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In 1982 zijn de bedrijfsuitkomsten in dekottervisserij aanmerkelijk
verslechterd. De oorzaken hiervan zijn de lage (tong)prijzen en de gestegen
energiekosten. Deze teruggang doet denken aan de inzinking in 1974/75.Het is
voorstelbaar dat nuweer,evenals indeze beide laatste jaren,overreacties in
neerwaartse richting optreden. Met het oog hierop zijn in deze publikatie een
aantal overwegingen beschreven die dienenmee te spelen bij een evenwichtige
oordeelsvorming t.a.v.de positie van de individuele bedrijven.
In het tweede gedeelte van de publikatie wordt de financiële positie van
de kottervisserij per ultimo 1980 beschreven, hetgeen isaangevuld met ramingen
voor 1981. Indit gedeelte isnog de positie van de bedrijven die een nieuw
schip in de vaart hebben gebracht nader geanalyseerd.
Kottervisserij/Financiering/Bedrijfsresultaten
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TENGELEIDE

Indeloopvan 1982zijndebedrijfsresultaten indekottervisserijslechtergeworden.Oorzakenzijndesomskrappevangsten,maarvooraldelageprijzen
vankleinetongendenogsteedsstijgendekosten.Bovendiendrageneenaantal
bedrijvenhogefinancieringslastenmetzichmee.
Reedseerderheeftdekottervisserij eenernstigeinzinkingmeegemaakt,
namelijkin1974en 1975.Ooktoendaaldendebedrijfsuitkomstensterkdoorlage
prijzenensterkgestegenprijzenvoorenergie.Bovendienwarentoenveelbedrijvenonveiliggefinancierd,namelijkmeteenhoogpercentagevreemdvermogen.
Enkelekredietverschaffersmeenden toenijlingsdebeschermendekredietparapluie
temoetendichtklappenzondergoed tebeseffendatoplangeretermijngezien de
jaarlijksecash-flowvandebedrijven,aangedeeltelijkverdiendeafschrijvingen,
behoorlijkhoogis.
Voordeindividueleondernemersindekottervisserij,hetgeorganiseerde
bedrijfsleven endekredietverstrekkendebedrijvenishetzaakookdehuidige
ongunstigeomstandighedenophunjuistewaardetetaxeren.Uitdegebeurtenissen
anno 1974/75kanleringwordengetrokken.
OpverzoekvanhetVisserijschapzijninzeerkortbestek eenaantaloverwegingenopgesteld,dieo.i.bijdebeoordelingvandeindividuelepositiebehorenmeetespelen.Indeel2isinverbandmetdebetekenisvanhet1eenvermogeneenartikelopgenomendateerderisgepubliceerd in"Visserij"van
mei/juni1982.
Dezenotitiebiedtopzichzelfgeenvolledigeoplossingvoordebestaande
kwalen.Welkanmenoverwegingenvindenomtoteenevenwichtigebeoordelingte
komen.

DenHaag,november 1982

AfdelingVisserijenBosbouw

1. DEHUIDIGEFINANCIËLEPROBLEMENINDEKOTTERVISSERIJ-OPNIEUWEENOVERREACTIE?

Nietweinigkottereigenaren zienmomenteel (najaar1982)hunbedrijf inde
knelkomenalsgevolgvaneenschaarbeweging,diebestaatuitdalendevisprijzen
eneennogsteedsverderstijgendeolieprijs.Deproblemenwordennogverscherpt
doordatnogalveelkottereigenarenhogefinancieringslasten opzichgenomenhebbenbijhetkopenvaneennieuwoftweedehandsschip.Erdoenzichmomenteeldan
ookbijsommigebedrijven liquiditeitsproblemenvoor.
Dehuidigeproblematiekzouertoekunnenleidendatuitsluitendongunstige
factorenhetoordeelgaanbepalen;hetgevolghiervankandanzijndatalte
sterkwordtgereageerdopdehuidigefinanciëleproblemen.Ditheftigreageren
opgunstigeontwikkelingen is,oplangeretermijnbezien,eeninhetoogspringendkenmerkindekottervisserijenookindedaarmeeverbondenbedrijfstakken.
Intijdenvanopgang,met eensterkoptimismeindekottervisserij isvan
LEI-zijdeweleensgewaarschuwd tegeneenaltelichtvaardignemenvaninvestetingsbeslissingen; erwerddaarbijdangewezenopongunstigeontwikkelingendie
zoudenkunnenoptreden.Nuhetdenkbaarisdateenoverreactieoptreedtopeen
neergaandeontwikkelingkanhetnuttigzijndatvanLEI-zijdewordtgeargumenteerdwaaromtegenvallershettoekomstbeeldvoordekottervisserijnietvolledig
zwartmoetenkleuren.Dehiernavolgendeargumentenzijninhetbijzondertoegespitst opdeomstandighedenbijdefinancieringomdatdebedrijveninditopzichtheteerstklemkomentezitten.

