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Vooruitlopend opdedefinitieve resultatenzijndebedrijfsuitkomstenin1984(oogstjaar '84-'85)vanfruitteeltbedrijven
geraamd.Naastondernemersoverschot,arbeidsopbrengst enondernemersinkomenwordendebelangrijkstekostensoortenvermeld.
In1984heeft eenteruggang plaatsgevondenvanrentabiliteit
eninkomen.Dekostenvanhetgemiddelde fruitteeltbedrijf worden
niet zoalsin1983goedgemaaktdoordeopbrengsten.Oorzaak isde
dematigeprijsvormingmetnamebijappels.De toenamevande
produktie perbedrijfkaneenomzetdalingnietvoorkomen.
Eengunstigeontwikkeling isdetoenemende betekenis inde
totaleomzet vandenieuwerassenmet relatief hogeprijzen(met
nameJonagold enElstar),die indeafgelopenjarenzijningeplant.
Fruitteelt/Ramingen/Rentabiliteit/Inkomen/Nederland

Overname vandeinhoud toegestaan,mitsmetduidelijkebronvermelding.
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1. Inleiding

Hetdoelvanhetonderzoek isinzicht teverkrijgenindebedrijfseconomischeresultatenvandefruitteeltin 1984.Daarop
dit tijdstipnoggeenuitgewerkteLEI-boekhoudingenvandeaanhet
rentabiliteits-enfinancieringsonderzoekdeelnemendebedrijven
beschikbaar zijn,moetenderesultatenwordengeraamd.
Voorde fruitteelt isperbedrijfhetgeraamdeondernemersoverschot- zijndehetverschil tussenopbrengstenenkostenweergegeven.Hetondernemersoverschot istevensperƒ 100,-kosten
uitgedrukt.Daarnaast isdearbeidsopbrengst enhetondernemersinkomenperondernemervermeld.Dearbeidsopbrengstper ondernemer
issamengesteld uithetondernemersoverschot vermeerderdmetde
berekendevergoedingvoordehandenarbeid vandeondernemer.Het
ondernemersinkomenomvatdearbeidsopbrengstvandeondernemer
vermeerderdmethet saldovandeberekendeendebetaalderente,
alsmededeontvangenrentesubsidie.
Debelangrijkstekostensoorten,deopbrengstenhetondernemersoverschot zijntenslotteookpereenheid teeltoppervlaktevermeld.
Eenindrukvandeverwachte resultatenop tuinbouwbedrijven
isvanbelangvoorhetMinisterievanLandbouwenVisserijenvoor
het tuinbouwbedrijfsleven.

