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Doelenmethodevanhetonderzoek.
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Doelvanhetonderzoekwas,derentabiliteitvandevruchtboomkwekerij overhetteeltjaar1950/51nategaan,zomogelijkinvergelijkingmetvoorgaande jaren.Tevenswerd getrachtomeenindruk
tekrijgenvandefinanciëleposi~ievandebetreffendekwekerijen.
Hiertoewerdeenaantalvandeze"bedrijven,dieopwillekeurige
wijzeuitdeledenlijstenvandebetreffende vakorganisaties werden
gekozen,bezocht,evenwelmetdienverstande,datdekeuzewerdbeperkttotdiebedrijven,welkehuninkomstenhoofdzakelijkuitde
boomkwekerij, dusuitdeverkoopvanzelfgekweekte bomentrokken.
Handelsbedrijven enbedrijvenwaardenadruklagopandereboomkwekerijproducten, andere takkenvantuinbouwofopdelandbouw, zijn
x)
buitenbeschouwing gebleven.
Aandehandvandeboekhoudingen en/ofdeopdeze bedrijven
aanwezige bescheiden,werden,volgensdebijhetL.E.I.gebruikelijkebedrijfseconomischerichtlijnerijderesultatenvandebedrijven
alsgeheel berekend overhetteeltjaar 1950/51«^ egegevens overde
beidevoorgaande jarenwerdenontleendaandeopdebedrijven aanwezige Verlies-enWinstrekeningen.
Inhetboomkwekerijbedrijf zijnindeplantopstanden verhoudingsgewijs zeergrotebedragen geïnvesteerd. Hierintredenvanjaar
tot jaar,metnameookindelaatste jaren,belangrijke wijzigingen
op. Verwaarlozingvandezewijzigingenzoueenonjuist beeld geven
vanderentabiliteitvanhetbedrijf» Immerseenkwantitatieve achteruitgangvandeplantopstand gaat samenmet eenvergrote omzet.
Hierbij ontstaat eenschijnbaar grotere rentabiliteit,terwijlin
feite sprakeisvaneendesinvestering.
Bijdeberekeningvanderentabiliteit zijn-danookdezemutatiesingeld gewaardeerd.Hierbijisuitgegaanvandeproductiekosten
perha.Zoisdekwantitatieve voor-ofachteruitgangvan1950op
I95I (waarindusdeinvestering ofdesinvesteringtotuitdrukking
komt)voor stambomenenstruikenvandeverschillende leeftijdsklassenafzonderlijk gewaardeerd.Voorhetareaalwaarmeedeleverbare
vruchtbomeninoppervlakte toenamenishierbijechteropdeze p r o ductiekosten eenafschrijving toegepast.Immersbijdekwantitatief
lage omzettenvanditjaardraagtdehoeveelheid,waarmeedevoorraad leverbare bomentoenam,hetkaraktervaneenonverkoopbaar
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x) Bezocht werd een20tal.bedrijvenmeteenarbeidsbezetting vanresp,
2.23,12,81,213,117,21,08,62,51,54,31,07,02,29,32,0
1.34,35,010,5.» waarvan2inZeeland,1inN. Brabant en17 in
Noord-Limburg gelegen waren.
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handelsproduct,waarophetverliesnognietgerealiseerd isen
waaropeenafschrijvingdienttewordentoegepast,teneindeditverliestotuitdrukkingtebrengen.Voor 2jarigeoculaties (struiken)
envoorstambomenmet1jarigekrooniseenafschrijvingvan25$
overdeproductiekostentoegepast}opouderestruikenenstambomen
is50$afgeschreven« Deopdedatumvanonsbezoekreedsvernietigdebomenwarenuiteraardnietmeerindeoppervlakte opgenomen,zodatdezeautomatischgeheelwerdenafgeschreven«
Hoewelwijnietdeindrukhebbendatdegenoemdepercentages
tehoogzijn,blijftdekeuzehiervaninhogematearbitrair;of
dezekeuzedoorde marktontwikkelingindetoekomstbevestigdof
