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1. Inleiding.

Elk jaar weer geven de faillisementsstatistieken van het Centraal Bureau voor

de Statistiek (CBS) een groot aantal faillisementen te zien.l) Faillisementen

gaan in de meeste gevallen gepaard met het onbetaald blijven van grote vorde-

ringen. Bij de faillisementen van rechtspersonen (incl. firma's) die in 1982

eindigden, was dat f 1,95 miljard. De vraag die zich hierbij voordoet is waar-

om er zoveel ondernemingen èn crediteuren zijn die het tot een faillisement

laten komen en niet eerder ingrijpen. Veel gefailleerde ondernemingen hebben

bovendien andere ondernemingen meegetrokken in hun faillisement omdat grote

vorderingen onbetaald bleven.
In dit artikel wordt aangegeven wanneer een onderneming zou moeten liquideren.

Daarnaast wordt er een aantal redenen genoemd waarom de onderneming niet stopt

op het moment dat er sprake is van onvoldoende rendement, m.a.w. welke uit-

treedbarrières (exit barriers) er zijn.

2. Wanneer moet de onderneming worden geliquideerd?

Een onderneming moet worden geliquideerd op het moment dat de indirekte op-

brengstwaarde gedeeld door de direkte opbrengstwaarde van de gezamenlijke ac-

tiva kleiner is dan de alternatieve opbrengstvoet van het vermogen. De direkte

opbrengstwaarde is de som van de prijzen die de individuele bedrijfsactiva

opbrengen wanneer ze afzonderlijk worden verkocht. De bepaling van de indirek-

te opbrengstwaarde is daarentegen veel gecompliceerder: hierbij moeten we na-
melijk gaan kijken naar de opbrengsten (of netto-ontvangsten) in de toekomst,

die met behulp van de gezamenlijke activa zullen worden behaald.

2.1. Bepaling indirekte opbrengstwaarde.

De waarde van de onderneming is afhankelijk van de toekomstige netto opbreng-

sten welke kunnen worden behaald met de activa. Het gaat derhalve over de te

behalen toekomstige winsten.

1) Uitgesproken faillisementen van ondernemingen.
1980, totaal 4201
1981, totaal 6076
1982, totaal 7155
Bron: CBS, Faillisementsstatistiek 1981.
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Het rekenen met opbrengsten en kosten levert nogal wat rekenkundige en techni-
sche problemen op en blijkt bovendien in de praktijk díkwijls aanleiding te
geven tot het maken van foutieve berekeningen (Nastansky, 1970). Het verdient
derhalve de voorkeur te rekenen met toekomstige netto ontvangsten (zie ook
Copeland en Weston, 1983, blz. 386).
Welke invloed de vermogensstructuur op de waarde van de onderneming heeft is
sedert de publikaties van Modigliani en Miller (1958, 1963) onderwerp van veel
studie geweest.
In hun eerste werk (1958), waarin ze o.a. uitgaan van een perfekte vermogens-
markt, komen ze tot de conclusie dat de vermogensstructuur géén invloed heeft
op de waarde van de onderneming. In 1963 constateren ze echter dat wanneer men
rekening houdt met de vennootschapsbelasting (marktimperfectie) de vermogens-
structuur wel degelijk invloed heeft op de waarde van de onderneming omdat de
aftrekbaarheid van de rente een rol gaat spelen (zie Figuur 1).

M.M. 1963 (vennootschal,sbelasting)

waarde

M.M. 1958 (perfecte vermogensmarkt)

vreemd vermogen
totaal vermogen

Figuur 1. Modigliani en Miller, 1958, 1963.

