iserruimteaanwezigom
extrageld telenen (leencapaciteit).De omvang vandezeleencapaciteit isafhankelijk vanhetgehanteerde aflossings-enrentepercentage eneeneventuele beperking door solvabiliteitseisen
vandekredietverstrekker.Vanuit hetgezichtspunt vandekredietverstrekker staat echterdecash flowcentraalbijdebeoordelingvandeleencapaciteit.Immers,eenhoge solvabiliteitmet
eengeringekasstroom biedt geenmogelijkheid omgrotebedragen
voorrenteenaflossing tebestemmen.Desalnietteminkande solvabilteit eenbelangrijke signaalfunctievervullen inhetmodel.
Een telagesolvabiliteit kaneenbeperking vormenbijhetaantrekkenvanextravreemd vermogen.Degrensvande toegestane
solvabiliteit wordt sterkbepaald doordeindividuele omstandighedenvandedesbetreffende onderneming.
Op basisvandecash flowendedaaruit afgeleidevrije
cash flowishetmogelijk eeneenmalige leencapaciteit teberekenen,welkeopgenomen zoukunnenworden zonderdatdaardoorde
continuïteit vanhetbedrijf ingevaarkomt.Dehoogtevanhet
aflossings-enrentepercentagewordt bepaald doordeverwachte
marktrente endetermijnwaaropmeneeneventueel opgelopen
schadewilfinancieren.Hoeweldeze termijn perboer/tuinder zal
verschillen,lijkt ineersteinstantieeentermijnvan10jaar
alsmaximum aanvaardbaar.Dit betekent dat eeneventueelgelopen
schade,diezelfmoetwordengedragen,maximaal over10jaarkan
wordengefinancierd.Binnenhetmodelmoet echterdemogelijkheid
gebodenwordenomoverkortere perioden terekenen.
Een tweedepunt indeberekeningvandeleencapaciteit vormt
deberekening opbasisvandeeerstejaarslasten.Door zowelaflossing alsrenteoverhetaanvangsbedrag teberekenen,wordt
overhethoofd geziendatdoormiddelvanaflossingenderentebetalingen geleidelijkminder zullenworden.De leencapaciteit
wordt danlagervoorgesteld danmet eenannu'iteitsvariant.Inhet
modelmoet daarom zoweleenlineaire alseenannu'iteitsvariant
opgenomenworden.De boerof tuinderkandanzelfkiezenwelke
variant wordt berekend.Overigenswordt dezekeuzemedebepaald
doordekredietverstrekker.Bijhetberekenenvandekasstroom
wordt uitgegaanvaneengemiddelde situatie.Dit betekent datde
bedrijfsuitkomsten overeenaantal jaren (3à4jaar)gemiddeld
moetenwordenberekend (zieparagraaf 2.3).Hierbijwordt dan
verondersteld dat erophetbedrijf geen structureleveranderingen zullenplaatsvinden.Indienditwelhetgevalis,kangeen
gebruikwordengemaakt vandebestaandeverslaggeving.Doormiddelvanbegrotingen zaleenschattingmoetenwordengemaaktvan
17