gelogenstraft zal-worden onttrekt zichvolkomenaanonzebeoordeling.
Hetbelangrijke,invrijwelalleonderzochtegevallen,negatievebedragvandeberekendemutatieindegeldswaardevandeplant—
opstandwijst zowelopverminderingvandenieuweaanplantalsop
eenverouderingvandeleverbareoppervlakte.
Verschillendebedrijvenbeschikkenovereenoppervlaktegrond,
ineigendom,diedebedrijfsgroottesomsovertreft.Inverbandmet
deeisenvaneengoedevruchtwisselingwordt echterookindezegevallenveelgrondvanderdengepacht,terwijldeeigengrondwordt
verpacht.Opvallend isdathetpachtpeilvoorboomkwekersbelangrijkhogerligtdanvoordeanderetakkenvanagrarischbedrijf.
Hetgevolghiervanisdatdebedragenderbetaaldepachtendieder
ontvangenpachtenovertreffen,zodatbehalverenteenlastenvande
eigengrondnoghetverschiltussenbetaaldeenontvangenpacht
moestwordeningecalculeerd.
Omaandeverlangensvandeafnemerstevoldoenwordendoorde
meestevruchtboomkwekers soorten,die zijniet zelfvoorradighebben
bijcollega'singekocht.Daarhieropbijdoorverkoopdoorgaansweinigofgeenwinstgemaaktwordt,zijndezeinkopeninminderinggebracht opdetotaleomzet,dieopdezewijze zogoedmogelijkdeomzetuiteigenkwekerijaangeeft.
Eenafschrijvingop "dubieuzedebiteuren",diedoorenkele
boomkwekerswordttoegepast,isdooronsnietopgenomendaartoetsingvanditbedragaandehandvandeveelalprimitieve ofondoelmatigeboekhoudingennietgoedmogelijkwas.Dejuistehoogtevandeze
afschrijvingonttrekt zichdanookaanons.oordeel.Vanveelbetekenisleekhetrisicovanwanbetalingonsechterniet,
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- 3Heverkregenuitkomsten zijnsamengevat opdebijlagenIen
II.
BijlageIgeefteenoverzichtvanhetgemiddeldevandekosten-enopbrengstencijfersover1950/51vanhet onderzochte20-tal
bedrijven.
Geblekenis } datverschillendeboomkwekers,diegegevensverstrekten,erbezwaartegenhadden,datdezeinhetrapportzouden
wordenopgenomen.Hetisonsdanooknietmogelijk,decijfersvan
deindividuelebedrijvenweertegeven.
Hetis echtergewenst,eniginzichttegevenindemate,waarin
deverschillende onderzochtebedrijveninbepaaldeopzichtenvan
hetgemiddeldeafwijken.Enkelegegevensvaniederbedrijfzijn
daaromuitgedruktineenmaatstafdievergelijkingmogelijk" maaktenwel
permanjaarophetbetreffendebedrijfbestedearbeid.Deaandacht
zijerechteropgevestigd,datdezemaatstafgebrekenheeft,o.a.
omdatdemechanisatiegraad opdeverschillendebedrijvennietgelijkis.Bovendienishetnietgebruikelijk,kosten-enopbrengstgegevenspermanjaaruittedrukken» Ditlaatstebezwaarmoestechterwordengeaccepteerd,omdaideopheteerstegezichtmeerbruikbaremaatstaf,nl.eenoppervlaktevan1ha,nietkonwordengebruikt,daaropgeenenkelbedrijf,zoalsreedsisvermelduitsluitendvruchtbomenwordengekweekt.Herleidingvandeoppervlakte,
gebruiktalsweiland,akkerland enz.totvruchtboomkwekerijzoudus
nodiggeweest zijn.Daarditslechtsmogelijkzouzijngeweestaan
dehandvanalgemenenormen,waarvannietvaststond,datzijopiederbedrijftoepasbaarwaren,ishiervanafgezien,
jhgrafischevoorstellingen isvooriederbedrijfperman-'i
jaarwerkelijkdaaropgebruiktearbeid,gegeven1
a,geldopbrengsten inclusiefdemutatiesindeplantopstand,waarbijdebedrijveninklassen zijningedeeld zodatdefrequentieverdelingtotuitdrukkingkomt§
