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Woord vooraf

Dedoelstelling continuïteit vande land-entuinbouwneemt
eenvoorname plaats inhet sociaal-economische landbouwbeleid van
deRijksoverheid in.Inheteconomische onderzoek ophet Landbouw-EconomischInstituut isindeafgelopendecenniamededaarom
veel aandacht geschonken aandecontinuïteitsmogelijkhedenvan
land-entuinbouwbedrijven. Totdusverbeschikte hetLEIniet over
een rekenmodelwaarinbedrijfseconomische,financieel-economische
entechnisch-economische gegevensgecombineerd worden geanalyseerd om zicht tekrijgenopdecontinuïteitsmogelijkheden vande
bedrijven opkorte enmiddellange termijn.Met hethiergepresenteerderekenmodelwordt indeze lacunevoorzien.
Deze publikatie geeft destandvanontwikkeling vandit
modelweer.Het onderzoekwordt voortgezet.
Hetmodel isontwikkeld enbeschrevendoordrs.M.Mulder,
waarbij hijdankbaargebruikheeft gemaakt vanadviezenvaneen
aantal collegaevanhet instituut.

Dedirecteur,

DenHaag,januari 1991

/

L.C. Zachariasse

Samenvatting

1.

Inleiding

HetLandbouw-EconomischInstituut (LEI)wordt regelmatigbenaderdmetvragenoverdefinanciëlemogelijkheden endedaaruit
voortvloeiende continuïteitsmogelijkheden van land-entuinbouwbedrijven.Het rekenmodeldat indezepublikatiewordt gepresenteerd, isontwikkeld omopgrondvangegevensuit debedrijfseconomische boekhouding vanhetLEIdezevragentekunnenbeantwoorden.Dedoelstelling vanhetaandezepublikatie tengrondslag
liggende onderzoek ishet formulerenvaneenrekenmodel opbedrijfsniveauwaarmeevoorspellende uitsprakenkunnenwordengedaanoverdefinanciëlemogelijkhedenvandebedrijven ineenbepaaldesector.

2.

Financiëlemogelijkheden encontinuïteit

Decontinuïteit vaneenbedrijf isalnaargelang detijdshorizonmede afhankelijkvandevervulling vanverschillende financiëlevoorwaarden.Devraag ofaande financiële voorwaarden
wel ofnietvoldaankanworden, isniet éénduidig tebeantwoorden,aangezien eenondernemersgezin diversemogelijkheden heeft
de financiëlemogelijkheden tebeïnvloeden.Goede financiëlemogelijkheden vormennoodzakelijke,maargeenvoldoende voorwaarden
voorcontinuïteit vaneenbedrijf.

3.

Beschrijving vanhet rekenmodel

Het rekenmodel bestaatuit eenaantal rekenregelswaarmee
voorelkbedrijf berekendkunnenworden:
1. deomvang vandetotaalterbeschikking staandemiddelen;
2. deomvangvandefinanciële lasten.
Detotaal terbeschikking staandemiddelen zijnopgebouwd
uit demiddelen die reeds inhetbedrijf aanwezig zijn (hetwerkkapitaal), demiddelendie insamenhangmetdeoperationeleactiviteitenvanhet ondernemersgezin ineenjaarnettohet bedrijf
in-danweluitstromen (dekasstroom)endebuitenhet bedrijf
aantetrekkenmiddelen (vreemdvermogen).De financiële lasten
worden bepaald doordefinanciëlevoorwaarden.Definanciële
voorwaarden voorcontinuïteit opkortetermijn zijnhet kunnen
betalenvandetebetalenkosten,debelastingen enpremies,de
(minimale)gezinsbestedingen endefinancieringslastenenvoor
continuïteit opmiddellange termijnhetkunnenfinancierenvan
vervangings-,diepte en/ofuitbreidingsinvesteringen. Demate

waarindebeschikbaremiddelenvoldoende zijnomaandefinanciële lastentekunnenvoldoen,wordtweergegevenmet behulpvan
eenaantalvoordatdoelontwikkelde kengetallen.Opgronddaarvanwordendebedrijven getypeerd alsgoed, redelijk,matig, zwak
ofslecht.

4.

Toepassing vanhet rekenmodel

Inhoofdstuk4wordtdewerkingvanhet rekenmodel gedemonstreerd.Onderdemonstratiewordtverstaandegevoeligheid vande
uitkomstenvanhetmodelvoorveranderingen indemodelspecificatieenvoorveranderingen indeexogenevariabelen aantegeven.
Dedemonstratie heeftbetrekking opdeglastuinbouwbedrijven. Er
blijkt ondermeerdatdeuitkomstenvanhet rekenmodel nauwelijks
veranderen bijgeringewijzigingen indedefinitievandevrije
liquiditeiten en indegekozenmoderniteitsnorm enbijeentoename inde lengtevandeschattingsperiode vanaf ongeveertien
jaar.Detehanteren type-grens isvannagenoeg geenbetekenis
voordeomvang vandegroepenslechtenzwak.De invloed vande
verwachte ontwikkeling indekasstroom opdeuitkomstenvanhet
model neemt toebijgrotereveranderingen tenopzichtevande
uitgangssituatie.

5.

Slotbeschouwing

Metdeformulering vanhet rekenmodel iseenvoorlopig antwoord gegeven opdevraagmetwelke regelsopgrondvandebedrijfseconomischeboekhouding vanhetLEIeengetrouwbeeldkan
wordengegevenvandefinanciëlemogelijkhedenvandebedrijven.
Dit antwoord isgrotendeels theoretischgemotiveerd. Inhetvervolgonderzoek zaldetoetsingvanhetmodel aandewerkelijke
ontwikkelingen opdebedrijvenplaatsvinden.
Het rekenmodel kent eenbreed toepassingsgebied, indiezin
dathetvoorelke land-tuinbouwsectorkanworden toegepasten
eenbijdragekanleverenaandebehandelingvandiversevraagstukken.
Inhetvervolgonderzoek zullenoplossingenwordengeformuleerdvoordebeperking diesamenhangtmetdemodelspecificatie,
tewetenhet statischekaraktervanhetmodel,endebeperking
die samenhangtmetde interpretatievandeuitkomstenvanhet
model,tewetendeplaatsvanhet financiëleaspecttemiddenvan
andereaspecten inrelatietotdecontinuitéitsmogelijkhedenvan
eenbedrijf.
Inhetvervolgonderzoek zalvoortsworden ingegaanopderelatietussendecontinuïteit vanafzonderlijke bedrijven ende
continuïteit vandesectorwaartoedezebedrijvenbehoren.

1. Inleiding

1.1 Achtergrond
Decontinuïteit vande land-entuinbouw Isdehoofddoelstelling vanhet sociaal-economische landbouwbeleid vandeRijksoverheid (MLNV, 1990). Inheteconomische onderzoekophetLandbouw-Economisch Instituut (LEI)wordtmededaaromveelaandacht
geschonken aanhetvraagstukvandecontinuïteitsmogelijkheden
van land-entuinbouwbedrijven (ziebijvoorbeeld Holkamp, 1963;
DeVeer, 1977;Boers, 1983). Indezepublikatiewordt hetonderzoeknaarditvraagstukvoortgezet.
Ondercontinuïteit vaneenbedrijfwordt verstaan hetdoor
het bedrijf blijvenuitoefenenvandeactiviteiten.Debedrijfsactiviteiten kennen eenaantalaspecten, zoalseenjuridisch,een
economisch, eenruimtelijk,eenmaatschappelijk,eentechnisch,
eenorganisatorisch eneenfinancieelaspect.Het antwoord opde
vraag ofeenbedrijf deactiviteiten opeenbepaald niveaukan
blijvenuitoefenen, isafhankelijkvandematewaarin binnenelk
aspect aannoodzakelijkevoorwaardenwordtvoldaan. Indezepublikatie staat het financiële aspect centraal,datwil zeggendat
decontinuïteitsmogelijkheden vaneenbedrijfgerelateerd worden
aandematewaarinaandefinanciëlevoorwaarden daarvoorwordt
voldaan.

1.2 Doelstelling
Dedoelstelling vanhetaandezepublikatie tengrondslag
liggende onderzoek ishet formulerenvaneenrekenmodel opbedrijfsniveauwaarmeevoorspellende uitsprakenkunnenwordengedaanoverdefinanciëlemogelijkhedenvandebedrijven ineenbepaalde sector.Onder financiëlemogelijkhedenwordtverstaande
matewaarineenbedrijf onderbepaaldeomstandigheden instaat is
aan financierings-enoverigekorte-termijnverplichtingentevoldoen,demoderniteit vanhetproduktie-apparaat oppeil tehouden
enbepaaldediepte-en/ofuitbreidingsinvesteringen tefinancieren.

1.3 Probleemstelling enmethodevanaanpak
Dezepublikatiemoetgezienwordenalseenmomentopname van
hetonderzoeknaardefinanciële analyseencontinuïteitsvoorspelling.Deprobleemstelling vandit onderzoek ishierbeperkt
totdevolgendevragen:

1.

2.

Viawelke opdebedrijfseconomischeboekhouding vanhetLEI
gebaseerde rekenregels,die sameneen rekenmodelvormen,kan
eengetrouwbeeldwordenverkregenvande financiëlemogelijkhedenvaneenbedrijf ineenbepaalde tuinbouwsector?
Hoekunnengegevens overafgelopenjarenuit deLEI-boekhouding gebruikt wordenvooruitspraken over ontwikkelingen
inkomendejaren?

Indezepublikatie isdeaandacht met namegericht opeen
verantwoorde beantwoording vandeeerstgenoemde vraag.Detweede
vraag isvooralsnog oppragmatische wijze beantwoord. Deformuleringvanhet rekenmodel isvoornamelijkgebaseerd optheoretische
notiesendeelsopvuistregelsuit depraktijk.Daarbij isonder
meergebruikgemaaktvandeLEI-publikatie "Liquiditeit encontinuïteit vanglastuinbouwbedrijven; eennormatieve benadering"
(Boers, 1983)endeInterpolis/NCB/LEI-publikatie "Eenfinancieel
modelvoorde risicoruimtevanagrarische bedrijven" (DeGrootet
al., 1986). Indealseerste genoemde publikatie wordt hetvraagstukvan financiëlemogelijkheden encontinuïteit opgrondvande
LEI-boekhoudgegevensbehandeld,maarandersdan indevoorliggendepublikatie staan indezepublikatie deuitkomsten ennietde
onderliggende rekenregels centraal. Indealstweedegenoemde
publikatie staat de berekening vandefinanciële mogelijkheden
centraal,maarandersdan indevoorliggende publikatie ishet
ontwikkeldemodel bedoeld vooradvisering vanagrarische ondernemers. Inbijlage 1wordt de inhoudvandezepublikaties beknopt
weergegeven.
Indeze publikatiewordt het rekenmodelwel gedemonstreerd,
maarnogniet getoetst.Onderdemonstratie vandewerking vanhet
modelwordt verstaan,degevoeligheid vandeuitkomstenvoorveranderingen indemodelspecificatieenvoorveranderingen inexogenevariabelen aantegeven.Bijdedemonstratie zijndegegevensuitdeperiode 1983tot enmet 1987 (dezogenaamde basisperiode)gebruikt voordeuitspraken overde zogenaamde schattingsperiode,waarvande lengte inaantaljaren eenexogenevariabele
is1).Degegevens zijnafkomstig uitdebedrijfseconomische
boekhoudingen enfinanciële administraties vanglastuinbouwbedrijvenwelke opdeafdeling TuinbouwvanhetLEItenbehoevevan
het rentabiliteits-enfinancieringsonderzoekworden bijgehouden.
Debetrokken bedrijvenworden elkevijfàzesjaaropbasisvan
eengestratificeerde streekproef geworven.Deze steekproef is
representatief voordebedrijven (VanNoort, 1983):
1. waarvan 60Zenmeervandesbebetrekking heeft opdeglassector;
2. dieminstens eenbedrijfsomvang hebbenvan 70sbe;
3. waarvan deondernemer eenagrarischhoofdberoep heeft.

1)

10

Ten behoevevandeberekeningenmetdegegevensuit deLEIboekhouding ishet rekenmodel geprogrammeerd indeophet
LEIontwikkelde programmeertaal Scentab (Bouma, 1991).

Detoetsing vanhet rekenmodel zal inhet vervolgonderzoek
plaatsvinden. Indat onderzoekwordt devraag gesteld inwelke
matedeuitkomstenvanhet rekenmodel,datwil zeggendevoorspellingen overdefinanciëlemogelijkheden, overeenkomenmetde
werkelijke ontwikkelingen indedesbetreffende periode.

1.4 Opbouwvanhet rapport
Inhoofdstuk 2wordt ingegaanopde relatie tussenfinanciëlemogelijkheden encontinuïteit, hetgeen leidt totdeformuleringvaneenaantal financiëlevoorwaardenvoorcontinuïteit.
Inhoofdstuk 3wordende rekenregelsdie leiden toteenviertal
kengetallen beargumenteerd weergegeven. Inhoofdstuk 4wordtde
werking van het rekenmodel gedemonstreerd. Inhoofdstuk 5tenslottevindt eenslotbeschouwing plaats.Indeze beschouwing
wordendegebruiksmogelijkheden endebeperkingenvanhet rekenmodel aangegeven.Degebruikte begrippen zijn inbijlage 4gedefinieerd.
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2. Financiële mogelijkheden en continuïteit

2.1 De financiële analysevancontinuïteit
Indiverse financieel-economische studiesnaardecontinuitéitsmogelijknedenvanbedrijvenwordt getracht een overeenstemming tebereikentussen eena-priori goed/slecht-indeling vande
onderzochte groepvanbedrijven eneengoed/slecht-indeling van
dezegroepopgrondvaneenaantal financiële en/of operationele
kengetallen (ziebijvoorbeeld Bilderbeek, 1977;Coendersetal.,
1982; Spoor, 1983).Het centraleprobleem indezebenaderingswijze ismetwelkekengetallen degrootsteovereenstemmming tussen
beide indelingenwordt bereikt endebetrouwbaarste faillissementsvoorspelling wordtverkregen.Deveronderstelde relatie tussendewaardevandegehanteerdekengetallen endecontinuïteitsmogelijkhedenblijkt zoweltheoretisch alsempirischmoeilijkonderbouwen tezijn (TenWolde, 1982;VanderWijst, 1984). Ditgegeven isde redendat indit onderzoeknaarde continuïteitsmogelijkhedenvan land-entuinbouwbedrijvengezocht isnaarkengetallenwaarmee toteentheoretische onderbouwde goed/slecht-indelingvandebedrijven kanwordengekomen.De empirische toetsing
vandeze indeling zal inhetvervolgonderzoek plaatsvinden.
Deze theoretisch onderbouwing vindt plaats aandehandvan
de financiëlevoorwaardenvoorcontinuïteit vaneenbedrijf.Deze
voorwaarden zijnverschillend alnaargelang de tijdshorizon.De
noodzakelijke voorwaarde inhet financiële aspectvoorcontinuïteitopkorte termijn isvoldoende liquiditeit, voor continuïteit
opmiddellange termijndefinancierbaarheidvandevanuit het
technische,economische en/ofmaatschappelijke aspect noodzakelijkteverrichten investeringen envoorcontinuïteit op lange
termijnhet financieelmogelijkmakenvanopvolging.