demutatie Indekasstroom. Inhet rekenmodel isdezemogelijkheid ingebouwd dooreenaanpassing opdecashflowtemaken.De
informatiehierover zalinoverwegendematedoorboeroftuinder
zelfgeleverdmoetenworden.
3.2.3 Berekening vandeinterne reserves
Naasthetaantrekkenvanmiddelenvanbuitenhetbedrijf
heeft eenonderneming vaakdebeschikking overeigenmiddelendie
ingevalvanschadeookaangewend kunnenworden.Dit zijndeliquidemiddelendieinhetverledenzijnopgebouwd.Destandvan
deliquidemiddelenopdebalansdatumwordt echternietalleen
bepaald doordeopgebouwde reservesvanuithetverleden,maarook
doordewisselende inkomsten-enuitgavenstroomtenbehoevevan
het lopendeproduktieproces enhet patroon indeprivé-uitgaven.
Destandvandeliquidemiddelenzalbinnenhet jaarsterkwisselenalsgevolgvanhet lopende enhet toekomstige produktieproces
endeprivé-uitgaven.Het tijdstipwaaropdebalanswordtopgesteld isdusvaninvloed opdetemeten standvandeliquidemiddelen.Omdehoeveelheid liquidemiddelendieinhetverledenis
opgebouwd zogoedmogelijk temeten zaleencorrectie opdestand
moetenwordenaangebracht afhankelijkvanhet bedrijfstype ende
balansdatum.Hiervoor ishetnoodzakelijk dathetverloopvande
liquiditeiten binnenhet jaarbekend is.Indehuidigeverslaggeving ontbrekendezegegevensnog,zodat decorrectiesnietgemaakt kunnenworden.Doordat de jaarlijkseopstellingen opeen
vast tijdstipgeschiedenkan tochbeoordeeldwordenwelketoevoegingenhebben plaatsgevonden aandeliquidemiddelen.Opgrond
vandezeoverwegingen isgekozenvoordeinbijlage 1genoemde
methode 3waarbijdecorrectiefactor opnulwordt gesteld.Tegenoverdeaanwezige liquidemiddelen staanclaimsopkorteenlange
termijn.Opkorte termijnmoethetkortevreemdevermogenworden
afgelost enzalrekeningmoetenwordengehoudenmet schommelingen
indebedrijfsuitkomsten.
Inhetrekenmodelwordtvoorhetberekenenvandereservecapaciteit uitgegaanvaneengemiddeld resultaat vanhetbedrijf
overdelaatste drie totvijf jaar,afhankelijkvandebedrijfscyclus.Ditheeft totgevolg datdegroteschommelingen diezich
van jaar tot jaar indebedrijfsuitkomstenvoordoenworden "weg"gemiddeld.Deberekendekengetallen inhetmodel zijngebaseerd
opdezegemiddelde situatie.Vanzelfsprekenddoet dezegemiddelde
situatie zichzeldenvoorenzalde feitelijke situatiemeestal
afwijkenvanditgemiddelde.
Opbasisvandezegemiddelde situatiewordt inhetmodelde
berekening uitgevoerd.Ookwordendefinanciële verplichtingen
afgestemd opdeze situatie.Indegevallenwaarinhet jaarresultaatlageruitvaltdanhet gemiddeldekanditbetekenendatde
kasstroom onvoldoende isomaanalleverplichtingen tegemoet te
komen.Overlangere termijnbezienzaldekasstroom gemiddeld
voldoende zijnmaar opkorte termijnzijn tijdelijk liquidemid18

delennodig omhet tekort Indekasstroom op tevangen.Eënen
andermaakthetnoodzakelijk dat vandeaanwezigeliquidemiddeleneendeelwordt gereserveerd voorditdoel.
Inhetmodelkandit deelwordenbenaderd indienbijdeberekeningvanhetgemiddelde resultaat gelijktijdig de spreiding
ronddit resultaatwordt berekend.Door jaarlijksdeze spreiding
inmindering tebrengenopdeaanwezige liquiditeitenwordt een
reservering totstandgebracht voorhetopvangenvandeschommelingenindebedrijfsuitkomsten.
Op lange termijn (bijbedrijfsbeëindiging)isereenfiscale
claim opdefiscaleoudedagsreserve (F.O.R.).Dezebelastingclaim
magnietaangewendwordenvooreeneventueledekkingvanschade.
Naast dekorte termijnreserveringen zalookdezereserveringop
deliquidemiddelen inminderingmoetenwordengebracht.Voorhet
berekenenvandezeclaimkanuitgegaanwordenvaneenmarginaal
belastingtarief tussende20en54procent.Perbedrijfssituatie
zaldit tarief verschillen.
Dereservering oplange termijnkanechterookdienenals
reserveringvooreengedeeltevandekorte termijnverplichtingen.
Dooruit tegaanvandespreiding ronddebedrijfsuitkomstenals
reserveringvoordeschommelingen indekasstroommagworden
verondersteld datditovereenlangereperiodebeziengeenonttrekkingvanliquidemiddelen totgevolgheeft.DelangeretermijnreserveringvoordeF.O.R.kan,indienzedereservering ten
behoeve vandespreiding overtreft, ingezetwordenvoordekorte
termijn.Persaldozalnamelijkgeenaanspraakwordengemaakt op
dezereservering.Schematischkunnenwedezeafwegingalsvolgt
weergeven:
Reserveringopde
liquidemiddelen
Reservering voorF.O.R.^ Reservering voor
spreiding

Reserveringvoor
^F.O.R.

