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1•Inleiding

Derentabiliteitvaneenbedrijf kanopverschillendewijzen
totuitdrukkingwordengebracht.Meestalwordt indetuinbouwhet
ondernemersoverschot inprocentenvandekostenalszodaniggehanteerd.Hetondernemersoverschot isdebeloningdieoverblijft
nadatalleproduktiefactoren zijnbeloond,overeenkomstig deuitgangspunten,diebijhetLEI-onderzoeknaarrentabiliteiteninkomengelden.
Dezerestbeloning,dieookopgevatkanwordenalsdegerealiseerdebeloningvoorbedrijfsleidingenondernemerschap, isin
wezenhetresultaatvandesamenwerkingvanalleproduktiefactorenenisdaaromalsgezamenlijkebeloningmoeilijk toerekenbaar
aandeindividueleproduktiefactoren.Ondanksditbezwaar isin
ditartikelderestbeloning toegerekend aandeproduktiefactor
kapitaal,hetgeen tendelezijnrechtvaardigingvindt inhet
sterkkapitaalintensieve karaktervandeglastuinbouwentevens
inhetfeitdatnietderentabiliteitvanindividuelebedrijven,
maardievangroepenbedrijvenwordtonderzocht.
Dezerestbeloningvormtdus-samenmetdevoorhetgebruik
vandeproduktiefactor kapitaalberekenderentekosten-devermogensopbrengst uitbedrijf.
Devermogensopbrengst vanhet totalevermogenvanhetbedrijf
bestaatuitdezevermogensopbrengst uitbedrijf enerzijdsende
inkomstenuitvermogenbuitenhetbedrijfanderzijds.
Daarhetnietmogelijk isdeactiva teonderscheiden inbedrijfs-enprivé-kapitaal,zalindezepublikatie zoveelmogelijk
het totalevermogenalsbasiswordengenomen.
Devermogensopbrengst istesplitsen ineengedeeltevoorhet
eigenvermogeneneenanderdeelvoorhetvreemdevermogen.
Onderzocht zalwordenwelke invloeddeverhouding tusseneigen
envreemdvermogenviahethefboomeffect 1)uitoefentopderentabiliteitvanheteigenvermogen indeglastuinbouw.
Degegevens zijnafkomstigvandebedrijvenvanhetrentabiliteits-enfinancieringsonderzoekindetuinbouw.
Dezebedrijvenvormeneena-selecte steekproefuitdegeïnventariseerdenvandeLandbouwtelling1972.
Hetonderzoekheeftechteralleenbetrekkingopbedrijven:
a.waarvandeondernemer eenagrarischhoofdberoepheeft;

1)Eenverschiltussenderentabiliteitvanhettotalevermogenen
debetaalderenteopvreemdvermogen,werktalseen"hefboom"
opderentabiliteitvanheteigenvermogen.

b.meteenbedrijfsomvangvanmeerdan60sbe1);
c.waarvandeomvangvandeglassectormeerdan60%vandetotale
bedrijfsomvang-gemeten insbe-omvat.
Vooreenverantwoordingvanderepresentativiteit vanhetonderzoekwordtverwezennaarde"inlichtingen"No.144enNo.146.
Deverdelingvanhetaantalbedrijvenperbedrijfstypenaar
solvabiliteit isalsvolgt:
Gemiddelde solvabiliteit in1974
Totaal minderdan
(=100%)
55%
Glasgroentenbedr.
Snijbloemenbedr.
Potplantenbedr.
Totaal

meerdan
55-75%
75%
aantalbedrijven

111
97
29

27 (25%)
43 (43%)
5 (20%)

39 (34%)
26 (24%)
11 (41%)
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75 (31%)

~76~(31%)

45 (41%)
28(33%)
13(39%)
86 (38%)