i.l Weerstandsvermogen van de bedrijven
Overreagerenopneergaandeontwikkelingenkanleidentotzichzelfversterkendekettingreactiesinneerwaartserichting.Metnamegeldtditvoorhetverkopenvanschepeninhetgevaldatkredietnemersniet tijdigaanhunverplichtingenkunnenvoldoen.
Eenkenmerkbijdefinancieringvankottersisdatdewaardevanhetschip,
datalszekerheidmoetdienen,erginstabielis.Dekansisgrootdatdeze
waardegeringis,juistwanneer ditonderpandinslechtetijdenmoetwordenaangesproken.Hetlijktdanookeenverstandigbeleidvandefinanciersomnietal
tezeertevertrouwenopdewaardevanhetonderpand.Oplangeretermijnbezien
kandesterkeoverlevingsdrangvandeindividuelekottervisser,dieintijdvan
noodnaarvorenkomt,meerzekerheidbiedendanhetzakelijkonderpand.Een
hoogleraarindeleervandefinancieringheefteensgewezen 1)ophetbeginsel
van"krachtnaarkruis",alsbestanddeelvanhetweerstandsvermogenvanhetbedrijf.Voorkottervissers isditbeginselzekervantoepassing.Hetverleden
leertdatbedrijvenhierdooreencrisisoverleven,hoewelditaanvankelijkonmogelijkleek.
Deze"taaiheid"vandebedrijvenrechtvaardigtvoordefinanciereendenken
opwatlangeretermijn,waardooruiteindelijkdefinancieringsverplichtingen in
veelgevallenbeternagekomenkunnenwordendaninhetgevalvanonmiddelijke
verkoopvanhetschip.
1.2 Looptijd van de kredieten
Delooptijdvandekredietenaankotterbedrijven isinhetalgemeennogal
kortinvergelijkingmetdetechnischelevensduurvanhetschipenveelalook
t.o.v.deeconomischelevensduur.Deontvangenleningdientindemeestegevallenin8à10jaarterugbetaald teworden,hoewelhet schipdaarnanogheel
1) Prof.A.I.Diepenhorst:Beschouwingenoverdeoptimalefinanciëlestructuurvandeonderneming; inaugurelerede,Rotterdam 1962.

goed in staat isom eenbehoorlijke kasstroom op tebrengen.
Uit onderstaande tabel blijkt hoe het verlengen van de looptijd van de
lening de jaarlijkse financieringslast kan verminderen.

Tabel l.l Looptijd enjaarlijkse financieringslast
Bedrijf met
(Bedragen x f 1000)

Lening (naaftrekWIR-premie)
Aflossing (10jr. resp. 8 jr)+
rente (10,5%)
Aflossing (15jr. resp. 12jr)+
rente (10,52)
Gemiddeld bruto-overschot 1)in 1981:
Maatschapkotters boven 1100pk
idem
401 - 800pk

nieuwe
kotter

2e hands gekocht
schip

1400pk

600pk

1900

580

390

133

326

109

346
146

Het vreemd vermogen op lange termijn indeze tabelweerspiegelt dedoorsneesituatie bij de financiering van eenkotter 2 ) .Verlenging van de looptijd van
een lening metdehelft heeft eenbelangrijke vermindering van de financieringslast tot gevolg. Indat geval komt deze gemiddelde verplichting beduidend onder
het gemiddeldebruto-overschot in 1981,ofwel dekasstroom diebeschikbaar was
voor het voldoen aan de financieringsverplichtingen.
Wanneer het bruto-overschot dit jaarbelangrijk zou dalen zullen toch nog
veel kottereigenaren, die hunbedrijf opnieuwhebben gefinancierd, hun verplichtingen goedkunnen nakomen bij eenverlenging van de looptijd vande lening.

1.3 Ruimte voor de f i n a n c i e r i n g s l a s t e n
Inde hiervoor genoemde tabelkomt al enigszins naar voren dat de financiële situatie in 1981 nog niet zoslecht was.Dit blijkt ookuit het doorhét
LEIberekende totalenetto-resultaat voor dekottervisserij als geheel. In 1981
kwam dit uit op eennetto-tekort van 5min. tegenover een tekort van f 2 min.
in 1980.Hierbij moet bedacht worden dat deberekende afschrijvingen aanmerkelijkboven de aflossingen ophet vreemd vermogen uitkwamen. Dit bezien van aflossingen inplaats vanafschrijvingen dient te gebeuren wanneer men als invalshoek de liquiditeits-situatie opkorte termijnbeziet in plaats vande continuïteit van debedrijven op langere termijn.Het positieve verschil tussen afschrijvingen en aflossingen in 1981betekent dat in dat jaar debedrijven in
doorsnee goed aanhun verplichtingen konden voldoen.
Inhet hiernavolgende hoofdstukwordt een indruk gegeven van deomvang van
denetto-kasstroom (naaftrekvan aflossing enbetaalde rente)voor dekottervisserij als geheel in 1981.Bij een totaalbruto-overschot van ruim f 82min.
indat jaarmaakte deze netto-kasstroom hiervan nog ongeveer 20%uit.Ook hieruit komt naarvoren dat de liquiditeitssituatie vorig jaar inhet algemeen nog
betrekkelijk gunstigwas.De ongunstige ontwikkelingen in dit jaarbehoeven dan
ookniet te leiden toteen eenzijdig pessimistische instelling, vooral niet
omdat hetweerstandsvermogen van debedrijven nog niet volledig is aangesproken,
1) Bedrijfsresultaat voor aftrekvan afschrijving en rente;voor de schippeieigenaar is eenberekend "deel"indekosten begrepen.
2) VolgensLEI-waarnemingen tot enmet 1980.