2.2 Continuïteit opkorte termijn:voldoende liquiditeit
Decontinuïteitsmogelijkhedenopkortetermijnwordenmede
bepaald doorde liquiditeit,waaronderwordt verstaan demate
waarin detebetalenkosten,degezinsbestedingen, de belastingen
enpremies enderenteenaflossingen ophetvreemdevermogen
kunnenworden betaald.
Omeenaantal redenengeeft derentabiliteit geen informatie
overde liquiditeit.Deze redenen zijn:
1. debijdebedrijfsuitoefeninggemaakte kostenbestaandeels
uitpostendienietgepaard hoeventegaanmetuitgaven,zoalsdebeloning vande inzetvanarbeid envermogen door
het ondernemersgezin;
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2.

3.
4.

deopbrengstenuitbedrijf bestaandeelsuitpostendieniet
gepaard gaanmetontvangsten, zoalsdeaanwasendemutatie
indeveldinventaris;
totdeteverrichtenuitgaven behorenookdebestedingenvan
het ondernemersgezin;
hetondernemersgezinkanhetinkomenuithetbedrijf aanvullenmetinkomenvanbuitenhetbedrijf.

Het ondernemersgezin kan,zolangdeliquiditeit voldoende
is,genoegen nemenmeteenlagerebeloning voordeinzetvanarbeidenvermogendanuitbedrijfseconomischoogpunt gerechtvaardigd isenzodoendehetbedrijfseconomischeverliesopzichzelf
afwentelen.De,hoogtevanderentabiliteit,datwilzeggende
hoogtevandebeloningdiehetondernemersgezin ontvangt, isvan
nevengeschikt belangbijvraagofeenbedrijfnogmoetworden
voortgezet.Andere factorendiedaarbijvanbelang zijn,zijn
'sociale en psychische weerstanden tegen het prijsgeven van
maatschappelijke
positie,
zelfstandigheid,
beroep en woonplaats"
tezamenmet "de vele onzekerheden van een nieuw bestaan"
(DeVeer, 1977).
Eennoodzakelijke voorwaardevoorcontinuïteitopkortetermijn iseenvoldoende liquiditeit.Eendreigend tekortaanliquidemiddelenkanwordenvoorkomen doortebezuinigenopexploitatie-uitgaven, verminderingvandegezinsbestedingen, vergroting
vanhetinkomenvanbuitenhetbedrijf,hetaantrekkenvaneen
leningendoorverkoopvanactiva 1).Aanaldezemogelijkheden
omdeliquiditeit teverbeteren zijngrenzenverbonden:tegrote
bezuinigingen inhetbedrijf,verkoopvanonmisbare activaente
weinig inhetbedrijf gewerkteurentengunstevanbuitenhet
bedrijf verrichte arbeid,makendebedrijfsuitoefening onmogelijk
en leidendaardoortotdirectebedrijfsbeëindiging;degezinsbestedingen hebbeneenondergrensdiebepaaldwordt doorhetbestaansminimum; hetaantrekkenvaneenlening isdoorgaans alleen
danmogelijkwanneereruitzicht bestaatopeenverbeteringvan
de financiële situatie;verkoopvanactivaenaanwendingvande
middelen daaruit andersdanvooraflossing betekentdatdecontinuïteitvanhetbedrijfoplangetermijn ingevaarkomt. Inde
praktijk blijktdatdezegrenzenniet snelwordenbereikt.

1) Ziebijvoorbeeld deactuele situatieopdeakkerbouwbedrijveninhetnoordenvanNederland: "Sommige boeren eten hun
eigen bedrijf op door in een slecht jaar naar de bank te
stappen voor een aanvullende hypotheek, waardoor ze in feite
in een neerwaartse spiraal terechtkomen omdat ze de jaarlijkse lasten verhogen. Anderen stellen
(vervangings)investeringen uit en laten het onderhoud versloffen.
Of ze proberen buiten het boerenbedrijf werk te zoeken voor zichzelf
of voor gezinsleden* (Brummelman, 1990).
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DeVeer (1977)vatdit aldus samen: "Een bedrijf

kan

daardoor,

zolang de financiële ruimte het toestaat, lang blijven
verkeren
in een overgangsgebied tussen - een op basis van elders geldende
beloningsvoeten - lonende bedrijf'sexploitatie
en een door onvoldoende liquiditeit
afgedwongen
bedrijfsbeëindiging1'.
2.3 Continuïteit opmiddellange termijn:financierbaarheid
investeringen
Decontinuïteit opmiddellange termijnhangt vooreengroot
deel samenmetdematewaarindeeconomische capaciteit oppeil
kanwordengehouden.Ondereconomische capaciteit wordt verstaan
dematewaarin eenbedrijf instaat iszijn concurrentiepositie
tehandhavendanwel teversterken.Deeconomische capaciteit van
eenbedrijf (economischaspect)wordt ondermeerbepaald doorde
technische capaciteit (technischaspect)endeopleiding enmotivatievanarbeidskrachtenendekwaliteit vanhetmanagement (organisatorisch aspect).
De technische capaciteit isafhankelijkvandematewaarin
demoderniteit vanhet produktie-apparaat oppeilgehoudenwordt.
Slijtage indeactivamaaktvervangingsinvesteringen noodzakelijk
omzodoende detechnische capaciteit oppeil tehouden.
Deeconomische capaciteit vaneenbedrijfverslechtertwanneerdoor introductie vannieuwe,geavanceerdere techniekende
bestaande technieken economischverouderen.Uit concurrentieoverwegingenkanhetderhalvenodig zijnovertegaantotdiepteinvesteringen en/ofuitbreidingsinvesteringen 1).Doormiddelvan
diepte-investeringen kangeprofiteerd wordenvannieuwetechnieken.Doormiddelvanuitbreidingsinvesteringen kanwellichtgeprofiteerd wordenvanschaaleffectenen/ofvaneensterkerepositie opde inkoop-en/of afzetmarkt.
Wanneerdevervangings-,diepte-en/ofdeuitbreidingsinvesteringen nietof inonvoldoendematewordenverricht, kandat
ertoe leidendat naverloopvanjarenhetbedrijfsresultaat
structureel verslechtert 2).Eenstructureleverslechtering van

1) Ondervervangingsinvesteringen wordtverstaan:hetvervangen
van (deels)versleten activadoor identieke,nieuwe(re)activa.Onderdiepte-investeringen wordtverstaan:hetvervangenvan activadoornieuwe,technischgeavanceerdeactiva.Onderuitbreidingsinvesteringen wordtverstaan:hettoevoegen aandebestaande activavannieuwe,alofniettechnischgeavanceerde activa. Indepraktijk zullenvervangings-endiepte-investeringen vaak samenvallen.
2) Degevolgenvaneen (relatieve)verslechtering vandetechnische capaciteit voordeeconomische capaciteit kunnensoms
(deels)worden opgevangendooreenverbetering indekwaliteitvanhetmanagement endeverrichte arbeid eneenverandering inhet teeltplan.
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het bedrijfsresultaat opmiddellange termijnkanalsgevolghebbendatdecontinuïteit op langetermijn (demogelijkheid vanopvolging)inhetgedrang komt ofdat indetoekomst zelfsliquiditeitsproblemen ontstaan. Inwelkemate liquiditeitsproblemen
zullenontstaan isafhankelijkvandeomvang vanhet dangevormde
eigenvermogen,demogelijkheden tebezuinigen opdeexploitatieuitgaven, activa teverkopen enbuitenhet bedrijf tegaanwerken
zonderde continuïteit vanhet bedrijf direct ingevaarte
brengen,degezinsbestedingen teverlagen envreemdvermogenaan
tetrekken (zieparagraaf2.2).
Uit éénenandervolgt datdecontinuïteit vaneenbedrijf
opgrond vaneconomische entechnische ontwikkelingenbepaalde
investeringen kanvereisen.Opgrondvanmaatschappelijkeontwikkelingen ishet eveneensmogelijkdat eenbedrijf gedwongen is
bepaalde investeringen teverrichten. Inditverband kangedacht
worden aaneenverscherping vanmilieu-eisen.
De financiëlemogelijkheden tot hetverrichtenvan investeringenhangen afvan:
1. dehoogtevanhet te investeren bedrag;
2. deomvang vandefinanciëlemiddelen inhet bedrijf;
3. demogelijkheden vanbuiten het bedrijf financiëlemiddelen
aantetrekken.

2.4 Continuïteit op langetermijn:financieelmogelijkmakenvan
opvolging
Decontinuïteitsmogelijkheden op langetermijnwordenmede
bepaald doorde financiëlemogelijkheden vooreenopvolging op
het bedrijf.De financiëlemogelijkheden zijnte onderscheiden
in:
1. definancierbaarheidvandebedrijfsovername;
2. het biedenvanvoldoende inkomen aandeopvolger.
Definancierbaarheidvandebedrijfsovernamehangt afvande
matewaarindeopvolger overeigenvermogen beschikt endefinancieringslasten overhet benodigde vreemd vermogenkanopbrengen.
De omvang het eigenvermogenvandeopvolger isvan invloed opde
hoogtevanhetbenodigdevreemdvermogen enopdehoogtevanhet
maximaal teverkrijgenvreemd vermogen.Hetmaximaal teverkrijgenvreemd vermogen isbehalvevandeomvang vanhet eigenvermogen,ookafhankelijkvandeverwachte inkomstenvandeopvolger.
Demaximaal doordeopvolger optebrengen financieringslasten
zijnafhankelijkvandehoogtevandekasstroom.
Deopvolging opeenbedrijf isniet alleenafhankelijkvan
definancierbaarheidvandebedrijfsovername,maar ookvanhet
perspectief dathet bedrijf aandeopvolgerbiedtvoor eenvoldoende inkomen.
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2.5 De financiële voorwaardenvoor continuïteit
Inde inleiding isgesteld dat het financiële aspect éénvan
deaspecten iswaardoor debedrijfsactiviteitenwordengekenmerkt.Goede financiëlemogelijkheden,waaronderwordt verstaan
dat eenbedrijf aande financiële voorwaardenvoor continuïteit
kanvoldoen,vormendaardoornoodzakelijke,maarnietdeenige
voorwaarden voorcontinuïteit. Opbasisvanhetgestelde indit
hoofdstukkanhiernog hetvolgende aanworden toegevoegd:
1. de financiële voorwaardenvoorcontinuïteit vaneenbedrijf
zijnverschillend alnaargelangdetijdshorizon (ziefiguur
2.1);
2. devraag ofaande financiële voorwaardenwel ofnietvoldaankanworden, isniet éénduidig tebeantwoorden,aangezieneenondernemersgezin diversemogelijkheden heeftdefinanciëlemogelijkheden tebeïnvloeden.

Periode

Financiële voorwaardenvoor continuïteit

Korte termijn

Liquiditeit:
voldoende financiëlemiddelenvoor
- tebetalenkosten
- belastingen,premies
- (minimale)gezinsbestedingen
- renteenaflossingen

Middellange
termijn

Financierbaarheid van
- vervangingsinvesteringen
- diepte-investeringen
- uitbreidingsinvesteringen

Lange termijn

Financieelmogelijkmakenvan opvolging:
-vormenvanvoldoende eigenvermogen
-biedenvanperspectief opvoldoende
inkomenaanopvolger

Figuur 2.1

De financiële voorwaarden voor continuïteit
van een
bedrijf op korte, middellange en lange termijn

Eenbedrijfdat aandefinanciële voorwaardenvoorcontinuïteit op (middellange en)langetermijnkanvoldoen,kanperdefinitie ookvoldoen aandievoordekorte (enmiddellange)termijn.
Andersom ishetvaak,maarniet perdefinitie zodat eenbedrijf
dat aande financiëlevoorwaardenvoordekorte (enmiddellange)
termijnkanvoldoen, ookkanvoldoen aandievande (middellange
en)langetermijn.
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Het rekenmodel dat indezepublikatiewordt gepresenteerd,
isgericht opde financiëlevoorwaardenvoorcontinuïteit opde
korte enopdemiddellange termijn.Aandefinanciële voorwaarden
voor continuïteit opde langetermijnwordt ineenbinnenkort te
verschijnenpublikatievandeafdeling tuinbouwvanhetLEIaandacht geschonken.
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3. Beschrijving van het rekenmodel

3.1 Inleiding
Met het rekenmodelwordendefinanciëlemogelijkhedenvande
bedrijven berekend.Eenmodel is,volgensdeWinkler-Prins-encyclopedie (8e druk), een "voorstellingvaneenvoorwerp ofeen
toestand". Detoestandwaarvanhet rekenmodel eenvoorstelling
is, isdeberekeningvandefinanciëlemogelijkhedenvanelkvan
debedrijven ineenbepaalde sector.Omdat indeze rekenregels
vandiverse perbedrijfvariërende factorengeabstraheerd wordt,
valt het rekenmodel indecategorie Ideaalmodellen.
Deberekening vandefinanciëlemogelijkheden vaneenbedrijf bestaat eruitdeomvang vandebeschikbare financiëlemiddelen terelateren aandeomvang vandefinanciële lasten inverbandmet decontinuïteit opkorte enmiddellange termijn.
De financiëlemiddelenwaarover eenbedrijf kan beschikken,
zijn indriegroepenteverdelen:
1. reedsaanwezig(werkkapitaal);
2. middelsdebedrijfsactiviteitentegenereren (kasstroom);
3. buitenhetbedrijf aantetrekken (eigendanwelvreemd
vermogen).
De financiële voorwaardenvoorcontinuïteit vaneenbedrijf
opkorte,middellange enlangetermijn zijn infiguur 2.1weergegeven.Zoalsgezegd, ishet rekenmodel gericht opdekorte ende
middellange termijn.Definanciëlevoorwaardenvoor continuïteit
die indit rekenmodelworden beschouwd zijnderhalve:
1. het kunnen betalenvandetebetalenkosten,de belastingen
enpremies,de (minimale)gezinsbestedingen ende renteop
hetvreemdvermogen enhetkunnenaflossenvanhetvreemd
vermogen;
2. hetkunnenfinancierenvanvervangings-,diepte-en/ofuitbreidingsinvesteringen.
Deperiodewaarindestroomgroothedenworden beschouwd,
wordt de schattingsperiode genoemd.Tenbehoevevande berekening
vandefinanciëlemogelijkhedenwordtvandestroomgroothedende
contantewaarde berekend.Deberekende financiëlemogelijkheden
zijnmomentopnamen enwelophetbeginvanhet eerstejaar inde
schattingsperiode.Erwordt inhet rekenmodel geen rekeninggehoudenmet het bijsturenvandefinanciëlemogelijkheden geduren-
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dedeschattingsperiode. Inditopzicht ishetrekenmodeleen
statischmodel1).
Deberekende financiëlemogelijkhedenworden beschrevenmet
behulpvaneenaantaldaarvoorontwikkelde kengetallen. Indeze
kengetallen staatdeverhouding tussendeomvangvandebeschikbare financiëlemiddelenendeomvangvandefinanciële lasten
centraal.
Indithoofdstukwordenindeparagrafen3.2totenmet3.8
dediverse elementenvanhetrekenmodelweergegeven. Inparagraaf
3.9wordt vervolgenseenaantalkengetallengepresenteerd waarmee
eenbedrijfwordt getypeerd naardematewaarinhetaandefinanciëlevoorwaardenvoorcontinuïteit opkorteenmiddellange termijnkanvoldoen.Detoepassingvanhetrekenmodelvooreengroep
vanbedrijven,dieinhoofdstuk4aandeordekomt, leverteen
verdelingvandebedrijvennaardediverse typenop.