2. Berekeningswijze van de geraamde bedrijfsuitkomsten

Deramingenzijnuitgevoerd aandehandvandekosten-enopbrengstenontwikkelingen diein 1984t.o.v. 1983zijnopgetreden.
Decijfersvandebedrijfsuitkomstenin 1983hebbenhierbijmede
alsuitgangspuntgediend.
Informatie isingewonnenomtrentwijzigingen inhetgrondgebruik,rooi-enaanplantactiviteiten endeoogstomvangvandeelnemersaanhetrentabiliteits-enfinancieringsonderzoek inde
fruitteelt.Tevensisgeletopgegevens als totalehandelsproduktie,afzetverloop,prijsvorming envoorraadposities indebedrijfstak.
Deramingenvandekostenzijngebaseerdopdegemiddelde
prijsstijgingenvandeafzonderlijkekostensoorten in1984.Hierbij is tevensrekening gehoudenmetveranderingen indeverbruikte
hoeveelheden.
UitgaandevandebasispremieendegemiddeldekleinschaligheidstoeslagvandeWetInvesterings Rekening (WIR)isvoor 1984
denieuwwaardevandebedrijfsgebouwenenvaste installatiesmet
17%,envandewerktuigen,machines e.d.met 18%verlaagd.Dekostenvanrenteenafschrijvingwordengebaseerd opdenieuwwaarde
vandebetrokkenbedrijfsmiddelenverminderdmetdegenoemdenormatieve aansprakenopWIR-premies.Ookdewaardevandevaste
plantopstandenisvoorzoverhetelementenbevatwaarvoorWIR-premiekanwordenverkregen,dienovereenkomstig verminderd.
Bijdeberekeningvanderenteoverhet indeslijtendeduurzameproduktiemiddelengeïnvesteerdevermogen iseenrentevoetvan
7%aangehouden (1983 7j%). Overhetindegrond geïnvesteerdevermogenis2^%envoordevlottendemiddelen is8J%renteberekend.
Dekostenvandehandenarbeid vandeondernemer endemeewerkende
gezinsleden zijnopCAO-basis (incl.werkgeversaandeel indesocialelasten)gewaardeerd.Indeberekendearbeidskostenvandeondernemer isgeenbeloningvoorleidingentoezichtopgenomen.
Zowelbijdeberekeningvandekostenalsvandeopbrengsten
isrekeninggehoudenmetveranderingen indegemiddeldebedrijfsstructuur,waardoor deaandelenvandeverschillendekostenfactorenkunnenwijzigen.Ditheefttotgevolgdatdeprocentuelekostenstijgingperbedrijfkanafwijkenvandiepereenheidvanoppervlakte.Ookmetdeopbrengstmutatiekandithetgevalzijn.

3. De geraamde bedrijfsuitkomsten in 1984

Opgrondvandeontwikkelingvandehoeveelhedenendeprijzenvandeingezetteproduktiemiddelenis tenopzichtevanhet
voorgaande jaar in 1984een toenamevande totalekosten teverwachtenmetca.5%perbedrijf.Uitgaandevaneenbeperkteuitbreidingvandeoppervlaktepit-ensteenvruchtengemiddeldperbedrijf,betekent diteenkostenstijgingvan3à4%perha.
Tenaanzienvandevernieuwingsactiviteiten vandebestaande
beplantingenwordtvoor 1984eenniveauingeschat datnietwezenlijkafwijktvandetweevoorliggende jaren.Inverbandhiermee
moet eenonveranderd-relatiefhoog-kosten(volume)niveauvoor
materialen (o.a.bomenenpalen)wordenverwacht.Mede alsgevolg
vanenigeprijsstijgingwordt een (nominale)kostenstijgingvoor
materialenvoorzienvan5%.
Voorarbeid iseenkostenstijginggeraamdvan5%perbedrijf.
Dearbeidskostenperuurnamenmetca.2%toe,bijeengrotere
hoeveelheid aangewendearbeid alsgevolgvandegrotereoogst-en
produktieomvang in1984.
Deafleveringskosten (incl.sorteer-enkoelkosten)zullen
ca.5%hoger zijndanin1983.
Mede inverbandmethethoge investeringsniveauinmachines
engebouwene.d. indeafgelopenjarenwordt eenstijgingvande
afschrijvingskostenvandodeduurzameproduktiemiddelenverwacht
van9%. Voordeplantopstandenwordteen toenamevandeafschrijvingskostengerekend van3%.
Voorderentekostenwordtevenals indetweevoorgaandejaren
- alsgevolgvanhetgedaalderentepeil-geentoenamevandekostenperbedrijfverwacht.Voordeoverigekostenwordteentoename
van9%geschat.
Deprognosevandeopbrengst fruitgemiddeldperbedrijf is
enerzijds gebaseerd opdeproduktiecijfersperrasvandeelnemers
aanhetrentabiliteits-enfinancieringsonderzoekindefruitteelt
enanderzijdsopdeprijsvorming perrasappelsenperenopde
veilingen (bronP.G.F.).
Voorappelswordtperbedrijfeenbeduidende toename (25à
30%)vandeproduktieverwacht.Tussendediverserassenbestaan
echter groteverschillen.TerwijlvoorGoldenDeliciouseentoenamevan20%wordtverwacht,stijgtdeproduktievanCox'sO.P.
nauwelijks.Daarentegen laatGoudreinette eenstijgingvan50à
60% zient.o.v. 1983.Eenopvallende grotetoename (ca.75%)heeft
plaatsbijdenieuwerassen (Jonagold,Elstar,GlosterenKarmijn),
waareengroeienddeelvandeinplantvandeafgelopenjarenin
(volle)produktiekomt.
Integenstelling totdeappelswordtvoorperengeenveranderingvandeproduktieomvang perbedrijfverwacht.Naastenige