Indien rekening wordt gehouden met de aftrekbaarheid van rente dan is de
marktwaarde van de onderneming de som van de marktwaarde van het eigen vermo-
gen en de marktwaarde van het vreemd vermogen, welke kunnen worden afgeleid
uit de cash flow.
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(1) Cash flow Eigen Vermogen - (1-T ) (X-kbB)
waarin:
X- inkomen vóór intrest en belasting per jaar
B- waarde van het risicovrije vreemd vermogen
kb - risicovrije intrestvoet van het vreemde vermogen
T - vennootschapsbelastingtarief

(2) Cash flow Vreemd Vermogen - kbB

Totale Cash flow - Cash flow eigen vermogen f Cash flow vreemd vermogen
- (1-T)(X-kbB) f kbB
- (1-T)X f TkbB

Uitgaande van een oneindig lange looptijd wordt de waarde van de onderneming:

(3) V - (1-T)X } TkbB

R p kb

waarin:
p- vermogenskostenvoet van het eigen vermogen; deze is afhankelijk

van de risicoklasse waarin de onderneming zich bevindt
VR - marktwaarde van de 'levered firm'
Vu - marktwaarde van de 'unlevered firm'

Uit (3) volgt:

(4) VR - Vu f TB

Een volledige doorvoering van de gedachte van Modigliani en Miller uit 1963
zou betekenen dat de onderneming zou moeten worden gefinancierd met 100~
vreemd vermogen zodat de onderneming zijn maximale waarde bereikt. In de prak-
tijk zien we echter dat geen enkele zelfstandige onderneming volledig met
vreemd vermogen wordt gefinancierd. Dat is voor een aantal onderzoekersl) aan-
leiding geweest om na te gaan met welke extra uitgaven de onderneming wordt
geconfronteerd wanneer de verhouding tussen het vreemd vermogen en het totale
vermogen toeneemt, de "leverage related costs".

1) o.a. Jense en Meckling (1976), Fama en Jensen (1983).
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2.1.1. Agency- en bankruptcy costs als "leverage related costs".

Agency costs ontstaan als gevolg van mogelijke belangentegenstellingen tussen
de diverse participanten in de onderneming, welke kunnen worden aangeduid als
de verhouding principaal versus gelastigde (de agent). De belangen van de par-
ticipanten lopen meestal niet parallel met als gevolg dat de principaal zal
proberen de agent zover te krijgen dat hij zoveel als mogelijk het door de
principaal gewenste resultaat zal trachten te bereiken. Of anders gezegd, dat
er zo min mogelijk verschil bestaat tussen het door de principaal gewenste
resultaat en het door de agent nagestreefde resultaat. Binnen de verhouding
eigen vermogenverschaffers versus vreemd vermogenverschaffers betekent dit dat
de vreemd vermogenverschaffers zullen trachten te voorkomen dat de eigen ver-
mogenverschaffers handelingen verrichten welke voor hen nadelig zijn. Ze kun-
nen dat bereiken door contractuele beperkingen te stellen aan bijvoorbeeld de
door de onderneming te voeren dividendpolitiek, of beperkingen met betrekking
tot het aantrekken van additioneel vreemd vermogen. De uitgaven (kosten) welke
door de vreemd vermogenverschaffers (principaal) moeten worden gedaan om toe-
zicht te houden op naleving van de contracten (monitoring), de uitgaven (kos-
ten) die gepaard gaan met het opstellen van een contract (bonding costs) en de
gemiste voordelen als gevolg van het feit dat contracten nooit alles kunnen
regelen (residual loss) worden de 'agency cost' genoemd (Jensen en Meckling,
1976). Deze kosten zullen door de vreemd vermogenverschaffers uiteraard worden
verhaald op de onderneming, zodat deze invloed hebben op de waarde van de on-
derneming (zie Figuur 2, vanaf punt A).