Inelkbedrijfstype isdespreiding insolvabiliteit zeer
groot.Gemiddeld isdesolvabiliteit 61%voordesnijbloemen-,
68%voordeglasgroenten-,en71%voordepotplantenbedrijven.De
verschillen ingemiddelde solvabiliteit tussendedriebedrijfstypenonderling zijnvoorhetdoelvanditonderzoeknietvanbelang,zodatalleglasbedrijvenalsééngroepwordenbeschouwd.
Alvorensenkelebeschouwingen tewijdenaanderentabiliteit
vanheteigenvermogen,zaleerstenigeaandachtwordenbesteed
aanderentabiliteitvanhettotalevermogeninrelatie totde
bedrijfsomvangentotdesolvabiliteit.Voorhetbepalenvanhet
eventueleverbandmetdebedrijfsomvangwordendeinkomstenbuiten
hetbedrijfbuitenbeschouwing gelaten.Deanalysezoumeerindringend zijn,indiendeactiva inbedrijfs-enprivê-kapitaal
kondenwordenonderscheiden.Ditisechternietmogelijk endaaromwordtvoordevaststellingvanhetbedrijfsvermogengewerktmet
het-vooreendeelnormatiefvastgestelde -begrip geïnvesteerde
vermogen.Ditgeïnvesteerdevermogenomvatdeverkoopwaardevande
grond,deeconomischeboekwaardevandedoedeenlevende inventaris
endenormalebehoefteaanvlottendemiddelen.
Debedrijvenzijnvoordevaststellingvanhetverband,ingedeeld ingroepenopbasisvandevermogensopbrengstuitbedrijf
uitgedrukt inprocentenvandeomzet.
Naastdeze"winstmargevandeomzet"isookdeomloopsnelheid
vanhetvermogenvanbelang.
Voordeinhoudvandegebruikterentabiliteitsbegrippenwordt
verwezennaardebegripsomschrijving opblz. 14
1)Sbe (standaardbedrijfseenheden)zijnverhoudingsgetallendie
eenbeoordelingmogelijkmakenvandebedrijfsomvangvanhetgehelebedrijf envandeafzonderlijkeproduktierichtingen.

Rentabiliteit van het totale vermogen en bedrijfsomvang

Tussenbedrijvenvanverschillende omvang-uitgedrukt in
sbe-bestaat eenaanzienlijkverschil inrentabiliteitvanhet
totalevermogen.Naarmatedebedrijfsomvanggroter is,isderentabiliteithoger (tabel1).
Derentabiliteitvanhettotalevermogenwordtgevormd doorde
vermogensopbrengst uitbedrijf endoordeinkomstenuitvermogen
buitenbedrijf.Bijgrotebedrijvenzijnlaatstgenoemde inkomsten
inabsolute zinhogerdanbijkleinebedrijven,maar inverhouding tothettotalevermogengeldthetomgekeerde.
Bijstijgendebedrijfsomvangneemtdegemiddeldevermogensopbrengstuitbedrijf toe-zowelabsoluutalsrelatief-,zodat
hetaandeelvandevermogensopbrengst buitenbedrijfafneemt.
Hetdeelvanderentabiliteitvanhettotalevermogendatafkomstig isuithetbedrijf,wordtgevormddoorhetproduktvande
vermogensopbrengst uitbedrijf inprocentenvandeomzetendeomloopsnelheid vanhetvermogen.
Deverschillen inrentabiliteitvanhettotalevermogentussenbedrijvenvanongelijkebedrijfsomvangwordenvooreenzeer
belangrijkdeelverklaard uitverschillen indevermogensopbrengst
uitbedrijf inprocentenvandeomzet.
Tussendevermogensopbrengst uitbedrijf (in %vandeomzet)
endeomloopsnelheid vanhetgeïnvesteerdvermogenbestaateen
positieverelatie-R=0,36 - (tabel2).
Vanenigerleirelatietussenomloopsnelheid enbedrijfsomvang isgeensprake.
Degemiddeld hogerevermogensopbrengst bijgroterebedrijven
leidt,doordegenoemdepositieverelatie tussenvermogensopbrengstenomloopsnelheid,bijgroterebedrijvenook toteenhogereomloopsnelheid.
Wanneerdevermogensopbrengst uitbedrijfnietgerelateerd
wordtaanhetgeïnvesteerde,maaraanhet totalevermogen(balanstotaal),danvertoontdeomloopsnelheid welaanzienlijkeverschillenvoorkleinereengroterebedrijven.Deredenhiervan ishet
relatief groteaandeelvanhetniet-produktievevermogen (vnl.bedrijfswoning)binnenhettotalevermogenbijkleinerebedrijven,
integenstelling totgroterebedrijven.
Hetrealatief lageaandeelvanproduktief aanwenbareactiva
indetotalebezittingen leidtviaeenlageomloopsnelheid tot
•eenlagererentabiliteitvanhettotalevermogen.Ditvormtvoor
"dekleinerebedrijveneenwezenlijkknelpuntvoorhetbehalen
vaneengunstigresultaat.Echter inhetkadervandeonderhavigeprobleemstelling -relatie tussenbedrijfsomvangen