zoalsookuitdebeidevorigepuntennaarvorenkwam.Inditverbandkanerook
opwordengewezendatdefinancieringslastenvandebedrijvenindetoekomst
geringerzullenwordenalsgevolgvanhetlagerwordenvanderente-verplichtingen.Bovendienkandedrukvandefinancieringsverplichtingen geringerworden
bijeenvoortgaandeinflatie.Deprijsstijgingen zullenindetoekomstvermoedelijkgeringerzijndanindeafgelopenperiode;wanneerechteroplangeretermijndevisprijzenendeprijzenaandekostenkantgemiddeld indepaslopenmet
dealgemeneinflatiekomtervanzelfmeerruimtevoordenominaaldalendefinancieringslasten.

1.4 Les uit het verleden
Hetverledenleertdathetnietjuistisomineensituatiemetproblemen
voordekottervisserij geenlichtpuntenindetoekomstmeer tezien.Aanhet
eindvan 1973,nahetuitbrekenvandeoliecrisis,haddensommigenbinnenen
buitendekottervisserij geenenkelvertrouwenmeerindetoekomst.Indejaren
1974totenmet 1976gingdekottervisserij inderdaaddooreendiepdal;daarna
kwamtochhetherstelin 1977en 1978bijzondersnel.
InhetkadervanhetfinancieringsonderzoekvanhetLEIisdebalanspositie
vanenkeledeelnemendebedrijvensinds 1972gevolgd.Hierdoorwordteengoed
beeldverkregenvandeuitwerkingvandeontwikkelingen sindsdatjaaropde
financieringsverhoudingen.Degegevensvanéén"modelbedrijf"illustrerenhoe
snelfinanciëleproblemenkunnenverdwijnen inéénoftweegoedejaren.Ditbedrijfhadmeegedaanaandeinvesteringsgolfvan 1972/'74;in1976wasreedseen
achterstandontstaanbijhetaflossenophetvreemdvermogen,ongeveerter
groottevanéénjaartermijn (uitgaandevaneenlooptijdvan 10jaar).Ditkwam
doordatnahetindevaartbrengenvandenieuwekotter,gedurendedriejaren
hetbruto-overschotniettoereikendwasvoorhetvoldoenvandefinancieringslasten.Indegoedejaren 1978en 1979kwamhetbruto-overschot echterongeveer
60Zbovendezefinancieringslast uit,zodatdeachterstand snelwerdingelopen.
Degangvanzakenbijditmodelbedrijf,dieillustratief isvoorveelkotterbedrijven,rechtvaardigt eenzienswijzewaarbijookrekeningwordtgehoudenmet
hetoptredenvangunstigerontwikkelingenindetoekomst.Eenlichtpunt ishierbijnogdatdehuidigenieuwbouwgolfnaarverhoudingmetmindervreemdvermogen
isgefinancierddandevorige,zoalsblijktuitdegrafiekoppag.13.

1.5 Afzetperspectieven en visstand
Hoeweldekleinetonglaaggeprijsd is,isdealgemenesituatieaandeafzetkantbepaaldnietongunstigvoordekottervisserij.Descholenkabeljauwprijzenontwikkelenzichgunstig,zekerbezieninhetlichtvandehuidigeeconomischeteruggang.Voordekleinetonglijktmomenteeleenklooftussenvraag
enaanbod tezijnontstaandoorruimeaanvoeren.Opwat langeretermijnkande
Nederlandsevishandelinstaatwordengeachtdoorafzetverruimingdaaropinte
spelen.Wellichtkunneninditopzichtdeperspectievennogwordenverbeterd
dooreengoedecollectievepropagandaenexportbevordering.De (kleine)tong
zouhierbijdanextraaandachtkunnenkrijgen.
Deontwikkelingenophetgebiedvandevisstand lijkenmomenteelnietongunstigerdantijdensdecrisisin1974/'75.Dequotavoormetnametongen
scholzijnaanmerkelijkverruimd indeafgelopenjaren.Detongvandeomvangrijkejaarklasse 1979zorgtvooreen (te)ruimeaanvoerenbijeenverstandige
visserijinspanningkanopdezejaarklassetongnogjarenlanggevistworden.Een
overcapaciteitvandevlootblijftuiteraard steedsdreigen.Alsgevolgvande
sterktoegenomenbetekenisvanrondvisendeweeroplevendeharing-spanvisserij
iserechterdemogelijkheidomdeinzetvandezevangstcapaciteit teverbreden,
waardoordevisserijdrukopbepaaldevissoortenverlicht"kanworden.

