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VOORWOORD 
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aanspreekhaar. Kortom een verwarrende situatie waarin hovendien regelmatig (!) veranderingen 

optreden. 

Het heheersen van de geldstromen en de daaruit resulterende liquiditeitspositie is de dagelijkse 

hezigheid van het Cash Management, onderdeel van de afdeling Treasury. 

De reorganisatie van de Treasury-functie en de gevolgen daarvan voor het Centraal Beheer 

Concern zijn input van dit onderzoek geworden en hehhen zelfs geleid tot een wijziging van de 

prohleemstelling. 

Ondanks deze perikelen, heh ik mijn onderzoek met zoveel plezier hij Centraal Beheer uitgevoerd, 

dat ik er in dienst hen getreden. 

Graag wil ik dan ook van deze gelegenheid gehruik maken om een aantal personen speciaal te 

hedanken: 

- Ohr. W. Ritsma, zijnde initiator en eerste hedrijfshegeleider van het onderzoek; 

- Ohr. M. van Dalfsen, als waardevolle tweede hedrijfshegeleider, klankhord en collega; 

- Dhr. Th. van Beek en Dhr. R. Kusters voor hun hegeleiding vanuit de T. U.; 

- Edwin van Dalen, voor de medewerking, duhhele uitleg en lollige memo's; 

- Ohr. J. Hoestra, als vakinhoudelijke gesprekspartner en voor de gehoden hulp; 

- mijn collega's hij ES&D voor hun medewerking, hegrip voor de stress en gezelligheid en 

- mijn ouders, voor hun voortdurende steun en vertrouwen. 

Apeldoorn, augustus 1994 

Brigitte Bancken 
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ABSTRACT 

Centralized control of cash flows en cash positions resulting from the operational 

activities of divisions in a large national insurance company implies an information system 

consisting of several basic elements. These elements are described in their actual and new 

organisational setting. Measures in order to come into operation at short notice as well as 

a long term strategy are formulated. 
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SUMMARY 

In the financial controlling task concerning the performance of divisions a cash flow 

measurement proved unavailable. The lack of insight in cash flows at all organizational 

levels in operations is an information problem that needs to be solved in order to forecast , 

plan and control them. In the long run, a decision support system containing a model of 

the company 's cash flows, is wanted for strategic, tactical and operational decisions in 

this area. More specifically, information on cash flows is to become part of the 

management information on operations. 

A function that bases its daily decisions on the determination of the cash position and a 

short term cash forecast of the company is Cash Management. As plans for a new 

organization of this function became clear, this study was to include the informational 

input of Cash Management. 

As a decision making process, Cash Management is modelled to manage the cash flows 

and cash position up to one year. The environment of Cash Management includes all 

sources of cash flows or influences on their future value that can not be controlled by 

Cash Management itself. The Cash Management information system needs to gather and 

process data on the cash flows and cash positions in the past, present and future as well 

as actual interest and foreign exchange rates. In order to complete the informational needs 

from a Cash Management's point of view, the various elements of its management task 

were studied. 

According to theory on the subject, a Cash Management information system consists of 

the following basic elements: 

a the cash position and its exposure (to fluctuations in interest, foreign exchange 

rates or availability) ; 

b a cash flow forecast and an indication of the level of uncertainty related to them; 

c the level of sensitivity of a and b to fluctuations in interest and foreign exchange 

rates; 
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d market-information on developments concerning interest and foreign exchange 

rates; 

e decision support by the use of mathematical models; 

f datacommunication as link in informational traffic; 

g administration. 

Unfamiliarity with the purpose of cash forecasting , lack of communication, lack of 

analysis, lack of reporting reality versus forecast and unappropriate input and methods are 

the main sources of the low quality (unreliability) of the existing forecast. 

As a result of this , development of the elements b, c and e of the Cash Management

information system is impossible and useless. 

A major reorganization of a company and its Treasury function provides the opportunity 

to implement a new Cash Management information system. An estimate of the future 

proceeds of Cash Management should justify the investments in such a system. 

Inventory of informational needs of the future users is the first step in developing an 

information system. 

It is concluded that the requested management information consists of periodical 

(quarterly, yearly) evaluation and reporting of cash flow data. This means that if proper 

attention is given to each of the defined basic elements of the information system as input 

for the Cash Management function , all of the other identified users can be satisfied with 

their information needs. 

The long term strategy to follow in a Cash Management organization that is subject to 

change and uncertainty about the future cash flows and positions to be controlled is to 

start a separate project for the development of the information system. 

Nevertheless , measures can be taken in order for Cash Management to come into 

operation on short term. The most important one in this context is the stimulation of 

internal communication as cash flows are initiated and have to be forecasted by the 

divisions. 
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Begrippenlijst 

Aggregeren van gegevens: 

Asset: 

Automatiscbe Incasso: 

Back-office: 

Balance Reporting: 

Bankgarantie: 

Bedrijfsonderdelen: 

Bebeersing: 

Betrouwbaarbeid: 

Boekdatum: 

Boekjaar: 

Call-geld: 

Controller: 

Het samenvoegen, met betrekking tot een bepaald gezicbtspunt, 
van detailgegevens. 

Activum, oftewel een bezitting op de balans van een onderneming. 

Het innen van een vordering waarbij bet initiatief bij de crediteur 
ligt; de debiteur beeft van tevoren toestemming gegeven bet 
verscbuldigde bedrag van de vordering door de crediteur te laten 
innen. 

Aanduiding voor bet administratieve deel van de treasury-functie. 

Het via electroniscbe communicatie verstrekken van informatie 
over saldi op bij de bank aangebouden rekeningen. 

Financiele waarborg van een onderneming tegenover een 
kredietfaciliteit van een bank, bij de bank gedeponeerd. 

De verzekeringsdivisies Pensioenen, Bedrijven en Particulieren en 
de stafdiensten van Centraal Bebeer. 

Coordinatie van processen middels bet uitoefenen van 
invloed/sturing. 

De kans dat een systeem gedurende bet afgesproken tijdvak de 
functies zal vervullen die aan bet systeem zijn toebedacbt. 

Verwerkingsdatum: de datum waarop een mutatie in een rekening 
wordt geboekt. 

Jaar waarin boeking van een mutatie plaatsvindt en waarin de 
mutatie meegerekend wordt ten beboeve van de verslaglegging. 

Daggeld: lening zonder zekerbeid, die voor een onbepaalde tijd 
wordt verstrekt door banken aan de financiele markt. Call
geldleningen kunnen dagelijks door de geldgever of de geldnemer 
v66r 12.00 uur worden opgezegd. 

Financieel-economiscbe functie met als essentieel kenmerk bet 
bewaken van de rentabiliteit van de onderneming. Over bet 
algemeen bouden de verantwoordelijkheden in: 
- de opzet en werking van financiele informatiesystemen (systemen 
voor strategiscbe planning, budgettering en registratie van de geld
en goederenstroom in de organisatie); 
- de interne financieel-economiscbe bericbtgeving; 
- de analyse en interpretatie van de informatie uit de financiele 
informatiesystemen en interne bericbtgeving; 
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Deposito's en 
kasgeldleningen: 

Duurzaamheid van een 
informatiesysteem: 

Exposure: 

Extracomptabel: 

Frequentie van 
informatieverstrekking: 

Functionele (informatie-)eisen: 

Geldmakelaar: 

Geldmarkt: 

Herverzekering: 

Informatiesysteem: 

- het adviseren van de ondernemingsleiding over de financieel
economische aspecten van het beleid; 
- adequate bescherming van de activa van de organisatie; 
- de verzameling en interpretatie van financieel-economische 
informatie ten behoeve van de externe berichtgeving. 

Respectievelijk uitzettingen en aantrekkingen in de geldmarkt 
waarbij looptijd, bedraggrootte en rentepercentage vooraf worden 
overeengekomen. 

Flexibiliteit van het systeem in ruime zin, ofwel de mate waarin 
een bestaand systeem alsnog kan worden aangepast en veranderd. 
Valt uiteen in de deeleisen aanpasbaarheid, uitbreidbaarheid, 
onderhoudbaarheid en overdraagbaarheid. 

Liquiditeitspositie van een onderneming die aan 
waardeveranderingen (wijzigingen in wisselkoersen, rentestanden 
of beschikbaarheid) onderhevig is. Wordt ook wel 'open' 
liquiditeitspositie genoemd, omdat (nog) geen transactie ter 
indekking van het risico is gesloten. 

Niet binnen het grootboek en de balans verrekenbaar. 

Het aantal keren binnen een bepaalde tijdsperiode dat het 
informatiesysteem gegevens moet verstrekken aan gebruikers. 

Informatiebehoeften vertaald in specificaties die aangeven welke 
gegevens verwerkt en verstrekt moeten worden door een 
informatiesysteem. 

Bemiddelaar/ tussenpersoon tussen vraag en aanbod naar 
transacties op de geldmarkt. 

Markt voor handel in vermogenstitels (waardepapieren en 
kredieten) met een (resterende) looptijd tot twee jaar. Op deze 
markt reguleren ondernemingen hun liquiditeitspositie met 
kortlopende transacties. 

Verzekeringsmaatschappijen die zich verzekeren tegen (een deel 
van) de door hen geaccepteerde risico's. Herverzekeraars zijn 
zowel 'gewone' verzekeraars als speciale professionele 
herverzekeraars . Herverzekering is in het kader van risicospreiding 
internationaal georienteerd. 

Een systeem met het doel om aan mensen informatie te verschaffen 
voor het besturen van doelgerichte activiteiten. 
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Integriteit van informatie: 

Intracomptabel: 

Kapitaalmarkt: 

Liability: 

Limietenlijst: 

Liquiditeit: 

Matching: 

Mismatch: 

Netting: 

Obligo: 

0/G: 

Prestatie-eisen: 

Responsietijd : 

Saldoregulatie: 

Scope van gegevens: 

De betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van informatie. 

Binnen het grootboek en de balans verrekenbaar, in tegenstelling 
tot extracomptabel. 

Het geheel van instellingen en afspraken dat vraag en aanbod van 
langdurig/tijdelijk (langer dan twee jaar) en permanent vermogen 
samenbrengt. 

Passivum, oftewel een schuld op de balans van een onderneming. 

Lijst met op grond van beoordeling van kredietwaardigheid 
geselecteerde tegenpartijen, met een limiet van hoofdsom en 
looptijd van eventuele transacties met deze partij. 

Resultante van de eraan ten grondslag liggende geldstromen, ook 
wel liquide middelen genoemd. Hieronder wordt in dit verslag 
verstaan: de direct opvraagbare financiele middelen van de 
onderneming, oftewel Kas-, Bank- en girosaldi. 

Alie debet- en creditposities van een onderneming of van 
decentrale onderdelen van een onderneming combineren tot een 
netto positie. 

Het niet overeenkomen van tegengestelde liquiditeitsposities (debet 
tegenover credit) qua hoofdsom, rentevergoeding of looptijd. 

Alie debet- en creditgeldstromen binnen de onderneming 
( onderlinge verrekeningen) combineren tot netto verplichtingen of 
vorderingen. 

Geldelijke verplichting, vaak afgegeven ter garantie van een 
kredietfaciliteit. 

In de financiele markten gebruikte afkorting voor bet Opnemen 
van Gelden. 

K waliteitseisen, ofwel de voorwaarden waaraan gegevens en 
gegevensverwerkende processen moeten voldoen. 

De tijd die verloopt tussen bet stellen van een vraag aan het 
systeem (input) en bet verkrijgen van bet gevraagde antwoord 
(output). 

Het geheel aan overboekingen wat uitgevoerd wordt om de saldi 
van een onderneming bij de verschillende banken op een gewenst 
niveau te brengen . 

Het aantal variabelen (het aantal aspecten) dat relevant is voor het 
onderhavige besturingsprobleem en waarover dus informatie moet 
worden verstrekt. 
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Transaction Initiation: 

Transaction Reporting: 

U/G: 

Valutadatum: 

Valutamarkt: 

Valutering: 

Vrijvaldatum: 

Het via electronische communicatie aanleveren van 
betalingsopdrachten van de onderneming aan de banken. 

Het via electronische communicatie verstrekken van informatie 
over mutaties op bij de bank aangehouden rekeningen. 

In de financiele markten gebruikte afkorting voor het Uitzetten van 
Gelden. 

Datum waarop een mutatie op een rekening, waarover rente wordt 
verrekend, van invloed wordt op de renteberekening. 

Markt waar handel in valuta plaatsvindt. 

De door de banken gehanteerde regels ten aanzien van boek- en 
valutadatum van een debet- danwel creditmutatie. De 'verloren' 
rente door het verschil tussen boek- en valutadatum komt ten 
gunste van de bank. 

Valutadatum waarop de hoofdsom en/of rente van een transactie op 
de financiele markten verrekend worden. 
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Hoof dstuk 1 Beschrijving van organisatie en onderzoeksomgeving 

1.1 Verzekeringsmaatschappij: algemeen 

Centraal Beheer (CB) is de particuliere verzekeringsmaatschappij uit Apeldoorn. Het produkt 
verzekering of assurantie is "een overeenkomst bij welke de verzekeraar zich aan de verzekerde, 
tegen genot van een premie, verbindt om deze schadeloos te stellen wegens een verlies, schade of 
gemis van verwacht voordeel, welke hij door onzeker voorval zou kunnen lijden" (uit art. 246 
Wetboek van Koophandel). De wet maakt onderscheid tussen levensverzekeringen en 
schadeverzekeringen. De tweede soort wordt door de Wet Toezicht Verzekeringswezen (WTV) 
omschreven als : "overeenkomsten van verzekering die niet zijn overeenkomsten in verband met 
leven of de dood van de mens, met dien verstande dat overeenkomsten van ongevallen-verzekering 
als overeenkomsten van schadeverzekering worden beschouwd". 

De voorwaarden van gesloten overeenkomsten worden vastgelegd in polissen en de daaruit 
voortvloeiende rechten en verplichtingen worden geregistreerd. De rechten betreffen premies, die 
eenmalig dan wel periodiek worden ge"ind. De verplichtingen zijn uitkeringen bij verlies , schade 
of gemis van verwacht voordeel ten gevolge van onzekere voorvallen behorende tot de in de 
polissen omschreven categorieen. 
Dezelfde WTV onderkent zeventien verzekeringsbranches, onderverdeeld in vijf branchegroepen: 
1. Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen 
2. Brand- en schadeverzekeringen 
3. Motorrijtuigenverzekeringen 
4. Zee-, transport- en luchtvaartverzekeringen 
5. Overige branches. 
De functie van een verzekeraar bestaat kortweg uit het verzamelen van premies, het beheren 
daarvan en het verstrekken van vergoedingen en uitkeringen als de verzekerde risico's zich 
daadwerkelijk voordoen. 

Centraal Beheer maakt als concern deel uit van de AVeroCentraalBeheer-Groep (AVCB-Groep) . 

1.2 De A VCB-Groep 

Eind 1991 is Centraal Beheer gefuseerd met Avero uit Leeuwarden. Van de hieruit ontstane 
A VCB-Groep is de Raad van Bestuur gevestigd te Naarden. Enkele cijfers van de A VCB-Groep 
zijn gegeven in bijlage 1. 
In haar marktbenadering hanteert de AVCB-groep de zogenaamde "vlootfilosofie"; een 
multiproduktbenadering via verschillende merken (o .a. AVCB, Avero, Centraal Beheer, Enzico, 
FBTO, OLM en OVVM) en distributiekanalen (direct marketing, intermediairs en het 
bankkanaal). De besturingsfilosofie is die van gedelegeerd ondernemerschap met decentrale 
verantwoordelijkheden. Er is, sinds eind 1991, een nauw samenwerkingsverband tussen AVCB en 
Zilveren Kruis, een grote ziektekostenverzekeraar in Nederland. De AVCB-Groep doet aan 
internationale samenwerking via de in 1991 opgerichte Holding ' Eureko'. Het Deense bedrijf 
Topdanmark, het Zweedse Wasa Forsakring, de Britse verzekeraar Friends Provident en het 
Portugese Ocidental vormen met A VCB de samenwerkende partners binnen Eureko. De complexe 
organisatie van A VCB is weergegeven door het organogram op de volgende pagina. 
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Figuur 1: OrganogramAVCB-Groep 

Staal Bankiers Vendopolis 

Binnen de AVCB-Groep voert Centraal Beheer verzekeringen ten behoeve van de klantengroepen 
Bedrijven (& non-profit-instellingen) en Particulieren. De produkten zijn pensioen-, levens- en 
schadeverzekeringen. Financiele diensten worden geleverd door A VCB-Bank en door A VCB
Beleggingen. Om het produktenpakket te completeren is Enzico, een ziektekostenverzekeraar uit 
Amsterdam, begin 1990 deel uit gaan maken van Centraal Beheer, hoewel bet blijft opereren 
onder eigen merk met tussenpersonen als distributiekanaal. 
Centraal Beheer is een direct-writer, d. w .z. dat het contact met de klant verloopt via telefoon, 
post of persoonlijk bezoek. 

1.3 Centraal Beheer Concern 

Het Centraal Beheer Concern bestaat uit drie divisies: Particulieren, Pensioenen en Bedrijven (zie 
bijlage 2a). Dit zijn delen van de organisatie die zelfstandig produkten ontwikkelen en verkopen in 
hun eigen marktsegment (marktgeorienteerde indeling) . Elke divisie heeft daartoe haar eigen 
verkooporganisatie, specialisten (bijv . juridische zaken en actuariaat), afdelingen voor acceptatie, 
schade-correspondentie en verzekeringsadministratie . Daarnaast zijn vele stafafdelingen binnen de 
divisie aanwezig : automatisering, financien en administratie, interne controle en een 
personeelsafdeling. De divisies zijn resultaatverantwoordelijk en hebben een eigen directie . 
De divisie 'Particulieren' verkoopt levens- en schadeverzekeringen op de consumentenmarkt. 
'Pensioenen' verkoopt levens-, arbeidsongeschiktheid- (schade-) en pensioenverzekeringen op de 
bedrijvenmarkt. 'Bedrijven' verkoopt schadeverzekeringen aan bedrijven, non-profit-instellingen 
en overheid. 
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Centraal Beheer definieert naast divisies in haar organisatiestructuur ook werkrnaatschappijen en 
wel binnen haar juridische structuur. De juridische structuur is produktgeorienteerd en daarom 
ingedeeld naar schade-, )evens-, zorg- en pensioenverzekeringen. De werkrnaatschappijen zijn o.a . 
Centraal Beheer Schade-Verzekeringen (CBSV), CBLeven (CBL), CBPensioenVerzekeringen 
(CBPV) en Enzico (Zorg). De juridische structuur is regelmatig aan veranderingen onderhevig. 
voor een overzicht (per augustus 1994) wordt verwezen naar bijlage 2b. 

1.4 Economische Staf & Diensten 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de concernafdeling Economische Staf & Diensten 
(ES&D) . Deze afdeling is functioneel verantwoordelijk voor concerncontrol, de uitvoering van 
administratieve concerntaken en dienstverlening op operationeel-administratief en systeemtechnisch 
gebied. ES&D valt organisatorisch uiteen in de afdelingen Concernadministratie, Bedrijfsbureau, 
Operationele Administratieve Dienstverlening (OAD) en Informatica & Automatisering (l&A) (zie 
bijlage 2c). De afdeling OAD wordt in dit verslag met de oude benaming 'Geldverkeer' 
aangeduid. 
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Hoof dstuk 2 Probleemstelling & Plan van aanpak 

2.1 Probleemstelling 

Voor het uitvoeren van de controltaken van ES&D voor het CB Concern is financiele informatie 
over de verschillende bedrijfsonderdelen nodig. Bij het meten en beoordelen van de performance 
van de bedrijfsonderdelen is gesignaleerd dat informatie over geldstromen ontbreelct, wat 
aanleiding is geweest tot het afstudeeronderzoek. Het bepalen van de liquiditeitspositie van de 
onderneming (in verleden, heden en toekomst), als resultante van de geldstromen, vormt 
onderdeel van het takenpakket van de afdeling Treasury van Centraal Beheer. Middels transacties 
op de financiele markten probeert deze functie de liquiditeitspositie te beheersen. De initiele 
opdracht die aan dit afstudeeronderzoek werd gegeven was het leveren van geldstroominformatie, 
dat in combinatie met de informatiebehoefte van Treasury heeft geleid tot de eerste algemene 
probleernstelling: 

Het ontbreken van inzicht voor het voorspellen, plannen en beheersen van de geldstromen op 
concern-, divisie- en werkmaatschappijniveau. 

Doel van ES&D op lange termijn is een beslissingsondersteunend model voor strategische 
(investerings-), tactiscbe (liquiditeitsbeleid) en operationele (beleggings-/ kosten-) beslissingen. 
Geldstroominformatie dient "primaire" stuurinformatie te worden, zoals ook met planning en 
beheersing van de geldstromen beoogd wordt (aangezien alle bedrijfsactiviteiten vroeg of laat de 
geldstromen bei'nvloeden) naast de bestaande functie van secundaire (financiele) informatie. 

Als eerste is onderzocbt of bet gesignaleerde probleem niet slecbts als probleem wordt ervaren, 
maar ook een reeel probleem is. Er heeft een korte inventarisatie plaatsgevonden van de bestaande 
financiele overzicbten binnen CB, zoals jaarverslagen, budgetten en liquiditeitsprognoses. 
Daarnaast is bet inzicbt in omvang en samenstelling van geldstromen bij de opstellers van de 
huidige liquiditeitsprognose en bij de afdeling Geldverkeer gei'nventariseerd. Uit deze 
inventarisatie is geconcludeerd dat bet gewenste inzicbt in samenstelling en omvang van de 
geldstromen nocb bij Concern nocb bij de bedrijfsonderdelen bestond. 

De afdeling Treasury is bierboven al genoemd als gebruiker van geldstroominformatie. Sinds 
mei 1993 is een projectgroep bezig om een nieuwe treasury-organisatie voor de A VCB-Groep te 
ontwerpen, waarbinnen een Cash Management-functie op concernniveau (ES&D) ontstaat. Cash 
Management is de noemer waaronder de werkgebieden liquiditeiten- en saldobebeer, 
geldstroombesturing en valuta- en renterisicobebeer van Treasury Management worden 
samengevat. De besturing van geldstromen en liquiditeits;Josities op de korte termijn staat bij deze 
werkgebieden centraal. 
Om in de toekomstige situatie aan de informatiebeboeften omtrent geldstromen te blijven voldoen 
en wegens gebrek aan inrichting uit boofde van de projectgroep is besloten de opdracht van dit 
onderzoek uit te breiden tot het ontwerp van een Cash Management-systeem voor CB Concern. 
Een Cash Management-systeem wordt in dit verslag gei'nterpreteerd als een financieel 
informatiesysteem ten behoeve van de Cash Managementfunctie. Dit informatiesysteem dient ook 
de bij ES&D gewenste geldstroominformatie op te leveren. 
De definitieve probleemstelling is: 

Het ontbreken van een Cash Management-systeem op concernniveau dat ten behoeve van ES&D 
inzicht in de geldstromen en de daaruit resulterende liquiditeitspositie kan verschaffen, naast het 
voldoen aan de overige functionele eisen uit hoof de van de Cash Management-functie. 
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Hieruit is een opdrachtformulering afgeleid om tot concrete stappen in een onderzoeksplan te 
komen (zie § 2.3) . Deze luidt: 

Ontwerp een Cash Management-systeem om aan de gesignaleerde informatiebehoefte en 
aan de functionele eisen uit hoofde van Cash Management te voldoen. Maak onderscheid 
tussen de Lange en korte termijn voor het doorvoeren van verbeteringsvoorstellen ten 
opzichte van de huidige stand van zaken. 

2.2 Atbakening onderzoeksgebied 

Performance-meting en -beoordeling aan de hand van financiele overzichten en ook de functie 
Cash Management zijn deelgebieden van de financiele besturing van een onderneming. 
In dit verslag wordt besturing gedefinieerd als het plannen, het (doen) uitvoeren en het controleren 
van doelgerichte activiteiten. Besturen houdt een continu beslissingsproces in. Bestuurlijke 
informatiesystemen hebben tot doel informatie te verschaffen voor het besturen van doelgerichte 
activiteiten. Het onderzoek richt zich op het informatiesysteem dat informatie moet verschaffen 
voor de Cash Managementfunctie. 

Eerste stap in het ontwerpen en realiseren van een bestuurlijk informatiesysteem is het 
inventariseren van de informatiebehoeften van de (potentiele) gebruikers . ES&D en de Cash 
Management-functie zijn, als gebruikers van geldstroominformatie, al aan bod gekomen. Tevens 
zijn de divisiedirecties als (potentiele) gebruikers beschouwd, aangezien het de informatie betreft 
over geldstromen, die voornamelijk bij de verschillende bedrijfsonderdelen worden veroorzaakt. 