3.2 Hetwerkkapitaal
Hetwerkkapitaal ishetverschil tussendevlottende activa
endevlottende passiva (ziefiguur 3.1).Devlottende activa,
datookwelhetbruto-werkkapitaalwordt genoemd, zijndieactiva
diemeteen"grotematevanzekerheidopkorte termijn (éénjaar
ofkorter)zondernoemenswaardig verlies inliquidevormkunnen
worden omgezet" (Bouma, 1980).Devlottende passiva zijndie
passivadieopkorte termijnopeisbaarzijn.

1) Ditiseenbelangrijke beperkingvanhetrekenmodel,want:
"een onderneming is geen statisch geheel, maar er zal zich
voortdurend een proces van sturen en bijsturen in afspelen.
Signalering van continuitéitsgevaren
valt binnen het cybernetisch proces. Een dreiging van discontinuïteit
ontstaat in
deze visie dus niet doordat bepaalde regelgrenzen worden benaderd of zelfs overschreden (immers, dat is normaal bij het
ondernemen), maar vooral wanneer op dat moment omwelke reden dan ook geen actie tot bijsturing wordt ondernomen1'
(Izeboud, 1983).
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Vlottende activa:
-voorraad materialen
-veldinventaris
-vooruitbetaalde kosten
-voorraad produkt
-vorderingen
-effecten,
spaarrekeningen
-kas,lopende
rekening bank/giro

(-)
(-)

Werkkapitaal

Vlottendepassiva:
-tebetalenomzet-en
loonbelasting
-tebetalenkosten
- tebetalen investeringen
-overig kortvreemd
vermogen

Figuur 3.1

Het

werkkapitaal

Hetwerkkapitaal isdehoeveelheid financiëlemiddelendie
opdebalansdatum reedsaanwezig is.

3.3 Devrije liquiditeiten
Opeentuinbouwbedrijfdient opgrondvande "goingconcern"-gedachte, eenbepaaldehoeveelheid vandiverse vlottende
activa permanent c.q. opbepaaldemomenten inhetjaaraanwezig
tezijn.Eenbepaaldevoorraadmaterialenenveldinventaris is
tenalle tijdenodigvoordebedrijfsvoering.Eenbepaaldehoeveelheid liquidemiddelen isnodig inverbandmet de liquiditeit,
namelijk tenbehoevevanuitgavendieopontvangsten vooruitlopen
en inverbandmetde spreiding indehoogtevanhet totalebesteedbaar inkomenoverdeachtereenvolgende jaren.
Dehoeveelheid financiëlemiddelendiepermanent vastgelegd
isindevoorraad materialen endeveldinventaris, isgelijkaan
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dekleinste omvang vandezevlottende activa ineenjaar.Deze
kleinste omvangwordt indit rekenmodeluitgedrukt ineenpercentageXvandeboekwaarde opdebalansdatum. Dehoogtevandit
percentage isafhankelijkvanhetbedrijfstype.
Dehoeveelheid financiëlemiddelendienodig istenbehoeve
vande liquiditeitsfunctie wordt indit rekenmodeluitgedrukt in
eenpercentage 7vandebetaaldekosten.Dehoogtevanditpercentage iseveneensafhankelijkvanhet bedrijfstype.
Dehoeveelheid financiëlemiddelendienodig isalsgevolg
vandeverwachte spreiding indetijd indehoogtevanhetbesteedbaar inkomenwordtuitgedrukt ineenpercentage Zvande
gezinsbestedingen. Dehoogtevanditpercentagewordt afhankelijk
gesteld vandeverwachte spreiding indehoogtevanhet besteedbaar inkomen indeschattingsperiode.
Inbijlage 2wordtverder ingegaanopdebepaling vanhet
vermogensbeslag datmetdeminimalehoeveelheid vlottende activa
gepaard gaat.

Werkkapitaal

(-)
XXvanvoorraad materialen
enveldinventaris

(-)
YXvanbetaaldekosten

(-)
ZXvangezinsbestedingen

(-)
Vrije liquiditeiten

Figuur 3.2

De vrije

liquiditeiten
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Devoordeminimale hoeveelheid vlottende activa benodigde
financiëlemiddelenworden indit rekenmodel inminderinggebracht ophetwerkkapitaal.Verondersteld wordt datvoordefinanciering vandenoodzakelijkaanwezigevlottende activaalleen
dangebruikgemaaktwordtvanbankkrediet,wanneerhetwerkkapitaaldaarvoorniet toereikend is.Hetwerkkapitaal datvrijbeschikbaar isvooranderedoeleindendandedriehierboven genoemde,wordt berekend alshetverschiltussenhetwerkkapitaal ende
somvaneenvande sectorafhankelijkpercentagevandeboekwaardevandevoorraadmaterialenenveldinventaris,eenvandesectorafhankelijkpercentagevandebetaaldekosteneneenvande
verwachte spreiding indehoogtevanhetbesteedbaar inkomenin
de schattingsperiode afhankelijkpercentagevandegezinsbestedingen.Ditverschilwordtdevrije liquiditeiten genoemd (zie
figuur3.2).
Devrije liquiditeiten zijndehoeveelheid financiëlemiddelenwaarover eenbedrijf opdebalansdatum reedsbeschikt en
dienietnodig zijnvoordefinanciering vandenoodzakelijkaanwezigevlottende activa.

3.4 Dekasstroom
DeopbrengstenenkostenzoalsdiedoorhetLEIvoorde
tuinbouwbedrijven wordenberekend, gevendoortwee factorengeen
goed beeld vandeontvangstenendeuitgaven opdezebedrijven.
Devoornaamste factorheeft betrekking opdevervlochtenheid tussenhettuinbouwbedrijfenhetondernemersgezin.Dezevervlechting isvaak zowel ruimtelijk,juridisch,organisatorisch alsfinancieel (Zwart, 1990).Alsgevolgvandefinanciëlevervlechting
tussenhet bedrijf enhetgezin blijvendevergoedingen voorde
inzetvanarbeid envermogendoorhetondernemersgezin voorhet
bedrijf beschikbaar.Devervlechting tussen bedrijf engezin impliceert dat bedrijfsbesparingen inhetgezinkunnenwordenaangewend enbuitenhet bedrijfverdiend inkomenvoorbedrijfsdoeleindenkunnenwordenbesteed.Totdeontvangstenvanhetondernemersgezin behorendaaromnietalleendeontvangstenuit hetbedrijf,maarookhet inkomenvanbuitenhetbedrijf entotdeuitgavenvanhet ondernemersgezin behorendaaromniet alleendebedrijfsuitgaven,maarookdepremiesvoorvolksverzekeringen ende
gezinsbestedingen. Indebetaalde belastingen isdevervlochtenheid tussenbedrijf engezin reedsverwerkt:dezehebbenbetrekking ophet totale gezinsinkomen.
Detweede factordieertoe leidtdatdeopbrengsten enkostenniet gelijk zijnaanontvangsten enuitgaven isboekhoudkundigvanaard.Totdeopbrengsten behorenookdenogongerealiseerde opbrengsten,diewordenopgenomen onderdenaam "mutatie
veldinventaris".Voorts zijndeopbrengstenverhoogdmet depost
"aanwas"alstegenboeking vandetenonrechte alskostenaangemerkte investeringsuitgaven. Verder isereenalskostenaange-
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merkte post dienietgepaard gaatmetuitgaven, tewetendeafschrijvingen. "Depreciation ismerely theaccounting convention
ofallocating thecost ofanasset over itsuseful life"
(Loscalzo, 1982).
Wanneerdeopbrengsten enkostenvoordeze factorenworden
gecorrigeerd, danwordtdekasstroomverkregen.Dealdusgedefinieerde kasstroom isgerelateerd aandeoperationele activiteiten
vanhet ondernemersgezin enkandaaromoperationele kasstroom
worden genoemd (vergelijkDeRidder, 1977)1).Aangezien dehet
ondernemersgezin binnenkomende stroomvan financiëlemiddelenals
gevolg van erfenissen,schenkingen,enzovoort nietgerelateerd is
aandeoperationele activiteiten enbovendien eenvanjaarop
jaarsterkfluctuerend karakterheeft,wordt ervan inhetrekenmodel geabstraheerd.
Infiguur3.3wordtdeberekeningvandekasstroomweergegeven 2).Dekasstroom isopgeschoond voordebetaalde renteophet
langvreemd vermogen inverbandmethetkunnenbepalenvandebetaalbaarheid vandefinancieringslasten (zievrijekasstroom)en
voordebetaalde renteophetkortvreemdvermogen,omdatdit
vermogen isverrekend inhetwerkkapitaal.Tussenhetwerkkapitaalendekasstroom bestaat nogeendirecte relatie,namelijk
diemiddelsde inkomstenopeffectenenspaarrekeningen diedeel
uitmakenvanhet inkomenbuitenbedrijf.Aangezien het inhetrekenmodelmogelijk isdatdeeffectenenspaarrekeningen bijhet
beginvandeschattingsperiode wordenaangewend voorhet voldoen
aanrente-enaflossingsverplichtingenofvoorhet financieren
van investeringen, zijndeze inkomstenbijvoorbaat opnulgesteld.
Aandekasstroom alsmaatstafvoorhet saldovandemetde
operationele activiteiten ineenjaarsamenhangende ontvangsten
enuitgaven zijnenigebeperkingengebonden.Verondersteld wordt
immersdat:

1) Deoperationele kasstroom iseenanderegrootheid danhet
saldovandestaatvanherkomst enbesteding vanmiddelen.
Deherkomst vanmiddelen isopgebouwd uit:afschrijvingen+
besparingen +erfenissen, schenkingen, enzovoorts+nieuwe
leningenoplangetermijn+mutaties invreemd vermogenop
kortetermijn.Debestedingvanmiddelen isopgebouwd uit:
aflossingen +bruto-investeringen inhet bedrijf +nettoinvesteringen enbeleggingen buitenhetbedrijf.Het saldo
vandestaatvanherkomst enbesteding vanmiddelen bestaat
uit:mutaties inde liquiditeiten.
2) Doormaatschappelijke (emancipatie, individualisering)en
economische (bedrijfsvergroting)ontwikkelingen, zalop
steedsmeerbedrijven eenscheiding ontstaantussen bedrijf
engezin.Metdeconsequentieshiervanvoordevoorhet
bedrijf beschikbaremiddelenkan inhet rekenmodel rekening
gehoudenwordendoordedefinitievandekasstroomdienovereenkomstig aantepassen.
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1.
2.
3.
4.

deteontvangengeldenontvangenzijn;
detebetalenkostenbetaald zijn;
ergeenvoorultontvangen geldenzijn;
ergeenvooruitbetaalde kostenzijn.
Aangezien het rekenmodelgericht isopdekasstroom ineen
aantaljaren,kanvandezebeperkingen,diebetrekking hebbenop
overloop tussendejaren,geabstraheerd worden.
Dealdusopgebouwde kasstroom isdehoeveelheid financiële
middelendiedoorhetgezinsbedrijf inde loopvan eenjaarwordt
gegenereerd.

3.5 Devrije kasstroom
Devrijekasstroomwordtgedefinieerd alsdekasstroomminus
de financieringslasten.Definancieringslastenbestaanuit rente
openaflossingvaneendeelvandeuitstaande lange-termijn
schulden. Inhetrekenmodelwordtgewerktmet normatieve renteenaflossingsverplichtingen.Denormatieve renteverplichtingen
worden bepaald aandehandvandeverwachte rentevoetontwikkelingen.Denormatieve aflossingsverplichtingwordt bepaald aande
hand vandegeschatteminimaal geëiste aflossing.Deomvang van
doordebedrijvengedaneaflossingen,die indeLEI-boekhouding
zijngeadministreerd, hoeft niet overeentestemmenmet dedoor
verschaffervanvreemdvermogenminimaalgeëiste aflossing.De
minimaal geëiste aflossing isafhankelijkvandewaardeontwikkelingvandeactiva,dematewaarineenbedrijfmetvreemdvermogen isgefinancierd endematewaarindat inniet-slijtendeactiva isvastgelegd.Wanneereenbedrijfvoor40Xmetvreemdvermogen isgefinancierd endewaardeontwikkeling vandeactiva 50.000
guldennegatief is,danzalhet bedrijfminimaal 20.000gulden

Kasstroom

(-)
Normatieve rente-enaflossingsverplichtingen

(-)
Vrije kasstroom

Figuur 3.4

De vrije

kasstroom
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moeten aflossen 1).Ophetdeelvanhetvreemd vermogen datvastgelegd is inniet-slijtendeactiva (grond), zaleveneensmoeten
worden afgelost,omdatdeverschaffervanvreemdvermogen opde
langetermijnditvermogenweertot zijnbeschikking wilhebben.
Wanneerhet bedrijf 200.000guldenheeft vastgelegd ingrond,dan
zalhet,uitgaandevaneensolvabiliteit van60%eneenaflossingspercentage van 1%,voorts 800guldenmoetenaflossen.Deminimaaldoordeverschaffervanvreemdvermogengeëiste aflossing
bedraagt inditvoorbeeld derhalve 20.800gulden. Inbijlage2
wordt verder ingegaan opdeachtergrond endeberekening vande
normatieveaflossingsverplichtingen.
Infiguur3.4 isdeafleiding vandevrijekasstroom uitde
kasstroomweergegeven.
Dealdus bepaaldevrijekasstroom isdehoeveelheid financiëlemiddelendiedooreenbedrijf inde loopvaneenjaarwordt
gegeneerd enwaaropgeenfinancieringslastenrusten.