1.6

Slotopmerkingen

Dehiervoorgenoemdepuntenbeogennietdeernstvandehuidigeproblemen
teontkennen.Demargetussenopbrengstenenkostenc.q.uitgavenzalditjaar
vermoedelijkbeduidendverminderen.Dehogegasolieprijsvormteenlodenlast
voordebedrijven,hetgeennaarhetzichnulaataanzien,welvanstructurele
aardzalzijn.Detalrijkefinancieringen tenbehoevevannieuweentweedehands
kottersleidenertoedatbijeenbelangrijke teruggangbijsommigebedrijven
algauwliquiditeitsproblemenontstaan.Bijhetnemenvanfinancieringsbeslissingeninhetrecenteverledenmoetmendenadelenvandehogeolieprijsendegevarenvanovercapaciteit tochookvoorzienenafgewogenhebben.Menhadookkunnenvoorziendatdeoverheidgeenvangnetzouspannenbijoptredendeacuteproblemen.Datinrecentejarendesondankstochopeenzeerruimeschaalingrijpendenfinancieringsbeslissingenwerdengenomengeeftblijkvanvertrouweninde
toekomst.Hetgeenindevoorgaandepuntenwerdgesteldbedoeltdanookduidelijk
temakendaternugeenredenisomallevertrouwenindetoekomstineenste
verliezen.
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2. HETEFFECTVAN INVESTERENOPDEFINANCIËLEPOSITIEVANKOTTERBEDRIJVEN

2.1 De investeringen in de afgelopen 3 jaren
Indejaren 1979totenmetheden (november1982)werdenintotaaltenminste
90nieuwekottersaandevloottoegevoegd.Dezenieuwbouw leiddetoteenkettingreactievantweedehandsaan-enverkopen.Ditheeft totgevolggehaddateen
grootdeelvandekotterbedrijvenindeafgelopen3jarenvolledigopnieuwis
gefinancierd.Definanciëlepositievandezeinvesterendebedrijven,metnamede
verhouding tussenheteigenenhetvreemdvermogen,issinds 1979danookingrijpendgewijzigd.Infeitevernieuwt dekottervissermetéénschipindevaart,
bijdeaankoopvaneennieuwoftweedehandsschip zijngehelebedrijf,waardoor
ereen"trendbreuk"ontstaatinhetvermogensverloop,hetfinancieelweerstandsvermogenenderentabiliteit.Vermoedelijkisergeenenkelebedrijfstakin
Nederlandwaarindefinancieringvangroepenbedrijvenindeafgelopenjarenzo
grondigisveranderd alsindekottervisserij.
Hetgemiddeldmotorvermogenvandenieuwekotters (bouwjaren 1979toten
met 1981)komtuitopongeveer 1450pk;hierinzijn 11kottersmeteenmotorvan
300pkofminderbegrepen.Afgezienvandezelaatstecategoriewasinhetalgemeenperbedrijfhetmotorvermogenvandenieuwekotterbelangrijkhogerdandat
vande"oude",dievervangenwerd:gemiddeld 1660pktegenover960pk,hetgeen
neerkomtopeenpk-uitbreidingmet 75%voorhetvervangende,nieuwe schip.Deze
pk-vergrotingaccentueert desprongindefinancieringsbehoeftedieontstondbij
de"nieuwbouwers"endiewaarschijnlijkookoptradbijbedrijvendieeentweedehandsschipkochten.
Numoetbijhetbeschrijvenvandefinanciëlepositievankotterbedrijven
nogeenonderscheidwordengemaakt tussenbedrijvenmetéénschipenbedrijven
metmeerschepen.Dezelaatstecategoriebedrijvenzulleninhetvervolgmet
"rederijen"wordenaangeduid.Dekottersector telteen40-talrederijen,dieaan
heteindvan 198090 schepenexploiteerden;ditaantalkwamneeropéénzesde
deelvandetotalekottervloot.
Onderde71nieuwekottersdieindeafgelopendriejarenindevaartwerden
gebracht zijndezerederijen,meteentotaalvan30nieuwekotters,zeersterk
vertegenwoordigd.
Deredenvoorhetapartonderscheidenvanderederijentenaanzienvande
financiering isdatbijdezebedrijvengeensprakeisvanvolledigebedrij£svernieuwingbijaankoopvaneenschip.Heteffectvanhetinvesterenineen
nieuwschipopdefinanciëlepositieisbijdezerederijendanookbelangrijk
minderingrijpenddanbijdebedrijvenmetéénschip.Daarstaatechtertegenoverdatvelekotterrederijeneenuitgesprokenexpansieffinancieringsgedragvertonen.