In de huidige situatie zijn ontwikkelingen geconstateerd in de Cash Management-organisatie bij CB 
die tot wijziging van de bestaande invulling van de Cash Management-functie leiden. Onbekend is 
wanneer de veranderingen doorgevoerd zullen zijn en welke invloed deze hebben op de huidige 
situatie en het huidige informatiesysteem. In het kader van dit onderzoek wordt daar aandacht aan 
besteed. Het ontwerp van een nieuw informatiesysteem houdt zodoende niet alleen rekening met 
de huidige organisatie, maar ook met (wat reeds bekend is over) de toekomstige situatie. 

De toekomstige organisatie van de Cash Management-functie bij CB Concern is onderdeel van een 
geheel nieuwe Treasury-organisatie voor de AVCB-Groep. In dit onderzoek is dit ontwerp als een 
gegeven beschouwd en is de toekomstige situatie tevens de gewenste situatie. Toekomstig is als 
benaming gekozen om te benadrukken dat de organisatie, op een later tijdstip dan het 
totstandkomen van dit verslag, gaat veranderen. 
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2.3 Plan van aanpak 

Het afstudeeronderzoek is onderverdeeld in de volgende stappen: 

1. Beschrijving Cash Managementfunctie (theorie) H3 

2. Beschrijving huidige situatie CB H4 

3. Beschrijving toekomstige situatie CB 

4. Verschillenanalyse en knelpuntenfor11'Jlering 

5. Verbeteringsvoorstellen 

6. Conclusies & Aanbevelingen H7 

Figuur 2: Stappenplan ondenoek 

Op iedere stap wordt nu inhoudelijk ingegaan. 

Stap 1. Beschrijving Cash Managementfunctie (theorie) 

Het hanteren van een model van een functie is een hulpmiddel om bet proces en de verslaglegging 
te structureren. Daarom wordt binnen deze stap eerst een model beschreven, dat tevens als 
leidraad voor de volgende onderzoeksstappen fungeert. 
Teneinde de huidige en gewenste situatie m.b .t. een Cash Management-systeem bij CB te kunnen 
beschrijven wordt een literatuuronderzoek naar de inhoud van de functie Cash Management 
uitgevoerd. In bet derde hoofdstuk van dit verslag wordt eerst bet gehanteerde model van de Cash 
Management-functie gepresenteerd. Vervolgens wordt een theoretische toelichting op de functie 
gegeven. 

Stap 2. Beschrijving huidige situatie 

De structuur van het model uit de eerste stap aanhoudend, is aandacht besteed aan de benoeming 
van de relevante geldstromen en een globale inventarisatie van geldstroomkenmerken, zoals 
omvang, frequentie, valutasoort en samenstelling. Zodoende wordt een beeld verkregen van de 
omvang en stabiliteit van de te beheersen liquiditeitspositie en de gevoeligheid van die positie voor 
wijzigingen in de wisselkoersen en rentepercentages op de financiele markten. 
De huidige organisatie van de Cash Management-functie bij CB, de beslissingen die op de 
deelgebieden worden genomen en bet bijbehorende informatiesysteem komen aan de orde. 
Om een beeld van de huidige situatie te krijgen, zijn interviews gehouden en gesprekken gevoerd 
met de verantwoordelijke functionarissen (de Cash Manager, de liquiditeitsprognostiseurs bij de 
bedrijfsonderdelen en de projectgroep AVCB-Treasury). Daarnaast zijn financiele overzichten 
zoals jaarverslagen, budgetten, en liquiditeitsprognoses bestudeerd. 
De beschrijving is in dit verslag te vinden in hoofdstuk vier. 
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Stap 3. Beschrijving toekomstige situatie 

Deze stap is in een later stadium van het onderzoek aan het plan toegevoegd, omdat toen het 
ontwerp en de invoering van een AVCB-Treasury-organisatie bekend is gemaakt. Het voor dit 
onderzoek belangrijke element van het ontwerp is het ontstaan van een Cash Management-functie 
bij CB Concern. Gezien het raakvlak van de informatiebehoefte (geldstromen en de daaruit 
resulterende liquiditeitspositie van CB), is de invulling van de informatievoorziening van deze 
functie toegevoegd aan de oorspronkelijke opdracht van dit onderzoek (zie ook § 2. 1). 

Vanwege het bovenstaande is naast de huidige een toekornstige situatie bij CB te onderscheiden. 
De benaming 'toekornstig' is gekozen, omdat de wijzigingen in de organisatie en werkwijze op het 
moment van schrijven van dit verslag niet volledig zijn doorgevoerd. Voor AVCB (en daarmee 
CB) is de pas ontworpen Treasury-organisatie ook de gewenste situatie voor de toekomst, 
vanwege de schaalvoordelen die op groepsniveau kunnen worden gerealiseerd, zoals in 
banktarieven en bij geldmarkttransacties. 
Nu de (toekomstige) gebruikers geidentificeerd zijn, wordt de inventarisatie van de 
informatiebehoeften afgerond en in zijn geheel gepresenteerd. 
Als strategie voor de informatiebehoeftebepaling is de zogenaamde oberstrategie [Bemelmans, 
1988] gekozen, omdat er sprake is van een klein aantal gebruikers. De informatiebehoefte wordt 
m.b.v. individuele interviews geinventariseerd, omdat informatiebehoeften over het algemeen 
persoonsgebonden zijn. Bovendien is het formuleren van de behoefte nieuw voor de onderscheiden 
gebruikers en biedt een dialoog tussen onderzoeker en gebruiker de mogelijkheid om ook latente 
informatiebehoeften te achterhalen. 

Stap 4. Verschillenanalyse en knelpuntenformulering 

Onderlinge verschillen tussen de huidige situatie, de toekornstige situatie en de theorie worden in 
deze stap geanalyseerd. lndien de geconstateerde verschillen relevant voor CB in de toekomstige 
situatie of voor het uitvoeren van een Cash Management-functie in het algemeen zijn, worden zij 
als knelpunten geformuleerd. 
Zowel de verschillen als de resulterende knelpunten worden aan de elementen van het model 
gerelateerd. Deze knelpunten dienen vervolgens binnen het onderzoek opgelost te worden met 
behulp van verbeteringsvoorstellen. 
Het resultaat van de stappen vier en vijf wordt gepresenteerd in het zesde hoofdstuk van het 
verslag. 

Stap 5. Verbeteringsvoorstellen 

Teneinde de doelstellingen van Cash Management en ES&D op lange termijn (zie § 2.1) te 
realiseren is een lange termijn-strategie nodig. Om binnen afzienbare tijd (zomer /herfst 1994) 
operationeel Cash Management te kunnen uitvoeren en aan de gesignaleerde informatiebehoefte te 
voldoen, is een korte termijn-aanpak gewenst die binnen de lange termijn-strategie past. 

Bij het genereren van alternatieven ter oplossing van de knelpunten is, gezien het bovenstaande, 
onderscheid tussen lange en korte termijn-acties wenselijk. Oplossingsalternatieven volgen uit 
analyse van de knelpunten in samenhang met economische, organisatorische en technische 
aspecten en mogelijkheden uit de bestudeerde theorie. Naast informatie-knelpunten kunnen 
organisatorische, economische of technische knelpunten aan de orde zijn. Deze worden hier ook 
behandeld . 
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Op grond van de tijdsdruk op de operationalisering van de nieuwe Cash Management-functie is bij 
de korte termijn-verbeteringsvoorstellen gekozen voor snel realiseerbare oplossingen in afwachting 
van een uitgebreider selectieproces binnen de lange termijn-strategie. 
Argument voor de voornamelijk kwalitatieve onderbouwing is dat realisatie van de 
informatievoorziening bij CB niet ter discussie staat; de toekomstige organisatie wordt als gegeven 
beschouwd. Bij de keuze tussen alternatieven voor de korte termijn, die voldoen aan de gestelde 
eisen, verdient de goedkoopste oplossing, gezien de vermoedelijke tijdelijkheid ervan, de 
voorkeur. Een berekening van de potentiele opbrengsten van Cash Management voor Concern 
wordt gemaakt ter indicatie van de financiele ruimte voor toekomstige investeringen in een Cash 
Management-informatiesysteem. 
De gekozen oplossing wordt vervolgens vertaald in een concreet verbeteringsvoorstel naar 
Centraal Beheer toe, waarbij bovenstaand onderscheid tussen lange en korte termijn is 
aangebracht . 

Stap 6. Conclusies & Aanbevelingen 

Ter evaluatie van het onderzoek worden in deze stap conclusies gepresenteerd, die voortvloeien uit 
het onderzoek. Met name wordt bekeken of het gestelde probleem door het resultaat van 
onderzoek wordt opgelost. Algemene aanbevelingen, die niet direct aan een knelpunt gerelateerd 
zijn, worden eveneens in deze stap geformuleerd. Beiden zijn terug te vinden in het zevende en 
tevens laatste hoofdstuk van dit verslag. 
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Hoof dstuk 3 Cash Management 

3.1 Model van de besturingssituatie 

Zoals aangeduid in § 2.1 beslaat het onderzoeksgebied een deel van de financiele besturing van 
Centraal Beheer. Om de uitvoering en de resultaten van de gedefinieerde stappen van het 
onderzoek te structureren is het nuttig een model van de onderhavige financiele besturingssituatie 
te gebruiken. 
Het Cash Managementsysteem, beschouwd als besturingssysteem, wordt daarvoor beschreven door 
toepassing van een besturingsparadigma [Bemelmans, 1988]: 

I
~ -------------.__ __ 0mg __ ev_i_ng_~~t---------, 

I 
externe 

INPUT gegevens OUTPUT 

bestuurlijke 
Cash Hgt. - _____ ___, 
functie informatie 

STUURACTIES 
(Stuurvariabelen) 

( I rregul i ere 
variabelen) 

I 
'I' 

Cash Mgt.
systeem 

.. 
I 

interne 
gegevens 

I 
(Doelvariabelen & 
Indifferente variabelen) 

I 
Geldstromen en 
liquiditeitsposities 

~-------------•►-• tot 1 jaar 

Figuur 3: Besturingsparadigma toegepast op Cash ManageTTll!ntsystum 

Het te besturen deelsysteem, oftewel de te beheersen geldstromen en liquiditeitsposities, staat in 
interactie met een omgeving. Het informatiesysteem, het Cash Managementsysteem, heeft tot taak 
de relevante interne en externe gegevens vast te leggen, op te slaan en te verwerken tot 
bestuurlijke informatie voor de Cash Management-functie. Dit besturend deelsysteem neemt op 
grond van de beschikbare informatie beslissingen over het wel of niet uitvoeren van stuuracties. 
De stuuracties (-variabelen) en irreguliere variabelen uit de omgeving bei"nvloeden de toestand van 
het te besturen deelsysteem. Resultaat is een toestand van het systeem en een aantal overige 
grootheden, de output van het systeem naar de omgeving toe, onderverdeeld in doel- en 
indifferente variabelen. De genoemde deelsystemen van dit besturingssysteem worden nu apart 
beschreven. 

1 Omgeving: Bij de omgeving horen de financiele 
markten, de banken, de klanten, 
concurrenten, de overheid en overige 
externe financiele relaties. Ook de andere 
functies en afdelingen binnen de eigen 
onderneming worden ertoe gerekend, mils 
de uitvoering van de betreffende 
bedrijfsprocessen geldstromen veroorzaken. 
In deze processen kan namelijk geen sturing 
door Cash Management worden uitgeoefend. 

vervolg op volgende pagina .. 
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2 De geldstromen en liquiditeitsposities tot 1 De geldstromen en de daaruit resulterende 
jaar: liquiditeitsposities van de ondememing; 

de termijn van 1 jaar is gebruikelijk voor Cash 
Management-activiteiten en sluit aan bij de termijn 
voor de overige financiele planningen binnen de 
bedrijfsvoering (budgetten, investerings-
plannen etc .) 

3 De Cash Managementfunctie: Persoon/ groep van personen die stuurt; 

4 Het Cash Management-informatiesysteem: Het deelsysteem dat op grond van gegevens 
over de geldstromen en liquiditeitsposities 
tot 1 jaar (inteme gegevens) en/of gegevens 
over de omgeving (exteme gegevens) 
informatie produceert voor de Cash 
Managementfunctie. 

Tabel 1: Definities van de deelsystemen van her Cash Management-systum 

De gehanteerde nummering geeft de volgorde aan waarin de deelsystemen in het vervolg worden 
behandeld. De volgende tabel geeft aan wat onder de input en output per deelsysteem wordt 
verstaan: 

1 DEELSYSTEEM INPUT OUTPUT 

1 Omgeving Doelvariabelen: Irreguliere variabelen: 
grootheden die door de factoren uit de omgeving 
Cash Management-functie die de geldstromen en/of 
worden nagestreefd: een liquiditeitspositie tot 1 jaar 
beheerste liquiditeitspositie beinvloeden, zoals wissel-
tot de periode van een jaar; koersen, rentestanden, 

maar ook alle geldstromen, die 
Indifferente variabelen: niet door de Cash Management-
grootheden die weliswaar functie kunnen worden beheerst; 
als output ontstaan bij de 
processen of een toestand van het 
proces zelf beschrijven, maar niet 
als doe! worden nagestreefd, zoals 
geldstromen en/of informatie 
over de geldstromen van het 
CB Concern naar de 
beschreven omgeving toe; 

2 De geldstromen en Irreguliere variabelen, zie bij Doelvariabelen en 
liquiditeitsposities tot 1 output omgeving; indifferente variabelen; zie 
jaar bij Input Omgeving. 

Stuurvariabelen: stuuracties van het 
Cash Management, zoals geldmarkt-
transacties en saldoregulatie. 

3 Cash Managementfunctie Bestuurlijke infonnatie, zoals Beslissingen/ stuuracties; zie 
gegevens over (actuele en bij input Geldstromen. 
toekomstige) geldstromen en 
liquiditeitsposities tot I jaar, 
wisselkoersen en rentepercentages en 
bankcondities . 

vervolg op volgende pagina ► 
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I DEELSYSTEEM I INPUT I OUTPUT 

4 Cash Management- Externe gegevens: Bestuurlijke infonnatie 
infonnatiesysteem gegevens over de omgeving, 

voor zover relevant voor de 
Cash Managementfunctie, zoals 
wisselkoersen, rentepercentages 
en bekende geldstromen; 

Interne gegevens: 
gegevens over de stand van 
zaken m. b. t. de geldstromen 
en liquiditeitsposities (tot I 
jaar) op diverse tijdstippen 

Tabel 2: Inpul en output per deelsysieem van hel Cash Managemeni als besluringssysleem 

De beschrijving van de Cash Managementfunctie vanuit de theorie, van de huidige en van de 
toekomstige situatie van het Cash Management bij CB geschiedt aan de hand van dit model. 

In de rest van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de theorie van Cash Management. Na definitie en 
plaatsing van Cash Management in een breder kader, gaat de beschrijving verder met de 
onderscheiden deelsystemen, waarbij de in- en outputvariabelen worden uitgewerkt. 

3.2 Cash Management ingekaderd 

Cash Management is een functioneel deelgebied van Treasury Management en heeft tot taak het 
beheer van geldstromen en liquiditeitsposities en de hieraan gerelateerde valuta- en renteposities 
[Alberts en van Alphen, 1993]. Onder de noemer Cash Management vallen de Treasury
werkgebieden liquiditeiten- en saldobeheer, geldstroombesturing en valuta- en renterisicobeheer. 
Ter illustratie de volgende figuur: 

Treasury Management 

I 
I I 

Financiering Cash Management 

I 
I I 

Geldstroombesturing Liquiditeiten- & Saldobeheer 
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Onder de 'overige' taken van de treasuryfunctie vallen [van den Boom en Bordes, 1989]: 
Treasurybeleid; in het kader van beleidsvoorbereiding en advisering van de Raad van 
Bestuur voorstellen doen over het concern-treasurybeleid, het periodiek opstellen van een 
financieringsplan en het ad hoc adviseren en doen van voorstellen inzake 
treasuryvraagstukken; 
Treasury-advies aan concernonderdelen; betrekking hebbend op het (decentrale) 
operationele betalingsverkeer, krediettermijnen, liquiditeitenbeheer, alsook m.b.t. 
valutakoers- en rente-ontwikkelingen; 
Treasury-voorschriften; binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde grenzen van het 
treasurybeleid kan de treasury ( dwingende) voorschriften opstellen ten aanzien van de 
werkmaatschappij-treasurers, bijv. betrekking hebbend op aard, inhoud, frequentie en 
tijdstip van rapportages; 

De financieringstaak beslaat financieringsvraagstukken op lange en middellange termijn en wordt 
ook wel aangeduid als Corporate Finance of Funding. 

Treasury Management is een onderdeel van de totale financiele besturing van een onderneming. 
De financiele besturing maakt deel uit van de totale besturing. Binnen een onderneming wordt een 
ondernemingsstrategie vastgesteld per bedrijfsfunctie zoals verkoop, marketing, inkoop, produktie, 
logistiek. Zo ook voor de interne en externe financiele zaken van de organisatie. De financiele 
besturingsfunctie gaat uit van de algemeen geformuleerde ondernemingsdoelstellingen en vertaalt 
deze in financieel beleid en inrichting van de financiele functie. Vervolgens warden er allerlei 
middelen, procedures, methoden en technieken ingezet om tot daadwerkelijke besturing te komen. 

3.3 Omgeving 

Bij de omgeving horen de financiele markten, de banken, de klanten, concurrenten, de overheid 
en overige externe financiele relaties. 
Onder de financiele markten vallen de geld-, valuta- en kapitaalmarkt. Vanwege de complexe 
werking van een aantal financiele instrumenten (zijnde mogelijke stuuracties voor de Cash 
Management-functie) vervaagt het onderscheid tussen de geld- en kapitaalmarkt, zodat ook de 
laatste tot de omgeving gerekend moet warden. 
Tot de omgeving behoren ook de bedrijfsfuncties/ afdelingen binnen de onderneming, voor zover 
zij geldstromen veroorzaken/ initieren waarop geen invloed door Cash Management kan warden 
uitgeoefend. 

3.4 Geldstromen en liquiditeitsposities tot 1 jaar 

Cash Management (CM) is het besturen van geldstromen en het bewaken en beheren van de 
liquiditeitsposities tot een jaar. De geldstromen spelen zich af tussen de onderneming en derden, 
alsmede tussen de zelfstandige onderdelen van de onderneming onderling. Deze stromen ontstaan 
door de overige bedrijfsactiviteiten: de handelingen in het logistieke proces van goederen of 
diensten. De financiele logistiek is de tegenhanger van de goederenlogistiek, nl. de vorderingen, 
verplichtingen, geldstromen en saldi die rechtstreeks voortvloeien uit de bedrijfslogistieke acties. 
De in- en uitgaande geldstromen zijn vooral qua tijdstip maar ook qua valutasamenstelling vaak 
niet aan elkaar gelijk, als gevolg waarvan er saldi en valutaposities ontstaan. Ter illustratie de 
volgende figuur: 
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Figuur 5: Bedrijfslogistiek en jinanciifle logistiek [Poeth , 1990} 

In feite is CM een beheersingsproces ten aanzien van zowel de geldstromen in een onderneming 
als de informatie daaromtrent. Het grote belang van juiste en tijdige informatie vloeit voort uit bet 
feit dat deze de basis moet vormen om te kunnen beslissen over bet gebruik en bet mobiliseren 
van Iiquide middelen [Janzing, 1990]. 

3.5 De Cash Management-functie 

3.5.1 Doelstellingen & Organisatie 

Het is de taak van de cash manager om bet financieel-logistieke proces, beschreven in de vorige 
paragraaf, zo te organiseren en te beheren dat: 

bet totale middelenbeslag wordt geminimaliseerd, c.q. de totale positieve Iiquiditeitspositie 
wordt gemaximaliseerd; 
de kosten van de geldstromen worden geminimaliseerd; 
de rentekosten worden geminimaliseerd, c.q . de rente-opbrengsten worden 
gemaximaliseerd binnen aanvaardbare risicogrenzen. 

Teneinde aan de doelstellingen van Cash Management te kunnen voldoen, zullen prioriteiten 
gesteld moeten worden, die kunnen worden onderscheiden in [van den Boom en Schellekens, 
1987] : 
1 
2 

identificatie, beheersing en beperking van financiele risico's en 
optimalisatie van opbrengsten, resp. minimalisatie van uitgaven verbonden aan bet 
financiele verkeer en beheer . 

De Cash Management-functie hoofdzakelijk prospectief georienteerd. Van belang is bet tijdig en 
adequaat kunnen reageren en anticiperen op veranderende omstandigheden, zowel intern in de 
onderneming als extern in financiele markten. 

Of en in hoeverre een onderneming bet Cash Management qua organisatie moet centraliseren en 
coordineren is van meer factoren afhankelijk. Omvangrijke stromen en posities rechtvaardigen 
centralisatie, omdat de baten dan sneller opwegen tegen de operationele kosten van zo'n centrale 
Cash Management-functie . Die kosten bestaan uit personeel (een cash manager is vanwege de 
noodzaak tot vervangbaarheid niet voldoende), juiste en tijdige informatie en een adequaat back
office systeem. 
Organisatie van bet Cash Management in een centrale afdeling heeft een aantal voordelen [van den 
Boom en Schellekens, 1987]: 
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bundeling van kennis en ervaring; 
matching van financiele posities en eventueel van geldstromen; 
centrale inkoop van financiele diensten, waardoor grotere volumina en scherpere prijzen 
worden bereikt; 
vergrote beheersbaarheid van financiele posities en risico's met mogelijkheden tot betere 
aansluiting tussen beleid en uitvoering. 

Nadelen zijn: 
vermindering van lokale know-how; 
athankelijkheid van de kwaliteit en tijdigheid van de decentraal aangeleverde informatie; 
afnemende aandacht van het Cash Management voor de rente-effecten van externe 
betalingen en ontvangsten wegens concentratie op d effecten van geldmarkttransacties; 
minder grip op efficiency van bet centrale Cash Management (als stafafdeling). 

3.5.2 Deelgebieden en onderlinge samenhang 

In het navolgende worden de in § 3. 2 gedefinieerde deelgebieden van Cash Management 
afzonderlijk toegelicht, om een beeld te schetsen van de processen die input (-informatie) 
verwerken tot output (beslissingen) . Gezien de overkoepelende doelstelling van Cash Management 
over deze deelgebieden been en de wederzijdse bei"nvloeding door gebruik van instrumenten op de 
verschillende deelgebieden zijn er geen strakke scheidingslijnen te trekken. 
De onderlinge samenhang wordt aan het eind van deze paragraaf toegelicht. 

Geldstroombesturing 

Geldstroombesturing heeft betrekking op het optimaliseren van de geldstromen met als doel om 
enerzijds de aan deze stromen verbonden kosten (zoals transferprovisie, transactiekosten en 
valutering) te minimaliseren en anderzijds om te dienen als sturingsinstrument ten behoeve van 
aanverwante processen, zoals het debiteuren- en crediteurenbeheer en bet liquiditeitenbeheer 
[Adviesgroep Treasury Management, 1994]. 
De geldstroombesturing als onderdeel van Cash Management houdt zich daarom bezig met de 
organisatie, structuur en met name de routing van de geldstromen. In verband hiermee heeft de 
cash manager een adviserende of coordinerende functie met betrekking tot: 

de bankrekeningenstructuur en -condities; 
het gebruik van bankrekeningen; 
het volume van de geldstromen en het aantal betalingen; 
het tijdstip van betalingen; 
kosten-batenanalyse van de verschillende betaalmogelijkheden; 
het gebruik van de betalingsinstrumenten en -methoden; 
de prognose en informatievoorziening m.b.t. toekomstige geldstromen en 
financieringstransacties (met name van belang voor saldo- en liquiditeitenbeheer) . 

Liquiditeitenbeheer 

Door verschillen tussen inkomsten en uitgaven ontstaan dagelijks nieuwe, tijdelijke 
liquiditeitsposities, positief dan wel negatief. Het liquiditeitenbeheer heeft tot doel de rentekosten 
te minimaliseren en de rente-opbrengsten te maximaliseren binnen van tevoren vastgestelde 
risicogrenzen. Het heeft betrekking op het beheren van de primaire liquiditeiten: de chartale 
kassen, de saldi in rekening-courant met banken en de (belegde) middelen op korte termijn, zoals 
deposito's, call (o/g en u/g) en effecten. 
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Liquide middelen worden gekenmerkt door [van Toor, 1993]: 
- omvang (bedraggrootte); 
- soort (valuta); 
- locatie (rekening); 
- beschikkingsmacht (boekdatum); 
- rentedragendheid (valutadatum). 
De cash manager tracht een optimale combinatie te vinden van looptijd, bedrag en timing van de 
geldmarkttransacties met gelijktijdige sturing van het restsaldo in rekening-courant op een bepaald 
niveau (rekening houdend met te verwachten mutaties, die nog niet zijn geboekt). 
Aandachtspunten bij liquiditeitenbeheer zijn [Adviesgroep Treasury Management, 1994] : 

het arrangeren van korte termijn-financieringsfaciliteiten; 
de zorg voor voldoende liquiditeit c.q. financieringsfaciliteiten; 
het opstellen van een geconsolideerde liquiditeitsprognose voor de onderneming, inclusief 
het bepalen van de korte termijn-financieringsbehoefte; 
selectie van beleggings- en financieringsinstrumenten; 
het beoordelen en managen van renterisico's; 
coordinatie van korte termijnacties met lange termijn-financieringsstrategieen. 