b,detotalekostenj
c.denettobedrijfsresultaten (incl.mutatiesindeplantopstand)en
d.denettobedrijfsresultaten (exol.mutatiesindeplantopstand).
Hetgemiddeldevanalleonderzochtebedrijvenisdaaroptevens
aangegeven»
INDEKOSTENISOPGENOMENE M GEWAARDEERDARBEIDSLOONVOORDE
HANDENARBEIDVANDEONDERNEMEREffGEZINSLEDENENRENTEVANEIGENKAPITAAL.VOORDELEIDINGGEVENDEENTOEZICHTHOUDENDEARBEIDVANDEONDERNEMERISGEENBEDRAGINDEKOSTENOPGENOMEN.
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Bijdevaststellingvanrenteenafschrijvingoverdeduurzame
productiemiddelenisuitgegaanvandevervangingswaarde.
BijlageIIgeeftopglobalewijzeeeninzichtinhetverloop
vanderentabiliteitindejarenI948/1949,1949/1950en1950/1951
erv:ndeoredietwaardigheidenliquiditeitvoorhetgemiddeldeuit
deonderzochte"bedrijven.
CONCLUSIE.
Uitdecijfersvoorhetberekendegemiddeldebedrijfblijkt
datoverhetteeltjaar1950/l951eenverlieswerdgeledenvan
f„7.847;-d.w.z.van34$vandetotalekosten.Ditverliesissamengestelduit eengerealiseerd gedeelte'senbedragevanf,476,—
eneenniet-gerealiseerdgedeeltevanf,7»371»- (voortvloeiende
uit demutatieindeplantopstand).
Ogenschijnlijk isdusmeteenverliestenbedragevanf,476,—,
terwijlindekostenzijnopgenomeneenbedragvoorrentevaneigenkapitaalvanf. £•.359;*-f'envoordearbeidvandeondernemervan
f,2.158,-gemiddeldeenverteerbaarinkomenbeschikbaarvanf.4.O4I,-«
Infeitev/ordtdanechterdoordeachteruitganginomvangenwaardevandeplantopstand eenbedragvanf„7-371,'!-'minusf04>041j~'
ofwelfç 3^330,;;<xaanhet bedrijfonttrokken.Hetverteerbaarinkomenvandeondernemerisdusinwerkelijkheidnegatiefenbedraagt minusf,--3„330,-.
Erzijnogmaalsopgewezen,datdehoogtevandetoegepaste
afschrijvingopdeplantopstand eenarbitrairkarakterheeften
dusookhetberekendebedrijfsresultaat,datdaarvanmedeafhanke—
lijkis.
DegrafischevoorstellingeninbijlageIvertoneneenzeergrote
onderlingeverscheidenheid indeuitkomstenderonderzochtebedrijven.Hiervandientmenziohbijhethanterenvanhetberekendegemiddeldebewusttezijn»Defrequentieverdelingheeftevenwel
eenvrijnormaalkarakter.
HoeweldegegevensvoorbijlageIInietvanallebedrijvenverkregenkondenworden,blijkthieruit tochzeerduidelijkdesterke
teruggangindeomzettenderonderzochte bedrijvenenookhetteruglopenvandenetto-ontvangsten.
Eenvergelijkingvandeliquiditeit derbedrijvenindelaatste
3 jarenmoestbeperktblijventotdegeldmiddeleninengerezin
(kasjbankengiro).
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Devorderingenuitverkopenendebedrijfsschuldenkondendoorgaans
slechtsperMei1951wordenvastgesteld.Deteruggangdergeldmiddelenmoet o„i.eerderverklaardwordenuit"beleggingenbuitenhet
bedrijf,betalingvanbelastingschuldenenwellicht eenachterstand
indeincasseringvandeuitstaandevorderingen,danuitdeslechte
bedrijfsresultaten,dieimmersvooreengrootgedeeltenognietge~
realiseerdzijn«
Langlopende schulden zijnopdezebedrijveninverhoudingtot
hetgeïnvesteerdekapitaalvangeringebetekenis.Vreemdkapitaal
zaldoorhetfeit,dateenzeergrootdeelvandekapitaalmiddelen
indeplantopstand,-welkealsdekkingvanschuldenvoorcredietgeversveelrisicooplevert-,isgeïnvesteerd,ookmoeilijkinbelangrijkemateteverkrijgenzijn.