Reservering voorF.O.R.^-Reserveringvoor
spreiding

^Reserveringvoor
^spreiding

Inbeidegevallenzalzowelopdekortealslange termijnvoldoendegereserveerd zijn.
3.2.4 Vanreservecapaciteit naar risicoruimte
Deberekendereservecapaciteit heeft eenbelangrijkefunctie.Doordat investeringenvaakschoksgewijs plaatsvinden ishet
mogelijkdat (eendeelvan)deafschrijvingeneerst internworden
gereserveerd ofvooraflossingwordenaangewend.Pasnaverloop
vantijdzaldantot investerenwordenovergegaan.De opgebouwde
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reserves,internofextern,zullenhiervoorworden aangesproken.
Eendeelvandeberekende reservecapaciteit heeft dusoplange
termijn aleenbestemming: namelijk voordie investeringsdoeleinden dienodig zijnomhet bedrijf inverband metdecontinu'iteit
oppeiltehouden.Dit deelzalinminderingmoetenwordengebracht opdeaanwezige reserves,omzodoendederuimteuit te
rekenen dieaanwezig isvoorhetdragenvaneigenrisico.Omop
de reservecapaciteit decorrectie temakendieleidt totderisicoruimte zaleen schatting gemaakt dienen tewordenvandeachterstand ininvesteringen.Dezeachterstand kan zijnontstaan
doordat inhetverledenvrijgekomen afschrijvingenniet zijn
gebruikt voorvervangingsinvesteringen eneenandere bestemming
gekregenhebben.Wegenshetachterblijvenvandeze investeringen
ligt ereenclaim opdereservecapaciteit.Indeze investeringen
zijndeuitbreidingsinvesteringen niet begrepen.Diemoetengefinancierd wordenuit eenverhoging vandecash flow.
Vanuit degoing-concerngedachte betekent êënenanderdat
eenbedrijf regelmatigmoet investerenomzijn produktie-apparaat
up-to-date tehouden.
Voordebeoordeling vande investeringsachterstand inhet
produktie-apparaat vaneenbedrijfkanonderscheid gemaaktworden
in:
1. investeringen dieregelmatig plaatshebben omhet produktieapparaat oppeiltehouden.Deze investeringen hebbenmet
name betrekking opmachines,werktuigen eninstallaties;
2. investeringendie slechtsêënofenkelekereninde
bedrijfscyclusvoorkomen, zoalsinvesteringen ingrond en
gebouwen.
Ad 1 Investeringen dieregelmatig plaatshebben
Investeringen indeveestapelkunnenbuiten beschouwing
blijven.Immers,hoeweldeveestapelhetbelangrijksteproduktiemiddel opeenveehouderijbedrijf iswaarin regelmatig geïnvesteerd wordt,komt de samenstelling enkwaliteit vandeveestapeldirect totuiting indehoogtevanhet behaalde inkomen,wat
weer invloed heeft opdecash flowvanhet bedrijf.
Voordebeoordeling vandeinvesteringen inmachines,werktuigeneninstallaties (dode inventaris)kangekekenwordennaar
degemiddelde leeftijd vandedode inventaris.
Machines,wertuigen eninstallaties hebben overhet algemeen
eenkorte fysieke levensduur enookheeft ereconomischeveroudering plaats,zodatvervanging naeenaantal jarennodig is.Voor
debeoordeling vande leeftijd vandedode inventariswordt als
kengetal debalanswaarde uitgedrukt inprocentenvandenieuwwaarde.Ligt ditkengetal benedenhet percentage datgeldt voor
het gemiddelde vergelijkbarebedrijf (bedrijfstype),dan isdat
een indicatievoorhetachterblijvenvandeinvesteringen indode
inventaris ophet bedrijf.Deze achterstand kandan inmindering
wordengebracht opdereservecapaciteit vanhet bedrijf.Hieris
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ervanuitgegaandatdenieuwwaardevanduurzameproduktiemiddelen
(d.p.m.)vaneenbedrijf zichgemiddeld opdehelftvandeeconomische levensduur bevindt zodat,erbijeendalingvandebalanswaarde beneden 50%sprake isvaneen investeringsachterstand.
Vooreenbenadering vandenieuwwaarde perduurzaam produktiemiddelkunnen inprincipe 3methodengehanteerdworden,te
weten:
a. uitgaanvandeverzekerdewaardenvandebetreffende duurzame produktiemiddelen;
b. met behulpvaneenschattingsmethode aandehand vande
ouderdomvanhetduurzame produktiemiddeldewaardebepalen;
c. opbasisvanindexcijfersdeoorspronkelijke aanschafwaarde
opwaarderen totdenieuwwaarde.
Methodea,welke quaaanpakdeeenvoudigste is,kanniet
gebruiktwordenomdat nietalled.p.m.verzekerd zijnenhet
mogelijk isdatdewaardewaarvoor eenobjectverzekerd is,aanmerkelijk lagerkanzijndandevervangingswaarde.
Methodebisvoordeglastuinbouwontwikkeld. Inbijlage2
wordt dezemethodenader uitgewerkt enwordt eentoepassingvan
deze schattingsprocedureweergegeven.Hetbezwaarvandezemethode isdat zijuitgaat vaneen takgemiddelde endatperbedrijf
aanzienlijkeverschillenkunnenoptreden.Als indicatievoorde
investeringsachterstand isdemethodewelbruikbaar.
Uiteindelijk isgekozenvoormethode cwaarmet behulpvan
deindividuelebedrijfsgegevenseenbenaderingwordtgemaakt van
denieuwwaarde.Metdeaanschafwaardeperduurzaam produktiemiddel,eenindexvoor prijsstijgingen (bijlage3en4)endeouderdom (leeftijd)vanhet produktiemiddel kandenieuwwaardeworden
benaderd.Hetverschil tussendesomvande bedrijfseconomische
waardenvanalled.p.m.en50%vandenieuwwaardevanalled.p.m.
kanwordenaangemerkt alsinvesteringsachterstand eninmindering
wordengebracht opde reservecapaciteit.
Ad 2 Investeringen die slechtséénofenkelekerenindebedrijfscyclus voorkomen
Investeringen die slechtséénofenkelekerenopeenbedrijf
plaatshebben,hebbenbehalveopgrond,voornamelijk betrekkingop
bedrijfsgebouwen.
Tenaanzienvandeze tweedecategorievaninvesteringen zal
informatie overinvesteringsplannenbijdeboerof tuindermoeten
worden ingewonnen.Indienerinvesteringsplannen bestaan zalhet
verwachte investeringsbedrag opdereservecapaciteit inmindering
gebrachtworden.
Naast dezebedrijfsinvesteringenkunnenookincidenteleonttrekkingen indeprivésfeerplaatsvinden (b.v.aankoopvaneen
huis)dieindenabije toekomst deaanwezige reserves aanzienlijk
gaanverminderen.Informatiehieromtrent zalviadeboeroftuinder inhetmodelmoetenwordenverwerkt.
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Uiteindelijk resteert derisicoruimte,het bedrag aaninterneenexterne reserves,datkandienenvooroptredende schadegevallen.Dematewaarin eenboerof tuinderbereid isomdaadwerkelijk voorditbedrag risico telopenwordt bepaald doorde
financiëlevoordelenvanhetdragenvaneigen risicoenrisicohoudingvandeboeroftuinder.
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4. Toepassing van het rekenmodel

