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Woord vooraf

Bijdepresentatievandejaarrekening aanboeren entuinders, zowel alsbijhet economischonderzoekverdient demethodologievantijd tottijddeaandacht.Bijhetopstellenvandeinformatiemodellen inhetkadervanhet InformaticaStimuleringsplanvoorde landbouwwerdduidelijk dathet begrip "omzeten
aanwas"zoalsdat indeveehouderij wijd enzijdverbreid is,
discussies oproept.
Deze studie isbedoeld alsbijdrage aandeverderemeningsvorming overdit onderwerp.Het rapport kwam tot stand innauwe
samenwerking tussenhetAccountants-enBelastingadviesbureau NCB
teTilburg enhetLEI.Deauteurs,vanwiedeherenBroeksenVan
Beekbijgenoemd bureauwerkzaam zijn,zijndaarbij dankverschuldigd aaneenaantal bijde informatiemodellenbetrokkenmedewerkers,eenaantal collegaevanhet LEIende ledenvande
VLB-LEI onderhoudscommissie GRASvoorhuncommentaar opeeneerdereversie.

cteur,

DenHaag,augustus 1991

L.C.Zachariasse

1. Inleiding

Individualisering wordt steedsbelangrijker -niet alleenin
demaatschappijmaarookbijdeveestapel.Veehoudersnemenmeer
beslissingen over individuele dierendanoverdegehele veestapel
(ziebijvoorbeeld de informâtiemodelienvanSIVA enTAURUSof
Zijlstra, 1989;Jalvingh etal., 1990). Bijdie beslissingen is
inzicht nodig indebehaalde resultaten, bijvoorkeur opdierniveau.Managementsystemen biedendie informatie intoenemendemate, maareen lastig puntdaarbij isde interpretatie vandepost
"omzet enaanwas",dieniet opdierniveaumaarvoor (onderdelen
van)deveestapelwordt berekend.
Determ "omzet enaanwas" isafkomstig uitde financiële
jaarrekening, diegericht isopdeweergavevanhetperioderesultaat,waarbij aanhetdier-niveau geenaandacht wordt besteed.
Inde regel ontbreekt het aanaansluiting tussendevoordeperiode berekende financiële resultaten ende resultatenvaneen
managementsysteem. Datmaakt dedoorzichtigheid vandepost omzet
enaanwaserookniet eenvoudigerop.
Vooranalysedoeleinden ishet begrip omzet enaanwasdanook
beslist niet "het einde".Vandaardatexpertsystemen (zie bijvoorbeeld Hennen, 1989)proberen dit begripuiteen terafelen in
prijs-envolumemutaties diemet normen beoordeeld kunnenworden.
Indeze studiewordt getracht omopbasisvande individuele
dieradministratie, zoalsdieonderandere inmanagementsystemen
terbeschikking staan,tot eenbetereweergave vande informatie
overdeveestapel indejaarrekening tekomen.Koppeling vanmanegementsystemenendefinanciële boekhouding wordt daarbijvoorgestaan.Eendergelijke aanpakmet eenverbeterd inzicht leidt
tothet eindevanhet begrip "omzet enaanwas".
Deargumentatie daarvoor isalsvolgt opgebouwd: allereerst
wordt dehuidige situatie rond het berekenenvanomzet enaanwas
weergegeven, inclusief dewijzewaaropdewinst-enverliesrekeningwordt gepresenteerd. Vervolgenswordt inhoofdstuk 3kort
stilgestaan bijeenalternatieve presentatiewijze vandewinstenverliesrekening, het zogenaamde functionelemodel.Ditwordt
indeagrarische sectorweliswaar nietgebruikt,maareenaantal
vandeproblemen rond omzet enaanwaszijnbeter begrijpbaar
wanneermenkennisheeft vandatverslaggevingsmodel.Hoofdstuk4
geeft aanwelkeproblemen er,geredeneerd vanuit hethuidige
verslaggevingsmodel voordewinst-enverliesrekening, rondomzet
enaanwasbestaan.Vervolgenswordt ingegaanopeenverbeterde
presentatie vandeomzet (hoofdstuk5)endeaanwas (hoofdstuk
6). Hoofdstuk 7stipt inhetkortdeproblematiek aanvandete
gebruikennormen.Hoofdstuk8 isgewijd aaneenaantal aanverwanteaspecten ronddekoppeling vanmanagementsystemen endeboekhouding.Beslotenwordtmet eendiscussie enconclusie.

2. Huidige situatie

Dewinst-enverliesrekening voor eenveehouderijbedrijfbevat inderegelonderdeopbrengsten eenpost "omzet enaanwas".
Daarinwordendeopbrengstenverantwoord dievoortvloeienuithet
hebbenvanvee,andersdandeopbrengstenvoordevoortgebrachte
Produkten (melk,zuivelprodukten,wol,eiereneneventueelmest
enontvangen dekgelden).Dieopbrengstenuitomzet enaanwasbestaanuitgerealiseerde opbrengsten diebehaaldwordenmetde
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Figuur 2.1 Winst- en verliesrekening
volgens GRAS - het Geüniformeerd Rekeningschema voor de Agrarische Sector
(enigszins
verkort)

verkoopvanveeverminderd met aankoopvanveeenuithetverschil tussende begin-eneindwaarde vandeveestapel.Dezeverschilpost ontstaat dooraanfokenaangroei,gecorrigeerd voor
sterfte.Hijwordt opgenomen omdat kostengemaakt zijndieniet
indebetrokken periode totgerealiseerde opbrengsten hebbengeleid,maardat indevolgende perioden zullendoen.Dezeverschilpost isduseencorrectie opdekosten (zieverder hoofdstuk
4)enmag niet -zoalswel eensgebeurt -geïnterpreteerd worden
alseenongerealiseerde opbrengst.
Omzet enaanwasworden samengenomenomdat het onderscheid
arbitrair is.Doordat deberekening ervannietplaatsheeft over
de individuele transactiesmaar inéénkeeroverdetotaleveestapel iseengoed onderscheid onmogelijk:eenop 2maart geboren
dierdatop30december voor f 750,-wordtverkocht,verschijnt
indejaarrekening alsƒ 750,-omzet.Washet dierechterop4
januaridaaropvolgend verkocht danwaser inhet eerstejaar
sprakegeweest vanƒ400,-aanwas,en inhet tweedejaarvan
ƒ 350,-omzet (VLB/LEI,1987).
Figuur 2.1 geeft eenbeeldvanhet gangbaremodelvoorde
opstelling vandewinst-enverliesrekening (VLB/LEI,1990a).Bij
het opstellenvanditgeüniformeerde modelwerdgeconstateerd dat
eendergelijk begripomzet enaanwasvoorgespecialiseerde mesterijbedrijvenonnodig ingewikkeld is.Vooreenbedrijf datals
enigeveehouderij-activiteit hetmestenvanslachtkuikens,
slachtkalkoenen,mestkalveren,meststierenen/of vleesvarkens
heeft, behorendeuitgavenvoorhetuitgangsmateriaal alskosten
teworden beschouwd, terwijldeopbrengstenuitverkopenvande
slachtrijpe dierenalsopbrengsten kunnenworden benoemd.Betoogd
werd datditmodelvoordebetrokkenveehoudersenhunadviseurs
veelmakkelijker interpreteerbaar isdoordat hetkosten enopbrengstenjuisterweergeeft (VLB/LEI,1987).Dit leidde tothet in
figuur 2.2weergegevenmodel.
Ookhetmodelvoormesterij-bedrijven isniet zonderproblemenomdat hierbij het inzicht indesamenhang tussenkostenen
opbrengsten nogmaarbeperkt is:dekostenvanhetuitgangsmateriaal (enhetvoer)dieaandekostenzijdevandewinst-enverliesrekening zijnverantwoord, zijnniet noodzakelijkerwijzede
kostendiebijdevermeldeverkopen behoren.
Debeslissing omdezetweemodellen naast elkaartelaten
bestaanwerd overigensdoordetakorganisatie SIVA,alsvertegenwoordigervandevarkenshouderij,betreurd.Hetverbeterenvande
jaarrekening voor zuiveremesterij-bedrijvengaat immers tenkostevandevergelijkbaarheid vandewinst-enverliesrekening tussendiemesterijbedrijvenenmeergesloten bedrijven.Hoewelherrekeningvandecijfersnaarhettraditionele omzet-enaanwasbegripmogelijk blijft,neemt deherkenbaarheid vandevergelijkingsraogelijknedenaf.
Terzijde zijopgemerkt datdergelijke uniformeringsdiscussiesmetname bijdetakorganisatiesvakerwordengevoerd.Wat
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Figuur 2.2 Winst- en verliesrekening
mester ij bedrij f