Saldobeheer 

Dit houdt binnen het liquiditeitenbeheer, inclusief haar doelstelling, het specifieke beheer van 
rekening-courant-saldi in. In de praktijk betekent dit het (in principe) dagelijks overboeken van 
saldi naar rekeningen of rekeningencircuits met de meest gunstige condities en van waaruit de 
geldmarkttransacties het beste uitgevoerd kunnen worden. Dankzij electronic banking systemen is 
men in staat op dezelfde dag de rentedragende saldi te bepalen en actie te ondernemen in de 
bankcircuits of op de geldmarkt. 

Aandachtspunten voor saldobeheer zijn [Adviesgroep Treasury Management, 1994]: 
het opzetten van een effectieve rekeningenstructuur; 
het voorkomen van tegengestelde saldi of concentratie van saldi op ongunstige rekeningen; 
het gebruik van saldoregulatie-technieken. 

Valuta- en renterisicobeheer 

Tenslotte richten het valuta-risicobeheer en het renterisicobeheer zich op het beheersen van de 
effecten van respectievelijk wisselkoersfluctuaties en veranderende rentepercentages op de 
toekomstige geldstromen en waarde van de onderneming [Adviesgroep Treasury Management, 
1994]. 

Valutarisicobeheer 

Van groot belang voor het beheersen van valutarisico's is informatie m.b.t. de omvang en het 
moment van posities in de diverse vreemde valuta, d.w.z . een liquiditeitenplanning per muntsoort. 

Het valutarisico valt uiteen in: 
a Translatierisico of omrekeningsrisico: een zuiver boekhoudkundig vraagstuk m.b.t. niet

gerealiseerde valutaresultaten; 
b Transactierisico: risico wat gelopen wordt m.b .t. de waarde van toekomstige, 

gerealiseerde geldstromen; 
c Economisch risico m.b.t. de waarde van voorgenomen, nog niet gerealiseerde 

geldstromen. 
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ad a Factoren die bij de beslissing wel/niet indekken van dit risico een rol spelen zijn: 
omrekeningsmethode e.g. de wijze van verwerking: de mate waarin de koersverschillen de 
ondernemingsresultaat of de vermogenspositie bei"nvloeden (de omvang van het risico) is 
medebepalend voor de behoefte dit risico in te dekken; 
afhankelijkheid van verschaffers van vreemd vermogen: ondernemingen die een relatief 
zwaar beroep doen op de verschaffers van vreemd vermogen zijn in hoge mate afhankelijk 
van balansverhoudingen en zullen eerder geneigd zijn het risico in te dekken; 
combinatie van intercompany-financiering en indekking: indien de mogelijkheid zich 
voordoet om intercompany te financieren in dezelfde muntsoort zal dit het indekken 
bevorderen. 

ad b Het valutabeleid kan voor wat betreft transactierisico's uitgaan van een drietal varianten of 
combinaties daarvan, te weten: 
non-cover: het indekken van nader te benoemen muntsoorten is niet noodzakelijk; 
selective-cover: de positie in bepaalde muntsoorten wordt naar inzicht geheel of ten dele 
ingedekt; 
full-cover: voor nader te noemen muntsoorten dient de gehele positie te worden afgedekt. 

Renterisicobeheer 

Voorwaarden voor actief renterisicobeheer zijn: 
1 inzicht in de aard en omvang van de renterisicopositie; 
2 gedefinieerd beleid t. a. v. de omgang met renterisico' s; 
3 duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden omtrent (rente-)resultaten; 
4 een goede informatievoorziening 
5 overzicht van beschikbare instrumenten. 

De 'klassieke' vorm van renterisicobeheer is het zogenaamde asset-liability matching. Daarbij 
wordt gestreefd naar het rente-typisch in evenwicht brengen van beide zijden van de balans. Dat 
betekent evenwicht voor wat betreft: 
1 de ontwikkeling in de tijd van de hoofdsommen van activa en passiva; 
2 de omvang en momenten van de rentestromen die hieruit voortkomen. 

Rentetypische looptijd betreft de periode waarover een (rente-)percentage of tarief vastligt. 

De volgende soorten renterisico zijn te onderscheiden: 
a Statisch renterisico: komt voort uit mismatches tussen de geldstroomcomponenten 

hoofdsom en/of rentestromen; 
b Economisch renterisico: mutatie in marktwaarde van de onderneming als gevolg van 

renteschommelingen (komt niet tot uiting in de resultatenrekening). 

De doelstelling van het renterisicobeheer kan nu als volgt worden geformuleerd: 
het nastreven van een rentetypisch evenwichtige samenstelling van de balans, met aandacht 
voor toekomstige geldstromen (a) en 
het binnen de beschikbare financieringsmogelijkheden streven naar de meest voordelige 
financieringsvormen (b). 
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Het voert in bet kader van dit onderzoek te ver om op technieken en methoden ter bepaling en/of 
indekking van alle soorten risico's in te gaan. Hier wordt volstaan met bet benadrukken van de 
noodzaak tot identificatie van de aanwezige risico's voor een onderneming alvorens de taken van 
Cash Management op verantwoorde wijze (d.i. in principe zonder additionele risico's te creeren) 
te kunnen uitvoeren. 

Samenhang deelgebieden 

De wisselwerking en samenhang tussen beslissingen op de taakgebieden financiering, 
geldstroombesturing, liquiditeitenbeheer, saldobeheer, valuta- en renterisicobeheer rechtvaardigt de 
integratie van deze taken in een functie. Financiering, als taak van Treasury Management, wordt 
bier met opzet genoemd, omdat beslissingen over hoeveel, wanneer en op welke wijze 
gefinancierd wordt directe invloed op de geldstromen en liquiditeitspositie van een onderneming 
uitoefenen. 
Evenzo hebben beslissingen in bet kader van geldstroombesturing vaak een grate invloed op de 
uitkomsten van bet liquiditeiten- en valutabeheer. 
Zo bepaalt de rekeningenstructuur van welke bankcircuits (en bijbehorende condities) gebruik 
gemaakt kan worden. Er is ook samenhang tussen valutabeheer en liquiditeitenbeheer; wanneer 
bijvoorbeeld een verplichting in een bepaalde valuta versneld afgelost wordt i.v.m. een voorziene 
koersstijging, heeft dit direct effect op de liquiditeitspositie van de onderneming. 
Het renterisicobeheer tenslotte, krijgt direct te maken met de gevolgen van 
financieringsbeslissingen voor (de rentetypische looptijd van) de balans. 

3.6 Cash Management-informatiesysteem 

Een informatiesysteem wordt opgezet om geconstateerde informatiebehoeften te bevredigen. 
De volgende matrix geeft de hoofdelementen van informatiebehoeften van de deelgebieden van 
Cash Management weer, waarvan een aantal in de bovenstaande beschrijving van de functie al 
impliciet aan de orde zijn gekomen. In navolging van bet model uit § 3 .1 is bet onderscheid tussen 
interne en externe gegevens aangebracht. 
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CM-deelgebied: Liquiditeiten- Saldo- Geldstroom- Valuta- en 
beheer beheer besturing Renterisico-

Element in informatiebehoefte: beheer 

Intern 

Liquiditeitsprognose/ -planning * * * * 

Geldstromenprognose (omvang & * * * * 
lijdslip) 

Liquiditeitspositie/ Saldo * * * * 

Gebruik van bankrekeningen * 

Overzichl van lopende transacties * * 
(hoofdsommen, looptijden en 
rentepercentages) 

Extern 

Limietenlijsl (van tegenpartijen & * * 
omvang en looptijd lransacties) 

Beleid/ Richtlijnen (risicogrenzen) * * * * 

Lange termijn-strategie m.b.t. * * 
financiering 

Rekening-courant-condities per bank * * * * 

Bankkosten per transactie in * 
het betalingsverkeer 

Aantallen betalingen/ ontvangsten * 

Betaalmogelijkheden * * * 

Wisselkoersen * * 

Rentepercentages per financieel * * 
marktinstrument 

Tabel 3: lnformatiebehoeften van de deelgebieden van Cash Manage=nt 

Een integraal CM-systeem, d.w.z. gericht op de samenhang tussen de deelgebieden, omvat elke 
afzonderlijke geldstroom en elk hiervoor relevant feit binnen de organisatie. 
De kwaliteit van het informatiesysteem in de organisatie is van directe invloed op de uitkomsten 
van het feitelijke beheer van geldstromen, liquiditeiten en valutarisico's. Bij de uitvoering van het 
beheer zijn er voortdurend veranderende omstandigheden, enerzijds betrekking hebbend op de 
mutaties in de te beheren posities en stromen (intern) en anderzijds op de mutaties in de geld- en 
valutamarkten, i.e . rentepercentages en wisselkoersen (extern). Aan beide soorten mutaties, intern 
en extern, kan een bepaalde mate van onzekerheid worden toegekend. 
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Uit de administratieve systemen en het ondernemingsbudget kan informatie worden gegenereerd 
over de bezittingen en verplichtingen die zijn of zullen ontstaan. Meer specifiek komen deze 
gegevens uit: 

de financiele administratie; 
de Kas-/Bank- en Giro-administratie (m.b.v. electronic banking is inzicht in de verhouding 
met de bank(en) optimaal); 
richtlijnen, voorschriften en extracomptabele registraties; 
externe informatiebronnen. 

Voor het uitvoeren van Cash Management zullen deze cijfers vertaald moeten worden naar 
geldstromen door rekening te houden met: 

betalingsgedrag van de verschillende soorten afnemers; 
betalingsgedrag van de onderneming t.o.v. verschillende soorten crediteuren: kosten-, 
inkoop- en investeringscrediteuren; 
afdrachten ven belastinggelden (o.a. BTW, loonbelasting, vennootschapsbelasting op basis 
van voorlopige aanslagen); 
eenmalige uitgave van kosten die verspreid over meer maanden ten laste van de 
resultatenrekening worden gebracht (vakantiegeld, kwartaalbetaling rente); 
uitgaven die geen kosten zijn, bijv. aflossing van een lening en het uitbetalen van 
dividend; 
bankgaranties/ obligo's die ten laste van de financieringscapaciteit komen. 

Resultaat van deze vertaalslag is een liquiditeitsprognose, gebaseerd op geldstromen in plaats van 
op reeds bestaande financiele planningen. 

Het spreekt voor zich dat communicatie hierbij zowel intern als extern een grote rol speelt. 
Bij het optimaal benutten van de mogelijkheden van automatisering wordt deze veelheid aan 
informatie automatisch uit de diverse informatiesystemen gehaald en verwerkt waarna de Cash 
Manager de financiele positie van de onderneming inzichtelijk kan maken en zijn/ haar 
maatregelen kan treffen. 

Samenvattend zijn de basiselementen van een Cash Management-informatiesysteem: 
a de open liquiditeitsposities (het zogenaamde exposure); 
b prognose en indicatie van mate van onzekerheid m.b.t. ontwikkeling van die posities 

(geldstromen); 
c de mate van gevoeligheid van a en b voor variaties in de rentestanden en valutakoersen; 
d marktinformatie over o.a. rente- en valuta-ontwikkelingen; 
e beslissingsondersteuning in de vorm van rekenmodellen; 
f datacommunicatie als schakel in informatieverkeer; 
g administratie. 

ad a Het 'exposure' omvat eigenlijk drie soorten: valuta-, rente- en liquiditeits- (ook wel 
beschikbaarheids-) exposure. Het is het resultaat van de positie die onderhevig is aan 
waardeveranderingen door wisselkoersfluctuaties, rentepercentages en het wel/niet 
optreden van een geldstroom. 

ad b Onderscheid tussen planning en voorspelling is van belang; planning heeft betrekking op 
een gewenste, geplande ontwikkeling. Een voorspelling of prognose betreft de meest 
waarschijnlijke ontwikkeling. 
Bij Cash Management gaat het om bet laatste, de meest waarschijnlijke uitkomst, goed of 
slecht. 
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Het informatiesysteem voor Cash Management zal het verschil tussen werkelijkheid, 
planning en voorspelling nadrukkelijk moeten herkennen, vastleggen en koppelen aan een 
eventuele dekkingstransactie ten behoeve van beoordeling van het Cash Management. 

ad c & 
add 

Aanbieders van elektronische informatie (zgn. datavendors) zijn naast de nieuwsbladen 
adequate bronnen van koers- en rente-informatie van banken en makelaars, die op deze 
manier laten weten tegen welke tarieven ze bereid zijn in financiele marktinstrumenten te 
handelen. Beslissingen kunnen niet alleen getoetst worden aan officiele tarieven. 
Beoordeling van kredietwaardigheid van tegenpartijen en van de liquiditeit van 
instrumenten zoals opties of beleggingen zijn zaken die eveneens op basis van externe 
informatie dienen plaats te vinden. 

ad e Een ten opzichte van de overige elementen onderontwikkeld deel van Cash Management
informatiesystemen. Een reden hiervoor is dat beslissingsondersteuning over het algemeen 
persoons- en situatiegebonden is . 

ad f Electronic Banking-systemen verzorgen de elektronische gegevensuitwisseling tussen 
bank(en) en bedrijven. Financiele datacommunicatie binnen de onderneming komt nog 
weinig voor, hoewel eenvoudige 'electronic mail' -toepassingen bijvoorbeeld tijdsbesparing 
oplevert ten opzichte van fysiek intern postverkeer. 

ad g De administratieve capaciteiten van een Cash Management-systeem zijn van levensbelang 
voor het goed functioneren van de Cash Management-functie, omdat de gevolgen van het 
gebruik van financiele instrumenten meestal niet intracomptabel worden geboekt en dus 
ook niet op adequate wijze in de geijkte financiele rapportage (resultatenrekening en 
balans) kunnen worden getoond . 
Een batch-gewijze koppeling tussen het administratieve deel van een Cash Management
systeem en de algemene financiele administratie van een onderneming (grootboeksysteem) 
middels electronische datatransmissie is onder gecontroleerde voorwaarden denkbaar. 

Juistheid , tijdigheid, snelheid, volledigheid en betrouwbaarheid zijn bij een Cash Management
systeem van doorslaggevend belang. Interne mutaties als gevolg van de primaire bedrijfsvoering 
alsmede externe mutaties als gevolg van rente- en valutafluctuaties be"invloeden de te beheren 
financiele posities, geldstromen en risico's nl. voortdurend. 
Dit soort aspecten van informatie wordt wel prestatie-eisen genoemd, naast de functionele eisen 
oftewel informatiebehoeften. De laatsten zijn specifiek voor een bepaalde functie, zoals in dit 
geval de Cash Management-functie . Prestatie-eisen zijn afgeleiden van het onderhavige type 
besturingssituatie [Bemelmans, 1988]. Een besturingssituatie, wordt getypeerd aan de hand van 
analyse van de karakteristieken: 
- gevoeligheid en stabiliteit van de te beheren geldstromen en liquiditeitsposities; 
- het aantal variabelen en relaties daartussen; 
- de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van deze variabelen en 
- het reactiepatroon van de geldstromen en liquiditeitsposities en de Cash Management-functie. 
Een uitwerking, per karakteristiek, van de prestatie-eisen en de gevolgen van het ontbreken ervan 
in het Cash Management-systeem, is in de volgende tabel gegeven: 
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Karakteristieken van de Prestatie-eisen Gevolgen van tekortkoming 
besturing in de CM-functie 

Gevoeligheid 
De geldstromen en liquiditeits- Prequentie van verwerking hoog; Punctie niet uitvoerbaar, omdat 
posities worden direct beinvloed beoordeling van de juiste liquidi-
door de omgeving van het systeem; teitspositie niet mogelijk is; 
geldstromen zijn, m.u.v . 
stuuracties, irreguliere variabelen. Betrouwbaarheid, juistheid en Uitkomsten van stuuracties zijn 

volledigheid van gegevens; onvoorspelbaar en kunnen dus ook 
negatief zijn (risico verhoogd, 
rentekosten hoger etc.); 

Stabiliteit 
De liquiditeitspositie, als resultante Zie hierboven; Idem; 
van de onderliggende geldstromen, 
verandert dagelijks van omvang en 
vaak ook van waarde . 

Aantal variabelen en relaties 
daartussen 
Het aantal irreguliere variabelen Complex.iteit in omvang van bet Punctie kan niet geintegreerd 
is groot, omdat er veel klanten en informatiesysteem groot uitgevoerd worden; uitkomsten van 
andere financiele relaties zijn (van stuuracties kunnen suboptimaal 
het hele Concern), waarvan en zijn vanwege het ontbreken van 
waarnaar geldstromen vloeien die het totaaloverzicht; 
de liquiditeitspositie bepalen. 
Het aantal stuurvariabelen, oftewel Hoge eisen m.b.t. se!ectie- en Punctie kan niet uitgevoerd 
geldmarknransacties en aggregatiemogelijkheden en worden als niet op het juiste 
saldoregulatietechnieken is in responsiesnelheid moment (v66r bet sluiten van de 
theorie groot, maar in de praktijk geldmarkt) over de geaggregeerde 
blijkt in bet algemeen slechts een en geselecteerde gegevens wordt 
beperkt aantal instrumenten le beschikt; 
worden gebruikt. 
Het aantal doelvariabelen is 
beperkt, hoewel soms tegenstrijdig, 
zoals beschikbaarheid en max.imali-
satie van rente-opbrengsten, zodat 
prioriteitenstelling noodzakelijk is. 

Beheersbaarheid variabelen 
Irreguliere variabelen: deze zijn Responsiesnelheid en frequentie Uitkomsten van uitvoering Cash 
per definitie niet te beheersen en van verwerking hoog; Management-functie moeilijk te 
groot in aantal; voorspellen en te beoordelen; 
Stuur- en doelvariabelen: Bewaartijd van gegevens lang (ten 
effectiviteit van transacties van behoeve van analyse); Geen leereffect door ontbreken 
tevoren niet volledig bekend, van analyse van de historie; 
omdat onverwachte geldstromen de 
liquiditeitspositie van een valutadag 
nog kunnen be1nvloeden; 

vervolg op volgende pagina ► 
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Voorspelbaarheid variabelen 
lrreguliere variabelen: onzekerheid Lange bewaartijd van gegevens; Uitkomsten van stuuracties 
is groot, maa r de waarde ervan is onzeker en moeilijk meetbaar; 
nauwkeurig meetbaar, tijdshorizon 
kan langer dan een jaar zijn en het Responsiesnelheid hoog (meetbare Suboptimaa l gebruik van 
aantal te voorspellen variabelen is variabelen); instrumenten: als voorspellen niel 
groot; mogelijk is, kunnen overschotten 
Stuurvariabelen: 100 % zekerheid, en tekorten alleen ultra-kort 
de waarde ervan is nauwkeurig (middels calJ-geld) worden 
meetbaar, de tijdshorizon is tot een opgevangen; 
jaar en het aantal variabelen is 
beperkt; 
Doelvariabelen: onzekerheid m.b.t. 
waarde; is wel meetbaar, 
lijdshorizon is een jaar. 

Reactiepatroon 
Wisselvalligheid in verstoringen is Hoge responsiesnelheid en alertheid Uitvoering van functie niet 
niet zo grool, omdat de liquiditeits- van hel systeem; mogelijk ; 
positie van een ondemerning 
dagelijks wordt bemvloed, maar de Presentatievonn van verstoringen Uitkomsten van stuuracties 
omvang van die invloed kan wel opvalJend; suboptimaal als verstoringen niet 
verschillen. opgemerkt worden. 

Tabel 4: Presrarie-eisen voor Cash Managemenr-lysreem als afgeleiden uil de karakrerisering van de fun crie 

Een overzicht van prestatie-eisen voor een informatiesysteem is terug te vinden in bijlage 3. De 
hoofdcriteria duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid, integreerbaarheid en doelmatigheid warden 
nu voor de opzet van een Cash Management-systeem beknopt uitgewerkt. 

Duurzaamheid 
Een informatiesysteem ten behoeve van het Cash Management is duurzaam als het tlexibel is in 
het leveren van verschillende persoonsgebonden informatiebehoeften. De beschreven Cash 
Management-taken warden dagelijks uitgevoerd en als gevolg van ziekte en overige afwezigheid 
regelmatig door andere personen. Daarnaast kan ook op het managementniveau waaraan 
verantwoording over de uitvoering van het Cash Management verschuldigd is, een personele 
wijziging optreden waardoor andere eisen (zoals selectie- en aggregatiemogelijkheden en 
administratieve capaciteit) aan het informatiesysteem gesteld warden. 
Belangrijk kenmerk van de Cash Management-functie in dit opzicht is het groot aantal variabelen 
en de veranderlijkheid van de waarde ervan. Het aantal geldstromen, hun herkomst en 
bestemming, de omvang en frequentie zijn alien ver van stabiel, omdat de omgeving die de 
geldstromen genereert of initieert dynamisch is . 

Gebruiksvriendelijkheid 
In een beslissingssituatie als die van het Cash Management, waar iedere ochtend binnen enkele 
uren alle relevante informatie beschikbaar moet zijn om beslissingen te nemen over het we! of niet 
uitzetten danwel opnemen van liquide middelen , is gebruiksvriendelijkheid van het 
informatiesysteem een belangrijk aspect. In dit verband wordt ook gewezen op het bovenstaande 
argument van regelmatige personele verschuivingen. Zaken als bedieningsgemak, een korte leertijd 
en goede inzichtelijkheid van een informatiesysteem zijn vanwege de tijdsdruk essentieel voor het 
kunnen uitvoeren van de functie . 
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lntegreerbaarheid 
De benoeming en definitie van geldstromen en de liquiditeitspositie kan bij de verschillende 
afdelingen van een onderneming verschillen. Wil bet Cash Management-systeem de 
geldstroominformatie van de totale onderneming kunnen aggregeren en als zodanig interpreteren 
en communiceren, dan is eenduidigheid van definitie middels coordinatie een randvoorwaarde. 

Doelmatigheid 
De Cash Management-functie kent een scala aan informatiebehoeften, intern en extern, waarvan 
de hoofdelementen in deze paragraaf in tabel 3 zijn weergegeven. Dit impliceert een omvangrijk 
en complex informatiesysteem. 
Voor ieder informatiesysteem geldt dat bet qua kosten en inspanning zodanig van opzet dient te 
zijn dat er een goed evenwicht bestaat tussen baten en kosten. In deze context zij opgemerkt dat 
een basisprincipe van additionele informatie is dat de beslissingswaarde ervan pas positief is indien 
de extra informatie leidt tot andere beslissingen [Bemelmans, 1988]. 
Een afweging v66raf van kosten en opbrengsten van een informatiesysteem maakt expliciet dee! 
uit van bet ontwikkelingstraject. 

Dit hoofdstuk heeft nu de theoretische ondergrond en structuur gegeven om een huidige en 
toekomstige invulling van de Cash Management-informatievoorziening te kunnen beschrijven, te 
vergelijken en te analyseren. In bet volgende hoofdstuk worden de elementen van bet model uit 
§ 3.1 beschreven voor de huidige situatie van bet Cash Management bij CB. 
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Hoof dstuk 4 Het huidig Cash Management bij Centraal Beheer 

In dit hoofdstuk komt de huidige situatie met betrekking tot de Cash Management-functie binnen 
Centraal Beheer aan de orde. Voor de beschrijving van de huidige situatie is de situatie per 
31-12-1993 als uitgangspunt genomen. 