toenamebijhethoofdras Conference (15%)enbijde"overige"
(stoof-)peren,isdeproduktievanderassenDoyennéduComice
(-20%)enBeurréHardy (-40%)belangrijkkleinerdanin 1983.
Deprijsvormingvandeappelsvandeoogst1984
istotenmet
april 1985,waarmeehetafzetseizoen grotendeelsverstrekenis,
aanzienlijk lagerdanin1983.Doordesterkeproduktiestijging
vandenieuwerassendiewordenafgezet tegeneenrelatiefhoog
prijspeil,neemthetaandeelindetotaleomzetsnel toe.In 1984
zijndeviereerdergenoemdenieuwerassengezamenlijkgoedvoor
eengroteromzetaandeeldandeafzonderlijke traditionelehoofdrassen.Detotaleproduktievanappelszalnaarverwachting tegen
een30%lagereprijs zijnafgezet.
Opgrondvandezeprijs-enproduktieverwachtingen wordtvoor
appelseenomzetdalingvan10%berekend.Deperenlatenslechts
eenkleineprijsdaling zienenerwordteenomzetdalingvoorzien
van6%.Detotalebedrijfsopbrengstperbedrijf (incl.berekende
aanwasvanvasteplantopstandenenoverige (niet-fruit-)opbrengsten)zalvermoedelijk6%lager zijndanin 1983.
Metdezeverwachtingenvoor lagereopbrengstenenhogere
kosten zullendebedrijfsuitkomstenin1984hetgunstigeniveau
van 1983nietkunnenevenaren.Hetgemiddeldeverlieswordtgeraamdop10%vandekosten (19830%).Perhapit-ensteenvruchten
betekentditeenverslechteringvanca.ƒ3.000,-.
Dearbeidsopbrengstenhetondernemersinkomenperondernemer
wordenbecijferdopgemiddeldƒ33.000,-resp.ƒ55.000,- (vorig
jaarƒ55.100,-resp. f 77.100,-).
Deuitkomstenvandefruitbedrijvenzijnweergegeveninbijlage1.

Bijlage I. Raming van de resultaten perbedrijf,de arbeidsopbrengst enhetondernemersinkomen per ondernemer ingld. inde fruitteelt in 1984 in
vergelijking met de resultaten in 1983.

Fruitteelt inNederland

1983
Oppervlakte pit-en steenvruchten gemiddeld
per bedrijf (ha)

1984

10,61

10,75

302.600
302.100

317.500
285.400

-500
-0

-32.100
-10

Uitkomsten
a. per bedrijf
kosten
opbrengsten
ondernemersoverschot
idem per ƒ 100,-kosten
b. per ondernemer
arbeidsopbrengst
1)
ondernemersinkomen 2)

55.100
77.100

33.000
55.000

2. Uitkomsten per ha pit-en steenvruchten
Kosten:
arbeid
rente
afschrijving
materialen
afleveringskosten
diverse kosten
totale kosten
Opbrengsten:
fruit
aanwas vaste plantopstanden
overige opbrengsten
totale opbrengst
Ondernemersoverschot

1)
2)

10.420
3.700
3.620
3.710
2.870
4.200

10.790
3.660
3.750
3.850
2.980
4.500

28.520

29.530

21.010
3.350
4.120

18.870
3.300
4.370

28.480

26.540

-40

-2.990

Ondernemersoverschot +berekende kostenvoor dehandenarbeid van deondernemer.
Arbeidsopbrengst + saldovan berekende enbetaalde rente +rentesubsidie.