4.1 Benodigde gegevens
"Verzekeren ismaatwerk",zowordtweleensgesteld.Hoewel
het niet eenvoudig isdewaardevandeze sloganopzijnmerites
tebeoordelen,wordtwelduidelijkgemaaktdathetbijverzekeren
opeenindividuelebenadering aankomt.Bijtoepassingvanhet
rekenmodelgaathet erdusomdegegevensvanhet individuele
land-of tuinbouwbedrijf zoveelmogelijk indeberekening te
betrekken.
Uitgangspunt voorhet bepalenvandegemiddeldekasstroom
vormendedrieàvijf laatst uitgewerkte fiscaleboekjaren.Hieruitkunnennaasteengrootaantalfinanciëledatameestalook
kenmerkenoverdeduurzameproduktiemiddelenvanhetbedrijfwordenverkregen.Hetkomt nogaleensvoordat defiscaleboekhoudingvrijverachterloopt bijdeactuele situatie.Danzalmoeten
wordennagegaanoferindeperiode tussendevaststellingvande
laatsteboekhouding enhetmomentwaarop dedatavoorhetrekenmodelwordenopgenomen,wijzigingen indebedrijfsvoeringof
-uitkomsten totstand zijngekomendieaanpassingvandezedata
vereisen.
Voorts zijnmeestalnogaanvullende gegevensnodigvoorhet
bepalenvandeeventuele investeringsachterstand. Bovendienbestaathierbijbehoefteaannormatievegegevensvoorhetvaststellenvandevervangingswaarde van inhetverledenaangekochteproduktiemiddelen.Voor landbouwmachines englastuinbouw zijnhiervoor inrespectievelijk bijlage 3en4indexcijfers,afhankelijk
van jaarvanaanschaf,gegeven.
Voordeberekening vandeinvesteringsachterstand zijndan
perduurzaam produktiemiddeldriekenmerkennodig,namelijkjaar
vanaanschaf,aanschafwaarde enafschrijvingstermijn.Eenvoudigheidshalvewordt het lineaire afschrijvingssysteem gehanteerd.De
huidigebedrijfseconomischewaardevaneenduurzaam produktiemiddelkandanmetbehulpvandevolgendevergelijking (voor 1984)
worden bepaald:
Huidigebedrijfseconomischewaarde=