voor

gespecialiseerd

daarbij opvalt isdesterkeneiging ombedrijven dienietgelijkwaardig zijnvianormering opeennoemertebrengen.Devraag is
watdannoghetnutvaneenbedrijfsvergelijking is.Zo isdeargumentatiedatdit alternatievemodel devergelijking tussengespecialiseerde bedrijven engesloten bedrijven geweld aandoet,
moeilijk teplaatsen.Eengesloten bedrijf isperdefinitieandersgestructureerd daneengespecialiseerd bedrijf.Het isjuist
interessant omvast testellenhoehetgespecialiseerdebedrijf
het heeft gedaantenopzichtevanhetgesloten bedrijf. Ietsdergelijksgeldtvoor bedrijven diewelofniet opterenvoordeBTW.
Bij omrekening vooralle bedrijven naarcijfers inclusiefBTW
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wordt het feitdatdeBTW-betalendebedrijven anderekostenen
opbrengstprijzenhebbenvolledig genegeerd. Hetvoordeel ofnadeeldatdeze bedrijvenvandezebewuste keuze hebbengehad
blijkt dusdoordeomrekening nietuit debedrijfsvergelijking.
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3. Modellen voor de winst- en verliesrekening

Het primairedoelvandewinst-enverliesrekening isomop
stelselmatige wijze eenduidelijk inzicht tegeven inhetresultaatvanhet boekjaar.Dewijzewaarop kosten enopbrengsten in
dewinst-enverliesrekening zijngepresenteerd, issterkbepalendvoorhet teverkrijgen inzicht.Daarvoor zijntweemodellen
gangbaar namelijk:
*
eenwinst-enverliesrekening volgensdeproduktie/omzetmethode:hetzogenaamde categorialemodel;
*
eenwinst-enverliesrekening volgensdeomzetmethode:het
functionelemodel.
De indevorigeparagraaf besprokenmodellenvandewinstenverliesrekening behorentothet zogenaamde categorialemodel.
Indatmodel probeertmen inzicht inhet samenstel vankostenen
opbrengsten tegevendooreen indeling insoorten(categorieën).
Inhet functionelemodelkomen nietdekostendie indeperiode zijngemaakt,maardekostendieverband houdenmetde omzet alsonderdeelvandekostprijsvandeomzet naarvoren.
Het functioneelmodel (ziefiguur3.1)wordt inde
agrarische sectorniet toegepast enontbreekt danook inGRAS.
Dit isniet zovreemd omdat het functionelemodel hogeeisen
stelt aandeadministratie.Hetkunnen toepassenvanditmodel
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Figuur 3.1
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Winst- en verliesrekening
model

volgens het

functioneel

vereist eenadministratie metgebruikmaking vankostenplaatsen en
kostendragers,waarbij detoerekening aandeprodukten plaats
vindtmetbehulpvankostprijscalculaties.
Terzijdewordt opgemerkt dat ookdeadministratie endeinformatiebehoefte indeagrarische bedrijven evolueren.Nude
laatsteTDM cluster "Voorraadbeheerenkostentoerekening" gereed
is (VLB/LEI,1990b)zoudanookoverwogen kunnenworden omeen
dergelijk functioneelverslaggevingsmodelaanGRAS toete
voegen.
Dewinst-enverliesrekening isgericht opdeweergavevan
het perioderesultaat. Het categorialemodel biedt echterweinig
mogelijkheden om inzicht teverkrijgen inde resultaten perprodukt oftransactie.
Inhetcategorialemodelmoetendekostennaar soortworden
gespecificeerd.Dit betekent dat bijvoorbeeld dekrachtvoerkostenbestaanuitdetotalekrachtvoerkosten van zowel deverkochte
dieren alsdedierendienog inopfokzijnalsmede dekrachtvoerkostenvanproduktiedieren enopgefokte produktiedieren.Dit is
ookhet gevalmet deoverigedirecte en indirecte kosten.
Indepraktijkkomt hetvoordat bijhantering vanhetcategorialemodel bijdewaardering opbalansdatum arbitrair bepaalde
kostenworden tegengeboekt. Deduidelijkheid isniet gediendmet
dezevermenging tussendefunctionele endecategoriale opzet.
Door slechtsbepaalde elementen tegen teboeken (bijvoorbeeld
alleendevoerkosten enniet de indirecte kosten)ontstaat een
onjuist beeldvanzoweldeomvang vandedirectekosten alsmede
deomvang vandegeactiveerde kosten.
Het functionelemodel slaagt beter inhet inzicht gevenin
de resultatenpertransactie omdat het gebaseerd isopeenadministratiemetverbijzonderingvankostenenopbrengsten naarkostenplaatsen enkostendragers.Deze administratie maakt hetmogelijkomzowelhetperioderesultaat weertegevenalsmede inzicht
teverschaffen indebehaalde resultaten perprodukt enkostenplaats.
De indeagrarische sector ingebruikzijnde deelboekhoudingenenmanagementsystemen verstrekkenvooral informatie diebetrekking heeft opderesultaten perdier,perkoppel (aldanniet
cumulatief)ofperteelt perperiode.Dit isduseentransactiegerichte aanpak,dieglobaal inzicht geeft indetransactieresultaten.Dedeelboekhoudingen zijnvaakadministraties vankostenplaatsen (eenkoppel,eenronde,eenteelt,een afdeling),maar
berekenenniet hetvolledige transactieresultaat doordat zezich
beperken tot (eendeelvan)dedirectekosten. Deelboekhoudingen
enhetcategorialemodel zijndusniet eenvoudig te integreren.
Overigens zijnernogdenodige andere aansluitingsproblemen
tussendeelboekhoudingen enfinanciële boekhouding.
Kenmerkend voordemanagementsystemen en deelboekhoudingen
isdat:
deze systemen overhet algemeengenomen autonoom gebruikte
systemen zijn,waarineenbeperkte hoeveelheid gegevens is
vastgelegd;
13