•s-Gravenhage,25Mei1951»
Samengestelddoors
C»Bos,.
J«F»BcMa Schupper

APDoTUINBOUW,

(DrJ„H.vanStuyvenberg)

BijlageIa
KÜSTENEN'OPBRENGSTENVRUCHTBOUMKWEKEEIJBSSBIJVEIT
(GEMIDDELDEVAN20EEDRIJVEN)
IBDELINGVANHETBEDRIJF
1206

pacht

Vruchtbomen?
jongeopstand (Mei1951)

grondlasten,ondern,belasting,

leverbareoppervlakte (Mei1951)

heffingBedrijfschapvoorS.

jongeopstand (Mei1950)

rentehypotheek,enz»

335
'46

Andereboomkwekerijgewassen

vrachtenenprovisie

289

Boomgaard enbessen

plombekosten,omzetbelasting

Akkerbouw,tuinbouwenbraakland

enheffingNoA0Ke-B,

leverbareoppervlakte (Mei1950)

Totaal

_25SL

Totaalbetaaldekosten

747

16968

ARBEID
Afbaidsbezettingihmanjarenperbedrijf

:VGEWAARDEERDEKOSTEN
arbeid ondernemer

Acbeidebezattinginmanjarenï
perhavruchtbomen

"

2158

gezinsleden

1066

afschrijvingen

I.BRUTOOPBRENGST

709

renteeigenkapitaal

Boomkwekerijproducten

Totaalgewaardeerdekosten

afsAankopenvoordehandel
af: Mutatieplantopstand
(Mei '50-Mei '5l)
..••>,*'•••
"'
v> i

groenten,fruitenakkerbouw->. '
producten

,235?
6g2| =
23260.

ÇVTOTAALKOSTEN (il+III)
>:f.

VNETTOOVERSCHOT(l~IV)verlies

'I' T84I

veehouderij
Bijsgewaardeerdloonvoorhandenarbeidvandeondernemer(s)
enrentevaneigenkapitaal

Totaal
IIBETAALDEKOSTEN

4517

lonenensocialelasten
P..'.BELONINGVOORDEONDERNEMER
VOORHANDENARBEID.LEIDING,
TOEZICHT,RISICOENRENTE
VENEIGENKAPITAAL

bemestingenbestrijdingsmiddelen
zaadenplantgoedvoorboem™
kwekerij
overigematerialen
veevoeder
Iconploeger,enz,

172

B.t;1* gewaardeerdloonvoor
gez:ine2,$d$»

106»

paardekosten
onderhoud,benzine,verzekering
diversekosten

/IlGEZINSINKOMEN ~i'M'<-f-'..", l L
Bij?afschrijvingenen
mutatieplantopstand
VIIINETTO ONTVANGSTEN

L,E,I,
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IXUITGAVENVOORVERNIEUWING
ENUITBREIDING

8080
58I6
2201

Bijlade l b

OPBRENGSTEN (INCLJUÏATIES IN DE PLANTOPSTAND)
(per b e d r i j f per nan)

gem.

_ mm.
ff
Aant.bee

J^_L

•000 • 2000

1 bedrijf

siax.

ÂL.

3ÖÖÖ

WÖÖ

.A

5000

6000

7000

8000

_L

opbrengst ( g l d )

11
KOSTEN (INCL.GEWAARDEERDE KOSTEN)

10

(per b e d r i j f per aan)

9
8
7
G
5
k
3

2

1 bedrijf

1
15
Aant.bedr.

gem.
TOO

2ÔŒJ

-^K
3000

ÏÔ0Ô

. max

vi/ I

" 5000

sk

6000

7000

'8000

_1_
kosten (gld)

7
6
BEDRIJFSRESULTATEN (INCL.MUTATIES IN-DE PW0PSTAND)
(per bedrijf per man)

1 bpdrijf
«in.

0
5000
Aant.bedr.
0
verlies (gld)

A.
4000

gen.
J_
- 3000

« 2000

max.

