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0. HET MAKEN VAN BESLISSINGSCALCULATIES 

O.O. Inleiding 

Deze gids is bedoeld om studerenden en functionarissen in bedrijven 

behulpzaam te zijn bij het maken van calculaties t.b.v. beslissingen. 

In dit hoofdstuk is een calculatiemethode beschreven, de overige 

8 hoofdstukken zijn gewijd aan evenzovele klassen van problemen. 

Deze zijn geklassificeerd op grond van de soort gegevens, die 

relevant zijn voor de oplossing ervan. 

Het verzamelen van de juiste gegevens is het moeilijkste deel van 

het beslissingsproces omdat het gegevens zijn uit een onzekere 

toekomst. Indien U evenwel werkt met een standaard-calculatie

schema - bijvoorbeeld zoals hierachter gegeven - en weet welke 

gegevens van belang zijn voor het onderhavige probleem, dan zult 

U een richtsnoer hebben bij de verzameling ervan.zodat belangrijke 

facetten niet licht over het hoofd worden gezien. 

De gegeven voorbeelden zijn zeer eenvoudig gehouden, om het 

cijfermateriaal per geval te beperken. 

U kunt de op de probleemstelling volgende vragen zelf trachten op 

te lossen ter vergelijKing met de gegeven uitwerkingen. 

Ik hoop dat U voor gevonden tekortkomingen en voor suggesties 

tot aanvullingen contact op wilt nemen met: 

c. van der Enden 

T.H. Eindhoven 

Afd. Bedrijfskunde, Pav. J.IO 

Postbus 513 

5600 MB Eindhoven 
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O.I. Beslissinascalculaties 

Bij de bedrijfsvoering kunnen twee soorten beslissingen onderscheiden 

worden: 

(1) De dagelijkse routine-beslissingen om dè bedrij fsproces:sen op 

gang te houden. 

(2) De incidentele beslissingen om bestaande bedrijfsprocessen te 

doorbreken: het stoppen met projecten en het beginnen met nieuwe 

projecten. 

Een project zien we hier als een samenstel van maatregelen met een 

bepaald doel, nl. het op langere duur veranderen van een situatie. 

Dit doel dient op zijn beurt weer het ondernemingsdoel: 

het voortbestaan, met een redelijke beloning voor werknemers en 

vermogensverschaffers. 

Voorbeelden van projecten zijn: 

• het op de markt brengen van een nieuw produkt of een nieuwe 

produktgroep 

• het invoeren van een nieuw produktieproces 

• het stichten van een nieuwe vestigingsplaats 

• het penetreren in een nieuw marktgebied. 

Uitvoering van projecten gaat meestal gepaard met kapitaalsinveste

ringen en een langdurige beïnvloeding van de geldstroom. 

Daarom moeten we de financiële gevolgen van deze proJeetEm näar 

beste weten berekenen, alvorens het besluit tot uity~~~ing wordt 

genomen. Wanneer hierbij verschillende mogelirj"kheden 

zijn - en meestal is dit wel het geval - moeten we de financiële 

gevolgen van elk alternatie~ berekenen. 

Alleen op deze wijze kunnen we eoen weloverwogen besluit nemen: 

J. of een project al of niet ter ha~d za~ worden gen~n 

2. zo ja, welk alternatief•de voorkeur verdient 

De financiële gevolgen van een beslissing worden gemeten door 

schatting van de verlindering..J!:;,_~!':::..J!!ld~ die de2:e beslissing 

teweeg zal brengen. 
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In de meeste gevallen beperken we ons tot de operationele geldstroom, 

d.w.z. de geldstroom die rechtstreeks voortvloeit uit de bedrijfsuit

oefening en per project te meten is: 

- ontvangsten van debiteuren wegens verkoop van produkten en overtol

lig geworden bedrijfsmiddelen, 

- uitgaven wegens aankoop van bedrijfsmiddelen, materialen en 

diensten, 

- uitgaven wegens het in dienst hebben van personeel, 

- uitgaven wegens belastingen. 

Daarnaast staat de financiële geldstroom, die voortvloeit uit de 

financieringsactiviteiten en meestal niet per project te meten is: 

- ontvangsten van en betalingen aan vermogensverschaffers, 

- betalingen en ontvangsten van rente, na aftrek van de winstbelasting 

daarover, 

- betalingen wegens winstuitkering. 

Deze financiële geldstroom die per saldo negatief is, wordt in de 

beslissingscalculatie verwerkt door middel van het disconteren van 

de operationele geldstromen naar het jaar waarin de beslissing wordt 

genomen. 

We berekenen daartoe welke rentabiliteit vereist is om de financiële 

geldstroom - en daarmee de vermo$ensvoorziening - gaande te houden. 

Deze minimale rentabiliteit wordt uitgedrukt in een fractie per jaar 

en aangeduid met het symbool i. 

Is i bv. 0,10 dan wil dit zeggen dat per jaar 0,10 of 10% van het 

vermogen dat door het project in beslag wordt genomen door dat project 

moet worden opgeleverd om de continuïteit van de vermogensvoorziening 

te waarborgen. Dit betekent bv. dat 1 110,-- over een jaar een huidige 
I ~ 

waarde heeft van 110 x 1• 10 • f 100,-- en f 121,-- over twee jaar, 

eveneens een huidige waarde van 121 x 1 
2 = f 100,--. 

1,10 
Stel een project waarbij nu f 100.000,-- wordt uitgegeven en waaraan 

de volgende ontvangsten verbonden zijn: 

f 60.000,-- over jaar 

f 60.000,-- over 2 jaar. 

De huidige waarde, meestal contante waarde genoemd, vàn deze drie 

bedragen is bij een rentabiliteitseis van 10% (i= 0,10): 
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J l 
- JOO.OOO + 60.000 x -1 JO + 60.000 x--= 

J I 102 
) 

=- 100.000 + 54.545 + 49.587 = 4.132. 

Een positieve uitkomst wijst op een financieel gunstig project. 

Voor een verdere beschrijving van de methode verwijzen we naar het 

hoofdstuk "Beslissingscalculaties" uit de syllabus en het boek 

"Beslissingscalculaties"•. 

Onze beslissingen staan ten dienste van het ondernemingsdoel: 

het voortbestaan van de onderneming door een positieve netto-geld

stroom te verzekeren. 

De onderwerpen van die beslissingen kunnen zeer gevarieerd zijn, 

zoals blijkt uit de opgenomen voorbeelden, waarvan vele op praktijk

gevallen berusten. 

We noemen hier: 

Ondernemingen 

Verkoopprodukten 

Halffabrikaten 

Processen 

Produktiemiddelen 

• verwerven 

• afstoten 

" uitbreiding van assortiment 

• wijziging van bestaande 

• expansie met bestaande 
afstoten 

" maken • p. v. kopen 

• kopen i.p.vo maken 

~iging van bestaande 

• integratie van voor ons of na ons 

liggende stadia 

, differentiatie toten) 

• verwerven of afstoten van terreinen~ 

gebouwen en machines 

" bepaling van de juiste hoogte van 

voorraden~ debiteuren en liq11ide 

middelen 

~ rl ..,.. . U' ~ ~ ., C. van er .:;naen, .::.tgeve:rr.li.J .:>amacmr,~ 
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We vestigen er de aandacht op dat deze gids uitsluitend de gevolgen 

van de beslissingen meet in termen van geld. 

Natuurlijk heeft de keuze uit de beschikbare alternatieven invloed 

in drie opzichten: 

- technisch 

- menselijk 

- economisch, voor zover schaarse middelen worden gebruikt. 
(Zie figuur) 

De beslisser moet deze gevolgen tegen elkaar afwegen, maar moet 

altijd mede op de hoogte zijn van de economische gevolgen, omdat 

bij ondergang van de onderneming de andere aspecten hun betekenis 

verliezen (zie 0.9.). 

TIIC.. .... N \I!! t( 
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0.2. De kapitaalwaarde methode 

We berekenen de invloed van een project op de onderneming door de 

bepaling van de contante waarde (Cw) van de verandering . in de geld

stroom (Gs), die door dat project wordt veroorzaakt. 

Over welk tijdvak moeten we rekenen? 

Bij beslissingen is het veelal van groot belang om te weten wat de 

bedoelde invloed van periode tot periode is, waarbij die periode 

meestal wordt gelijkgesteld aan het kalenderjaar. 

We noemen de contante waarde van de invloed op de geldstroom gedurende 

n perioden de kap i taalwaarde: Kw (n) • 

De kapitaalwaarde wordt voor elke periode berekenddoor de invloedvan 

het project tot en met die periode op te tellen. 

Indien op het einde van een periode activa aanwezig zijn, dan worden 

die - althans op papier - verkocht tegen het bedrag dat ze bij beëin

diging van het project zouden opbrengen: de liquidatiewaarde (Lw). Bij 

het begin van de volgende periode worden ze voor hetzelfde bedrag 

teruggekocht. 

De aan het begin van de eerste periode aanwezige activa worden "ge

kocht" voor het bedrag dat ze zouden opbrengen als het project niet 

zou worden uitgevoerd. 

Samenvattend: 

Kw (1) • -CwLw (0) + OJGS (I) + CwLw (1) 

Kw (2) = -CwLw (0) + CwGs (2) + CwLw (2) 

Kw (n) = -CwLw (0) + CwGs (n) + CwLw (n) 

Het "resultaat" van één periode (meestal een jaar) wordt surplus 

(Su) van die periode genoemd. 

Het is voor periode I gelijk aan: 

Su ( l) = Gs ( 1) + 6Lw (1 ) • 

Hierin: 

Gs (l) = geldstroom in per. I 

6Lw (I) =mutatie van de liquidatiewaarde van de activa? per medio 

van de periode. 
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Deze mutatie is samengesteld uit: 

- de aankoop aan het begin van de periode van de op het eind van de 

voorgaande periode verkochte activa, gedisconteerd naar het midden 

van de lopende periode 

+ de verkoop aan het einde van de lopende periode, eveneens gediscon

teerd naar het midden van de lopende periode. 

We geven een voorbeeld van berekening van de mutatie van de liquidatie

waarde voor het geval de rekenperiode samenvàlt met het kalenderjaar 

(hetgeen we in het vervolg zullen .aannemen) • 

Op I jan. is een auto aanwezig met een liquidatiewaarde van I 20.000,--; 

op 31 dec. is de waarde I 15.000,--. 

De mutatie liquidatiewaarde bij een vereiste rentabiliteit van 10% 

(i= 0,10) is dan: 

llLw =-Lw (0) x (l+i) 112 +Lw (I) x (l+i)-l/2 

N.B. de eerste term is 1/2 jaar vooruit gedisconteerd, nl. van I jan. 

naar juli, de tweede term een 1/2 jaar terug nl. van 31 dec. 

naar juli. 

llLw •- 20.000 x 1,101/ 2 + 15.000 x 1,10-J/2 • -6.674 (gld.) 

Deze mutatie komt hier ongeveer overeen met de afschrijving ad I 5.000.-- plus 

de vereiste rentabiliteit over de gemiddelde boekwaarde, zijnde 

JO% van (20.000; 15.000 =) I 17.500,-- =I 1.750,--. 

Bij specifieke activa met geringe liquidatiewaarde is de negatieve 

mutatie in het jaar van aankoop veel groter dan de boekhoudkundige afschrijving. 

Samenvatting: (met i = rent.eis per periode) 

( ~,1)2 ( ) ( ")-1/2 llLw (t) = -Lw (t-1) x I+1JJ) + Lw t x 1+1 

Su = Gs +A Lw 

Kw (n) = CwSu (1) + CwSu (2) + ••• + CwSu (n). 

Het verloop van de kapitaalwaarde als functie van de tijd leent zich 

uitstekend voor grafische weergave. 

Men verkrijgt dan een "economisch profiel" van het project: 
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MILJ. GLOS. PROJECT: X 

ECONOMISCHE lEVENSDUUR 
+2 ----------------II!Jï:: 
+1 

_, 

-2 

ECONOMISCHE 
TERUGVERDIENTIJD 

ruu 

De curve geeft aan welke kapitaalwaarde het project heeft bij voort

zetting tot het aangegeven tijdstip. 

In het voorbeeld is sprake van een nieuw produkt met een ontwikke,= 

lingsduur van 2 jaar. Zou na deze tijdsduur blijken dat het project 

is mislukt, dan is het resultaat een negatieve Kw van 1 2 miljoen. 

De curve geeft dus het risico van eventueel afbreken van het project 

Dit is de contante waarde van de uitgaven voor ontwikkeling, venninde:rd 

met de liquidatiewaarde van eventueel aanwezige activa, bv. apparatuur', 

Na 2 jaar komt het produkt op de markt en zorgt voor een positief 

surplus en daarmee voor een stijgende Kw, tot na lt jaa:e: het t dst 

is bereikt, waarop Kw (t) = 0. 

Het tijdvak van het moment van de berekening tot aan dp :~..;::; 

de "economische terugverdientijd". Indien het project op dat momenî: 

zou worden afgebroken, zou de uitvoe:dng ~:<:va.n., e.con<>'i'li.0lch ge~ü~x,., 

invloed op de onderneming hebben gehad. 

Een andere belangrijke informatie van de Kw-curve is het tijdstip waaP1J:: 

het maximum wordt bereikt. Op dat moment is de economische levensdul! . .t 

van het project verstreken: voortzetting ervan zou uad~lig 

een eerste berekening is dit moment uite;:a.ard Tll.e,er de.I::"" 

ruw·e indicatie van het tijdstip waarop sen ev<w:~':::-:.K.:lc,l 

het pr0ject een positief surplus zsl moe~~n 

berekeningen kan dat tijdstip verschuiven. 

~.,,·.c.--~--""-
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0.3. Geldstroom, liquidatiewaarde en vennootschapsbelasting 

De geldstroom is niet anders dan een reeks veranderingen in de voorraad 

liquide middelen (kas, bank, giro) van de onderneming, uitgedrukt in 

geldeenheden (veelal duizenden guldens). 

De ontvangsten hebben een positieve waarde en zullen voornamelijk uit 

verkochte goederen en diensten voortkomen. 

De uitgaven hebben een negatieve waarde en ontstaan voornamelijk door: 

- in dienst hebben van personeel, 

- aankoop van bedrijfsmiddelen, 

- aankoop van materialen, 

- aankoop van diensten, w.o. energie, 

- verschuldigde belastingen, met inbegrip van belastingen naar inkomen 

of winst. 

Een belangrijk punt is hier de vennootschapsbelasting, die in Nederland 

bijna 50% bedraagt. Deze belasting wordt geheven over het belastbaar 

bedrag, bestaande uit: ontvangsten - uitgaven + mutatie in de fiscale 

waarde der activa. 

Wanneer het belastbaar bedrag negatief is, kan negatieve winstbelasting 

als ontvangst worden beschouwd, mits het negatieve bedrag compenseerbaar 

is door positieve bedragen van andere projecten in dezelfde periode of

wel met fiscale verliezen van volgende of voorgaande jaren. 

De aftrekbaarheid van aan derden betaalde rente blijft hier buiten be

schouwing; deze is als financiële geldstroom verwerkt in de minimale 

rentabiliteit, waarmee de geldstroom contant wordt gemaakt (zie 0.6.). 

Premies ingevolge de Wet Investeringsrekening (W.I.R.) moeten op de 

verschuldigde vennootschapsbelasting in mindering worden gebracht; in 

dit geval wordt negatieve belasting terugbetaald.tot aan het bedrag 

van de w.r.R.-premie. 

De liquidatiewaarde is het bedrag dat bij beëindiging van het project 

zou worden terugontvangen.: 

- door verkoop aan derden, of 

- door besparing op aankopen voor andere projecten in de onderneming. 
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Ook deze liquidatiewaarde moet na correctie voor latente belasting 

worden berekend. 

Deze latente belastingen worden verschuldigd bij verkoop aan derden 

indien er sprake is van: 

(I) Een liquidatiewaarde vóór aftrek die hoger is dan de fiscale waarde, 

(2) Desinvesteringsbetaling indien na ontvangst van de W.I.R. premie 

vervreemding plaats vindt binnen een bepaald tijdvak (bij instal

laties bv. I2 jaar). 

Latente belastingen worden ontvangen bij verkoop aan derden, indien de 

liquidatiewaarde vóór aftrek lager is dan de fiscale waarde. 

Advies van een belastingdeskundige 1s gewenst. 

We geven een voorbeeld van het verloop van de liquidatiewaarde na 

latenties: 

U koopt op I juli 1981 een machine van f IO.OOO,-- met een levensduur 

van 3 jaar. 

De fiscus staat toe dat een vast percentage van de boekwaarde wordt 
:t afgeschreven, hetgeen in dit geval neerkomt op 53,58% • 

Bij d~ hieronder aangenomen liquidatiewaarde (Lw) voor aftrek is de 

Lw na aftrek berekend per I juli. 

(in guldens) I982 I983 I984 

I . Lw vóór aftrek belasting 6!000 2.400 800 

2. Fiscale waarde 4.642 2. 155 I.OOO 

3. Lateate àa1 estfasen VtAc;~ • I. 358 245 200 

4. Venn. bel. 50% van (3) 679 122 100 

5. Lw na aftrek bel. (I) - (4) 5.321 2.278 900 

:tHierbij wordt een percentage afschrijving van boekwaarde vastgesteld, 
dat leidt tot een fiscale waardering van 10% van de aanschaffingswaarde 
op het tijdstip dat de fiscale levensduur (Fl) ten einde is. De formule 
voor di~ercentage is: 
f = (1- 0,1) x 100%, zodat bij een fiscale levensduur van 3 jaar geldt: 
f ( 1 - 0,1) x 100% = 53,58%. 
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Opm.: Per I juli 1984 is de fiscale waardering hoger dan de liquidatie

waarde. Er is te weinig fiscaal afgeschreven en er is dus een 

latente belastingvordering aanwezig. 
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0.4. Samenhang van projecten 

Besturen houdt in plannen maken: "het beschrijven van een gewenste of 

verwachte toe~mst en van de wijze waarop deze werkelijkheid kan worden 

door een geëigende organisatie, taakverdeling en informatieverzorging". 

Men kan een zekere hiërarchie in de verschillende ondernemingsplannen 

onderscheiden, hoewel bij soepele planning terugkoppeling van een plan 

van lagere orde naar een plan van hogere orde mogelijk moet zijn. 

In volgorde van dominantie kunnen we waarnemen (maar niet in alle 

ondernemingen) : 

(I) Strategisch plan, dat voor zeer lange termijn het werkterrein van 

de onderneming vastlegt en daardoor het raamwerk vormt van de 

(2) Produkt plannen, die aangeven welke produkten na te zijn ontwik

keld, gefabriceerd of ingekocht>zullen worden aangeboden op de 

markt. De beslissingen over deze plannen op lange termijn worden 

gesteund door de calculaties, die we beschrijven in de klassen 7 

en 8. Om te zien wat alle goedgekeurde plannen tezamen voor ge

volgen hebben ten aanzien van personeel, capaciteit e.d. maakt 

men - meestal jaarlijks - een 

(3) Periodeplan, waaruit eventuele .overschotten of tekorten aan pro

duktiemiddelen blijken en dat een tijdvak van 3 à 4 jaar bestrijkt. 

Bij belangrijke ongunstige uitkomsten zal naar de projectplannen 

worden teruggekoppeld. 

Zo kan men onderbezetting van een ontwikkelingsafdeling consta

teren, terwijl men op strategische gronden niet tot inkrimping 

van die afdeling wil overgaan. Men zal nu nagaan welke ontwikke

lingaintensieve produktplannen in het recente verleden zijn ver

worpen en eventueel tot een herberekening overgaan. Hierbij wordt 

de bijdrage van de ontwikkelingsafdeling - voor zover toch geen 

andere opdrachten voorhanden zijn - niet als "uitgaven" opgenomen, 

waardoor de uitvoering van bepaalde plannen toch nog wenselijk kan 

blijken. 

De gedetailleerde uitwerking van de produktplannen vindt plaats in 

de 

(4) Operationele plannen. die bepalen welke activiteiten op middellange 

termijn worden uitgevoerd. De hierbij te nemen beslissingen worden 

ondersteund door de soort calculaties van klassen 5 en 6; ze be-
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helzen veelal het minimaliseren van de operationele uitgaven, bv. 

het zelf maken of inkopen van onderdelen, gegeven het in de plannen 

vastgelegde subdoel. Op korte termijn kunnen ze nog bijgestuurd 

worden door 

(5) Begrotingen en uitvoeringsplannen, waaruit opdrachten resulteren. 

Ook hierbij kan men binnen bepaalde grenzen kiezen uit alternatieven 

zoals al of niet overwerk verrichten in bepaalde afdelingen. De 

hierbij gebruikte calculaties zijn te vinden in klasse I en 2 wan

neer uitgaven-minimalisatie in het geding is en in klasse 3 en 4 

wanneer ook ontvangsten door de keuze worden beÏnvloed. 

Bij het maken van beslissingscalculaties voor projecten moet men 

bedacht zijn op indirecte gevolgen van het onderhavige project op 

andere projecten. 

Deze gevolgen kunnen positief zijn of negatief, zelfs elkaar aan

vullen of elkaar uitsluiten. 

Dit is symbolisch weergegeven in onderstaande figuur, waar is aan

gegeven wanneer men beide projecten moet calculeren. 

2 B ALLEEN MET A 
- KEUZE : A.. OF A:!§. 

1 B VERGROOT OPBRENGST VAN A 
- KEUZE : A OF 8 OF A+ 8 --

0 B HEEFT GEEN INVOED OP A 
GEEN SAMENHANG 

-1 !ll VERKLEINT OPBRENGST VAN A 
KEUZE: A OF B OF A+B 

,a NIEY MOGE'-IJK IN COMB. MET A 
EN OMGEKEERD 
KEUZE: A OF B 

In deze figuur geeft de arcering een negatieve onderlinge invloed van 

de projecten A en B aan. 
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0.5. Onzekerheid 

De meeste gegevens die als grondslag van de beslissingscalculatie dienen, 

hebben op de toekomst betrekking en zijn derhalve onzeker. Ook na gron

dige studie van het project zal men de waarde van de relevante variabelen 

slechts bij benadering kunnen aangeven. 

Wanneer het om belangrijke beslissingen gaat, is een gevoeligheida

analyse nodig die nagaat in hoeverre de uitkomst van het project ge

voelig is voor verandering van bepaalde variabelen, bv. het omzetvolume. 

Hierbij gaat men uit van bepaalde toekomstige situaties die mogelijker

wijze op kunnen treden rond het project. Men spreekt wel van scenario's 

(= toneelachtergrond). 

Voor elk van de mogelijk geachte situaties maakt men een calculatie van 

de daarbij behorende kapitaalwaarde. Op deze wijze verkrijgt men een 

vlak, waarbinnen de kapitaalwaarde zal moeten Ifggen en op grond van 

de ligging van dit vlak kan de beslissing worden genomen. 

Ligt het vlak in het maximum voor een groot deel onder de nul-lijn, 

dan is het project waarschijnlijk niet rendabel; ligt het ongeveer 

half eronder, dan moet men meer informatie zien te krijgen; ligt het 

grotendeels erboven, dan is het project waarschijnlijk wel rendabel. 

Dit laatste geval is afgebeeld in áchterstaande.figuur, waarin. de 

veronderstelde toekomstige situaties zijn hier aangeduid met: 

o = optimistisch 

m = meest waarschijnlijk 

p = pessimistisch 
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VERSCHILLENDE TOEK. SITUATIES 

Een andere mogelijkheid is de z.g. indifferentie~analyse, die in 

enkele voorbeelden wordt toegepast. 

Hierbij wordt van een moeilijk vast te stellen variabele, bv. het 

omzetvolume, berekend welke waarde bereikt moet worden om over een 

bepaald tijdvak quitte te spelen (Kw= 0). 