3.6 Hetmaximaal aantetrekkenvreemd vermogen
Debuitenhet bedrijf aantetrekkenfinanciëlemiddelen
hebbenhet karaktervaneigenofvanvreemd vermogen. Inditrekenmodelwordt deaandacht gericht ophet doorhet bedrijfmaximaal aantetrekkenvreemd vermogen.Hetmaximaal aantetrekken
vreemd vermogen isafhankelijkgesteld vande leencapaciteit en
deonderpandswaarde.

Alsdevrijekasstroom positief is,dan:

Vrijekasstroom

(-)
Leencapaciteit

rente-enaflossingspercentage

Figuur 3.5

De

leencapaciteit

De leencapaciteit isafhankelijkvandehoogtevandevrije
kasstroom endehoogtevanderente-enaflossingspercentages
(zie figuur3.5).Hetuitgangspunt bijdeberekening vandeleencapaciteit isdatdevrije kasstroom -dat eenhoeveelheid ineen

1) Vandemogelijkheden vaneenwaardestijging vandeactivaen
eenmutatie indesolvabiliteit gedurende deschattingsperiodewordt inhet rekenmodel geabstraheerd.
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jaartegenereren financiëlemiddelenwaaropgeenfinancieringslasten rusten,voorstelt -inelkjaarvande schattingsperiode
minstens eenbepaalde omvang zalhebben.Met devrije kasstroom
kunnenelkjaarderentebetalingen enaflossingen opeennieuw
aantetrekken leningwordenverricht.
Indepraktijkwordendoorgaans lineaire leningenaantuinbouwbedrijven verstrekt,waardoorde rentelast inguldens inde
tijd afneemt.Teneinde eenzelfde rente-enaflossingslastte
hebben inelkjaarvandeschattingsperiode,wordt indit rekenmodeluitgegaanvanhetgemiddeldejaarlijkse rente-enaflossingspercentage indezeperiode 1).Dehoogtevanhet lineaire
aflossingspercentagewordt bepaald doorde lengtevandeschattingsperiode2).
Verondersteld wordt dat eenpositieve vrijekasstroom samen
gaatmet eenpositief fiscaal inkomen.Defiscaleaftrekbaarheid
vanderentekostenwordtverwerkt dooruit tegaanvaneennettorentepercentage.
Inbeginsel kanalleendaneennieuwe leningwordenaangetrokken,wanneerdevrije kasstroom positief is.Inhet gevaldat
devrijekasstroom negatief is,isinhet rekenmodel de leencapaciteit opnulgesteld.
Deomvang vanhetvreemdvermogendat dooreenbedrijf kan
worden aangetrokken,wordt behalvedoorde leencapaciteit ookbepaald doordeonderpandswaarde.Teneinde het risicovanhetniet
(kunnen)betalenvan renteenafdragenvanaflossingendoorhet
tuinbouwbedrijf tebeperken,wordendoordeverschaffersvan
vreemd vermogen zekerheden gevraagd. Dewaardevandezekerheden
(-onderpandswaarde)wordt beïnvloed doordie factorendiedeverkoopprijsbijgedwongenverkoopbepalen, zoals:bedrijfsgrootte,
vorm, indeling en inrichting vanhet bedrijf,ontsluiting enlig-

1) Het gemiddeldejaarlijkse rentepercentage isteberekenen
viadevergelijking:
n-1
r- [Z (1-t*a)*r]/n
t-0
waarin: r-lineair rentepercentage
r-gemiddelde rentepercentage
a-lineairaflossingspercentage
t-looptijd injarenvande schattingsperiode
n-aantaljaren inschattingsperiode
Het gemiddelde jaarlijkse rente-enaflossingspercentageis
desomvanhet lineaireaflossingspercentageenhetgemiddeldejaarlijkse rentepercentage.
2) Het lineaireaflossingspercentagewordt berekend als100Z/n,
waarbij nhet aantaljarenvandeschattingsperiode is.
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ging, beperkingen hinderwet, bouwvoorschriften, erfdienstbaarhedenenwatervoorziening (RabobankNederland, 1981). Inditrekenmodel kanmet aldezefactorengeen rekening wordengehouden.
Wel kanvooralle bedrijvendeonderpandswaarde aandehandvan
gegevensuitdeLEI-boekhoudingwordengeschat. Infiguur3.6 is
ditweergegeven.
Deonderpandswaardevoornieuwaantetrekkenvermogen is
gelijkgesteld aandegeschatte totale onderpandswaarde minusde
omvang vandereeds bestaande lange-termijnschuld.Deonderpandswaarde isgebaseerd opdeexecutiewaarde.Voorgrond,bedrijfsgebouwen,enzovoort isdeexecutiewaarde geschat op80%van
deboekwaarde.Deonderpandswaarde vandezeactivawordt geschat
op80Zvandeexecutiewaarde.Deexecutiewaarde vandeoverige
activa isgelijkaandeboekwaarde.Deonderpandswaarde vandeze
activawordt geschat op50Zvandeexecutiewaarde1).

0,80 *0,80*boekwaardevan:grond,bedrijfsgebouwen,woning,
glasopstanden,verwarmingsinstallaties en
overige installaties

(+)
0,50 *boekwaarde van:machines,werktuigen, plantopstanden,
bloembollen, vee,overig inventaris,betalingenop
lopende investeringenenoverigeproduktiemiddelen

(-)
Langvreemd vermogen

(-)
Onderpandswaarde
nieuwvreemd vermogen

Figuur 3.6

De onderpandswaarde

van nieuw vreemd

vermogen

1) Vandemogelijkheid vanwaardestijgingvandeonderpandswaardegedurende de schattingsperiode alsgevolg vanherwaardering wordt geabstraheerd.
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Hetdooreenbedrijfmaximaal aantetrekkenvreemd vermogen
is inhet rekenmodel afhankelijkgesteld vandehoogtevande
leencapaciteit envandeonderpandswaarde (zie figuur3.7).Wanneerde leencapaciteit lager isdandeonderpandswaarde, danis
hetmaximaal aantetrekkenvreemdvermogengelijkaande leencapaciteit 1).Echter,wanneerdeonderpandswaarde lager isdande
leencapaciteit,danhoeft hetmaximaal aantetrekkenvreemdvermogenniet gelijkgesteld tewordenaandieonderpandswaarde. Indieneenbedrag tergroottevandeonderpandswaarde zouworden
geleend envervolgens zouwordenaangewend voorde financiering
vaneen investering ineenactivum (stel:eenbedrijfsgebouw),
danzaldaardoordeonderpandswaardewordenvergroot (met
0,80*0,80* investering).Eenenanderbetekent datdeonderpands-

Alsde leencapaciteit kleineris
deonderpandswaarde,dan:

danofgelijk

aan2

*

(-)
maxW

Leencapaciteit

-

Alsdeleen capaciteit groter isdan 2*deonderpands
waarde,dan

(-)
2*Onderpandswaarde

maxW

Figuur 3.7 Het maximaal aan te trekken vreemd vermogen (maxW)

1) Wanneerhetnieuwvreemd vermogenproduktiefwordt aangewend,danzaldatgevolgen hebbenvoordehoogtevandekasstroom endusvoordehoogtevande leencapaciteit (vergelijkJonkhart, 1977). Inhet rekenmodel kanhiermee rekening
wordengehoudendoordeverwachte gevolgenuit tedrukken in
verwachtemutaties indekostenen/ofdeopbrengsten.
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waarde opz'nminstmet defactortweekanwordenvermenigvuldigd1).
Hetmaximaal aantetrekkenvreemd vermogen isdehoeveelheid financiëlemiddelendiedooreenbedrijf aanhet beginvan
deschattingsperiode elderskanworden aangetrokken.

3.7 De totaal beschikbaremiddelen
Het totaalvanbeschikbaremiddelenwaarover eenbedrijfaan
het beginvandeschattingsperiode kanbeschikken isafhankelijk
vandehoeveelheid financiëlemiddelenwaarover het bedrijf reeds
beschikt,dehoeveelheid financiëlemiddelendiegedurendeelk
jaarvande schattingsperiodewordt gegenereerd endehoeveelheid
financiëlemiddelendievanbuitenhet bedrijfkanwordenaangetrokken 2).Infiguur3.8 zijndezeverbandenweergegeven.
Alsdevrije kasstroom positief is,dankunnendezemiddelen
worden gebruikt omvanbuitenhet bedrijf financiëlemiddelenaan
tetrekken.Het totaalvanbeschikbaremiddelen isdangelijkaan
desomvandevrije liquiditeiten enhetmaximaal aantetrekken
vreemd vermogen.
Alsdevrijekasstroomnegatief is,dankunnenvanbuiten
het bedrijf geen financiëlemiddelenworden aangetrokken enzal
uit devrije liquiditeiten hettekortvandevrijekasstroom in
elkvandejarenvandeschattingsperiode moetenwordenaangevuld.Aanhet inelkjaarvandeschattingsperiode kunnenvoldoen
aan rente-enaflossingsverplichtingenwordt dusdevoorrang gegevenbovenhet inhet eerstejaarvande schattingsperiode kunnenfinancierenvan investeringen.Het totaal aan beschikbare
middelen isindit geval gelijkaandesomvandevrije liquidi-

1) Wannneermetdeopgrondvandenieuwe onderpandswaarde aangetrokken leningwederom een investering wordt verricht
(stel: ineenmachine),danneemt deonderpandswaarde nog
verdertoe (met0,50*2lening).De factorwaardeonderpandswaardeminimaalmeekanwordenvermenigvuldigd isteberekenenviademeetkundige reeks:1+1*0,5 + 1*(0,5)'+
1*(0,5)* + ...+1*(0,5)<J-2(q isoneindig).
2) Dealdusgedefinieerdetotaalbeschikbaremiddelen iseen
geheel anderegrootheid danhet totaalvanherkomst vanmiddelen (zieparagraaf 3.4),dat ooktotaalbeschikbare middelenwordt genoemd.De laatstgenoemde iseenstroomgrootheid, terwijldeeerstgenoemde,die indit rekenmodelwordt
gehanteerd, eenvoorraadgrootheid is.
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Als de vrije kasstroom positie

£ is,dan:
(-)

(+)

maxW

Vrije
liquiditeiten

Beschikbare
middelen

Alsdevrijekasstroom negatief is,dan:

(-)

(+)

Vrije
liquiditeiten

Figuur 3.8

Beschikbare
middelen

Contantewaarde
vrijekasstroom

De beschikbare

middelen

teitenendecontantewaardevandenegatievevrijekasstroom1).
Debeschikbaremiddelen zijndetotale hoeveelheid financiëlemiddelenwaaroverdoorhetbedrijf na reservering voorde
korte-termijnverplichtingen indeschattingsperiode aanhet begin
vandezeperiodekanwordenbeschikt.

1)

Decontantewaardevandenegatievevrijekasstroomwordt
viadevolgende formule berekend:

CW(VK ) -

ECViq) E(VK2)
+
+ ...+
(1+i)
(l+i)2

E(VKn)
(l+i)n

alsE(VKi)-E(VK2)« . . . -E(VK n ):
n
CW(VK)-£
t-1
waarin:
CW(VK)
E(VKt)

1
*E(VK)-a
(l+i)1

* E(VK)

.1.

contantewaardevrije kasstroom
deverwachtevrijekasstroom injaar t,waarbij
t-l...n,de looptijd injarenvandeschattingsperiode
i»disconteringsvoet, bestaandeuitdemarktinterestvoet,
waarmeedetijdvoorkeur inrekeningwordt gebracht eneen
risico-afslag inverbandmet deonzekerheid omtrent deverwachtewaarde,waardoor dewaardevandenegatievevrije
kasstroomminderwordtgereduceerd (vgl.Tempelaar, 1990).
intresttafel voordebepaling vandeaanvangswaardevan
i eenreekspostnumerando annuïteiten.

:i
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3.8 De investeringsruimte endeextra financiële ruimte
Totéénvandedoelstellingen vandit onderzoek (zieparagraaf 1.2)behoort hetmet behulpvanhet rekenmodel kunnenaangeven inwelkemate tuinbouwbedrijven financieel instaat zijnde
inverbandmet decontinuïteit vanhetbedrijfnoodzakelijkevervangings-,diepte-en/ofuitbreidingsinvesteringen tefinancieren.
Devervangingsinvesteringen zijndie investeringen dienodig
zijnomteneerstedemoderniteit ophetnormatieve peilte
brengenententweedeomdezegedurende deschattingsperiode op
dit peil tehouden (Arts, 1986).
Het bedragvandeteverrichtenvervangingsinvestering kan
opgrond vangegevensuitdeLEI-boekhouding geschatworden1).
Vande bedrijven isdemoderniteit -dit isdeverhouding tussen
deboekwaarde endenieuwwaarde vandedode slijtendeduurzame
produktiemiddelen -bekend.Bijeennaar leeftijd evenwichtige
opbouwvanhetproduktie-apparaat -datwil zeggendat hetProduktie-apparaat nochoud,nochnieuw is-bevindendeactivazich
gemiddeld opdehelftvanhun levensduur.Wanneerdeafschrijvingenvolgenseen lineaire formule plaatsvinden, dan is indat
gevaldemoderniteit gelijkaan50Z.Opdetuinbouwbedrijven vindendeafschrijvingenopslijtende duurzame produktiemiddelen
evenwelplaatsvolgenseendegressieve formule enwel zodatop
dehelft vandelevensduur tweederdevandenieuwwaarde isafgeschreven. Inhetgevalvaneennaar leeftijd evenwichtige opbouw
vanhet produktieapparaat isdemoderniteit opdezebedrijven
derhalve ongeveer34%(zietabel 1inbijlage 3).Deomvang van
deteverrichtenvervangingsinvesteringen dienodig zijnomde
moderniteit ophet normatieve peil tebrengen, kanvervolgens
worden bepaald ophetverschil tussen 34%vandenieuwwaarde en
deboekwaardevandedodeslijtendeduurzame produktiemiddelen
2). Inhet gevaldemoderniteit bijhet beginvandeschattingsperiode hogerdanofgelijkaan34%is,wordt inhet rekenmodel
dewaardevandedoorhetdesbetreffende bedrijf inverbandmet
eente lagemoderniteit teverrichtenvervangingsinvestering op
nulgesteld.
Het bedragvandevervangingsinvesteringen dienodig zijnom
gedurende de schattingsperiode demoderniteit ophet normatieve

1) Voor zoverdeze betrekking hebbenopdeduurzame produktiemiddelen inhet bedrijf.Vanvervangingsinvesteringen inde
woning vanhet ondernemersgezinwordt inhet rekenmodelgeabstraheerd.
2) Indepraktijk zaleenvervangingsinvesteringen ervaaktoe
leidendatdemoderniteit hogeruitkomt danhet normatieve
percentagevan34,omdat devervangende activa (alleen)
nieuw (kunnen)wordengekocht.Definancieringsbehoeftevan
devervangingsinvestering valt daardoorhogeruit.
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peiltehouden,wordt bepaald aandehandvandecontantewaarde
vande afschrijvingen indezeperiodevanaf hetjaarwaarinde
moderniteit hetnormatieve niveauheeft bereikt.Opgrondvantabel 1inbijlage3kanbepaaldwordennahoeveeljarenbijeen
gegevenmoderniteit aanhet beginvande schattingsperiode demoderniteit vaneenbedrijf onderdenormkomt.Dehoogtevande
afschrijvingen inelkvandevolgendejaren inde schattingsperiodewordt bepaald doorteveronderstellen datdemoderniteit in
elkjaarophetnormatieveniveauwordt teruggebracht.Hetjaarlijkse afschrijvingsbedrag bedraagt dan5,4Zvandenieuwwaarde
vandedode slijtende duurzameproduktiemiddelen.Deberekening
vandecontantewaardevandeafschrijvingengeschiedt volgens
hetzelfde principe alsdievandevrijekasstroom1).