Tabel 1. Rentabiliteit vanhettotalevermogenperbedrijfsomvangklasse
Bedrijfsomvang (insbe)
meerdan
360

totaal60-120 120-180 180-240 240-360
Glasgroentenbedr.in%van
allebedrijven

57

Gem.rentabiliteitv.h.tot.
vermogen
-vermogensopbr.
uitbedrijf
- inkomstenbuitenbedrijf

63

24

48

3,5

-3,8

1,8

4,8

4,5

5,7

1,8

2,4

2,0

1,8

1,7

1,4

12

10

10

Verm.opbr.uit
bedrijf in%
vandeomzet

Totaal

51

- 1

gem.verm.opbr.
uitbedr. in%
vandeomzet

minderdan-20%
- 20- 0%
0-10%
10-20%
meerdan20%

61

Aantal bedrijven
33
51
59
67
27

15
9
6
6
-

9
12
13
13
4

2
8
12
14
2

4
14
8
15
8

3
8
20
19
13
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36

51

38

49

63

Tabel 2. Deomloopsnelheid v.h.geïnv.vermogengemidd.perbedr.
onderscheidennaarbedr.omvangenverm.opbr.uitbedr.
Bedrijfsomvang (insbe)
totaal60-120 120-180 180-240 240-360
Vermogensopbr.
uitbedr.in%
vandeomzet
minderdan-20%1
0,54
- 20- 0%
J
0,67
0 -10%
10-20%
) 0,72
meerdan20% J
Allebedrijven
o7£5~

0,54
0,56
0,69
0,73
0,62

0,50
0,54
0,62

[0,58
•0,58
0,65

| 0,68

0,78

0,61

"o"77o"

}o,54

meerdan
360

|

0,52

0,70
0,67
0,86

0,68
0,68
0,74

~6T

ÏÏ767"

winstgevendheidvanhetdirectdaartoeaangewendevermogen -moet
vooreenvergelijking vandeomloopsnelheid vanhetvermogen tussenverschillende categorieënbedrijven,devermogensopbrengst
uitbedrijfnietgerelateerdwordenaanhettotalevermogen,
maar aandatdeelvanhet totalevermogendatdebedoeldeopbrengstheeftdoenontstaan (hetgeïnvesteerdevermogen).

3. Rentabiliteit van het totale vermogen en solvabiliteit
Vooreenbestuderingvanenigeaspectenvanhetfinancieren
inverschillendevermogensverhoudingenkerenweweer terugnaar
debalans (hettotalevermogen).
Erbestaateengrotediversiteit indesolvabiliteit tussende
onderzochtebedrijven (tabel3 ) .Bijnaeenderdevanallebedrijven isgefinancierdmetmeerdan45%vreemdvermogen,envanruim
eenderdevanallebedrijvenbestaathettotalevermogenvoor
meerdan75%uiteigenvermogen.
Inwelkemategaateenbeteresolvabiliteitnusamenmeteen
hogerevermogensopbrengst uitbedrijf inprocentenvandeomzet?
Uit tabel3blijktdatbinnendegroep(en)minderrendabelebedrijvenrelatiefmeerbedrijvenvoorkomenmeteenslechtere solvabiliteitdanbinnendegroep(en)meerrendabelebedrijven.
Deverschillen indespreidingvandesolvabiliteit perklassevermogensapbrengstleidentotduidelijkeverschillen indegemiddeldesolvabiliteitvandezegroepenbedrijven.Ditkengetal
bedraagtvooronrendabelebedrijven-(vermogensopbrengst negatief)
ca.60%envoorrendabelebedrijven (vermogensopbrengst positief)
ca.70%.
Dehoogtevandesolvabiliteit isvoorderentabiliteitvan
hettotalevermogenvanzeergeringebetekenis (R=0,17).Het
gaathier immersomde totalevermogensopbrengst voorhet totale
vermogen-ondernemersoverschot,berekenderenteeninkomenbuiten
bedrijf -,voordatdezeopbrengstwordttoegerekend aanheteigen
vermogen (totalevermogensopbrengst verminderdmetdebetaalde
rente)enaanhetvreemdevermogen (debetaalde rente).
Deonafhankelijkheid jegensdesolvabiliteitvanderentabiliteitvanhettotalevermogenblijktookuittabel4.
Voorelkegroepbedrijvenmetongeveergelijkevermogensopbrengstuitbedrijf (in%vandeomzet)isderentabiliteitvan
het totalevermogen inallesolvabiliteitsgroepen nagenoeggelijk.
Hoewelergeenrechtstreeksverbandbestaat tussenrentabiliteitensolvabiliteit,blijktderentabiliteitvandegroepmeer
solvabelebedrijvenhoger tezijndanvandegroepenminder solvabelebedrijven.Eenenanderwordtveroorzaaktdoorderelatief