4.1 Omgeving 

Bij de omgeving horen de financiele markten, de banken, de klanten, herverzekeraars, andere 
verzekerings- maatschappijen, de overheid en overige externe financiele relaties . Ook de overige 
bedrijfsonderdelen en de afdeling Beleggingen warden tot de omgeving gerekend. Reden hiervoor 
is dat de bedrijfsprocessen binnen deze organisatorische eenheden geldstromen veroorzaken die de 
liquiditeitspositie van CB Concern be"invloeden, maar waarin geen sturing door Cash Management 
kan warden uitgeoefend. Daarbij is bet debiteuren- en crediteurenbeheer gedecentraliseerd, 
inclusief bet initiatief tot betalingen en/ of incasso-opdrachten. Ter illustratie het volgende plaatje: 

Financiele markten 
en instellingen 

■ 

■ 

■ 

Treasury/ CM 

■ 

Beleggingen 

geldstromen 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

Banken 

■ 

Geldverkeer 

■ 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

-= 
CM= 
VG= 
E&L = 
F&A = 
PS= 
BO = 
Part= 

informatiestromen over geldstromen en liquiditeitsposities 

Cash Management 
Vastgoed 
Effecten & Leningen 
Financien & Administratie 
Pensioenen 
Bedrijven 
Particulieren 

Figuur 6: Geld- en informariesrromen in de Jzuidige siruarie 
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4.2 De te beheren geldstromen en liquiditeitsposities 

De geldstromen en de daaruit resulterende liquiditeitsposities tot 1 jaar betreffen die van het 
verzekeringsbedrijf (inclusief hypotheken) en beleggingsbedrijf van Centraal Beheer tezamen. 
Enkele geldstroomcategorieen zijn in de volgende figuur weergegeven: 

Premies/ Koopsom -- f---. Uitkeringen 
Centraal 

Herverzekeringen -- Beheer f-. Salarissen 

Rente -- f-. Belastingen 

f---. Herverzekeringen 

Figuur 7: Geldnroomcaregoriei!n 

Daarnaast fungeert de Treasury als agent op de financiele markten voor CB Bank. Van de 
uitgangssituatie is een profielschets van Treasury in bijlage 4 opgenomen. 
Samengevat varieert de opgenomen geldmarktportefeuille jaarlijks tussen de O en 100 miljoen 
gulden en de uitstaande geldmarktportefeuille tussen de 15 en 650 miljoen gulden. 

4.3 Organisatie en werkwijze Cash Management-functie 

Vanuit het standpunt dat het Cash Management-informatiesysteem tevens bestuurlijke informatie 
op moet kunnen leveren voor ES&D en een divisiedirectie (als gedefinieerde gebruikers, zie § 
2.2), kan voor het sturende deelsysteem, behalve de Cash Management-functie ook ES&D en 
divisiedirectie gelezen worden. 

De afdeling en functie Treasury van Centraal Beheer, die momenteel het liquiditeitenbeheer, 
saldobeheer, de geldstroombesturing en het valuta- en renterisicobeheer in haar takenpakket heeft, 
is onderdeel van het directoraat Beleggingen. 
Het organogram van Beleggingen staat in bijlage 5 . Op jaarbasis voert 1 ½ personeelseenheid 
(Cash Manager en assistent) de dagelijkse operationele taken uit. Treasury sluit, als enige voor het 
CB-concern, extern transacties af op de geld-, kapitaal- en valutamarkten. 
De administratieve verwerking van de Treasury-activiteiten gebeurt bij de afdeling Financien & 
Administratie (F&A) van Beleggingen. Aan deze afdeling wordt door Treasury maandelijks 
gerapporteerd over de opbrengsten/ besparingen van uitgezette/ opgenomen gelden. 
De te beheren liquiditeitspositie en geldstromen betreffen die van CB Concern, bestaande uit de 
onderdelen zoals weergegeven in bijlage 2a, met uitzondering van Enzico. 

Betalingsverkeer gebeurt voor het gehele CB-Concern door een aparte afdeling van ES&D, 
Operationeel GeldVerkeer (OGV, onderdeel van OAD), in dit verslag met de oude benaming 
Geldverkeer aangeduid. 

Het (bank-)relatiebeheer, inclusief de onderhandelingen over banktarieven, behoort tot het 
takenpakket van Treasury. Het opstellen en bewaken van de limietenlijst (zie § 3.6) is een 
verantwoordelijkheid van de directie Beleggingen. 

lnvesteringsbeslissingen en debiteuren- en crediteurenbeheer vallen binnen CB onder de 
verantwoordelijkheid van de bedrijfsonderdelen, waarvoor over decentrale administraties wordt 
beschikt. 
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Ondernemingsfinanciering voor de AVCB-Groep behoort tot de taken van de afdeling Finance & 
Control (AVCB-Groep) te Naarden en valt daarmee buiten het kader van dit onderzoek. 
Financieringsvraagstukken betreffende Centraal Beheer Concern worden ad hoc behandeld in 
projecten waarbij de directie van Beleggingen, de divisiedirecties, ES&D en de hoofddirectie 
vertegenwoordigd zijn . 

Het werkterrein van de afdeling Treasury is , gezien de bovenstaande beschrijving, te benoemen 
als dat van Cash Management. 
De werkwijze wordt beschreven per deelgebied om vergelijking met de theorie en met name de 
herkenning van onderkende elementen uit de informatiebehoeften uit het vorige hoofdstuk te 
vereenvoudigen. 

Geldstroombesturing 

Binnen dit functioneel deelgebied is de afdeling Treasury verantwoordelijk voor: 
de bankrekeningenstructuur van zowel het verzekerings- als het beleggingsbedrijf; 
inventarisatie van de geldende bankcondities en -tarieven; het huidige overzicht is 
opgenomen in bijlage 6; 
coordinatie en advisering m.b .t . gebruik van bankrekeningen en keuze van 
betalingsinstrumenten; dagelijks vindt afstemming plaats met Geldverkeer over de externe 
rekening die gebruikt moet worden voor betaalopdrachten van tape of de telefonische 
betalingen. Deze soort betalingen, die bij verwerking als transacties door de bank dezelfde 
valutadatum krijgen als de boekdatum (dag van aanlevering) worden ook wel same-day
value-transacties genoemd of intra-dag mutaties t. o. v . de liquiditeitspositie. 

Op het tijdstip van betalingen wordt door Treasury geen invloed uitgeoefend. De tijdstippen van 
betalingen voor het hele concern, zoals salarisruns, pensioen-uitkeringen, pensioenbijdragen 
(afdracht), VUT-betalingen, belastingen en GAK-premie worden van tevoren voor een heel jaar 
vastgesteld en doorgegeven aan Cash Management. Per maand worden deze bekende geldstromen 
in de op te stellen dagprognose voor die maand verwerkt. Op het moment dat betaalopdrachten 
decentraal ge'initieerd zijn, worden zij direct afgewerkt door de afdeling Geldverkeer. 
Automatische Incasso-tapes worden op eveneens van tevoren (met de klanten overeengekomen) 
vastgestelde data door Geldverkeer ter verwerking aan de bank(en) aangeboden. 

Het aantal betalingen en het volume ervan is als gevolg van de decentrale verantwoordelijkheid 
voor debiteuren- en crediteurenbeheer geen onderwerp van sturing door Treasury. 
Over de prijzen van betaalinstrumenten wordt in principe door Treasury onderhandeld met de 
banken; initiatief hiertoe kan ook vanuit Geldverkeer komen. De keuze van betaalinstrumenten 
wordt vervolgens door Geldverkeer gemaakt, waarover communicatie met Treasury plaatsvindt. 

Liquiditeitenbeheer 

Liquiditeitenplanning, in de zin van sturing binnen de bedrijfsvoering op een van tevoren bepaald 
gewenst liquiditeitsniveau, vindt niet plaats; er wordt wel een liquiditeitenprognose opgesteld door 
prognostiseurs bij de verschillende bedrijfsonderdelen. Dit houdt in dat de afdeling F&A bij 
Bedrijven, Particulieren (inclusief Hypotheekbedrijt), Pensioenen, Beleggingen en Concern 
(ES&D) voorspellen wat de inkomende en uitgaande geldstromen voor hun bedrijfsonderdeel voor 
de komende zes maanden zullen zijn. Consolidatie van deze decentraal opgestelde prognoses vindt 
plaats bij F&A Beleggingen. De liquiditeitsprognose wordt uitgebreid behandeld in § 4.4 bij de 
beschrijving van de huidige informatievoorziening. 
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Op basis van de actuele liquiditeitspositie, de geschatte positie voor de komende dagen, weken en 
maanden (op basis van de zes-maands-prognose) en de mogelijkheden in de markt tot een 
transactie wordt besloten liquiditeit uit te zetten dan wel op te nemen. Beide soorten transacties 
kunnen op dezelfde dag voorkomen, bijvoorbeeld ten behoeve van verschillende juridische 
entiteiten. 
Bij bet sluiten van de transactie zelf zijn nog van belang: 
- de tegenpartij (i.v .m. limietenlijst); 
- het soort transactie; 
- de omvang (wederom i.v.m. limietenlijst); 
- de looptijd en 
- de rente en/of wisselkoers . 

Saldobeheer 

Centraal Beheer heeft een zestigtal bankrekeningen, verdeeld over vier externe banken. Binnen bet 
geheel aan rekeningnummers bij een bank kan een aantal daarvan ondergebracht zijn in een 
zogenaamd circuit. Per circuit is een hoofdrekening gedefinieerd, waarmee de saldi op de overige 
rekeningen van bet circuit worden verrekend. Saldoregulatie voor bet concern gebeurt na 
afronding van de respectievelijke saldi per totaal bankcircuit op f 500.000,-. Voor twee circuits 
(ING en ABN-AMRO) geldt bet officiele calltarief (zie begrippenlijst) als rekening-courant
conditie, wat in de praktijk inhoudt dat bet positieve saldo nog dezelfde dag zonder additionele 
kosten door de bank op een call-rekening wordt gezet. De overige twee circuits (Postbank en 
Rabo) worden 'leeggestort' (met inachtneming van een veiligheidsmarge i.v .m. nog verwachte 
ontvangsten/ uitgaven met same-day-value) naar bet ING-circuit. 

Valuta- en renterisicobeheer 

Valuta- en rente-risicobeheer zoals beschreven in § 3.5 is alleen impliciet terug te vinden bij CB, 
omdat geen sprake is van systematische inventarisatie van de valuta- en renterisico' s waaraan de 
liquiditeitspositie onderhevig is . Met andere woorden: bet valuta- en bet rente-exposure is niet 
gekwantificeerd . 
De posities in vreemde valuta worden regelmatig bei"nvloed door transacties (aan- of verkoop van 
vreemde valuta) in opdracht van bedrijfsonderdelen/ afdelingen. Dit betreft grotendeels de afdeling 
Beleggingen; verzekeringsdivisies hebben vreemde valuta alleen nodig in geval van uitkering in 
bet buitenland. 
Het renterisico over de liquiditeitspositie wijzigt, evenals de liquiditeitspositie zelf, dagelijks. Dit 
gebeurt door : 

de bedrijfsvoering van bet verzekeringsbedrijf, d. w .z. bet afsluiten/ prolongeren/ verlopen 
van verzekeringsprodukten en de geldstroomveroorzakende bedrijfsprocessen daarornheen; 
de transacties uit hoofde van Cash Management; 
de rentestanden op de financiele markten . 

4.4 De huidige informatievoorziening 

Liquiditeit!>prognose: werkwijze en inhoud 

Bij Centraal Beheer kunnen meer financiele prognoses worden onderscheiden. Ten eerste is er het 
budget, een financiele planning gekoppeld aan de activiteitenplannen van de bedrijfsonderdelen 
voor een boekjaar. Per kwartaal wordt de realiteit vergeleken met het budget en worden ramingen 
voor eventueel volgende kwartalen aangepast. Uit het budget volgt een jaarraming van het netto 
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saldo dat beschikbaar is voor beleggingen. Deze jaarrarning is per bedrijfsonderdeel tevens input 
voor de liquiditeitsprognose. 

Centraal Beheer heeft een intern rekening-courantsysteem voor de verdeling van het centrale 
geldverkeer (over externe bankrekeningen) naar de werkrnaatschappijen. Dit On-line Rekening
Courantsysteem (ORCA) kent voor iedere werkrnaatschappij een aantal rekeningnummers. 

De liquiditeitsprognostiseurs bij de bedrijfsonderdelen voorspellen een keer per maand per intern 
rekening-courantnummer van de desbetreffende werkmaatschappijen, de omvang van de 
maandelijks te verwachten netto geldstroom over die (interne) rekening. De prognose is 
voortschrijdend en betreft aldus telkens de eerstkomende zes maanden, met als jaartotaal de 
hierboven genoemde jaarrarning. 
Het budget vormt bij de meeste prognostiseurs de basis voor berekening van de stromen. Bij de 
verdeling over het jaar wordt uitgegaan van ervaring, intui1ie, eventueel toevallige voorkennis en 
evenredigheid . In een enkel geval wordt gebruik gemaakt van trendmodellen, toegepast op de 
aanwezige historie. Raadpleging van de desbetreffende debiteuren- en crediteurenadrninistratie 
gebeurt incidenteel. 
De prognose wordt maandelijks door de prognostiseurs vergeleken met de realisatie van de 
afgelopen maand, die van F&A Beleggingen wordt ontvangen. Het streven is de jaarraming pas in 
een zo laat mogelijk stadium (van het boekjaar) aan te passen i.v.m. de gevolgen voor de 
beleggingsbegroting van een aanpassing van de jaarrarning. Dientengevolge worden in eerste 
instantie de liquiditeitsprognoses voor de resterende maanden (van het boekjaar) gewijzigd. Een 
voorbeeld van de totaalprognose is opgenomen in bijlage 7. 

De liquiditeitsprognose voor een eerstvolgende maand wordt door het Cash Management vertaald 
in een liquiditeitsprognose per werkdag van die maand. Hierbij worden eerst de bekende stromen 
verwerkt (bijvoorbeeld premie-inkomsten op de eerste twee werkdagen van de maand) en 
vervolgens wordt 'de rest' evenredig over de dagen verdeeld. 
Deze dagprognose vormt het dagelijkse startpunt voor de bepaling van de actuele liquiditeitspositie 
door Cash Management en is tevens de basis voor de vergelijking achteraf van de realisatie met de 
prognose. 
Qua historie is de geconsolideerde liquiditeitspositie en het saldo van opgenomen en uitgezet geld 
over de periode 1990-1993 aanwezig. Dit betreft het Centraal Beheer Concern, inclusief 
Beleggingen, Bank- en Hypotheekbedrijf. Bij de schatting van de dagprognose voor de 
eerstkomende maand wordt de historie incidenteel door CM geraadpleegd. 

Het bepalen van de dagelijkse liquiditeitspositie gebeurt middels het opvragen van saldo- en 
mutatiegegevens per bankcircuit. Met uitzondering van de Postbank, waarmee telefonisch contact 
plaats heeft, wordt hier een Electronic Banking-module voor gebruikt. 
's Ochtends tussen 8.30 en 9.00 uur zijn deze gegevens voorhanden. Tijdstippen van 
beschikbaarheid van informatie over de liquiditeitspositie en invloeden daarop zijn belangrijk 
i.v.m. het sluiten van de geldmarkt om 12.00 uur. 

Op basis van de opgevraagde beginsaldi en de voorziene intra-dag-mutaties wordt dagelijks de 
liquiditeitspositie vastgesteld. 
Tevens wordt een inschatting gemaakt van de positie voor de komende dagen (dagprognoses, 
rekening houdend met reeds bekende mutaties), om tot een beslissing over het wel/niet uitzetten of 
opnemen van liquiditeiten te komen. 
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Qua analyse van de werkelijke positie t.o.v. de prognose worden de realisatiecijfers dagelijks in 
een spreadsheetprogramma 'over' de laatst geprognostiseerde cijfers getypt, waarna een het 
programma automatisch de afwijking registreert. Aan het eind van de maand wordt door de Cash 
manager getracht oorzaken voor de afwijkingen te vinden. 

Communicatie over bekende toekomstige geldstromen is te onderscheiden in ultra-korte (dag tot 
eerste week), korte (vanaf een week tot een kwartaal) en de middellange termijn (kwartaal tot een 
jaar). 

Ultra-kort: In de loop van de ochtend komt informatie over de omvang van de tapes 
(betalingen en eventueel Automatische Incasso) en van de telefonische betalingen 
van Geldverkeer binnen. Van een andere afdeling van Beleggingen, Effecten & 
Leningen, komt dagelijks een overzicht van vrijvaldata van lopende transacties. De 
Effectenadministratie levert ook de verrekendata en omvang van aandelen
transacties; deze kennen vaak een 7-dagen-settlement, wat inhoudt dat de 
financiele athandeling van een transactie zeven dagen na afsluiting plaatsvindt. 
Dezelfde soort informatie is beschikbaar van de onderhandse leningen (Leningen 
Op Schuldbekentenis) waarin belegd wordt; hiervan wordt een zgn. 'LOSsenboek' 
bijgehouden met verrekendata en omvang van de transacties. 

Kort: Van de afdelingen Vastgoed en Bedrijfsfinanciering van Beleggingen komt bericht 
zodra een uitgaande geldstroom (investering) wordt voorzien met een indicatie van 
de omvang. Daarnaast komen van de Centrale PersoneelsDienst overzichten met 
de valutadata van salarisbetalingen, pensioen-uitkeringen, pensioenbijdragen 
(afdracht) en VUT-betalingen die verwerkt worden in de dagprognose. Van de 
belastingen en GAK-premie zijn de valutadatum wel, maar de omvang niet precies 
van tevoren bekend en hiervoor wordt een op ervaring gebaseerd bedrag 
gereserveerd. 

Middellang: Door Vastgoed wordt jaarlijks een indicatie gegeven van het kwartaal/ deel van het 
jaar waarin er investeringen verwacht kunnen worden. 

Door de bank en het hypotheekbedrijf van CB, beiden afzonderlijke juridische entiteiten, wordt de 
financieringsbehoefte zelf bepaald en doorgegeven aan Cash Management. 
Het Cash Management sluit in principe op naam van de respectievelijke juridische entiteit 
transacties af op de financiele markten, hoewel gezamenlijke 'grote acties' (met de Holding) 
incidenteel gebruikt worden om schaalvoordeel te behalen. 

Marktgegevens 

Bij het beslissingsproces over aantrekken of uitzetten van liquiditeiten hoort het inventariseren en 
beoordelen van de actuele geldmarktprijzen. Deze worden telefonisch en door verschillende 
bemiddelaars van de geldmarkt (geldmakelaars) doorgegeven, 's ochtends tussen 9 en 10 uur. 
Daarnaast is er een abonnement op het Reuters-screen, een on-line systeem met marktgegevens. 

De tabel uit § 3.6 kan nu worden ingevuld met in de tweede kolom een samenvatting van de 
hiervoor beschreven wijze van informatievoorziening bij CB. Dit schema wordt op de volgende 
pagina gepresenteerd. 
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Informatie-element: Vorm van informatievoorziening bij CB: 

Intern 

Liquiditeitsprognose/ -planning Wordt maandelijks voor de komende zes maanden 
opgesteld bij de bedrijfsonderdelen en geconsolideerd 
bij P&A Beleggingen; de prognose voor de komende 
maand is samen met bekende vaste stromen input 
voor de door Cash Management op te stellen 
liquiditeitsprognose op dagbasis; 

Geldstromenprognose (omvang & AJs opbouw van de liquiditeitsprognose wordt de 
tijdstip) omvang van geldstromen per intern rekening-

courantnummer voorspeld voor een bepaalde maand; 

Liquiditeitspositie/ Saldo Een Electronic Banking-module haalt de actuele 
saldogegevens op van drie banken; een bank wordt 
daarvoor gebeld; reeds bekende intra-dag mutaties 
worden ook door de banken aangegeven; aanvullende 
intra-dag mutaties komen van Geldverkeer (Al-tapes , 
betalingstapes , telefonische (spoed-)betalingen); deze 
gegevens worden handmatig gecombineerd met de 
eerder in een spreadsheet opgestelde dagprognose ter 
bepaling van de uiteindelijk resulterende 
liquiditeitspositie; 

Gebruik van bankrekeningen Geen overzicht aanwezig; 

Overzicht van lopende transacties Transactieregisters worden dagelijks door het Cash 
(hoofdsommen, looptijden en Management bijgehouden; 
rentepercentages) 

Extern 

Limietenlijst (van tegenpartijen & Een dergelijke limietenlijst is aanwezig; Op de lijst 
omvang en looptijd transacties) zelf worden transacties met de betreffende tegenpartij 

genoteerd, zodat de limiet niet overschreden wordt; 

Beleid/ Richtlijnen (risicogrenzen) Beleid inzake Cash Management is niet scbriftelijk 
aangetroffen; wel is volledige matching (d.i. geen 
vorming van extra risico door bet innemen van een 
positie) door CM als beleidspunt genoemd; 
Richtlijnen m.b.t. risico bebben de vorm van een 
limietenlijst; 

Lange termijn-strategie m.b.t. Voor CB is geen lange financiering aangetrokken; 
financiering 

Rekening-courant-condities per bank Overzicht is aanwezig en opgenomen en bijlage 5; 

Bankkosten per transactie in Overzicht is aanwezig (bijlage 5); 
hel betalingsverkeer 

Aantallen betalingen/ ontvangsten Overzicht is niet aa nwezig; 

Betaalmogelijkheden Overzicht is niet aanwezig; 
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Wisselkoersen Wordt dagelijks telefonisch verkregen via 
geldrnakelaars en on-line via het Reuters-screen; 

Rentepercentages per financieel Idem als bij wisselkoersen; 
marktinstrument 

Tabet 5 : Huidige invulling van de Cash Management-informatievoorziening bij CB 

De wijze van tegemoetkoming van het huidige informatiesysteem aan de in § 3.6 genoemde 
prestatie-eisen, afgeleid uit karakteristieken van de CM-functie, is kwalitatief beoordeeld. Een 
overzicht daarvan is in de volgende tabel weergegeven: 
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Karakteristieken van de Prestatie- Wijze van Gevolg 
besturing in de CM- eisen tegemoetkoming 
functie van CB 

Gevoeligheid 
is groot. De geldstromen Frequentie Dagelijks, intra-dag mutaties, Uitkomsten van stuuracties, 
en liquiditeitsposities van voor zover bekend, worden de zoals transacties zijn 
worden direct beIDvloed verwerking dag zelf verwerkt; onvoorspelbaar en kunnen 
door de omgeving van het en opvraging dus ook negatief zijn (risico 
systeem; geldstromen hoog; Van de opgevraagde saldi bij de verhoogd, rentekosten 
zijn, m.u.v. stuuracties, banken is de betrouwbaarheid, hoger etc .); 
irreguliere variabelen. juistheid en volledigheid 

goed; Overschotten worden alleen 
Betrouw- De intra-dag mutaties zijn ultra-kort tot kort uitgezet, 
baarheid, regelmatig Diet allemaal bekend omdat Diet van de prognose 
juistheid (worden Diet of Diet volledig kan worden uitgegaan; dit 
en volledig- doorgegeven); betekent gederfde rente-
heid van De liquiditeitsprognose laat qua opbrengsten ( omdat het 
gegevens; betrouwbaarheid, juistheid en achteraf gezien vaak langer 

volledigheid nog het meest te had kunnen worden 
wensen over; uitgezet); 

Stabiliteit 
is klein; de liquiditeits- Zie Idem als boven; Idem; 
positie verandert hierboven; 
dagelijks van omvang en 
vaak ook van waarde; 

A.antal variabelen en 
relaties daartussen 
Het aantal irreguliere Complexiteit Het systeem bij CB is een Functie kan Diet 
variabelen is groot, omdat in omvang complex geheel van procedures gellltegreerd uitgevoerd 
er veel klanten en van het en communicatielijnen voor alle worden; uitkomsten van 
andere financiele relaties informatie- informatiebehoeften buiten de stuuracties kunnen 
zijn (van het hele systeem banksaldi; er is geen suboptimaal zijn vanwege 
CB Concern). groot; communicatie met de het ontbreken van 
Het aantal gebruikte verzekerings divisies over het totaaloverzicht; 
stuurvariabelen in de zin bekende geldstromen en de door 
van geldmarkttransacties Hoge eisen hen afgegeven prognose is Diet 
blijkt beperkt tot m.b.t. betrouwbaar; 
kasgeldleningen, call-geld selectie-
en onderhandse leningen en Het systeem is van een hoog 
(allen O/G en U/G); aggregatie- aggregatieniveau, maar is 
saldoregulatie vindt over mogelijk- beperkt in selectie- en 
de vier bankcircuits heden en analysemogelijkheden, omdat 
plaats, waarbij alleen naar responsie- met totalen gewerkt wordt. 
het totale saldo per circuit snelheid 
(hoofdrekening) gekeken Responsiesnelheid is afhankelijk 
wordt. van het soort vragen dat aan het 
Het aantal doelvariabelen systeem gesteld wordt en vooral 
is beperkt tot het indekken van de vaardigheid van de 
van het bekende risico gebruiker in het omgaan met de 
(principe van volledige gebruikte software; 
matching; 
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Beheersbaarheid 
variabelen 
Irreguliere variabelen: Responsie- Zoals hierboven al aangegeven Uitkomsten van uitvoering 
deze zijn per definitie niet snelheid en zijn de opgevraagde banksaldi Cash Management-functie 
te beheersen en groot in frequentie dagelijks up-to-date; de intra-dag moeilijk te voorspellen en 
aantal; van mutaties, die eveneens bepalend te beoordelen; 
Stuur- en doelvariabelen: verwerking zijn voor het valutaire saldo 
effectiviteit van transacties hoog; van een dag echter niet; Geen leereffect door 
van tevoren niet volledig ontbreken van analyse van 
bekend, omdat Bewaartijd De historie van de liquiditeits- de historie; 
onverwachte geldstromen van positie wordt in een spreadsheet 
de liquiditeitspositie van gegevens bewaard, maar niet systematisch Geen verbetering van de 
een valutadag nog kunnen lang of in samenhang met de prognose of de aanlevering 
bei"nvloeden; (ten behoeve ondernomen stuuracties en van additionele infonnatie 

van prognoses geanalyseerd. over bekende stromen 
analyse); wegens gebrek aan 

De transacties worden apart communicatie/ 
geregistreerd en alleen in termen terugkoppeling . 
van opbrengsten ten opzichte 
van alternatieven in de markt 
geanalyseerd en gerapporteerd; 
De oorzaken van de noodzaak 
tot bijsturen (de ontstane liquidi-
teitspositie en de onbekendheid 
daarvan van tevoren) worden 
dus niet geanalyseerd; 
afwijkingen van de prognose 
worden geregistreerd en eens 
per maand wordt getracht er een 
oorzaak aan te koppelen, zonder 
overleg met divisies en zonder 
rapportage ervan. 
Deze gegevens blijven op 
diskette bewaard. 