X
« 1000

1000

2000

'winst (gld)

r

7

•'

6

BEDRIJFSRESULTATEN (EXCLJUTATIES IN DE PtANTOPST
(per b e d r i j f per nan)

.'

S
A

.

i

3
•

• 1 bedrijf

21-

•in.

I

I

. - 5000 - WOO
verlies (gld)

gera.
i

3000

- 2000

- 1000

max.

1

i
1000

2Q0& winst(gld)

, „l,._.

TOELICHTING OPBIJLAGEI
Teroriëntatie zijnenkelegegevens"betreffendedegemiddelde
bedrijf
sgrootteenarbeidsbezettingvoorhetteeltjaar1950/1951opgenomen.
a„Voordevruchtbomenistervergelijkingookdeoppervlakte
voorhetkomendeteeltjaarvermeld»Voortsiseenspecificatiegegevenvandebeteelde oppervlakteinhetteeltjaarI950/51.
b.Dearbeidsbezettingisuitgedrukt inmanjaren.Hierbijzijn
vrouwen, meisjesenjongensbeneden18jaarslechtsgedeeltelijk
meegerekend.

":

Hetwasgewenst,dearbeidsbezettingperhavruohtboomkwekerij
teberekenen,teneindeeenvergelijkend inzichtindearbeidsbezettingtekrijgen,enenigermate tekunnencontrolereninhoeverrede
opgegevenarbeidsbezettingvan ondernemerengezinsledenmetdewerkelijkheid overeenstemde.Hiertoeisdeoppervlaktemetgroentenen
fruitteelt,akkerbouwenveehouderijen andereboomkwekerijproduc—
tenuitgedrukt indèdaaraanwatarbeidsbehoeftebetreft,gelijkwaardige oppervlaktevruchtboomkwekerij.
Inde20onderzochtebedrijvenwerdendevolgendereeksenmanjarengevondenvoor»
Ie.detotalearbeidsbezetting!2>23»12,81,2 13,117,21,0 8,6
2,51,54,3 1,07,02,29,3 2,01,3 4,35,010,5 (gem.5,0)en
2e.dearbeidsbezettingperhavruchtbomen» 0,81,21,31,10,8 0,8
1,30,81,11,01,40,71,01,00,7 1,2 0,7 0,7 1,01,5 (gem.1,0)
Hoeweldeafwijkingenindearbeidsbezettingperhainverschillendegevallenvanbetekenis zijn,blekendezebijnaderebeschouwingoverhetalgemeenteverklaren.
Voortsvragendevolgendepuntennog eennaderetoelichting»
c.Dekostenzijngesplitst inkosten,dietevensuitgaven
zijnenkosten-niet-uitgaven.Totdezelaatstekostenbehorende
eigenarbeidvanondernemerengezinsleden,deafschrijvingenen
derenteovereigenkapitaal.
d.Ondernemingsbelastingisingecalculeerdvoordegrondslag
"bedrijfskapitaal"overhetjaar1950.Dein1950betaaldeaanslagen,die betrekkinghebbenopvorigejaren,zijndusnietonder
deproductiekostenvoor195°opgenomen.
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e.Dedoordeondernemerverrichtearbeidisgewaardeerdnaar
demaatstafvanhetnormaleloonvaneenvolwaardigewerknemervolgensdeC.A*0.,rekeninghoudendemetdedoor,hem aanhandenarbeid
bestedetijd,verhoogdmetdenormalesocialelastendievoorwerknemersmoetenworden "betaald.Dearbeidvangezinsledenisgewaardeerdophetloon(incl.SocialeLasten)dathiervooraanvreemd
personeelzoumoetenworden"betaald.
f.Ondernettooverschotwordt hetverschilverstaantussen
debruto—opbrengsten (incl»mutatieplantopstand)endetotalekostenzoweluitgavenalsgewaardeerdekosten(niet-uitgaven),
g.Doorbijhetnetto-overschot optetellenhetvoordeondernemerberekende loonvoordienshandenarbeid enderentevan
eigenkapitaalverkrijgtmenhetdoordeondernemerverdiendeinkomen met handenarbeid,leidingentoezicht,hetdragenvanrisicoenhetgebruikvaneigenkapitaal.
h.Verhoogtmenditbedragmethet eventueelvoorgezinsleden
ingecalculeerdeloon,danverkrijgtmenhettotalegezinsinkomen.
i.Teltmenbijhetgezinsinkomenophetbedragderafschrijvingenendeingeldgewaardeerdemutatieindeplantopstand,dan
vindtmendenetto—ontvangsten,d.w.z.hetverschiltussenbrutoontvangsteningeldendeuitgaveningeld.Dfctisdushetbedrag
datmen,bijafwezigheidvanenigereserveaanliquidemiddelen,
maximaalaanhetbedrijfkanonttrekken,zonderdathetgenoodzaakt
wordt,inhetbetreffendejaarschuldentemaken,
k.Voortszijnnogopgenomendein1950uitgegevenbedragen
voorvernieuwingenuitbreidingvan deinventaris*