Bij deze waarde is het project "indifferent" voor de onderneming, 

d.w.z. het is voor het economisch welzijn van de onderneming onver

schillig of het wordt uitgevoerd of niet. 
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0. 6. Financie-ring 

De wijze waarop de onderneming op langere termijn wordt gefinancierd, 

bepaalt de minimaal vereiste rentabiliteit van de projecten. Deze zullen 

immers voldoende geld moeten opleveren om de vermogensverschaffers te 

belonen en om ze te bewegen vermogen aan de onderneming te blijven 

toevertrouwen. 

De hiervoor te verrichten betalingen spelen zich af in de financiële 

sfeer (financiële geldstroom) en worden per project alleen in rekening 

gebracht via de discontering met de rentabiliteitseis (i). 

Deze rentabiliteitseis berust op het gemiddelde percentage dat men op 

lange termijn voor het vermogen moet betalen. 

We geven een voorbeeld: 

Over eigen vermogen (40%) 

Winstuitkering 8% 

Winstinhouding en herwaardering• 8% 

16% x 0.4 = 6.4% 

Over leenvermogen (60%) 
incl. crediteuren 

Rente 

af: venn.bel. 50% 

6% x 0.6 = 3.6% 

Rentabiliteitseis na aftrek belasting 10% ·== 

Overigens zal men soms kunnen kiezen uit alternatieve vormen van ver

mogen. Indien ze passen in het financieringabeleid t.a.v. liquiditeit 

(op tijd kunnen betalen) en solvabiliteit (bij liquidatie kunnen be

talen), dan kan men de interne rentevoet als keuzecriterium gebruiken. 

Dit is de rentevoet waarmee de (financiële) geldstroom van een finan

cieringsproject contant gemaakt moet worden, om een contante waarde 

van nul te krijgen. 

i5Ter opvanging van prij ss tijging van bedrijfsmiddelen. e.~. ;rww.,.-'<... c(lr>e.;_ rz.v. ' 

**so% lening à 15%, 20% crediteuren à 0%. 
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Voorbeeld van 2 alternatieven: 

Alternatief a: op I jan. 1981 lenen van I 100,-- met rente vooraf 

betaald ad 3% per kwartaal. 

Alternatief b: op 1 jan. 1980 lenen van I 100,-- met rente achteraf 

van 12j% per jaar. 

Uitwerking 

Interne rentevoet van alt. a uit de vergelijking 

Cw (a) = + 100- 3 t1 + (l+r)-l/4 + (l+r)-2/ 4 + (l+r)-3/~- 100 {l+r)-l 0. 

hieruit r = 13,0% 

Interne rentevoet van alt. b uit de vergelijking 

Cw (b) • +I 00 - 112, 50 x (1 +r) -I • /0 

hieruit r = 12,5%. 

Het blijkt dat alternatief b de laagste interne rentevoet heeft en 

daarom de voorkeur verdient. 



- 21 -

0.7. Calculatieschema 

Het is raadzaam voor de calculaties t.b.v. beslissingen een standaard

schema aan te houden. 

Na verloop van tijd zult U een schema hebben ontwikkeld dat past bij de 

eigen onderneming, maar in afwachting daarvan bieden wij U een schema 

aan, dat ook bij een aantal voorbeelden zal worden gebruikt. Overigens 

zal men bij veel problemen op korte termijn naar een andere opstelling 

van de calculatie zoeken, hetgeen uit de uitwerkingen blijkt. Deze komt 

echter in wezen neer op dezelfde methode. 

Een voorbeeld van een verkorte berekening is opgenomen in appendix I en 

toegepast in voorbeeld 5.5. 

De genoemde uitkomst is voor elk jaar: 

Kw (n) = CwSu (1) + CwSu (2) + ••• + CwSu (n) (zie 0.1.) 

waarin: 

Kw (n) 

CwSu (t) 

de kapitaalwaarde over een tijdvak van n perioden. 

de contante waarde van het surplus over periode t, waarin 

t = 1, 2, ••• n. 

We zullen dus voor elke periode het surplus moeten vaststellen: 

Su (t) = Gs (t) + 8 Lw(t) 

waarin: 

Gs (t) de geldstroom in de periode (per medio) 

8Lw(t) = de mutatie van de liquidatiewaarde in de periode per medio, 

volgens de formule: 

8 Lw( t) -Lw (t-1) x (l+i) 1/ 2 +Lw (t) x (l+i)-l/Z 

De geldstroom en de liquidatiewaarde worden vastgesteld na aftrek van 

te betalen of latente vennootschapsbelasting (zie 0.3.). 

We laten nu het calculatieschema volgen met enkele aanwijzingen. 
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CALCULATIE KAPITAALWAARDE 

Project: PERIODEN 

I + ontvangsten exploit. 

2 - uitgaven 11 

3 + ontv. uit verk. bedr.midd. 

4 - ui tg. wegens aank. bedr.midd. . 
--

5A = OPER. GELDSTR. vóór belasting 

6 Fisc.waarde activa ultimo I 
7 + mutatie fisc.w. activa 

(-Vj + Lj) 

8 + geldstroom A 

9 Belastbaar bedrag 

I !A VENN. BEL. ••• % 

I I Liqu.waarde act. ultimo l na aftrek lat. bel. ·-
c Mutatie liqu. waarde act. 

12 (-I, ••• Vj+O, ••• Lj) 
-·- .,..""""" 

13 + Geldstroom A 

l ft Vennootsch. belasting B 

5 + Mutatie liqu.waarde c 
l 

"I pt:h SURPLUS medio I • < 

1~--L 

'····' i1 "URPLUS d. I"". · "' · ~) me 10 Per. I 

f3 itaa!waarde 

~9 c, w. factor bij • •• % rent.eis 

na aftrek belasting 



- 23 -

Commentaar: 

A. Operationele geldstroom vóór belasting 

Regels (I) t/m (5); waarbij (5) = (I) - (2) + (3) - (4). 

Hier kunnen de onderdelen van de geldstroom worden aangegeven, waarbij 

ontvangsten uit verkopen en betalingen wegens aankopen van bedrijfs

middelen op de regels (3) en (4) komen. 

Deze ontvangsten en uitgaven worden geacht (gemiddeld) per medio van 

de periode te hebben plaats gevonden. 

Indien dit niet het geval is, kan men de ontvangen, resp. betaalde 

bedragen verhogen of verlagen met "rente". 

Deze rente is tweemaal zo hoog als de vereiste rentabiliteit indien 

de bedragen onder A. worden verantwoord, omdat later 50% winstbelasting 

wordt afgetrokken. In werkelijkheid krijgt men deze bijtelling, resp. 

aftrek niet, terwijl de aftrekbaarheid van betaalde rente aan derden 

al verwerkt is in het percentage van de rentabiliteitseis. 

Is bv. een machine ad I 200.000,-- op I april betaald, en bedraagt 

de rentabiliteitseis IO%, dan moet 3 maanden rente à 20% worden bij

geteld en wordt op regel 4 opgenomen 1 too.ooo,-- + 5% 3 1 to5.000,--. 

B. Vennootschapsbelasting 

Regel (6) t/m (10). 

(6) De fiscale waarde van de activa per ultimo van de periode omvat 

de gehele fiscale balans excl. de liquide middelen, zoals: 

-bedrijfsmiddelen (terreinen, gebouwen, machines), 

- voorraden, 

- vorderingen. 

(7) Het verschil tussen de fiscale waarde per ultimo voorgaand jaar 

(Vj) en de waarde per ultimo van het lopende jaar (Lj). 

(8) Operationele geldstroom, berekend onder A. 

(9) Belastbaar bedrag, zijnde (7) + (8). 
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(JO) Vennootschapsbelasting, zijnde het percentage maal (9). 

Ook hier is aangenomen dat de betaling per medio geschiedt. Een 

afwijking kan met de rentabiliteitsvoet op het percentage worden 

gecorrigeerd. 

Indien U bv. ultimo december 48% winstbelasting zou betalen en 

de rent.eis is 10%, dan werkt U met een calculatiepercentage van: 

48 x (1,10)-l/ 2 = 45,6%. 

W.I.R.-premie hierop in mindering brengen. 

C. Mutatie liquidatiewaarde activa 

Regel (JJ) t/m (12) 

(JJ) De netto liquidatiewaarde (na aftrek van belastinglatenties) van 

de activa per ultimo van de periode na 

correctie van latenties, zoals besproken in 0.3. 

Vooruitbetaling door afnemers moet in mindering van de voorraden 

worden gebracht. 

(12) De mutatie van de liquidatiewaarde per medio is 

nainus: LwVj, gedisconteerd naar medio met (l+i) 1/ 2 

plus : LwLj, gedisconteerd naar medio met (l+i)-l/ 2 

D. Surplus medio 

Regel (13) t/m (16) 

(zie 0.2.). 

(16) Het surplus is de sommatie van (13) t/m (16), waarbij goed op de 

tekens moet worden gelet.bij negatieve vennootschapsbelasting. 

Deze levert bij aftrekking een positieve waarde op. 

(17) CW Surplus medio periode J. 

Dit is de contante waarde van het surplus per medio van het jaar, 

dat op regel (16) staat. 

(18) Kapitaalwaarde 

Dit is de cumulatie van regel (17) t/m het jaar. 

(19) C.W. factor 

Afhankelijk van de rentabiliteitseis en te vinden in appendix 6. 
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Tenslotte wijzen we nog op het verschil tussen de beslissingscalculatie 

en de kostprijscalculatie. 

Bij de eerste berekenen we de totale verwachte ontvangsten en uitgaven. 

bij de tweede berekenen we de kosten per eenheid produkt, d.w.z. de 

normatieve offers voor dat produkt. 

Wel uitgaven, geen kosten zijn bv. de aankoop van duurzame produktie

middelen, 

geen uitgaven, wel kosten zijn bv. afschrijvingen van duurzame pro

duktiemiddelen. 

In de periodieke resultatenrekening (ook winst- en verliesrekening 

genoemd) wordt gewerkt met opbrengsten en kosten. 

Wel ontvangsten, geen opbrengsten zijn de betalingen van afnemers voor 

verkopen in het verleden en vooruitbetalingen yan afnemers op toe

komstige verkopen. 

Geen ontvangsten, wel opbrengsten zijn verkopen op crediet. 

In de uitgewerkte voorbeelden zijn de crediteuren als vermogensbron 

beschouwd. Dit wil zeggen dat aankopen op crediet worden beschouwd 

als operationele uitgaven, die op hetzelfde moment worden gecompen

seerd door financiële ontvangsten. Indien echter een crediteuren

saldo duidelijk bij een project behoort, kan men dit saldo als een 

negatief activum van dat project behandelen. Dan moet de rentabili

teitseis worden verhoogd met het percentage dat daarin voor credi

teuren (als gratis vermogen) in mindering is gebracht (zie 0.6.). 
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O.B. Klassen van projecten 

0.8.0. Inleiding 

Om per soort project enige toelichting en wat voorbeelden te geven, 

hebben we de ontelbare mogelijkheden ingedeeld in 8 klassen. Het 

criterium voor de indeling is de soort gegevens die relevant Z1Jn 

voor de calculatie van de kapitaalwaarde van een bepaald project. 

Met behulp van onderstaande vragen kunt U de klasse van een project 

bepalen. 

Indien het antwoord op de vragen "ja" is of "misschien" telt U het 

aantal aangegeven punten bij. Indien het antwoord "neen" is, dan 

telt U niets bij. 

Het puntentotaal geeft het nummer aan van de klasse en tevens het 

hoofdstuk waar deze klasse wordt besproken. 

Vragen Punten 

I. Is de invloed van het project op de geldstroom van de 

onderneming van belang voor de keuze-beslissing? 

(indien "ja", dan verder gaan) 

2. Strekt deze invloed zich uit over een tijdvak 

van meer dan een jaar? 

3. Is er naast invloed op de uitgaven ook invloed op 

de ontvangsten? 

4. Verandert de netto liquidatiewaarde van de activa? 

Een voorbeeld van klasse-bepaling. 

Probleem 

4 

2 

U overweegt gereed produkt op voorraad te maken uit reeds aanwezige 

grondstoffen, door personeel dat momenteel geen ander werk heeft te 

doen. Daarmee wordt overwerk in het hoogseizoen voorkomen. 

Antwoorden op de vrasen 

op vraag 1. ja: minder uitgaven in het hoogseizoen 

meer uitgaven nu door energie e.d. 
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op vraag 2. neen: geen gevolgen op lange termijn 

op vraag 3. neen: de omzet zal niet worden beÏnvloed 

op vraag 4. ja: door omzetting van grondstoffen in gereed produkt 

zal de liquidatiewaarde veranderen; er zal een ver

hoogde mate van incourant kunnen zijn. 

Totaal 2 punten, dus klasse 2. 

Opm.: 

Incourant worden van produkten betekent in de beslissingsclaculatie: 

het doen van extra uitgaven voor aankoop of aanmaak. waartegenover 

geen ontvangsten uit verkoop staan~ 

In appendix 3 is ook een beslissingsschema voor klassebepaling opge-

nomen. 

w~ 
De klasse 0 i-Af' in 0. 9 besproken. 

0.8.1. Toelichting bij vraag I 

"Is meting van de invloed op de geldstroom van belang?" 

Bij de meeste keuzeproblemen zijn er ook andere dan economische 

aspecten aanwezig. 

In het algemeen zijn er - in wisselende onderlinge betekenis - een 

drietal te onderkennen: 

a. Menselijke aspecten, die de coalitiepartners van de onderneming 

raken: werknemer-s, vermogensverschaffers, afnemers en leveranciers 

b. Technische aspecten, die bepalen binnen welke grenzen het mogelijk 

is te kiezen 

c. Economische aspecten, die bepalen wat de gevolgen zijn van de keuze, 

voorzover schaarse goederen worden aangewend, resp. voortgebracht. 

Het onder c. genoemde aspect manifesteert zich als een invloed op de 

toekomstige geldstroom van de onderneming. 

Het is doelmatig om de geldstroom te onderscheiden in: 

- een oeerationele geldstroom, d.w.z. een geldstroom rechtstreeks voort

vloeiende uit de bedrijfshandelingen, zoals aankoop, verk;;op, huur, 

e.d. 
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- een financiële geldstroom, die ontstaat door het aantrekken van 

vermogen, dat om een inkomen vraagt (dividend, rente, e.d.) 

Deze financiële geldstroom blijft als zodanig buiten beschouwing; 

hij wordt verrekend door de toekomstige operationele geldstroom 

(ontvangsten en uitgaven) te disconteren met het percentage van de 

vereiste minimale rentabiliteit (zie 0.1) 

Het gaat bij vraag 1 dus uitsluitend over de operationele geldstroom. 

In enkele gevallen kan het doelmatig zijn om niet te disconteren, 

doch de rentabiliteitseis als "rente-uitgaven" te berekenen. 

Dit wordt besproken in een aantal voorbeelden. 

Indien de geldstroom van de onderneming niet meetbaar wordt beïnvloed 

door de alternatieve projecten, dan zal de keuze uit deze projecten 

moeten berusten op andere dan economische aspecten. 

Bij projecten waar wêl geldstromen meetbaar worden beÏnvloed, zullen 

die andere aspecten worden afgewogen tegen de economische. 

0.8.2. Toelichting bij vraag 2 

"Strekt de invloed op de geldstroom zich uit over langere termijn?" 

x 

Meestal wordt voor de indeling in korte en langere termijn een grens 

van één jaar aangehouden, zijnde één seizoen-cyclus. 

In eerste instantie is de vraag naar korte of lange termijn gemakke

lijk te beantwoorden. Doch dikwijls zal een probleem, dat zich als 

"korte termijn" (kt) voordeed, uitgroeien. tot een probleem dat een 

oplossing vraagt op middellange termijn (1-3 jaar) of lange termijn. 

Voorbeeld: een bedrijf gaat over op een produktie-automaat. Gezien de 
J,e: 

hoge~telkosten moet men op grotere bestelseries overgaan. 

In eerste instantie een kt-probleem: men kan voor de volgende serie 

een hoger aantal vaststellen. 

Nu blijkt bij toepassing van de optimale seriegrootte, die het totaal 

van de uitgaven voor stellen en opslag minimaliseert, de magazijnruimte 

ontoereikend te zijn. 
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Indien die ruimte op kt kan worden bijgehuurd en op kt eventueel 

kan worden afgestoten, dan is het nog steeds een kt probleem. 

Moet er eventueel bijgekocht of bijgebouwd worden, dan is het 

probleem tot een lange termijn probleem geworden. Zie voorbeeld 

2.2 •• 

0.8.3. Toelichting bij vraag 3 

"Is er naast invloed op de uitgaven ook invloed op de ontvangsten?" 

De ontvangsten worden beÏnvloed door 

- het omzet.~lume 

- de verkoopprijzen 

- het debiteurenrisico • 
- de crediettermijn (qua datum van binnenkomst} 

- verkoop van bedrijfsmiddelen. 
I I // 
v~, ('/ .",c~ Indien in~eze gegevens verandering komt, dan luidt het antwoord 

op vraag 3 dus "ja". 
VC'-""\-

Als de invloed van een project op de ontvangsten relatief klein is, 

dan kan deze invloed als correctie op de uitgaven worden meegenomen: 

-extra ontvangsten· als negatieve uitgaven 

- gederfde ontvangsten als positieve uitgaven. 

Een voorbeeld is de derving van omzet door lagerè voorraad~ 

van artikelen en het verkopen tegen lagere prijzen van incourante 

artikelen door hogere voorraad. 

0.8.4. Toelichting bij vraag 4 

"Verandert de netto-liquidatiewaarde van de activa?" 

Bij veel projecten verandert de netto-liquidatiewaarde, hetzij door 

aankoop of verkoop van bedrijfsmiddelen, hetzij door verandering in 

de voorraadhoogte of het debiteurensaldo. 

Onder netto-liquidatiewaarde verstaan we de liquidatiewaarde, vermin

de~d met de eventuele latenties inzake vennootschapsbelasting of 

genoten W.I.R.-premies (zie 0.3.}. 
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Projecten waarvoor slechts specifieke activa worden aangekocht, die 

onmiddellijk fiscaal kunnen worden afgeschreven brengen dus geen ver

andering in de netto-liquidatiewaarde~ 

De netto-liquidatiewaarde van projecten moet worden opgenomen op 

regel 11 van het calculatieschema (zie 0.7.). 

Indien het project op korte termijn kan worden beschouwd behoeft men 

geen gebruik te maken van het calculatieformulier. 

Men kan dan de verandering in de liquidatiewaarde per medio berekenen 

door vermindering van de nominale waarde en berekening van enkelvou

dige interest, hetgeen ongeveer hetzelfde resultaat oplevert. 

Een voorbeeld: stel een netto-liquidatiewaarde per 1 januari 1980 van 

Df 100 en per 31 december 1980 van Df 80. 

Met behulp van disconteren volgens het calculatieschema vindt men bij 

i = o" 10 ! -j 
- 1,10 x 100 + 1~10 x80 •- 29 

Met behulp van enkelvoudige interest: 

waardevermindering • 20 

interest 10% van (100+80)x l • 9 

29 

Opm.: 

Deze waardevermindering zal meestal niet gelijk zijn aan de boekhoud

kundige afschrijving, die meestal gebaseerd is op conventies. 
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Voorbeelden 

De achterstaande voorbeelden zijn volgens indeling gerangschikt in 

klassen. 

w~M 
Klasse 0, waarbij niet gecalculeerd wordt, ~kort besproken in 0.9. )( 

De klassen I t/m 4 behandelen korte termijnproblemen, die van 5 t/m 8 

problemen op lange termijn. 

In alle voorbeelden is uitgegaan van de volgende gegevens: 

(l) Vereiste rentabiliteit (i= 0,1) 

(2) Vennootschapsbelasting 50% met volledige compenseerbaarbeid 

van belasting over fiscale verliezen. 
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Klasse 0 

0.9. Geen calculaties 

In sommige gevallen is meting van de invloed van het te kiezen 

alternatief op de geldstroom niet van belang voor de keuze. Dit 

kan vele oorzaken hebben. 

a. De geldstroom wordt niet (noemenswaardig) beïnvloed, hetgeen 

bij veel routinebeslissingen het geval is. Hierbij zullen 

technische en/of menselijke overwegingen de doorslag geven 

(zie 0.8.1.) 

Ze hebben te doen met het imago van het bedrijf en het welbe

vinden van partners. 

b. De geldstroom wordt beïnvloed doch deze invloed is niet volledig 

meetbaar, 

Men kent wel de uitgaven, doch de bijbehorende.ontvangsten zijn 

ofwel zeer onzeker (bijv. bij aankoop en latere verkopen van edele 

metalen) ofwel zeer indirect (bijv. bij inrichting van een nieuwe 

personeelskantine). 

c. De geldstroom wordt beÏnvloed en deze invloed is meetbaar, doch de 

keuze wordt grotendeels bepaald door dwingende voorschriften. Dit 

is een grensgeval. Er zullen nl. veelal meerdere alternatieven zijn 

om aan voorschriften te voldoen. Bijv. keuze van een zuiveringsin

stallatie. Dan zal wél gecalculeerd moeten worden. 

Gegeven de gestelde eisen zal men de meest economische oplossing 

kiezen. 
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Klasse I 

l.O. Toelichting 

De projecten beÏnvloeden slechts de uitgaven op korte termijn. 

Dit houdt in dat men ze op korte termijn kan beëindigen en even

tueel op een ander alternatief kan overgaan. 

De kapitaalwaarde is gelijk aan: 

Kw (1) =- Ug (1), 

waarin: 

Kw (I) 

Ug (I) 

kapitaalwaarde (in de eerste periode) 

uitgaven (in de eerste periode), (na aftrek van belasting). 

Als voorbeelden noemen we: 

tijdelijke wijzigingen in de samenstelling of uitvoering van 

verkoopprodukten, zonder repercussies op de omzet, qua volume, 

prijs of distributie-uitgaven, 

- tijdelijke wijziging van ingekochte onderdelen, halffabrikaten 

of grondstoffen (Vb. l.I.), 

- wijzigingen in het produktieproces, die op korte termijn onge

daan kunnen worden gemaakt en waarbij in de liquidatiewaarde 

van de activa geen wijziging komt: 

• andere schema's voor reparatie en onderhoud van bedrijfs

middelen , 

keuze van personeelsbezetting in dienstverlenende afdelingen, 

bv. voor onderhoud (Vb. 1.2.), 

. andere produktiemethoden of distributiemethoden, 

• zelf maken of uitbesteden bij voldoende capaciteit om zelf te 

maken, 

• al of niet overwerken bij voldoende capaciteit om niet over 

te werken, bv. ter besparing van uitgaven voor energie of 

ter vermijding van boete wegens te late levering. 
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1.1. Voorbeeld 1: Keuze van materialen 

Probleem 

U moet de keuze maken tussen twee kwaliteiten grondstof die een 

gelijkwaardig eindprodukt geven. 

a. Grondstof alfa vraagt 2 kg. per produkt en kost I JO,-- per kg. 

b. Grondstof bèta vraagt 3 kg. per produkt, kost I 5,-- per kg. en 

vraagt een extra tijdsbesteding van O,J uur arbeid, die I 40,-

per uur kost. 

Er worden geen voorraden aangehouden. 

Vraag 1: Welke grondstof wordt gekozen? 

Vraas 2: Bij welk uurloon wordt het indifferentiepunt bereikt? 

N.B. Onder indifferentiepunt van een variabele verstaan we die 

waarde waarbij het indifferent (onverschillig) wordt welke 

keuze wordt gemaakt • 

. --------------------------------



- 35 -

Uitwerking 1: 

Bij grondstof alfa zijn de relevante uitgaven: 

2 x I 10,-- = I 20,-- per produkt. 