vervolg op volgende pagina ► 
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Voorspelbaarheid 
variabelen Lange bewaartijd Zie ook hierboven; Uitkomsten van 
Irreguliere variabelen: van gegevens; stuuracties 
onzekerheid Gegevens worden onzeker en moeilijk 
is groot, maar de waarde bewaard, maar zijn meetbaar; 
ervan is nauwkeurig Responsie- door veranderingen 
meetbaar, tijdshorizon snelheid hoog in de organisatie en Suboptimaal gebruik van 
kan !anger dan een jaar zijn (meetbare verdeling van instrumenten: 
en het aantal te voorspellen variabelen); verantwoordelijk- Overschotten worden 
variabelen is groot; heden niet altijd alleen ultra-kort tot kort 
Stuurvariabelen: 100 % meer relevant; uitgezet, omdat niet van 
zekerheid, de waarde ervan de prognose kan worden 
is nauwkeurig meetbaar, de Verwerking van uitgegaan; dit betekent 
tijdshorizon is tot een beschikbaar gekomen gederfde rente-
jaar en het aantal variabelen gegevens gebeurt opbrengsten (omdat het 
is beperkt; door opname in de achteraf gezien vaak 
Doelvariabelen: onzekerheid spreadsheettoepassing !anger had kunnen 
m.b.t. waarde; is we! en de snelheid hangt worden uitgezet); 
meetbaar, tijdshorizon is af van degene die 
een jaar. invoert; 

Reactiepatroon 
Wisselvalligheid in Hoge responsie- De responsiesnelheid en Uitkomsten van 
verstoringen is snelheid en alertheid van het systeem stuuracties 
niet zo groot, omdat de alertheid van het hangt bij CB af van de suboptimaal als 
liquiditeitspositie dagelijks systeem; persoon die uitvoert; verstoringen niet 
wordt bei:nvloed, maar de verstoringen worden niet opgemerkt worden. 
omvang van die invloed kan Presentatievorm automatisch zichtbaar en 
we! verschillen. van verstoringen in het geval van intra-dag 

opvallend; mutaties niet altijd 
kenbaar gemaakt; 
Dankzij de eigenschappen 
van het Electronic Mail-
systeem dat voor de 
melding van telefonische 
betalingen wordt 
gebruikt, wordt er een 
piepsignaal afgegeven 
wanneer er een bericht 
arriveert; 

Tabel 6: Prestatie-eisen van he/ huidige Cash Management-sys/um geevalueerd 

Duurzaamheid 
Het huidige informatiesysteem is een complex geheel van geautomatiseerde systemen, handmatige 
invoer, communicatielijnen en procedures, dat niet inzichtelijk is gemaakt. De 
spreadsheettoepassingen zijn sterk persoonsgebonden en inflexibel qua definitie en interpretatie. 
Een nieuw soort geldstroom kan niet snel erin worden opgenomen. De kans op fouten bij de 
handmatige invoer is groot. 

Gebruiksvriendelijkheid 
De leertijd is, gezien het bovenstaande, aanzienlijk en het geheel is niet gedocumenteerd, afgezien 
van de manuals van de gebruikte software. Het bedieningsgemak is afhankelijk van de kennis en 
vaardigheid van de gebruiker met de gebruikte spreadsheetsoftware en de Electronic Banking
module. 
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Integreerbaarheid 
De benoeming, definitie en mate van detail van geldstromen en de liquiditeitspositie is niet 
afgestemd met de bedrijfsonderdelen. Het huidige Cash Management-systeem bekijkt en 
interpreteert de geldstroominformatie op een hoog aggregatieniveau en beschikt over weinig 
selectiemogelijkheden. 

Doelmatigheid 
Een kosten-/batenanalyse van de Cash Management-informatie en/of het -systeem is niet 
beschikbaar. 

Na deze beschrijving van de huidige invulling van de functionele en prestatie-eisen van het 
informatiesysteem bij CB kan worden geconcludeerd dat: 

een aantal informatie-elementen (zie tabel 4) ten behoeve van de geldstroombesturing en 
advisering van de afdeling Geldverkeer in het betalingsverkeer ontbreekt en deze taken 
niet of op onsystematische wijze uitgevoerd worden; 
vooral de kwaliteit van de vanuit de bedrijfsonderdelen geleverde informatie te wensen 
overlaat in termen van betrouwbaarheid, juistheid, volledigheid, waardoor de performance 
van de Cash Management-functie moeilijk te meten is; resultaten zijn niet te relateren aan 
beslissingsomstandigheden; 
het informatiesysteem van Cash Management complex, niet duurzaam (flexibel), niet 
inzichtelijk, niet integreerbaar en niet op kosten en baten te beoordelen is. 

Bij de opzet en vooral de fysieke invulling van een informatiesysteem voor de Cash Management
functie in de toekomstige situatie bij CB Concern kan nu met de geconstateerde tekortkomingen 
rekening worden gehouden. 
Door uit te gaan van de in de theorie beschreven informatiebehoeften (functionele eisen) en 
prestatie-eisen, afgeleid uit karakteristieken van de Cash Management-functie, wordt eerst 
vergeleken welke daarvan gelden voor de nieuwe functie bij CB Concern (hoofdstuk 5). 
Vervolgens wordt in de stap daarna afgewogen op welke wijze de knelpunten in de 
informatievoorziening kunnen worden opgelost. 
Uitgangspunt daarbij is dat in het toekomstige systeem de tekortkomingen van het huidige 
informatiesysteem worden ondervangen. 
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Hoof clstuk 5 De Cash Management-functie in de toekomst 

5.1 GroepsTreasury als nieuw element in de omgeving 

Dit is de enige paragraaf van dit hoofdstuk waar de gehele GroepsTreasury-organisatie aan bod 
komt; de rest van de paragrafen concentreren zich op de elementen c.q. richtlijnen die betrekking 
hebben op de Cash Management-functie die bij CB Concern wordt ondergebracht. In de GT
organisatie wordt gesproken over de functie Treasury-referent, wat in dit verslag gei'nterpreteerd 
wordt als de door de projectgroep gekozen invulling van de Cash Management-functie. 

Na de overgang per 1 januari 1994 van CB Beleggingen naar AVCB-Beleggingen en dat van CB 
Bank naar A VCB-Bank, is in de loop van dit jaar Treasury aan de beurt. A VCB-Groepstreasury 
(kortweg GroepsTreasury) is een nieuwe afdeling van de AVCB-Groep, die financiele diensten 
aanbiedt aan de concerns die deel uitmaken van de AVCB-Groep. Het organogram van deze 
nieuwe situatie wordt hieronder gepresenteerd en is uitgebreid terug te vinden in bijlage 8. 

AV Holding 
TR 

Finance & Control 

CB Holding 
TR 

Figuur 8: Organogram AVCB-Treasury 

Raad van Bestuur 
AVCB·Groep 

Banken-divisie 

- Staal 
· AVCB Bank 
- Avero Bank 

Treasury AVCB 

AVCB Beleggingen 
TR 

Zilveren Kruis 

GroepsTreasury (GT) gaat in haar gecombineerde lijn/ staf-functie zorg dragen voor de beheersing 
van de financiele risico's van de AVCB-Groep en is verantwoordelijk voor het saldo-, 
liquiditeiten- en valutabeheer. GT is medeverantwoordelijk voor corporate finance, naast de 
Directie Beleggingen, de hoofddirecties der concernonderdelen, de afdeling Finance & Control 
van AVCB en de Raad van Bestuur. Finance & Control is functioneel verantwoordelijk voor de 
(beoordeling en toetsing van de) AO en IC van de Treasury-organisatie, zowel binnen GT als 
binnen de concerns. 

De GT gaat de concerns bankprodukten aanbieden tegen marktconforme voorwaarden met een 
gunstige prijsstelling, te bereiken door schaalvoordelen en het gebruik van moderne financiele 
instrumenten. 
De beleidsuitgangspunten van de Raad van Bestuur aangaande deze opzet van de treasury-functie 
zijn: 

GT is een groepsondersteunende, resultaatverantwoordelijke functie, gericht op het beheer 
van financiele posities, stromen en risico's voor zover die buiten de verantwoordelijkheid 
van het beleggings-, bank-, hypotheek- en het verzekeringsbedrijf vallen; 
de relaties tussen kernbedrijf, Raad van Bestuur, Directie Beleggingen, Treasury
referenten en GT worden 'contractueel' geregeld in de vorm van richtlijnen, omschrijving 
van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, etc .. De bedrijfsonderdelen kunnen zo 
functioneel aangestuurd worden door GT, onafuankelijk van juridische en hierarchische 
relaties. 
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Er is expliciet gesteld dat de concerndirecties hierarchisch verantwoordelijk zijn voor de Treasury
referenten. Aan de referenten zijn functionele verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
gedelegeerd t. a. v.: 

de uitvoering van bet treasurybeleid van bet eigen concern (hieronder wordt 
liquiditeitenbeheer, rente- en valutarisicobeheer, geldstroombesturing en bankrelatiebeheer 
verstaan); 
bet afsluiten van transacties met GT. 

Voor de Treasury-referent CB Concern is de GroepsTreasury de enig toegestane tegenpartij voor 
transacties . Daarmee behoort GT nu tot de omgeving van de Cash Management-functie. De 
financiele markten blijven tot de omgeving behoren, om periodiek de door GT gehanteerde prijzen 
te kunnen toetsen aan de 'werkelijke' marktprijzen. 
In de volgende figuur wordt de nieuwe route van geldstromen en informatiestromen weergegeven: 

GroepsTreasury 
AVCB 

■ 

■ 
■ 

TR,CM 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

Overige externe 
relaties 

Banken 

■ 
■ 

Geldverkeer 
...II 

■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 

■ [iJ ~ ~ ■ 
■ 
■ 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 

- = geldstromen 

- = informatiestromen over geldstromen 

TR= Treasury Referent CB Concern 
CM= Cash Management 
PS= Pensioenen 
BO = Bedri jven 
Part= Particulieren 

Figuur 9: Geld- en informatiestromen in de toekomstige situatie 

5.2 De toekomstige geldstromen 

Om de omvang van de door de Treasury-referent CB Concern te beheren liquiditeiten in te 
schatten zijn de geldstromen bij de bedrijfsonderdelen ge"inventariseerd. Hierbij is gekeken naar 
karakteristieken als omvang, richting, frequentie, valuta, mate van zekerheid van daadwerkelijk 
plaatsvinden van de stroom (bijv. gecontracteerd t.o.v. geschat), samenstelling (aantal 
substromen), timing (tijdstip in termen van een dag, week of maand) en een indicatie van de 
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onzekerheid m.b.t. timing en omvang. 
Een dergelijk overzicht van de geldstromen in een onderneming kan op verschillende manieren 
totstandkomen. Een onderscheid is dat tussen de top-down- en bottom-up-benadering bij de 
inventarisatie. Een ander is dat van de indirecte methode en de directe methode van berekening. 
Bij de top-down-benadering wordt vanuit het hoogste aggregatieniveau naar de stromen gekeken, 
in dit geval vanuit Concern/ Geldverkeer, nl. daar waar stromen de organisatie binnenkomen en 
verlaten . De bottom-up-benadering begint bij het laagste organisatorische niveau waar 
geldstroomveroorzakende bedrijfsactiviteiten worden verricht en het benoemen van de 
bijbehorende stromen, steeds een niveau klimmend tot aan concernniveau . 
Het indirect berekenen van geldstromen betekent dat de stromen achteraf worden afgeleid uit de 
opgestelde financiele overzichten, zoals balans, resultatenrekening en Staat van Herkomst en 
Besteding van Middelen. Directe berekening houdt berekening op basis van het kas- of grootboek 
in, oftewel op basis van de werkelijk geregistreerde stromen. 
De meest directe manier van berekenen gaat uit van het daadwerkelijke geldverkeer en de saldi op 
de externe rekeningen (liquiditeitspositie en kasmutaties). 

Bij de inventarisatie binnen dit onderzoek is een top-down-benadering gevolgd, omdat het om een 
globale inschatting ging. Daarbij is gebruik gemaakt van de liquiditeitsprognoses die nu 
grotendeels opgesteld worden aan de hand van het budget, zodat er sprake is van een indirecte 
methode bij deze bepaling van de omvang van de geldstromen. 
Vanwege de overgang van CB Beleggingen in AVCB-Beleggingen per 1-1-1994, is de laatste 
afdeling als apart 'concern' gedefinieerd in de GT-organisatie met een eigen Treasury-referent. De 
geldstromen van en naar Beleggingen zijn daarom bij deze inventarisatie buiten beschouwing 
gelaten. In bijlage 9 zijn de afzonderlijke overzichten per bedrijfsonderdeel opgenomen. 

5.3 De Treasury-referent 

In deze paragraaf worden de taken en bevoegdheden van de Treasury-referent ge1ntegreerd 
beschreven met de werkwijze van GroepsTreasury, omdat een aantal Cash Management-taken 
voor CB Concern (en de overige concerns in de AVCB-Groep) door GT uitgevoerd gaan worden. 
Allereerst wordt een overzicht gegeven van de taken van de Treasury-referent, zoals die opgesteld 
zijn door de Adviesgroep Treasury Management (zie literatuurlijst). 

Taken Treasury-referent 

Deze functie omvat: 
- Gegevensverzameling: 

- Interpretatie & Analyse: 

- Veredeling: 

- Rapportage: 

het verzamelen van gegevens van het concern m.b.t. de omvang, 
aard en ontwikkeling van liquiditeits-, rente- en valutaposities, 
geld- en betaalstromen; 
het analyseren van de gegevens tegen de achtergrond van 
historische en toekomstige ontwikkelingen, voor zover bekend en 
verwacht, alsmede het verklaren van oorzaken en gevolgen van de 
waargenomen feiten voor de posities en resultaten van de groep; 
Het combineren en veredelen van de verzamelde gegevens tot 
managementrapportages en tot een liquiditeitsprognose, conform de 
voorschriften van GT; 
het produceren van periodieke rapportages, overzichten en 
specificaties en de verzending daarvan; 
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- Toelichting: 

- Transacties: 

- Kwaliteitsbewaking: 

het mondeling en schriftelijk toelichten van de verstrekte 
informatie (indien nodig); 
bet op rond van de verzamelde gegevens afsluiten van valuta- en 
rentetransacties met de GT; 
bet voortdurend volgen van de kwaliteit en waardering van 
ontvangen en verstrekte informatie; 

- Produktontwikkeling: bet voorstellen aan en adviseren van de concerndirectie en 
groepstreasurer inzake bijdragen aan produktontwikkeling voor de 
concerns en groepsmaatschappijen, voor zover de financiele 
component daarin een belangrijke rol speelt. 

Liquiditeitenbeheer 

Uitgangspunten voor de opstelling van de werkwijze van de GroepsTreasury zijn geweest: 
per juridische entiteit zijn er gescheiden bankrekeningen voor bet verzekerings- en 
beleggingsbedrijf; 
tussen de Treasury-referent en GT is sprake van gedwongen winkelnering; 
transacties van de referent met GT zijn gebaseerd op de totale positie van het CB Concern 
en er worden op concernniveau in principe geen extra renterisico's aangegaan (volledige 
matching), tenzij de concerndirectie van CB hierover met GT overeenstemming bereikt. 

Intern Liquiditeitenbeheer 

Hieronder valt het liquiditeitenbeheer van het CB Concern. Belangrijk onderscheid ten opzichte 
van de huidige situatie is dat tussen de externe bankrekeningen en de bijbehorende geldstromen 
van het verzekeringsbedrijf en die van Beleggingen. 
De jaarlijks te budgetteren overschotten van de werkmaatschappijen onder de divisies van het 
verzekeringsbedrijf worden in overleg met A VCB-Beleggingen vertaald in een mix van 
beleggingen voor het betreffende boekjaar. De scheiding van rekeningen en geldstromen dient 
tevens te voorkomen dat de respectievelijke referenten van het Concern en van Beleggingen aan 
GT over dezelfde rekeningen e.g. saldi rapporteren. 

Vervolgens wordt een periodiek afstortingsschema vastgesteld van de betreffende verzekerings
rekening(en) naar de beleggingsrekening. Dit gebeurt in een overleg tussen de zogenaamde 
kapitaalverschaffer (de verzekeringsdivisies ten behoeve van de verschillende werkmaatschappijen) 
en vermogensbeheerder (AVCB-Beleggingen). 

De divisies stellen maandelijks een 12-maands voortschrijdende liquiditeitsprognose op. De 
verzameling van deze prognoses alsook de afstortingsschema's worden door de Treasury-referent 
tot een liquiditeitsprognose voor bet concern verwerkt. Data van afstortingen worden door de 
Treasury-referent apart en tijdig aan GT doorgegeven. 

De treasury-referent stelt aldus voor het concern een geconsolideerde liquiditeitsprognose op, 
gecorrigeerd voor reeds geplande afstortingen. 
Op basis van de dagelijks te bepalen werkelijke liquiditeitspositie van het Concern sluit de 
Treasury-referent geldmarkttransacties met GT af. Mismatches t.o.v. de prognose zijn daarbij in 
principe niet toegestaan (beleidspunt van de Raad van Bestuur) . 
Naarmate de jaarprognose nauwkeuriger en bet bijbehorende afstortingsschema naar Beleggingen 
meer daarop aansluit zullen de transacties van de referent op concernniveau een meer en meer 
kortlopend karakter hebben ter optimalisatie van het rendement van 'toevallig' (niet voorzien) 
ontstane posities. 
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Het externe liquiditeitenbeheer (zowel uitzettingen als opnames) en de bantering van de 
limietenlijst daarbij zijn taakgebieden die geheel binnen GT uitgevoerd gaan worden. Met 
uitzondering van de aan te leveren liquiditeitsprognose voor het concern ten behoeve van het 
besluitvormingsproces, is er geen relatie tussen referent en GT op deze gebieden. Om deze twee 
redenen worden zij hier niet verder toegelicht. 

Werkkapitaalbeheer 

GT draagt voor het werkkapitaalbeheer een adviesverantwoordelijkheid t.o.v. het Concern. 
Daarom dient de referent jaarlijks per werkmaatschappij een rapportage op te stellen over 
debiteurentermijnen, analyse van de 'leeftijd' van de debiteurenportefeuille, crediteurentermijnen 
en de omgang met geboden korting bij snelle betaling. 
Het werkkapitaalbeheer blijft een decentrale verantwoordelijkheid van de bedrijfsonderdelen. 

Saldobeheer 

De werkwijze van de Treasury-organisatie m.b .t. saldoregulatie is hieronder kort beschreven, 
omdat de resterende taken op CB Concernniveau zeer beperkt blijven. 
De treasury-referent dient dagelijks de intra-dag mutaties te verzamelen voor het CB Concern en 
dit gecomprimeerd, per (bank-)circuit en per valutadag aan te leveren aan GT. 
De dagelijkse externe saldoregulatie van de Groep wordt door GT uitgevoerd. 
Ieder kwartaal ( op een vaste dag) reguleert de treasury-referent de saldi op de individuele 
rekeningen van werkmaatschappijen om het ontstaan van grote tegengestelde saldi te voorkomen 
en informeert GT daarover. 

Geldstroombesturing 

In de GT-organisatie wordt uitgegaan van de externe en interne rekeningenstructuur zoals die nu 
georganiseerd is . Deze wordt aangevuld met de nieuwe externe rekeningen van GT en het 
betalingsverkeer wordt uitgevoerd door de afdeling Geldverkeer van CB Concern. 
Om een overzicht te verkrijgen van de aard, kosten en kwaliteit van de bancaire dienstverlening 
en het totaal aan bankrelaties te bewaken, krijgt GT als enige binnen de A VCB-Groep het recht 
om bankrekeningen te openen. De aanvraag hiervoor vanuit een werkmaatschappij dient via de 
treasury-referent Concern te lopen. 
De concerndirecties zijn verantwoordelijk voor de geldstroombesturing binnen het eigen concern. 
GT stelt een kwaliteitsstandaard en draagt een adviesverantwoordelijkheid t.o .v. de concerns . 

GT onderhandelt met de banken over condities van (betaal- en incasso-) instrumenten voor de 
gehele Groep. Naast bijv . stuksprijzen per instrument, dient door GT ook prijsafspraken te 
worden gemaakt over afname van Electronic Banking' informatieprodukten, om hierbij eveneens 
schaalvoordelen te realiseren. 
Om concerns hierin advies te kunnen verlenen moet GT over een totaaloverzicht per concern 
(treasury-referent) beschikken over de afname van instrumenten. Dit zal worden opgesteld op 
basis van de afrekeningen van de banken. 

De referent gaat per werkmaatschappij de geldstroombesturing bewaken o.a. aan de hand van het 
verkregen overzicht van GT over het gebruik van instrumenten. Doe! hiervan is de 
werkmaatschappij te kunnen wijzen op mogelijke verbeteringen op dit vlak. Periodiek is het de 
bedoeling de referent aan GT te laten rapporteren over de geldstroombesturing, zodat 
verbeteringsmogelijkheden en/of knelpunten kunnen worden gesignaleerd. 
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De conclusie die uit dit schema getrokken kan worden is dat voor de operationalisering van de 
Cash Management-functie bij CB Concern nog invulling gegeven moet worden aan alle 
basiselementen van een Cash Management-informatiesysteem, zoals opgesomd in § 3.6 (pag. 21). 

Yoor de prestatie-eisen die aan de toekomstige invulling van de informatievoorziening zijn 
verbonden, wordt verwezen naar de theorie uit § 3.6 en aan hetgeen daarover gesteld is aan het 
eind van het vierde hoofdstuk. Yeel van de geformuleerde knelpunten in het volgende 
hoofdstukken zijn direct gerelateerd aan de geconstateerde tekortkomingen van het huidige 
informatiesysteem en de daaraan verbonden conclusies . 
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Hoof dstuk 6 Knelpuntanalyse en verbeteringsvoorstellen 

6.1 Knelpunten 

Omgeving 

Algemeen knelpunt is onduidelijkheid omtrent het tijdstip van operationeel worden van de 
nieuwe Treasury-organisatie. 

2 Concernbeleid van de hoofddirectie van CB Concern inzake de nieuwe Cash Management
activiteiten bij Concern ontbreekt. Meer specifiek is geen beleid geformuleerd voor de 
verdeling van het resultaat van het Cash Management. 

3 De mogelijkheden tot sturing binnen de bedrijfsvoering op basis van geldstroominformatie 
bij de bedrijfsonderdelen en Concern zijn niet bekend of onderzocht. Dit heeft tot gevolg 
dat planning en beheersing van stromen en posities bij de bedrijfsonderdelen niet mogelijk 
wordt geacht. 

4 In de beleidsnota van GT staat dat zij een adviserende en coordinerende rol speelt naar het 
CB Concern op het gebied van informatieprodukten van de banken. GT onderhandelt over 
de condities en tarieven van deze informatieprodukten met als doe! schaalvoordelen te 
realiseren voor de AVCB-Groep. 
Er is geen advies/ richtlijn over informatieprodukten van banken (EB-modules) 
geformuleerd. 