Nieuwwaardex

Afschrijvingstermijn- (1984-jaarvanaanschaf)
•
Afschrijvingstermijn

Denieuwwaardewordt perduurzaam produktiemiddelalsvolgt
vastgesteld:aanschafwaardex index (opbasisvan jaarvanaanschaf).
Zoweldenieuwwaarde alsdehuidige bedrijfseconomische
waardevanalleduurzame produktiemiddelenwordenperbedrijf
gesommeerd.Alsinvesteringsachterstand geldtnuhet verschil
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tussendesomvandehuidigebedrijfseconomischewaardenen50%
vandesomvandenieuwwaarden.

4.2 Voorbeeldberekening glastuinbouw
Erwordtuitgegaanvaneenglasgroentebedrijf,1haglas,
buisverwarming,combi-condensor,beweegbaar scherm,centrale
C02-dosering,schuur inclusiefkantineensanitair,bassin,met
devolgendefinanciëlegegevens:
Balansper31december 1983
Grond (1,2ha)
f 200.000,- Vreemdvermogen:
Duurz.produktiemidd.
500.000,- - lang
Liquidemiddelen
150.000,- -kort
Overigebezittingen
350.000,- Eigenvermogen
f 1.200.000,Financieringslasten:
Rente 10%vanf
450.000,- = f
45.000,Aflossing
" 50.000,Totaal
f 95.000,-

450.000,50.000,700.000,f 1.200.000,-

Kasstroom
Opbrengsten
Directe teeltkosten
Algemenekosten
Betaaldearbeid
Saldo

f 610.000,f340.000," 25.000," 60.000,-

Gezinsuitgaven
Belastingenenpremies
Cashflow

f 40.000," 30.000,-

Aflossingen
Betaalderente
"Vrije"cashflow

f 50.000," 45.000,-

" 425.000,f 185.000,-

70.000,f 115.000,-

f

95.000,20.000,-

Stel,rentepercentage 8%,aflossing10%.
Bijf20.000,-"vrije"cashflowwordtdeleencapaciteit dan
f 20.000,-:(0,8+0,10)=f111.000,-.
Liquidemiddelen
f150.000,Kortvreemd vermogen
f50.000,Reserveringvoor inkomensspreiding:10%
vanbetaaldekosten (incl.betaalde
arbeid)engezinsuitgaven
(f425.000,-+f40.000,-)
"46.500,- " 96.500,"Vrije"liquiditeit
f 53.500,-
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Totalereservecapaciteit enrisicoruimte
Leencapaciteit
"Vrije"liquiditeit
Totalereservecapaciteit
Investeringsachterstand (vlg.tabel4.1)
Risicoruimte

f 111.000,53.500,f 164.500,100.000,f 64.500,-

Tabel4.1 Berekeningvandenieuwwaarde,dehuidigebedrijfseconomischewaardeende investeringsachterstand
Froduktiemiddel

Gem.
jaar

van
aansch.