2.2 Het verloop van het eigen en vreemd vermogen
Tabel 2.1laatzienhoehettotaaleigenenvreemdvermogenvandekotterbedrijvenzichsinds 1972hebbenontwikkeld.
Dezecijferszijnhetresultaatvandeaggregatievandebalanscijfersvan
bedrijvendiedeelnemenaanhetLEI-financieringsonderzoek.Hierbijmoetnogde
kanttekeningwordengemaaktdatdeomvangvanheteigenvermogen,zoalsaltijd
bijeenbalansopstelling,inbelangrijkemateeenarbitrairkarakterheeft.Het
eigenvermogenwordtnamelijksterkbeïnvloeddoordewijzewaarophetschip
wordt gewaardeerd.DoordeafdelingVisserijvanhetLEIwordendekottersgewaardeerdopbasisvandevervangings-nieuwwaarde.Dezewaardeligtinslechte
jarenbovendeopbrengstbijtweedehandsverkoop,terwijlinjarenmethoge
prijzenvoortweedehandsschependeboekwaardeopbasisvandevervangingswaarde
beduidend lageruitkomtdandetweedehandsprijs.Ditheefttotgevolgdatbij
11

Tabel 2.1 Totaal eigen envreemd vermogen indekottervisaerij
(bedragenx/ 1min.)
Ultimo
Eigenvermogen
Vreemd vermogen op lange
termijn
Vreemd vermogen op korte
termijn
Aandeelvanhet eigen vermogen inhet totaalvermogen

1972

1974

1976 1978 1) 1979 1980

171,6 224,1 235,7 309,3

336,3 338,2

91,3 238,8 149,7 108,5
28,6

33,2

24,0

31,2

58,9% 45,2% 57,6% 68,9%

1981 2)
363,0

147,2 246,0

333,0

31,2 46,3

49,0

65,32 53,62 48,7%

1) Het ingang van 1978zijn debedrijven met garnalenvisserij als hoofdbedrijf
opgenomen inhet geheel van dekottervisserij.Exclusief de garnalenvisserij
bedroeg het eigenvermogen enhet vreemd vermogen op lange termijn per
uit. 1978respectievelijk f 279,7min. en f 99,9 min.
2) Ramingen.

verkoop van het schip in deze laatste gevallen aanzienlijke boekwinsten worden
becijferd; met name in 1980en 1981 had dit eenverhogend effect op de omvang
vanhet eigen vermogen.
Het vreemd vermogen op lange termijn in tabel 2.1 bestaat bijna uitsluitend
uithypothecair krediet. Ditwordt verleend inrekening-courant (krediethypotheek) danwel indevormvan eenvaste lening.Hetvreemd vermogen op korte
termijn is synoniemmet deboekhoudkundige post "crediteuren" d.w.z. de op31
december nog tebetalennota's vanwegeverrichte reparaties, aangeschafte materialen, e.d.
Het verloop vanhet vreemd vermogen op lange termijn gedurende de afgelopen
10jaarweerspiegelt duidelijk het investeringspatroon indekottervisserij:een
scherpe toename van ruim f 91min. aanhet eind van 1972via ƒ 150min. per
ultimo 1973tot eenmaximum van bijna ƒ239 min. eind 1974;hierinkomt de financieringvan debouwgolf 1972/'74naar voren.Nahet rampjaar 1974 trad een regelmatige daling invanhet vreemd vermogen op lange termijn, als gevolg van de
omvangrijke aflossingen op dit vreemd vermogen ennatuurlijk ook als gevolg van
de saneringen in 1975en 1976.Het dieptepunt indeze reekswerd bereikt in 1978
met in totaal ƒ 108,5min.vreemd vermogen op lange termijn.Vervolgens tekent
de jongstebouwgolf zichafmet een stijgingvan dit krediet tot naar schatting
ruim /330min.aanhet eind van 1981.Ook in 1982 lijkt de investeringsgolf
onverminderd door tegaan.
Dit verloop vanhet eigen envreemdvermogen isnog eensweergegeven in
grafiek 2.1.Duidelijk komt hierin de zgn."zaagtandvorm",diehet vreemd vermogen voor dekottervisserij als geheel aanneemt,naarvoren. Deze fluktuerende
vermogensbehoefte treedt nog scherper naarvorenbij een afzonderlijk kotterbedrijf. Op hetmoment van aankoop van een schip isdezevermogensbehoefte maximaalwaarna dalingen volgen inde jarenwaarin afgelost wordt.
Uit tabel 2.1 engrafiek 2.1 kannog de conclusieworden getrokken dat
tijdens de huidige bouwgolfnaar verhouding met minder vreemd vermogen werd gefinancierd dan tijdens de investeringsgolf van 1972/'74.Destijds overtrof de
omvang van het vreemd vermogen-op lange termijn dievan eigenvermogen,,terwijl
dit aanhet eind van 1981 niet het gevalwas.
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Grafiek2.1 Verloopvanheteigenenvreemdvermogen indekottervisserij.
Totaalcijfersvanallebedrijven.