Geldstromen en liquiditeitsposities 

5 Zolang financiele afwikkelingen van transacties van A VCB-Beleggingen via dezelfde 
externe bankrekeningen als de geldstromen van het CB Concern verlopen, is het voor de 
Treasury-referent onmogelijk de liquiditeitspositie van het CB Concern te bepalen. Pas na 
scheiding van deze stromen, ook in het externe geldverkeer, kan de Cash Management
functie bij Concern verantwoordelijk gesteld worden voor een afgescheiden object van 
(liquiditeiten-)beheer. 

De Cash Management-functie 

6 De beslissingsomstandigheden van een transactie zijn in het verleden niet vastgelegd. Of 
een opgetreden overschot/ tekort van liquiditeit had kunnen worden voorkomen en zo ja, 
op welke wijze, is daarom niet te analyseren. 

7 Kosten-baten-analyses van betaalinstrumenten en -methoden zijn niet gedocumenteerd . 
Onderzoeken naar tarieven en onderhandelingen met banken daarover gebeuren ad hoc, 
waardoor in bet gebruik van betaalinstrumenten op ongestructureerde manier wijzigingen 
optreden. 

8 Richtlijnen over de administratieve organisatie en interne controle zijn niet geformuleerd 
voor de Treasury-referent-functie. Hierdoor is het formuleren van de eisen m.b.t. de 
administratieve capaciteiten van een toekomstig Cash Management-informatiesysteem niet 
af te ronden . 
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Het Cash Management-systeem 

Naast de constatering aan het eind van § 5.4 dat de invulling van de informatievoorziening voor 
de toekomstige Cash Management-functie ontbreekt, zijn een aantal knelpunten m.b.t. de huidige 
situatie geformuleerd. Een nieuwe opzet van de informatiesysteemelementen zal hier rekening mee 
moeten houden. 

Liquiditeitsprognose 

9 Het ontbreken van statistische trendanalyse van de opgeslagen historie van de 
liquiditeitspositie van het concern; daardoor kan niet bekeken worden of het voorkomen 
van een surplus of tekort in een terugkerend patroon past of een afwijking is die apart 
verklaard dient te worden. Nog belangrijker is dat een eventueel wel aanwezige trend in 
de liquiditeitspositie niet in de liquiditeitsprognose verwerkt kan worden. 

10 De gebruiker (Cash Management in dit geval) van de informatie is niet bij de opzet van 
het liquiditeitsprognose-systeem betrokken en er is geen communicatie over de 
informatiebehoefte geweest. Als gevolg daarvan is het doel en gebruik van de 
liquiditeitsprognose bij Cash Management bij de bedrijfsonderdelen niet bekend. 

11 Het ontbreken van communicatie over de (kwantitatieve) resultaten van CM. 

12 De mate van nauwkeurigheid van de gebruikte prognosemethoden is niet gekwantificeerd 
noch zijn de methoden recentelijk met alternatieven vergeleken. 

13 Tussen de verzekeringsdivisies en de huidige Cash Management-functie is geen 
communicatie over verwachte of reeds bekende grote uitgaven of inkomsten (bedragen 
boven f500 .000,-) op een bepaalde datum. 

14 Afwijkingen groter dan een a twee miljoen gulden werden in het verleden min of meer 
consequent (er traden veel personele verschuivingen op) geanalyseerd. Van de resultaten 
van de analyse werd maandelijks een rapport opgesteld. In verband met de op komst 
zijnde AVCB-Treasury heeft een dergelijke analyse van afwijkingen sinds oktober 1993 
niet meer plaatsgevonden en tot het moment van invoering van de nieuwe organisatie zal 
dit ook niet meer gebeuren. 

15 Het overzicht met bankcondities (bijlage 5) is maar tot 1992 bijgewerkt; de actuele 
bankcondities zijn daarom moeilijk te inventariseren en te beoordelen op actualiteit; op 
eventuele onderhandelingen met de banken daarover is men niet dus voorbereid . 
De historie van geldmarktcondities is bijgewerkt tot maart 1993 en dus niet up-to-date. 

I nformatiebehoeften 

16 Belangrijk knelpunt in de huidige situatie en aanleiding tot dit onderzoek is de signalering 
van een informatiebehoefte bij ES&D. In de loop van het onderzoek zijn een aantal andere 
gebruikers van geldstroominformatie geYdentificeerd . De geYnventariseerde 
informatiebehoeften van deze gebruikers worden hieronder beschreven. 
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Allereerst wordt er onderscheid gemaakt naar de verschillende informatiebehoeften op het gebied 
van de geldstromen, van: 
1 A VCB-Beleggingen; 
2 AVCB-GroepsTreasury; 
3 ES&D; 
4 (Financiele) Divisiedirecties; 
5 Treasury-referent CB Concern, oftewel de Cash Management-functie bij Concern. 

Informatiebehoefte van: 

A VCB-Beleggingen: Netto te beleggen posities en bijbehorende looptijd per 
werkmaatschappij voor een boekjaar; vervolgens het gezamenlijk 
op te stellen afstortingsschema; 

A VCB-GroepsTreasury: Netto liquiditeitspositie van het concern, resterend na bet opstellen 
van de liquiditeitspositie per werkmaatschappij 
(vermogensverschaffer) en het afstortingsschema naar Beleggingen; 

ES&D: Kwartaaloverzicht van de omvang van gerealiseerde financiele 
posities en stromen, alsmede de samenstelling ( onderliggende 
stromen) en herkomst (werkmaatschappij en bedrijfsonderdeel) 
ervan. 

Divisiedirecties: a Pensioenen: overzicht van de omvang van de jaarlijkse stromen, 
per soort stroom (premie, uitkering, kosten (voor zover uitgaven)); 
b Bedrijven: benoeming van de belangrijkste stromen, de omvang 
op jaarbasis en de voorspelbaarheid ervan; 

Cash Management-functie: 

c Particulieren: totaaloverzicht van belangrijkste geldstromen per 
jaar, maar i.v.m. de ontwikkeling van de segmentatie van 
beleggingen (zie knelpunt 19) op termijn ook de stromen per 
produkt/ beleggingsentiteit. 

- omvang van de liquiditeitsposities van de werkmaatschappijen 
van bedrijfsonderdelen en hun tijdstip van optreden; 
- de samenstelling van de posities; 
- de voorspelbaarheid van de onderliggende stromen; 
- de looptijd van posities; 
- het bijbehorende renterisico wat gelopen wordt; 
- de valutasoort van de te verwachten stromen; 
- de plaats in de organisatie waar de stromen ontstaan c.q. 
geadministreerd c.q. ge'ind worden en de gemiddelde 
doorlooptijden (termijnen) daartussen; 
- alternatieven van afdekkingstransacties, waarvan bij GT gebruik 
gemaakt had kunnen worden . 

Voor de elementen van de informatiebehoefte die betrekking hebben op de geldstromen van de 
bedrijfsonderdelen, is een Cash Management-functie bij Concern aangewezen op de medewerking 
van de bedrijfsonderdelen. Niet alleen 'ontstaan' de geldstromen decentraal, maar ook worden 
debiteuren en crediteuren decentraal geadministreerd en beheerd . 
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Vervolg knelpunten: 

17 Noch de gemiddelde omvang van uitzetting en gemiddelde termijn, noch de rentetypische 
eigenschappen van de oorspronkelijk ontstane positie worden bijgehouden of geevalueerd. 
Dit houdt in dat het 'exposure' op een bepaald moment niet bekend is . 

18 Kwantificering van het te behalen resultaat van Cash Management op concernniveau is 
alleen op basis van fictieve liquiditeitsposities mogelijk, omdat de historie van de 
liquiditeitspositie die van het verzekeringsbedrijf, het bank- en het beleggingsbedrijf 
gezamenlijk betreffen. 

19 Bij Beleggingen is tegelijkertijd een ontwikkeling gaande van segmentatie van de 
beleggingen naar zogenaamde beleggingsentiteiten, wat concerns, werkmaatschappijen, 
maar ook produkten kunnen zijn . De genoemde jaarlijkse vaststelling van gewenste 
beleggingen tussen vermogensverschaffer (entiteit, uit het verzekeringsbedrijf of derden) 
en vermogensbeheerder (uit hoofde van beleggingen) met bijbehorend afstortingsschema is 
dus nog toekomstmuziek. 
In het ontwerp van een Cash Managementsysteem bij Concern, wat rekening zal moeten 
houden met alle voorkomende geldstromen, dient dit te worden meegenomen. Concrete 
uitspraken over de grootte en valuta van die stromen zijn echter nog niet te doen. 

20 Kwantitatieve voorspelmodellen uit de literatuur/ statistiek zijn niet toepasbaar op de 
voorspelling van Iiquiditeit op concernniveau, omdat: 
- de beschikbare historische gegevens stromen en posities bevatten die in de toekomstige 
situatie niet tot de verantwoordelijkheid van de Cash Management-functie bij CB Concern 
gerekend kunnen worden. 

6.2 Verbeteringsvoorstellen 

Op korte termijn zal de Cash Management-functie operationeel moeten zijn. Daarvoor dient de 
bijbehorende interne en externe informatievoorziening georganiseerd te worden. 
Bij het formuleren van verbeteringsvoorstellen is daarom onderscheid gemaakt tussen de korte 
termijn en lange termijn . 

6.2.1 Lange termijn 

Gezien de beschreven ingrijpende wijzigingen in de te beheren geldstromen en liquiditeitsposities 
en de als knelpunt onderkende onbekendheid daarmee binnen het CB Concern, bestaat de lange 
termijn-strategie uit het opstarten van een project ter ontwikkeling van een geheel nieuw 
informatiesysteem ten behoeve van het Cash Management. 

Onderzoek naar de omvang van een dagelijks aan te houden veiligheidsvoorraad in samenhang met 
de geldende condities en kwaliteit van de (interne) informatievoorziening geeft een kwantitatieve 
onderbouwing voor een stuursaldo. 

Verbetering van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de liquiditeitsprognose rechtvaardigt 
een verlaging van de veiligheidsvoorraad en maakt het op een verantwoorde wijze mogelijk 
overschotten !anger uit te zetten en hiervoor een hogere vergoeding te ontvangen. 
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Op termijn kan het gebruik van kwantitatieve modellen voor de voorspelling van de 
liquiditeitspositie ondersteuning bieden en onderdeel uit gaan maken van de 
beslissingsondersteunende module van een informatiesysteem. 

6.2.2 Korte termijn 

Gezien de geformuleerde lange termijn-strategie is bij de invulling van de informatievoorziening 
op korte termijn gekozen voor eenvoudige en pragmatische oplossingen waaraan zo min mogelijk 
kosten verbonden zijn. Aangezien de beschreven Cash Management-functie binnen maximaal 
enkele weken operationeel dient te zijn, is dit tijdsaspect eveneens een overweging bij de 
oplossingsselectie geweest. 

Primaire voorwaarde op korte termijn is de scheiding van beleggings- en verzekeringssaldi en -
stromen op de externe rekeningen. 
Mutaties op de externe rekeningen van CB Concern, worden dagelijks direct in de interne 
rekening-courant verwerkt. 
Codering bij Geldverkeer van een mutatie naar de interne rekening-courant van Beleggingen is de 
'trigger' om de mutatie via een externe overboeking naar een rekening van Beleggingen te 
verplaatsen. Voor 'omleiding' van de handmatig gecodeerde mutaties is instructie van Geldverkeer 
noodzakelijk. Bij de geautomatiseerde verwerking van mutaties is selectie op intern rekening
courantnummer mogelijk, hoewel dit het proces van up-daten van de interne rekening-courant zal 
vertragen. Dit proces valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Geldverkeer (OAD) bij 
CB Concern, omdat de betalingsverkeerfunctie van Beleggingen hieraan is uitbesteed. 
Het vermelden van de juiste externe rekeningnummers bij het debiteuren- en crediteurenbeheer en 
aan alle interne (binnen de A VCB-Groep) en externe financiele relaties van Beleggingen is 
uiteraard een verantwoordelijkheid van Beleggingen zelf. 

Communicatie tussen Geldverkeer en de Cash Management-functie over de dagelijkse omvang van 
deze mutaties is voorwaarde voor bepaling van de juiste liquiditeitspositie voor het Concern. 

Voor de actuele informatie is het opzetten van communicatielijnen tussen de Cash Management
functie bij Concern en de bedrijfsonderdelen onontbeerlijk. Bekende intra-dag mutaties per 
bankcircuit die in een zo vroeg mogelijk stadium worden doorgegeven dragen bij aan de kwaliteit 
van de liquiditeitsprognose. 
Bij verwerking in de liquiditeitspositie van de valutadag waarop zij betrekking hebben stijgt het 
aandeel van de zekere stromen t.o.v. de onzekere en neemt de kwaliteit van de prognose toe. 

De grens van significantie voor dergelijke mutaties is tot nu toe gesteld op f 500.000,-; dit is 
gebaseerd op de afronding hierop bij de huidige Cash Management-functie bij Beleggingen. 
Na de scheiding van verzekerings- en beleggingsstromen dient de significantiegrens herzien te 
worden. 

Communicatie over bekende stromen is binnen het CB Concern eenvoudig en tegen 
verwaarloosbare kosten te realiseren (telefonisch/ Electronic-Mail). 
Primair hierbij is echter het besef van het belang van deze informatie bij de betrokkenen in de 
organisatie. Dit wordt als een taak van de Cash Management-functie beschouwd. 

De dagelijks op te halen saldo- en mutatiegegevens bij de verschillende banken teneinde het 
valutair dagsaldo te bepalen kan geschieden m.b.v . een Electronic Banking-pakket, waarbij twee 
alternatieven zijn: 
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Gebruik maken van bet Meestlexpakket, dat momenteel bij ES&D gebruikt wordt om bet 
interne rekening-courantsysteem (ORCA) dagelijks up-to-date te houden; 

2 Een abonnement op een ander pakket nemen. 

In afwachting van advies van GT inzake Electronic Banking (zie knelpunt 4) is binnen dit 
onderzoek bet initiatief ontwikkeld om in ieder geval de functionele informatiebehoeften vanuit bet 
Cash Management te formuleren en het systeem Meestlex daarop te beoordelen. Het 
Meestlexsysteem is aangepast en kan desgewenst operationeel worden. 

Dagelijks opgebouwde historie vanaf bet moment dat de geldstromen van bet verzekeringsbedrijf 
als afgescheiden kunnen worden herkend in de externe rekeninginformatie, biedt de mogelijkheid 
om eventuele week-, maand-, kwartaal- en/of seizoenspatronen in een zo vroeg mogelijk stadium 
te herkennen, te analyseren en te gebruiken in de liquiditeitsprognose. 

De Cash Management-functie stuurt het totale dagelijkse saldo van CB Concern over de 
bankcircuits been, en wel op een eindsaldo dat zo dicht mogelijk bij, maar aJtijd boven f 0,- ligt, 
rekening houdend met nog te verwachten ontvangsten en uitgaven (intra-dag mutaties). Dit houdt 
namelijk in dat er geen rente over een negatieve positie verschuldigd is en/of dat over een zo 
groot mogelijk saldo rentevergoeding ontvangen wordt. 

Het vastleggen van interne procedures en afspraken met de banken ten behoeve van de per 
kwartaal uit te voeren saldoregulatie voor de rekeningen van het CB Concern. 

In navolging van de afscheiding van geldstromen van Beleggingen is herstructurering van de 
geldstroombesturing en het betalingsverkeer voor CB Concern mogelijk. De infrastructuur, de 
geldende bankcondities en bet gebruik van betaal- en incasso-instrumenten zouden hierbij aan bod 
kunnen komen. 

Inventarisatie en bewaking van het renterisico, wat door de verzekeringsbedrijfsuitoefening 
gelopen wordt, leidt tot kwantitatieve onderbouwing van de beslissingen tot wel of niet indekken 
ervan. Van performance-evaluatie van de Cash Management-functie is kan rapportage van bet 
renterisico een onderdeel zijn . 

Kwantificering van het te behalen voordeel door de uitoefening van Cash Management-activiteiten 
geeft een indicatie van de financiele ruimte voor investeringen in informatiesystemen. 
Een voorzichtige aanzet daartoe is gedaan in bijlage 10. Daarnaast is in de begroting van de 
GroepsTreasury voor 1994 een post vanf 55.000,- opgenomen voor informatisering ten behoeve 
van de Treasury-referent-functie. 

Ter completering van de inventarisatie van de informatiebehoeften binnen bet CB Concern op bet 
gebied van de geldstromen en liquiditeitsposities , dienen de prognostiseurs, de 
verantwoordelijke(n) daarboven alsook de operationele niveaus te worden gefaterviewd. 
Hoogstwaarschijnlijk is er synergievoordeel te behalen als deze informatiebehoeften meegenomen 
worden in een informatiesysteem. 
Met opzet wordt bier niet direct gesproken over een nieuw te ontwerpen geautomatiseerd systeem, 
omdat koppeling van de huidige geautomatiseerde systemen aangevuld met nieuwe geformaliseerde 
(in eerste instantie mondelinge & schriftelijke) communicatielijnen reeds bet beoogde kunnen 
verwezenlijken . 

Geldstromen , als opbouwende elementen van de liquiditeitsprognose kunnen in overleg met de 
overige gebruikers benoemd worden en later naar behoeven uitgesplitst of samengevoegd worden. 
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Standaardisatie (bijvoorbeeld middels invulformulieren) en afstemming over het moment van 
levering van de liquiditeitsprognoses verdient aanbeveling om het systeem structuur te geven. 
Het maken en nakomen van afspraken over evaluatie & analyse van de prognoses verhoogt niet 
alleen de kwaliteit van de voorspellingen, maar ook de motivatie bij de betrokkenen. 

Opzet van formele overlegstructuren inzake Cash Management tussen: 
- GT en de referent; 
- de referent en Geldverkeer; 
- de referent en de prognostiseurs; 
- de referent en verantwoordelijken voor het debiteuren- en crediteurenbeleid binnen de 
bedrijfsonderdelen. 
Dergelijk overleg heeft tot doel: 

verbeteringsprojecten op de verschillende deelgebieden van Cash Management, waarbij de 
referent de samenhang hiertussen dient mee te nemen in de besluitvorming; 
voortdurende verbetering van de informatievoorziening van de Cash Management-functie 
en van de communicatie ten behoeve van de totale financiele besturing. 
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Hoof dstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 

7 .1 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusie: Een lange termijn-strategie voor de ontwikkeling van een Cash Management
informatiesysteem bij CB Concern ontbreekt. 

Aanbeveling: Start een ontwikkelingstraject voor dit informatiesysteem. Uitgangspunten hiervoor 
zijn de in dit verslag beschreven informatiebehoeften en basiselementen van een 
dergelijk systeem. Bepaal in samenwerking met de GroepsTreasury de te volgen 
strategie en integreer de algemene CB-strategie voor informatiesysteem
ontwikkeling. 

Conclusie: Aan de basiselementen van een Cash Management-informatiesysteem is voor 
operationalisering van de Treasury-referent-functie op korte termijn geen invulling 
gegeven. 

Aanbeveling: Voer de korte termijn-verbeteringsvoorstellen uit dit verslag door. 

Conclusie: Er is geen organisatorisch draagvlak binnen CB voor de opzet van Groepstreasury 
en de bijbehorende informatievoorziening gecreeerd. Dit betreft alle 
organisatieniveaus. Uit alle gevoerde gesprekken in bet kader van dit onderzoek is 
gebleken dater onbekendheid heerst met Treasury en/of bet bestaan van de 
projectgroep. Algemeen is men onbekend met bet nut van de liquiditeitsprognose 
voor bet eigen bedrijfsonderdeel of bet concern. 

Aanbeveling: Introduceer de Cash Management-functie op persoonlijke wijze bij de 
bedrijfsonderdelen. Leg hierbij de doelstellingen, deelgebieden en werkwijze uit en 
benadruk bet belang van de liquiditeitsprognose en de bijdrage van de 
bedrijfsonderdelen daarin. 
Besteed daarbij ook aandacht aan potentiele sturingsmogelijkheden om de 
geprognostiseerde positie en stromen te realiseren, die door een goede 
informatievoorziening ontstaan. 

Conclusie: In aansluiting op bet vorige punt: degenen die tot nu toe betrokken waren bij bet 
opstellen van de liquiditeitsprognose, de prognostiseurs bij de bedrijfsonderdelen, 
zijn niet geYnformeerd over de nieuwe opzet ervan, hun rol daarin en de gevolgen 
van de kwaliteit van de prognose voor hun bedrijfsonderdeel. De huidige alsmede 
de additionele informatiebehoefte die op dit niveau ontstaat door de invoering van 
het nieuwe systeem van liquiditeitenbeheer, is niet geYnventariseerd en 
meegenomen in de opzet van bet informatiesysteem. 

Aanbeveling: Betrek de liquiditeitsprognostiseurs, de verantwoordelijke functionarissen voor 
debiteuren- en crediteurenbeleid, investeringsbeleid en commercieel beleid van de 
bedrijfsonderdelen bij de opzet van een informatiesysteem voor de 
liquiditeitsprognose. 
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Conclusie: Er is geen rekening gehouden met de informatiebehoefte van divisiedirecties, de 
afdelingen F&A van de verschillende bedrijfsonderdelen en hun prognostiseurs en 
de te behalen synergie-voordelen bij het koppelen van deze informatiebehoeften 
aan die van GT en de Cash Management-functie bij Concern. 

Aanbeveling: Inventariseer de bovengenoemde informatiebehoeften, voor zover deze niet in dit 
onderzoek aan bod zijn gekomen. Destilleer synergie in de informatiebehoeften en 
neem dit mee in de ontwikkeling van een informatiesysteem zodanig dat aan de 
informatiebehoeften wordt voldaan onder minimalisering van de daaraan 
verbonden kosten. 

Conclusie: Scheiding van de geldstromen en saldi van het verzekeringsbedrijf CB en A VCB
Beleggingen is randvoorwaarde voor het functioneren van de Cash Management
functie bij CB Concern. 

Aanbeveling: Betrek Geldverkeer, de systeembeheerder van het interne rekening-courantsysteem 
en de administrateurs van het grootboek van CB Concern bij het proces van 
scheiding en bepaling van respectievelijke saldi. 

7 .2. Evaluatie van het onderzoek 

Met het doorvoeren van de verbeteringsvoorstellen, zijnde resultaat van dit onderzoek, ontstaat op 
korte termijn een Cash Management-systeem dat voor de operationele beslissingen de benodigde 
informatie verschaft. Periodieke rapportage van deze informatie bevredigt tevens de 
gei'nventariseerde informatiebehoeften van de overige gebruikers . 
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Bijlage 1 Jaarrekening AVCB-Groep 

GECONSOLIDEERDE JMRREKENING AVCB GROEP PER 31 DECEMBER 1993 
BEDRAGEN * NLG 1 MLN 

ACTIV A - ·--- -- PASSNA 

materiele vaste activa 58 groepsvermogen 
deelnemingen 433 
beleggingen en liquide middelen 20270 technische voorzieningen 
hypotheken 6783 overige voorzieningen 

lang lopende leningen 
overige lanalooende schulden 

bancaire krediet verlening 312 toevertrouwde middelen bankbedrii 
overige vorda-ingen 1629 overige kortlopende schulden 

29485 

-----
---

2782 

22313 
216 

q79 
1030 
442 

1523 

29485 

VERLIES & WINSTREKENING HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN 

premie eigen ret<ening 3832 bedrijfsuitoefening 3031 

opbrengst belegde middelen 2195 beleggingen 8270 

overige inkomsten 21 externe financiering 1349 

omzet 6048 afname liquide middelen 88 

schaden eigen ret<ening 2179 
techn. voorzieningen eigen ret<enin! 2050 totale herkomst 12738 

provisie lasten 97 
kosten 593 beleggingen 11767 

intrest 222 dividend 21 
overige lasten 30 overige 950 

totaal lasten 5171 

bedrijfsresultaat 877 totale besteding 12738 

rente- en winstdeling -583 
belastingen - 21 
aandeel derden 3 

neno winst 276 
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Bijlage 2a Organogram CB Holding N.V. (Concern) 

Hoofddirectie 

Stafdiensten 

Econoaische Staf & Dienstefl Information Services Beleggingen 

Facilitair Bedrijf Bestuurssecr./ Jur.Zaken 

Centrale Personeelsdienst Public Relations 

lnterne Accountantsdienst Concern Actuariaat 

Bijlage 2b De juridische structuur gekoppeld aan de divisies 

BEDR. = Bedrijven 
PENS.= Pensioenen 
PART. = Particulieren 

CBVG 

CB Holding 

CBWH WFN 

AVCB·Bank 

WFH CB Dln. 