doorhet ontbrekenvan integratiemet het financiële systeem
(deboekhouding)erdubbelevastlegging ontstaat vangelijksoortigegegevens;
degepresenteerde resultatenvoorzover financieel van aard,
slechtsbetrekking hebben opdeopbrengsten endedirect
variabelekosten;
erweinig aandacht isvoordewaardering vanactiva enpassivaophetverslaggevingsmoment.
Deresultatenvandedeelboekhoudingen enmanagementsystemen
zijndoorhundeelkarakter danooknietvergelijkbaarmet deperiode-entransactieresultaten zoalsdieblijkenuitdecategorialedanwelde functionele winst-enverliesrekening. Opdeonderdelenwaaropvergelijking welmogelijk is,blijkenookdikwijlsverschillen.Deoorzaakvandezeverschillen ismetname
gelegen in:
hetniet geïntegreerd werkenvandeboekhouding endedeelsystemen,waardoorverschillen invastgelegde gegevensontstaan (verschillen quajuistheid envolledigheid);
deverschillen indewaardering van lopende activiteitenop
verslaggevingsmoment;
afwijkingen indewaardering vanhetvee;
ineenaantal gevallen opnemenvan stel-ofnormpostenin
plaatsvandewerkelijke kosten;
het feit dat indedeeladministratiesniet ofnauwelijks
rekening wordt gehoudenmet teverwachtenverliezen.
Dezeongelijkheid enverscheidenheid aan informatie enin
resultatenwerkt niet bevorderlijkvoorhet inzicht endebesluitvorming.Er ismaareenoplossing endat ishet strevennaar
geïntegreerde systemen.Een financieel systeem alsbasisaangevuldmet geïntegreerde modulesvoordevastlegging vangegevens
uitdetechnische-economische processen kaneen betrouwbaaren
efficiënt informatiesysteem opleveren.
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4. De presentatie inhet categoriale model

Bijhet opstellenvandewinst-enverliesrekening wordt in
de regel eenaantaluitgangspunten gehanteerd (Bindenga, 1984),
waarvan inditverband devolgende tweevanbelang zijn:
*
het realisatiebeginsel:opbrengstenwordengeacht gerealiseerd tezijnophetmoment dat deverkooptransactie is
afgesloten;
*
hetmatching principle alsuitvloeisel vanhet toerekeningsbeginsel:kostendienenverantwoord teworden indeperiode
waarin ookdeopbrengstenwordenverantwoord, zodat zemet
elkaarvergelijkbaar zijn.Dekostenvaneenperiodemoeten
dusbetrekking hebbenopde indieperiode verantwoorde
opbrengst.
Dewinst-enverliesrekening vaneenbedrijf(sonderdeel)
probeert deperiodewinst vast testellen.Dieperiodewinst kan
afwijkenvandesomvandetransactieresultaten (vandegedane
verkopen)overdezelfde periodewanneerongerealiseerde opbrengstenworden opgenomen ofwanneer, alsgevolg vaneengedragsregel voorvoorzichtigheid, vooruitlopend opeenvolgende
periodeverliezenwordengenomen.Viakostenplaatsen berekende
kengetallen (bijvoorbeeld deresultaten permestronde)zijn inde
regel transactie gericht.
Realisatie-beginsel enmatching principle leidden ertoedat
opdebalanstransistorische postenwordenopgenomen, onderanderevoornog teontvangenvorderingen (oververkochte,maarnog
niet afgerekende eindprodukten)envoorvoorraden ennog tebetalenkosten.

4.1 Twee soortenvee
Wordt dehuidige praktijk rond omzet enaanwas afgezet tegen
de theorievandewinst-enverliesrekening, dan ishetnuttigom
eenonderscheid aantebrengen tussen fok-engebruiksvee enerzijdsenmest-enhandelsvee anderzijds.Dit onderscheid isnodig
omdat hethiereconomischgezien omwezenlijk andere categoriën
gaat.Fok-engebruiksvee, zoalsmelkkoeien,vaarzen,paarden,
ooien, fokzeugen, fokberen en leghennen, zijn investeringsgoederen.Zezijnvergelijkbaar metmachines,die inde loopdertijd
eenstroomopbrengsten genereren.Mest-enhandelsvee zijngoederen inbewerking,vergelijkbaarmet nognietvoltooide eindprodukten.Dit onderscheid isookterug tevinden inde beslissingen
diedeveehouderneemt:bijhet fok-engebruiksvee gaat het in
deeersteplaatsom instandhouding eneenoptimaal gebruikvande
veestapel, bijhetmest-enhandelsvee omtegen zo laagmogelijke
kosten zoveelmogelijkwaarde toetevoegenaanhet produkt.
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Terzijdewordt opgemerkt dat het inzicht inbalanscijfers
ookwordtgediend doorhetonderscheid infok-engebruiksvee als
produktiemiddelvoorhet eigen bedrijf (vasteactiva)enerzijds
enhetmest-enhandelsvee (vlottende activa)anderzijds.Bijde
interpretatie vankengetallen voorde financieringsstructuuren
hetvermogensbeslag (zoalscurrent ratioendergelijke)isermaterieelweinig verschil tussendebalanscategoriën voorradenproduktiemiddelen (voer),goederen inbewerking (mest-enhandelsvee), voorradengereed produkt (afte leverendieren)envorderingen (afgeleverdemaarnogniet betaalde dieren).Vandaardat
dit onderscheid inGRAS indebalanswordt gemaakt (VLB/LEI,
1990a).