Aanschafwaarde

Index

Nieuw- Afsehr.Huidige
waarde termijnecon.
(1984) (inja-waarde
ren)
1)

Glasopstanden
1975 378.800 158/114 525.000 15
Verw.install. 1975 195.000 162/115 275.000 15
Overigeinstall.
(Klimaatbeheer*
singetc.)
1978 153.500 147/129 175.000 10
Mach.enwerkt. 1979 41.500 166/138 50.000
8
Totaal

210.000
110.000

70.000
20.000

1.025.000

410.000

1) Berekeninghuidigebedrijfseconomischewaarde:
Glasopstanden

:f525.000x 15-(1984-1975)=f210.000,15

Verwarm.install. :f275.000x 15-(1984-1975)-f110.000,15
Overigeinstall. :f175.000x 10-(1984-1978)=f 70.000,10
Mach.enwerkt. :f 50.000x 8-(1984-1979)=f 20.000,8
Deinvesteringsachterstand wordtnu:
0,5x f1.025.000,--f410.000,-=f100.000,-(afgerond).
Inditvoorbeeld iservanuitgegaandatergeeninvesteringsachterstand indebedrijfsgebouwen (excl.glasopstanden)bestaat.Indepraktijk zalinoverlegmetdeland-en tuinbouwer
moetenwordenbepaald oferopditpuntbinnenkort eengroteinvestering teverwachtenvalt.Overhetalgemeenishetnamelijk
nietgoedmogelijkvanuitdefiscaleboekhoudingeeneventuele
investeringsachterstand indebedrijfsgebouwenvast testellen.
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Depost "Overige inventaris" (o.a.veldinventaris,voorraden)isniet indeberekening opgenomen,omdat hieropnietwordt
afgeschreven energeeninvesteringsachterstand inkanbestaan.
Voorhet berekenenvandeleencapaciteit isderenteop8%
gesteld,omdat alleen rekeningwordt gehoudenmet langvreemd
vermogen.Bovendiengeeft ditpercentage ongeveerdehuidigerentevoetweer.
Infiguur4.1 zijndefinanciële gegevensvanhet alsvoorbeeld gegevenglasgroentebedrijfnogeensvermeld,dochnuvolgenshet schemauithoofdstuk3.
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iguur 4.1 Overzicht vandeberekeningenvande risicoruimte,voorbeeld glasgroentenbedrijf
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Bijlagen
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Bijlage 1. Verschillende methoden omde "vrije" liquiditeit te berekenen