Alsmoderniteit<

34Ïnieuwwaarde

34X, dan:

(+)

Contantewaarde
afschrijvingen

(-)

Vervangingsinvesteringen

boekwaardedpm

Alsmoderniteit>

Contantewaarde
afschrijvingen

Figuur 3.9

De

- 34* ,dan:

(-)

Vervangingsinvesteringen

vervangingsinvesteringen

1) Wanneerdemoderniteit opz'nminst éénjaarvandeschattingsperiode onderdenormatieve hoogtekomt,dangeldtde
volgende formulevoordeberekeningvandecontantewaarde
vande afschrijvingen:
Afschr,
Afschr n _ x+1
n Afschr,n-1
CW(Afschr)
( 1 + i ) n-x+T
(l+i)n
(1-i)n-1
waarin:
CW(Afschr) -contantewaardeafschrijvingen
Afschrn
- afschrijvingen injaart,waarbij tn-x+1 ...n,dejarenwaarindemoderniteit onderhetnormatieve niveaukomt enwaarbijnaantaljaren indeschattingsperiode enxn-T,waarbij T-het aantaljarenwaarindemoderniteit hoger isdathetnormatieve niveau;T
istebepalenopgrondvantabel 1inbijlage3
- disconteringsvoet.
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Het totale bedragvandevervangingsinvesteringen isvervolgensberekend zoals infiguur3.9 isweergegeven.
Hetverschil tussendebeschikbaremiddelen enhet totale
bedragvandevervangingsinvesteringen wordt de investeringsruimtegenoemd.De investeringsruimte bepaalt dematewaarinde
diepte-en/ofuitbreidingsinvesteringen gefinancierd kunnenworden.

Beschikbaremiddelen

(-)
Vervangingsinvesteringen

(-)
Investeringsruimte

(-)
Diepte-/Uitbreidings
investeringen

(-)
Extra financiële ruimte

Figuur 3.10

De investeringsruimte

en de extra financiële

ruimte

Het bedragvandeteverrichtendiepte-en/ofuitbreidingsinvesteringen isniet opgrondvandegegevensuitdeLEI-boekhouding tebepalenenvormtderhalve indit rekenmodel eenexogenevariabele.Eenkenmerkvandittype investeringen isdatde
kapitaalstructuur vanhet bedrijf erdoor zalveranderen.Metde
verwachte gevolgen hiervanvoordekasstroom kan inhet rekenmodel rekening gehoudenwordendoordeverwachtegevolgenuitte
drukken inverwachtemutaties indekosten en/ofdeopbrengsten.
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Eenpositiefverschil tussende investeringsruimte ende
waardevandediepte-en/ofuitbreidingsinvesteringen betekent
voorhetbedrijf eenextra financiële ruimtedieniet nodig is
tervervulling vande financiëlevoorwaardenvoorcontinuïteit op
middellange termijn (ziefiguur 3.10).

3.9 Deuitkomstenvanhet rekenmodel
3.9.1 Deontwikkelde financiële kengetallen
Dekengetallenwaarmeedeuitkomstenvandemetdit rekenmodelgemaakte berekeningenwordenweergegeven, dienenverbandte
houdenmet dedoeleindenvanhetgebruikvanhet rekenmodel.De
financiële kengetallenmoetenderhalve informatie gevenoverde
vraag inwelkematedetuinbouwbedrijven overvoldoende financiëlemiddelen beschikken omaande financiëlevoorwaardenvoor
continuïteit opkorteenmiddellange termijn tekunnenvoldoen.
Aande financiëlevoorwaardenvoorcontinuïteit opmiddellangetermijn isvoldaanwanneerdeextra financiële ruimteeen
positievewaarde heeft.Dit ishet gevalwanneerdeinvesteringsruimtegroter isdanhet benodigde bedrag voordediepte-en/of
uitbreidingsinvesteringen. Inkengetal nummer 1wordt dezeverhoudingweergegeven 1)(ziefiguur 3.11).

INVESTERINGSRUIMTE
Kengetal nr. 1-

*100X
DIEPTE-EN UITBREIDINGSINVESTERINGEN

Figuur 3.11

Kengetal voor de financierbaarheid
en
uitbreidingsinvesteringen

van de

diepte-

Dehoogtevanhetkengetal nummer 1geeft aan inwelkemate
dediepte-enofuitbreidingsinvesteringen kunnenwordengefinan-

1) Bijdepresentatievandeuitkomstenwordt devoorkeurgegeven aanratio'sbovenkengetallendieeenabsolute verschil
uitdrukken, aangezienmetdeverhouding tussen enerzijdsde
beschikbaremiddelen enanderzijdsde financiële lastende
vraag naarde financiëlemogelijkheden goed kanwordenbeantwoord.Wanneerde financiële last inde ratio'snummers ]
en 2niet bestaat,danwordt aandenoemer inde ratiode
waarde één (gulden)toegekend.
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cierd.Eenwaardegroterdan 100Zduidt eropdathet bedrijfaan
alde inhoofdstuk 2infiguur 1genoemde financiële voorwaarden
voor continuïteit opmiddellange termijnkanvoldoen.Wanneerhet
kengetal nummer 1negatief is,komthet kengetal nummer 2in
beeld (zie figuur 3.12).

BESCHIKBAREMIDDELEN
Kengetalnr.

2-

* 100X
VERVANGINGSINVESTERINGEN

Figuur 3.12 Kengetal voor de financierbaarheid
vangingsinvesteringen

van de ver-

Wanneerkengetal nummer 1kleinerdan 100Zenkengetal nummer 2groterdan 100%is,dan ishetbedrijf financieel instaat
demoderniteit totophetnormatievepercentage tebrengenengedurende deschattingsperiodetehouden,maarniet instaatde
diepte-enuitbreidingsinvesteringen volledig tefinancieren.In
ditgevalkanhetbedrijfdusslechtsvooreendeelaandefinanciëlevoorwaardenvoorcontinuïteit opmiddellange termijnvoldoen.
Eennegatievewaardevankengetal nummer 2duidt eropdat
het bedrijf aangeenvandefinanciëlevoorwaarden voorcontinuïteit opmiddellange termijnkanvoldoen.Devraag isdanofhet
bedrijfwel aandefinanciëlevoorwaardenvoorcontinuïteit op
korte termijnkanvoldoen.
Wanneerdevrijekasstroom positief is,dan ishet aantal
jarenwaarin aande rente-enaflossingsverplichtingenvoldaan
kanworden, inbeginselonbegrensd.Wanneerdevrije kasstroom
negatief is,dan ishetaantaljarenwaarin aanderente-enaflossingsverplichtingen kanwordenvoldaan, afhankelijkvande
hoogtevandevrije liquiditeiten endedisconteringsvoet.De
waardevanhetkengetalnummer 3,waarmeedebetaalbaarheid van
de rente-enaflossingsverplichtingengedurende de schattingsperiode totuitdrukking wordt gebracht, isineerste instantieafhankelijkvandehoogtevandevrije kasstroom (ziefiguur
3.13).
Wanneerkengetal nummer 3groterdanofgelijkaan 100Xis,
dankanhet bedrijf aande financiële voorwaardenvoorcontinuïteit opkorte termijnvoldoen.Wanneer bijvoorbeeld devrijeliquiditeiten 100.000guldenbedragen endevrijekasstroom isin
elkvandejaren indeschattingsperiode 40.000guldennegatief
ende lengtevandeschattingsperiode isvijfjaar endedisconteringsvoet is10X,dankanhet bedrijf niet inelkjaarvande
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Als vrije kasstroompositiefis,

dan kengetal nr 3 >-

Als vrije kasstroomnegatiefis,

dan kengetal nr 3-

100X

VRIJELIQUIDITEITEN
* 100X
ABSOLUTECONTANTEWAARDE VRIJE1

KASSTROOM

Figuur 3.13 Kengetal voor het kunnen voldoen aan de rente- en
aflossingsverplichtingen
schattingsperiode voldoen aanderente-enaflossingsverplichtingen1).
Wanneer eenbedrijf niet (volledig)aande rente-enaflossingsverplichtingenkanvoldoen,dankomtdevraag naarvorenin
welkematehetbedrijfwel aandeoverige financiële voorwaarden
voorcontinuïteit opkorte termijnkanvoldoen.Wanneerdekasstroompositief is,dankanhet bedrijf inelkjaarvandeschattingsperiode detebetalenkosten,debelastingen enpremiesen
degezinsbestedingen betalen.Wanneerdekasstroom negatiefis,
danworden devrije liquiditeiten aangesproken.Uit deverhouding
tussendeze beidegrootheden blijkt ofeenbedrijf daartoegedu-

Als kasstroom positiefis,

dankengetal

nr 4 >-100Z

Als kasstroom negatiefis,

dankengetal

nr 4 -

VRIJELIQUIDITEITEN

* 100X
ABSOLUTECONTANTE

WAARDE KASSTROOM

Figuur 3.14 Kengetal voor het kunnen voldoen aan de overige
korte-termij nverplicht ingen

1)

(ƒ100.000,-/|3.79079 *-ƒ40.000,-|) * 100X-66Z.
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rendedegehele schattingsperiode instaat is.Dewaardevanhet
kengetal nummer 4,waarmee debetaalbaarheid vandeoverige
korte-termijnverplichtingenwordt uitgedrukt, isineerste instantie afhankelijkvandehoogtevandekasstroom (ziefiguur
3.14).
Wanneerkengetal nummer 4groterdanofgelijkaan 100Zis,
dankanhet bedrijf inelkjaarvandeschattingsperiode aande
overigekorte-termijnverplichtingenvoldoen.Wanneer bijvoorbeeld
devrije liquiditeiten 100.000gulden bedragen,dekasstroom in
elkvandejaren inde schattingsperiode 25.000guldennegatief,
de schattingsperiode vijfjaarendedisconteringsvoet 10Zis,
dankanhet bedrijf inelkjaarvandeschattingsperiode dete
betalenkosten,de belastingen enpremiesende gezinsbestedingen
volledig betalen1).
Wanneer hetkengetal nr.4kleinerdan 1002is,danzalhet
bedrijf omfaillissement tevoorkomenviaanderewegenaanliquidemiddelenmoetenkomen.Deze anderewegenkunnen zijn (zie
hoofdstuk 2):vergroting vanhet inkomenvanbuitenbedrijf,vermindering vandegezinsbestedingen enverkoopvanactiva.
3.9.2 Detypering vandebedrijven naarfinanciëlemogelijkheden
Aandehandvandefinanciële kengetallenwordtvanelkbedrijf dematewaarin aande financiële voorwaardenvoorcontinuïteit opkorte enmiddellange termijnvoldaankanworden, bepaald.
Opgrond hiervanenvaneenalsnormgesteld percentage (»g%)
waarvoor aande financiëlevoorwaardenmoet zijnvoldaan 2),wordendebedrijvengetypeerd alsslecht, zwak,matig, redelijken
goed (zie figuur 3.15). Deze indeling isuitputtend enexclusief,
datwil zeggendat elkbedrijf inpreciesééncategorievalt.
Aandehandvandezetypering vandebedrijven zullende
uitkomstenvandetoepassingenvanhet rekenmodelworden
gepresenteerd.

1)
2)
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(ƒ100.000,-/|3,79079 *-ƒ 25.000,-|)* 100X-105,5Z
Doordematewaarin aaneenbepaalde financiële lastvoldaan
moet kunnenwordenomtoteenbepaald type tebehoren,uit
tedrukken ineentevariëren percentage, ishetmogelijkde
normafhankelijkvandeomstandigheden tematigen danwel
aantescherpen.

Kenge talWaarde Betekenis

Typering

nr.4

<gx

detebetalenkosten, belastingen,
premies engezinsbestedingen kunnen
voorhoogstensgZbetaaldworden

SLECHT

nr.4

>=gX

detebetalenkosten, belastingen,
premiesengezinsbestedingen kunnen
voorminimaalgZbetaaldworden,
maarderente-enaflossingsverplichtingenvoorhoogstensgZ

ZWAK

en
nr.3

<gX

nr.3

>-gX

en
nr.2

<gx

nr.2

>=gX

en
nr.l

< gx

nr.l

>-gX

Figuur 3.15

derente-enaflossingsverplichtingen
kunnenvoorminimaal gZvoldaanworden
maardevervangingsinvesteringen kunnen
voorhoogstensgZgefinancierd worden
devervangingsinvesteringen kunnen
voorminimaal gZ,maardediepte-en
uitbreidingsinvesteringen voor
hoogstensgZgefinancierd worden
dediepte-enuitbreidingsinvesteringenkunnenvoorminimaalgZ
gefinancierd worden

MATIG

»

REDELIJK

GOED

De typering van een bedrijf op basis van de mate
waarin aan de financiële voorwaarden voor continuïteit op korte en middellange termijn kan worden
voldaan
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4. Toepassing van het rekenmodel

4.1 Inleiding
Inhoofdstuk 2isreedsgememoreerd datgoede financiëlemogelijkheden noodzakelijke,maarnietdeenigevoorwaarden vormen
voorcontinuïteit vaneenbedrijf'endat slechte financiëlemogelijkhedendooreenondernemersgezinviaallerleiwegenkunnen
wordenvoorkomen.Dit betekent datdeuitkomstenvandit rekenmodel slechts invoorwaardelijke zin ietszeggenoverdecontinuïteitsmogelijknedenvandebedrijven.Bovendien zijndeuitkomsten
zelf ookmet onzekerheid omgeven.Deuitsprakenoverdefinanciëlemogelijkheden vandebedrijven zijn immers afhankelijkvan
zoweldegekozenmodelformulering alsvandeuitgangspunten ten
aanzienvantoekomstige ontwikkelingen.Ditbetekent nietdateen
toepassing vanhet rekenmodelvangenerleiwaarde is,maarwel
datdebetrekkelijkheid ervan inhetoogmoetworden gehouden.
"Metdeze scepsisalsuitgangspunt ligteendienstbare enbescheiden rolvoormodellen bijdebeleidsvoorbereiding voorde
hand" (VanMiltenburg, 1980).
Indithoofdstukwordtdetoepassing vanhet rekenmodelgedemonstreerd. Inparagraaf 4.2wordt inhetkort ingegaanopde
problematiek vanhet inschattenvandetoekomstige ontwikkeling.
Indeverdere paragrafenwordtdewerking vanhetmodel gedemonstreerd aandehandvandegegevensvanglastuinbouwbedrijven. In
paragraaf 4.3wordendeuitkomstenvanhet rekenmodel voorhet
gevaluitgegaanwordtvandezogenaamde basisvariant endezogenaamde basisperiode,weergegeven. Inparagraaf 4.4wordt degevoeligheid vandeuitkomstenvoorverandering vandemodelspecificatie en inparagraaf 4.5voorverandering indeverwachte ontwikkeling,met eenaantalvoorbeelden beschreven.