4.2 Fok-engebruiksvee
Bijhet fok-engebruiksveewordenmomenteel deaan-enverkopenonderdeopbrengsten gesaldeerd, terwijlde aanditveebestede (voer-)kosten onderdekostenwordenopgenomen.Bijde
groeivankalf tot koewordenvoerkosten geboekt die eigenlijk
een investering zijnenbijdeverkoopvanhetveewordt eenopbrengst geboekt dievoorhet grootste gedeelte betrekking heeft
opdeverkoopvaneenvast actief (het anderedeel isdeboekwinst). Deboeking vandeaanwaswordt gemaakt omeenenander
recht tetrekken:doordat onbekend iswelkdeelvandekostenbetrekking heeft opde investering wordendekostenvandeperiode
gecorrigeerd met eenaanwasboeking aandeopbrengstenkant (een
soortmatching principle viadeopbrengstenzijde vandewinst-en
verliesrekening).
Dehuidige opstelling geeft alsgevolg vanhetdoorelkaar
haspelenvan investeringskosten, afschrijving enboekwinsten een
gebrekkig inzicht indesamenstelling vanhet resultaat.Dat
geldt ookwanneer sprake isvaneenevenwichtig opgebouwdeveestapel (ideaalcomplex)omdat indepraktijk eenveestapel inde
loopderjarennooit preciesdezelfde samenstelling enomvang
heeft.
Nadeelvandezepresentatie isdat:
geen inzichtwordt verkregen indekostenverband houdende
met het opfokkenvandeproduktiedieren indeverslagperiode.Ditmaaktvergelijking tussen bijvoorbeeld deeigenopfokendeopfokbijderdenonmogelijk',
vanhet fok-engebruiksvee nietdewerkelijke opfokkosten
indezepost zijnbegrepen,maaruitsluitend hetverschil in
waarde tussen begin-eneindbalans;
dekostenverband houdendemet sterftevan zowelhet
fok-/gebruiksveealshet handelsvee indeaanwas zijnbegrepen.
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4.3 Mest-enhandelsvee
Bijhetmest-enhandelsveewordenmomenteel eveneensde
aan-enverkopen onderdeopbrengsten gesaldeerd, terwijl dein
deperiode bestede (voer-)kosten onderdekostenwordenverantwoord. Deaankoopkostenwordendusniet alskostenmaaralsnegatieve opbrengsten beschouwd, hetgeenniet erg inzichtelijk is.De
groeivandedierendienog niet zijnafgeleverd wordt onderde
aanwasopgenomen,niet zozeer alsverantwoording vanongerealiseerdeopbrengstenmaaralsnormatieve correctieopde (voer-)
kostenvannogniet afgeleverde dieren.
Inhet categorialemodel isactivering van (metnamede indirecte)kostendoorhetontbrekenvandekostprijsopbouwonmogelijk.Noodgedwongen zijndekosten indewinst-enverliesrekening dekostenvandegeheleperiode.Omhetmatching principle
recht tedoenwordt daaromaandeopbrengsten kant niet alleende
omzetgepresenteerd,maarookeenpost aanwas.Deze heeft hetkaraktervan "onderhandenwerk",dieaangeeft inwelkematekosten
hebbengeleid tot eenwaarde toename (ofafname)vandevoorraad
goederen inbewerking.
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5. Hetbegrip"omzet"

Voortbouwend opdegedachtenganguithetvorige hoofdstuk
zal indit enhetvolgende hoofdstuk binnenhet kadervanhetcategorialemodel voordewinst-enverliesrekening eenverbeterde
presentatie vanomzet enaanwaswordenvoorgesteld. Doeldaarvan
ismeer inzicht indeachtergrond vande resultaat-ontwikkeling
tegeven.Voordevolledigheid wordt opgemerkt dat dewijzevan
presentatie geen invloed heeft opdehoogtevandewinst.
Dehuidige opstelling vanomzet enaanwas isnog afkomstig
uithet tijdperkwaarinde individuele dieradministraties nog
niet bestonden c.q. technischnietuitvoerbaarwaren.Hetontbrekenvandemutaties per individueel dierofkoppelnoodzaakte tot
saldering opdiersoort-niveau. Demutaties indeveestapel gedurendedeverslaggevingsperiode kwamen indewinst-enverliesrekening totuitdrukking onderdeverzamelterm "Omzet enaanwas".
Deze termalsmededesamenstellingvandezepost iseenbegrip
geworden inagrarischNederland, zijhet dat hijbijdeanalyse
ookvaak aanleiding isvooronbegrip.
Ooknudetailinformatie wel beschikbaar is,blijkt hetmoeilijktezijnafstand tedoenvandit onduidelijke verzamelbegrip.
Het begrip "omzet" istedefiniëren alsdeopbrengst uitlevering vangoederen endiensten.Ondernetto-omzet wordt (in
kringenvan accountants)verstaan deomzet naaftrekvankortingenenvandebelastingen dieoverdeomzetwordengeheven (bijvoorbeeld de B.T.W.). Dit integenstelling totdeveehouderijsector, waarhet begrip "omzet"betrekking heeft ophet totaalvan
deverkopenminusdeaankopen enzoweldeverkopen enaankopen
van slacht-ofhandelsvee (kalveren,mestvarkens,biggenen
slachtkuikens)alsookvanhet fok-engebruiksvee (melkkoeien,
zeugen leghennen endergelijke)omvat. Doordat allesalshetware
opéénhoop isgeveegd, laathet inzicht tewensenover.
Een beter inzicht ontstaatwanneerdeomzet alleen betrekking heeft opdeopbrengstendievoortvloeien uitde leveringvan
Produkten diedeonderneming zelfproduceert danwel alshandelsobject aan-enverkoopt.Daarondervallennietdeverkoopopbrengstenvan produktiemiddelen.
Beperkenwe onstothetvee,danbetekent ditdatdeverkoopopbrengsten van (mest)kalveren,mestvarkens,biggen, slachtkuikenswel totdeomzet behoren,maardeverkoopopbrengsten van
melkkoeien, zeugen enoude leghennen inprincipe niet.Deze
laatstediersoorten zijn,zoalsreedseerder isgememoreerd, immersproduktiemiddelen, vergelijkbaarmetmachines ineenproduktiebedrijf.Deverkoopopbrengst vandezedierenverminderd metde
boekwaarde opmoment vanverkoop zijntebeschouwen alsoverige
opbrengsten.Doorhetveelvuldige vervangingskarakter zouhetook
aanvaardbaar zijndeze boekwinst (ofverlies)alseencorrectie
opdeafschrijvingentepresenteren.
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Eengrootvoordeelvandezegescheiden boekings-enpresentatiewijzevoorproduktenenproduktiemiddelen isdat:
deomzetpresentatie zichzuiver richt ophet geproduceerde
produkt,waardoor bijdevergelijking overmeerdere boekjarende invloed vanhet afstotingspatroon vanhet fok-en
gebruiksvee isgeëlimineerd;
ereenduidelijk beeld ontstaat vanhet resultaat ophetafstotenvan fok-engebruiksvee;
eenbetere relatiekanwordengelegd tussendeomzet ende
kostenverband houdendemetdezeomzet (matching principle)
indeperiode.
Dezevoordelen leiden tot eenbeter inzicht inhet resultaat
enbieden betere aanknopingspunten vooreengerichteanalyse.
Bijdevoorgestelde verwerkingswijzemoet niet dediersoort
opzichalsuitgangspunt wordengenomen,maarde functiediehet
dier inhet bedrijfvervuld (fok-engebruiksvee ofhandelsvee).
Daarbij gaat het omdeeerste aanwending.Omeenpaarvoorbeelden
tenoemen:bijeenbedrijf dat zichbezig houdtmet deopfoken
verkoopvan fokzeugen isdeverkoopopbrengst wel omzet engeen
verkoop vaneenduurzaam produktiemiddel.Bijeentopfokkerdie
vermeerderingsmateriaal verkoopt behorendeverkochte opfokzeugen
dustotdeomzet,terwijldeboekwinst opdeverkochte "oude
zeugen"overigeopbrengsten zijn.Bijeenvermeerderingsbedrijf
datniet-geschikte opfokzeugen afstoot, behoort deopbrengst niet
tot deomzetmaar is,naaftrekvandeboekwaarde opmoment van
afstoting, eenboekwinst/verliesdietotdeoverige opbrengsten/kostenbehoort.Datgeldt ookvoordeslachtzeugen dieeconomisch
gezienvergelijkbaar zijnmet debuitengebruikgestelde,maar
nogniet verkochtemachine.
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6. Hetbegrip"aanwas"