Ultimo:197273

79 80
Totaaleigenvermogenvanallekotterbedrijven

___ Totaalvreemdvermogenoplangetermijnvanallekotterbedrijven
(m.i.v.1978inclusief garnalenvisserij-bedrijven)
~ " — Ramingen

2.3 Het aandeel van het eigen vermogen in totaal en per bedrijf
Deomvangvanheteigenvermogenspeelteenbelangrijkerolbijdebeoordelingvandecontinuïteitsmogelijkhedenvaneenbedrijf.Iaditverbandwordthet
eigenvermogengezienalseen"buffer",diedemogelijkheidgeeftomtegenvallers
bijdebedrijfsexploitatieoptevangen.Speciaalvoorkotterbedrijven,die
immersmeternstigetegenvallers temakenkunnenkrijgen,iseenbehoorlijke
omvangvanheteigenvermogenbelangrijk.Zoalsinhetvoorgaandewerdopgemerkt
isindeafgelopenjareningeringerematehetvreemdvermogengefinancierd.
Hierdoorisderelatievepositievanheteigenvermogenverbeterd,zoalsook
blijktuitdepercentagesintabel2.1.Deverbeteringkomtnaarvorenwanneer
jarenwordenvergelekendieeenzelfdeplaatsinnemeninhet investeringspatroon
indekottervisserij.Zowelin1972alsin 1979wasjuisteenbouwgolfopgang
gekomen.Inlaatstgenoemdjaarwashetaandeelvanheteigenvermogenenigszins
hogerdanin1972;vervolgensdaaldederelatieveomvangvanheteigenvermogen
in 1980en 1981niet zosterkalsin1973en 1974(54%en49%tegenover52%en45%)
Ditisenerszijdshetgevolgvandegeringereterugvalvandebedrijfsresultaten
inbeideeerstgenoemdejarenenanderzijdsvanhetfeitdatdehuidigebouwgolf
eenrelatiefgeringereomvangheeftdandievan 1972'74.Hierbijmoetwordenopgemerktdathetpercentagevoor 1981eennogalruweschattingis;hetisevenwel
nietteverwachtendatditkengetalvoor 1981verbenedende50zaluitkomen.
Opheteerstegezichtlijktditpercentagenogalgunstig,vooralwanneer
deinvesteringsactiviteiten vandeafgelopenjareninaanmerkinggenomenworden.
Bijdebeoordelingvandehoogtevanheteigenvermogenmoetechterookgekeken
wordennaarhetverloopvandebedrijfsresultaten;gezienhetsterkwisselvallig

13

verloop hiervan inhet verleden enmogelijk ernstige tegenvallers in de toekomst
dienen tochbehoorlijkhoge eisen gesteld teworden aandeomvang van het eigen
vermogen indekottervisserij.Deze eisenvloeien, zoalseerderwerd opgemerkt,
voort uit denoodzakelijke bufferfunctie vanhet eigen vermogen.
Het isechterniet mogelijk om algemenenormenop testellen betreffende
het aandeel vanhet eigenvermogen. Bijhet beoordelenvanditkengetalvaneen
individueelbedrijf dient direct de ouderdom vanhet schip inaanmerking te
worden genomen.Zo ishet denkbaar dat eenbetrekkelijk laag aandeel vanhet
eigen vermogenbij eenbedrijf met eennieuw schip gunstigerbeoordeeld moet
worden dan eenhoogpercentage eigenvermogenbij eenbedrijf met eenergoud
schip. Inhet eerste geval kan sprake zijnvaneenvoorstand, inhet tweedegeval
vaneen achterstand inhet voldoen aandevervangingsverplichtingen. Het gaat
uiteindelijk omdecontinu!teitsmogelijkhedenvanhetbedrijf,dievoor eenbelangrijk deelwordenbepaald doordemogelijkheden totdefinanciering van een
vervangend schip.Voorts dient nogbeseft teworden dat deomvang vanhet eigen
vermogen inbelangrijke mate afhankelijkisvan dewijzewaarop de schepenworden
gewaardeerd.Debedrijfseconomische boekwaarde, diedoorhet LEIwordt berekend,
ligt aanmerkelijkboven de fiscaleboekwaarde,die isgebaseerd op de aanschafprijs uithet verleden.
De totaalcijfers in tabel 2.1 hebbenbetrekking op eenwisselend aantal
bedrijven.Daarom zijn in tabel 2.2nog eens decijfers voor het gemiddelde kotterbedrijfvermeld.