4.2 De bepaling vandeverwachte ontwikkeling
Het rekenmodel isbedoeld omvoorspellende uitsprakente
doenoverdeverdeling vandebedrijven ineenbepaalde sector
naarcontinuïteitsmogelijkheden (zieparagraaf 1.2).Degegevens
indeLEI-boekhoudinghebbenvanzelfsprekend betrekking opachterliggende jaren.Dezegegevens zijnafkomstig vanbedrijvendie
persectoropbasisvaneenrepresentatieve steekproef zijnbenaderd.De steekproevenworden,voorwat betreft detuinbouwbedrijven,eens indevijfjaarvernieuwd, hetgeenbetekent datvan (de
meeste)bedrijven indeLEI-boekhouding overvijfjarendeadministratie bekend is.Het probleem-ishoede-gegevensçvstdeafgelopenjaren (dezogenaamde basisperiode)uit deLEI-boekhouding
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gebruikt kunnenwordenvooruitspraken overontwikkelingen inde
komendejaren (dezogenaamdeschattingsperiode).
De basisvoordeschatting vanontwikkelingenopdebedrijven indeschattingsperiode isdeontwikkeling indebasisperiode.De schatting heeft betrekking opdebedrijf«kenmerkenbijhet
beginvande schattingsperiode enopdebedrijfsontwikkelingin
de schattingsperiode.
Tot debedrijfskenmerkenbehorenondermeerdeomvang van
het eigenenhetvreemdvermogen,deomvangvanhetwerkkapitaal,
de samenstelling vandeactiva,'de hoogtevandemoderniteit,de
oppervlakte glasenhet aantal sbe.Debedrijfskenmerken inelk
vandejaren indebasisperiode zijnbekend.Deschatting vande
bedrijfskenmerkenbestaat eruit peraspect deomvang, hoogte,samenstelling ofaantal bijhet beginvande schattingsperiode te
bepalen tenopzichtevandie indebasisperiode.
Onderdebedrijfsontwikkelingwordtverstaandeontwikkeling
vandekasstroomgedurende eenperiode.Dehoogtevandekasstroom inelkvandejaren indebasisperiode isbekend.De
schatting vandebedrijfsontwikkelingbestaat eruitdehoogtevan
dekasstroom inelkvandejaren indeschattingsperiode tebepalentenopzichtevandie indebasisperiode.
Het inschattenvandekasstroom inelkvandejaren inde
schattingsperiode isproblematischer danhetbepalenvandebedrijfskenmerken bijhetbeginvandeschattingsperiode.Ten
eerste betreft hethierniet éénjaar,maarmeerdere jaren.Ten
tweedekandehoogtevandekasstroom indebasisperiode,anders
dandebedrijfskenmerken,deeluitmakenvaneen conjunctuurgolf)
waarvan de lengteendeamplitude opvoorhand niet bekend is.Het
bepalenvande lengteenamplitude vaneenconjunctuurgolf is
niet eenvoudig (Reijnders, 1988).Tenbehoevevandeze publikatie
ishetdatamateriaal niet onderzocht opdeaanwezigheid vanconjuncturele ontwikkelingen.

4.3 De financiëlemogelijkhedenvande glastuinbouwbedrijven
volgensdebasisvariant enbasisprojectie
Debasisvariant isdievariantvanhet rekenmodel die indezepublikatie centraal staat.Indebasisvariant heeft hetrekenmodeldevolgende specificaties:
Dedefinitievandevrije liquiditeiten (zie figuur3.1):
X-10voorglasgroentebedrijven, 75voor snijbloemenbedrijVenen
90voorpotplantenbedrijven; Y-4enZ«0
Moderniteitsnorm
-34X
Aantaljarenschattingsperiode
»5
Grenstypering (g%)
-50X
DewaardenvanX,YenZzijnempirisch onderbouwd (ziebijlage
2), demoderniteitsnorm istheoretischonderbouwd (ziehoofdstuk
3)enhet aantaljaren indeschattingsperiode endegrensvande
typering zijnwillekeurig gekozen.
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Debasisprojectie isdieformulering vandeverwachteopbrengsten,kostenenrentepercentagesdie indezepublikatiecentraal staat. Indebasisprojectiewordt hetvolgende verwacht:
Opbrengsten:dezezullen inelkjaarvande schattingsperiode
gelijk zijnaanhetgemiddelde niveau indebasisperiode 1), onderdevoorwaardedat ereendiepte-investering plaatsvindt terwaardevan500guldenper
are.
Kosten:
deze zullen inelkjaarvande schattingsperiodegelijkzijnaanhetgemiddelde niveau indebasisperiode.
Rentepercentages:
bankkrediet:82
normatiefmet betrekking tot bestaande lange-termijn
schuld:81
netto inverbandmet leencapaciteit:52
disconteringsvoet: 10X
Deverwachte ontwikkeling indebasisprojectie isminof
meerwillekeurig gekozen.
Infiguur4.1 isdeverdelingweergegevenvandeglastuinbouwbedrijven naardematewaarinaandefinanciëlevoorwaarden
voorcontinuïteit opkorteenmiddellange termijnvoldaankan
worden.Vanalleglastuinbouwbedrijven is442instaat dediepteinvesteringen grotendeels tefinancieren. 152vandebedrijven
kandevervangingsinvesteringen grotendeels,maardediepte-investeringenvoorhooguitdehelft financieren. 242vandebedrijvenkandevervangingsinvesteringen voorhooguit dehelft financieren,maarwelgrotendeels tegemoet komenaande rente-enaflossingsverplichtingen inelkjaarvandeschattingsperiode.De
groep bedrijvendievoorhooguitdehelft kunnenvoldoen aande
rente-enaflossingsverplichtingenvormt 162vandetotaleglastuinbouwbedrijven. Door 12vandebedrijvenkanaandeoverige
korte-termijnverplichtingen voorhooguitdehelftvoldaan
worden.

1) Deperiode 1983totenmet 1987vormtvoortweeglastuinbouwproduktierichtingen (snijbloemenenpotplanten)eenafgesloten steekproefperiode.Voorde glasgroentebedrijven
looptde steekproefperiodevan 1983tot enmet 1988.Indeze
publikatiewordt deperiode 1983totenmet 1987alsbasisperiodegenomen.Denominalegegevens zijngecorrigeerd voor
de inflatie,met alsbasisjaarhet lopendejaar.Dedesbetreffendegegevensuitdeperiode 1983totenmet 1985zijn
gecorrigeerd voordedaarinverwerkteWIR-invloeden.
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goed
44%

redelijk
15%

Figuur 4.1 De verdeling van de glastuinbouwbedrijven
ciële mogelijkheden in de basisvariant
projectie

naar finanen de basis-

4.4 Degevoeligheid vandeuitkomstenvoorverandering vande
modelspecificatie
4.4.1 Inleiding
Indebasisvariant isaaneenaantalcoëfficiënten eenwaardetoegekend dietheoretischofempirisch beargumenteerd is,terwijldewaardevananderecoëfficiëntenafhankelijk isvande
doelstelling waarmee het rekenmodelwordt gebruikt.Totdeempirischgemotiveerde coëfficiëntenbehoort dewaardevanXbijde
bepaling vandevrije liquiditeiten.Totdetheoretischgemotiveerde coëfficiëntenbehoort dehoogtevandemoderniteitsnorm.
Totdecoëfficiëntenwaarvandewaardeafhankelijk isvande
doelstelling bijhetgebruikvanhet rekenmodel,behorenhetaantaljarenvandeschattingsperiode endegrenzen bijdetypering
vandebedrijven.
Indeze paragraafwordenachtereenvolgens aanelkvandegenoemde coëfficiënteneenaantalanderedan indebasisvariantge-
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hanteerdewaarden toegekend envervolgensdegevolgen daarvan
voordeuitkomstenvanhetrekenmodelweergegeven.
4.4.2 Variantenmet betrekking totdebepaling vandevrije
liquiditeiten
Het permanent inveldinventaris envoorraad materialenvastgelegdevermogenwordtvoordeglasgroentebedrijven,snijbloemenbedrijven enpotplantengeschat oprespectievelijk 10, 75en90X
vandeboekwaarde aanheteindevanhetjaar.Tussendediverse
bedrijven ineenbepaaldeproduktierichtingdoenzichalsgevolg
vanverschillen inteeltplan afwijkingenvoor tenopzichtevan
dezegeschattegemiddelde percentages.Doormet dezeverschillen
(vooralsnog)geen rekening tehouden,wordendeuitkomstenvan
het rekenmodel enigszinsvertekend.Dematevanvertekening kan
worden achterhaald dooraandecoëfficiëntXalternatievewaarden
meetegeven.

Tabel 4.1

Typering

Verdeling van de glastuinbouwbedrijven
naar typering
van de financiële mogelijkheden (in X) en het verschil
ten opzichte van de basisvariant (in X-punten) bij
drie alternatieve
varianten *)
Verdeling bij
variant:
II

Goed
Redelijk
Matig
Zwak
Slecht
Totaal

49
49
1313
2323
14
14
11
100

46 46
15 15
24 24
14 14
1 1
100

Verschilmetbasisvariant bijvariant:
III
44
13
26
16
1
100

I

II

III

0
44 + 5 - 1 - 2
13 -2
0 - 2
26 -1
0 + 2
16 -2 -2
0
1
0
0
0
0

0

0

*)Voordeglasgroentebedrijven, snijbloemenbedrijvenendepotplantenbedrijven heeftXrespectievelijkdevolgendewaarden:
Variant I :0;0en02;Variant II :5;37,5en40Z;Variant
III :20;100en100Z.

Een lagerewaardevanXheefteengrotere omvang vande
vrije liquiditeiten totgevolg.Voordekengetallen 1tot enmet
4 betekentditdatdetellereenhogerewaardekrijgt.DoorXte
verlagen zalerduseenverschuiving optredenvandegroep slecht
inderichting vandegroepgoed.WanneeraanXeenhogerewaarde
wordtgegeven,danzalzicheenverschuiving inomgekeerderichtingvoordoen.

44

Intabel 4.1 Isdeverdeling vande glastuinbouwbedrijven
naartypering vandefinanciëlemogelijkhedenweergegevenvoor
eendrietalvariantenmet betrekking totdebepaling vandevrije
liquiditeiten. Devarianten onderscheiden zichdooreenzeerlage
(variant I),een lage (variant II)eneenhogewaarde (variant
III)voordecoëfficiënt X. Indevariant Ien II isdegroep
goed respectievelijk 5en2procentpunten groterdan indebasisvariant. Invariant III isdegroepgoed evengroot als indebasisvariant endegroepmatig 2procentpunt groterdan indebasisvariant.
Geconcludeerd kanwordendat eenkleinewijziging inX
slechtsgeringegevolgenheeftvoordeberekende financiëlemogelijkhedenvandebedrijven.
4.4.3 Variantenmet betrekking totdemoderniteitsnorm
Demoderniteitsnorm isoptheoretische gronden bepaald op
34Z. Indepraktijkzaleenvervangingsinvestering nietprecies
opdeze norm (kunnen)wordenafgestemd, omdat devervangendeactiva (alleen)nieuw (kunnen)wordengekocht.Definancieringsbehoeftevandevervangingsinvestering valt daardoorhogeruit.Op
praktische gronden zoudemoderniteitsnorm inbepaalde gevallen
naarboventoemoetenworden aangepast.
Eenhogeremoderniteitsnorm betekent dat opmeer bedrijven
vervangingsinvesteringen moetenwordenverricht omdemoderniteit
ophetnormatieve peil tebrengenendatopmoderne bedrijvengedurendedeschattingsperiode eerderhetjaarwordt bereiktwaarin
vervangingsinvesteringen moetenwordenverricht omdemoderniteit
ophetnormatieve peil tehouden.
Eenhogerewaardevoordevervangingsinvestering betekent
dat inhetkengetal 2denoemereenhogerewaardeheeft enin
kengetal 1deteller een lagerewaardeheeft.Voordekengetallen
3en4heeft eenhogerevervangingsinvestering geengevolgen.De
groepen slecht enzwakblijvendaardoorongewijzigd. Indeoverigegroepen zaleenverschuiving optredenvangoed inde richting
vanmatig.
Intabel4.2 isdeverdeling vande glastuinbouwbedrijven
naar typering van financiëlemogelijkhedenweergegevenvooreen
drietal variantenmet betrekking totdemoderniteitsnorm. Invariant Iisereenhoge, invariant IIeenhogere en invariant
IIIdehoogstemoderniteitsnorm. Invariant Itreedt ereenkleine, invariant IIeengrote en invariant IIIeenzeergroteverschuiving op indeverdeling vandeglastuinbouwbedrijven naar
financiëlemogelijkheden.Deconclusie hieruit isdatdegekozen
moderniteitsnorm vangrote invloed isopdeuitkomstenvanhet
model.
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Tabel 4.2

Typering

Goed
Redelijk
Matig
Zwak
Slecht
Totaal

Verdeling van de glastuinbouwbedrijven
naar typering
van de financiële mogelijkheden (in %) en het verschil
ten opzichte van de basisvariant
(in %-punten) bij
drie alternatieve
varianten *)
Verdelingb ij
variant

Ve rschil met bas isvariant bijvariant:

I

II

III

I

II

III

40
15
28
16
1

32
16
35
16
1

19
22
42
16
1

-4
0
+4
0
0

-12
+1
+1
0
0

-25
+7
+18
0
0

100

100

100

*)Demoderniteitsnorm heeft devolgendewaarden:VariantI
40Z;Variant II :52%;Variant III:67Z.