Hetbegrip "aanwas" istedefiniërenalsdekostendieverbondenzijnaandegroeivanhetdier/plant tothetmomentwaarop
hetdier/plantvolgroeid is.Bijdehuidigeverwerkingswijzeis
deaanwashetverschil tussendewaardeopdebegin-eneindbalansvanzowelhetmest-enhandelsvee alsfok-/gebruiksvee.
Evenalsbijhetbegrip "omzet"geeftdehuidigepresentatiewijze
vandeaanwasnietofnauwelijks inzicht indewerkelijke omvang
ensamenstelling vandezepost.
Ookhier isverbetering mogelijkdooronderscheid temaken
tussenaanwasvandierendiezijnaantemerkenalsinvesteringsgoederen (fok-engebruiksvee)endierenbestemdvoordehandel
(mest-enhandelsvee).Dezemutatiesmoeten indewinst-enverliesrekening afzonderlijk totuitdrukking komen,hetgeenals
volgt plaatskanvinden:
boekdedirecteen indirectekostenvoorde daadwerkelijke
kostenonderdebetreffende posten inhetmodel.Maakdaarop
geencorrectiesvoorkostenbegrepen invoorraadposities en
aanfokvaneigendieren;
brengdecorrectiesalsgevolgvandekostenvanaanfokproduktiedieren (investeringsgoederen)totuitdrukking onder
hethoofd "Geactiveerdekostenproduktiemiddelen" (eventueel
kan indetoelichting eenspecificatievolgenperdiersoort).Hetoptenemenbedrag isnietbeperkttothetverschil inbalanswaarde tussenhetbeginenheteindevande
periode,maaromvat inprincipede (opnormen gebaseerde)
aanfokkostengedurendedegeheleverslagperiode.Deberekeningvandeaanfokkosten isuiteraard alleenmogelijkmet
behulpvaneen individueledieradministratie,c.q eenregistratiepergroepvandieren (wanneerdeze tegelijkhetbedrijfbinnenkomenenverlaten).
Opdezewijzeverwerktvormtdepost "geactiveerde kosten
produktiemiddelen"eencorrectie-post opdedirecte en indirectekostendiegeenbetrekking hebbenopdeomzet,maar
(nog)indeeigenproduktiemiddelen zijnbegrepen.Inde
"geactiveerdekostenproduktiemiddelen" zijnoverigensniet
deaankoopkostenvandeproduktiedieren begrepen.Dezekostenwordendirectopdebalansgeactiveerd;
brenghetverschiltussenbegin-eneindwaardevandevoorradengereed produktenonderhandenwerk (zoalsmestvee)tot
uitdrukking onderdepost "voorraadmutatieprodukten (gereed
eninbewerking)". Inhetcategorialemodelvolgtookdeze
postdirectnadenetto-omzet. Indetoelichting kaneen
verdere specificatieplaatsvinden.Dezepost isinfeite
eencorrectie opdedirecteen indirectekostenvanenerzijdsdeverkochtedieren,waarvandekosten inhetvorige
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Winst- en

verliesrekening

Opbrengsten
Omzet
Voorraadmutatie produkten (gereeden
inbewerking)
Geactiveerde kostenproduktiemiddelen
Overige opbrengsten *)
Totaal opbrengsten
Toegerekende kosten
Aankopenmest-enhandelsvee
Veevoer
Energie
Overigegrond-enhulpstoffen
Overigeproduktgebonden kosten
Totaaltoegerekende kosten
Saldo
Niet-toegerekende kosten
Arbeidskosten
Werkdoorderden
Kostenmachinesen inventaris
Kosten afschrijving levende have **)
Kosten onroerende goederen
Aangekochte produktierechten
Algemene kosten
Totaal niet-toegerekende kosten
Produktieresultaat

*)bevat boekwinsten bijdesinvestering infok-engebruiksvee;
**)mogelijk isookopnamevandezepost onderde toegerekende
kostenverdedigbaar, daarookeenaantalvande produktgebonden
kosten (veeartsendergelijke)alstoegerekende kostenworden
beschouwd. Degewijzigde presentatie heeft dangeen invloed opde
hoogtevanhetsaldo.

Figuur 6.1 Winst- en verliesrekening
stratie

bij individuele

dieradmini-
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jaar zijngemaakt (debitering vankosten indewinst-en
verliesrekening)enanderzijds eencorrectie opkostenvoor
dedierendieditjaar zijngemaakt, docheerst ineenvolgendeperiodewordenverkocht (creditering vankosten inde
winst-enverliesrekening).Afhankelijkvandetoe-ofafnamevandevoorraden kandezepost zowelpositief alsnegatief zijn.
Deaankoopkosten vanhet basismateriaal zoalsdebiggenvoor
demesterijkomenvoordedaadwerkelijk inhet boekjaarbestedebedragen totuitdrukking onderdekosten.Dit integenstelling totdeaanschaf vanproduktiedieren.De inde
winst-enverliesrekening optenemenvoerkosten enandere
grond-en hulpstoffenworden bepaald viade formule:Beginvoorraad + inkopen -/-eindvoorraad »verbruik.
Figuur 6.1 geeftweer hoedewinst-enverliesrekening er
bijdezeverwerking uitziet.Duidelijk blijkt datde opbrengsten
bestaanuitverkopen (omzet),voorraadwijzigingenengeactiveerde
kostenvoorproduktiemiddelen.Samenvormendezedriedewaarde
vandeproduktie.Aandezegrootheid moetendekostenbijeen
analyseworden gerelateerd.
Dehiervoorweergegevenverwerkingsmethode isterverdere
verduidelijking inbijlage 1met eenvoorbeeld uitgewerkt.
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7. De te hanterennormen