Een bedrijf kan, ingeval van een schade,eigenmiddelen aanwenden.Dit zijn
dan demiddelen die niet vastgelegd zijn inhet bedrijf; de zogenaamde "vrije"
liquiditeit. Hierbijworden de liquidemiddelen zodanig gedefinieerd,dat ook de
middelen diebinnenhet jaarvrijkomen tot de liquidemiddelengerekend worden.
De stand van de liquidemiddelen zal binnen het jaar sterkwisselen, als gevolg
van het lopende en toekomstige produktieproces en de privë-uitgaven.Hoekan nu
toch opbasis van eenmomentopname in het jaar (de balansdatum)de reserves aan
"vrije" liquiditeiten, die inhet verleden zijn opgebouwd, berekendworden? Er
zijn verschillende methoden onderzocht:
1. "vrije" liquiditeit = liquide middelen+ incidentele vlottende activa - incidentele schulden;
2. "vrije" liquiditeit » liquide middelen+ vlottende activa-schulden op korte
termijn - werkkapitaal;
3. "vrije" liquiditeit - liquide middelen+ vlottende activa-schulden op
korte termijn+ of- correctiefactor
Ad 2Werkkapitaal iseenhoeveelheid kapitaal die nodig is ter financiering van
perioden binnen het jaar,waarin deuitgaven hoger zijndan de ontvangsten.
Ad 3De correctiefactor per balansdatum wordt berekend door de stand van de
liquide middelen- kort vreemd vermogen op de balansdatum te vergelijken
met de gemiddelde stand inhet jaar.Deze correctiefactor kan daarna
uitgedrukt worden als percentage van de kosten.
Een voorbeeld, waarin de driemethoden behandeld worden,wordt uitgewerkt
in eengrafiek+ tabel.
Enkele conclusies tenaanzien van dedrie methoden:
methode 1bepaalt een "vrije"liquiditeit die sterk afhankelijk isvan de
keuze vande balansdatum endewijze van financiering vanhet werkkapitaal
(uit de liquidemiddelen ofmet kort vreemd vermogen: augustus en
november).
Voordeel: geen normatieve schatting vanwerkkapitaal of correctiefactor,
hoewel het welmoeilijk tebepalen iswat incidenteel is.
methode 2 bepaalt een "vrije" liquiditeit die aande lagekant isvoor
bedrijfstypenmet sterkwisselende liquidemiddelen binnenhet jaarVoordeel: een safe schatting voor die bedrijfstypen.
methode 3 bepaalt een "vrije"liquiditeit die niet afhankelijk isvan de
keuze van de balansdatum en eengemiddelde positie geeft.
Nadeel: ermoeten correctiefactoren bepaald worden voor de verschillende
bedrijfstypen,maar binnen elk bedrijfstype treden aanzienlijke afwijkingen
op.

31

Bijlage 1 (vervolg)

Grafiek: Verloop vande liquidemiddelen-schuldenopkorte termijnvan een
bedrijf binnen een jaar

Liquide middelen minus
schuldenkorte termijn
120r100 80 .
60 40 20-

febr.

aug.

Tabel: Berekening van de "vrije" liquiditeit volgens 3methoden opverschillende tijdstippen ineen jaar (overeenkomende met de grafiek)

Mei

Liquidemidd. (excl.voorr.)
Voorraden
Kort vreemd vermogen
(Veldinventaris)
Werkkapitaal (2)
Liquide middelen minus
kort vreemd vermogen
Correctiefactor (3)
"Vrije" liquiditeit
volgensmethode 1
methode 2
methode 3
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Augu stus

November
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of

of

90
10

30

90

30
30

?

7

70

0

60
1
0

100
-22,5

90
30
77,5

Febr.

of
90
30
60

110
10

?

?

0

0

1
90

30

30

60

60

+47,5

+47,5

+17,5

+17,5

30
30

90
30

30
60

90
60

110
30

77,5

77,5

77,5

77,5

77,5

120 (77,5 gem.)
-42,5

Bijlage 2. Investeringsachterstand op glastuinbouwbedrijven op basis van
fiscale gegevens