Bij grondstof bèta zijn deze: 

3 x I 5,-- + 0,1 x I 40,-- = I 15,-- + I 4,-- = I 19,-- per produkt. 

Grondstof bèta geeft dus I 1,-- minder uitgaven per produkt, d.w.z. 

- na aftrek van vennootschapsbelasting - I 0,50 hoger surplus 

per produkt. 

Uitwerking 2: 

In het indifferentiepunt geldt: 

Ug (a) = Ug (b). 

Stellen we het uurloon op y, dan geldt: 

20 = 15 + O,ly y = I 50,--. 

Bij een uurloon boven I 50,-- wordt - bij overigens ongewijzigde 

gegevens - de grondstof alfa gekozen. 

N.B. Daar in het indifferentiepunt geen verschil is tussen de alter

natieven qua uitgaven, is de winstbelasting in beide gevallen 

even hoog, zodat deze buiten beschouwing kan blijven. 
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1.2. Voorbeeld 2: Keuze van aantal monteurs op een onderhouds.afdeling. 

Probleem: 

Een afdeling is belast met het onderhoud van een groot machinepark. 

Storingen treden op willekeurige momenten op en de reparatietijden 

zijn negatief-exponentieel verdeeld, zodat de gemiddelde stilstand 

(wachttijd + reparatietijd) is: 

Ss = 1 ~\ (mits b < I). 

Hierin: 

Rt = gemiddelde reparatietijd in uren 

b = bezettingsgraad van onderhoudsmonteurs. 

Het aantal storingen is 2000 per jaar, met een gemiddelde reparatie

tijd (Rt) van 4 uren. Het aantal werkuren per monteur is 1600 per 

jaar bij een bedrag aan personeelsuitgaven van I 60.000,-- per man. 

Een uur stilstand betekent. I 50·,-- extra-uitgaven voor 

overwerk, uitbesteding, spoedzendingen, e.d. 

Het aantal monteurs kan binnen een tijdvak van een jaar worden 

aangepast en de invloed op de omvang van de bedrijfsmiddelen is te 

verwaarlozen. 

Vraag: 

Bij welk aantal monteurs zijn de uitgaven minimaal? 

-- -----·~-- ---------·--------------------
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Uitwerking: 

De reparatie-uren per jaar zijn 2000 x 4 

De personeelsoitgaven zijn: 

UgPs = Ps x f 60.000,--, 

waarin Ps het aantal monteurs. 

De uitgaven voor stilstand zijn: 

8000 uur. 

UgSs = Ss x 2000 x f 50,-- = Ss x f 100.000.--

De totale uitgaven, die relevant zijn voor ons probleem, zijn: 

Ug = UgPs + UgSs = 60.000 Ps + 100.000 Ss (guldens). 

Hierin Ss - Rt = 4 
- T=b , mits b < I, 

waarin b 8000 5 4 4 Ps 
1600 Ps = Ps ' zodat Ss = 5 = Ps-5 

l- Ps 

Ug Ps 
60.000 Ps + 400.000 x Ps-5, mits Ps > 5. 

Oplossing met differentiaalrekening: 

Voor Ug minimaal geldt 3~~ = 0. Co~~. 
~ 

dUg = 60 • OOO -/- 2QO. 000 
dPs ( Ps2+J0Ps+25 

we Kunnen 

60 • 000 = ___:2:;_:0..;;0_:. • .;;_00;;...;0;__ 
Ps2-IOPs+25 

Ps 

:2-o 0 ~ oo o ~t c.e.vv ae;~ · -t;;;> 

. oo(.t ooo_ 

JO, 77 

waarschijnlijk is een aantal monteurs van 11 optimaal; men kan dit veri

fiëren door de uitgaven bij 10 en bij 11 monteurs te berekenen. 

Oplossing met proberen: 

Met de gevonden formule: 

Ug = 60.000 Ps + 400.000 x P!~5 vinden we Ug (Ps): 

Ug (JO)= f 1,40 miljoen 

Ug (IJ)= f J,39 miljoen 

Ug (J2) f 1,41 miljoen 

Dus IJ monteurs 

N.B. Daar alle uitgaven aftrekbaar ZlJn voor berekening van belasting 

naar de winst, is deze belasting buiten beschouwing gelaten. 
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1.3. Voorbeeld 3: Keuze van vervoer 

Probleem 

U moet een keuze maken tussen: 

a. Gebruik van een huur-auto, die I 0,70 per km. kost. 

b. Koop van een jaarabonnement van de Nederlandse Spoorwegen ad 

I 3.000,-- plus gebruik van een taxi ad I 20,-- per bezoek. 

In beide gevallen zijn de verrichte prestaties dezelfde. 

Vraag I 

Welk alternatief kiest U in 1981, een jaar waarin U 20.000 km. 

en 400 bezoeken verwacht? 

Vraag 2 

Wat is het indifferentiepunt voor het aantal bezoeken per jaar 

indien per bezoek gemiddeld 50 km. wordt afgelegd? 

M.a.w. bij welk aantal bezoeken maakt het niets uit welke keuze 

U doet? 



- 39 -

Uitwerking I : 

Te betalen voor een huurauto per jaar 20.000 x I 0,70 = I 14.000,--; 

voor openbaar vervoer I 3.000 + 400 x I 20,-- =I 11.000,--. 

Keuze: openbaar vervoer, dat na aftrek van belasting een extra kapi

taalwaarde oplevert van 50% van (I 14.000,--- I 11.000,--) =I 1.500,--. 

Uitwerking 2: 

Voor het indifferentiepunt geldt: 

Ug (a) = Ug (b) 

Stellen we het aantal bezoeken op y, dan geldt: 

50 x y x 0,70 = 3.000 + 20 x y. 

35y = 3.000 + 20y y - 200. 

D.w.z. bij 200 bezoeken per jaar is de keuze indifferent voor de 

uitgaven. 

Bij minder bezoeken moet de autohuur onder a worde-n gekozen, -biJ meer 

bezoeken het NS-abonnement onder b. 

N.B. Ook hier zijn alle uitgaven aftrekbaar voor de vennootschapsbe

lasting, zodat deze buiten beschouwing kan blijven. 
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Klasse 2 

2.0. Toelichting 

De projecten beïnvloeden de uitgaven en de activa, doch zijn op korte 

termijn zonder extra-uitgaven ongedaan te maken. 

In het algemeen zullen de desbetreffende activa een universeel karakter 

hebben, zoals: 

- algemeen aanwendbare bedrijfsmiddelen, 

- courante voorraden, 

- debiteuren. 

Bij deze projecten kan men de vereiste rentabiliteit, berekend over 

gemiddeld aanwezige activa, als uitgaven in rekening brengen. 

In formulevorm: 

Kw (I) =- Ug (I) - i x Lw (I), 

waarin: 

i = rentabiliteitseis per periode, 

Lw (I) = liquidatiewaarde, gemiddeld in de periode aanwezig (na aftrek 

van latente belasting). 

Bij een geringe invloed op de ontvangsten kan ontvangstderving als uit

gaven worden opgenomen. Ook incourant-risico kan als extra-(produktie) 

uitgaven worden geteld. 

Als voorbeelden noemen we: 

-keuze van de grootte van bestelseries (Vb. 2.1. en 2.2.), 

- alternatieve produktiemethodl:m, met verschil in voorraadhoogte, 

-keuze van voorraadhoogte van reparatie-onderdelen (Vb. 2.3.), 

- alternatieve reparatieschema's met verschil in beslag op universele 

apparatuur (Vb. 2.4.). 

Wanneer men bij de genoemde projecten stuit op een tekort aan specifieke 

apparatuur, dan zijn er drie mogelijkheden: 

(I) Kiezen van een andere planning, bv. een met kleinere bestelseries. 

Indien er meerdere produkten zijn, dan wordt gewerkt met fictieve 

uitgaven (Vb. 2.2.). 

(2) Aanvullen van de normale capaciteit met overwerk, uitbesteding of 

bijhuren van bedrijfsmiddelen. 

(3) Vergroten van de capaciteit door investering (zie klassen 6 en 8). 
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2.1. Voorbeeld J: Seriegrootte bij voldoende produktie- en opslagcapaciteit 

Probleem: 

Een bedrijf maakt prodokten met een inhoud van 2 m3 per stuks, waarvan 

de directe produktie-uitgaven I 300,-- per stuk zijn. 

De uitgaven per produktieserie voor stellen, aanloop, e.d. zijn I 1.000,--, 

de uitgaven voor opslag - gegeven de bestaande magazijnruimte - zijn 

I 10,-- per m3 per jaar. 

De vraag, die gelijkmatig over het jaar verdeeld is, beloopt 20.000 

stuks per jaar bij een jaarcapaciteit van 100.000 stuks. 

Vraag: 

Bij welke seriegrootte zijn de beÏnvloedbare uitgaven het laagst, indien 

de magazijnruimte voldoende is en overtollige ruimte geen ontvangsten 

uit verhuur kan opleveren? 

Toelichting: 

In de gegeven omstandigheden kan de formule van ~p worden gebruikt 

(zie app. 5), waarbij we de gegevens daarvoor kritischer moeten be

kijken, dan veelal in de literatuur daarover wordt gedaan: 

(1) In plaats van ukostenu moeten we uitgaven nemen, voor zover deze 

door de seriegrootte worden beÏnvloed. Bij voldoende capaciteit 

blijven de capaciteitskasten zoals afschrijving, rente over be

drijfsmiddelen en andere periodieke kosten buiten beschouwing. 

Bij onvoldoende capaciteit ontstaat een probleem dat op lange 

termijn moet worden opgelost (zie klasse 6, Vb. 6.4.). 

(2) We zouden in feite uitgaven ~ belasting moeten nemen, doch 

indien alle uitgaven gelijkelijk aftrekbaar zijn, kunnen we met 

bedragen vóór aftrek werken. 

Dit berust op de veronderstelling dat het bedrag aan belasting 
niet wijzigt door verandering van de seriegrootte, waardoor deze 

belasting geen rol speelt bij de keuze. 



- 43 -

Uitwerking: 

De seriegrootte kan men vinden door proberen ofwel met de bekende 

formule van Camp, want in dit geval is voldoende capaciteit aanwezig. 

De seriegrootte-formule is, aangepast, als volgt: 

Sg = \Î -:---=-:c2~x_S-::r:-U"""g'---=:--::- x Cp x V g 
V i x PdUg + Rm x RmUg Cp - Vg 

Hierin: 

SrUg = uitgaven per serie 

i = rentabiliteitseis 

PdUg = directe produktie-uitgaven per stuk 

Rm = ruimte per produkt 

RmUg = directe ruimte-uitgaven per eenheid 

Cp = capaciteit in stuks per jaar 

Vg = vraag in stuks per jaar 

Bij uitwerking vinden we: 

waarde in vb. : 

I 1.000,--

0. I (I 0%) 

I 300,--

2 m3 

I IO,--/m3 

100.000 

20.000 

s - \i 2 x 1000 100.000 x 20.000 
g- 0,1 x 300 + 2 x 10 x 100.000- 20.000 = 1•000 

De seriegrootte die de beÏnvloede uitgaven minimaliseert is 1.000 stuks. 

De maximale serievoorraad is gelijk aan de seriegrootte, verminderd met 

de verkopen tijdens de looptijd van de serie, dus: 

I .000 
1.000- JOO.OOO x 20.000 = 800 stuks. 

De gemiddelde serievoorraad is - bij de gemaakte veronderstellingen -

de helft dus 400 stuks. 

Controleberekening: 

(I) Serie-uitgaven 

(2) Ruimte " 

20.000 
1.000 = 20 maal/jaar à I 1.000,-- I 20.000,--

400 st. à 2 m3 = 800 m3 à I 10,-- = I 8.000,--

(3) Rente " 10% van (400 x I 300,--) = I 120.000,-- = I 12.000,--

Uitgaven vóór belasting I 40.000,--

N.B.: Bij de optimale seriegrootte geldt dat de serie-uitgaven gelijk zijn 
aan de uitgaven voor opslag. 
In dit geval geldt: 
Serie-uitgaven I 20.000,--
0pslag-uitgaven I 8.000,-- + I 12.000,-- = I 20.000,--
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2.2. Voorbeeld 2: Seriegrootte bij onvoldoende opslagcapaciteit 

Probleem 

Een bedrijf produceert verschillende artikelen, waarvoor een gemeen

schappelijke produktie- en opslagcapaciteit wordt gebruikt. 

De bestelserie-grootte wordt berekend met de in Vb. 2.1. genoemde 

formule. 

Voor de komende planningperiode blijkt de opslagcapaciteit voor de 

daarmee berekende series ontoereikend, terwijl uitbreiding door bouw 

of koop op korte termijn niet mogelijk is. 

Vraag 1: 

Wat is de rekenwijze, indien de ontbrekende ruimte op korte termijn 

kan worden bijgehuurd? 

Vraag 2: 

Wat is de rekenwijze, indien op korte termijn op geen enkele wijze 

extra-ruimte kan worden verkregen? 
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Uitwerking 1 : 

Hier moet- evenals in vb. Z.I. -de som van de serie- en opslaguitgaven 
worden geminimaliseerd. Voor de uitgaven voor het knelpunt ruimte moet 
per m3 een middenprijs worden vastgesteld, d.w.z. een gewogen gemiddelde 
van: 
(I) de eigen ruimte capaciteit ad I 10,-- per m3 
(Z) de bij te huren ruimte ad I 30,-- per m3. 
De werkwijze is als volgt: 

Stap Ja. Bereken de series met de eigen ruimte uitgaven ad IIO,--!m3• 
Stel dat men vindt een benodigde ruimte van 5407 m3 bij een 
capaciteit van 4.000 m3. 

Stap lb. Bepaal de gemiddelde prijs van ruimte als men de oorspronke
lijke series zou aanhouden. 
Deze is: (4.000 x I 10,-- + 1407 x I 30,--)/5407 = I 15,ZO. 

Stap Za. Bereken de series met deze ruimteprijs van I 15,ZO. 
Stel dat de benodigde ruimte dan 4950 m3 is. 

Stap Zb. Bepaal de gemiddelde prijs van deze ruimte: 
(4.000 x I 10,-- + 950 x I 30,--)/4950 = I 13,84. 

Stap 3a. Bereken de series met de~e ruimteprijs. Stel de daarvoor be
nodigde ruimte op 4838 m • 

Stap 3b. De prijs wordt I 13,46 gemiddeld. 

De oplossing wordt via een vrij snelle iteratie gevonden en gaf in het 
gebruikte voorbeeld een stel seriegrootten die 4830 m3 vroegen met een 
gemiddelde prijs_van I 13,43. 
Er werd dus 830 m3 b~jgehuurd. 

Uitwerking Z: 

Hier moet gewerkt worden met een schaduwprijs voor de ruimte. 
Deze prijs moet zodanig zijn dat voor de gevonden seriegrootte de áan
wezige ruimte in totaal nog juist voldoende is. 
De werkwijze is als volgt: 

Stap Ja. Bereken de series bij een ruimteprijs van I 10,--/~3. 
Evenals in uitwerking I vinden we dat de daarvoor benodigde 
ruimte 5407 m3 is, bij een capaciteit van 4000 m3. 

Stap lb. We bepalen nu een willekeurige - veel hogere - schaduwprijs 
bv. I ZO,--/m3. 

Stap Za. Bereken de series bij I ZO,--/m3; we vinden 4106 m3 • 

Stap Zb. Bepaal door lineaire interpolatie een nieuwe schaduwprijs: 
5407-4000 Sp = 10 + (ZO-JO) x 5407_

4106 
= I Z0,81 

Stap 3a. Bereken de series bij I Z0,81/m3 ; we vinden 400Z 
Ook hier snelle iteratie. 

3 m • 

Bij gebruik van tafelrekenmachines zijn deze iteraties snel uit te 
voeren. 

Opmerking: 

In appendix Z is het gekozen voorbeeld volledig uitgewerkt. 
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2.3. Voorbeeld 3: Voorraad reparatie-onderdelen 

N.a.v. lezing Ir. A.B.H. Meyer, adj.dir. Technische Dienst Cehave te 

Veghel 

Gehouden op 3e lustrum congres N.V.D.O., te Maastricht (mei 1979). 

Probleem 

U heeft een produktiebedrijf met machines waarvoo_t reparatie-onderdelen 

aanwezig moeten zijn, die van derden worden betrokken. 

Voor deze onderdelen moet bepaald worden het bestelniveau en de 

bestelhoeveelheid die voor de onderneming optimaal zijn. 

De artikelen hebben een jaarverbruik kleiner dan JO, terwijl bij 

buiten voorraad zijn I JOO,-- extra moet worden uitgegeven. 

De uitgaven van voorraad-houden na aftrek winstbelasting Z1Jn JO% 

per jaar, inclusief de uitgaven voor onderdelen, die uiteindelijk 

nooit zullen worden gebruikt wegens incourant. 

De prijs van een bepaald artikel is I 240,-- en de levertijd is 

3 maanden. Verbruik in levertijd is Poisson verdeeld en bedraagt gemiddeld 
stuks (},•)). 

Vraag: 

Wat is de optimale veiligheidsvoorraad7 
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Uitwerking: 

Gaan we uit van een Poisson-verdeling van de vraag naar het artikel, 

dan kunnen we bij een gegeven veiligheidsvoorraad (VhVo) bepalen wat 

de kans op niet-voorraad (P(NtVo)) is en welk bedrag daarvoor gemiddeld 

extra moet worden uitgegeven (Ug(NtVo)). 

Per 3 maanden geldt: 

uitgaan NtVo 
VhVo P(NtVo) vóór aftrek na aftrek 

0 63% I 63,-- I 32,--

26% I 26,-- I 13,--

2 8% I 8 -- I 4 --• • 
3 2% I 2 --• I 1,--

4 1% I I -- I 0,50 • 

De uitgaven van voorraad-houden zijn 10% van I 240,-- = I 24,-- per 

jaar. Dat is I 6,-- per 3 maanden. 

Bij vergelijking met bovenstaande tabel blijkt dat de optimale veilig

heidsvoorraad 2 stuks bedraagt; de uitgaven zijn dan I 4,-- + 2 x I 6,--= 
I 16,-- per 3 maanden. 
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2.4. Voorbeeld 4: Reparatie-schema 

Probleem: 

U moet de keuze maken tussen preventief enaur.at~! onderhoud van een 

groep machines. 

De machinecapaciteit is voldoende om storingen op te vangen mits de 

tussenvoorraad produkten wordt verhoogd. 

a. Preventief onderhoud kost 100 uur per jaar; storingstijd nihil. 

b. Curatief onderhoud geeft een storingstijd van 200 uur per jaar en 

een reparatietijd van 50 uur. Voorts moet de tussenvoorraad met 

100 stuks verhoogd worden. 

Uitgavenvoor onderhoud en reparatie I 40,-- per uur. 

Uitgaven rechtstreeks voo',J:' produkten die . .meer.in voorraad moeten 

zijn, I 50,-- per stuk. 

Vraag: 

Welke onderhoudapolitiek wordt gekozen? 
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Uitwerking 

Alternati_ef a vraagt per jaar aan uitgaven: 

100 x I 40,-- = I 4.000,-- voor belasting, dus I 2.000,-- na belasting. 

Alternatief b vraagt per jaar aan uitgaven: 

Voor rentabiliteit over extra-voorraad: 

10% van (100 stuks à I 50,--) = I 5.000,--

Voor reparatie: 

50 uur à I 40,-- I 2.000,-- voor bel.; na bel. 

I 500,--

I 1.000,-

,t;=!";~~~:!:;;;;;; 

Het curatief onderhoud is dus economisch te verkiezen. 

. ~Á_ VJ;t_Ol~_q~ 
u 

e-i 

Uocy- :r oczd / 

I 

~-yc;: u...vlè~C:-!.J·-f' 
v 
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Klasse 3 

3.0. Toelichtin& 

De ontvangsten en uitgaven worden beÏnvloed op korte termijn, zonder 

dat de liquidatiewaarde van de activa wordt beÏnvloed. 

In formule: 

Kw (I) = CwOv (I) - CwUg (I) 

Hierin: 

CwOv (I) = contante waarde van de ontvangsten na aftrek belasting 

CwUg (I) = contante· waarde van de uitgaven na aftrek belasting. 

Voorbeelden: 

- vaststelling van de verkoopprijs van ingekocht gereed produkt 

(Vb. 3. 1.) 

- incidentele transacties zonder activa-mutaties 

-vaststelling van betalingsvoorwaarden voor afnemers (Vb. 3.2.). 
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3.1. Voorbeeld 1: Vaststelling verkoopprijs 

Probleem 

De verkoopprijs van een produkt zou verhoogd kunnen worden van 

I 40,-- tot I 44,--, doch het verkoopvolume zal dan naar ver

wachting dalen van 1.000 stuks naar 800 stuks per maand. 

Een eventuele verkoopprijs-wijziging kan op korte termijn ongedaan 

worden gemaakt, waarna - in dit geval - op kor.te termijn herstel 

van de omzet kan worden verwacht. 

De directe variabele uitgaven voor produktie en distributie zijn 

I 20,-- per verkocht produkt. Er is geen voorraad en de verkopen 

geschieden tegen contante betaling. 

Vraag: 

Is het raadzaam de verkoopprijs te verhogen? 
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Uitwerking: 

Indien de prijs wordtverhoogd zullen de ontvangsten per maand 

worden: 

800 x I 44,-

De directe variabele uitgaven zullen zijn: 

= I 35.200,--

800 x I 20,-- = I 16.000,--

De bijdrage vóór winstbelasting wordt: I 19.200,--

Thans ~s deze bijdrage 

1000 x (I 40,-- - 120,--) = I 20.000,--

De verkoopprijs moet dus niet gewijzigd worden. 

We tekenen hierbij aan dat schattingen van het verkoopvolume zeer 

moeilijk zijn en dat bepaalde lange-termijn effecten kunnen op

treden, zoals verandering van het marktaandeel. 
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3.2. Voorbeeld 2: Betalings-condities voor afnemers 

Probleem: 

U wenst de betalings-condities voor Uw afnemers zodanig vast te 

stellen, dat het voor het bedrijf onverschillig is of 

(a) contant betaald wordt, dan wel 

(b) na 30 dagen. 

Vra~: 

Welke korting voor contante betaling verleent U? 
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Uitwerking: 

Stel het bedrag van de verkoop zonder aftrek van contant op v. 

Bij contante betaling mag een fractie c worden afgetrokken en 

ontvangt U (1-c) x ~ = Cw (a) 

Bij betaling na 30 dagen ontvangt U: 
1 v met een Cw van v x = Cw (b) 

I I 1 I 12 , 
Op het indifferentiepunt van de korting geldt: 

Cw (a) = Cw (b) 

V (1-c) x v = 
I 11/12 

) 

c = I -
1 

= I - 0,992 = 
I 11/12 

) 

Opmerking: 

1-c I 
= ---:-'"7"':''=-

1 11/12 , 
0)008, ofwel 0,8% 

De winst blijft in beide gevallen gelijk, zodat de winstbelasting 

buiten beschouwing kan blijven. 
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Klasse 4 

4.0. Toelichting 

De projecten heinvloeden op korte termijn de ontvangsten, de uitgaven 

en de liquidatiewaarde van de activa. 

In formule: 

Kw (I) = CwOv (1) - CwUg (I) - Lw (O) + Lw (1) - i x Lw (I) 

Hierin: 

Lw (I) = de gemiddelde liquidatiewaarde in de .eerste periode, na 

aftrek van latente belastingen. 