Tabel 3. Onderscheidingvanalleglasbedr.naarsolvabiliteiten
vermogensopbrengst uitbedrijf

Totaal

Gem.solvab.in1974
Gem •solvab.(ongew.)
in 1974perklasse
minder
meer
dan75%vermogensopbrengst
dan55%55-75%

Verm.opbr. uit
van
bedr.in%
deomzet

(100%)

minderdan -20%
- 20 • - 0%
0 • -10%
10 - -20%
meerdan
20%

33
51
59
67
27

12(27)11(39)
23(41)15(35)
19(30)20(26)
14(27)22(30)
7(32) 8(20)

10(34)
13(24)
20(44)
31(43)
12(48)

Totaal
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75(31)76(31)

86(38)

%

%

%
62%
57%
69%
69%
70%

Tabel4. Derentabiliteitv.h.totalevermogen,gemidd.perbedr.,
onderscheidennaarsolvabiliteit enverm.opbr.uitbedr.
Gemiddelde solvabiliteit in 1974
minderdan55%
55- /f5% meerdan75%
Vermogensopbr.uit
bedr.in%v.d.omzet
minderdan-20%
- 20 - 0%
0 -10%
10 -20%
meerdan
20%
Allebedrijven

10
2
4
9
15

10
1
4
9
15

- 13
0
5
9
15

4,2

4,7

6,5

Tabel5. Derentabiliteitvanheteigenvermogen,gemiddeldper
bedrijf,onderscheidennaar solvabiliteit envermogensopbrengstuitbedrijf
Gemiddelde solvabiliteit in 1974
minderdan55% 55-75% meerdan75%
Vermogensopbr.uit
bedr. in%v.d.omzet
minderdan -20%
- 20 - 0%
0 - 10%
10 - 20%
meerdan
20%

41
16
0
12
24

20
6
3
10
18

- 17
- 1
5
9
16

groteconcentratievansterkwinstgevendebedrijvenindegroep
sterksolvabelebedrijven,enderelatief groteconcentratie
vanverliesgevendebedrijvenindegroepenminder solvabelebedrijven (tabel3 ) .

4. Rentabiliteit van het eigen vermogen en solvabiliteit
Deinvloeddiedeverhouding tusseneigenenvreemd vermogen
heeftopdegroottevanderentabiliteitvanheteigenvermogen,
blijktuittabel5.Inhetalgemeengeldtdatslechtsbedrijven
met eenvermogensopbrengst uitbedrijf groterdan 10%vandeomzet (35%vanallebedrijven)eenredelijkevergoedingvoorhet
eigenvermogenbehalen (vóórbelasting!).Bedrijvenmeteennegatievevermogensopbrengst uitbedrijf (39%vanallebedrijven)
krijgengeenofzelfseen (sterk)negatievevergoedingvoorhet
beschikbaarstellenvaneigenvermogen.
Hetinbelangrijkematefinancierenmetvreemdvermogenbetekentvoorzeerrendabelebedrijveneenpositievebijdrageaande
rentabiliteitvanheteigenvermogenenvoorzeeronrendabelebedrijveneennegatievebijdrage.
Debijdragediehetfinancierenmetvreemdemiddelenlevert
aanderentabiliteitvanheteigenvermogen-hetverschil tussenderentabiliteitvanheteigenenvanhet totalevermogen 1)
isweergegeven intabel6.Hoelagerdesolvabiliteit is,deste
groterwordtdepositieveofnegatievebijdrage 2) (afhankelijk
vanhettekenvanhetverschil tussenderentabiliteitvanhet
totalevermogenendebetaalderentekosten inprocentenvanhet
vreemdevermogen).

