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NotaNo.1
NOTA,INZAKEDEWAARDEERING VANHETGEDRÜTKSVEE INDPNLANDBOUW INVERBAND
1STDSBEPALING VAN DEBEDRIJFSRESULTATEN.
Dewijze waarop dewaardeeringvanhetgcbruiksvee indonlandbouwplaatsvindt'kan
liehtleidentothottevoorschijnroeponvan schijnwinsten ofschijnverliezen.
Vooral inconperiode alshetboekjaar 1940/1941»waarin deveeprijzen sterk zijn
opgeloopen springt hetverschijnsel vandegrootewinsten uit hoofdevan dewiardevermeerderingvan_donVèe-inventarisinhet oog.Naafloopvanden oorlog zullenzich
bijeen sterkedalingvan deveeprijzenrdaarentegengroote verliezen openbarebdoor
de.waardedalingvan denveeinventaris.
Deze fluctuaties indev/aardederkapitaalgoederen hebbenge-enïcSalebeteekenievoor
debepaling derbedrijfsresultaten. Zijkunnen de oorzaakvormenvan belangrijke
fluctuatiesindeberekende zuivere opbrengst enduseveneens in'deinkomstenbelasting.
Hot isgewenscht deze -dooreigenlijkniet terzake doendefactorenveroorzaakte schommelingen teelimineeren,zoowolinhot belangvan denbelastingbetaler alsden
olastingheffer.
Het systeem,dat degrootste schijnwinsten en schijnverliezencreëert isongotwijfold
hetwaardceringsstGlseljdat.netgcbruiksvee tegen demarktwaarde opnoemt inden
begin-eneindinventaris.
Omdit-teontgaan zijntv/eosystemen zeerverbreid,dienaast deverbetering^die zij
brongentochophun beurtookweerhetvraagstuknietbevredigend oplossen.Wij
bedoelenhet systeemvandevastewaarde enhet zg.systeemvanden"Leidraad". ')
Ineen tijdperk met stabiele prijzenvoldoet elkwaardeeringssysteem.De juistheid
vaneen stelsel moetwordenbeoordeeldnaar zijnwerking intijden,dat deomstandighedenaanverandering onderhevig zijn.
Tijzullendaarom eenigovoorbeeldengeven,diewaarschijnlijkeenlangbetoog
overbodigmaken.
Geval I
Geval II

1Mei 1940en 1Mei 1941 20koeienaanwezigvan dezelfde qualiteit.
1Mei 194020kooien aanwezig
1Mei 1941 16kooien aanwezigvandezelfde qualiteit.

Stel doprijzenvan dezekooiengemiddeld:

1Mei I94O
1Mei1941

f.250.f.400.-

Waardecring naarmarktwaarde.
Geval I

Geval II

1Mei I94O
1Mei1941

1Mei 1940
1Mei1941

20x25O=
20x400=

f.5.OOO.f. 8.000.-

Waardevermeerdering

f.3.000.-

20x25Ö=
16x4OO=

f.5.OOO.f.6.4OO.-

Waardevermeerdering
D.Waarfleeringnaarvaste
G•val I

1M.-.i1940
1Mei1941

f. 1.400.—

larde (stelvanbegininventaris")
f.5.OOO.f. 5.OOO.-

20x25O=
20x25O=
Waardevermeerdering nihil

Geval II

1Mei I94O
1Mei1941

20x250=
16x25O=
Waardevermindering

f. 5.OOCf.4.000.f. 1.000.-

'.eidraadterberekeningvande zuivere opbrengstuit hetLand-enTuinbouwbedrijf
inverband metdebepalingen derWet opde Inkomstenbelasting.
blz. 24en25.

-2C.Waardeering naarhet stelselvan denLoidraad,waarbijde oudekooien tegenoude
v/aardeworden opgenomenéndoniouwe tegenaankoopwaarde.
a.indien er6kooien zijnverkocht.
b. indien or 12koeien zijnverkocht.
Geval .Ia. 1Hei 1940
1 Mei 1941

20x250-=•
14 x 250 =
0xgem.325=

f.5.000.f.3.5OO.f.I.95O.f. 5.45O.-

b. 1Mei 194O
1Mei 1941

Waardevermeerdering

f.

20x25O8 x25O«
12x325»

f. 5.000..

450.-

f.2.000.f.3.900."f.5.900.-

Waardevermeerdering
Geval IIa.1Mei 1940
1Mei1941

20x250=
14x25O«
2x325=

f.

900,-

-f.5.000.f.3.500.f. 650."f.4.150.-

b.1Mei 194O
1Mei 1941

Waardevermindering

f.