4.4.4 Variantenmet betrekking totdelengtevandeschattingsperiode
Het aantaljarenvandeschattingsperiode isafhankelijkvan
dedoelstellingvanhetgebruikvanhet rekenmodel.Eenvergrotingvande lengtevandeschattingsperiode vergroot deonzekerheid omtrent deuitkomstenvanhet rekenmodel.Inhet rekenmodel
wordt hiervooralsnog geen rekeningmeegehouden enwordt voorallejaren indeschattingsperiodeeenbepaalde omvang vandekasstroomverondersteld (zieparagraaf4.2).
Vergroting vanhet aantaljarenvande schattingsperiode
heeft devolgende consequenties:
1. denormatieve aflossingen dalenomdat degemiddeldejaarlijkse afschrijvingen,alsgevolgvandedegressiviteit,
dalen;
2. debetekenisvandevoorraad vrije liquiditeitenvoorde
financiëlemogelijkheden neemtaf;
3. dehoogtevandevervangingsinvesteringen stijgt,omdatgedurende eengroteraantaljaren investeringenmoetenworden
verricht omdemoderniteit ophetnormatievepeiltehouden;
4. het lineaireaflossingspercentagevoorde bepaling vande
leencapaciteit daalt,waardoordeleencapaciteit stijgt.
Consequentie 2leidt ertoedat bijhet toenemenvande
lengtevandeschattingsperiode debetekenisvandekasstroom
voorde financiëlemogelijkheden toeneemt.Detoeneming vande
vervangingsinvesteringen bijhet langerwordenvandeschattingsperiode (consequentie 3),wordtmeerofmindergecompenseerd door
detoename indebeschikbaremiddelen alsgevolg vande stijging
vande leencapaciteit (consequentie4).
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Tabel 4.3

Typering

Goed
Redelijk
Matig
Zvak
Slecht
Totaal

Verdeling van de glastuinbouwbedrijven
naar typering
van de financiële mogelijkheden (in %) en het verschil
ten opzichte van de basisvariant (in X-punten) bij
drie alternatieve
varianten *)
Verdel ing bij
riant:

va-

Verschik1met basisvariant bij variant:

I

II

III

I

II

III

51
11
20
17
1

39
18
29
13
1

39
16
33
11
1

-7
-4
-4

-5
+3
+5
-3
0

-5
+1
+9
-5
0

100

100

100

+1

0

*)De schattingsperiode telthetvolgende aantaljaren:Variant
I :2;Variant II :10;Variant III:15.

Intabel 4.3wordt deverdeling vande glastuinbouwbedrijven
naartypering van financiëlemogelijkhedenweergegevenvooreen
drietalvariantenmet betrekking totde lengtevandeschattingsperiode. Indevarianten I,IIen III ishet aantaljaren inde
schattingsperiodé respectievelijk twee,tienenvijftienjaar.
Bij eenschattingsperiode vantweejaarkaneen tekortschietende
kasstroom inveelgevallennogvolledig wordenaangevuld uitde
vrije liquiditeiten.Hetpercentage goede bedrijven isditgeval
groterdan indebasisvariant. Inhet trajectvantweejaarnaar
tienjaarneemt hetpercentage goede bedrijvenmet twaalfprocentpuntenaf.Tusseneenperiodevantienofvanvijftienjaar
zit nietveelverschilvoorwat betreft deuitkomstenvanhetrekenmodel.
4.4.5 Variantenmet betrekking totdetype-grens
Detehanteren type-grens isafhankelijkvandedoelstelling
vanhetgebruikvanhet rekenmodel.Eenvergroting vangbetekent
datdeclassificatienormenwordenverzwaard, eenverkleiningdat
dezenormenwordenverlicht. Indebasisvariant isgop50gesteld, zodat alsnormwordt gesteld datminstensdehelftvande
financiële lastmoet kunnenwordengefinancierd om indedesbetreffende groep ofeventueel ineenhogeregroep teworden ingedeeld.
Intabel4.4 isdeverdeling vande glastuinbouwbedrijven
naartypering vanfinanciëlemogelijkhedenweergegevenvooreen
drietalvariantenmet betrekking totdetype-grens.Indevarianten I,IIenIIIzijndetype-grenzen oprespectievelijk 25,75
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en 100%vandefinanciële lasten gesteld. Invariant I,waarinde
norm lager isdanindebasisvariant, treedt eenverschuiving op
van slecht inde richting vangoed. Indevarianten IIenIIIis
de verschuiving indeverdeling indetegenovergestelde richting
opgetreden. Detype-grens blijkt metname vaninvloed zijn opde
omvang vandegroepen matig en redelijk.

Tabel 4.4

Verdeling van de glastuinbouwbedrijven
naar typering
van de financiële mogelijkheden (in X) en het verschil
ten opzichte van de basisvariant
(in X-punten) bij
drie alternatieve
varianten *)

Typering

Goed
Redelijk
Matig
Zwak
Slecht
Totaal

Verdel ingbij
riant:

va-

Verse:hilmet basisvariant bij variant:

I

II

III

I

II

III

47
19
18
15
1

44
9
30
16
1

42
5
36
16
1

+3
+4
-6
-1
0

0
-6
-1-6
0
0

-2
-10
+12
0
0

100

100

100

* )Detype-grens heeft devolgende waarden:
Variant II:75Z;Variant III: 100Z.

Variant I

25*;

4.5 Degevoeligheid vandeuitkomsten voor verandering inde
verwachte ontwikkeling
4.5.1

Inleiding

Indebasisprojectie zijn deopbrengsten enkosten inelk
jaar vande schattingsperiode gelijk gesteld aande gemiddelde
waarden indebasisperiode, onder devoorwaarde dateendiepteinvestering werd verricht van500gulden perare. Voor hetbedrijfsresultaat positieve veranderingen indeverwachte ontwikkeling zullen deverdeling vandeglastuinbouwbedrijven doenopschuiven inde richting vandegroep goed, terwijl voor hetbedrijfsresultaat negatieve veranderingen deverdeling inde tegenovergestelde richting zaldoen opschuiven.
In deze paragraaf zullen achtereenvolgens degevolgenvan
projecties metoptimistische verwachtingen enmet pessimistische
verwachtingen voor deverdeling vandeglastuinbouwbedrijven naar
typering vanfinanciële mogelijkheden worden weergegeven.
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4.5.2 Projectiesmet optimistische verwachtingen
Indeprojecties I,IIenIIIwordtgerekend met respectievelijk IX,2Xen42stijging vandeafzetprijzen enrespectievelijk IX,2Xen4Xdalingvandeenergieprijzentenopzichtevan
het gemiddelde niveau indebasisperiode. Inprojectie Itreedt
eenkleine, inprojectie IIeengrotere en inprojectie IIIde
grootsteverschuiving op indeverdeling vandeglastuinbouwbedrijvennaartypering vandefinanciëlemogelijkheden.

Tabel 4.5

Typering

Goed
Redelijk
Matig
Zwak
Slecht
Totaal

Verdeling van de glastuinbouwbedrijven
naar typering
van de financiële mogelijkheden (in X) en het verschil
ten opzichte van de basisprojectie
(in %-punten) bij
drie alternatieve projecties
*)
Verdeling bij
jectie:

pro-

Verschil.met basisproject!.ebij projectie

I

II

III

I

II

III

47
13
25
14
1

48
13
26
12
1

53
12
26
9
0

+3
-2
+1
-2
0

+4
-2
+2
-4
0

+9
-3
+2
-7
-1

100

100

100

*)Deoptimistische verwachtingen zijn:Projectie I :afzetprijzenstijgen IX;energieprijsdaalt IX;Projectie II :afzetprijzenstijgen 2X;energieprijs daalt 2X;Projectie III :afzetprijzenstijgen4X;energieprijsdaalt4X.

4.5.3 Projectiesmet pessimistische verwachtingen
Indeprojecties I,IIenIIIwordt gerekendmet respectievelijk IX,2Xen4Xdalingvandeafzetprijzen enrespectievelijk
IX,2Xen4X stijgingvandeenergieprijzentenopzichtevanhet
gemiddelde niveau indebasisperiode. Inprojectie Itreedteen
kleine, inprojectie IIeengrotere en inprojectie IIIde
grootsteverschuiving op indeverdeling vandeglastuinbouwbedrijven naartypering vandefinanciële mogelijkheden.

49

Tabel 4.6

Typering

Goed
Redelijk
Matig
Zwak
Slecht
totaal

Verdeling van de glastuinbouwbedrijven
naar typering
van de financiële mogelijkheden (in %) en het verschil
ten opzichte van de basisprojectie
(in X-punten) bij
drie alternatieve
projecties
*)
Verdelingbij
jectie:

pro-

Verschi 1met basisproject iebij projectie

I

II

III

I

II

III

43
15
24
17
1

43
13
23
20
1

40
10
23
24
3

-1
0
0
+1
0

-1
-2
-1
+4
0

-4
-5
-1
+8
+2

100

100

100

*)Depessimistische verwachtingen zijn:ProjectieI:afzetprijzendalen 1Z;energieprijs stijgt IX;ProjectieII:afzetprijzen
dalen2Z;energieprijs stijgt 2X;Projectie III:afzetprijzen
dalen 42; energieprijs stijgt4Z.
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5. Slotbeschouwing

5.1 Debeantwoording vande probleemstelling
Deprobleemstelling vanhet onderzoek indezepublikatiebestaatuit tweevragen (zieparagraaf 1.3).Met het rekenmodeldat
inhoofdstuk 3isweergegeven, iseenvoornamelijk theoretisch
gemotiveerd antwoord gegevenopdevraagviawelke rekenregels
eengetrouw beeldwordt verkregenvande financiële mogelijkheden
vaneenbedrijf.Hiermee isdezevraag nog niet afdoende beantwoord.Daarvoor ishet nodig dathetmodelwordt getoetst aande
werkelijke ontwikkelingenopdebedrijven.Dit zal inhetvervolgonderzoek gebeuren.
Devraag hoegegevensuit afgelopenjarengebruikt kunnen
wordenvooruitspraken overtoekomstigejaren, isindezepublikatieoppragmatische wijze beantwoord.Dejaarlijkse gegevens
vandebedrijven overeenvolledige steekproefperiode zijngedefleerd envervolgensgemiddeld.Dewijzewaaropdeverwachte ontwikkeling indekasstroom indeschattingsperiode adequaat kan
worden geschat, isnog nietonderzocht. Inhetverdereonderzoek
zalwordennagegaan hoehetopdeafdeling Tuinbouw ontwikkelde
dynamische vraag-enaanbodmodel (Bouwman enTrip, 1989)aanhet
rekenmodel kanwordengerelateerd.

5.2 Degebruiksmogelijkheden vanhet rekenmodel
Het rekenmodel isgeenadhocmodel,maarkent een relatief
breed toepassingsgebied. Degebruiksmogelijkheden vanhetmodel
zijnniet beperkt tot eenbepaalde sectoreneenbepaaldevraagstelling,maar strekken zichuit tot alle land-entuinbouwsectorenendiversevraagstukken.Voorbeeldenvanvraagstukkenwaarop
met behulpvanhet rekenmodel eenantwoord kanwordengegeven,
zijn:
de invloed vanverwachte prijsontwikkelingenopdefinanciëlemogelijkhedenvandebedrijven;
dematewaarindebedrijven ineenbepaalde sectoronder
bepaalde omstandigheden aande rente-enaflossingsverplichtingenkunnenvoldoen;
dehoogte'van investeringsruimte opde tuinbouwbedrijven,
onderscheiden naarmilieubedrijfstype (zieVerhaeghetal.,
1990);
achtergronden (rentabiliteit, solvabiliteit,moderniteit,
enzovoort)vande financiëlemogelijkheden opdebedrijven;
de samenhang tussen bedrijfsgrootte,opvolgingssituatie en
financiëlemogelijkheden.
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5.3 Debeperkingenvanhetrekenmodel
Dezepublikatiemoetgezienwordenalseenweergavevande
voorlopige standvanzakeninhetonderzoek naarfinanciële analyseencontinuïteitsvoorspelling.Hetgebruikvanhetrekenmodel
indehuidigevormkent tweebelangrijke beperkingen,waarvande
éénbetrekking heeftopdeformuleringvanderekenregelsende
anderopdeinterpretatievandeuitkomsten.Debeperkingmetbetrekkingtotdemodelspecificatieis,datinhetmodelnoggeen
rekeningwordtgehoudenmethetdoorhetondernemersgezin gedurendedeschattingsperiode kunnenbijsturenvandefinanciëlemogelijkheden (zieparagraaf 3.1).Debeperkingmetbetrekkingtot
de interpretatievandeuitkomsten is,dathetbelangvanhetfinanciële aspectvoordecontinuïteitsmogelijkhedeninvergelijkingmetdatvandeoverigeaspecten,nognietisaangegeven(zie
paragraaf 2.5).Inhetvervolgonderzoekzalookaandezebeide
punten aandacht worden besteed.

5.4 Continuïteitvandebedrijveninrelatietotcontinuïteit
vandesector
Deachtergrondvanditonderzoeknaardecontinuïteitsmogelijkhedenvanbedrijven isdebetekenisdaarvanvoordecontinuïteitsmogelijkhedenvandesectorwaartoedeze bedrijven behoren
(zieparagraaf 1.1).Betekent bijvoorbeelddeaanwezigheidvan
eengroot aantal bedrijvenvanhettypematigdatdecontinuïteitsperspectievenvandesectorookmatig zijn?LaDue (1989)
brengt dezeproblematiek-alsvolgt onderwoorden:
"Standards of critical
values need to be developed for the ratios
being published. Currently we look at the ratios; and, if they
are improving we are happy, if they are deteriorating,
we are
concerned. Weneed to be able to identify what is good and what
is not. For example, what percentage of U.S. farms need to have a
positive
net cash household income in order to say the condition
of agriculture
is good. Certainly we do not expect the number to
be positive
for all farmers". Delaatstezinuitditcitaatis
ondermeervantoepassing opdeondernemersopleeftijdenzonder
opvolger.Dezeondernemers zullenindeterminologievandeze
publikatiedetypering matigalsgoed ervaren.
DoorDeVeer (1974)wordt zelfsgestelddatdecontinuïteitsmogelijkhedenvanafzonderlijkebedrijvenendievandesectoromgekeerd evenredigmetelkaarkunnen zijn:
"Opheffing van bedrijven, fusies, vormen van nauwe samenwerking
tussen bedrijven binnen en over de grenzen van de
bedrijfstak
zijn voor de individuele ondernemer meestal kinderen van de nood,
maar vanuit het gezichtspunt van de bedrijfstak
kunnen ze het
enige juiste antwoord vormen op een uitdaging aan de toekomstige
positie".
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Debeantwoording vandevraag naardebetekenisvandecontinuïteitsmogelijkhedenvandeafzonderlijkebedrijvenvoorde
continuïteitsmogelijkhedenvande sector,kanplaatsvinden viade
volgende drie stappen:
1. Watwordtverstaan ondercontinuïteit vaneensector?
Afhankelijkvande invalshoekwaarmee hetvraagstukwordt
benaderd, heeft continuïteit vandesector betrekking opde
omvang vandeproduktiewaarde,omvang vande toegevoegde
waarde,het aantalwerkzame personen en/of het aantalbedrijven (perregio).
2. Waardoorwordt decontinuïteit vaneensectorbepaald?
Afhankelijkvandedefinitie vancontinuïteit vaneensector, isdezemeerofmindermedeafhankelijkvande (inter)
nationale conjunctuur,de (internationale concurrentiepositie,produktiviteitsontwikkeling,deprijzenvanproduktiefactoren,deontwikkelingen inschaaleffectenendefinanciëlemogelijkhedenvandebedrijven.
3. Kanhetverlies (inproduktiewaarde,toegevoegdewaarde,
werkgelegenheid en/ofaantal bedrijven)opdebedrijvenmet
slechte financiëlemogelijkhedenwordenopgevangendoorandere bedrijven?
De bedrijvendiehiervoor inaanmerking komenzijnnietalleendebedrijvenmet goede financiëlemogelijkheden indezelfde sector,maarookbedrijven inandere sectorenmetondernemersdiegenegenzijnomoverteschakelen.
Decontinuïteit vaneensector isafhankelijkvandecontinuïteit vandebedrijven,maarhetomgekeerde geldt ook.Wanneer
desector (ineenbepaalde regio)tegering isgeworden, zaldat
eennegatieveweerslag hebbenophetvoorzieningenniveau voorde
afzonderlijke bedrijven,terwijl eenomvangrijke sector (ineen
bepaalde regio)voordeafzonderlijkebedrijven eenhoogvoorzieningenniveau oplevert.
Ineenvervolgonderzoek zalnaderopdezeproblematiekworden ingegaan.
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Bijlagen
Bijlage 1. Beknopte samenvattingen literatuur rekenmodel