Voorbeelden van dergelijke projecten: 

- tijdelijke wijziging van bestaande verkooppolitiek, bv. door 

invoering van een speciale verkoopprijs, die de voorraden be

ïnvloedt (Vb. 4.1.), 

- levering van een extra kwantum verkoopprodukten door middel van 

tijdelijk overwerk, 

tijdelijke levering van verkoopprodukten tegen een prijs die 

onder de integrale kostprijs ligt, in tijden van onderbezetting, 

bij gescheiden marktsegmenten, 

- veranderen van de voorraadhoogte, gepaard gaande met verande

ring van het verkoopvolume (Vb. 4.2.). 
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4.1. Voorbeeld 1: Vaststelling verkoopprijs 

Probleem: 

We kunnen- evenals in voorbeeld 3.1.- de verkoopprijs van een 

produkt verhogen van I 40,-- naar I 44,-- ten koste van een daling 

van het omzetvolume van 1.000 stuks naar 800 stuks per maaftd. 1o~, 

De voorraden kunnen met behoud van de uitlevergraad worden ver

laagd van 500 naar 400 stuks, waarbij nog slechts 50 stuks 

incourant worden verwacht in plaats van thans 100 stuks. 

De variabele kosten zijn I 20,-- per geRroduceerd produkt. 

Vraag: 

Is het juist de verkoopprijs te verhogen? 



Uitwerking: 
.J"<nr . 

"'- CttAAx:: ,A 
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Per N1rewtaal zullen we in de nieuwe situatie de volgende geldstroom 

hebben, inclusief de rentabiliteitseis over de voorraden. 

Ontvangsten: 

af: variabele uitgaven (800 + 50) 

Bijdrage voor aftrek belasting 

" na 11 11 

af: Rente 10% van (400 x I 20,--) 

Netto 

In de oude situatie is dit: 

800 x I 44,-- = 
850 x I 20,-- = 

I 8.000,--

I 35.200,-

f, 17.000,--

{_!~!.~QQ.z.:: 
I 9.100,--

1 800,--

t==~=~~~~== 

Ontvangsten: 1.000 x I 40,-- =I 40.000,-

af: Variabele uitgaven (1000 + 100) = 1100 x I 20,-- I 22.000,--

Bijdrage voor aftrek belasting l_!§~QQQ~:: 

Bijdrage na aftrek belasting I 9.000,--

af: Rente 10% van (500 x I 20,--) = I 10.000,--

Netto 

Het 1s dus juist de verkoopprijs te verhogen. 

I 1.000,-

t .... ~~~~~";;;; 
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4.2. Voorbeeld 2: Servicegraad 

Probleem: 

Uw omzet is 1000 stuks per maand bij een voorraad van 500 stuks. 

Bij een voorraadverhoging van 50% is door een hogere servicegraad 

een toeneming van de omzet te verwachten. 

De verkoopprijs is I 40,-- per stuk en de variabele uitgaven zijn 

I 35,-- per verkocht produkt. 

Er is voldoende reserve-capaciteit in het bedrijf om de voorraad

toename extra te produceren en op te slaan. 

Er wordt per kas verkocht. 

Vraag: 

Hoeveel moet de omzet per maand toenemen ~ de voorraadverhoging 

te rechtvaardigen? 
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Uitwerking: 

Bij de gezochte omzettoename ~Oz worden de hogere ontvangsten (~OV) 

juist gecompenseerd door de extra voorraaduitgaven (~Ug) welke 

laatste alleen uit "rente" bestaan. 

Na aftrek van belasting geldt: 
0 1 

~Oz x (40-35) x 0,5 = -tz x 250 x 35 

Hieruit volgt: 2,5 x~Oz = 72,92 

~Oz = 29,2 

De omzet moet dus met ongeveer 30 stuks per maand stijgen. 
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Klasse 5 

5.0. Toelichting 

Deze projecten beïnvloeden de uitgaven van 

de onderneming op lange terrni in. 

Ze brenge~ geen verandering in de liquidatiewaarde van de activa 

(na aftrek van latente belastingen). 

Meestal zal het doel zijn: besparing van uitgaven door investering 

in immateriële activa (kennis) of in specifieke materiële activa. 

Deze hebben geen liquidatiewaarde. 

Bij een geringe invloed op de ontvangsten kan deze invloed als 

negatieve uitgave worden meegenomen. 

In formulevorm: 

Kw (n) = - CwUg (n) 

waarin: 

n 

K (n) 

CwUg (n) 

aantal perioden van het tijdvak van berekening, 

de kapitaalwaarde voor I, 2, ... n perioden, 

de contante waarde van de uitgaven na aftrek van 

belasting over I, 2, •.. n perioden. 

Voorbeelden van genoemde projecten zijn: 

-wijziging in de samenstelling of uitvoering van bestaande pro

dukten, indien de omzet daardoor niet wordt beÏnvloed, 

- keuze van andere materialen, indÎen de omzet niet wordt beÏnvloed 

(Vb. 5. I . ) , 

- integratie van processen die tot een voorgaande fase van de 

produktiekolom behoren, indien de activa daarvoor geen liqui

datiewaarde hebben (na aftrek), bv. het zelf oppompen van bron

water (Vb. 5.2.), 

- het afstoten van deze processen: differentiatie, 

- het veranderen van bestaande processen ten bate van het milieu, 

zoals het zuiveren van vloeibare afval en rookgassen (Vb. 5.3.), 

- het veranderen van bestaande processen ter besparing van energie 

of ter besparing van arbeid, zoals mij mechanisatie en autornati

sering (Vb. 5.4.), 

het wijzigen van bedrijfsmiddelen ter besparing van energie, bv. 

warmte-isolatie van gebouwen (Vb. 5.5.). 
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5.1. Voorbeeld 1: Keuze van lampsoort 

Probleem 

In 1981 verschijnt een nieuw type lamp op de markt. Het is de SL18, 

die bij een stroomverbruik van 18 Watt dezelfde hoeveelheid licht 

oplevert als een gloeilamp met 75 Watt verbruik. 

De uitgaven verbonden aan beide alternatieven zijn voor U per 

lichtpunt: 

(a) 75 W-Gloeilamp 

I 2,--

(b) SLIS 

Aanschaffing en montage (prijs '81) 

Levensduur bij 1000 branduren/jaar 

Stroomverbruik per jaar 

jaar 

75 kwh 

I 30,--

5 jaar 

18 kwh 

De prijsstijging van electriciteit, die thans I 0,20/kwh kost, wordt 

geschat op 12% per jaar, die van lampen op 6% per jaar. 
De lampen behoeven fiscaal niet gewaardeerd te worden. 

vraas: 

Is overschakelen van alternatief (a) op (b) económischvëräntwoord? 
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Antwoord: 

Uit bijgevoegde berekeningen blijkt dat de hogere aankoopprijs van 

de SLIS reeds na ruim 2 jaar is terugverdiend. 

De kapitaalwaarde van de nieuwe tegenover de oude lamp is, gerekend 

over een tijdvak van 5 jaar: f 43,53 - f 24,32 = f 19,21 per licht

punt. 

Commentaar: 

Opm. 1: In gevallen waarbij twee alternatieven worden vergeleken 

geeft een grafiek van de kapitaalwaarde van het beste 

alternatief t.o.v. het andere alternatief een duidelijk 

beeld van de situatie. 

Opm. 2: De correctie voor rente binnen het jaar is achtkwfae 

··.~/) 

-Ik 

,; 
gelaten. Dit betekent dat is aangenomen dat de uitgaven 

voor aankoop van de lamp en die voor het stroomverbruik 

gemiddeld op I juli zijn voldaan. 

' 

kw fi:JJ 

,, 13 .. .,. 
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CALCULATIE KAPITAALWAARDE I 

Project: 5. 1. (a) PERIODEN 
Gloeilamp 75 w 81 82 83 84 85 

+ ontvangsten exploit. 

- uitgaven 11 15,-- 16,80 18,82 21,07 23,60 

+ ontv. uit verk. bedr.midd. 

- uitg. wegens aank. bedr.midd. 2,-- 2'] 2 2,25 2,38" 2,52 

A == OPER. GELDSTR. vóór belasting -17,-- -18,92 -21 ,07 -23,45 -26,12 

Fis~.waarde activa ultimo I 
+ mutatie fisc.w. activa 

(-Vj + Lj) 

+ geldstroom A 

Belastbaar bedrag 

B VENN. BEL. .s.o.% - 8,50 - 9,46 
--·-

-11,72 -13.66 -10.54 

Liqu.waarde act. ultimo I na aftrek lat. bel. 

c Mutatie liqu.waarde act • 

(-1, ••• Vj+O, • • • Lj) 
-

.+ Geldstroom A -17,-- -18,92 -21,07 -23,45 -26,12 
- Vennootsch. belasting B + 8,50 + 9,46 +10,54 +11,72 +13,06 
+ ~~tatie liqu.waarde c 

D = SURPLUS medio - 8,50 - 9,46 -10,53 -I I, 73 -13,06 
"' 

c.w. SURPLUS medio Per. ] - 8,50 - 8,60 - 8,70 - 8,81 - 8,92 
Kapitaalwaarde - 8,50 -17,10 -25,80 -34,61 -43,53 

I 
c.w. factor bij .IJl% rent.eis 

I 0,909 0,826 0,751 0,683 
na aftrek belasting 

-
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CALCULATIE KAPITAALWAARDE f 

Project: 5. I. (b) PERIODEN 

Lamp SLIS 81 82 83 84 85 

+ ontvangsten exploit. 

- uitgaven 11 3,60 4,03 4,52 5,06 5,66 

+ ontv. uit verk. bedr.midd. 

- ui tg. wegens aank. bedr.midd. 30,-- . 

A = OPER. GELDSTR. vóór belasting -33,60 - 4,03 - 4,52 - 5,06 - 5,66 

Fisc.waarde activa ultimo I 
+ mutatie fisc.w. activa 

(-Vj + Lj) 

+ geldstroom A 

Belastbaar bedrag 

B VENN. BEL. .:lUX -16,80 - 2,01 - 2,26 - 2,53 - 2,83 

Liqu. waarde act. ultimo I na aftrek lat. bel. 

c Mutatie liqu.waarde act. 

(-I. ••. Vj +0, • •. Lj) 

+ Geldstroom A -33,60 - 4,03 - 4,52 - 5 06 - 5,66 ~ . 
- Vennootsch. belasting B +16,80 + 2,01 + 2,26 + 2,53 + 2,83 
+ t-lutatie liqu.waarde c 

D = SURPLUS medio -16,80 - 2,02 - 2,26 - 2,53 - 2,83 

c.w. SURPLUS medio Per. I -16,80 - 1,84 - I ,87 - 1,90 - I ,93 
Kapitaalwaarde -16,80 -18,64 -20.51 -22,41 -24.34 

c.w. factor bij • l.Q% rent. eis 
0,683 I 0,909 0,826 o, 751 

na aftrek belasting 
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5.2. Voorbeeld 2: Waterbron 

Probleem: 

Bij de bouw van een fabriek rijst de vraag of het voor de produktie 

benodigde water uit een eigen bron moet worden opgepompt of dat het 

van de waterleiding-maatschappij moet worden betrokken. 

De benodigde hoeveelheid is 0,5 m3 per produkt. De investering voor 

pompgebouw en apparatuur medio 1981 bedraagt I 400.000,-- met een 

levensduur van 20 jaar. De liquidatiewaarde is nihil en het inves

teringsbedrag mag fiscaal direct worden afgeschreven. 

De uitgaven voor exploitatiezijn I 100.000,-- per jaar met een ver

wachte jaarlijkse prijsstijging van 6%. 

Deprijsvan ingekocht water is I 0,50 per m3 met een verwachte jaar

lijkse prijsstijging van 10%. 

Vraag: 

Wat is de beste keuze als de produktie in 1981 op 400.000 stuks en 

daarna op 800.000 stuks per jaar gepland is. 
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Uitwerking: 

Reeds na 5 jaar is de kapitaalwaarde positief, zodat voor de waterbron moet worden 
gekozen. 

CALCULATIE KAPITAALWAARDE Df 

Project: 5.2. Waterbron PERIODEN 

81 82 83 84 85 

+ ontvangsten exploit. 100 220 242 266 293 
- uitgaven 11 100 106 112 119 126 
+ ontv. uit verk. bedr.midd. 

- uitg. wegens aank. bedr.midd. 400 
. 

,\ = OPER. GELDSTR. vóór belasting -400 114 130 147 167 
-

Fisc.waarde activa ultimo I 
+ mutatie fisc.w. activa 

(-Vj + Lj) 

+ geldstroom A 

Belastbaar bedrag 

B VENN. BEL. 50 ••• % -200 57 65 73 83 

Liqu.waarde act. ultimo 
I. na aftrek lat. bel. 

c Mutatie liqu.waarde act. 

(-I. .•• Vj+O, ... Lj) 

+ Geldstroom A -400 I 14 130 147 167 

- Vennootsch. belasting B -200 57 65 73 83 
+ Mutatie liqu.waarde c 

D = SURPLUS medio -200 57 65 74 84 

c.w. SURPLUS medio Per. I -200 52 54 56 57 
Kapitaalwaarde -200 -148 - 94 - 38 + 19 

c.w. factor bij .19.% rent. eis 
0,909 1 0,826 0,751 0,683 

na aftrek belasting 

Opm.: Ontvangsten exploitatie Besparing op inkoop. 
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5.3. Voorbeeld 3: Zuivering afvalwater 

Probleem: 

Een fabriek loost per jaar 100.000 m3 met chemische stoffen veront

reindigd afvalwater en betaalt daarvoor een heffing van I 12,-- per 

m3• Het produktieproces zal in de komende 7 jaar niet gewijzigd 

kunnen worden. 

Een zuiveringsinstallatie vraagt een investering per medio '81 van 

I 3 miljoen, terwijl de jaarlijkse exploitatiekosten van '81 af 

I 0,2 miljoen zijn met een prijsstijging van 6% per jaar. 

De installatie mag fiscaal direct worden afgeschreven en heeft 

geen liquidatiewaarde. Van 1 jan. '82 af zal het afvalwater hierdoor 

volledig kunnen worden gezuiverd. 

Vraag: 

Is de· investering voor zuivering bedrijfseconomisch gerechtvaardigd, 

als wordt aangenomen dat de heffing in de komende jaren niet zal 

stijgen? 
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Uitwerking: 

Het blijkt dat de investering in 1985 vrijwel is terugverdiend. 

CALCULATIE KAPITAALWAARDE Df 

Project: 5.3. Zuiveringsinstallatie PERIODEN 

81 82 83 84 85 

+ ontvangsten exploit. - 1200 1200 1200 1200 
- uitgaven lt 200 212 225 238 252 
+ ontv. uit verk. bedr.midd. 

- uitg. wegens aank. bedr.midd. 3000 
. 

A = OPER. GELDSTR. vóór belasting -3200 988 975 962 . 948 

Fisc.waarde activa ultimo I 
+ mutatie fisc.w. activa 

(-Vj + Lj) 

+ geldstroom A 

Belastbaar bedrag 

B VENN. BEL. • 50% -1600 494 487 481 474 

Liqu.waarde act. ultimo I na aftrek lat, bel. 

c Mutatie liqu.waarde act. 

(-I ' ••• Vj+O, • .. Lj) 

+ Geldstroom A -3200 988 975 962 948 
- Vennootsch. belasting B -1600 494 487 481 . 474 
+ Mutatie liqu.waarde c 

D SURPLUS medio -1600 494 488 481 474 

c. \.J. SURPLUS medio Per. I -1600 449 403 361 324 
·-' -1600 -I 151 - 748 - 387 - 63 Kap i tau lwaarde 

c.w. factor bij .JO% rent.eis 

na aftrek belasting 
I 0,909 0,826 0,751 0,683 
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5.4. Voorbeeld 4: Automatisering 

Probleem: 

Gedurende 3 jaar moet een produkt worden vervaardig en wel volgens 

plan: 

in 1981: 40.000 stuks 

in 1982: 100.000 stuks 

in 1983: 80.000 stuks. 

De alternatieve bewerkingsmetboden zijn: 

a. Met de hand: o.s uur per stuk a I 40,-- uitgaven per uur 

b. Met automaat: 0,2 uur per stuk a I 80,-- uitgaven per uur. 

De uitgaven voor aankoop en plaatsing van de automaat zijn 

I 900.000,-- per 1-7-1981. 

De fiscale-enliquidatiewaarde zijn nihil. 

Vraag I: 

Koopt U de automaat bij gelijkblijvend prijspeil? 

Vraag 2: 

Koopt U de automaat bij 8% prijsstijging per jaar voor de hand

methode en 4% prijsstijging voor methode met automaat? 
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Uitwerking: 

Men kan de kapitaalwaarde van de overwogen investering in de 

automaat _(alternatief b) berekenen door als "ontvangsten uit 

exploitatie" op te nemen de bespaarde uitgaven die bij de 

handmethode gedaan moeten worden. 

Bij de veronderstellingen van vraag I blijkt automatisering niet 

lonend: we vinden een kapitaalwaarde van minus f 56.000,--, blijkens 

calculatieformulier 5.4. (1). 

Bij vraag 2 was een loonstijging verondersteld, waardoor de 

prijsstijging in de exploitatie-uitgaven hoger was bij de hand

methode (8%) dan bij de automatisering (4%). 

Zoals bekend vindt bij loonstijging substitutie plaats van hand

arbeid naar meer gemechaniseerd of geautomatiseerde processen. 

Ook in dit voorbeeld blijkt dat de loonstijging de kapitaal

waarde van de automaat positief is geworden, nl. f 54.000,--, 

zodat automatisering dan wél lonend is. 

De berekening is te vinden op calculatieformulier 5.4. (2). 
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CALCULATIE KAPITAALWAARDE Df 

Project: 5.4. (I) Automaat t.o.v. PERIODEN 

handmethode 81 82 83 

+ ontvangsten exploit. 800 2000 1600 
- uitgaven 11 640 1600 1280 
+ ontv. uit verk. bedr.midd. 

- ui tg. wegens aank. bedr.midd. 900 
. 

-, 

A = OPER. GELDSTR. vóór belasting -740 + 400 + 320 

Fisc.waarde activa ultimo I : < 

+ mutatie fisc.w. activa I 

(-Vj + Lj) 

+ geldstroom A 

Belastbaar bedrag 

B VENN. BEL. ~Q.% -370 + 200 + 160 

Liqu.waarde act. ultimo I na aftrek lat. bel. 

c Mutatie liqu.waarde act. 

(-I • ••• Vj+O, • •• Lj) 

+ Geldstroom A -740 + 400 + 320 

I - Vennootsch. belasting B -370 + 200 + 160 

+ Mutatie liqu.waarde c 
I 

D == SURPLUS medio -370 + 200 + 160 

r:. \.V. SURPLUS medio Per. 1 -370 + 182 + 132 
! Kapitaalwaarde -370 188 56 

I 
- -

c.w. factor bij 10% rent. eis 1 0,909 0,826 t 
i na aftrek belasting ! 
I 
I 

Opm.: Ontvangsten uit exploitatie zijn de bespaarde uitgaven van de handmethode 

in 1981: 40.000 x 0,5 x f 40,-- = Df 800 

in 1982: 100.000 x o,s x f 40,-- = Df 2.000 

in 1983: 80.000 x 0,5 x f 40,-- = Df 1.600 
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CALCULATIE KAPITAALWAARDE D:f 

Project: 5.4. (2) Automaat t.o.v. PERIODEN 

handmethode 81 82 83 

+ ontvangsten exploit. 800 2160 1866 
- uitgaven " 640 1664 1384 
+ ontv. uit verk. bedr.midd. 

- uitg. wegens aank. bedr.midd. 900 . 

A = OPER. GELDSTR. vó6r belasting -740 +496 +482 

Fis~.waarde activa ultimo I 
+ mutatie fisc.w. activa 

(-Vj + Lj) 

+ geldstroom A 

Belastbaar bedrag 

B VENN. BEL. 50% -370 +248 +241 

Liqu.waarde act. ultimo I na aftrek lat. bel. 

c Mutatie liqu.waarde act. 

(-I, ••• Vj+O, ... Lj) 

+ Geldstroom A -740 +496 +482 

- Vennootsch. belasting B -370 +248 +241 

+ Mutatie liqu.waarde c 

D = SURPLUS medio -370 +248 +241 

c.w. SURPLUS medio Per. I -370 +225 +199 
Kapitaalwaarde -370 -145 + -54 : 

-·-
c.w. factor bij 10% rent.eis 

na aftrek belasting 
I 0,909 0,826: 

Opm.: Ontvangsten uit exploitaties zijn de bespaarde uitgaven voor de handmethode. 

in 1981 : 40.000 x 0,5 x I 40,-- = Df 800 

in 1982: 100.000 x 0,5 x I 43,20 Df 2. 160 

in 1983: 80.000 x 0,5 x I 46,66 = Df 1.866 
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5.5. Voorbeeld 5: Warmte-isolatie van een gebouw 

Probleem: 

In een gebouw kunnen voor een bedrag van f 100.000,-- voorzieningen 
3 worden aangebracht, waardoor per jaar JOO.OOO m aardgas kan worden 

bespaard. 

De prijs daarvoor is thans f 0,20 per m3 en zal naar schatting 20% 

per jaar stijgen. 

De voorzieningen zijn niet aan slijtage onderhevig; ze verhogen de 

liquidatiewaarde van het gebouw niet en kunnen fiscaal direct wor

den afgeschreven. 

Indien de voorzieningen medio 198J worden aangebracht, zal de be

sparing in J981 zijn: 50.000 m3 l f 0,20. 

Vraag: 

Zoudt U de voorzieningen aanbrengen als U verwacht het gebouw nog 

tenminste 5 jaar te gebruiken? 

N.B. In het geval dat U het gebouw hebt gehuurd, maakt de ver

huurder geen bezwaar, doch U moet wel de gehele rekening 

betalen. 

We geven in dit geval twee uitwerkingen: 

A. Volgens het calculatieformulier 

B. Met behulp van de in appendix ) uitgewerkte formule. 



A. Uitwerking met calculatieschema 

CALCULATIE KAPITAALWAARDE Df 

Project: 5.5. Isolatie ~ebouw 

81 

+ ontvangsten exploit. 10 

- uitgaven 11 

+ ontv. uit verk. bedr.midd. 

- uitg. wegens aank. bedr.midd. 100 

A = OPER. GELDSTR. vóór belasting -90 

Fisc.waarde activa ultimo I 
+ mutatie fisc.w. activa 

(-Vj + Lj) 

+ geldstroom A 

Belastbaar bedrag 

B VENN. BEL. 50% -45 

Liqu.waarde act. ultimo I na aftrek lat. bel. 

c Mutatie liqu.waarde act • 

(-I ' ..• Vj+O, • • • Lj) 

+ Geldstroom A -90 

- Vennootsch. belasting B -45 

+ Hutatie liqu.waarde c 

V = SURPLUS medio -45 

c.w. SURPLUS medio Per. I .,.45 

Kapitaalwaarde -45 

c.w. factor bij 10% rent. eis 
1 

na aftrek belasting 

Ontvangsten uit exploitatie is gasbesparing 
3 1981: 50.000 m i I 0,20 Df JO 
3 1982: 100.000 m à f 0,24 Df 24 

en verder elk jaar 20% hoger 

Conclusie: Voorziening aanbrengen. 
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PERIODEN 

82 83 84 85 

24 29 35 41 

. 

+24 +29 +35 +41 

+12 +14 +17 +20 

+24 +29 +35 + 41 

+12 +14 +17 +20 

+12 +15 +18 +21 

I 1 12 14 14 

-34 -22 - 8 6 

0,909 0,826 0,751 0,683 
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B. Uitwerking met formule 

In appendix is een formule afgeleid waaruit men de kapitaal~ 

waarde kan berekenen van projecten die - ongeveer - voldoen aan 

de volgende eisen: 

(I) Gelijkblijvende kwantiteiten in de ontvangsten of de bespa

ringen. 