85O.-

20x25O»
8 x25O=
8 x325=

f. 5.OOO.f.2.©00.f.2.600.f.4.600.-

Waardevormindoring

f.

400.-

Inaldezevoorbeeldenisaangenomen,datdeveemutatie indenloopvanhet jaargelijk
v/asentegen dezelfdeverkoop-en inkoopprijzenplaatsvond.De invloedvan denvee*
omzet opdebedrijfsresultatenmagdandusalsgelijkwordenaangenomen* Hier ziet
mendusgeïsoleerd deninvloedvanhetv/aardeeringsstclselopdogroottevanhet
bedrijfsresultaat.
Ingeval I (bijingrootte enqualitcitgelijkblijvendeveestapel)ziet menrespectievelijkbijA f.3.000.-|bijB.nihilfbijC.alnaar den omavngdermutatie in
geval a.f.450.-eningevalb.f.900.-waardevermeerdering.
Het feit,datdeveestapel aanhet begin eneindevanLetboekjaar ingrootteen
qualiteit indentiek ie,-doet de conclusie aandehand,dat erdanookgeensprakekan
zijnvanwinstuitdienhoofde.Het stelselvanwaardeering naarmarktwaarde geeft
hieraanleiding totde.grootste fouten.
Het systeemvandenLeidraadverzacht deze fouten,doorvee,dat niet omgezet istegen
deoudewaarde opdeninventaristehandhaven enhetnieuweaangekochte veotegen
aanschaffingswaarde optenemen.Dogedachte,diehieraan tengrondslag ligtis,
dat menalleengerealiseerde winsten ofverliezenwil boeken.Inschijnbereiktmen,
dat methet stelselvandenLeidraad door zich opeenhistorisch standpunt testallen.
Als "p1Mei 1940eenkoe opdeninventaris staatvoorf.250.-5meninNovemberdeze
koeverkooptvoor f.325.-engelijkwaardige terugkooptvoerf.325.-,zalgeenboer
het inzijnhoofdhalen te zeggen,dathijf.75--verdient heeft.Volgenshetwaardeeringsste^sclvandenLeidraad rr.tïta-tindatgevalwel eenwinst vanfc75»*Naargelangveel mutaties (b.v.ccnsumptiemelkbedrijf)cfweinigmutaties (fokbedrijf)
voorkomen stijgt cfdaalt ookdewinstuitden inventaris inoverigensgelijke.
gevallen.

-3Op zichzelfdoethet al onlogisch aandoéénekoeanderstewaardeerendandeandere,
enkelvanwege het feit ofhetbetreffende dier een jaargeleden zichal ofniet
indenzelfden stal"bevond.
Het stelselvanvastewaardevoldoetvoordebepalingvandebedrijfsresultatenongetwijfeldbeter,indiendeveestapelwat omvang betreft gelijk blijfT.Eigenlijk
blijft dewaardevandenveestapel dangeheel buitenbeschouwing.
Bijvariatievan den omvangenbijsterkwisselende prijzen heeft echter ookhot
systeemvandevastewaarde bezwaren.
Dit zalvooral ditboekjaar totuitingkomenbudemelkvcestapelendepaardonstapelbelangrijk zijn ingekrompen endeprijzen zijngestegen.
Ingeval IIzijnvoorbeeldengegevenbijinkrimpingvandenveestapel. Men ziet
hoedeuitkomstenverschillen.BijA.waardevermeerdering vanf.1.400,-;bijB.
waardeverminderingvanf.1.000.-enbijC.waardevermindering vanrespectievelijk
f.85O.-enf.4OO.-.
Het stelselvandevastewaarde heeft totgevolg,datbijuitbreiding vandenveel.peltegenhoogere marktprijzen dandeaangehoudenvastewaarde ereenverliespost
ontstaat;bijinkrimping eenwinstpost.Het omgekeerdevindt plaatsbijlagere
marktprijzen dandeaangehoudenvastev/aarden.
Dewerkelijkheidwordt o.i,het bestebenaderd doordebegin-en eindinventaris
innaturamotolkaartevergelijken.Alleen opdiekoeien,diemeerofminder opden
eindinventaris aanwezig zijndan opdenbegininventariswordt geletvoordebepaling
vanbedrijfsresultaten.Deze ondertallige ofovertallige koeienworden tegenden
marktprijs tentijdevanhot opmakenvandeneindinventaris gewaardeerd.
Dus toegepast oponze'voorbeelden:
Aantalkoeien aanwezigops
1Mei 1940
Geval I
Geval II