Bankruptcy costs zijn de uitgaven welke ontstaan als gevolg van het (mogelij-
ke) faillisement van de onderneming. De bankruptcy costs kunnen we verdelen in
direkte- en indirekte bankruptcy costs. Met de direkte bankruptcy costs worden
bedoeld die kosten die pas ontstaan als het faillisement is gerealiseerd en
vinden dus hun oorsprong in het faillisement zelf. Hierbij kunnen we denken
aan de kosten van curator, accountant, juridisch- en fiscaal adviseur, proces-
kosten, etc. In geval van indirekte bankruptcy costs gaat het om kosten die
versterkt worden door het faillisement doch die al eerder bestonden als gevolg
van een slechte financiële positie. Voorbeelden hiervan zijn: een verminderde
produktie, verwerving van kredieten wordt moeilijker, kredieten worden duur-
der, verminderd leveranciers vertrouwen, afzet stagnatíe, etc. De hoogte van
de bankruptcy costs is derhalve afhankelijk van het verschil tussen de netto
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waarde

opbrengsten welke gerealiseerd kunnen worden in geval van een going concern en
in geval van een dreigend faillisement plus de extra kosten welke ontstaan als
direkt gevolg van het faillisement. Aangezien kan worden aangenomen dat de
kans op faillisement stijgt naarmate de verhouding vreemd vermogen versus to-
taal vermogen groter wordt. Op het moment dat het vreemd vermogen níet meer
risicovrij is gaan de bankruptcy costs invloed uitoefenen op de waarde van de
onderneming (zie Figuur 2, vanaf punt B). Bij welke verhouding dat het geval
is, ís moeilijk te zeggen, hierover zijn de meningen verdeeld. Dat ze er zijn
daar is het iedereen wel over eens (Weston and Brigham, 1982, blz. 613).

De introduktie van deze kosten leidt tot een aanpassing van Figuur 1, en wel
als volgt:

agency- f
bankruptcycosts

A B

marktwaarde
van de onclerneming

boekwaarde vreemd vermogen

Figuur 2. Waarde van de onderneming bij gegeven totaal vermogen.

2.2. Marktwaarde van het vreemd vermogen.

Door bij voortduring steeds meer met vreemd vermogen te financieren neemt de
kans op faillisement toe wat zijn invloed heeft op de marktwaarde van de on-
derneming. De toename van de kans op faillisement heeft echter ook invloed op
de marktwaarde van de schulden. Wanneer de risicovrije intrestvoet van het
vreemd vermogen (kb) niet wordt aangepast aan de veranderde situatie, wordt de
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waarde

marktwaarde van het vreemd vermogen lager dan de boekwaarde (zie de getrokken
lijnen in Figuur 3).

A , B Y
Figuur 3. Marktwaarde en boekwaarde.

2.3. Insolventie.

boekwaarde vreemd vermoRen

De onderneming wordt insolvent op het moment dat de marktwaarde van de onder-
neming gelijk is aan de "boek"waarde van het vreemd vermogen (zie Figuur 3,
vanaf punt Y). Het eigen vermogen is dan nihil. Gaan we daarentegen uit van de
"markt"waarde van het vreemd vermogen dan blijft deze altijd kleiner dan de
"markt"waarde van het totale vermogen.
Wanneer echter het risico op faillisement toeneemt zullen de vreemd vermogen-
verschaffers een risico-opslag op de rente eisen en wel zodanig dat de
"markt"waarde van het vreemd vermogen weer gelijk wordt aan de boekwaarde van
het vreemd vermogen (zie Figuur 4).
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waarde. ~
"boek"waarde van
het vreemd vermogen

"markt"waarde van de
~onderneminp

- - ~'marlct"waarde van ~Ie schulden
vóór de renteaanpassíno

B boekwaarde vreemd vermogen

Figuur 4. Aanpassing marktwaarde vreemd vermogen aan de boekwaarde.

In Figuur 4 zijn we er van uitgegaan dat de marktwaarde van de onderneming
niet verandert als gevolg van de aanpassing van de rente. Dat de stijging van
de rente wel degelijk invloed uitoefent op de waarde van de onderneming blijkt
uit het volgende:

V - (1-T)X } TkbB
JC p kb

rkbB
VR - Vu -F- k - Vu f T B

b

waarbij: B- boekwaarde van het vreemd vermogen.