(2) Lineaire fiscale afschrijving, dus ook afschrijving ineens 

in eerste jaar. 

(3) Een gelijkblijvende jaarlijkse prijsstijging van deze kwan

titeiten. 

De gegevens in dit voorbeeld voldoen aan deze voorwaarden. 

De algemene formule is: 

Kw (n) • -Iv + w x Iv/Fl x aHn~i + (1-w) x Gs x ~*7i-p 

(zie voor betekenis van symbolen appendix 1). 

In geval van directe fiscale afschrijving geldt Fl•l en ~. =I 1 

zodat in dit voorbeeld geldt: 

Kw (n) = -(1-w) x Iv + (I-w) x Gs x a:;. 
n11-p 

Hierin: n = 5 w = 0,5 i • 0,10 en p = 0,20 

Gs = 100.000 a I 0,20 = I 20.000,--, doch het eerste jaar is dit 

50.000 à I 0,20 = I 10.000,-- minder en dit bedrag wordt opgeteld 

bij de investering, zodat Iv = Df 100 + Df JO= Df 110 

Wanneer we deze waarden in de formule invullen krijgen we: 

Kw (5) -(1-0,5) x 110 + (1-0,5) x 20 x a57-o,to 

Kw (5) = -55 + 62 = +7 

De uitkomst bij volledige berekening was 6 omdat !:ï niet exact gelijk 

is aan l+p-i. Het nadeel van de formule voor ''n waarde (van tijdvak 

van berekening) is, dat men het verlies niet ziet in geval bet pand na 

bv. een jaar zou worden verlaten. 
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Klasse 6 

6.0. Toelichting: 

Deze projecten beÏnvloeden de uitgaven en de liquidatiewaarde van 
de activa op lange termijn. Het doel zal meestal zijn een besparing 
op uitgaven door investering in immateriële en materiële activa. 

Geringe invloed op de ontvangsten kan - evenals bij klasse 5 - als 
negatieve uitgaven worden meegenomen. 

In formulevorm: 
Kw (n) = - CwLw (0) - CwUg (n) + CwLw (n) 

waarin: 
CwLw (0) = de contante waarde van de liquidatiewaarde, per medio 

eerste periode, van de bij de aanvang van het project 
in beslag te nemen activa, 

CwUg (n) = de. contante waarde van de uitgaven gedurende J, 2, ••• , n 
perioden, 

CwLw (n) = de contante waarde van de liquidatiewaarde van de door 
het project in beslag genomen activa op het eind van de 
periode J, 2, ••• , n. 

Voorbeelden van deze projecten zijn: 

- verwerving of afstoting van bedrijven die een voorgaande fase in 
de bedrijfskolom verzorgen, d.w.z. integratie, resp. differentiatie 

(Vb. 6.J.), 

- wijziging van materialen of processen bij een gegeven volume eind
produkten: 
• keuze vestigingsplaats 
• verandering van methoden en reorganisatie van 

(Vb. 6. 2.)' 
produktie-afdelingen 

(Vb • 6 • 3 • ) ' . 
aanpassing van produktie- of 

(Vb. 6. 4.)' 
verandering van seriegrootte onder 
opslagcapaciteit 

• keuze van werktijd, ploegenstelsel 
• mechanisatie en automatisering, 

e.d., 

- verwerving en in stand houden van produktiemiddelen: 
• kopen of huren 
• tijdstip van aankoop, bv. van terreinen 
• vervanging 
• renovatie van gebouwen 
• revisie versus aankoop van machines 
• veranderen van produktiemiddelen, eventueel 

verandering van het produktieproces 

(Vb. 6. 5.). 
(Vb. 6.6.), 
(Vb. 6.7.), 

(Vb. 6. 8.). 
gepaard gaande met 

(Vb. 6. 9.). 



- ~:jO-

6.1. Voorbeeld 1: Maken of kopen van onderdelen 

Probleem: 

U vervaardigt van een onderdeel per jaar 250.000 stuk~,waarvan 60% 

voor eigen behoefte en 40% voor verkoop aan derden. 

U wenst na te gaan of: 

a. Deze produktie moet worden gehandhaafd. 

b. Deze produktie per I jan. 1981 moet worden gestopt, waarbij de 

eigen behoefte bij derden zal worden ingekocht en de verkoop 

aan derden zal vervallen. 

Bij opheffing van de eigen produktie zal de marktprijs van f 25,-

stijgen tot f 30,--. 

De produktie-uitgaven zijn f 20,-- en de distributie-uitgaven 

I 4,-- per stuk. 

De periodieke produktie-uitgaven Z1Jn Df 1200 per jaar. 

De ~chines hebben geen liquidatiewaarde en geen fiscale waarde. 

Het gebouw heeft per I jan. 1981 een liquidatiewaarde vóór aftrek 

van latente belastingen, van Df 1400 met een jaarlijkse daling 

van Df 100. De fiscale waarde ervan is Df 1000 met een jaarlijkse 

fiscale afschrijving van Df 70. 

Geen voorraden, geen debiteuren. 

Aangenomen wordt dat stijging van de lonen kan worden opgevangen 

met stijging van de arbeidsproduktiviteit. 

Bij voortzetting van de produktie moet in 1985 een aanwezige 

speciale machine worden vervangen. De prijs van een nieuwe machine 

zal dan naar schatting Df 200 zijn; de fiscale waarde per einde 

1985 zal dan Df 180 bedragen. 

Vraag: 

MOet de produktie worden gestopt als voor de daarbij betrokken 

werknemers ander werk aanwezig is? 
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Uitwerking: 

CALCULATIE KAPITAALWAARDE Df ... 
..... 

~rojectt 6.1. Maken of kopen PERIODEN 
r-

81 82 83 84 85 

+ ontvangsten exploit. 7000 7000 7000 7000 7000 
- uitgaven .. 6600 6600 6600 6600 6600 
+ ontv. uit verk. bedr~midd. 

- uitg. wegens aank. bedr.midd. . 
200 

A .. OPER. ÇELDSTR. vóór belasting +400 +400 +400 +400 +200 

Fisc.waarde activa ultimo I_ 1000 930 860 790 720 830 

+ mutatie fisc.w. activa - 70 - 70 - 70 - 70 +I JO 
(-Vj + Lj) I 

+ geldstroom A +400 +400 +400 +400 +200 

tielastbaar bedrag 330 330 330 330 310 

B VENN. BEL. .~Q% 1/7 165 165 165 165 155 

Liqu.waarde act. ultimo I 1200 I 115 1030 945 860 865 
na aftrek lat. bel. 

Mutatie liqu.waarde -c act. -195 -187 -179 -171 -77 
(-1, 04~Vj+0,953.Lj) 1/7 

+ Geldstroom A 400 400 400 400 200 
- Vennootsch. belasting B 165 165 165 165 155 

~ 

+ Nutatie lîqu.waarde c -195 -187 -179 -171 - 77 

D = SURPLUS medio + 40 + 48 + 56 + 64 - 32 

c.w. SURPLUS medio Per. I + 40 + 44 + 46 + 48 - 22 
Kap i u.wlwaarde + 40 + 84 +I 30 +178 . +156 

c.w. f;h:tor bij JÓ% rent. eis 
0,826 0,751 I 0,909 0,683 

na aftrek belasting 
-

Conclusie: Tot en met 1984 doorgaan en alvorens de machine in 1985 te vervangen een 

nieuwe calculatie maken. 

Zie hiervoor de toelichting op de uitwerking. 
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Toelichting op de uitwerking van Vb. 6.1 • 

• O~~vangsten uit exploitatie (in A): 

per jaar: 

(I) 150.000 stuks à I 30,-- wegens besparing op uitgaven, 

in geval de produktie zou worden gestopt: 

(2) 100.000 stuks à I 25,-- wegensverkoop aan derden: 

• Uitgaven wegensexploitatie (in A): 

per jaar: 

(I) Periodieke produktie-uitgaven 

(2) Variabele produktie-uitgaven 250.000 stuks à f 20,-

(3) Variabele distributie-uitgaven 100.000 stuks à 1-4,--

• Liquidatiewaarde activa na aftrek van latenties (C): 

(Df) ult. 80 81 82 83 84 

Df 4.500 

Df 2.500 

Df 7.000 =·==·--=-

Df 1.200 

Df 5.000 
Df 400 . 

Df 6.600 ====···· 

85 

Liqu.w. v66r aftrek (1) 1.400 1 .300 1.200 I. 100 1.000 900 

Fiscale waarde 1.000 930 860 -
Latent belastbaar 400 370 340 

bel. 50% hiervan (2) 200 185 170 

Liqu.w. na aftrek (1)-(2)1.200 J. 115 1 .030 

N.B. De fiscale waarde ult. 1985 bestaat uit: 

gebouw Df 650 en machine Df 180. 

790 720 830 -
310 280 70 

155 140 35 

945 860 865 
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6.2. Voorbeeld 2: Keuze van vestigingsplaats 

Probleem: 

Op grond van een kapitaalwaarde-calculatie (klasse 8) is vastge

steld dat een produktie-eenheid te A lonend zàl zijn. 

Het is mogelijk deze eenheid op te zetten in het goedkopere, 

doch verder weggelegen B. 

De keuze is niet van invloed op de omzet. 

Na verzameling van de relevante gegevens blijkt het volgende: 

A 

Uitgaven voor bedrijfsmiddelen (na aftrek 

invest.premie in B),betaling per 1.7.'81 Df I. 000 Df 

Periodieke produktie-uitgaven Df 100 Df 

Produktie-uitgaven per stuk T 15 f 

Distributie-uitgaven per stuk f 5 f 

Jaarlijkse prijsstijging f 5% 

Liquidatiewaarde ( t = aantal jaren na '80) 1000-IOOt 

B 

800 

120 

JO 

7 

JO% 

0 

Fiscale waarde 1000-IOOt 800-80 

In beide gevallen zullen 20.000 produkten worden gemaakt. 

Vraag: 

Welke vestigingsplaats is te verkiezen: A of B? 

t 
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Uitwerking: 

Op de volgende bladzijden zijn de calculaties gegeven voor de 

plaatsen A en B. 

Het blijkt dat A de gunstigste kapitaalwaarde (d.i. de minst 

negatieve) te zien geeft. Het rela~ieve verschil is echter zo 

klein, dat andere dan economisch meetbare factoren de doorslag 

zouden kunnen geven. 

We laten dit nog eens in grafische vorm zien: 

milj. guldens Vb6:2 Vestigi'»gspklats A ol B ' 

+~0~--------------------~--------------------~ 

1981 '82 '83 "85 "86 .87 '88 '89 '90 
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CALCULATIE KAPITAALWAARDE Df 

Project: 6.2. Vestigingspiaats A PERIODEN PERIODEN 

81 82 83 84 85 . 86 87 88 89 90 

+ ontvangsten exploit. 

- uitgaven 11 50() 525 551 579 608 638 670 70 739 776 

+ ontv. uit verk. bedr.midd. 

- uitg. wegens aank. bedr.midd. JOOÖ . . 
A = OPER. GELDSTR. vóór belasting -ISO() - 525 - 551 - 579 - 608 - 638 - 670 - 704 - 739 - 776 

Fisc.waarde activa ultimo I 0 900 800 I 1oo 600 500 400 300 200 100 0 

+ mutatie fisc.w. activa + 900 - 100 - 100 - 100 - 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 

(-Vj + Lj) 

+ geldstroom A -1500 - 525 - 551 - 579 - 608 ·- 638 - 670 - 704 - 739 - 776 

Belastbaar bedrag - 600 - 625 - 651 - 679 - 708 - 738 - 770 - 804 - 839 - 876 

B VENN. BEL • .JG.% 1/7 - 300 - 312 - 326 - 340 - 354 - 369 - 385 - 402 - 420 - 438 

Liqu. waarde act. ultimo I 0 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 
na aftrek lat. bel. 

c Mutatie liqu.waarde act. 

(-1,049. Vj+0,953 .Lj) 1/7 + 858 - 181 - 172 - 162 - 153 - 143 - 134 - 124 - 115 - 105 

+ Geldstroom A -1500 - 525 - 551 - 579 - 608 - 638 - 670 - 704 - 739 - 776 

- Vennootsch. belasting B - 300 - 312 - 326 - 340 - 354 - 369 - 385 - 402 - 420 - 438 

+ Nutatie liqu.waarde c 858 - 181 - 172 - 162 - 153 ·- 143 - 134 - 124 - 115 - 105 . 
D = SURPLUS medio 1/7 - 342 - 394 - 397 - 401 - 407 i- 412 - 419 - 426 - 434 - 443 

c:. \.J. SURPLUS medio Per. I - 342 - 358 - 328 - 301 - 278 1·- 256 - 237 - 219 - 203 - 188 

Kapitaalwaarde - 342 - 700 -1028 -1329 -1607 . 1·-1863 -2100 -2318 -2521 - 2709 

c.w. factor bij 10% rent. eis i 
1 0,909 0,826 0,751 0,683 ! 0,621 0,565 0,513 0,467 0,424 

na aftrek belasting ! 
I I 
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Uitwerking vo~: 

CALCULATIE KAPITAALWAARDE Df 

Project: 6.2. Vestigingsplaats B PERIODEN PERIODEN 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

+ ontvangsten exploit. I 
! 

- uitgaven 11 460 506 557 612 673 ' 741 815 896 986 1085 

+ ontv. uit verk. bedr .midd, 

- uitg. wegens aank. bedr.midd. 800 . 

A = OPER. GELDSTR. vóór belasting -1260 - 506 - 557 - 612 -673 
I 

741 - 815 - 896 - 986 1- -1085 

Fisc.waarde activa ultimo I 0 720 640 560 480 400 320 240 160 80 0 

+ mutatie fisc.w. activa + 720 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 

(-Vj + Lj) 
I + geldstroom A -1260 - 506 - 557 - 612 - 673 1- 741 - 815 - 896 - 986 -1085 

Belastbaar bedrag - 540 - 586 - 637 - 692 - 753 1- 821 - 895 - 976 -1066 -1165 

B VENN. BEL. ~Q.% - 270 - 293 - 318 - 346 - 376 
I_ 

410 - 448 - 488 - 533 - 582 
I 

I 
: 

Liqu,waarde act. ultimo 0 0 I 

na aftrek lat. bel. . 
: 

c Mutatie liqu.waarde ' I act. 0 . 
I 

(-1. ... Vj +0, . .. Lj) . 
I 

+ Geldstroom A -1260 - 506 - 557 - 612 - 673 1- 741 - 815 - 896 - 986 -1085 

- Vennootsch. belasting B - 270 - 293 - 318 - 346 - 376 - 410 - 448 - 488 - 533 - 582 
'• 

+ Mutatie liqu.waarde c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D = SURPLUS medio - 990 - 213 - 239 - 266 - 297 - 331 - 367 - 408 - 453 - 503 

c. \.J. SURPLUS medio Per. I - 990 - 194 - 197 - 200 - 203 - 206 - 207 - 209 - 212 - 213 

Kapicaalwaarde - 990 -1184 -1381 -1581 -1784 -1989 -2197 -2406 -2617 -2831 

c.w. factor bij 10% rent.eis 
I 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,565 0,513 0,467 0,424 

na aftrek belasting 
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6.3. Voorbeeld 3: Reorganisatie van produktie-afdeling 

Probleem: 

U heeft een produktie-afdeling waarvan de capaciteit eenmalig ver

groot moet worden. Een produkt ondergaat daar verschillende bewer

kingen, waarbij tussen de bewerkingspl~atsen zoveel tussenvoorraad 

is dat de wachttijden tot nihil zijn gereduceerd (volledige ont

koppeling). 

Men zou in de bestaande ruimte toteengrotere produktie-omvang 

kunnen komen bij een werkwijze zonder tussenvoorraden, dosh dan zal 

wegens te voorziene wachturen het personeel benodigd voor de verwachte 

produktie I man (niet-variabel) meer bedragen. 

De eenmalige uitgaven voor de produktie-uitbreiding en de variabele 

produktie-uitgaven per stuk zijn in beide gevallen dezelfde; deze 

kunnen dus buiten beschouwing blijven. 

De financiële gegevens zijn als volgt: 

a. Alternatief met huidige werkwijze en uitbreiding van ruimte: 

• uitgaven voor extra-ruimte (te betalen J/7 '81): 200m2 à 

I 1.000,-- = Df 200, 

• Alternatieve opbrengstwaarde en fiscale waardering van het 

gebouw neemt toe met Df 100, een bedrag dat Df JO per jaar daalt. 

b. Alternatief met nieuwe werkwijze zonder uitbreiding van ruimte: 

• Extra periodieke uitgaven: I man à Df 40 met een stijging van 

8% per jaar. 

Daling van onderhanden werk met Df 50 (= liquidatiewaarde = fis

cale waarde). 

Vraag: 

Welk alternatief verdient de voorkeur? 
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Ui 

Uit de hiernavolgende calculaties blijkt de vermindering van de voor

raad en toevoeging van I persoon, over een tijdvak van 5 jaar berekend, 

gunstiger te zijn. 

Uit onderstaande grafiek blijkt op nog langere termijn {na het 6e jaar) 

de uitbreiding van de ruimte het qua kapitaalwaarde te winnen. 

~ 6~. c:t . Heer ru ,."" 1-e 
..h . M t'n á.r voorro~d. 

() 

-so 

-/00 

--
Kw(./.>) 

-Zoo --~~ , 
/qiJ( 82. èt!. 114- iP.s .96 
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Uitwerking alternatief a.: 

CALCULATIE KAP I TMLWMRDE Df 

Project: 6. 3. (a) PERIODEN 

Ruimte uitbreiden 
81 82 83 84 85 

,...--· 

+ ontvangsten exploit. 

- ui'tgaven " 
+ ontv. uit verk. bedr.midd. 

- ui tg. wegens aank. bedr.midd. 200 . 

A = OPER. GELDSTR. vóór belasting -200 
-

Fisc.waarde activa ultimo I 50 150 140 130 120 IlO 

+ mutatie fisc.w. activa +100 - JO - JO - 10 - 10 

(-Vj + Lj) 

+ geldstroom A -200 

Belastbaar bedrag -100 - JO - JO - JO - JO 

B VENN. BEL. .S.O.% - 50 - 5 - 5 - 5 - 5 

Liqu.waarde act. ultimo I 50 150 140 130 120 110 
na at trek lat. bel. 

c Mutatie liqu.waarde act. 

(- I , 0,4.9. V j +0, 9.5.3. Lj) 
+ 90 - 24 - 23 - 22 - 21 

+ Geldstroom A -200 

- Vennootsch. belasting B - 50 - 5 - 5 - 5 - 5 

+ Mutatie liqu.waarde c + 90 - 24 - 23 - 22 - 21 

D = SURPLUS medio - 60 - 19 - 18 - 17 - 16 

c.w. ~'~fRPLUS medio Per. I - 60 - I 7 - 15 - 13 - 11 

KilpÎLwlwaarde - 60 - 77 - 92 -105 -116 
-~-----

C.t-J. I a,· tor bij 10% rent.eis 
I 0,909 0.826 0.751 0,683 

na aftrek belasting 

Opm.: Activa ultimo: extra-voorraad en ruimte. 



Uitwerking alternatief b.: 

CALCULATIE KAPITAALWAARDE Df 

Project: 6.3. (b) 

Voorraad verminderen 

!--

+ ontvangsten exploit. 
- uitgaven 11 

+ on tv. uit verk. bedr.midd. 

- uilg. wegens aank. bedr.midd. 

l 

A :::: OPER. GELDSTR. vóór belasting 

Fisc.waarde activa ultimo I 
+ mutatie fisc.w. activa (voor) 

(-Vj + Lj) 

+ geldstroom 

Belastbaar bedrag 

B VENN. BEL. 50% 

Liqu.waarde act. ultimo I na aftrek lat, bel. 

c Mutatie liqu.waarde act. 

(-I, 0;9.Vj+O, 9);3.Lj) 

+ Geldstroom 

- Vennootsch. belasting 

+ Nutatie liqu.waarde 

D = SURPLUS medio 

c.tv. SURPLUS medio Per. I 

Ka!)itaa \waarde 

c.w. factor bij JO% rent. eis 

na aftrek belasting 

* voorraadvermindering 

50 

50 
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PERIODEN 

81 82 83 84 85 

40 43 47 50 53 
5o* 

. 

+JO -43 -47 -50 -54 

0 

-50 

A +JO -43 -47 -50 -54 

-40 -43 -47 -50 -54 

-20 -21 -23 -25 -27 

0 

-52 

A +10 -43 -47 -50 -54 
B -20 -21 -23 -25 -27 
c -52 

-22 -22 -24 -25 -27 

-22 -20 -20 -19 -18 

-22 -42 -62 -81 -99 

I 0,909 0.826 0,751 0,683 
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6.4. Voorbeeld 4: Seriegrootte bij variabele opslagcapaciteit 

Probleem: 

We gaan uit van de situatie van Vb. 2.1. 

De vraag rijst nu tot 40.000 stuks per jaar, terwijl er 800m3 

magazijnruimte (gemiddeld) voor het artikel beschikbaar is. 

De seriegrootte wordt dan met de gegeven formule: 

--------------------··---· 
_I I 2 x 1.000 100.000 x 40.000 

Sg -\/ 0,1 x 300 + 2 x 10 x 100.000 x 40.000 = I • 633. 

De daarbij behorende voorraad is gemiddeld: 

GmVo = 0,5 x (Sg- ~CS x Vg) = 0,5 x (1.633 l.633 x 40.000) 
p 100.000 

De benodigde ruimte hiervoor is 490 x 2 m3 = 980 m3 

3 De kleinste stapgrootte voor magazijnruimte is 200 m , waarvoor 

f 200.000,-- moet worden uitgegeven. 

De liquidatiewaarde en de fiscale waarde zijn daaraan gelijk, met 

dien verstande dat beide f 20.000,-- per jaar dalen. 

De variabele ruimte-uitgaven zijn voor extra-ruimte dezelfde als 

voor de bestaande ruimte. 

Vraag: 

Wat is de beste oplossing 

a. De seriegrootte afstemmen op de bestaande magazijnruimte? 

b. De magazijnruimte afstemmen op de "optimale serie-grootte"? 

490 stuks 

N.B.: Aangenomen mag worden dat de te betalen winstbelasting niet 

wordt beÏnvloed door de seriegrootte van dit artikel (evenals in 

Vb. 2. I.). 
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Uitwerking: 

Bij alternatief a. wordt de maximale seriegrootte bepaald door de 

gem. beschikbare 800 m3 magazijnruimte, die op haar beurt wordt 

bepaald door de gem. voorraad van 800/2 ~ 400 stuks. 

In de gegeven formule stellen we de maximale seriegrootte op 

SgMx en vinden dan: 

GmVo = 0,5 x (SgMx - S~~ x Vg ) 400. 

( SgMx 
0,5 x SgMx - IOO.OOO x 40.000) = 400. 

Hieruit volgt: SgMx = 1.333. 

De beslissingsafhankelijke uitgaven zijn per jaar: 

Serie uitgaven 

Ruimte uitgaven 

(40 · 000 ) 30 x I 1.000,--1. 333 

800 m3 x I 10,--

"Rente11 uitgaven JO% van (400 x I 300,--) == I 120.000,-

Uitgaven vóór belasting 

I 30.000,--

I 8.000,--

1 12.000,--

1 50.000,--

Bij alternatief b. zijn de jaarlijkse uitgaven excl. die voor de 

investering: 

Serie uitgaven 

Ruimte uitgaven 
11Rente" uitgaven 

40.000 ( 1•6333 =) 24,5 x I 1.000,--

980 m3 à I 10,--

10% van (490 x I 300,--) = I 147.000,--

Uitgaven v6ór belasting 

I 24.500,--

I 9.800,--

1 14.700,--

1 49.000,--

De opbrengst (uitgavenbesparing) van de investering ad I 200.000,-

is slechts 1 1.000,-- ner jaar, zodat verder rekenen overbodig is. 
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6.5. Voorbeeld 5: Kopen of huren 

Probleem: 

Een apparaat met een levensduur van 4 jaar kan worden verworven door 

koop of door huur. 

a. Bij koop moet f 1.000,-- worden betaald per medio Je jaar en 

wordt fiscaal lineair afgeschreven (dus f 250,-- per jaar). De 

liquidatiewaarde is f 100,-- ongeacht de oudérdom. 

b. Bij huur moet f 300,-- per jaar worden betaald per medio van elk 

jaar. 