Tabel 2.2 Eigen envreemd vermogen,gemiddeld perkotterbedrijf
Ultimo

1972

1978

1979

1980

Eigenvermogen
f 409.500 /699.800 f 749.000 /698.800
Vreemdvermogen op lange termijn /217.900 1 245.500 /327.800 /506.200
Vreemdvermogen opkorte termijn f 68.300 ƒ 70.600 / 69.500 / 95.700
Aandeel vanhet eigen vermogen
inhet totaalvermogen
58,9%
68.9%
65.3%
53.6%
Aantal bedrijven
419 I)
442
449
484
1)

Excl. garnalenbedrijven

Het zal duidelijk zijndat errondom dezecijfersvoor een doorsneekotterbedrijf eengrote spreidingbestaat.Ditkanworden geïllustreerdmet hetge
gevendat deverhouding tussenhet balanstotaal (»eigen+vreemd vermogen)van
debedrijvenmet eenklein schip (300pkofminder} endat vandebedrijvenmet
meer schepen ongeveer 1:10 is.De gemiddeldebalans in tabel 2.2komt redelijk
overeenmet degemiddeldebalansvan eendoorsnee bedrijf uit degroep
601-1100pk.In tegenstelling tothet balanstotaal varieerdehet aandeelvanhet
eigenvermogen in ditbalanstotaal aanhet eindvan 1980niet erg sterkperpk
groep.Het laagste percentage (45,2)vertoonde toende groepbedrijvenmet Sen
schip,waarvanhet motorvermogenboven 1100pk lag.Debovengrens van ditkengetal (62,3)gaven toen debedrijven te ziendie eenklein schip in deklasse
tot enmet 300pk exploiteerden.

2.4 De financiering van de nieuwbouw
Inde inleidingwerd gesteld dat de financiëlepositie vandebedrijven
die eennieuw of tweedehands schip kochten ingrijpend isgewijzigd. Tabel 2,3
geeft hiervan een indruk.
Voordathet nieuwe schip indevaartwerd gebracht beschikten de "nieuwbouwers"dusnaarverhouding overmeer eigenvermogen danhet gemiddeldekotterbedrijf (81%tegenoverbijna 69%). Bijde dalingvanhet percentage eigenvermogenvandezegroepbedrijven totgemiddeld 45,7 aanhet eind van 1980dient de
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Tabel 2.3 Ontwikkeling van devermogenspositie vanbedrijven die een nieuw
schip in devaart gebracht hebben in 1979 of 1980.
(Bedragen x ƒ 1000) 1)
Ultimo

1978

Eigen vermogen
Vreemd vermogen op lange termijn
Vreemd vermogen op korte termijn

1.938

Totaal geïnvesteerd vermogen
Aandeel van het eigen vermogen inhet totaal
vermogen
1)

1979

1980

2.282
1.204

2.309
2.497

191

245

2.392

3.677

5.051

81%

62,12

45,7%

352
102

Uitgezonderd bedrijven met eennieuw schip van 300 pkof minder.

opmerking teworden gemaakt dat deze daling eigenlijk wat te groot wordt voorgesteld. Er kan nog rekening gehouden worden met de door dezebedrijven nog te
ontvangen WIR-premie, diemet vreemd vermogen isvoorgefinancierd. Wanneer deze
WIR-claimsworden verdisconteerd komt het aandeel van het eigen vermogen van
deze bedrijven per ultimo 1980uit op 50%van het totaal vermogen.
Binnen de groep bedrijven met een nieuw schip bestaan nog belangrijke verschillen in de financiële positie. Zoals inhet begin van dit artikel werd opgemerkt zijn de rederijen zeer sterk vertegenwoordigd onder de "nieuwbouwers".
Deze bedrijven met meer dan één schip hebben inhet algemeen minder krediet opgenomen dan de investeerders die één schipexploiteren. Bij deze laatste categoriebedrijven komt het eigen vermogen in de regel niet beneden de 35%van het
totaal vermogen.