249

TOELICHTINGOPBIJLAGEII
a.Erisoverdelaatstedrie jareneensamenvattinggegeven
vandebruto-opbrengsten (excl,mutatieplantopstand),dekosten
voorzoverhetuitgaven (inclusiefnogte'betalenposten)betrofen
denettoontvangstem.Daardekosten-niet-uitgavénoverde"beide
voorgaande jarennietuitde"boekhoudingenkonden wordenafgeleid,
zijndezeindevergelijking"buiten"beschouwinggelaten.Aangenomen
magwelworden,datdezegemiddeldnietin"belangrijkematevandie
overI95Oafwijken*Hetzelfdegeldtwaarschijnlijknietvoordemutatiesindeplantopstanden.Uitdegegevencijfersisdanookslechts
opgrovewijzedeontwikkelingderrentabiliteit indeafgelopendrie
jarenafteleiden.
"b.Onderdenogtebetalenkostenzijnopgenomendekostendie
overhetteeltjaar1950/51inMei1951 (°Pd e datumvanonsbezoek)
nogbetaaldmoestenworden.Voortszijnopgenomendeopdiedatum
nogteontvangengeldopbrengstenendebeschikbaregeldmiddelen.
Dezegegevensverschaffeneniginzichtindeliquiditeitspositie
vandebedrijven.
o„Deopgenomenwaardevangebouwen,.werktuigenengereedschappen(gewaardeerd op60$vandenieuwwaarde),grondenplantopstand
isgegeveninvergelijkingmethetbedragvanhypothecaire-enandereschulden.
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BijlageII
OVERZICHTVANONTVANGSTENENUITGAVEN,LIQUIDITEITENCREDÏETWAARDIGHEID
BRUTOOPBRENGSTEN
(excl,mutatiesplantopstand)
I95O/195I
1949/1950

f. 3O836,-

1948/1949

" 43084,-

xh

" 38671,-

Geraiddeldevan13bedrijven

BETAALDEKOSTEN
I950/195I

f.22438»-

I949/195O

" 27III,-

I948/1949

» 29076,-

( NETTOONTVANGSTEN

Gemiddeldevan13bedreven

)

Ï95Ô/195I

f. 8398,- x ^

I949/I95O

" II56O,-

I948/I949

» 14008,-

Gemiddeldevan13"bedrijven

LIQUIDEMIDDELEN
Mei1951
Mei1950
Mei1949

" 4734,'
*

" I4967," I428I,-

Nogteontvangenopbrengsten1950/51

f» 8075»"

Nogtebetalenkosten -

f.

Gemiddeldevan16bedreven

Gemiddeldevan16bedrijven

WAARDEVANEIGENGRONDENINVENTARIS
(waarvangrond)

9°2,-

f.59924,(" 15236,—)

Gemiddeldevan19bedrijven

HYPOTHECAIREENANDERE
LANGLOPENDESCHULDEN
Mei1951
MeiI95O

Gemiddeldevan19bedrijven

Mei1949

c)HetverschilmetbijlageIisontstaan,doordatenkelebedrijvenwaarvangeen
gegevensvanvoorgaande jarenbesohikbaarwarenbuitenhetgemiddeldemoesten
blijven.
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