Vraag: 

Indien het huurcontract voor 4 jaar moet worden afgesloten, waaraan 

geeft U dan de voorkeur? 
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Uitwerking: 

Daar de beslissing in feite over een tijdvak van 4 jaar moet worden 

genomen, kan men hier rechtstreeks de kapitaalwaarde over dat tijd

vak berekenen. 

Bij alternatief a. vinden we deze door de koopsom negatief te nemen 

en als positief: de venn. bel. over de contante, waarde van de fis

cale afschrijvingen en de contante restwaarde. 

Kw (a) - Iv + w x FcAs x a 4/ . I O + Rw x I I 
03 

= , 
= - '1000 + 0,5 x 250 x (I + - 1

- + -
1
- + _J_) 

lal I 12 I 13 , ') 

Hieruit volgt Kw (a) • -1000 + 436 + 75 = -489 

I 
+ 100 x -

I I 3 
t 

Bij alternatief b. is de kapitaalwaarde gelijk aan de contante 

waarde van de huurbetalingen, na aftrek 

Kw (b) = 0,5 x 300 x a4i.IO =- 523 

Hieruit blijkt dat kopen de voorkeur verdient. 

N.B. Indien men huurcontracten als financieringbron wil gebruiken 

(financial lease), moet men de betaalde interne rentevoet 

vergelijken met de rente van een alternatieve vermogensbron, 

bv. hypotheek. zoals in 0.6 is beschreven. 
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6.6. Voorbeeld 6: Nû kopen of later 

Probleem: 

Op langere term~Jn zal uitbreiding van de capaciteit met een 

produktiehal noodzakelijk zijn. 

U verwacht daarvoor over 3 jaar het aangrenzende industrieterrein 

nodig te hebben. Thans kunt U dit kopen voor I I miljoen, doch 

binnenkort zal deze prijs tot I 1,5 miljoen worden verhoogd en op 

dat peil blijven. 

Aan het braakliggend terrein zijn geen bijkomende uitgaven ver

bonden. De fiscale waarde is voor alle jaren gelijk aan de aan

schaffingswaarde, terwijl de liquidatiewaarde I I miljoen blijft. 

I : 

Koopt U nu als U er zeker van bent, dat het terrein over 3 jaar 

nodig zal zijn (alt. a) of later (alt. b)? 

Vraag 2: 

De ervaring heeft geleerd dat de omzet mogelijkheden op langere 

termijn somtijds overschat worden. Het terrein is misschien niet 

nodig. 

Bij welke kans op "niet nodig" zult U de keuze veranderen? 
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Uitwerking 1: 

We kiezen als rekeneenheid I miljoen gulden en vinden dat bij nu 

kopen: 

Kw {a) = -I ,C 

en bij kopen over 3 jaar: 
I 

Kw (b) = - 1,5 x -- = - I ,13 
I 1

3 

' 
Hieruit blijkt dat alt. a "nu kopen" te preferen is. 

Uitwerking 2: 

De kapitaalwaarde is nu afhankelijk van de kans dat het terrein niet 

nodig zal zijn; in dat geval nl. wordt renteverlies geleden. 

Geven we de kans op "niet nodig" aan met p dan vinden we: 

Kw (a) 

Kw (b) 

3 
I n-1,1 

p x {-I + --) + (I-p) x -1 =---"i:.--=-"""--
1 1

3 
I 13 

' ) 

p x 0 + {l-p) x (~) 
I I 

3 
> 

= I, 5p - I ,5 

I 13 
) 

In het indifferentiepunt kan de waarde van p gevonden worden uit: 

Kw (a) 

Hieruit: 

Kw (b), dus: 

I, 5 p-1, 5 

I 1 
3 

' 
p - I I 3 

) = I ,5p -

0,5p = 

p = 

1 '5 
I , 5 - I , 1 3 

= 0, I 7 

o,34. 

Bij een kans op "niet nodig" van meer dan 34% wordt het terrein 

nu niet gekocht. 
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6.7. Voorbeeld 7: Vervanging van een auto 

Probleem: 

U koopt op 1 jan. 1981 een auto voor I 30.000,--, hetgeen per 1 juli 

1981 gelijk is aan I 33.000,-- nl. I 30.000,-- +i jaar à 20% (zie 0.7 A). 

De liquidatiewaarde is alleen afhankelijk van de ouderdom a.v.: 

Datum Liqu.waarde Fiscale waarde 

ult. 81 I 18.000,-- I 14.000,--

ult. 82 I 10.500,-- I 6.000,--

ult. 83 I 5.000,-- I 3.000,--

ult. 84 nihil nihil 

De vaste uitgaven voor belasting, verzekering, stalling e.d. zijn 

I 4.000,-- per jaar; de variabele uitgaven zijn afhankelijk van de 

ouderdom en bedragen per km.: 

gedurende jaar 1: I 0,30 

gedurende jaar 2: I 0,40 

gedurende jaar 3: I 0,60 

gedurende jaar 4: I 0,80. 

Prijspeil constant. 

Vraag I: 

Na hoeveel jaar koopt U een nieuwe auto als U 30.000 km. per jaar 

rijdt? 

Vraag 2: 

Na hoeveel jaar, bij 20.000 km. per jaar? 
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Uitwerking: 

Indien het prijspeil constant wordt veronderstelt, kan men uit de 

reeks kapitaalwaarden de levensduur met de laagste totale uitgaven 

vinden, nl. door de bij de kapitaalwaarde behorende annuÏteit te 

berekenen. 

Op de volgende bladzijde staat de uitwerking van vraag 1. 

Men vindt hier in Df: 

Kapitaalwaarde (-) 

Annuïteit daarvan (-) 

ult. 1981 1982 

26,6 

13,9 

1983 

38,4 

14,0 

1984 

50,9 

14,6 

Na een gebruiksduur van 2 jaar is de annuïteit minimaal, zodat dan 

vervangen moet worden. Vervanging na 3 jaar geeft bijna hetzelfde 

resultaat. 

Bij' de uitwerking van vraag 2 vinden we: 

ult. 1981 1982 1983 1984 

Kapitaalwaarde (-) 13,3 23,3 32,6 42,2 

Annuïteit daarvan (-) 13_,3 12 )2 11,9 12.)1 

Na een gebruiksduur van 3 jaar is de annuïteit minimaal, zodat dan 

vervangen moet worden. 

Opm.: Een annuÏteit is een gedurende n jaren jaarlijks te betalen 

bedrag, waarvan de contante waarde gelijk aan een bepaald 

bedrag moet zijn. 

In formulevorm biJ' vooruitbetaling: Kw = An x aüi i ' 

waarin: a 1 . n,1 
I I 

== 1 +--+--+ 
1 >I 1 1 2 

) 

en An het bedrag van de annuïteit. 

+ ----::-
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Uitwerking vraag 1: 

CALCULATH KAPITAALWAARDE Df 

Project: 6. 7. (I) PERIODEN 

auto, 30.000 km. I jr 81 82 83 84 
f--

+ ontvangsten exploit. 

- uitgaven 11 13 16 22 28 

+ ontv. uit verk. bedr.midd. 

- ui tg. aank. bedr.midd. 33 . wegens 

,\ "' OPER. GELDSTR. vóór belasting -46 -16 -22 -28 

Fisc.waarde activa ultimo I 0 14 6 3 0 

+ mutatie fisc.w. activa 
tl4 8 3 3 - - -

(-Vj + Lj) 

+ geldstroom A -46 -16 -22 -28 

Belastbaar bedrag -32 -24 -25 -31 

B VENN. BEL. .50.% -16 -12 -12,5 -15,5 

Liqu.waarde act. ultimo I 0 16 8,2 4 0 
na aftrek lat. bel. 

c Mutatie liqu. waarde act. 
+15,2 - .9,0 - 4,8 - 4,2 

(-J,0~9.Vj+0,9.53.Lj) 

+ Ctddstroom A -46 -16,0 -22,0 -28,0 

- Vennootsch. belasting B -16 -12,0 -12,5 -15,5 
+ Hutatie liqu.waarde c +15,2 - 9,0 - 4,8 - 4,2 

D "' ' SURPLUS medio . -14,8 -13,0 -14,3 -16,7 

c.w. SURPLUS medio Per. I -14,8 -I! ,8 -11 ,8 -12,5 
Kapitaalwaarde -14,8 -26,6 -38,4 -50,9 

-
t.W. factor bij 10% rent.eis 

I 0,909 0,826 0,751 
na aftrek belasting 
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Uitwerking vraag 2: 

CALCULATIE KAPITAALWAARDE Df 

Project: 6. 7. (2) PERIODEN 

auto, 20.000 km./ jr. 
81 82 83 84 

+ ontvangsten exploit. 
- uitgaven 11 JO 12 16 20 
+ ontv. uit verk. bedr.midd. 

- uitg. wegens aank. bedr.midd. 33 
. 

A = OPER. GELDSTR. vóór belasting -43 -I2 -16 -20 

Fisc.waarde activa ultimo I 0 I4 6 3 0 

+ mutatie fisc.w. activa 
+I4 - 8 - 3 - 3 

(-Vj + Lj) 

+ geldstroom A -43 -I2 -16 -20 

Belastbaar bedrag -29 -20 -19 -23 

B VENN. BEL. .S.U% -14,5 -IO - 9,5 -11 ,5 

Liqu.waarde act. ultimo I 0 16 8,2 4 0 
na aftrek lat. bel. 

c Mutatie liqu.waarde act. 
+I5,2 - 9,0 - 4,8 - 4,2 

(-I , 0.4;1. Vj+O, 9~;3. Lj) 

+ Geldstroom A -43,0 -12,0 -16,0 -20,0 
- Vennootsch. belasting B -I4,5 -IO,O - 9,5 -I I , 5 
+ Nutatit! liqu.waarde c +15,2 - 9,0 - 4,8 - 4,2 

D SURPLUS medio -I3,3 -II ,o -I I, 3 -12,7 

c.w. SURPLUS medio Per. I -13,3 -10,0 - 9,3 - 9,6 
Kapitaa hvaarde -13,3 -23,3 -32,6 -42,2 

c.w. factor bij 10% rent. eis 
1 0,909 0,826 .0' 7 5I na aftrek belasting 
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6.8. Voorbeeld 8: Revisie of vervanging van een machine 

Probleem: 

In Uw bedrijf is een kostbare machine in gebruik, die niet meer met 

normale reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in de toestand kan 

worden gebracht, die voor de vervulling van zijn functie nodig wordt 

geacht. 

De machine heeft geen fiscale- of liquidatiewaarde. 

De beschikbare alternatieven zijn: 

a. Grote revisie met vervanging van belangrijke onderdelen op 1/1'81, 

ten bedrage van f 220.000,-- te betalen I juli 1981 (f 200.000,-- + 

f 20.000,-- "rente"). 

Daarna kan de machine naar verwachting 2 jaar worden gebruikt bij 

normaal onderhoud. 

Deze revisie behoeft niet fiscaal gewaardeerd te worden. 

b. Vervanging op 1/1 '81 door een nieuwe machine met een prijs van 

f 550.000 te betalen op I juli 1981 (f 500.000,-- + f 50.000,-

"rente"). Deze gaat 5 jaar mee met hetzelfde normale onderhoud 

als een gereviseerde machine. 

De liquidatiewaarde én de fiscale waarde zijn in de opvolgende 

jaren per ultimo, te beginnen ult. 1981, Df 400, Df 300, Df 200, 

Df 100, Df 0. 

Vraag: 

Reviseren of vervangen per I jan. 1981. 
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Uitwerking: 

Uit de berekening op de volgende bladzijden blijkt, dat de kapitaal

waarde bij revisie van de .machine gunstiger is dan bij vervanging, 

althans wanneer als tijdvak van berekening 2 jaar of meer wordt ge-

nomen. 

Aan het eind van 1985 is de contante waarde van de uitgaven bij ver

vanging Df 317 en bij revisie Df 300. 

Het feit dat in het laatste geval de in 1983 gekochte machine pas 

3 jaar oud is, komt tot uitdrukking in de liquidatiewaarde ad Df 200. 

In geval sprake is van een specifieke machine, die vrijwel geen 

liquidatiewaarde heeft, komt een dergelijk feit niet in de kapitaal

waarde tot uitdrukking. 

In dat geval moet men: 

- bij gelijkblijvend prijsniveau werken met annuïteiten 

- bij veranderend prijsniveau over een langer tijdvak de kapitaal-

waarde berekenen en in een grafiek weergeven. 
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Uitwerking: 

CALCULATIE KAPITAALWAARDE Of 

Projeet: 6.8.a Revisiemachine PERIODEN 

81 82 83 84 85 

+ ontvangsten exploit. 

- uitgaven 11 
220 

+ ontv. uit verk. bedr.midd. 

- ui tg. wegens aank. bedr.midd. 550 
. 

A = OPER. GELDSTR. vóór belasting -220 0 - 550 
-

Fisc.waarde activa ultimo I 0 0 0 400 300 200 

+ mutatie fisc.w. activa .... 400 -100 -100 
(-Vj + Lj) 

+ geldstroom A -220 -550 

Belasthaar bedrag -220 0 -150 -100 -100 

B VENN. BEL. .50.% -I I 0 0 - 75 - 50 - 50 

Liqu.waarde act. ultimo I 0 0 0 400 300 200 
na aftrek lat. bel. 

c Mutatie liqu.waarde act. 

049 . 0 953 L') (-1, ... VJ+ , •.• J 
+381 -133 -124 

+ Geldstroom A -220 0 -550 
- Vennootsch. belasting B -IlO 0 - 75 - 50 - 50 
+ Mutatie liqu.waarde c 381 -133 -124 

l) = SURPLUS medio -1 10 0 - 94 - 83 - 74 
-I-· 

c. l.J. Slli~PLUS medio Per. I -110 0 - 78 - 62 - 50 
Kap i cw l waarde -I JO -IlO -188 -250 -300 

. ·~-

c.w. L1c tor bij IQ.% rent. eis 
0,909 0,82( I 0,751 0,683 

na aftrek belasting 

... 
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CALCULATIE KAPITAALWAARDE Df 

Project: 6.8.b Vervanging machine PERIODEN 

81 82 83 84 85 

+ ontvangsten exploit. 
- uitgaven 11 

+ ontv. uit verk. bedr.midd. 

- uitg. wegens aank. bedr.midd. 550 
. 

A = OPER. GELDSTR. vóór belasting -550 

Fis~.waarde activa ultimo I 0 400 300 200 100 0 

+ mutatie fisc.w. activa 
+400 -100 -100 -100 -100 

(-Vj + Lj) 

+ geldstroom A -550 

Belastbaar bedrag -150 -100 -100 -100 -100 

B VENN. BEL. .50.% - 75 - 50 - 50 - 50 - 50 

Liqu.waarde act. ultimo I 0 400 300 200 100 0 
na aftrek lat. bel. 

c Mutatie liqu.waarde act. 
( 049 . 0 953 . ) -I, ... VJ+ , ••. LJ +381 -133 -124 -115 -105 

+ Geldstroom A -550 

- Vennootsch. belasting B - 75 - 50 - 50 - 50 - 50 
+ Nutatie liqu.waarde c +381 -133 -124 -115 -105 

[) = SURPLUS medio - 94 - 83 - 74 - 65 - 55 

c. l~. .SURPLUS medio Per • I - 94 - 74 - 62 - 48 - 38 
Kapitaalwaarde - 95 -169 -231 -279 -317 

c.w. factor- bij JD.% rent.eis 1 0,909 0,826 0,751 0,683 
na aftrek belasting 

·-· 
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6.9. Voorbeeld 9: Mechanisering van een magazijn 

Probleem: 

In een te bouwen magazijn met vele artikelen moeten klantenorders 

worden gegroepeerd. 

De artikelen moeten uit de stellingen worden gepakt en naar de ver

zendgroep worden gebracht. 

Er zijn twee alternatieven: 

a. De conventionele methode, waarbij een bediende de artikelen met 

een vorkheftruck ophaalt en order voor order aanlevert aan de 

verzendgroep. De inrichting van het magazijn kost dan Df 1000, 

terwijl de jaarlijkse uitgaven Df 150 bedragen. 

b. De gemechaniseerde methode, waarbij de man in een kar zit, die 

horizontaal en vertikaal kan bewegen. De door hem voor een aan

tal orders gepakte artikelen komen via een band bij de verzend

groep terecht, die ze op order sorteert. 

De inrichting kost in dit geval Df 1.500, met jaarlijkse uitgaven 

van Df 75. 

Bij beide alternatieven is de liquidatiewaarde van de inrichting te 

verwaarlozen en is de fiscale afschrijving lineair in tien jaar. 

De verwachte prijsstijging in de jaarlijkse uitgaven is 10% per jaar. 

Vraag: 

Welke inrichting geeft over een tijdvak van 10 jaar gerekend de 

beste economische resultaten? 
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Uitwerking: 

Daar het volume aan jaarlijkse (bespaarde) produktiefactoren constant 

is, kan de formule uit appendix I worden gebruikt 

Deze luidde: 

Kw (n) = -Iv + w x Iv/Fl x aMn-/' + (1-w) x Gs x a-1. 
1 n 1-p 

Voor de conventionele methode geldt: 

Kw (10) = -1000 + 0,5 x 1000/10 x a 1ö7.JO - (J-0,5) x 150 x a 1ö70 Df 

Voor de gemechaniseerde methode geldt: 

Kw (JO) = -1500 + 0,5 x 1500/10 x a 1ö7.JO - (1-0,5) x 75 x a 1670 = Df 

Over een periode van 10 jaar gemeten is de gemechniseerde methode het 

gunstigst. 

Berekent men Kw voor I, 2, ••• , 15 jaar, dan vindt men dat de econo

mische terug-verdientijd van de mechanisatie t.a.v. de handmethode 

9 jaar is (zie grafiek). 

1412 

1368 

H•'lj. g/tl' 
+ •• ~ -----,jl-1 ------r------~--1! 

! _L___..,.--------~kw (&-ï~) 
0 

l 
i 
t· 

-I 0-, 

- --
ICw(b) 

-"T'""·--.-,~---,---+--·-···-·-.--·~-.. ,-....... -.....;------------"1· 
148 I ct'l 8.) 8'1 IS lb 87 118 13 !Jo !J) 
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Klasse 7 

7.0. Toelichting 

De projecten beïnvloeden zowel de ontvangsten als de uitgaven op 

lange termijn, doch er vindt geen wijziging plaats in de liquidatie

waarde, na aftrek van latenties, van de activa. 

In formulevorm: 

Kw (n) = CWOv (n) - CwUg (n) 

Voorbeelden van dit soort projecten zijn: 

- ontwikkelingsteropa van n1euwe produkten (Vb. 7.1.), 

- wijziging in constructie of receptuur van bestaande produkten bij 

een gegeven capaciteit, 

- wijziging in het verkoopbeleid, zonder invloed op de liquidatie

waarde der activa, 

- vervangen of revideren van activa zonder liquidatiewaarde, 

- wijziging in het omzetvolume van ingekocht gereed produkt door 

extra uitgaven van de connnerciële afdeling bij constant voorraad

en debiteurensaldo (Vb. 7.2.). 
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7.1. Voorbeeld 1: Ontwikkelingstempo van nieuwe produkten 

Probleem: 

U overweegt in het najaar 1980 een apparaat te gaan ontwikkelen, waarbij 

veel afhangt van het tijdstip van introduktie op de verkoopmarkt. 

Geschiedt de ontwikkeling in eigen beheer, dan zullen de verkopen pas 

in 1984 kunnen aanvangen. Zou dit tijdstip met behulp van derden een 

jaar vervroegd kunnen worden, dan zal in 1983 tot en met 1985 een 

extra-omzet uit export behaald kunnen worden. 

De volgende gegevens zijn verzameld: 

a. Ontwikkeling in eigen beheer vraagt aan uitgaven: van 1981 t/m 1983 

een bedrag van Mf I per ja&(Mf = f 1.000.000,--). 

De omzet zal zijn: 

1984: 100 stuks à f 50.000,-- = Mf 5,0 

1985: 200 stuks à f 50.000,-- Mf 10,0 

1986 en daarna per jaar: 300 stuks à I 50.000,-- Mf 15,0. 

b. Ontwikkeling met behulp van derden vraagt aan uitgaven: in 1981 en 

1982 een bedrag van Mf 4 per jaar. 

De omzet zal zijn: 

1983: 200 stuks à f 60.000,-- = Mf 12,0 

1984 en daarna per jaar: 300 stuks à I 50.000,-- = Mf 15,0. 

In beide gevallen zijn de produktie- en distributie-uitgaven 

f 40.000,-- per stuk. 

Welk ontwikkelingstempo kiest U? 
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U i twerking: 

De achterstaande berekeningen strekken zich uit over 5 jaar, d.w.z. 

t/m 1985. 

Daarna is immers de omzet in beide alternatieven dezelfde, evenals 

de verdere geldstroom. 

Het blijkt dat de kapitaalwaarde van het nieuwe produkt bij snelle 

ontwikkeling op nihil uitkomst en dat, daar de activiteiten na 1985 

naar verwachting zullen worden voortgezet, het project positief zal 

zijn. Bij ontwikkeling in eigen beheer is de kapitaalwaarde over het 

tijdvak t/m 1985 Mf 0,3 lager. 

Opm. 1: 

Bij ontwikkeling van nieuwe produkten is veelal - zoals hier - de 

kalendertijd tot marktintroduktie van meer belang dan de verbruikte 

mantijd. Een snelle ontwikkeling zal in veel gevallen de extra

uitgaven daarvoor meer dan goed maken. 

Het is daarom beter weinig artikelen tegelijk te ontwikkelen in een 

kort tijdsbestek,dan vele artikelen tegelijk in een langer tijdsbe

stek. 

Opm. 2: 

Dit soort berekeningen moet in een zeer vroeg stadium van de over

wegingen worden gemaakt. Gegeven de onzekerheden in de cijfers moet 

dan met grote eenheden worden gewerkt, bv. zoals hier in miljoenen 

guldens met decimaal. 

Daarom zijn ook rente over debiteuren en voorraden niet via dis

contering berekend, maar kortheidshalve afgetrokken van de verkoop

prijs. 
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CALCULATIE KAPITAALWAARDE Mf 

Project: 7. I . a Ontwikkeling in eigen PERIODEN 

beheer 
81 82 83 84 85 

+ ontvangsten exploit. 5 10 
- uitgaven 11 I 1 I 4 8 
+ ontv. uit verk. bedr.midd. 

- ui tg. wegens aank. bedr.midd. . 

A = OPER. GELDSTR. vóór belasting -I -I -I +I +2 

Fisc.waarde activa ultimo I 
+ mutatie fisc.w. activa 

(-Vj + Lj) 

+ geldstroom A 

Helastbaar bedrag 

B VENN. HEL. 5Q.% -0,5 -0,5 -0,5 +0,5 +I 

Liqu.waarde act. ultimo I na aftrek lat. bel. 

c Mutatil.'! liqu.waarde act . 

(-I ' ... Vj+O, . .. Lj) 

+ Geldstroom A -I -I -I +I +2 
- Vennootsch. belasting B . 