2.5 De a f l o s s i n g 8 - en r e n t e v e r p l i c h t i n g e n
De cijfers betreffende het vreemd vermogen op lange termijn voor de kottervisserij als geheel bieden een uitgangspunt voor het taxeren van de aflossingsen renteverplichtingen van dekotterbedrijven gezamenlijk. Met taxaties moet in
dit verband worden volstaan omdat deze gegevens perbedrijf niet in voldoende
matebeschikbaar waren. Perbedrijf is de aflossings-verplichting inzekere zin
op normatieve wijze vastgesteld door teveronderstellen dat het vreemd vermogen
op lange termijn 10jaar na aankoop van het schip dient te zijn afgelost. In
tabel 2.4 zijn de totale aflossingen in de kottervisserij opbasis van deze
10-jarige looptijd van het krediet, alsmede de totale rentelasten opgenomen.
Deze bedragen zijn dan inverband gebracht met de totale kasstroom die in principe beschikbaar was voorhet voldoen van de financieringslasten.
Tabel 2.4 Bruto- ennetto-kasstroom voor dekottervisserij als geheel
1980

1981

(bedragen x f 1min),
Bruto-overschot 1)
Aflossingen
2)
Betaalde rente
Netto-kasstroom
1)
2)

69,4
25,6
20,6
23,2

82,1
36,6
29,4
16,1

Netto-overschot + afschrijving *•rente; voorlopig cijfer.
Ramingen o.b.v.een looptijd vanhet vreemd vermogen op lange termijn
van 10jaar en een rente van 11%.
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Hoewel denetto-kasstroom in tabel 2.4 grotendeels op ramingenberust kan,
gezienhet niveauervan, tochwel gesteldworden dat dekotterbedrijven in 1980
en 1981 inhet algemeen aanhun financiëleverplichtingen kondenvoldoen.Na de
zeer sterkeverhoging vanhet aflossingsniveau in 1981 (met ruim402)zijndeze
aflossingen in 1982opnieuwop een aanzienlijkhogerniveau gekomen, als gevolg
van de investeringen in 1981.
Voor debedrijvendie in 1979of 1980eennieuw schip indevaart hebben
gebracht ligtdegemiddelde aflossing op het vreemdvermogen indeorde van
groottevan /200.000,-waarbij groteverschillenbestaan tussen de afzonderlijke
bedrijven.Wanneerbij dezegemiddelde aflossing een jaarlijkse rentelast gevoegdwordt van tenminste f 225.000komtmen op eengemiddeldejaarlijkse financieringslast van ƒ425.000. (De teontvangen WIR-premieishierop dan al in
mindering gebracht).Het gemiddelde bruto-overschot,d.w.z.hetbedrag datgemiddeld beschikbaarwas tervoldoening vandeze financieringslast, bedroeg over
1981voormaatschapkotters boven 1100pk echter ƒ346.000.Hieruit kanworden
geconcludeerd dat debedrijfsuitkomstenvandenieuwe kottersbeduidend boven
het gemiddeldemoeten uitkomen omniet in liquiditeitsmoeilijkheden tegeraken.

2.6

Slotopmerkingen

Het effectvanhet investeren opde financiële positievan kotterbedrijven
komt natuurlijkhet meest totuiting in deontwikkeling vanhet vreemd vermogen
op lange termijn.Voor dekottervisserij alsgeheel isdit vreemd vermogen
tijdens dehuidigebouwgolf ongeveer verdrievoudigd. Toch iser inde jaren
1979/'81 naarverhouding minder vreemd vermogen aangetrokken dan tijdens de
vorigebouwgolf indeperiode 1972/'74.Als gevolghiervan, enook als gevolg
van deniet erg ongunstige rentabiliteitsontwikkeling, washet aandeelvanhet
eigenvermogen per ultimo 1981 hoger (492naar schatting) dandit percentage
(45,2)aanhet eindvanhetvergelijkbare jaar 1974,
Het lijkt ermomenteel op dat de investeringsactiviteiten nog steedsdoorgaan.Menkan zichhierbij afvragenwelke factordezebouwgolf uiteindelijk zal
afremmen:wanneerhetniet deolieprijs is,wordt het dan devisstand? Het
voortdurenvan de investeringsactiviteiten doet tochdevrees ontstaan datde
wal het schip zalmoeten keren. Indat geval zalhet financiële weerstandsvermogen van debedrijven zwaarop deproef gesteldworden.Een aandeel vanhet
eigenvermogen inhet totaalvermogenvan rond vijftig (perultimo 1981)lijkt
ophet eerstegezicht gunstig voor een bedrijfstakmet eenhoog investeringsniveau.Doordat echterhoge eisenmoetenworden gesteld aan debufferfunctie van
het eigenvermogen indekottervisserij moet dezegunstige indruk tochweggenomenworden.
Veelbedrijven die ineennieuw of tweedehands schip hebben geïnvesteerd
vertonen eenkwetsbare financiëlepositie.Voor de "nieuwbouwers'bedroeg het
vreemd vermogen op lange termijn aanhet eind van 1980gemiddeld perbedrijf
ongeveer ƒ2,5min.Dit brengt,naaftrekvan deWIR-premie,ongeveer ƒ 425.000
perjaar aanaflossing en rentemet zichmee.Het saldo dathiervoor gemiddeld
beschikbaarwas in 1981 (hetbruto-overschot)kwamvoorkotters boven 1100pk
uit op rond /346.000.Erkan dan ookworden gesteld dat nieuwbouwvoor een
modale kottervisser uit deze groep onverantwoord lijkt.
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