Voorbij punt B in de Figuren 2 t~m 4, waar er sprake is van agency-, bank-
ruptcy-costs en vennootschapsbelasting, is er sprake van een verhoogd risico

~met daaraan gekoppeld een hogere rente op het vreemd vermogen (kb). De
"markt"waarde van de onderneming wordt dan:

~kb
VR - Vu } T kb B(boekwaarde)
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waarde

"markt"waarde an de
onderneming (k~)

Y-- Y

"markt"waarde van de
óndernemíng (kb)

- - '"markt"waarde van het
vreemd vermogen (kb)

boekwaarde vreemd vermogen

Figuur 5. Verschuiving van het punt van insolventie.

Wanneer de onderneming in een hogere risicoklasse terecht komt als gevolg van
financiering met vreemd vermogen verschuift het insolventie punt van Y naar
Y~, wanneer de vreemd vermogenverschaffers het toegenomen risico volledig in
de rente doorberekenen. De rentestijging moet dan wel groter zijn dan de risi-
costijging omdat de onderneming te maken krijgt met verhoogde lasten en als
gevolg daarvan weer meer kans op faillisement (Wytzes, 1983).
Uit Figuur 5 blijkt tevens dat door een toename van het risico de extra risi-~
coopslag op de rente (kb ~ kb) die de vreemd vermogenverschaffers nodig hebben
om hun vordering op gelijk marktniveau te houden er voor zorgt dat een onder-
neming eerder insolvent is.

We hebben gezien dat de vreemd vermogenverschaffers door aanpassing van de
rente aan het verhoogde risico het insolvent worden van de onderneming kunnen
veroorzaken en daardoor de zeggenschap in de onderneming verwerven. Het eigen
vermogen is dan nihil, de vreemd vermogenverschaffers zijn dan de nieuwe eige-
naren. Zij moeten dan op hun beurt weer beoordelen of het niet zinvoller is om
de onderneming te liquideren, dan wel ermee door te gaan.
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3. Uittreedbarrières.

Waarmee de liquidatiewaarde van de onderneming groter is dan de marktwaarde
zullen zowel de eigen vermogenverschaffers als de vreemd vermogenverschaffers
besluiten de onderneming te liquideren (Haugen en Senbet, 1978). In theorie
zal dat zeker het geval zijn, maar in de praktijk zal blijken dat er aan het
besluit tot liquidatie nogal wat problemen zitten, met andere woorden er be-
staan 'uittreedbarriêres'.
De eerste moeílijkheid is de bepaling van de liquidatiewaarde van de idividu-
ele activa van de onderneming, in casu wat de opbrengst zal zijn van de ver-
koop van de indíviduele duurzame activa, vooral die van specifieke machines.
Bovendien moet rekening worden gehouden met de afvloeiingskosten van werkne-
mers en management, garantieverplichtingen, etc.

3.1. De eigen vermogenverschaffers.

De belangen van de eigen vermogenverschaffers en de vreemd verYnogenverschaf-
fers zullen echter zelden parallel lopen, bovendien kunnen ze de situatie
waarin de onderneming verkeert anders beoordelen.
We hebben gezien dat tot het moment waarop de marktwaarde van de onderneming
groter is dan het vreemd vermogen, de eigen vermogenverschaffers de zeggen-
schap over de onderneming hebben. Op het moment echter dat de marktwaarde van
het eigen vermogen gering is zal de onderneming de neiging vertonen projecten
te gaan entameren met een mogelijk hoge opbrengst, maar waaraan veel risico
verbonden is. Op die manier zal worden getracht het tij te keren. De eigen
vermogenverschaffers zullen in een dergelijke situatie zelden of nooit beslui-
ten om de onderneming te liquideren omdat de liquidatiewaarde meestal lager
ligt dan de marktwaarde van de onderneming en derhalve toch alle opbrengsten
naar de vreemd vermogenverschaffers zouden gaan.

