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De Financiele Analyse
werkt vanuit een privaat of financieel gezichtspunt 
d.w.z. vanuit het standpunt van de projectdeel-
nemers c.q. eigenaren c.q. belanghebbenden 
(personen, groepen van personen, private en 
parastatale bedrijven, niet-commerciële 
instanties, overheidsinstanties).

Voor particuliere en parastatale bedrijven is een 
belangrijk doel het maximaliseren van het netto 
inkomen. Dit onverkort het feit dat beiden andere 
significante doelen kunnen hebben die ten koste 
gaan van de winst. 



• Particuliere ondernemers kunnen voorkeur 
hebben voor meer vrije tijd waartoe hij een 
manager inhuurt. Dit vermindert zijn netto 
inkomsten. 

• Een Staatsbusbedrijf kan als doel hebben het 
verlenen van busdiensten ook in dun bevolkte 
gebieden en/of tijdens de niet drukke uren, 
waardoor haar netto inkomsten verminderd. 

• Het is onmogelijk om alle doelen van alle 
projectbetrokkenen in beschouwing te nemen.

• In deze zullen wij inkomensmaximalisatie als 
doel hanteren. 



externalities
Kosten die niet aan het project worden toegerekend of 
baten afwerpen die niet aan het project toevallen. Vb. 
Patamacca- project gebruikte bestaande door 
Bruynzeel aangelegde wegen en bespaarde hierdoor 
kosten (external economies). Degene (individu, 
bedrijf, overheid, gemeenschap) aan wie de baten 
toevallen is niet degene die de eraan verbonden 
kosten maakt. 

• Als bij de fabricage van palmolie het rivierwater 
zodanig wordt vervuild, dat benedenstroomse boeren 
te Moengo daarvan schade ondervinden dan spreekt 
men van "external diseconomies". Degene die de 
kosten draagt is niet degene die de uit de kosten 
voortvloeiende baten ontvangt.



Kosten
• Volgens een populaire definitie behoort alles 

wat het additioneel netto inkomen verlaagt tot 
de kosten. 

• Kosten = de waarde van de inputs zoals de 
grond- en hulpstoffen, arbeid, kapitaalgoederen 
besteed in het produktieproces. 

• De kosten kunnen globaal worden ingedeeld 
naar de frequentie waarin zij gemaakt worden:

1) eenmalige kosten
2) regelmatig terugkerende kosten



DE EENMALIGE KOSTEN (> 1 jaar)
De meest voorkomende investeringen zijn:

q “Voorbereidingskosten”: kosten die
gemaakt worden alvorens de investeringen
daadwerkelijk kunnen worden gepleegd, w.o.
notariskosten, consultancy fee bedrijfsplan,
landmeter etc.

Year 1 2 
Preparation costs 80000 0



“Land”: soms de aankoop van grond en meestal 
het ontwateren van het areaal, het inrichten 
(bedtrenzen) en plantgereed maken, en de 
verbetering van de weginfrastructuur. 
Case Rehabilitatie/Uitbreiding Alliance Jaar 1 Jaar 2 
Land: 1910050 1085450 

Clearing land (230ha) 487500 375000 
Preparation (inc. bed drains) 585000 450000 

Roads/dams/waterways 439350 146450 

Repairs sluices 250000 

Purchase planting material 109200 84000 

Planting/ Replanting 39000 30000 

130ha*$3750/ha

130ha*400pl/ha*1.05*$2/pl



q “Gebouwen”: de bouw, al dan niet in eigen beheer,
van een kantoor, woonhuis manager, arbeidersverblijf,
loods, inclusief inventaris.

Case Rehabilitatie/Uitbreiding Alliance Jaar1 Jaar 2
Buildings: 450000 90000 

Construction office/residence 
director 70000 

Construction shed/workshop 200000 

Construction living quarters 
workers 160000 80000 

Furnishing (furniture, appliances) 20000 10000 



“Nursery”: aanlegkosten van de (schaduw)kas 
voor de aanmaak van plantmateriaal.

q ”Werkkapitaal”: de financiële middelen die voor het
draaien van een project min of meer worden
vastgelegd in voorraden, uitstaande ontvangsten etc.

Case Rehabilitatie/Uitbreiding Alliance Jaar 1
Nursery 27500 

Case Rehabilitatie/Uitbreiding Alliance Jaar 1
Working capital 30000 



q ”Boerderijequipment”: de aanschaf van de benodigde
equipment en rollend materieel: w.o. Tractor, bulkwagens, kl.
graafmachine, pick-ups, brush cutters en diverse specifieke
kleine werktuigen (vb. melkmachine) en gereedschap.

Case Rehabilitatie /Uitbreiding Alliance Jaar 1 
Equipment Field production: 659500 
Tractors (3st) + Bulk wagons 165000 
Excavators (Gr+Kl) 235000 
Company car (4-wheeldrive) 40000 
Pick-up truck (2ton) 40000 
4 ATVs + Motor cycles 60000 
Waterpumps + spraying equipment 12000 

Boats  (40 PK + 60 PK) Outboard engines 50000 
Durotanks+ hydrofoor + Generator 20000 
Tools + equipment workshop 10000 



“Outgrowers”: Aanlooplosten ter stimulering/facilitering
van de toeleveranciers
Case Rehabilitatie/Uitbreiding Alliance: Jaar 1 Jaar 2 
Start-up Capital Outgrowers 95000 95000 

Case Rehabilitatie /Uitbreiding Alliance Jaar 1 Jaar 2 
Agro Processing unit: 300000 150000 
- Citrus processing 200000 100000 
- Banana processing 100000 50000 

“Processing costs”: De aanschaf en installatie van de 
verwerkingsmachines (compleet)  

“Project management/ TA” Kosten van het aantrekken
van professionele kracht voor de investeringsperiode
Case Rehabilitatie/Uitbreiding Alliance: Jaar 1 Jaar 2
Project management 120000 120000 



q ”Onvoorzien”: Aangenomen wordt dat er geen
onvoorziene factoren als bodemkundige verstoringen,
overstromingen, aardbevingen etc. optreden en geen
relatieve veranderingen in zowel binnen- als
buitenlandse prijzen.