-0,5 -0,5 -0,5 0,5 I 
+ Nutatie liqu.waarde c 

J) "' SURPLUS medio -0,5 -0,5 -0,5 +0,5 +I 

c.w. SURPLUS medio Per. I -0,5 -0,5 -0,4 +0,4 +0,7 
Kapitaalwaarde -0,5 -I ,0 -I ,4 -I ,0 -0,3 

c.w. factor bij 10% rent. eis 
I 0,909 0,82€ 0,751 0,683 

na aftrek belasting 
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CALCULATIE KAP L TAALWAARDE Mf 

Project: 7. I . b Ontwikkeling met PERIODEN 

derden 81 82 83 84 85 

+ ontvangsten exploit. 12 15 15 

- uitgaven tl 4 4 8 12 12 

+ ontv. uit verk. bedr.midd. 

- ui tg. wegens aank. bedr.midd. . 

,\ ;:; OPER. GELDSTR. vóór belasting - 4 - 4 + 4 + 3 + 3 

Fisc.waarde activa ultimo I 
+ mutatie fisc.w. activa 

(-Vj + Lj) 

+ geldstroom A 

Belastbaar bedrag 

B VENN . .BEL. .SP.% - 2 - 2 + 2 + I , 5 + 1 '5 

Liqu.waarde act. ultimo I na aftrek lat. bel. 

c Mutatie liqu.waarde act. 

( -l J ••• V j +0, . • • Lj) 

+ Geldstroom A - 4 - 4 + 4 + 3 + 3 

- Vennootsch. belasting B - 2 - 2 + 2 + I ,5 + I, 5 

+ Mutatie liqu.waarde c 

D =: .SURPLUS medio - 2 - 2 + 2 + 1,5 + 1,5 

c. \.J. .SURPLUS medio Per. l - 2 - I , 8 + l '7 + 1 ' l + I , 0 

Kapitaalwaarde - 2 - 3,8 l - 2, I - 1 ,0 0,0 

(. \.J. factor bij I 0% ; rent • e i s 
0,909 0,826 0,751 0,683 I 

na aftrek belasting 
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7.2. Voorbeeld 2: Afname contract van door te verkopen artikelen 

Probleem: 

U kunt per I jan. 1981 de verkooprechten van een artikel krijgen 

door een afname-contract van 20.000 stuks per jaar af te sluiten 

voor de tijd van 3 jaar. Daarvoor moet U voor introductie in 1981 

Df 200 uitgeven en voorts jaarlijks voor personeel, portoe.d. 

een bedrag van Df 230 (prijspeil 1981). De voorraad wordt door de 

leverancier gehouden en U betaalt het gekochte na incasso van de 

vordering op Uw eigen afnemer. 

Vraag: 

Welke marge zult U tenminste moeten hebben - uitgedrukt in guldens 

per stuk - om dit contract af te sluiten, aangenomen dat U er zeker 

van bent het aantal inderdaad jaarlijks om te zetten. U mag hierbij 

aannemen dat bij prijsstijging in Uw uitgaven de marge zal worden 

aangepast. De gevraagde marge is dus op prijspeil 1981 gebaseerd. 
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Uitwerking 

Stel de marge iri het indifferentiepunt op Mg gulden per stuk. 

De kapitaalwaarde over decontractduurvan 3 jaar is, in duizenden 

guldens: 

Kw (3) = -200 + (20 Mg- 230) x ajj.JQ 

De waarde van Mg is hieruit te vinden: 

Kw (3) = -200 + (20 Mg- 230) x 2,74 

54_,8 Mg 830 

Mg 15,15 

De marge moet tenminste f 15,15 bedragen. 

Opm.: 

De winstbelasting kan hier buiten beschouwing blijven, omdat alleen 

sprake is van ontvangsten en uitgaven die onmiddellijk onder de be

lasting vallen en elkaar compenseren. 
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Klasse 8 

8.0. Toelichting 

De projecten heinvloeden op lange termijn de ontvangsten, de uitgaven 

en de liquidatiewaarde van de activa. 

In formulevorm: 

Kw (n) -Lw (0) + CwOv (n) - CwUg (n) + CwLw (n). 

Deze formule geldt in feite voor alle projecten, doch in de voor

gaande klassen waren bepaalde termen ofwel nul, ofwel beperkt tot 

één periode. 

Van de juiste beslissing aangaande de soort in deze klasse behandelde 

projecten is het voortbestaan van de onderneming afhankelijk. 

Ze kunnen o.m. betrekking hebben op: 

- aantrekken of afstoten van ondernemingen (Vb. 8. I.)' 

- uitbreiden of inkrimpen van het assortiment (Vb. 8.2.), 

- uitbreiden of inkrimpen van capaciteit (Vb. 8.3.)' 

- verkoop van halffabrikaten aan derden beginnen of stoppen, 

processen, behorende bij een volgende fase in de bedrijfskalom 

afstoten of aantrekken (Vb. 8.4.), . 
- veranderingen in het verkoopbeleid, die invloed hebben op voorraad-

hoogte of debiteurensaldo (Vb. 8.5.), 

- veranderingen in processen met invloed op de capaciteit en de 

liquidatiewaarde der bedrijfsmiddelen, 

- aanschaffen van bedrijfsmiddelen om deze ten verhuur aan te 

bieden (Vb. 8.6.). 
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8.1. Voorbeeld 1: Verwerving van een onderneming 

Probleem: 

U bezit een onderneming, die een massaprodukt levert en U kunt een 

kleine onderneming verwerven, die past in Uw strategische plannen, 

voor een bedrag van f 8 miljoen. 

In het jaar van aankoop moet U f miljoen uitgeven om ze in Uw 

bestaande onderneming op te nemen. 

U verwacht dat de investering in het jaar van voltooiing van deze 

operatie incl. vermogenskosten is opgelopen tot f 10 miljoen. 

Uw uitgaven zullen dan per .îaar Df 140 hoger zijn, terwijl de variabele 

uitgaven per stuk gelijk zullen blijven, t.w.: 

voor produktie f 0,50 

voor distributie f 0,30 

De liquidatie- en fiscale waarde wordt op constant Mf 10 gesteld. 

De voorraad is 20% van het omzetvolume, de debiteurentermijn is 

3 maanden. De verkoonprijs is f 2,-- per stuk. 

Vraag: 

Met hoeveel stuks per jaar moet Uw omzet blijvend stijgen om de 

kapitaalwaarde van Uw onderneming niet nadelig te beÏnvloeden. 
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Uitwerking: 

Hoewel de invloed in principe op lange termijn zal doorwerken kan 

hier door de constante liquidatiewaarde en de constante geldstroom 

een berekening over één periode worden gemaakt. 

De jaarlijkse invloed op de rente en de geldstroom is afhankelijk 

van de toeneming van de omzet, die we stellen op ~Oz stuks. 

De calculatie is als volgt: 

(I) Primaire geldstroom per stuk: 

Verkoopprijs 

Uitgaven direct 0,50 + 0,30 

f 2,-

- f 0,80 

(2) Secundaire geldstroom, wegens vermogenskosten, per stuk: 

Voorraden 20% van f 0,50 (prod.uitg.) f 0,10 

Debiteuren 25% van f 2,-- f 0,50 

Vermogenskosten over f 0,60 à 10% 

Bijdrage in periodekosten per stuk: 

De verm. kosten over de investering zijn f 1.000.000,--, zodat per 

jaar geldt: Kw 1,14 60z- 140.000- 1.000.000 = 
Kw I , 14 60z - I . 140. 000 

f I, 20 

f 0,06 

!=!:l:!~ 

In het indifferentiepunt geldt Kw = 0, zodat dan I, 14 ~Oz- 1.140.000 0 

6Qz= 1.000.000. 

Er moeten dus I miljoen produkten meer worden verkocht door de nieuwe 

gezamenlijke onderneming dan in de bestaande. 
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8.2. Voorbeeld 2: Uitbreiding van assortiment 

Probleem: 

U overweegt het assortiment uit te breiden met een nieuw produkt, 

dat in de loop van 1981 kan worden ontwikkeld en in 1982 op de 

markt kan worden gebracht. 

In Uw bedrijf bestaat de goede gewoonte om .. produkt-teams" te for

meren, bestaande uit de functionarissen die verantwoordelijk zijn 

voor resp. ontwikkeling, produktie, verkoop en financiën. 

Zij hebben tezamen de volgende gegevens verzameld: 

eenheid 1981 1982 1983 1984 1985 

Uitgaven initiaal Df 3000 

Omzetvolume 1000 40 40 20 10 

Verkoopprijs I 175 165 160 ISO 

Var. produktie uitg./st. I 90 90 96 I 02,5 

Var. distr. uitg./st. I 15 15 15 15 

Periodieke distr. ui tg. Df 590 390 220 220 

Voorraad per ult. ~ 10% v.Oz komende jaar) 

Debiteuren per ult. ~ 20% 1T .Oz voO'rgaand j r 3 

In de initiale uitgaven ad Df 3.000 is ontwikkeling, apparatuur en 

aanloop begrepen; alles kan fiscaal direct worden afgeboekt en de 

apparatuur heeft geen liquidatiewaarde. 

Liquidatiewaarde én fiscale waarde zijn voorts: 

- voor voorraden: 60% van de verkoopprijs 

- voor debiteuren: 99% van de nominale waarde. 

Vraag: 

Is dit project rendabel? 

paraaf 
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Uitwerking 

Dit project wordt - evenals het voorgaande - volledig gecalculeerd. We 

bedoelen hiermede dat de totale kapitaalwaarde van het project voor 

de gehele onderneming wordt berekend. 

In feite berekenen we hoeveel de onderneming meer of minder waard 

zou worden door de uitvoering van het overwogen project. 

Uit de calculatie met de daarbij behorende specificaties blijkt dat 

dit projecteen positieve kapitaalwaarde te zien geeft van I 342.000,-

(Df 342). 

Natuurlijk berust dit nauwkeurig ogend cijfer op vele schattingen en 

ook op veel menselijke fouten, die al of niet bewust gemaakt 

kunnen worden. 

Het is goed om te bedenken dat de uitkomst van een calculatie niet 

beter is dan de kwaliteit van de daarvoor gebruikte gegevens. 

Waarom dan toch een calculatiemethode en een calculatieschema? 

De ervaring leert dat een standaardmethode voor beslissingscalcu

laties de volgende voordelen biedt: 

(I) Men zal minder vaak relevante gegevens vergeten. 

(2) Men heeft bij gesprekken hetzelfde schema met dezelfde soort 

gegevens voor zich, hetgeen de discussie verheldert. 

(3) Het hogere beslissende niveau in het bedrijf krijgt de voorge

stelde projecten op een uniforme wijze gepresenteerd, waarbij 

zo nodig voor een aantal regels specificatiès kunnen zijn toe

gevoegd. 

(4) Door het vastleggen van de schattingen zal men minder vaak een 

slag slaan en vaker nog eens nadere informatie inwinnen bij 

leveranciers, afnemers, specialisten, overheidsinstanties, e.d. 

Het nadeel van een standaardmethode is, dat men het als een routine 

gaat zien en men zichzelf of het hogere niveauvan leiding-geven, gaat 

bedriegen door zolang met de invoergegevens te manipuleren totdat de 

uitkomst (liefst uit een computer) een prettige indruk maakt. 
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CALCULATIE KAPITAALWAARDE Df 

Project: 8.2. Uitbreiding van PERIODEN 

assortiment 
81 82 83 84 85 

+ ontvangsten exploit. (Spec. a) 0 5600 6680 3880 1840 
- uitgaven 11 (Spec. b) 3000 5150 4410 2344 1293 
+ ontv. uit verk. bedr.midd. 

- uitg. wegens aank. bedr.midd. . 

;\ = OPER. GELDSTR. vóór belasting -3000 + 450 +2270 +1536 + 547 

Fisc.waarde activa ultimo I 0 0 1806 1505 730 297 
(Spec. c) 

+ mutatie fisc.w. activa 0 +1806 - 301 - 775 - 433 
(-Vj + Lj) 

+ geldstroom A -3000 + 450 +2270 +1536 + 547 

Belastbaar bedrag -3000 +2256 +1969 + 761 + 114 

B VENN. BEL. ~0.% -1500 +1128 + 984 + 380 + 57 

Liqu.waarde act. ultimo J 0 0 1806 1505 730 297 
na aftrek lat. bel. (Spec., 

c Mutatie liqu.waarde act. 
0 +1722 - 460 - 883 - 482 

(-1,049. Vj+O, 953Lj) 

+ Geldstroom A -3000 + 450 +2270 +1536 + 547 
- Vennootsch. belasting B -1500 + 1128 + 984 + 380 + 57 
+ NutJtie liqu.waarde c 0 +1722 - 460 - 883 - 482 

[) = JAARSURPLUS medio -1500 +1044 + 826 + 273 + 8 

c.w. JAARSURPLUS medio Per. I -1500 ' + 949 + 683 + 205 + 5 
Kap i Lw i waarde -1500 - 551 132 337 342 

--·-·· 

c.w. I act<>r bij 10% rent.eis 
I 0,909 0,826 0,751 0,683 

na altrek belasting 
-



]. 

2. 

3. 

4. 

5. 

a. 
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Specificaties bij de calculatie van project 8.2.: uitbreiding van 

assortiment 

Spec. a eenheid 1981 1982 1983 1984 1985 

Omzetvolume 1000 - 40 40 20 10 

Verkoopprijs f - 175 165 160 150 

Omzet (I) x (2) Df - 7000 6600 3200 1500 

Ontv.v.deb. 20% OzVj Df - 0 1400 1320 640 

80% OzLj Df - 5600 5280 2560 1200 

Ontv. exploitatie (4)+(5) Df - 5600 6680 3880 1840 

Spec. b. eenheid 1981 1982 1983 1984 1985 

Voorr. 10% OzKj 1000 - 4 2 1 0 

Paraaf 

Paraaf 

2. Voorraad mut. VoLj-VoVj 11 - +4 -2 -1 -I 

3. Prod'. volume (al)+ (2) 11 - 44 38 19 9 

4. Var.prod.uitg.p.stuk f - 90 90 96 102, 

5. Var.prod.uitg. (3)x(4) Df - 3960 3420 1824 923 

6. Var.distr.uitg. (a1)x/15,- Df - 600 600 300 150 

7. Per.distr.uitg. Df - 590 390 220 220 

a. Ontwikk.uitg. Df 3000 - - - -

b. Ui tg. exploitatie (5/8) Df ! 3000 5150 4410 2344 1293 

Spec. c. eenheid I I 981 1982 1983 1984 1985 ·Paraaf 

I. Lw voorr.(bl)x(a2)x0,6 Df 420 198 96 0 

2. Lw deb, (a3)x0,2x0,99 Df 1386 1307 634 297 

c. Liquidatiew. activa Df 1806 1505 730 297 

N.B. Vj = Voorgaand jaar Oz = Omzetvolume 
Lj = Lopend jaar Lw = Liquidatiewaarde 
Kj = Komend Jaar 
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8.3. Voorbeeld 3: Scbaalvergroting 

Probleem: 

Uit de maandelijkse interne berichtgeving over artikel B, dat uit

sluitend contant wordt verkocht, blijkt dat de winstmarge daalt. 

Een onderzoek wijst uit dat op te kleine schaal wordt geopereerd en het 

levert de volgende cijfers die in de komende 4 jaren kunnen worden 

verwacht bij (a) ongewijzigd beleid, (b) schaalvergroting, d.w.z. 

opvullen van de huidige onderbezetting en aanvullende investeringen, met 

hoger omzetvolume bij lagere verkoopprijs. 

a. Ongewijzigd beleid 

I . Omzetvolume 

2. Verkoopprijs 

3. Var.prod.uitg. p. st. 

4. 11 distr. 11 11 

5. Periodieke uitgaven 

6. Fisc.waarde bedr.midd.ult. 

7. Voorr.vol. 20% OzKj 

8. Liqu.waarde bedr.midd. 

9. 11 11 voorr. (3)x(7) 

b. Schaalvergroting 

I. Omzetvolume 

2. Verkoopprijs 

3. Var.prod.uitg. p.st. 

4. 11 distr. " 11 

5. Periodieke uitgaven 

6. Fisc.waarde bedr.midd.ult. 

7. Voorr.vol. 20% OzKj 

8. Liqu.waarde bedr.midd. 

9. " " voorr. (3)x(7) 

een
heid 

1000 

I 

I 

f 

Df 

Df 

1000 

Df 

1000 

f 

f 

f . 

Df 

Df 

1000 

Df 

1981 

300 

22,--

18,--

2,--

50 

600 

60 

1080 

350 

21 .--

18,--

2,--

300 

600 

80 

1440 

1982 

300 

22,50 

19' 10 

2' 10 

53 

550 

60 

1146 

400 

21 ,--

17,50 

2. 10 

250 

560 

90 

1575 

1983 

300 

23,--

20,20 

2,20 

56 

500 

60 

1212 

450 

22,--

17,50 

2,20 

145 

520 

100 

J750 

1984 Opm. 

300 1985: 300 

23,50 

21 ,50 

2,30 

60 

450 1980:Df 650 

60 1980: 60 

1290 =Fisc.waarde 

500 

22,--

18,--

2,30 

120 

480 

100 

1800 

1980:Df 108C 

1985: 500 

1980:Df 650 

1980: 60 

=Fisc.waarde 
1980:Df 1080 



Uitwerking: 

De kapitaalwaarde van beide mogelijkheden is op de volgende bladzijden 

te vinden. 

Ter toelichting (met verwijzing naar de regelnummers van de voorgaande 

tabel) het volgende: 

I. De ontvangsten zijn -wegens het ontbreken van debiteuren- gelijk aan: 

omzetvolume (I) x verkoopprijs (2). 

2. De uitgaven wegens exploitatie zijn als volgt: 

+ Prod.volume \ (I)+A(7)} x Var.prod.uitg.p.stuk (3) 

+ Omzetvolume (I) x Var.distr.uitg.p.stuk (4) 

+Periodieke uitgaven (5). 

3. De fiscale waarde van de activa is: 

fiscale waarde bedr.middelen (6) + fisc. waarde voorraad (9). 

Conclusie: 

Beziet men alleen de kapitaalwaarde over een tijdvak van 5 jaar, dan 

is expansie rendabel. 

Indien echter- bij ongewijzigd beleid- het artikel in 1982 of 1983 

uit het assortiment wordt genomen, bereikt men een lagere kapî

taalwaarde. doch met veel minder risico. 

Dit betekent dat de periode na 1984 beslissend ~s voor de keuze en dat 

pas na het bekend zijn van deze gegevens de beslissing over een even

tuele expansie kan worden genomen. 
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CALCULATIE KAPITAALWAARDE Df 

Project: 8.3.a. Ongewijzigd beleid PERIODEN 

81 82 83 84 
1--

+ ontvangsten exploit. 6600 6750 6900 7050 
- uitgaven " 6050 6413 6776 12oo 
+ ontv. uit verk. bedr.midd. 

- uitg. wegens aank. bedr.midd. . 
,\ = OPER. GELOSTR. vóór belasting + 550 + 336 + 124 - J só 

Fis~.waarde activa ultimo 

'-
1730 1680 1696 1712 1740 

+ mutatie fisc.w. activa 50 16 16 28 - + + + 
(-Vj + Lj) 

+ geldstroom A + 550 + 336 + 124 - 150 

Belastbaar bedrag + 500 + 352 + 140 - 122 

B VENN. BEL. 5Q.% 250 176 70 1- 61 

Liqu.waarde act. ultimo I 1080 1080 I 146 1212 1290 
na a ft rek lat. bel. 

c Mutatie liqu.waarde act. - 103 - 40 - 46 - 41 
(-I, 04g.Vj+O, 9-5-3Lj) 

~.-

+ Geldstroom A 550 336 124 - 150 

- Vennootsch. belasting B 250 176 70 - 61 
+ Mutatie liqu.waarde c - 103 - 40 - 46 - 41 

D = SURPLUS medio 197 120 8 - 130 

c.w. SURPLUS medio Per. I 197 109 7 - 98 
Ka pitHalwaarde 197 306 313 2l5 

c.w. !'actor bij 10% 'rent.eis 
0,826 0,751 I 0,909 

na aftrek belasting 
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CALCULATIE KAPITAALWAARDE Df 

Project: 8.3.b. Schaalvergroting PERIODEN 

81 82 83 84 

+ ontvangsten exploit. 7350 8400 9900 1 1000 
- uitgaven 11 7660 8265 9185 10270 
+ ontv. uit verk. bedr.midd. 

- uitg. wegens aank. bedr.midd. 

A = OPER. GELDSTR. vóór belasting - 310 135 715 730 

Fisc.waarde activa ultimo I I 730 2040 2135 2270 2280 

+ mutatie fisc.w. activa 
310 95 135 JO 

(-Vj + Lj) 

+ geldstroom A - 310 135 7JS 730 

Belastbaar bedrag 0 230 850 740 

B VENN. BEL. • .5.(). % 0 J15 425 370 

Liq u. waarde act. ultimo r 1080 1440 1575 1750 1800 
na aftrek lat. bel. 

c Mutatie liqu.waarde act. 

(-l, 0/+9. Vj+O, 953. Lj) 240 - 9 17 - ) 19 

+ Geldstroom A - 310 135 715 730 
- Vennootsch. belasting B 0 115 425 370 
+ ~lutatie liqu.waarde c 240 - 9 I 7 - 119 

D = .SURPLUS medio - 70 1 1 307 241· 

c. w. SURPLUS medio Per. I - 70 JO 254 181 
Kapitaalwaarde - 70 - 60 194 375 

c. w. factor bij JO% rent. eis 
I 0,909 0,826 0, 751 

na aftrek belasting 
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8.4. Voorbeeld 4: Aantrekken van een volgende fase in de bedrijfskolom: 

levering aan de detailhandel 

Probleem: 

U verkoopt Uw produkten via de groothandel en overweegt om deze in 

1981 rechtstreeks aan de detailhandel te gaan verkopen. 

Dit betekent een eenmalige uitgave voor inrichting van een verzend

afdeling van Df 300 en voorts jaarlijks Df 300 uitgaven voor perso

neel, vracht, e.d. 

Voorts moet op Df 100 extra-voorraden en Df 100 extra-uitstaande 

debiteuren worden gerekend. 

De investering in het jaar 1981 bedraagt incl. voorraden en debi

teuren Df 300 + Df 100 + Df 100 = Df 500 in totaal. 

De fiscale- en liquidatiewaarde hiervan is Df 200 (voorraden en 

debiteuren). 

Het omzetvolume blijft gehandhaafd op 100.000 eenheden, doch het 

gemiddelde gefactureerde bedrag stijgt van gem. I 6,-- per eenheid 

naar gem. I IO,-- per eenheid, zodat per jaar Df 400 extra zal 

worden ontvangen. 

Vraag: 

Is omschakeling wenselijk als U een economische terugverdientijd 

verlangt van 5 jaar? 
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Uitwerking: 

CALCULATIE KAPITAALWAARDE Df 

Project: 8.4. Levering aan PERIODEN 

detailhandel 
81 82 83 84 85 

+ ontvangsten exploit. 400 400 400 400 400 

- uitgaven 11 300 300 300 300 300 

+ ontv. uit verk. bedr.midd. 

- uitg. wegens aank. bedr.midd. x 
,Î5oo 

. 