3.2. De vreemd vermogenverschaffers.

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat de onderneming projecten zal gaan
entameren waaraan veel risico is verbonden ingeval de marktwaarde van het ei-
gen vermogen gering is. De vreemd vermogenverschaffers zullen dit kunnen ver-
hinderen als de marktwaarde van het vreemd vermogen lager is dan de nominale
waarde (- boekwaarde). Door een hogere vergoeding voor het ter beschikking
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gestelde vreemd vermogen te eisen, waardoor de marktwaarde van het vreemd ver-
mogen gelijk wordt aan de nominale waarde, kunnen zij de zeggenschap over de
onderneming verkrijgen (zie Figuur 5).
Ook de vreemd vermogenverschaffers zullen niet zomaar besluiten tot opheffing
van de onderneming, omdat stoppen meestal een flinke strop oplevert. Doorgaan
kan dan mogelijk nog w~t redden. Een uittreedbarrière kan ook worden opgewor-
pen door de rechter, wanneer deze namelijk van mening is dat een vreemd vermo-
genverschaffer (bijv. een bank) ten onrechte het krediet heeft opgezegd én
daardoor sluiting van de onderneming dreigt, de betreffende vermogenverschaf-
fer gedwongen kan worden om de kredietverlening voort te zetten totdat een
andere is gevonden. Daarenboven zal de vreemd vermogenverschaffer wel terdege
rekening houden met de sociale gevolgen van een kredietopzegging omdat dat
zijn imago op de vreemdvermogen markt voor lange tijd kan schaden.

3.3. De managers.

De beslissing om al dan niet te liquideren zal, zo deze al ooit wordt overwo-
gen, in de praktijk niet eenvoudig zijn omdat enerzijds het door de onderne-
ming beschikbaar gestelde cijfermateriaal meestal niet volledig is, en ander-
zijds de functionarissen welke de gewenste gegevens moeten verschaffen zelf
dusdanig begaan zijn met het lot van de onderneming dat ze op zijn minst 'ge-
kleurde' informatie over het reilen en zeilen van de onderneming zullen ver-
strekken. Hetgeen niet hoeft te betekenen dat ze dat met vooropgezette bedoe-
lingen doen. Ook moet niet uit het oog worden verlóren dat een eventuele slui-
ting van het bedrijf de carrière van het zittende management kan schaden. Wie
wil er immers een manager in dienst nemen die in het verleden al eens een be-
drijf heeft moeten sluiten? Het besluit raakt rechtstreeks zijn prestige.
'People on the hiring side like to go with winners' (Marilyn Much, 1982). Het
management binnen een concern wordt nogal eens betaald op basis van de gerea-
liseerde omzet (of omzetgroei) ze zal dan ook niet snel overgaan tot het af-
stoten van een slecht renderende onderneming.

3.4. Het concern.

Daarnaast kunnen er ook concernoverwegingen bestaan om de onderneming niet te
liquideren, dat kan o.a. het geval zijn wanneer liquídatie van een onderneming
te grote verliezen ineens zou opleveren. Het is dan namelijk mogelijk dat de
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diverse participanten van de onderneming, bijvoorbeeld de banken, de leveran-
ciers, de werknemers, enz., daarop te sterk zouden reageren door extra waar-
borgen te eisen en zich meer dan nodig met de onderneming te willen gaan be-
moeien.

4. Samenvatting.

Een onderneming moet worden geliquideerd op het moment dat de indirekte op-
brengstwaarde gedeeld door de direkte opbrengstwaarde van de activa kleiner is
dan de alternatieve opbrengstvoet van het vermogen. Degene die op basis van
zijn deelname in het vermogen van de onderneming de zeggenschap heeft kan niet
zonder meer besluiten tot liquidatie. Hij zal daarvoor een aantal problemen
het hoofd moeten bieden. Deze kunnen liggen op het gebied van de bepaling van
de liquidatiewaarde van de specifieke activa, het verkrijgen van betrouwbaar
cijfermateriaal, het management, sociale consequenties, enz.
Bij wie de zeggenschap ook moge berusten, een onderneming zal niet snel worden
géiiquideerd omdat liquidatie dikwijls gepaard gaat met grote financiële nade-
len.
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