CBH = CB Hypotheken 

Divisies 

Pensioenen 

Bedrijven 

Particulieren 
(incl. CB Bank/WF) 

Enzico 

CBSV = 
CBPV = 
CBL = 
CBP = 
CBRE = 
CBVG = 

CB SchadeVerzekeringen 
CB PensioenVerzekeringen 
CB Leven 
CB Participatie 

CBFA = CB Fondsen Adminisratie 
CBWH = CB Woning Hypotheken 
WFN = Woonfonds Nederland 

CB Reassurantie (herverzekeringen) 
CB VastGoed 
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WFH = WoonFonds Holland 
CB Dln.= CB Deelnemingen 
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Bijlage 2c Organogram ES&D (Economische Staf & Diensten) 

Directie ES & D 

Personeelszaken Secretariaat 

Concernaan. Kaleidoskoop Informatica & Automatisering 
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Bijlage 3 Overzicht van prestatie-eisen voor een infonnatiesysteem 

Doeltreffendheid Duurzaamheid Gebruiksvrien- Integreerbaar- Doelmatigheid 
(effectiviteit) delijkheid heid (efficiency) 

Tijdscriteria Fl.exibiliteit Bedieningsgemak Modulariteit, Systeemkosten, 
Responsietijd , van het infonnatie- van het systeem aansluitend bij de inspanning en 
Prequentie van systeem (ergonomische verantwoordelijk- tijd voor het 
infonnatiever- aspecten) heden binnen een opzetten, 
strekking, organisatie onderhouden en 
Bewaartijd van ( organizational fit) gebruiken van het 
gegevens; infonnatiesysteem 

Omvang en Onderhoudbaarheid lnzichtelijkheid Standaardisatie Organisato-
complexiteit van het van het qua 'taal voor rische kosten: 
van een informatiesysteem infonnatiesysteem systeemontwerp en kosten van 
infonnatiesysteem en van de gegevens systeemdocumen- reorganisatie, 

tatie kosten herscholing 
en introductie-
kosten 

Scope van A.anpasbaarheid Overdraagbaarheid Standaardisatie 
gegevens van het van het systeem in programmeertaal 
Nauwkeurigheid, infonnatiesysteem en van de gegevens en overige 
aggregatie en op andere personen faciliteiten (zie ook 
selectiemogelijk- (o.a. gedegenheid overdraagbaarheid 
heden van van documentatie, onder Duurzaam-
gegevens de mate van nood- heid) 

zakelijke opleiding 
en training etc. 

lntegriteit Uitbreidbaarheid Overdraagbaarheid 
Betrouwbaarheid van het van gegevens en 
van het systeem, infonnatiesysteem toepassingspro-
juistheid en grammatuur van 
volledigheid van het ene naar het 
gegevens andere systeem 

Beveiliging Overdraagbaarheid 
van het van apparatuur en 
informatiesysteem programmatuur 
en van gegevens, (portabiliteit) 
geheimhouding en 
bescherming 
privacy 

Bron: Bemelmans, 1988 
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Bijlage 4 Profielschets Treasury AVCB in de uitgan~ituatie 

omschrijving 

T reasury-organisa
tie 

Corporate Rnance 

Bankrelatiebeheer 

Avero 

Onder Beleggin
gen als aparte 
afdeling. 

een FTE 

Decentraal geld
verkeer. 

Geen lange finan
ciering 

Maakt bankafspra
ken 

Regelt bewaarge
ving 

Rabo. Friesl.Bank, 
Postbank. ING 

80 guldensrekenin
gen 
9 v.v.-rekeningen 

Rente-compensatie 
circuits 
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CB 

Onder Beleggin
gen binnen afde
ling E & L. 

anderhalf ETE...(ivm 
vrijmaken G.Schol
te) 

Centraal geldver
keer. 

Geen lange finan
ciering 

Maakt bankatspra
ken 

Regelt bewaarge
ving niet (E & L) 

Rabo, ABN-Amro, 
Postbank, ING 

42 guldensrekenin
gen 
15 v.v.-rekeningen 

Rente-compensatie 
circuits 

AVCB 

separate afdeling 
binnen Holding 

5 FTE 

- Lange financie
ring cf. vastge
steld beleid Raad 
van Bestuur 

- Op naam van 
AVCB Holding, in 
uitzonderingsge
vallen als agent 

- sturing door 
ALCO 

- Maakt atspraken 
(prijs,kwaliteit) 
be tal ings verkeer. 
rekeningen-struc
tuur. bewaarge
ving 

- rente compensa
tie circuits, zo
veel als ook com
mercieel gewenst 

- 4 "hoofdbanken·. 
RASO, ABN Am
ro, Postbank, 
Friesland Bank 

- 350 rekeningen 

- GT opent. op 
verzoek. centraal 
bankrekeningen 
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omschrijving 

Uquiditeitenbeheer 

Valutarisicobeheer 

Renterisicobeheer 

Avera 

Gem. concernliq . 
O/G 0-100 min. 
U/G 100-200 min. 

Geen electronic-
bankingsysteem 

Kasgeld en call bij 
non-profit en fin . 
instellingen vol-
gens limietenlijst. 

lncidenteel CP en 
CO. 

Creditverg . RC 
Rabo PD - 1% 
PB Aibor 1 rv1 -
0.75% 
ING Aibor 1 M -
0,75% 
Fries!. Bank -
4,75% 

lncidentele afdek
king op initiatief 
van Beleggingen 
c.q . Treasury. 

Registratie bij 
Bel/Control. 

Geen gebruik 
FRA's en/of IRS 

CB 

Gem. concernliq. 
O/G 0-100 min 
U/G 15-650 min. 

ABN-Arnro Bank-
station 

Kasgeld en call bij 
ca. 150 partijen 
vermeld op een 
limietenlijst. 

Geen CP en CO 

Creditverg. RC 
Rabo PO - 1% 
PB Aibor 1 M - .5% 
ING Offici~le Call 
ABN-Amro Off. 
Call 

lncidentele afdek
king op initiatief 
van Beleggingen 
(marktoverleg). 

Registratie bij 
Bel/Adm in. 

Herverzekering in 
allerlei valuta's . 

Geen FRA's, wel 
IRS. 

Gebruik renteins
trumenten met oog 
op risicobeheer
sing, niet om extra 
rendement te be
halen . 

AVCB 

- limietenlijst 
debiteuren 

- netto eigen posi-
tie NLG 165 min 

- gebruik electronic 
banking syste-
men 

- gebruik alle in-
strumenten (de-
posito·s, CP en 
CO, FRA's e.d. 

- gecentraliseerd 

- GT vergroot nooit 
de positie 

- GT heeft kleine 
eigen limiet (NLG 
65 min) 

- gebruik alle in
strumenten (ook 
derivaten) 

- beperkte mis
match (zolang 
prijs niet meer 
dan 0,5% boven 
oorspronkelijke 
prijs 

- sturing door 
ALCO 



omschrijving Avera 

Geldstroombestu-- Treasury voert 
ring onderhandelingen 

met banken over 
tarifering . 

Werkmij'en verant-
woordelijk voor 
betalingsverkeer. 

Hebben eigen 
bankrekeningen 
(iom Treasury) 

Deb. adm. decen-
traal ; cred . adm. 
centraal 

lnteme Rek.Coo- Gebruik voor door-
rant belasting holding 

kosten . 

Niet rente-dragend 

Saide maandelijks 
naar nul. 

lnformatiesystemen Lotus, Reuters, 
Stella 

CB 

Treasury voert 
onderhandelingen 
met banken over 
tarifering. 

Centrale afwikke
ling betalingen.. 
administratieve 
afhandeling en 
beheer tekenbe
voegdheden. 

Deb. adm. decen
traal ; cred . adm. 
centraal 

Gebruik voor her
verdeling centraal 
ontvangen gelden. 

Rente-dragend 

Lotus, Reuters, 
Stella, Orea, ABN
Amro Bankstation 

AVCB 

- GT onderhandelt 
over prijzen 

- GT stelt kwali
teitskaders, 
daarbinnen iede
re werkmaat
schappij/divisie/ 
BU vrij in keuze 

- interne saldering 

- maandelijks netto 
schuld afstorten 

- niet rente-dra
gend 

- electronic bank
ing systemen 

- systemen voor 
cash manage
ment. financiering 
en valuta risico·s 
(MCM en Beijers) 

- grootboekpakket 
Grote Beer 

- stand alone sys
temen zeals 
Word Perfect en 
LOTUS 123 



Bijlage 5 Organogram A VCB-Beleggingen 

Directie 

Fin. & Aan. Juridische Zaken Secretariaat Informatiemanagement 

Aandelen Vermogensbeheer Vastrentend Vastgoed Bedr.fin. & Venture Cap. Treasury 
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Bijlage 6 Overzicht bankcondities 

Bank 

0 

,,. 
Debet 

Promesse disconto + 1 1/2 % 
Limiet f . 20 mn . (365/360) 
Daarnaast f . 25 mn. kasgeld . 

Promesse disconto + 1 % met 
een minimum van 5 % 
Limiet f . 20 mn . (365/360) 
Daarnaast f .50 mn . kasgeld . 

/Nt-13 Promesse disconto + 1 1/2 % 
minimum 6 % 

.Q 

Limiet f . 15 mn . (365/360) 

Promesse disconto + 1 1/2 % 
Limiet f . 20 mn . (360/360) 

,/Post-Kasgeld f. 50 mn. 
1k 

I Ecu+USS 

Credit 

Officiele call met een mi
nimum van 2 1/2% over maxi 
maal f. 15 mn. (365/365) 
Daarnaast mogelijkheid op 
interbanca i re callrente te 
plaatsen 

Officiele call over maximaal 
f . 10 mn . (365/365) Oaarboven 
het concern% . per 1/1/89 1/2% 
Daarnaast mogelijkheid op 
interbancaire callrente te 
plaatsen 

E'..L-Rente gebaseerd op inter
bancaire call . (365/360) 

Over eerste f .0.25mn . 2 1/2%. 
over het meerdere promesse
disconto -1 %. Geen valuta 
dagen bedragen < f . 0.5mn . 

Over tegoeden tot f. 0.5 mn 
geen rente. daarboven tot 
max . f . 15 mn . AIBOR minus 
1/2 %. Tarief maandultimo 
geldt voor gehele volgende 
maand . (365/365).Max .PD+2%. 

Meesrate minus 1 %. 

Kosten belangrijkste 
bankdiensten 
ai f . 0.17 
ola f 0.45 
ai loopt niet via ABN*AMRO 
geen valutering giraal 
binnenkomende bank - en 
acceptgiro 
valutering uitgaande be
talingen gehandhaafd 

t .z.t. ineen schuiven 
ABN/Amro-rekeningen 

beraadt zich nog op geza
melijke offerte ING>AVCB 

ai tot lmn.st . f 0.17 
indien meer. f 0.15 

ola's <O,lmn.st . f 0.45 
0.1-0 .Smn .st . f .0.40 
> 0.5mn .st. f 0.38 

ai f 0.15 
ola f 0.45 
zie ook ING/NMB 

l's : deze staan in RC verhouding met CBPV die ook de rente-afrekeningen maakt . 
In principe zijn debetstanden niet toegestaan . 

'.12 .15Promesse disconto + alle ban- Per maand te middelen officiele call . 
17 .19 caire opslagen . (J .Battist 3/10/91 m. i .v. 1/1/91) 

,erige Promesse disconto + 2 % Promesse disconto -1/2 %.aan het eind v.h.jaar vast te stellen . 
Promesse disconto -1% voor depot 2 en depot 10 

(Battist (resp . opvolger?) werkt aan gelijkschakeling met dochtermijen.) 
daarnaast kasgeld vanaf 1 week bij CBHolding op marktconforme voorwaarden . 

:htermi jen : 
PD+ alle bancaire opslagen Per maand te middelen officiele call . 
daarnaast saldoregulering >l week op basis van marktcondities . 
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ieven 1991 : 
promessedisconto 20/12/91 9.75% . 14/9/92 9.5%. 17/9 9.25% . 23/10 9% 

11/12 8.75% . 8/1/93 8.5%. 11/3/93 8.25%. 19/3 8%. 29/4 7.75%. 
14/5 7.5%. 28/5 7.25% . 2/7 7%. 30/7 6.75%. 9/9 6.5% 

off .call 20/12/91 9%. 17/1/92 8.75% . 22/1 9%. 22/7 8.5%. 24/7 9% 
14/9 8.75%. 17/9 8.5% . 18/9 7.25%. 21/9 8.25%. 22/9 8.5% . 
23/10 8.25%. 11/12 8% . 8/1/93 7.75% . 11/3/93 7.5%. 19/3 7.25% 
21/4 7% . 29/4 6.75%. 14/5 6.5%. 28/5 6.25% . 2/7 6% . 30/7 5.75%. 9/9 5.5% 

Al80R 31/12/91 9.85%.31/1/92 9.62. 28/2 9.6. 31/3 9.64. 29/4 9.52 . 29/5 9.52% . 
30/6 9.55% . 31/7 9.72%. 31/8 9.92% . 30/9 9.14%. 30/10 8.96%. 
30/11 8.82%. 31/12 8.46% . 29/1/93 8.46% . 26/2 8.26% . 31/3 7.83% -1qcr5 

Bancaire opslag 
debetrente 6/12/90 1%. 11/2/91 0.5% . 1/9/92 1%. 29/9 0.5% 

r de meeste rekeningen geldt saldo- en rente-compensatie waarvoor ~en vergoeding ? 
t worden betaald . Ingaande 1992 gefaseerde invoering tarifering geldverkeer . 
belangrijkste tarieven zijn bovenvenneld . 

rt 1993 

Bijlagen bi} her afsrudurverslag 'Cash ManagemLnr-.funcrie in beweging' 11 



Bijlage 7 Voorbeeld liquiditeitsprognose (totaal) en dagprognose 

------- Liquiditeiten-prognose Centraal Beheer --------

Totaal CBSV 
Rapportage per 290493 
Bedragen * f 1 mln. 

Terugblik 
Prog 
mrt n 1993 

'._5'1---;,-;; 
Premies cq schades 
Uitkeringen cq Schades 
Herverzekeringen 

Cash flow verzekeringsbedrijf 
Kosten 
Passief-financiering 
Diversen 

OVerige cash flow verz. bedrijf 

-24 
-0 

59 
-18 

-13 

-31 

Totale cash flow verz. bedrijf 28 

Ontvangsten beleggingen----.. ?-~~ 
Totaal beschikbaar {A½\ 47 

Uitgaven Belegginge~ 

Real 
mrt 
1993 

70 
-26 

8 

52 
5 

-18 

-13 

38 
62 

100 

Gecontracteerd -48 -62 

Nog te c ~--:~~ 

Totaal uit ggingen -96 -62 

Totaal nitatie liq. middelen 

Beginsaldo Liquide middelen 
0verlopende post vorig jaar 

Beginsaldo rekening courant 
Mutatie liquiditeit excl. 
nog te contr. beleggingen 

Sub-totaal 
Nog te contracteren beleggingen 

Eindsaldo Liquide middelen 
Leningen UG/OG 
Overlopende post einde jaar 

Eindsaldo rekening courant 

-49 

175 

175 
-1 

174 
-48 

126 

126 

38 

175 
-25 

149 
38 

187 

187 

187 

Cun 

mrt 
1993 

265 
-74 
-1 

189 
-20 

-20 

-40 

149 
131 

281 

Vooruitblik 
Prog 
apr 
1993 

49 
-22 
-7 

20 
-23 

-3 

-25 

-5 

24 

19 

Prog 
mei 

1993 

55 
-21 

4 

39 
-23 

-2 

-25 

14 
24 

38 

-119 -31 -10 
-25 -25 

-119 -56 -35 

162 

51 
-25 

26 
162 

187 

187 

187 

-37 

187 

187 
-12 

175 
-25 

150 

150 

3 

150 

150 
28 

178 

-25 

153 

153 

Bijlagtn bij htt afstudurvtrslag 'Cash Managunent-junclit in btwtging' 

Prog 
jun 

1993 

35 
-25 
-15 

-4 

-23 

-2 

-25 

-29 
14 

-14 

-23 

-23 

-37 

153 

153 
-14 

138 

-23 

115 

115 

Prog 
jul 
1993 

44 
-26 
-6 

12 
-23 

-2 

-25 

-13 

11 

-2 

-24 

-24 

-26 

115 

115 
-2 

113 

-24 

89 

89 

Prog 
aug 

1993 

22 
-22 
-2 

-2 

-23 

-1 

-24 

-26 
8 

-18 

Jaartotalen 
Prog Jaar 
sep raming 
1993 1993 

29 619 
-26 -293 
-3 -23 

-1 

-23 

-2 

-25 

304 

-226 

-39 

-265 

Budget 
1993 

315 

315 
-220 

-220 

-26 
5 

39 95 
267 205 

-21 306 300 
\ 

-161 -300 
-27 -25 -211 

-27 -25 

-44 

89 

89 
-18 

71 
-27 

45 

45 

-45 

45 

45 
-21 

24 
-25 

-1 

-1 

-372 

51 
-25 

26 
145 

171 
-211 

-40 

-40 

-300 

-0 

-0 

-o 

-0 

-0 
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DPGEUJl<SE UQUIDITEITEffROGNOSE (maanc 5.3364 5.3313 5.3313 5.3227 5.3035 5.2858 5.2835 5.2700 5.2747 5.2712 5.2613 5 .2404 5.2404 5.2404 5.2404 5.1655 5.1668 5.1668 5.1210 5.1194 

ONTVANGSTEN TOTML 
~n 1994 2 3 6 7 8 9 10 13 14 

gem. RJJ.g . 5.2356 
gem. R.oD.g 5.2487 

15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 

-----·-·-------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------
Premies alger,-, 146.8 12.3 8.1 6 .8 8.3 3.1 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 

- GAK "'1- 43.8 4.5 8.4 11 .9 7.9 11.1 
-- vG +L ' 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

SVB(AOW) 0.0 
RENTE + AFLOSSING 46.2 10.8 1.1 2.0 1.2 0.7 0.7 0.5 1.1 0.1 19.3 1.1 0.1 1.4 0 .7 0.6 1.0 0.9 0.2 2.7 
Ex1ra all./Verk. 24.5 9.1 1.1 14.3 
Staal+ BNG 13.4 1.7 4.8 0.8 2.2 0.1 0.4 2.3 0.3 0.1 0.7 
Hypo1heken 3.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Vest. kredi.,.en 0.0 
Bedr. fhs,c. 0.0 
Vastgoed 0.0 
Ettec1en 154.2 2.8 1.7 5.0 2.8 20.9 109.4 11 .6 
Depas + Fcndsen 21.9 dividend : 21 .9 
Herverzekering -1 .0 -1 .0 
Dlversen 0.0 

0.0 
Ca!h flow correcties 0.0 6.0 12.0 3.0 12.0 5.0 -10.0 -10.0 -10.0 -8.0 -11 .0 11 .0 

-12.0 -12 .0 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAALONTVANGSTEN 457.8 35.3 53.3 33.5 30.2 23.8 21 .1 107.5 10.2 -0.4 7.9 · 31 .4 19.9 7.6 8.9 8.2 8.2 9.2 8.4 7.7 7.5 7.5 10.2 0.0 

·--

UITGAVEN TOTAAL 
~n 1994 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pensloenen 28.3 1.1 0.2 12.0 15.0 
VUMMJT 2.3 0.8 1.5 
Salarissen 6.5 2.5 4.0 
LB.pensioenen 6.0 6.0 
LB.salariss,n 6.0 6.0 
B.T.W. 0.0 
Ass. belasting 2.0 2.0 
GAKpremie 1.6 1.6 
Schade tapes 16.8 0.0 2.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9 0 .9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0 .9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
Premletapes 0.0 
Betsy tapes 44.1 4.8 3.2 5.1 4.4 3.2 5.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

-R + Apasslef 0.0 
- Lenhg,n 18.0 13.0 5.0 

Hypotheken 60.3 5.7 2.2 3.4 0.9 3.5 1.0 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 
- Vest. kredielen 0.0 

Bedr. fhs,c. 8.8 0.9 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 .5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 - Vastgoed 11.5 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
-· Effec1en 167.4 4.3 6.4 10.3 0.5 2.6 2.5 108.3 12.1 20.4 

Depas + Fcnds111 0.0 
Div,rsen 89.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 avero 0.0 0.0 0.0 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 

CBH 0.0 
CBBa 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTML UITGAVEN 472.6 31 .4 13.8 19.7 6.5 10.8 8.7 114.4 18.2 26.5 12.9 17.9 12.9 12.9 12.9 12.9 28.2 33.4 12.9 12.9 12.9 12.9 26.9 0.0 

Totaal 

-------------------------~n@1994 ___ 1 ____ 2 ___ 3 ____ 6 ___ 7 ____ 8 ___ 9 ____ 10 ___ 13 ____ 14 ____ 15 ___ 16 ____ 17 ___ 20 ____ 21 ___ 22 ____ 23 ___ 24 ____ 27 ___ 28 ____ 29 ____ 30 _____ _ 

ONTVANGSTEN-UrTGAVEI -14.7 3.9 39.5 13.8 23.7 13.0 12.4 -6.8 -7.9 -26.8 -5.0 13.5 7.0 -5.3 -4.0 -4.7 -20.0 -24.2 -4.5 -5.2 -5.4 -5.4 -16.7 0.0 

- . ' 

211 .8gem.C.Uq. 
-193-4 gem.kgl. 



Bijlage 8 Organogram A VCR-Treasury 

RAAD 
VAN 

BESTUUR 

I I 
FINANCE TREA.5URY 

& AVCB 
CONTROL 

I I I 
AV CB BANKEN AVCB 

DMSIE BELEGGINGEN 
TREA.5URY REF. TREA.5URY REF. TREA.5URY REF. 

- Staal 
- AVCB Bank 
- Avero Bank 

De TreaSLrY referenten vallen hierarchisch onder de directeur van de concerns. 

RAPPORTAGE/RICHTl.lJNEN 

BANKEN AV HOLDING 

- Staal - BU's 
- AVCB Bank 
- Avero Bank 

CONTRACTUELE RELATIES 

EXTERN 

BANKEN AV HOLDING 

- BU's 

RAAD 
VAN 

BESTUUR 

.4L.CO 

AVCB TREASURY 

CB HOLDING 

- divisies 

EXTERN 

AVCB 
TREASURY 

CB HOLDING 

- Divisies 

Bijlagen bij hel a/slUdurverslag 'Cash Managemenl-functie in beweging' 

AVCB 
BELEGGINGEN 

AVCB 
BELEGGINGEN 

I 
ZILVEREN 

KRUIS 

ZLVEREN 
KRUIS 

EXTERN 

ZILVEREN 
KRUIS 
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Bijlage 9 Overzicht geldstromen per bedrijfsonderdeel 

De gebruikte afkortingen voor de karakteristieken van de gei'nventariseerde geldstromen zijn: 
U/1: Uitgaand/ Inkomend 
Valuta: Valutasoort 
Hardheid: 

Volume: 
Frequentie: 

Timing: 

Samenst.: 

Onz. 
Volume: 

Onz. 
Timing: 

Erv. 
regels?: 

hier zijn de codes C voor Gecontracteerd (100 % zekere geldstroom) en S voor 
geSchat ( onzekere geldstroom) gebruikt; 
op jaarbasis geschat; 
het aantal keren per jaar dat een dergelijke geldstroom optreedt; hier zijn de codes 
D voor Dagelijks, M voor Maandelijks, K voor ieder Kwartaal en J voor een keer 
per jaar gebruikt; 
wat kan er over het tijdstip van optreden van de geldstroom gezegd worden?; 
codes zijn D voor op de Dag nauwkeurig, M voor Maand, K voor Kwartaal en J 
voor een keer in het jaar; 
samenstelling van de geldstroom, oftewel uit hoeveel substromen bestaat het 
geschatte volume van de geldstroom; de aanduiding van aantallen is 1, klein, 
middel, groot of zeer groot; 

Bestaat er onzekerheid m.b.t. het geschatte jaarlijkse volume?; de gebruikte 
aanduidingen zijn klein, middel, groot en zeer groot; 

Bestaat er onzekerheid m.b.t. de timing?; de gebruikte aanduidingen zijn klein, 
middel, groot en zeer groot; codes zijn j voor ja en n voor nee; 

Zijn er bij de voorspelling van de geldstroom ervaringsregels toe te passen?; codes 
zijn j voor ja en n voor nee; 

Bijlagen bij he/ afsludeerver.i-lag 'Cash Managemenl-fun clie in beweging' 15 



exd.. ~J)'s 

Liquidteitsprog,cse lnventarisatie galdltromen en karakteristieken 

G3Idltroom: U/1 Harct,eid: Valuta: nla 

Uitkeringen C/S Vciurre (min) bequentie ~:ming ISirrenst. p,z. Volurre Fz. Timing ~ .regals? 
#fir IN/k/mfl #sub3tr. I 

Extern 

CBPV-rest u C (S) 380 12-iets meer d groot ldein ldein j 

Rent.plan u S/C b-5 0-12 k/m ldein/rri dool klein middel j/ deels 

CBL-Pens u C 100 ong 12 w/d groot klein klein j 

- 0.lerrente u C/S 50 ong 12 w/d groot klein klein j 

CBSV-Pens u C 40 12- iets meer d/N middel/groot ldein klein i 

Intern 



Liquidteitsprog,Cll8 lnventarisatie g:ilciltromen en karakteristieken 

G31ciltroom: U/1 Harctieid: Valuta : nlg 

Premies C/S Vciume (min) beq.ientie ~:ming ~menst. Fz. Volume r,z. Timing ~.regals? 
#/Jr /N/k/m/J utstr. I 

Extern 

CBPV I C/S 200 250 m/N f.Aj/QA) groot klein middel j 
~-2xp.m.) 