Dewaarderingsgrondslagen bepalendewijzewaaropbijvoorbeeld hetveeopdebalans isgewaardeerd. Dezewaarderingswijze
isdirectvan invloed opdeomvang vandemutaties indewinstenverliesrekening. Het onderscheid tussen fok-/gebruiksvee en
mest-enhandelsvee isookvoordewaardering relevant.
Dewaardering vanhet fok-/gebruiksvee isgelijkaandehet
gekozen stelselvoordeanderemateriële vasteactiva.Ditbetekent onderanderedatopditveeafschrijving plaatsvindt endat
deze afschrijvingen indewinst-enverliesrekening alszodanig
naarvorenmoeten komen. Indefiscalejaarrekening zaldewaardering dusophistorische uitgaafprijsplaatsvinden, indebedrijfseconomischeverslaggeving 1)opbasisvanactuelewaarde.
Voorde bepaling vandekostenvaneenopeigen bedrijfopgefokt dier isfeitelijk eengoedekostprijscalculatienodig.Een
dergelijke kostprijs isooknodig omeen redelijke financiële
analyse tekunnenmakenvan behaalde resultaten.
Eenkostprijscalculatieopbedrijfsniveau isechter inde
agrarische sectorveelal afwezig.Deverschillende sectorenwerkenechterwelmet normbedragen danwelmet genormeerde kostprijsmodellen.
Met name indedeeladministratiesenmanagementsystemen zijn
inde rekenregelsveelvandeze standaardnormen terug tevinden.
Indefinanciële administratie vormendezenormendebasisvoor
dewaardering vanhetvee.
Somszijndezemodellen opgezet doordetakorganisaties,die
ookhetverdere onderhoud verzorgen.Desalniettemin iserweinig
eenduidigheid indewijzewaarop indediverse systemendewaardering plaatsvindt.LEI,takorganisaties,accountantsbureau'sen
fiscale inspectiespassenverschillende waarderingsmethodieken
toe.Deverschillen betreffen niet alleenhet onderscheid actuele
waarde versushistorische kostprijs,maarookdedewijzewaarop
decalculatie plaatsvindt.
Dewaardering iseenessentieel element bijde bepaling van
vermogen enresultaat.Het zalduidelijk zijndatdoordever-

1)

Het onderscheid fiscaal/bedrijfseconomischdathierwordt
gemaakt isovereenkomstig deafspraken gemaakt inGRAS,
waarbij "bedrijfseconomisch"synoniem isvoorhetgebruik
vanactuelewaarde enberekende kostenvoorgezinsinzet van
produktiemiddelen.Daarmee isnietgezegd datdefiscale
jaarrekening geengebruikzoumakenvanuitgangspuntenuit
debedrijfseconomische literatuur.
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schillen indehantering entoepassing vanwaarderingssystemen er
verschillen indepresentatie van resultaten envermogen ontstaan.Ookbijbedrijfsvergelijkingen spelendezeverschillen een
rol.Dit isniet bepaald bevorderlijkvoorhet inzicht vande
agrariër diemet dezeverschillenwordt geconfronteerd.
Het isdanookaantebevelendatdegenoemde organisaties
met betrekking totdewaardering vande levendehave opeenlijn
komen.Datwilniet zeggendat ergestreefd moetworden naaréén
waarderingssysteem (bijvoorbeeld alleen historische uitgaafprijs
ofactuelewaarde),maarweldat ereenduidige afsprakenkomen
overdetehanteren grondslagenper waarderingssysteem.
Daarbij gaat het enerzijdsomkennisvanhet technischeproces inhetkadervaneengoedekostprijsopbouw,enanderzijdsom
detoepassing vandejuistewaarderingsregels zoalsdiegebruikelijkzijn inde jaarverslaggeving.
Daarbijkunnenbijvoorbeeld afsprakengemaaktwordenover
het alofniet activerenvanarbeids-enrentekosten indegeactiveerde kostenvandeproduktiemiddelen.Ookkaneenzogoedmogelijkafschrijvingsverloopworden geconstrueerd.
Eengezamenlijke aanpak isderhalve sterkaantebevelenen
isinhetvoordeelvanallepartijen endeagrariër inhet bijzonder.
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8. Gevolgen van integratie

Het analyserenvanhet resultaat iseenbelangrijk aspect
voordeverkrijging vanex-post informatie. Inde agrarischesectorzijndaarvooreenreeksvankengetallenvoorhanden.Bijde
kengetallen ophet financieel-economischevlak ishetgebruikelijkhet cijfermateriaal uit tedrukken inkosten enopbrengsten
pergeproduceerd produkt,perverkocht produkt ofperproduktiemiddel.Voorbeelden hiervan zijnkosten enopbrengsten permelkkoe,per 100kgmelk,perha,perafgeleverd mestvarken,per
grootgebrachte big enzovoort.
Wat indepraktijkveelgebeurt, isdatvanuit deeladministraties respectievelijkmanagementsystemen teraanvulling opde
technische kengetallen financiële kengetallenworden berekend en
vanuit definanciële systemen financiële kengetallenworden aangevuldmet technische kengetallen.Debasisvoorde berekeningen
vormendedikwijls aanvullend indegenoemde systemen vastgelegde
technische danwel financiële gegevens.Doordat deverschillende
systemen autonoomwerken enerdikwijlsgeenafstemming is,leidt
ditvaaktotvreemde enonbetrouwbare uitkomsten.Ookontbreekt
nog aleensbepaalde informatiewaarna bijgebrekaanbeter,op
normatievewijze,aldannietviaeen ingewikkelde rekenformule,
kengetallenwordenberekend. Doordat vaak inde rapportage een
duidelijkeweergave vandegrondslag vandeberekende cijfers
ontbreekt, isdekanszeergroot dat de lezeraandekengetallen
eenhogere betrouwbaarheid toekent dan feitelijkverantwoord is.
Uit hetvoorgaandemag duidelijkgeworden zijndat hetgenererenvan bepaaldekengetallen perafgeleverde en/of geproduceerdeeenheid vanuit decategorialewinst-enverliesrekening tot
moeilijk interpreteerbare cijfers leidt,waarbij vergelijkbaarheidmetmanagementsystemen niet gegarandeerd kan zijn.Dejaarrekeningwerkt immersmet een indelingvandekostenenopbrengstennaar soort.De suggestiedat dedeling inzicht geeft in
dekostenvandeafgeleverde dierenkan lang niet altijd worden
waargemaakt.Dat isuitsluitend mogelijk alsbinnenhetadministratieve systeem aanvullende gegevens zijnvastgelegd, ofalser
eenduidelijkverband iste leggenmet gegevens ineentechnischeconomischdeelsysteem.
Dedeeladministraties respectievelijk managementsystemen
kunnen aardig uitdevoetenmet het saldominusdirectekosten,
maarvoorhet overzicht vaneentotaal resultaat perafdeling of
produkt schietendezesystementekort.Daarvoor isaansluiting
met eenfinancieel systeem,met eengoedekostenplaatsen enkostendragers registratie onontbeerlijk.
Achtergrond bijdeze situatie ishet feitdat het financiële
systeem endedeelsystemen gescheiden opereren.Degegevensvast-
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leggingvindt vaak bijverschillende organisaties plaats terwijl
bovendiendeperiode-indeling entijdstippenvan gegevensvastlegging danig kunnenverschillen.Onderlinge controle isdaardoor
vaakmoeilijkenvindt indepraktijkdanookmaar zeer beperkt
plaats.
De conclusie isdatvooreengoede analyse beide,nunoggescheiden opererende systemen elkaarnodig hebben.Deoplossing is
alleenvoorhanden indiendeverschillende systemen opelkaarwordenafgestemd ofafstemmingsbestanden beschikbaar zijn. Inde
ideale situatie issprakevanéén informatiesysteem, waarbijhet
hart bestaat uithet financiële systeem aangevuld met diverse
sub-systemen,waarindedetailinformatie vastligt.
Dit besef begint langzamerhand bij zowel takorganisaties als
financiële dienstverleners doortedringen.Erstaandanookprojecten opstapel omvanuit dievisie gegevensuitwisseling mogelijktemaken ennaardetoekomst toebedrijfsgerichte (enniet
takgerichte)systemen teontwikkelen diegeïntegreerdwerken.
Eerst dan isdewensvandeagrariër, tewetenhet eenmalig
vastleggenvangegevens,eenhaalbare kaart.Eenniet onbelangrijkvoordeel isdantevensbereikbaar, namelijkde consistentie
ingegevensvastlegging ende integriteit vandegegevens.
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9.Discussie