A = OPER. GELDSTR. vóór belasting -400 +100 +100 +100 +100 
-

Fis~.waarde activa ultimo I 0 200 200 200 200 200 

+ mutatie fisc.w. activa 
+200 

(-Vj + Lj) 

+ geldstroom A -400 +100 +100 +100 +100 

Belastbaar bedrag -200 100 100 100 100 

B VENN. BEL. .50.% -100 50 50 50 50 

Liqu. waarde act. ultimo I 0 200 200 200 200 200 
na aftrek lat. bel. 

c Mutatie liqu.waarde act. 
191 - 19 - 19 - 19 - 19 (-1, 0.4.9.Vj+O, 9.5.3.Lj) 

+ Geldstroom A -400 +100 +100 +100 +100 

- Vennootsch. belasting B -100 50 50 50 50 

+ Mutatie liqu.waarde c 191 - 19 - 19 - 19 - 19 

D = SURPLUS medio -109 31 31 31 31 

c. w. SURPLUS medio Per. 1 -109 + 28 + 26 + 23 + 21 

Kapitaalwaarde -109 - 81 - 55 - 32 - I I 

c.w. factor bij lO%:rent.eis 
I 0,909 0,826 0, 751 0,683 

na aftrek belasting 
---

*Incl. mutatie voorraden en,debiteuren. 

Conclusie: Omschakeling is niet wenselijk 
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8.5. Voorbeeld 5: Bepaling voorraadhoogte 

Probleem: 

U verkoopt ~en produkt dat gevraagd wordt in verschillende uitvoeringen. 

De verkoop geschiedt uitsluitend uit voorraad en per kas. 

Wanneer de gevraagde uitvoering niet in voorraad is, gaat de klant 

naar een andere leverancier. 

U overweegt daarom de voorraad te vergroten, teneinde de omzet te 

verhogen. 

De prijsopbouw is als volgt: (per stuk) 

Inkoopprijs i 7,--

Variabele uitgaven i 2,--

Bijdrage in period.uitgaven i 1,--

t=l:~:!:: 

De periodieke uitgaven zijn Df 200 per jaar. 

Gezien de ervaring schat U het volgende verband tussen voorraad

hoogte en omzetvolume: 

Voorraad ( in 1000 st.) 

Omzetvolume ( 11 ) 

thans 

100 

400 

alt. a 

110 

450 

alt. b 

120 (max.) 

480 

Het magazijn kan maximaal 120.000 stuks bevatten; de liquidatieprijs 

van de voorraad is gelijk aan de inkoopprijs. 

U kunt niet op korte termijn opnieuw van voorraadhoogte veranderen 

zonder schade aan Uw goodwill te veroorzaken. 

Vraag: 

I.J'elke voorraadhoogte geeft de beste resultaten? 
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Uitwerking: 

Daar uit de gegevens mag worden afgeleid dat na de keuze van het 

alternatief een statische situatie zal ontstaan, kan volstaan worden 

met het surplus per jaar te berekenen. 

een- thans alt. a alt. b 
heid 

). Omzetvolume per jaar 1000 400 450 480 

2. )mzetbedrag (I) x I 10,-- Df 4000 4500 4800 

3. Var. uitg. (I) x I 9,-- Df 3600 4050 4320 

4. Period.uitg. Df 200 200 200 

5. Geldstr. vóór bel. (2)-(3)-(4) Df 200 250 280 

6. Venn.bel. 50% van (5) Df 100 125 140 

7. Geldstr. na bel. (5)-(6) Df 100 125 140 

8. Voorraadvolume 1000 100 110 120 

9. Liqu.waarde voorr. (8)xl 7,-- Df 700 710 840 

I 0. Mut .liqu. waarde p.j. 
per medio (-I,049+0,953)x(9) Df - 67 - 73 - 80 

IJ. Surplus per jaar (1)+(10) Df 33 52 60 

Hieruit blijkt dat de hoogst mogelijke voorraad het hoogste jaarsurplus 

en daarmee de hoogste kapitaalwaarde geeft. 
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8.6. Voorbeeld 6: Aankoop terrein 

Probleem: 

U kunt op 1/1/'81 een terrein kopen voor f 50.000,-- dat naar 

verwacht zijn waarde zal behouden en dat f 2.400,-- netto huur 

bij achterafbetaling oplevert. 

Vraag 1: 

Wat is de kap. waarde van het project? 

Vraag 2: 

Idem als per jaar 6% huurstijging wordt verwacht? 
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Uitwerking I : 

-5o.ooo + 
2ö~~~ = -5o.ooo + 24.ooo = - 26.ooo 

(niet doen) 

Uitwerking 2: 

-50.000 + 
2· 400 = -50.000 + 60.000 = + 10.000 O.J0-0.06 

(doen) 

Toelichting: 

De som-formule voor een oneindige dalende meetkundige reeks is 
I 

A x -
1
-- , waarin A de eerste term en R de reden, d.w.z. de ver
-R 

houding van een te'rm tot de voorgaande term. 

ad I) Cw (1/1'81) = 2400 x (--1-- + I , 1 

I 
2400 x ( t;TO x 1 ) = 

1 
'TJO 

' 

1 , I 

2.400 
O >JO = 24 .()OO 

• • • • ) = 

I I 06 1,062 
ad 2) Cw (1/1'81) = 2400 x(~ + ~ + - 3 + ••• ) = 

J 1,10 I,Io 

2400 x ( I I = 
2ö4~~ = 60.000 1)10 x ,_1,06 ) 

I' JO 

N.B. Bij vooruitbetaling van huur moet de Cw worden verhoogd met 

het percentage van de rentabiliteitseis. 
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APPENDICES 
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App. I. Formule voor de kapitaalwaarde 

Afleiding formule 

Het is mogelijk de berekening te bekorten voor projecten die voldoen 

aan de volgende eisen: 

(J) Gelijkolijvende kwantitatieve ontvangsten of besparingen, 

(2) Lineaire fiscale afschrijving (incl. afschrijving ineens), 

(3) Gelijkblijvende jaarlijkse prijsstijging of -daling. 

De kapitaalwaarde over een tijdvak van n jaar is: 

Kw (n) -Iv + w x Cw (FcAs) + (1-w) x Cw (Gs) + Cw(Rw) 

Hierin: 

Iv = Investering per medio Ie periode 

Cw(FcAs) cont.waarde fiscale afschrijvingen 

Cw(Gs) = Cont. waarde geldstroom voor aftrek belasting 

Cw (Rw} = Cont.waarde restwaarde na aftrek belasting 

w = Winstbelasting (vennootschapsbelasting) in een fractie 

van belastbaar bedrag. 

De contante waarde van de fiscale afschrijvingen is: 

Cw (FcAs) = Iv/Fl x aMnÏi' 

waarin: 

Fl = fiscale levensduur 

Mn = minimum van fiscale levensduur en rekentijdvak n. 

~i = de contante waardefactor voor een reeks van Mn betalingen, 

te beginnen op t=O, bij een renteperutage van i. 

De contante waarde van de geldstroom voor aftrek belasting is: 

Cw(Gs) = Ov x a-1. 
n 1-p 

waarin: 

Ov ontvangst of besparing op prijspeil van de eerste periode 

p prijsverandering daarin, per periode 

Opm.: Voor i=p geldt aü7i-p n. 
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De contante waarde van de restwaarde der activa is: 

Cw (Rw) = [Lw (n) - w x\ Lw (n) - (Iv - Iv/Fl x n~] x ---..,... 
(l+i)n-1 

Indien we de contante waarde van de restwaarde verwaarlozen, dan 

wordt de formule voor de kapitaalwaarde: 

Kw (n) -Iv + w x Iv/Fl x aMn-1. + (1-w) x Ov x a-1. 1 n 1-p 

Deze formule is gebruikt in voorbeeld 5.5. 

Indien fisèale afschrijving ineens is tqegegaan, l<ri]gen we: 

Kw (n) - Iv ( 1-w) + ( 1-w) x Ov x a -1 . = n 1-p 

= ( 1-w) x ( Ov x a -1 . - I v) • 
n 1-p 

Bij een prijsstijging die gelijk is aan de rentabiliteitseis, wordt 

dit dan: 

Kw (n) = (1-w) x (Ov x n- Iv). 

Gebruik van een factor als vuistregel 

Gaan we uit van een te verwaarlozen restwaarde, een venn. belasting 

van 50% en een rentabiliteitseis van 10%, dan wordt de formule: 

Kw (n) = -Iv + 0>5 x Iv/Fl x aMn/.IO + 0~5 x Ov x aÜÏ.lO-p 

Stelt men nu een bepaald tijdvak vast waarin de investering moet 

zijn terugverdiend, bv. 4 jaar, en neemt men een bepaalde fiscale 

levensduur aan, bv. I 0 jaar, dan wordt di. t: 

Kw (n) = -Iv + 0,5 x Iv/10 x a4/.JO + 0>5 x Ov x a47.lO-p 
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Stel dat we te maken hebben met projecten voor energiebesparing 

en dat we daarom een prijsstijging van 20% per jaar verwachten, 

bij het gegeven terugverdien-tijdvak en de gegeven fiscale levens-

duur, dan: a41 .IO-p = a41 .I0-. 20 en 

Kw (n) = -Iv + 0,5 x Iv/10 x 3,49 + 0,5 x Ov x 4,72 

Kw (n) = -0,83 Iv + 2J36 Ov 

Voor het indifferentiepunt geldt: Kw (n) = 0 en dan 0,83 Iv = 2,36 Ov. 

h . . 1 d f Iv 2,36 3 1eru1t vo gt e actor Ov = 0~ 83 ~ · 

De investering mag dus 3 maal de besparing in het eerste jaar zijn. 

Bij een terugverdientijdvak van 6 jaar vinden we~ 

Kw (n) = -Iv + o,5 x Iv/10 x 4,79 + 0,5 x Ov x a6/-.IO 

Kw (n) = -0,76 Iv + 3,97 ov-

f d 
Iv 3,97 5 De actor wor t nu Ov = 0 )76 ~ • 

Hier is eeninvestering van 5 maal de besparing verantwoord. 
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App. 2. Seriegrootte bij onvoldoende cápaciteit 

a. Probleem 

In voorbeeld 2.2. worden seriegrootten vastgesteld bij beperkende 

capaciteit voor opslag, waarbij een aantal produkten met verschil

lend ruimtebeslag waren betrokken. We geven hier de bijzonderheden 

van de beschreven situatie: 

een- art. A. art. B. art. C. Alg. 
beid 

Vraag per jaar stuks 30.000 20.000 50.000 

Ruimte per stuk 3 
2 5 1 m 

Produktie uitg. per stuk I 300 100 50 

Serie uitg. per stuk I 1.000 5.000 200 

Cap.produktie p.jaar (netto) stuks 100.000 100.000 100.000 

Ruimte uitg. per m 3 I 10 

Cap. magazijn 3 4.000 m 

De artikelen hebben gemeenschappelijke produktie- en opslagcapaciteit; 

deze laatste moet voldoende zijn voor het totaal van de gemiddelde 

voorraden van alle artikelen. 

Deze gemiddelde voorraad is: Vo =~x Cp-Vg 
2 Cp (zie app. 5). 

Op grond van de formule voor de seriegrootte (zie 2.2.) zijn als eerste 

stap de volgende cijfers berekend: 

een- art. A. art. B. art. c. Totaal 
beid 

Seriegrootte stuks 1.309 2.041 . 1.633 

Gem. voorraad stuks 458,5 816,4 408 

Ben. ruimte 3 917 4.082 408 5.407 m 

Er is dus een ruimte-tekort van 5.407- 4.000 = 1.407 m3 
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b. Uitwerking 2.2. (I) 

Situatie: Bijhuren van ruimte op korte termijn is mogelijk tegen 
3 een prijs van f 30,-- per m per jaar. 

We bepalen nu de gewogen gemiddelde prijs van de ruimte bij aanhouden 

van de in eerste instantie gevonden series. 

Deze is (4DOO x I JO,-- + 1.407 x f 30,--)/5.407 = f 15,20 

Met deze hogere prijs wordt de berekening herhaald en nu worden 

kleinere series gevonden. 

Indien na een aantal herhalingen de bij de berekening van de serie

grootte gebruikte ruimte-prijs ongeveer gelijk is aan de gewogen 

prijs van de benodigde ruimte bij die series, dan heeft men de series 

gevonden die op korte termijn optimaal zijn. 

De eventuele besparing bij uitbreiding van de magazijnruimte (klasse 

6) is gelijk aan het verschil in uitgaven (serie uitgaven plus ruimte 

uitgaven) tussen de series bij voldoende magazijnruimte en de op 

korte termijn gebruikte series. 

De gevonden seriegrootte en de benodigde ruimte zijn: 

\ 
een- art. A. art. B. art. c. 

I beid 

! • 
I Ser1egrootte stuks I. 228 1.800 1.437 

:Gem. voorraad stuks 430 720 368 
i 3 
/Ben. ruimte m 860 3.600 368 

c. Uitwerking van 2.2. (2) 

Situatie: Verwerven van ruimte op korte termijn is onmogelijk. 

Om nu tot de juiste verhouding in de seriegrootten te komen - gezien 

de ruimte per artikel - moet worden gewerkt met een fictieve ruimte

prijs, die we zullen aanduiden met "schaduwprijs" (Sp). 

Totaal 

4.828 



- 143 -

Na het berekenen van de op grond van de "onbelennnerde" series beno

digde ruimte van 5.407 m3 (zie b), stellen we de schaduwprijs aan

zienlijk hoger dan de prijs van de beschikbare ruimte bv. f 20,-- per 
-' m • 

De met deze prijs berekende series vragen 4.106 m3 ruimte. De nieuwe 

schaduwprijs wordt berekend uit een interpolatie-formule (in vele 

rekenmachines aanwezig). 

{ J Rm (1 ) - RmCp 
Sp (2) = Sp (I) + tSp (2) - Sp (1) x Rm (I) _ Rm (2) 

waarbij: 

Sp (n) = schaduwprijs gebruikt bij de n~ stap .. 

Rm (n) = ruimte gevonden bij de n.lil stap 

RmCp = ruimte-capaciteit. 

Hier: 

Sp (2) 5.407 - 4.000 
= 10 + (20-10) x 5.407- 4.106~ f 20,81 

Bij deze schaduwprijs is de benodigde ruimte 4.002 

voldoende nauwkeurig. 

3 m ; 

De gevonden seriegrootten en de benodigde ruimte is: 

een- art. A. art. B. 
heid 

Seriegrootte stuks I .087 I .466 

Gem. voorraad stuks 380,5 586,4 

Ben. ruimte 3 761 2.932 m 

voor ons doel 

art. c. Totaal 

I. 234 

309 

309 4.002 
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App. 3. Klassebepaling 
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App. 4. Enkele andere methoden van beslissingscalculatie 

a. Methode van de terugverdienperiode 

Men bepaalt de t dsduur die wordt vereist om het bij de aanvang 

van het project uitgegeven geldbedrag terug te ontvangen. 

Er wordt geen rekening gehouden met een rentabiliteitseis, noch 

met de geldstroom na de terugverdienperiode. 

Grafisch: 

j 

I 

.... 0 

b. Methode van de netto contante waarde 

Men bepaalt de contante waarde van de geldstromen over een bepaald 

tijdvak. 

Door het ontbreken van periodieke afrekening met behulp van de 

liquidatiewaarde, vindt men slechts de kapitaalwaarde over dat 

bepaalde tijdvak. 



Grafisch: 

I 
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co~t:. .wOArd.e over '!Jdvo.k 

V~ o lo~ "" 

c. Methode van de interne rentabiliteit 

Men bepaalt het rentabiliteitspercentage waarbij de contante 

waarde over een bepaald tijdvak nihil wordt. 

Daarbij wordt aangenomen dat de uit het project vrijkomende gelden 

tegen het gevonden percentage herbelegd kunnen worden. 

Grafisch: 

I 

WAIAI'fLe 
\N AA.C"'D Ij 
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App. 5. Seriegrootte-formule 

In voorbeeld 2.1. en verder is gebruik gemaakt van een formule die 

is aangepast aan de kapitaalwaarde methode. 

We laten hieronder de afleiding ervan volgen. 

Het maximaliseren van de kapitaalwaarde betekent bij gegeven ontvangsten 

het minimaliseren van de uitgaven. 

Indien de invloed van de keuze der seriegrootte alleen op korte termijn 

aanwezig is (klasse 2), dan kan de rentabiliteitseis als enkelvoudige 

rente-uitgaven over de gemiddelde serie-voorraad worden meegenomen. 

We krijgen dan als jaarlijkse uitgaven van een artikel, de serie-uit

gaven van een artikel, de serie-uitgaven en de voorraad-uitgaven als 

functie van de seriegrootte. 

Ug (Sg) = Sr x SrUg +Vox (i x PdUg + Rm x RmUg). 

Sg seriegrootte in stuks 

Sr = aantal series per jaar 

SrUg = serie-afhankelijke uitgaven (stellen, e.d.) per serie in guldens 

Vo = gemiddelde serie-afhankelijke voorraad, bij gelijkblijvende 

vraag per tijdseenheid, in stuks 

PdUg = produktie-afhankelijke uitgaven, d.w.z. uitgaven die niet zouden 

zijn gedaan, indien niet was geproduceerd,per stuk geproduceerd 

in guldens 

RmUg = ruimte-uitgaven, d.w.z. uitgaven die niet zouden zijn gedaan, 

indien de voorraad niet aanwezig was geweest, per ruimte

eenheid in guldens 

Rm = benodigde ruimte per artikel in voorraad in ruimte-eenheden (m2 

of m3). 

N.B.: de winstbelasting kan hier buiten beschouwing blijven, omdat alle 

uitgaven hierdoor gelijkelijk worden beïnvloed. 

We gaan na wat de relatie is tussen de seriegrootte en de daardoor 

beÏnvloede uitgaven. 
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Serie-uitgaven: Sr x SrUG = ~= x SrUg, 

waarin: 

Vg = vraag per jaar in stuks en~ het aantal series per jaar. 

Voorraaduitgaven: Va x (i x PdUg + (Rm x RmUg). 

Hierin is de van de seriegrootte afhankelijke voorraad bij gelijk

blijvende vraag per tijdseenheid het gemiddelde tussen het minimum 

(MnVo = O) en het maximum (MxVo), dat gelijk is aan de seriegrootte 

minus het aantal in de looptijd van de serie door het magazijn afge

leverde produkten: 
Sg 

MxVo = Sg - Cp x Vg S Cp-Vg 
g x Cp 

waarin: 

Cp = de capaciteit van de produktie-afdeling in stuks per jaar, 

indien deze uitsluitend het desbetreffende artikel zouden maken. 

Va MnVo + MxVo = .§.& x Cp-Vg 
2 2 Cp 

Totale uitgaven (serie + voorraad) 

Ug (Sg) =~=x SrUg + (~g x Cp;PVg) x (i x PdUg + Rm x RmUg). 

Deze zijn minimaal, als de afgeleide naar Sg nul is. 

dUg (Sg) =- Vg x SrUg + Cp-Vg x (i x PdUg + RmUg). 
dSg . Sg2 2Cp 

Stellen we deze afgeleide op nul, dan kunnen we Sg oplossen en vinden 

we de gebruikte formule: 

Sg = 2 x SrUg x Cp. )C Vg . 
i x PdUg + Rm x RmUg Cp- Vg 

N.B. Hierbij is aangenomen dat de te betalen vennootscha9sbelasting 

niet beÏnvloed wordt door de seriegrootte. 



- 151 -

p 
11 12 13 14 15 .16 17 11 19 20 

N 

• () :1. •" U.." l.od ·" /,(Jt(J' • D tf r'f./ 
.93250 .92 8 .92450 .920.57 .9 670 .91287 

.86957 .86207 .8.5470 .84746 .84034 .83333 

.7.5614 .74316 .730.51 .71818 .71Hl16 .69444 
·.6.57.52 .64066 .62437 .60163 . .59~2 .57870 
• .5717.5 • .5.5229 .5336.5 .51579 .49867 .48225 
.49718 .47611 .45611 .43711 .41905 .40188 

.53464 .50663 .48032 .45559 :43233 .41044 .38984 .37043 .35214 .33490 

7 .48166 .45235 .42506 .39964 .37!94 .35383 .33320 .31393 .29592 .27908 

8 .43393 .40388 .37616 .35056 .32690 .30503 .28478 .26604 .24867 .23257 

9 .39092 .36061 .33288 .30751 .28426 .26295 .24340 .22546 .20897 .19381 

10 .35218 .32197 .29459 .26974 .24718 .22668 .20804 .19106 .17560 .16151 

11 .31728 .28748 .26070 .23662 .21494 .19542 .17781 .16192 .14757 .13459 

12 .28584 .25668 .23071 .20756 .18691 .16846 .15197 .13722 .12400 .11216 

13 .25151 .22917 .20416 .18207 .• 16253 .14523 .12989 .11629 .10421 .09346 
14 .23199 .20462 .18068 .15971 .14133 .12520 .11102 .09855 .08151 .07789 

15 .20900 .18270 .15989 .14010 .12289 .10793 .09489 .08352 .01359 .06491 

16 .18829 .16312 .14150 .12289 .11Hl86 .09304 .08110 .07078 .06184 .05409 

17 .16963 .14564 .12522 .10780 .09293 .08021 .(Hi932 .0.5998 .05196 .04507 

18 .15282 .13004 .11081 .09456 .08081 .06914 .05925 .05083 .04367 .03756 

19 .13768 .11611 .0981Hi .08295 .07027 .05961 .05064 .04308 .03670 .03130 

20 .12403 .10367 .08678 .07276 .IHlllO .05139 .04328 .036.51 .03084 .02608 
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Appendix 7. Gebruikte symbolen 

a ï7. contante waarde van een reeks van betalingen van I gulden, 
n 1 

b 

p 

n 

r 

Cw(x) 

Cw(t) 

Cp 

Df 

Fe 

Fl 

Gs (t) 

Iv 

aan het begin van elk der n perioden bij een rentabiliteitseis 

van i. 

bezettingsgraad: quotiënt van de werkelijke bezetting en de 

capaciteit gedurende een periode. 

rentabiliteitseis in een perunage per periode. 

prijsstijging in een perunage per periode; bij prijsdaling is 

p negatief. 

aantal perioden dat een tijdvak beslaat; als periode wordt 

meestal een jaar genomen. 

interne rentabiliteit in een perunage per periode. 

contante waarde van de geldstroom uit project x gedurende de 

levensduur van dat project; x = a, b, 

contante waarde van de geldstroom van een bepaald project gedurende 

pèriode t; t =I, 2, •.. n 

capaciteit in stuks per periode 

duizenden guldens 

fiscaal 

fiscale levensduur in jaren 

geldstroom over tijdvak t 

investering 



Kj 

Kw(n) 

Lj 

Lw(t) 

8 Lw(t) 

Mf 

Mg 

Mn 

Mx 

NtVo 

Ov(t) 

8 Oz 

Pd 

Ps 

Rm 

Rt 

Rw 

Sg 
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komend jaar 

kapitaalwaarde: contante waarde van de geldstroom uit een 

project over een tijdvak van n perioden. 

lopend jaar 

liquidatiewaarde van de activa op tijdstip t. 

mutatie van de liquidatiewaarde over periode t, gedisconteerd 

naar medio van die periode. 

miljoenen guldens 

marge in guldens per stuk 

minimum 

maximum 

niet-voorraad: niet in staat zijn tot levering wegens buiten 

voorraad zijn. 

ontvangsten in periode t. 

toeneming van de omzet per periode 

produktie 

personeelssterkte 

ruimte per produkt (m3 magazijn) 

reparatietijd (in uren per storing) 

restwaarde 

seriegrootte: aantal produkten per serie bij inkoop of 

produktie. 



Sp 

Ug(t) 

8 Ug 

Ss 

Su(t) 

Vg 

VhVo 

Vj 
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schaduwprijs: fictieve prijs van een schaarse produktie

factor t.b.v. berekeningen 

uitgaven in periode t. 

toeneming van de uitgaven per periode 

stilstand (in uren per storing) 

surplus: som van de contante waarde van de geldstroom en 

toeneming van de liquidatiewaarde uit een project in periode t. 

vraag per periode 

veiligheidsvoorraad 

voorgaand jaar 