Rent plan I C 65 ong 12 k/m middel/ klein klein k1ein? j? 

CBL-Pens. I C/S 200 250 k/m groot klein middel j 

Intern 



Liquidteitsprog,c:se lnventarisatie galciltromen en karakteristieken 
f_s 

~lciltrocm: U/1 Harctieid: Valuta : nla 

Hervarzekaringen C/S Voume (min) bequentie ~'.ming ~menst. r,z. Volurre r,z. Timing rn.regels? 
#/Ir /N/k/m/1 ut:str. I 

Extern 

Intern 

CBFV-rest u C/S 0-15 6-12 d/N klein (1?) klein klein/rridd31 j enafsp-aken 

CSL-Pens u s 0-3 6-12 d/N klein klein klein/rridd31 j/ deels 

CBSV-Pens u s 0-3 6-12 d/N klein klein klein/rridd31 j/ deels 

( 



Uquiditeitsprognose - lnvent«isatie gelds1romen en karakteristieken BEDRIJVEN 
/"'<\ 

Gelds1room: U/1 Hardheid: Valuta: I nlgOdem/ usd/ aud/ gbp/ dkk/ bef/ xeu/ cad/ itl/ pte/ frf 
'--" 

I Onz. Volume I Onz. Timing Premie C/S Volume (min) I Frequentie \ riming \Samenst. I Erv .regels? 
#/jr d/w/k/m/i #subs1r. i/n 

Extern 

Bruto Verdiende Premie I C* 380 250 m groat , 17000 klein groat deels, afh . van schade 

) 
I C 40 1 k/m 1 0 groat,' middel n 

tun,,L I C 300 250 k/m 5000 klein groat deels, afh . van schade 

I C 40 250 m/w 12000 klein middel j , betaalgedrag 

Intern 

I i \ 



Liquiditeitsprognose lnvent«isatie gelds1romen en karakteristieken 

/1 
Gelds1room: U/1 Hardheid: Valuta: r. nla/ dem/ usd/ aud/ gbp/ dkk/ bef/ xeu/ cad/ itl/ pte/ frf 

~ 
I Onz. Volume I Onz. Timing Herverzekeringen C/S Volume (min) I Frequentie \Timing I Samenst. I Erv.regels? 

#/jr d/w/k/m/i #subs1r. j/n 
Extern 

Intern 

Premie u C 55 12 k/m klein klein groot deels 

Commissie I C/S 15 ? ? klein klein klein j 

Schadelast I s-}c 45 12 m groot klein/ middel groot j , deels 



Liquiditeitsprognose lnventarisatie gelds1romen en karakteristieken 
,/""',. 

Geldstroom: U/1 Hardheid: Valuta: l nlg' dem/ usd/ aud/ gbp/ dkk/ bef/ xeu/ cad/ itl/ pte/ frf 
'----" I Onz. Volume I Onz. Timing Expertise C/S Volume (min) I Frequentie \riming \Samenst. I Erv .regels? 

#/ir d/w/k/m/i #substr. i/n 
Extern 

Expertisek n u C samen 10,5 12 d klein klein klein(0) j 

J• 

\ 
I 

I 
! 

Intern ·y 
Schadekn (Part) u C zie boven 12 d 1 klein klein j 

I 



Uquiditeitsprognose 
~ 

lnvent«isatie gelds1romen en karakteristieken -
Gelds1room: U/1 Hardheid: Valuta: / nla/ J:lem/ usd/ aud/ abo/ dkk/ bef/ xeu/ cad/ itl/ ote/ frf 

Salarissen 
'-../ I Onz. Volume I Onz. Timing C/S Volume (min) I Frequentie I Timing ISamenst. I Erv .regels? 

#/',: d/w/k/m/i #substr. j/n 
Extern 

Loon/~ u C 50 12 d 420 0 0 j 

Intern 

I 



Uquiditeitsprognose lnvent«isatie gelds1romen en karakteristieken Particulieren, Schade 
/") 

Gelds1room: U/1 Hardheid: Valuta: / nlg/ dem/ usd/ aud/ abp/ dkk/ bef/ xeu/ cad/ itl/ pte/ frf 
\.../ 

I Onz. Volume I Onz. Timing Premies C/S Volume (min) I Frequentie I Timing ISamenst. I Erv.regals? 
#/jr d/w/k/m/i #subs1r. i/n 

Extern 

Verkeer I C/S 350 250 m/w zeer groot klein/middel § middel/klein j 

Overig I C/S 100 250 m/w zeer groot klein/middel Oltk middel/klein j 

Intern 

I 



Liquiditeitsprognose 

?'\ 
lnvent«isatie gelds1romen en karakteristieken Particulieren, Leven 

Gelds1room: U/1 Hardheid: Valuta: I nlgf dem/ usd/ aud/ Qbp/ dkk/ bef/ xeu/ cad/ itl/ pte/ frf 
'-/ 

I Onz. Volume I Onz. Timing Premies/KPS C/S Volume (min) I Frequentie I Timing I Samenst. I Erv.regels? 
#/jr d/w/k/m/i #subs1r. j/n 

Extern 

Premies I C 90 250 d/m groot klein groot j 

Premies DIL I s 12 ? ? groot middel groot n/deels 

Premies 267-15 I S/C 16 250 w/m groot middel groot? j/deels 

LPP267-13 I s 40 12 w/m groot groot/middel groot n/deels 

Intern 

LPP 268-10 u s 40 12 w/m groot groot/middel groot n/deels 

/ . '\ 



Uquiditeitsprognose lnventarisatie geldstromen en karakteristieken Particulieren, Leven 
~ ·r-,.. /r' 

Geldstroom: U/I Hardheid: Valuta: I nlalldem/ /JsdA aud/ gbp/ dkk/ bef{ xeut,ead/ itl/ pte/ frf 

Uitkeringen C/S Volume (min) T;requentie I Timing I Samenst. I Onz. Volume I Onz. Timing I Erv .regels? 
#/ir d/w/k/m/i #substr. j/n 

Extern 

Kapitaal u C 130 12 d groot 0-klein 0 j 

Rente u C/S 40 12 d groot 0-klein 0 j 

Overlijden u s 10 12? w/m groot middel groot j,deels 

Afkopen u s 15 12? w/m groot middel groot j ,deels 

Intern 

/ 



Uquiditeitsprognose 
/\ 

lnvent«isatie gelds1romen en karakteristieken Particulieren, Schade 

Gelds1room: U/1 Hardheid: Valuta: { nhl/Jdem/ usd/ aud/ abp/ dkk/ bef/ xeu/ cad/ itl/ pte/ frf 

urr~- -
I Onz. Volume I Onz. Timing Schade C/S Volume (min) I Frequentie I Timing ISamenst. I Erv.regals? 

#/ir d/w/k/m/i #subs1r. j/n 
Extern 

Schadelast u S-fc 250tot300 250 k/m groot klein/middel middel j 

Intern 



Liquiditei1sprognose lnvent«isatie gelds1romen en karakteristieken Particulieren, Schade 
~ 

Gelds1room: U/1 Hardheid: Valuta: l nla/ ;Jem/ usd/ aud/ abp/ dkk/ bef/ xeu/ cad/ itl/ pte/ frf 
'-./ I Onz. Volume I Onz. Timing Herverzekeringen C/S Volume (min) I Frequentie I Timing I Samenst. I Erv .regals? 

#/ir d/w/k/m/i #subs1r. i/n 
Extern 

Intern 

Premie u s-..;c 3 6? k/m klein klein groot n 



Liquiditeitsprognose lnvent«isatie geldstromen en karakteristieken Particulieren, S I I 

Geldstroom: U/1 Hardheid: Valuta: nla/ dem/ usd/ aud/ abo/ dkk/ bef/ xeu/ cad/ itl/ ote/ frf 

Kosten Part.Div. C/S Volume (min) I Frequentie I Timing I Samenst. I Onz. Volume I Onz. Timing I Erv .regels? 
#/ir d/W/k/m/i #substr. i/n 

Extern 

Salarissen u C 80 12 m groot klein 0 j 

Bedrijfsmiddelen u C 2 250 d middel/groot klein klein j 

Intern 

Marketing u C 17 12 m 1 klein klein j 

Overig u C/S 60 12 m 10 klein klein j 
' I 

..., 
' ,,\~ 
ct{' 



Liquiditeitsprognose 
A 

lnvenwisatie gelds1romen en karakteristieken Particulieren, Hypotheken 

Gelds1room: U/1 Hardheid: Valuta: ( nlgD dem/ usd/ aud/ gbp/ dkk/ bef/ xeu/ cad/ itl/ pte/ frf 
'-../ 

I Onz. Volume I Onz. Timing Vers1rekkingen C/S Volume (min) I Frequentie I Timing I Samenst. I Erv.regals? 
#/ir d/W/k/m/j #subs1r. j/n 

Extern 

NW u S--;>C 500 250 m ~w-7d 3500 groot groot _, b - , o j, deels 

Intern 



Uquiditeitsprognose 
A 

lnvent«isatie gelds1romen en karakteristieken Particulieren, Hypotheken 

Geldstroom: U/1 Hardheid: Valuta: {nla/ demi usd/ aud/ abp/ dkk/ bef/ xeu/ cad/ itl/ pte/ frf 

Hypotheken/ Funding C/S Volume (min) I Frequentie I Timing ISamenst. I Onz. Volume I Onz. Timing I Erv .regels? 
#/ir d/w/k/m/i #substr. j/n 

Extern 

Funding I S- ➔ C 0tot 300 afh. van rente en verk. ? ? groot groot n 

Intern 

Budget Beleggingen I C 300 ? ?, afh . van rente e.d. 1 tot 12 klein totaal groot n 



Uquiditei1sprognose lnvent«isatie geldstromen en karakteristieken Particulieren, Hypotheken 
;?"":'\ 

Geldstroom: U/1 Hardheid: Valuta: / nla//dem/ usd/ aud/ gbp/ dkk/ bet/ xeu/ cad/ itl/ pte/ frf 

Hypotheken/ Premies C/S Volume(~ I Frequentie I Timing I Samenst. I Onz. Volume I Onz. Timing I Erv.regals? 
#/jr d/w/k/m/i #substr. i/n 

Extern ·- 2-{f-L- ~peJ f. l'U . ' 

( ' r, 
Premies/ Rente I C 135 12 ~w~-d · . groot 17500 klein - > o klein -- - 0 j 

\ 

Periodieke aflossingen I C 20 12 .f/1/w-,;,d\_ . groot klein klein j 

Extra aflossingen I s 100 ? k/m groot middel groot j, deels 

Intern 

( 



Liquiateitsprog,cse C ~ i-\ d...- ~ i r-i~ S.i::C., s3 ,s~ 
lnventarisatie ~lcstromen en karakteristieken 

Gelcstrocm: U/1 Harctie1d: Valuta : nl ~ oom/ uscV aucV r:1:Jp/ dkK/ bef / mu/ cad/ ill/ r:,.e/ frf 

C/S Volume (min) beQJentie ~ming ~~nst. 
10,z. Volurre rz. Timing ~.regals? 

r,r !N/K/m/J ut:str. n 
Extern I ' __ K-93,t~ u s 331_3 b ~ jA JA 'A ,J 

~J ~ NC,.;""\S(ii/fS u s "3:,4 1. t\ Iv.) j~ NLb N ..:.t 

~H~ 
, 

- . - - - - --- - - - ·-

~M.A~E. - --- -·· -. 

Kc:Si"€1-"t ~~1--1&..~ \ s 22,3 - - -- lit1 rt JA J0 -.@_JR 

..:.°'\~'\!£~ (, 'nAG-i;!", 
' \ 

~ u s s ;:J ( ~) .D ~'\1 ~{) j') jr+ 
\ _ _. - ~ 

Intern 

~ R.\~ ~ ")';: -> s ~o~s " ti _JC,. .jl":) ,f) 
\(c., ~,~ 

~t~N~CkFw'S 0 
,... w ,., n ~ .jF, NG ~ NU. 

P~l.r-\Si1r-1G I 
,t.... 

~'MG _[p_.~T l.\ s. 3,½ M -
M jpt J~ N!J;. 

Ut~Th 

. 

_ 1 , ~ ) . c..:., 



Liqu1dteitsprogicse (.&? (;~~ ~~ ffi1 lnventarisatie galcstromen en karakteristieken 

Gelcstrocm: U/1 Hard1e1d: Valuta: nlQ' cem/ uscv auQ' r;:1:Jp/ dkk/ bef / -,su/ cad/ itl/ P.e/ frf 

C/S Volume (min) ~requentie ~'.ming ~merst. rz. Volurre rz. Timing rn.regels? 
#fir IN/K/mfl utstr. n 

Extern -

Intern 

\Co~,~ ~ .s 7,2 t\ M Jfi, JPr JQ 

. 

. 



B.-:_~Pf-)G0N 2~}:--\ _j~Sc_~Rl,C..:.'-' 

' (;. Liquiciteitsprog,cse C. &.s" cCc.-...i SCJ-, '.::'ic.c.°-Q.D ,ss.; lnventarisatie g:3lcstromen en karakteristieken 

~lcstroom: U/1 Harctieid: Valuta: nl o/ d3m/ uscV aucV cno/ dkk/ bef / xau/ cad/ ill/ r;J.e/ frf 

C/S Volume (min) bequentie ~ming ~menst. rz. Volume rz. Timing rn,regels? 
11/ir /N/k/m/i llsut:str. n 

Extern 

~~~Tl E\sf:Lfbi' I(. u <' 
501 _M w Nel: Nt?G jA ,:::, 

' ' ·-. 
-· 

KoSi"~ \ s 3a M 't1 ' J9 NE.t jR I 

Intern 

Kos-r-~ Ll s {]_y s Y\ \1 .J11 ~A J() ,_ 

Re R~t ' S, L;,io ti Y1 jA jq_ N[c: 

~C\ ;-2..fh,:ti', ~t,~Ti' ~, s ,., ?:i .... 
,_ I ::) t1 \J.) 1'-1 ~ \~2£ -~ - - j, 

~2t-tNcx•r._;~f1f5 r · "'' ' M vJ Jq Ne£ Ntt 
\;.i-~,\'l--l c; \..) 

_') .£. 2), 6 



Liquidteitsprogicse C Bf'J \ 95)3 ( ~S:L,; ~I:£.; lnventarisatie ~lciltromen er: karakleristieken 

031 ciltroooi: U/1 Harctieid: Valuta: nlQ/ oo~ LSQ' auc:V mo/ dkk/ oof/ xeu/ cad/ itl/ Cle/ frf 

Extern 

Intern 

KC)Siik \.I 

Re - R\;)--rrt , 
~~l'E \:::~MG \ 

C/S Vciume (min) breq.ientie kming 
[N,jr ld'.w/k/m/j 

s t1 
N 
H 

M 

M 
l1 

bmenst. 
j;';utstr. 

rz. Volume Fz. Timing 

Nt.'!: 

rn,regels? 

J 



Liquidteitsprog,cse C.6,L ~(A-(~;~~ \S'33 lnventarisatie ~la.tromen en ~rakteristieken 

Gela.trocm: U/1 Hardleid: Valuta: nl(ll' oom/ uscV aucV mo/ dkk/ bef/ ~u/ cad/ itl/ r,.e/ frf 

C/S Volume (min) bequentie ~:ming ~menst. Fz Volurre rz Timing rn.regels? 
#/ir /N/K/m/J #sub3tr. I 

Extern -~ 1::~HCX'i~~ 

j{, $ ~~f1NG J s 4,l "' w Net NG. 
-· 

Intern 

\<er~ Th"-1 
. 

u s S82 r1 't1 .iPr JA -.j:-} 
I 

Re.. ~ iJ s I b t1 M jr:) j A Nct 
I 

R~rE:t~~ G. \ s '2, ~ -- -- t1 " - N~ Net. , \A 
~-:Nh.K::C,S(µ A(') 

u 5. . l M w j 9-- N0: NcL 
\.'\ 't l.J>t:, Ii MG 

'-i, 



Liquidteitsprog,cse C. ~H J \93] lnventarisatie ~lciltromen en l<arakteristieken 

Gelciltroom: U/1 Harcheid: Valuta: nl o/ cram/ usQ' auQ' cr:m/ dkk/ bef / xau/ cad/ itl/ r,.e/ frf 

C/S Volume (min) ~requentie ~:ming ~meret. Fz. Volurre rz. Timing rn,regele? 
11/ir IN/k/m/i ut:etr. n 

Extern 

' 
j~ J0:.i\:.~ tiG~ 6S,o ~ ti ._:if., _Jr) N O:: 

\..\ .s 

I 

I 

Intern 

. 



Bijlage 10 Berekening potentiele opbrengsten van Cash Management CB Concern 

Kanttekening 
Over de geldstromen en de daaruit voortvloeiende posities bij Concern, zoals die in de 
toekomstige situatie gaan voorkomen, is vanuit de huidige situatie moeilijk iets te zeggen, omdat 
er veranderingen op gaan treden in de stromen naar Beleggingen. Een surplus, zoals hieronder 
geconstateerd, mag dan eigenlijk niet voorkomen, omdat maandelijks afgestort gaat worden naar 
Beleggingen. Daarom is in de laatste berekening onderaan de tabellen ook gerekend met 
opbrengsten uit call-transacties, omdat maandoverschrijdende transacties theoretisch niet mogelijk 
zijn voor de referent concern. 

Bij deze berekening is uitgegaan van de realiteit, zoals verwerkt in de dagprognose bij het huidige 
Cash Management van Beleggingen voor de maanden mei en juni 1994, voor zover die realiteit 
geldstromen van het verzekeringsbedrijf betrof. Met nadruk wordt erop gewezen dat het 
hypotheekbedrijf buiten deze beschouwing valt. Dit komt omdat nog niet definitief is vastgesteld 
of het hypotheekbedrijf onder A VCB-Bank of CB-Holding valt. 
Voorzichtigheid bij de interpretatie is geboden: bij bet toekennen van ontvangsten en uitgaven is 
uitgegaan van de meegegeven codering door geldverkeer en/of bet desbetreffende 
bedrijfsonderdeel. Hierin komen wel eens fouten voor en er blijven 'nog te coderen' posten bij 
geldverkeer hangen op een tussenrekening, omdat de herkomst c.q. bestemming ervan in eerste 
instantie niet te achterhalen bleek. Samenvattend zijn de hieronder weergegeven getallen een ruwe 
inschatting van mogelijke merites. 

Berekening 
Allereerst is bet surplus/ tekort berekend voor de maanden mei en juni 1994 op basis van de 
volgende posten (* f 1.000.000): 

Inkomsten: 
Premies & Koopsommen 

Totaal inkomsten: 

Uitgaven: 
Herverzekeringen 
Pensioenen 
VUM/VUT 
Salarissen 
Assurantiebelasting 
GAK-premie 
Schade-uitkeringen 
Betsy-tapes (kosten) 

Totaal uitgaven: 

Netto Surplus (Tekort) 

Mei 

218.1 

218.1 

1. 0 
30.8 

2.3 
6.6 

26.4 
2.3 

27.1 
62.1 

158.6 

59.5 

Juni 

190.6 

190.6 

1. 0 
23.8 
2.3 
6.5 
2.0 
1. 6 

16.8 
44.1 

98.1 

92.5 

Deze cijfers worden afgerond op 60 en 90 min. en op jaarbasis worden dit surplussen van 720 
min. en 1.1 mrd .. 
Om ook een inschatting bij lagere surplussen en (incidenteel voorkomende) tekorten te maken zijn 
deze mogelijkheden ingevoerd. 
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De ervaring bij bet huidige Cash Management leert dat men nu 330 van de 365 dagen een surplus 
kent en slechts incidenteel (meestal enkele dagen aan bet einde van de maand) een tekort. 
De berekening van opbrengsten is voor bet kasgeld per maand en voor callgeld per dag uitgevoerd 
(surplussen en tekorten worden ook voor een maand e.g. dag berekend en afgerond) . 

Vervolgens is bet verschil in rentepercentage gedifferentieerd, waarbij bet ervaringscijfer van CM 
ongeveer in bet midden Iigt. Het verschil in rentepercentages betreft dan voor U/G bet verschil 
tussen de gecorrigeerde (van 360 naar 365 dagen) officiele call (wat ongeveer bet gemiddelde van 
de rekening-courantcondities is) en bet verkregen percentage op de geldmarkt. Voor kortgeld 0/G 
wordt bet te betalen percentage vergeleken met bet P. D. (Promesse Disconto) + 1 % (gemiddelde 
van de te betalen debetrente op rekening-courant bij de banken) . 
'Kasgeld U/G en 0/G' betreft deposito's e.d. en Call U/G en 0/G spreekt voor zich. 

'Kasgeld U/G' (jaarlijkse opbrengsten per maand weergegeven) 

verschil (¾): 0.5 1.0 1.5 
surplus: 

f 1.000.000 f 5.000 f 10.000 f 15.000 

f 10.000 . 000 f 50.000 f 100.000 f 150.000 

f 30.000.000 I 150.000 f 300.000 f 450.000 

f 60.000.000 f 300.000 f 600.000 f 900.000 

f 90.000.000 f 450.000 f 900.000 f 1.350.000 

'Kasgeld O/G' 

versch i l C,O: 0.5 1.0 1.5 
tekort: 

f 1.000.000 f 5.000 f 10.000 f 15.000 

f 10.000.000 f 50.000 f 100. 000 f 150.000 

f 30 . 000.000 f 150.000 f 300.000 f 450.000 

f 60.000.000 f 300.000 f 600.000 f 900.000 

Callgeld U/G (per dag berekend) 

verschil(¾): 0.5 1.0 1.5 
surplus: 

f 1.000.000 f 5.000 f 10.000 f 15.000 

f 2.000.000 f 10.000 f 20.000 f 30.000 

f 5.000.000 f 25.000 f 50.000 f 75.000 
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Callgeld O/G 

versch il (%): 0.5 1.0 1.5 
tekort: 

f 1.000.000 f 5.000 f 10.000 f 15.000 

f 2.000.000 f 10.000 f 20.000 f 30.000 

f 5.000.000 f 25.000 f 50.000 f 75.000 

Uitgaande van de ervaring van CM en alleen rekenend met call-transacties, zouden de opbrengsten 
op jaarbasis kunnen zijn: 

Bij een gemiddeld surplus van 1 mln. gedurende 330 dagen en een gemiddeld tekort gedurende 35 
dagen en een gerealiseerd verscbil van 0.5 %: 

(330 * f 5.000) + (35 * f5.000) = 365 * f 5.000 = f 1.825.000 

Opzet van deze uiterst voorzichtige berekening is om aan te geven welk niveau van investeringen 
te recbtvaardigen is vanwege de te verwacbten opbrengsten. 
In de laatste beleidsnota van GroepsTreasury zijn de kosten van een Treasury-referent per concern 
gebudgetteerd op f 215.000,-, wat ten opzicbte van de te verwacbten opbrengsten te 
recbtvaardigen is. Belangrijker voordeel t.o.v. de buidige situatie is ecbter bet inzicbt in de 
posities en bun respectievelijke looptijden, wat nu ontbreekt. 

Op de volgende pagina is bet deel van de begroting van A VCB-Treasury dat bier betrekking op 
beeft opgenomen. 
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Kosten treasury-organisatie AVCB-Holding 
op bedriffseconomische grondslagen 

I 

i Personeelskosten 
jJ-fu isvesting 
lnformatisering 
Communicatiekosten 

. Diversen 
I 

! Totaal AVCB Holdin 

* NLG 1.000 
I 
I 
I 

950 I 
90 

500 
50 
25 

1615 

Kosten treasury-referent per concern (Avera en Centraal Beheer, 
~lsmede voor "banken-divisie en AVCB Beleggingen) 

, op op bedrijfseconomische grondslagen 
'=-,' 

* NLG 1.000 
I 

I Personeelskosten 110 
Huisvesting 20 
lnformatisering 55 
Communicatiekosten 20 
Diversen 10 

T otaal per concern 215 
* 4 concerns 860 

- exclusief toegerekende overheads 
- m.i .v. 1995 door ieder organisatie-onderdeel zelf te budgetteren 