1Mei 1941 meer

20
20

20
16

-

v/aardeverandering
inventaris

minder
'-

''
4

nihil
-4x400-- 1600

Doboermist4koeien op 1Moi 1941? eerst alshijdezeweervervangen zouhebben
kanhijzijnbedrijfsresultatenvaststellen.Ditvervangen zouhemdan
4 xf.4OO.-=f.1.600.-kosten.Dit isdusdereè'elewaardeverminderingvan zijn
(entaris.
Degrooterebillijkheidvandezemethodeblijktwaarschijnlijknogduidelijkeruit
hetvolgende geval,dat zichdit jaar ongetwijfeld veel zalvoordoen.
BoerX,enZ.hebben 1Mei 1940elktweepaarden,die danf.500.-per stukwaard
zijnen ooktegendezev/aardeopden inventarisvoorkomen.
VanboerX.wordt inhetboekjaar eenpaardgevorderdvoorf.1000.-.Deprijsvan
depaardenlooptnogverder op,zoodat 1Mei 1941 alsmarktwaarde kanworden
aangenomen f.1500.-.
Stelgeval a.X.kooptgeenpaard terug
b,hijkoopt inApril eenpaardvoorf.1500,Volgensdewaardeering naarvastewaarde endeLeidraadkrijgenwe devolgende opstelling overderesultatenvanderekeningpaarden?
BoerZ.

inv.1Mei 1940
2x500»
inv. 1Mei 1941
2x5°0-

f. 1.000.f.1.000.-

Winst ofverlies oppaarden

nihil.

BoerX.
Gevala.inventaris 1Mei 1941 1paardà
verkocht 1paard
inv.1Mei 19402x500=
Winst oppaarden

f.

500.f. 1.000.-

f.1.500..
f.1,000.f.

500,-

-4Gevalb.vastowaardestelsel.
inv.1Moi 1940215OO=f.1.000.aankoop 1paardàI.5OO=f.1,500»f.2.500.inv.1Mei 1941 2 x §00 B f.1.000.verkoop 1paard à1.000 =f.1.000."f.2.000.Verlies oppaarden

f.

5OO.-

Geval b.steleel Leidraad.
inv.1Mei 1941 ('1x 500 =
( 1x 1500«
verkoop
1x 1000=

f, 500.f.1.500.f. 1.000.f.3.000,-

inv.1Mei 19402x500=>
aankoop 1à1.500

f.1.000.f. 1.500..
f.2.5OO.-

7/inst op paarden

f.

500.-

IngevalXageven beide stelselseenwinst vanf.500.-, terwijl depositie vanboer
Xveelminder isdandievan boerZ.jdie zijnpaardenkonhouden.
IngevalXbgeefthetvastev/aardestelsol eenverliespostvan f.500,-,daarentegen
leverthst stelsel vandonLeidraad eenwinst opvan f.500.-.
Hetvasto-waardestelsel geeft o.i.hierden juistentoestandaan.
Inhet door onsvoorgestane stelsel zouindezegevallen deuitkomst zijns
BoorZ."Winstofverliesnihil,daar innaturanietsveranderd isin zijnpaardenstanel.
BoerX.
Gevala.

inv.1Mei 19402paarden
inv.1Mei 1941 1paard
Ontbreekt dus
Opbrengstverkoop

f.I.5OO.f. 1.000.-

1paard àf.1500,1paard àf.1000.-

i

Verlies oppaarden
Gcvalb.

f.

inv.1Mei 19402paarden
inv.1Mei 1941 2paarden
Verschil

nihil

Uitgave aankoop paarden
Opbrengstverkoop paarden
Verlies oppaarden f.

f.I.5OO.
f. 1.000.
500.-

Hetkomt onsoverbodigvoor dovoorbeeldenuittewerkenvoorhotgeval deprijzen
sterk zijngedaald enden omvangvandenveestapel 4 B toegenomen.Menkrijgtdan
dezelfde resultaten met eennegatief teeken.Inplaatsvanschijnvanstentreden
dan schijnverlicgenop.Het dooronsvoorgestane stelselgeeft o.i.demoestjuiste
oplossing indozen.Het zoudaaromaanbevelingverdienendeninspecteursvanbelastingervanhoogorïjandoptewijzen,dat hetgeoorloofd is,ditstelsel indelandbouwboekhouding toetepassen enindienmen totnu toe eenanderstelselvolgt over
togaan tothet hieruiteengezette stelselvanwaardeering.
1

s-Gravenhago,Februari 1941.

DoDirecteur,J.Horring.

500.-