Uit hetvoorgaandemag duidelijk geworden zijndathet inzichtvanveehouders inopbrengsten, kostenenhetverband daartussenaanmerkelijkverbeterd kanworden.Toegenomen informatiebehoefte enverbeterde technischemogelijkhedenmakenhetmogelijkomopbasisvaneen individuele dieradministratie meergedetailleerd debedrijfsresultatentepresenteren.Doordaarbijde
economische betekenisvandedieren (produkt of produktiemiddel?)
inaanmerking tenemen,kandebedrijfsanalysebeterwordenondersteund:het begrip "omzet enaanwas"wordt uiteengerafeld in
omzet,voorraadmutaties, aankopenvee,geactiveerde kosten,afschrijvingen enboekwinsten (of-verliezen).Deberekening van
dezeposten istotopdierniveau tedetailleren.Aansluiting van
managementsystemen enfinanciële boekhouding wordt erdoorverbeterd enverschillenworden begrijpelijker.Het huidigeonderscheid inverslaggeving voorgespecialiseerde mesterijbedrijven
(figuur 2.2)zouoverbodig worden.
Bijdezevoordelen zijnnatuurlijkwel enkele kanttekeningen
teplaatsen.Allereerst iserdevraag ofdevoorgestelde presentatiewijzeooktoepasbaar isvoorbedrijven zonder individuele
dieradministratie. Uit het oogpunt vanharmonisatie zoudatwenselijkkunnen zijn.Het antwoord isafhankelijkvandevraagof
men een (mogelijkgeringe)presentatiefout -alsgevolg vanenkelegroffere aannames-inruilvoordieuniformiteit voorlief
wilnemen.Daarbij kannog opgemerkt wordendat hetvooralde
grotere, innovatieve bedrijven zijndiealseerste baathebben
bijeengewijzigde presentatie.Toepassing vandezepresentatiewijze opbasisvanhet gemiddelde waarde systeem betekent datde
aanwasvan fok-engebruiksvee binnenhetjaaronbekend is.Toepassing voormest-enhandelsvee lijkt geenproblemen opteleveren. Ineenenkel geval kandeclassificeringvanvee (gebruiksveeofmestvee)aanleiding zijntotdiscussie,bijvoorbeeld bij
kruislingsvaarzen.
Vervolgens,en inhoofdstuk 7werd daaralopgewezen, iser
hetvraagstukvandetehanteren normen. Inprincipe kunnendat
dehuidige aanwasnormen zijn,maarnietuitgesloten isdat inhet
technisch-economisch onderzoek betere afschrijvingscurveste
construeren zijn.Bijdewaardering tegen actuelewaardekanmen
devraag opwerpen of,wanneerhetvleesvee alsgoederen inbewerking wordt gezien,deprijsstijging vanhet uitgangsmateriaal
alsherwaardering inplaatsvanalswinst aangemerkt moetworden.
Eenderde puntvanoverweging bijhet overboord zettenvan
het begrip omzet enaanwas isdebegrijpelijkheid vanhetnieuwe
concept.Christensen etal.(1984)hebbeneropgewezendatdeinteressevanboeren entuindersvooral bio-technischvanaard is,
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terwijl hetgebruikvaneconomische informatie gebrekkig is.Het
vervangenvanhet ingeburgerde begrip omzet enaanwasdooreen
aantal aande financial accounting ontleende concepten isdanook
nietperdefinitie raadzaam (Poppe, 1988). Inditgevalmenenwe
tochdat het nieuwe concept belangrijk bijkandragenaandeoplossingenvaneenaantal problemen rondde interpretatie vanomzet enaanwasenrond deaansluiting vanmanagement systemenen
definanciëleboekhouding. Goedevoorlichting ronddenieuwebegrippen zalde restmoetendoen.
Verderdient opgemerkt tewordendat debehandelde problematiekookspeelt indeplantaardige produktie.Ookbijdeakkerbouwentuinbouwwordenkostengemaakt diedeelshet karakter
hebbenvanteactiveren kostenvanproduktiemiddelen (zoalsde
aanwasvan fruitbomen endebloembollenkraam)endeelshet karakterhebbenvaneenvoorraadmutatie vanprodukten inbewerking
(veldinventaris). Inbeidegevallen dienendeze posten inde
winst-enverliesrekening onderdeopbrengsten tewordenverwerkt.Vooral bijveldinventaris treftmennogaleensdemethode
vanactivering ten lastevandedirecte kosten (zaaizaad, kunstmest)aan.Datkanbijeenwisselend bouwplan tot eenonjuist
inzicht leidenomdatdekostenvanmachines enarbeid nietworden
gecorrigeerd. Vindt indeboekhouding eentoerekening (vandirectekosten)naarkostenplaatsen (teelt perjaar)plaats,dankunnen indespecificatie opdejaarrekening opstellingenwordengemaakt perkostenplaats.Het categorialemodelvandewinst-en
verliesrekening isdaarvoorgeengeschikte plaats.Eenzelfdeopmerking geldtvoordemutatie indevoorraad eigen geproduceerd
enaangekocht ruwvoer.
Tot slotwordt opgemerkt dat het onderscheid tussen fok-en
gebruiksvee enerzijdsenmest-enhandelsvee anderzijdsnietalleenopbedrijfsniveaueenwezenlijk onderscheid is.Ook inhet
Landbouw-economisch onderzoek, bijvoorbeeld bijhet schattenvan
investeringsfuncties,verdient dit onderscheid aandacht.Overigenszijnerdaarbijvoorbeeldenwaarin, ondanksdehuidigevorm
vanbedrijfseconomischerapportage,geprobeerd wordt uit tegaan
vaneenonderscheid tussen fok-engebruiksvee enmest-enhandelsvee (Elhorst, 1987:105).
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10. Conclusie

Het inzicht inopbrengsten,kosten enhetverband daartussen
kanverbeterd wordendooropbasisvaneen individuele dieradministratiemeergedetailleerd debedrijfsresultatentepresenteren.Daarbijdient deeconomische betekenisvandedieren (Produkt ofproduktiemiddel?)centraal testaan.Het begrip "omzeten
aanwas"wordt danuiteengerafeld inomzet,voorraadmutaties,
aankopenvee,geactiveerde kosten,afschrijvingen enboekwinsten
(of-verliezen).
Aansluiting vanmanagementsystemen enfinanciële boekhouding
wordt erdoorverbeterd enbevorderd,waarbij resterendeverschillenbegrijpelijker enfunctioneelworden (periodeversustransacties).
Ma overlegmet takorganisaties,voorlichting enonderwijs
zou inhetGRASdanookruimtevoordevoorgestelde aanpakmoeten
wordengemaakt.
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Bijlage 1. Een uitgewerkt voorbeeld van de winst- enverliesrekening

Voorbeeld presentatie zonder "omzet enaanwas"
Winst- en verliesrekening
A.