De investeringsachterstand op eenglastuinbouwbedrijf is gedefinieerd als
het verschil tussen devervangingswaarde van de duurzame produktiemiddelen (dpm)
gemiddeld overde economische levensduur endeboekwaarde.Deze investeringsachterstand isvoor de steekproefbedrijven indeLEI-databank eenvoudig tebepalen, aangezien de dpm jaarlijks geherwaardeerd worden ende afschrijving voor
alle bedrijven uniform is.Voor bedrijven die geen bedrijfseconomische boekhouding hebbenmoet het cijfermateriaal geput worden uit de fiscale balans en resultatenrekening, waarin l.h.a.slechts het jaar van aanschaf, de historische
kostprijs en de huidige boekwaarde vermeld zijn.Ook is de fiscaleafschrijvingsmethode niet voor alle bedrijven gelijk.Bovendien vraagt een inventarisatie van debenodigde dpm op het huidige glastuinbouwbedrijf veelmankracht en
specifieke kennis.
Om deze redenen hebbenwe getracht ommet het in deLEI-databank beschikbare datamateriaal een eenvoudig hanteerbare formule te schatten,waarmee de
eventuele investeringsachterstand vrijnauwkeurig benaderd kanworden.Debasisveronderstelling van deze benadering is dat de ouderdom van de glasopstanden
(ca.40%van het geïnvesteerde vermogen)bepalend isvoor demoderniteit van het
bedrijf endaarmee voor de eventuele investeringsachterstand. De glasopstanden
zijn ingedeeld in 5categorieën:
Categorie 1:glasopstanden van 20 jaar enouder.
Categorie 2:glasopstanden van 15 tot 20 jaar.
Categorie 3:glasopstanden van 10tot 15 jaar.
Categorie 4:glasopstanden van 5tot 10jaar.
Categorie 5:glasopstanden vanminder dan 5 jaar oud.
Om bij de schatting schaaleffecten te elimineren isuitgegaan van de
investeringsachterstand perm2.
Investeringsachterstand perm2 (1981)= l.+38xcatl+30xcat2 +
t-waarden
(5,9) (5,8)
+21xcat3+8xcat4-21xcat5
t-waarden
(4,3) (1,7) (4,6) F-R = 82
R 2 - .65
Het hanteren van deze vergelijking maakt het mogelijk om bijhet berekenen
van de risicoruimte van eenglastuinbouwbedrijf, t.a.v.de investeringsachterstand, tevolstaanmet het opnemen van de oppervlakte glastuinbouw per bouwjaarcategorie.De bedragen ingld.perm2waarmee deze oppervlakten vermenigvuldigd
moeten worden, zijn vermeld inbovenstaande vergelijking. Voor andere jaren dan
1981 zullen deze bedragen vanzelfsprekend vermenigvuldigd moetenworden met een
prijsindexcijfer.
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Bijlage 3. Indexcijfers van aankoopprijzen van duurzame produktiemiddelen in
de landbouw (1973= 100)
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Trekkers
100
Ploegen
100
Freesmachines
100
Zaai- enpootmach .100
Spuitmachines
100
Mestverspreiders
en zelflossende
wagens
100
Mengmestverspr.
met vacuUmpomp
100
Opraapwagens
100
Hydraulische
kipwagens
100
Veldhakselaars/
maishakelaars
100
Zwadmaaiers/
100
zelfbinders
100
Maaidorsers
Opraappersen
100
Aardappelrooimachines
100
Bietenrooimach.
100
kranen en voor100
laders
Kuilvoersnijvork.
Cirkelschudders
Landbouwcirkelmaalers
Overige machines
en werktuigen
100
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108
112
109
118
108

123
128
124
131
117

136
136
131
143
120

149
149
139
151
128

155
156
145
160
141

169
163
150
170
147

173
176
157
183
151

114

126

139

148

153

164

174 189

204

222 231

114
118

126
132

128
145

133
154

139
163

140
175

146 155 162
192 205 220

164 167
233 240

110

128

130

137

144

150

159

170

186

193

195

107

122

136

150

155 165

180

189

199

212

223

107
112
108

124
132
120

130
148
131

133 146
161 165
139 143

149
178
147

157 182 197
192 200 218
154 164 170

295 215
230 246
176 185

115
112

130
125

138
141

150
142

161
144

172
161

181
177

218 225
206 218

103
100
100

122
110
108

133
118
120

136
125
127

141
135
136

143
140
146

150 163
144 150
153 162

176
163
169

183
169
172

194
181
181

100

108

119

122

127

134

141

146

147

153

162

112

127

139

147

154 162

173

180

194 203

211

168 182 196
188 206 220
164 174 186
194 205 215
161 168 183

192 208
188 202

208
231
190
221
187

Bijlage 4. Indexcijfers van aankoopprijzen vanduurzame produktiemiddelen in
de glastuinbouw (1973= 100)
Jaar

Gebouwen

Kassen

1973

100

100

100

100

100

100

1974

114

107

110

108

115

115

1975

126

114

115

114

122

122

1976

145

123

122

119

126

126

1977

150

127

130

122

130

127

1978

157

130

132

129

136

131

1979

160

130

136

132

138

134

1980

162

136

139

135

143

138

1981

166

140

148

137

149

143

1982

167

142

152

139

153

148

1983

168

147

156

142

160

154

1984

174

158

162

147

166

157

Verwarmingsinstallaties

Overige
install.

Machines en
werktuigen

Overige
inventaris
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