1) Eenmeergebruikelijkemethodeomhethefboomeffectweerte
geven ishetberekenenvande leverage-factor (Rent.Eig.Vermogen/Rent.TotaalVermogen).Bijhetgroteaantalgroepenbedrijvenmeteennegatieverentabiliteitvanheteigenvermogen
ofzelfsookeennegatieve rentabiliteitvanhet totalevermogenisditkengetalmoeilijkhanteerbaar enverliestzijn
waarde.Deabsoluteverschillen tussenderentabiliteitvan
heteigenentotalevermogengevendeinvloed diehetfinancierenmetvreemdvermogenheeftopderentabiliteitvanhet
eigenvermogendanbeterweer.
2) Dehoogtevandebijdragewordtvooreenbelangrijkdeelverklaarddoorhet'aandeelvanhetvreemdevermogen inhettotale
vermogen (R=0,28)enerzijdsendoordehoogtevandevermogensopbrengstenuitbedrijf (R=0.53)anderzijds.Beidefactorenverklaren tezamen 34%vanhetverschil tussenderentabiliteitvanheteigenenhet totalevermogen.

Tabel6. Debijdragevanhetvreemdevermogenaanderentabiliteitv.h.eigenvermogen,gemidd.perbedr.,onderscheidennaarsolvabiliteit envermogensopbr.uitbedrijf
Gemidde 1de i solvabiliteit in 1974
Minderdan 557.
55-75%
meer dan 75%
Vermogensopbr.uit
bedr.in%v.d.omzet
minderdan-20%
- 20 - 0%
0 - 10%
10 - 20%
meerdan
20%

-31
- 14
- 4

III
I

3
9

II

-4
-1
0
0
.1

-l

1 .13.1

Tabel 7. Debetaaldeendeeffectieverentekostenvanhetvreemde
vermogengemidd.perbedr.,onderscheidennaarsolvabiliteitenvermogensopbrengstuitbedrijf
Gemiddelde solvabiliteit
minclerdan55% 55-75%

i)
Vermogensopbr.uit
bedr.in%v.d.omzet
minderdan-20%
- 20 - 0%
0
10%
10
20%
meerdan
20%

1) 3) 0

i)

3)

in1974
meerdan75%

0 2) 3)

7,1 23,9 16,87,7 26,1 18,4 5,6 23,5 17,9
7,6 17,0 9,4 7,7 16,2 8,5 6,3 13,4 7,1
7.010,2 3,2 7,0 9,3 2,3 5,2 5,7 0,5
7.1 4,5 -2,67,5 6,0 -1,5 4,9 1,1 -3,8
7,3
0-7,3 8,5 2,3-6,2 2,6-9,8-12,4

1)betaalderente;
2)effectieverentekosten;
3)verschil tusseneffectieveenbetaalderentekosten

Tabel8.

De invloedvandeaftrekbaarheidvanbetaalderentekostenvoordeinkomstenbel.opderentabiliteitvanhet
eigenvermogenper 10%marginaalI.B.-tarief
Gemiddeldesolvabiliteit in1974
minderdan 552' 55-75%"
meer dan75%
0 2)
0
2)
2)
1)

Vermogensopbr.uit
bedr.in%v.d.omzet
0 - 10%
10 - 20%
meerdan
20%

-4 +0,9
3 +0,9
9 +0,9

-1 +0,4
1 +0,4
3 +0,5

0
0
1

1)bijdragevr.vermogenaanderentabiliteitv/heigenvermogen;
2)verhogingv.d.rentabiliteitv/h eigenvermogendoorbelastingaftrekvanbetaalderentekostenper 10%marginaal I.B.-tarief.
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0
0
0

Debedrijven zijningedeeld indevolgendegroepen:
Geringnegatieveofgeringpositieve
hefboomwerking
II.Positievehefboomwerking
III.Sterknegatievehefboomwerking

69%vanallebedrijven
1J9

M

19% "

II

"

II

"

Voordegrootstegroepbedrijven ishethefboomeffectzeergering.Hetbetreftbedrijvenmeteenhoge solvabiliteit (meerdan
75%),maar tevensbedrijvenmeteenlageresolvabiliteiteneen
relatiefkleine (positiefofnegatief)vermogensopbrengst.
Debedrijven ingroep IIprofiterendoordehogevermogensopbrengstendelagesolvabiliteitvandepositievewerkingvanhet
hefboomeffect.
Deuitwerkingvandeevenals indegroep IIlagesolvabiliteit isvoordebedrijven ingroep IIIdoordesterknegatieve
vermogensopbrengsten preciesomgekeerd:deverschuldigderentevergoedingvoor.hetvreemdevermogendienietuitdeaanwending
vanditvreemdevermogen inhetproduktieproces isvrijgekomen,
moetnuwordenonttrokkenaandevergoedingvoordeeigenmiddelen.Omdathetproduktieprocesookvoordeeigenmiddelengeen
vergoedingheeftopgeleverd (zelfseengroot tekort,gemiddeld
perbedrijf),wordtdemoeilijke situatievandezebedrijvennog
vergrootdoordevasteaansprakenvandevreemdevermogensverschaffers.

5. Solvabiliteit en effectieve rentekosten
Deinvloed vandiversevermogensverhoudingen opderentabiliteitvanheteigenvermogenkanookdoordeeffectieverentekostenwordenweergegeven.Deeffectieverentekosten zijngelijkaan
debetaalderentekostenverminderdinel dn bijdragevanhetvreemdevermogenaanderentabiliteitvanheteigenvermogen.
Het inwerkelijkheidbetaalderentepercentagevoorhetvreemdevermogenisonafhankelijkvandehoogtevandevermogensopbrengstenvandesolvabiliteit (tabel7).Het lagerentepercentagebijzeersolvabelebedrijvenwordtveroorzaaktdoorhetrelatiefgroteaandeelniet-rentedragend vermogen (schuldenopkortetermijnwaarvoor inhetalgemeengeenexplicieterentekosten
wordenbetaald)binnenhet totalevreemdevermogen.
Deeffectieverentekostenvertonendaarentegenweleensterke
samenhangmetdematevanwinstgevendheid.
Voorbedrijvenmeteenvermogensopbrengst uitbedrijfminder
dan 10%vandeomzetovertreffendeeffectieverentekostendebetaalderentekosten,terwijlbedrijvenmeteenvermogensopbrengst
uitbedrijfmeerdan 10%vandeomzetprofiterenvaneenpositievebijdragevanhetvreemdevermogenaanderentabiliteitvanhet
eigenvermogen,zodatdeeffectieverentekosten lagerzijndande
betaalde.
11

Bijenkelezeerrendabelebedrijven isdebijdrage zelfshogerdandebetaalderentekosten.

6. Solvabiliteit en de aftrekbaarheid van betaalde
rentekosten voor de inkomstenbelasting
De invloedvanhethefboomeffectwordtverkleind ofvergroot,
doordatdebetaalderenteophetvreemdevermogenaftrekbaaris
voordeinkomstenbelasting.Calculatiesdiemetditbelastingaspectrekeninghouden,kunnennietwordengemaaktwegenshetontbrekenvangegevensoverdegroottevanhetbelastbaar inkomen
perbedrijf,zodatmarginalebelastingpercentages die inditkadervanbelangzijn,nietberekend kunnenworden.Globaalkanmen
zeggendathetbelastingaspect tenaanzienvandefinanciering
metvreemdemiddelen,zichalleendoetgelden indegroepenIIen
III.
Voordebedrijven ingroep IIIzaldeaftrekbaarheidvande
rentekosten tochechterweinigpositieve invloedhebbenopderentabiliteitvanheteigenvermogen,daarookhetfiscale inkomen
zolaagzal zijn (ofzelfsnegatief)datgeenofslechtseengeringeaanslag zalwordenopgelegd.
Debedrijven ingroep IIzullenwelprofiterenvandeaftrekbaarheidvandebetaalderenteopvreemdvermogenvoorde inkomstenbelasting.Doordezebelastingvermindering dalenderentekosten,zodatdebijdragevanhetvreemdevermogenaanderentabiliteitvanheteigenvermogengroterwordt.
Hoeweldemarginale I.B.-tarievennietbekend zijnenwaarvan
ookeenschattingonmogelijk isdoor talvanbijzondereomstandighedendiebepalend zijnvoordehoogtevandittarief-zowel
zakelijk (bv,investeringssubsidie),alspersoonlijk (gezinssamenstelling,persoonlijkeverplichtingen,buitengewone lasten)-kan
weleenglobale indrukgegevenwordenvandeinvloeddiedeaftrekbaarheid vanrentebetalingenheeftopderentabiliteitvan
heteigenvermogen.Deberekeningen zijnbeperkt totdegroepen
bedrijvenmeteenpositieve rentabiliteitvanhettotaalvermogen,
zodataannemelijk isdatdemeestebedrijven indezegroepeneen
aanslag indeinkomstenbelasting zullenontvangen;onderzocht
zijndegroepenmet eenvermogensopbrengst uitbedrijfvan0-10%,
10-20%enmeerdan20%vandeomzet.
Intabel8wordtde invloed opderentabiliteitvanheteigen
vermogenvandeaftrekbaarheidvanderentebetalingenvoordeinkomstenbelasting berekend per 10%marginaal I.B.-tarief.Zoudit
percentage 20,30,40%enz.bedragen,danisdeinvloed resp.2,
3of4maal zogrootalsbijhetmarginale tariefvan10%.
De invloed opderentabiliteitvanheteigenvermogenvande
aftrekbaarheidvanrentebetalingenhangt sterksamenmetdehoogte
vandesolvabiliteit:
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- solvabiliteitmeerdan75% : geeninvloed;
- solvabiliteit 55-75%
: positieve invloedvan0,4%bij
eenmarginaal tariefvan 10%;
- solvabiliteitminderdan55%: positieve invloedvan0,9%bij
eenmarginaal tariefvan 10%.
Binneniedere solvabiliteitsklasse isdeinvloed opderentabiliteitvanheteigenvermogenbijalledrieonderscheidenvermogensopbrengstcategorieënvrijwelgelijk.
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Begripsomsehrijving
Omzet

Opbrengstenuitbedrijf in1974

Solvabiliteit

Dematewaarindebezittingenmet
resp.eigenenvreemdvermogenzijn
gefinancierd (Eigenvermogen,uitgedrukt inprocentenvanhettotale
vermogen).

Totaalvermogen

Balanstotaal,gemiddeld in1974.

Geïnvesteerd vermogen
per1-1-1974

-deverkoopwaardevandegrond;
-deeconomischeboekwaardevande
dodeenlevendeinventaris;
-denormalebehoefteaanvlottende
middelen.

Omloopsnelheid vanhettotale,c.q.geïnvesteerde
vermogen

Opbrengstenuitbedrijf (omzet)in
procentenvanhet totalec.q.geïnvesteerdevermogen.

Vermogensopbrengst uitbedrijf(in%vandeomzet)

Hetondernemersoverschotvermeerderdmetdeberekenderente (in%
vandeopbrengstenuitbedrijf)in
1974.

Vermogensopbrengstenbuitenbedrijf

Inkomenbuitenbedrijf (o.a.huurwaardeeigenwoning,inkomenuit
vermogen)in1974.

Totalevermogensopbrengsten

Vermogensopbrengsten uitenbuiten
bedrijf in1974.

Rentabiliteitvanhettotalevermogen (RTV)

Totalevermogensopbrengsteninprocentenvanhet totalevermogen,gemiddeld in1974.

Rentabiliteitvanhet
eigenvermogen (REV)

Totalevermogensopbrengstenminus
debetaalderente inprocentenvan
heteigenvermogen,gemiddeld in
1974.

Rentabiliteitvanhet
vreemdevermogen (RW)

Debetaalderentekosten inprocentenvanhetvreemdevermogen,gemiddeld in1974.

Bijdragevanhetvreemde
vermogenaanderentabi-

Hetverschil tussenderentabiliteit
vanhet totalevermogenendebe-
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liteitvanheteigenvermogen

taalderente (in%vanhetvreemde
vermogen),uitgedrukt inprocenten
vanheteigenvermogen
W
(RTV-R W ) x ™

Effectieverentekostenvan
hetvreemdevermogen

Debetaalderentekostenverminderd
metdebijdragevanhetvreemde
vermogenaanderentabiliteitvan
heteigenvermogen.