Opbrengsten
omzet
voorraadmutatie produkten (gereed en
in bewerking)
geactiveerde kosten produktiemiddelen
overige opbrengsten

1989

351600
-10300
51400
1200

totaal opbrengsten
B.

Toegerekende kosten
aankopenmest-en handelsvee
veevoer
overige grond- en hulpstoffen
overige produktgebonden kosten

393900

3200
66600
12600
14200

totaal toegerekende kosten
C.

Saldo

D.

Niet-toegerekende kosten
arbeidskosten
werk door derden
afschrijving fok-en gebruiksvee
kosten machines en inventaris
kosten onroerende goederen
algemene kosten

96600
297300

1300
26100
3100
37600
13800
15300

totaal niet-toegerekende kosten
E.

Produktieresultaat

F.

Financiële baten en lasten rentebaten
rentelasten en soortgelijke kosten
financieringsresultaat

6.

Buitengewone baten en lasten

H.

Fiscale Winst
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97200
200100
2100
30200
-28100
0
172000

Bijlage 1. (Ie vervolg)

Toelichting winst-enverliesrekening
A.

Opbrengsten
Omzet:
Dit betreft de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten
onder aftrek vandoor afnemers ingehouden heffingen. De bedragen zijn
inclusief van afnemers ontvangen nabetalingen.
Specificatie omzet:
Melk
- afgeleverde melk aan fabriek
- PZ-enmedeverantwoordelijkheidsheffing
- nabetaling
- inhouding superheffing

304000
-6000
24000
-9000
313000

Verkopen vee
- nuchtere kalveren
- vleesstieren

9400
12400
21800

Akkerbouwprodukten/voedergewassen
- schorseneren
- verkoopmais

15200
1600
16800
351600

Vooraadmutatie Produkten (gereed en in bewerking):
Hieronder worden de opeindbalans aanwezige voorraden gereed produkt en
Produkten inbewerking op basisvan verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde
verwerkt, verminderd met de voorraad aanwezig op beginbalans.
Specificatie voorraadimitatie Produkten:
Voorradenmest-en handelsvee
- waarde eindbalans
- waarde beginbalans

7500
5400
2100

Voorraden ruwvoer (vaneigen bedrijf enuit aankoop)
- waarde eindbalans
- waarde beginbalans

24600
33800
-9200

Veldinventaris
- waarde eindbalans
- waarde beginbalans

2500
5700
-3200
-10300
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Bijlage 1. (2e vervolg)

Geactiveerde kosten produktiemiddelen
Dit betreft dewaardetoename van de produktiemiddelen die ineigen beheer
ontwikkeld c.q gegroeid zijn. Dit betreft voor de melkveehouderij de aanwas
van jongvee bestemd voor demelkproduktie.
Dewaardetoename is berekend op basis van aanschaffingskosten van grondstoffen en overige kosten die direct aan de vervaardiging zijn toe te rekenen.
Specificatie geactiveerde kosten produktiemiddelen:
Aanwas fok- en gebruiksvee

51400

Overige bedrijfsopbrengsten
Hieronder worden onder andere opgenomen de resultaten opverkochte vaste
activa.
Specificatie overige bedrijfsopbrengsten:
Boekwinst verkocht melkvee/jongvee
Friveverbruik produkten

700
500
1200

B.

Toegerekende kosten
Deze kosten worden bepaald op basis van verkrijgingsprijsverminderd met
van de leverancier ontvangen kwantumkortingen en nabetalingen.
Aankopen mest- en handelsvee:
- aankoop vleesstieren
Veevoer:
- aangekocht ruwvoer
- weidegeld
- krachtvoer rundvee

3200

5400
10700
50500
66600

Overige grond- en hulpstoffen:
- zaden, plant- en pootgoed
- kunstmeststoffen
- gewasbeschermingsmiddelen

1700
10000
900
12600

Overige produktgebonden kosten:
- kosten melkcontrole-stamboek
- veearts/gezondheidszorg
- dekkosten K.I.
- strooisel
- overige veekosten
- overschotheffing mest

1600
3900
7100
700
700
200
14200
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Bijlage 1. (3e vervolg)

Voorbeeld presentatie met "omzet en aanwas
Winst- en verliesrekening
A.

Opbrengsten
melk
omzet en aanwas rundvee
overige opbrengsten

1989

313000
69700
14100

totaal opbrengsten
B.

Toegerekende kosten
veevoer
overige grond- en hulpstoffen
overige produktgebonden kosten

396800

75800
12600
14200
102600

totaal toegerekende kosten
C.

Saldo

D.

Niet-toegerekende kosten
arbeidskosten
werk door derden
kosten machines en inventaris
kosten onroerende goederen
algemene kosten

294200

1300
26100
37600
13800
15300
94100

totaal niet-toegerekende kosten
E.

Froduktieresultaat

F.

Financiële baten en lasten
rentebaten
rentelasten en soortgelijke kosten

200100

2100
30200
-28100

financieringsresultaat
G.

Buitengewone baten en lasten

H.

Fiscale Winst

0
172000

Toelichting winst- en verliesrekening
A.

Opbrengsten
Melk
- afgeleverde melk aan fabriek
- PZ-enmedeverantwoordelijkheidsheffing
- nabetaling
- inhouding superheffing

304000
-6000
24000
-9000
313000
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Bijlage 1.

(4e vervolg)

Omzet en aanwas rundvee
- verkopen rundvee
- aankopen rundvee
- omzet rundvee
- waarde eindbalans
- waarde beginbalans

73400
5400
68000
154000
152300

aanwas rundvee

1700
69700

Overige opbrengsten:
- verkoop schorseneren
- verkoopmais
- toe-/afname veldinventaris
- prive-verbruik Produkten

15200
1600
-3200
500
14100

Toegerekende kosten
Veevoer:
- aangekocht ruwvoer
- voorraadverandering ruwvoer
- ruwvoerkosten
- weidegeld
- krachtvoer rundvee

5400
9200
14600
10700
50500
75800

Overige grond- en hulpstoffen:
- zaden,plant- en pootgoed
- kunstmeststoffen
- gewasbeschermingsmiddelen

1700
10000
900
12600

Overige produktgebonden kosten:
- kosten melkcontrole-stamboek
- veearts/gezondheidszorg
- dekkosten K.I.
- strooisel
- overige veekosten
- overschotheffing mest

1600
3900
7100
700
700
200
14200
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