A. Boers,Liquiditeit en continuïteit van glastuinbouwbedrijven; een normatieve
benadering, LEI, 1983
In deze studie wordt de vraag beantwoord of de inde periode 1976 tot en
met 1980negatieve rentabiliteit op de glastuinbouwbedrijven, geleid heeft tot
directe liquiditeitsproblemen danwei tot eenverzwakking van de financiële
grondslag. Voor de individuele bedrijven isonderzocht inhoeverre de betalingscapaciteit (-besparingen -fbetaalde rente +afschrijvingen - aanwasvaste plantopstanden)toereikend wasvoor de financieringsverplichtingen, die normatief berekend zijn op basisvan de omvang van de schuldrest en de leeftijd van het Produktieapparaat.
Het percentage bedrijven waarop de betalingscapaciteit voldoende grootwas,
bedroeg in 1976 ongeveer 75 en in 1980ongeveer 50.Op een kwart van de bedrijven konden de aflossingen niet ende rente niet of slechts voor eendeel worden
betaald. Deze bedrijven waren helemaal niet instaat de vervangingsinvesteringen
uit eigen middelen te betalen. Een ander kwart van de bedrijven was daarentegen
in staat geheel op grond van eigen financieringsmiddelen demoderniteit op peil
te houden.
Deverschillen inde liquiditeit bleken voor een belangrijk deel terug te
voeren te zijn opverschillen in rentabiliteit en inde omvang van het vreemd
vermogen.Uit eenmodelmatige berekening bleek dat gemiddeld per glastuinbouwbedrijf de rentabiliteit minimaal 90Zmoest zijn om aan de rente-en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen enminimaal 100Zom demoderniteit van het bedrijf op peil te kunnen houden.

N.S.F de Groot, D.V. de Hoop,J.6.A.Overgaauw, C. Ploeger,
Een financieel model voor de risicoruimte van agrarische bedrijven,
Interpolis/NCB/LEI, 1986
In samenwerking tussen deN.V. Interpolis Verzekeringen, het Accountantsen Belastingadviesbureau KCB enhet LEI iseenmodel ter berekening van het
weerstandsvermogen ontwikkeld, dat als hulpmiddel kan dienen bij advisering van
agrarische ondernemers. Het weerstandsvermogen van een bedrijf dient om financiële tegenslagen op tevangen teneinde de continuïteit van het bedrijf te kunnen handhaven. Het model ter berekening van het weerstandsvermogen heeft alsbelangrijkste elementen de vrije kasstroom, devrije liquiditeit, de noodzakelijk
te verrichten investeringen en de risicoruimte. Devrije kasstroom isde kasstroomminus de financieringslasten.Opgrond van devrije kasstroom kan een bepaald bedrag aan vreemd vermogen worden aangetrokken (- de leencapaciteit). De
vrije liquiditeit isgedefinieerd als de liquiditeiten minus het kort vreemd
vermogen minus 10X van de betaalde kosten als reservering voor inkomensspreiding. De noodzakelijk teverrichten investeringen bestaan uit vervangingsinvesteringen. De risicoruimte isvervolgens gedefinieerd als leencapaciteit plus
vrije liquiditeit minus de noodzakelijk teverrichten investeringen. De risicoruimte isde financiële ruimte van het bedrijf die geheel kanworden aangewend
voor het opvangen van onvoorziene risico's.
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Bijlage 2. De bepaling van het vermogensbeslag dat met deminimale hoeveelheid
vlottende activa gepaard gaat

De hoeveelheid financiële middelen die permanent vastgelegd ia inde voorraad materialen enveldinventaris iagelijk aan de kleinste omvang van deze
vlottende activa ineenjaar (zie figuur B.2.1).
Veldinventaris
en voorraad
materialen in
guldens

31 december

1januari

Figuur B.2.1

De «aarde-ontwikkeling
gedurende een jaar

ven veldinventaris

en voorraad

materialen

Aan de hand van figuur B.2.1 kan X bepaald worden:
X - (A /B)* 100
De hoogte van Xvarieert sterk per bedrijfstype. Op de glasgroentebedrijven, snijbloemenbedrijven en potplantenbedrijven heeft X bij benadering dewaarden 10,75 en90.
Ten aanzien van devlottende activa voorraad produkt envorderingen wordt
verondersteld dat de laagste waarde ineenjaar gelijk is aan nul gulden, zodat
deze activa geen permanent beslag leggen op vermogen.
De hoeveelheid financiële middelen die nodig isvoor de liquiditeitsfunctie
is afhankelijk van demate waarin de uitgaven uit de ontvangsten betaald kunnen
worden (zie figuur B.2.2).
Cumulatieve
bedragen

Ijanuari

31 december

• betaalde kosten
- ontvangsten

Figuur B.2.2

De cumulatieve ontwikkeling van de betaalde
vangsten gedurende een jaar

kosten en de ont-

59

Bijlage 2. (vervolg)

Aan de hand van figuur B.2.2 kanT bepaald worden:
T - (C/D)* 100
De hoogte van Tvarieert sterk per bedrijfstype. Inde glastuinbouw heeft T
een kleine waarde.Bij de berekeningen indeze publikatie isdeze waarde op 4
gesteld.
De hoeveelheid financiële middelen die nodig isvoor de inkomenspreidingsfunctie ia afhankelijk van de spreiding inde hoogte van het besteedbaar inkomen
over de achtereenvolgende jaren (zie figuur B.2.3).

Totale
jaarlijkse
bedragen

F<

jaar I

jaar 2

jaar 3

gezinsbestedingen
totale gezinsinkomen

Figuur B.2.3 De hoogt* van da gazinsbastadingen
achtaraanvolganda
jaren

en hat bastaadbaar

inkomen in

Aan de hand van figuur B.2.3 kan Z bepaald worden:
Z - (E /r)* 100
De liquiditeiten vormen een buffer tussen het besteedbaar inkomen en degezinsbestedingen. Het niveau van de gezinsbestedingen is invergelijking met het
niveau van het besteedbaar inkomen door de jaren heen tamelijk constant
(Van Bruchem, 1990). Bij de berekeningen indeze publikatie isverondersteld dat
het besteedbaar inkomen inelkjaarvan de schattingsperiode dezelfde omvang
heeft. Aangezien er zichdan geen spreiding inhet inkomen voordoet, isZ op nul
gesteld.
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Bijlage 3. Normatieve aflossingen

1.

Achtergrond

De leningen diedooreenbedrijf zijn aangetrokken, zullen doordatbedrijf
opeengegevenmoment weermoeten «orden terugbetaald. Deverstrekkervanvreemd
vermogen zaldaarhetbedrijfookopaanspreken. "Daarbij moet hij - wil hij
zijn verk goed doen- tegenover kredietnemende cl Unten correct ala
zakelijk
schuldeiser
optreden, die 'to the point' is in de betekenis van: 'Betaal wat gij
mij schuldig zijt'
als het gaat over het voldoen van rente en
aflossing"
(Rijnvos,
1988).
De voorwaarden waaronder doordediverse bedrijven vreemd vermogen wordt
aangetrokken kannogal variëren. Financiering metvreemd vermogen isimmers
maatwerk.Ditgeldt niet alleen voordehouding dieeenbank aanneemt tegenover
een bedrijfdatomvreemd vermogen vraagt, maarookvoordievaneenbedrijfdat
verschillende aanbiedingenvanvreemd vermogenmetelkaar vergelijkt. Gustafson
(1989)stelthetaldus: "The level of credit available
to an individual
borrower
at any given point of time is a function of both the unique characteristics
and
environment surrounding a borrower's business and those of the
financial
institution."
Voorts ishetzodateenbedrijf dehoogtevandeaflossingen inzekerematekanlaten afhangenvandedaarvoor beschikbare middelen.Ditbetekent datde
doordebedrijven werkelijk gedane aflossingen,dieindeLEI-boekhouding zijn
geadministreerd, niet overeen hoeventekomenmetdeminimaal doordeverschaffervanvreemd vermogen geiiste aflossing.
Doormiddelvannormatieve aflossingen wordt bereiktdat:
1. vanverschillen invoorwaarden waaronder vreemd vermogen isaangetrokken
wordt geabstraheerd;
2. datdeaflossingslast niet hogerwordt ingeschat dannoodzakelijkis.

2.

Berekening

Deminimale omvangvande-jaarlijkse aflossingslast (-Aflos)wordt bepaald
doordemate waarinhetbedrijfmetvreemd vermogen isgefinancierd (-W / T V ) ,het
percentage (-P)waarmee deactiva (-A)indeschattingsperiode gemiddeldper
jaar inwaarde verminderen,denieuwwaardevandeniet-slijtende activa (- GROND)
endesnelheid waarmeehetinniet-slijtende activa vastgelegde vreemd vermogen
dient teworden terugbetaald (- 1/JAAR). Informulevorm:
Aflos -W / T V*F*A+W / T V*GROND* (1/JAAR)
Vandebedrijven inhetdatabestand isW / T V , AenGROND bekend; indeze
publikatie isJAAR op100gesteld.DebepalingvanPwordt hieronder
toegelicht.

3.

Bepaling jaarlijkse waardevermindering activa inX

De jaarlijkse waardevermindering vandegebouwen isopIXvandeboekwaarde
gesteld. Dejaarlijkse waardevermindering vanglasopstanden, verwarmingsinstallaties, overige installaties,machines enwerktuigen isbepaald aandehandvan
devolgende formule voor degressieve afschrijvingen:
P -p+(0,5*L-t+0,5)*df
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Bijlage3. (vervolg)

vaarin:
F
p
L
t

-degreaaiefafschrijvingspercentage
-lineairafachrijvingapercentage
-levenaduurinjaren
-jaarvanafschrijving

df-degreaaiefactor-15/ J

0,5*L
(0,5*L-t+0,5)
t-1

Dezerekenregel iazogeformuleerddatopdehelftvandelevenaduurtwee
derdevandenieuwwaarde iaafgeachreven(VanAntwerpen, 1989).Delevenaduur
vanglaaopatandenisongeveer20jaarendievandeoverigedodeslijtendeduurzameactiva indeglaatuinbouwongeveer15jaar.Hetaandeelvandeglasopstandeninhettotaalvandadodeslijtendeduurzameactiva(exclusiefbedrijfsgebouwen)iagemiddeldongeveer502.Degemiddeldelevenaduurvandezeactivais
derhalveop17,5jaarbepaald.Metbehulpvandeformulekaneenrelatieworden
gelegdtussendeouderdominjaren,demoderniteitenhetafachrijvingapercentage(zietabelB.3.1).Aangezienvandebedrijvendemoderniteitbekendia,kan
bepaaldwordenmetwelkpercentagededodeslijtendeduurzameactivagemiddeld
perjaargedurendedeschattingsperiode inwaardezalverminderen.Wanneerde
moderniteit59Xiaendeachattingsperiode iavijfJaarlang,danishetgemiddeldeafschrijvingspercentage(F)indezeperiode6,21.

TabelB.3.1 Relatietussenouderdom,moderniteit enafschrijvingspercentageten
opzichtevandenieuwwaardevandedodeslijtendeduurzameactiva
indeglastuinbouw (L-17,5Jaar;p-100/17,5-5,71}df-15/36,5-0,39)
Ouderdom injarent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17,5
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Afschrijvingsperc.injaart
8,9
8,5
8,1
7,8
7,4
7,0
6,6
6,2
5,8
5,4
5,0
4,6
4,2
3,8
3,4
3,0
2,6
1,1

Moderniteitnajaart
100
91
83
75
67
59
52
46
40
34
28
23
19
15
11
7
4
1
0

Bijlage 4. Lijst met definities van begrippen

Basisperiode -de periode waaruit de boekhoudgegevens afkomstig zijn.
Basisprojectie »die formulering van deverwachte opbrengsten, kosten en rentepercentages die indeze publikatie centraal staat.
Basisvariant -die specificatie van het rekenmodel die indeze publikatie
centraal staat.
Kasstroom -Besparingen +Afschrijvingen +Betaalde rente -Aanwas -Hutatie
veldinventaris.
Leencapaciteit - een bedrag aan vreemd vermogen dat op grond van de vrije
kasstroom kanworden aangetrokken.
Liquiditeit -demate waarin de te betalen kosten, de gezinsbestedingen, de
belastingen en premies en de rente en aflossingen kunnen worden betaald.
Moderniteit - boekwaarde duurzame produktiemiddelen inXvan nieuwwaarde duurzame produktiemiddelen.
Onderpandswaarde •het bedrag dat opgrond van executiewaarde van de activa
maximaal aan vreemd vermogen kanworden aangetrokken.
Postnumerando annuïteit -een bedrag van een bepaalde omvang dat aan het einde
van elk jaar ineen bepaalde periode verschijnt.
Rentabiliteit - opbrengsten inXvan de kosten.
Schattingsperiode -de periode waarop de uitkomsten van het rekenmodel
betrekking hebben.
Solvabiliteit - eigen vermogen inXvan totaal vermogen.
Vrije kasstroom »kasstroom minus financieringslasten.
Vrije liquiditeiten -werkkapitaal -de hoeveelheid liquiditeiten die permanent
invlottende activa isvastgelegd, of nodig isvoor de liquiditeit binnen een
jaar of als buffer voor de gezinsbestedingen.
Werkkapitaal -vlottende activa minusvlottende passiva.
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