Leveragefactor

Derentabiliteitvanheteigenvermogeninprocentenvanderentabiliteitvanhettotalevermogen
(REV/RTV)
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Samenvatting en conclusie

Inditartikel isderestbeloning (ondernemersoverschot)die
overblijft,nadatalleproduktiefactoren eenbeloninghebbenontvangen,inzijngeheel toegerekend aandeproduktiefactorkapitaal.
Devermogensopbrengst uitbedrijf (restbeloning enberekende
rente)wordt tezamenmethetinkomenbuitenhetbedrijfgerelateerdaanhet totalevermogen (rentabiliteitvanhet totalevermogen).
Vooreenverklaringvanderentabiliteitsverschillen tussen
deonderzochtebedrijven iseenindelinggemaaktnaarbedrijfsomvang.
Depositieverelatie tussenbedrijfsomvangenrentabiliteit
hangtnauwsamenmeteenduidelijkhogerevermogensopbrengst uit
bedrijf inprocentenvandeomzetbijeentoenemendebedrijfsomvang.Detotalevermogensopbrengst komt tengoedeaandiversecategorieënvermogensverschaffers:deondernemer alsverstrekker
vanheteigenvermogenenanderen (familie,bankene.d.)alsverstrekkersvanvreemdvermogen.
Doelvanhetonderzoek isna tegaanwelkedegevolgenzijn
vanhetfinancierenvandevermogensbehoeftemeteenkleinereof
groterehoeveelheid vreemdvermogenvoordehoogtevandebeloningdieresteertvoordeondernemer (rentabiliteitvanheteigen
vermogen).Het inbelangrijkematefinancierenmetvreemdvermogenbetekentvoorzeerrendabelebedrijveneenpositievebijdrage
aanderentabiliteitvanheteigenvermogen (12%vanallebedrijvenprofiteertvandezepositievehefboomwerking)envoorzeer
onrendabelebedrijvenwerktdezefinancieringswijzebijzondernegatiefuit (19%vanallebedrijven).Ditvoordeel ofnadeelkan
ooktotuitdrukking gebrachtwordendoordebetaalderentekosten
voorhetvreemdevermogenmetditbedrag teverminderenofte
vermeerderen.Dehoogtevandealdusberekende effectieverentekostenvarieertvanca.25%voor zeeronrendabelebedrijventot
ca.0%voorzeerrendabelebedrijven.
Tenslotteheeftdeaftrekbaarheidvanrentebetalingenvoor
de inkomstenbelasting eenpositieve invloed opdeomvangvande
bijdragevanhetvreemdevermogenaanderentabiliteitvanhet
eigenvermogen.Wegensonbekendheidmetgegevensvandehoogte
vanhetbelastbaar inkomen,konmetditfiscaleaspectnietper
bedrijfrekening gehoudenworden.Volstaan isomde invloed opde
rentabiliteitvanheteigenvermogenvoorenigemarginaleinkomstenbelastingtarievenaantegeven.Deze invloedbedraagtper10%
marginaal tariefvoormatigmetvreemdvermogengefinancierdebedrijven 5%envoorzwaksolvabele (minderdan50%)bedrijvenca.1%.
Degevarenvoorderentabiliteitvanheteigenvermoj'endieeen
scherpefinancieringbijbedrijvenmeteengeringevermogensopbrengstuitbedrijfmet zichmeebrengt,blijkenduidelijkuitde
gepresenteerde cijfers (tabel6 ) .
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Uitgaandevandeinhetalgemeenmatigerentabiliteitsverwachtingvoordetoekomstigejarenindeglastuinbouw,magworden
verwachtdatdezebedrijvenmettoenemendemoeilijkheden tekampenzullenkrijgen.
Devoorhetinstandhoudenenmodernisering (diepte-investeringen)vanhetbedrijf sterkgestegenvermogensbehoeftekanbij
eengeringebesparingscapaciteit nietandersdandooreenuitbreidingvanhetvreemdvermogenwordengefinancierd.Dehieruit
voortvloeiendeongunstigerwordendefinancieringsverhoudinglegt
eenzwaardere lastophetbedrijfwegensadditionelefinancieringskosteneneenverminderingvanhetweerstandsvermogen.Dit
financieringsaspectdatzelfsvandirecteinvloedkanzijnophet
voortbestaanvandeonderneming,vereistbijdebeoordelingvan
dewinstgevendheid endeacceptatievannieuwe investeringenruimeaandacht.
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