Dit is niet realistisch waardoor een voorziening voor
onvoorziene omstandigheden, meestal een bepaald
percentage (5-10%) van de investeringen wordt
toegevoegd.

Case Rehabilitatie /Uitbreiding Alliance Jaar 1 Jaar 2 
Contingency (5%) 182303 77023 



TERUGKERENDE JAARLIJKSE KOSTEN

q “Arbeid” betreft de bruto lonen, inclusief 25-30% secundaire
voorzieningen (pensioen, verzekering, vakantiegeld etc.) van
de vaste werknemers. De factor arbeid wordt vaak ook
onderverdeeld in management, geschoolde en ongeschoolde
arbeid.

q “Meststoffen/ bestrijdingsmiddelen” betreft het jaarlijkse
verbruik aan organische of anorganische mest en materialen
voor de ziekte- en onkruidbestrijding.

q “Transport en Brandstofkosten” betreft brandstofkosten van
de graafmachine, pick-ups, de tractor, de waterpomp, de brush
cutters etc. Daarenboven ook de kosten van smeermiddelen.



q “Onderhoud/ Reparaties”: gesteld op een percentage
v/d investeringen in gebouwen en equipment.

q “Electra en Water”: de rekening van EBS en SWM
voor verlichting van gebouwen en emplacement en
drinkwater.

q “Administratie” betreft de diverse kantoor-
benodigdheden, communicatie, internet etc.

q “Interest” betreft de rente lasten van de lening.
Uitgaande van een vast interestpercentage lopen de
kosten in de tijd af.

q “Diversen” betreft diverse kleinere kostenposten
geraamd op 5 % van de totale operationele kosten.



Risico en Onzekerheid
• Risico’s zijn onzekerheden waarvan de gevolgen 
bij voorbaat kunnen worden “uitgesloten” 
(verzekerbare onzekerheden). 

• Deze kunnen dan in de kosten worden 
opgenomen (vb. verzekeringspremies: crop 
insurance).

• Risico’s voor ziekten kunnen bijvoorbeeld door 
preventief inenten of spuiten worden 
ondervangen.



Grootste Bedreiging = Climate Change: 

Gevolgen van klimaatverandering (zoals
overstromingen) zijn al voelbaar



Intangible costs 
• Kosten die niet of moeilijk in geld uit te drukken 

zijn, vb. wanneer projecten het traditionele 
familielevenspatroon verstoren, wanneer het 
ecologisch evenwicht verstoord wordt of 
historische monumenten verloren gaan (worden 
doorgaans niet i/d financiële analyse betrokken)
Deviezencomponent

• Waar het deviezentekort een beperkende factor 
is, wordt er onderscheid gemaakt tussen kosten 
die lokaal geproduceerd worden en kosten-
elementen die geïmporteerd worden (van 
belang bij externe financiering).



Baten
= de door het project veroorzaakte additionele baten 

(Incremental Benefits). 
= alles wat het netto additioneel inkomen verhoogt=P*Q. 

• Baten kunnen ook de vorm van verminderde kosten of 
vermeden schade aannemen. 

Andere vorm van baten: 
• wanneer dezelfde hoeveelheid goederen of diensten 

op een andere plaats beschikbaar komt (v.b. 
transport- of communicatieprojecten), 

• op een ander tijdstip (v.b. projecten voor gekoelde 
opslag van bederfelijke produkten).

• de kwaliteitsverbetering van een produkt (v.b. project 
voor droogfaciliteiten voor padie).



Indirecte baten
In haast elk project wordt becijferd de indirecte baten, 
vooral wanneer de directe baten de kosten niet 
kunnen dekken. 

• Maar:... tegenover de indirecte baten staan ook 
indirecte kosten. 

• En ... kunnen de gesignaleerde indirecte baten 
wellicht bij een ander project ook optreden. 

Multipliereffect
• Wanneer de besteding van door het project 

gegenereerd inkomen andere activiteiten op gang 
brengt. Maar ....dit kan ook bij een alternatief project, 
zij het in een andere vorm of mate, optreden. 



Baten Alliance:

Revenues
Jaar 10 

e.v.

Sales existing Citrus trees 665000 
Sales new Citrus trees 1260000 
Sales Bananas 624000 
Sales cash crops 40000 

Sales margin citrus juices 378000 
Sales margin banana 
chips 112500 
Total Revenues (US$) 3079500 

95ha*10T*$0.7/kg

180ha*10T*$0.7/kg

52ha*24T*$0.5/kg

4ha*10T*$1/kg

Marge 30%

Marge 30%



Intangibles
• Niet alle projectbaten (en kosten) zijn in geld uit 

te drukken. Deze kunnen zijn een betere 
gezondheidszorg, een betere voedingstoestand 
van de bevolking, een verminderd optreden van 
bijvoorbeeld bilharzia door een betere 
plattelandswatervoorziening, nationale 
integratie etc. 

• Deze niet meetbare baten geven reële waarden 
weer maar het is moeilijk ze een in geld uit te 
drukken waarde te geven (vb. de prijs van een 
gespaard mensenleven bij stoplichten project). 



Dank u     !!!!!!!!!!!!
Nu is het tijd voor Uw vragen:


