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De Cash Flow

• Kasstromen in en uit ≠ Kosten en batenstromen

• Investeringen vs Afschrijvingen
Investering J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7
Tractors (3st) 150000 150000 

Afschrijving J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7-J20
Tractors (3st) 30000 30000 30000 30000 30000 30000



Cash Flow                         

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 

Investment 3826853 1617473 0 33600 95760 536340 401940 0 84000 33600 

Operatio-
nal Costs 446617 832488 1021464 1046293 1070827 1066885 1062484 1058060 1048406 1044481 

Total Cost 4273469 2449961 1021464 1079893 1166587 1603225 1464424 1058060 1132406 1078081 

Total 
Revenues 192750 844100 1118100 1578000 1960900 2225500 2487300 2789700 2638500 3079500 

Net Cash-
flow -4080719 -1605861 96636 498107 794313 622275 1022876 1731640 1506094 2001419 

Financial Rate of Return  = 16.2%
Net Present Value (i=10%) = US$ 7,825,513

PBP = 8j+ 8 mnd



BEDRIJFSECONOMISCHE/ CASH FLOW POSTEN

• Opbrengsten (P*Q) --------------- O
• Produktiekosten ------------------- P
• Bruto produktie overschot ------- O - P
• Afschrijvingen ---------------------- af
• Netto produktie overschot ------- O - P - af
• Rente --------------------------------- R
• Netto winst voor belasting ------ O - P – af - R
• Winst belasting  ------------------- B
• Netto winst na Belasting -------- O - P - af - R - B
• Dividend   --------------------------- D
• Onverdeelde winst --------------- O – P – af – R – B - D
• Lopende Cash Flow  ------------ O-P-R-B-D



Cash Flow Berekening

• Lopende Cash Flow  -------------- O-P-R-B-D
• Kapitaals investeringen ----------- K
• Totale cash Flow ------------------- O-P-R-B-D-K
• Aandelenkapitaal (A) en netto

leningen (L-T) = Netto nieuwe fin.mid. A+L-T

• Totale Cash Flow  ------------ O-P-R-B-D-K+A+L-T

• Cash flow uit fin.transacties alleen A+L-T-R-D

• Cash flow uit NIET fin. Operaties O-P-B-K



Interest en disconto 
Aan kosten of opbrengsten op een eerder tijdstip wordt 
een groter gewicht gehecht dan aan kosten en 
opbrengsten op een later tijdstip.

Dit hangt rechtstreeks samen met het verschijnsel rente. 
Rente berust op twee begrippen: "social time 
preference" (STP) en "social opportunity costs" (SOC). 1



STP
• Een positieve time preference heeft zijn oorsprong 

in de zogenaamde perspectivische verkleining, 
men waardeert in het algemeen huidig inkomen 
hoger dan uitgesteld of toekomstig inkomen.

• Dit kan nog worden versterkt doordat in een 
groeiende economie toekomstige reële inkomens 
hoger zullen zijn dan de huidige waardoor het nut 
van additioneel inkomen door de tijd daalt, ook in 
de -theoretische- afwezigheid van inflatie. 

• Naarmate men een groter deel van zijn inkomen 
spaart zal men een hogere vergoeding, een rente, 
vragen. 



SOC
• Uitgangspunt: huidig inkomen is meer waard 

omdat het zodanig geïnvesteerd kan worden 
dat er een surplus ontstaat. 

• De behoefte om te investeren zal afnemen 
naarmate er een hogere rente betaald moet 
worden aan de spaarders (of als hij over eigen 
geld een hogere spaarrente zou ontvangen). 

• Op het punt waar beide lijnen elkaar snijden 
komt de marginale opbrengst van kapitaal 
overeen met de relatieve waardering van 
huidige t.o.v. toekomstige consumptie (externe 
rentevoet c.q. opportunity cost van kapitaal).



• De perfecte marktsituatie (doorzichtig, geen 
monopolies, geen overheidsinterventie etc) is 
uiterst zeldzaam en de kapitaalmarkt is daarop 
geen uitzondering. Het bepalen van de juiste 
rentevoet voor de gehele economie is een 
ingewikkeld macro-economisch vraagstuk. Voor 
de project-econoom is dat een gegeven, 
verschaft door het centraal planningsorgaan. 

• Vaak gebruikte waarden voor de opportunity cost 
liggen tussen 6 en 12%, maar in landen met 
weinig ontwikkelingsmogelijkheden tussen 4 en 
8%. In Suriname is deze in 1991 door consultant 
Z.Garcia berekend op 5,7%. 



Selectie criteria
• De meest gebruikelijke criteria voor het selec-

teren van projecten op grond van economische 
en/of financiële aantrekkelijkheid zijn:

a)   Interne rentevoet (IRR) ofwel Internal Rate of 
Return.

b)   Netto Contante Waarde (NCW) ofwel Net 
Present Worth (NPW).

c) Baten/Kosten Ratio ofwel Benefit/Cost ratio.

Ook zal aandacht gegeven worden aan de 
Capital/Output ratio.



INTERNE RENTEVOET (INTERNAL RATE OF RETURN)

• De IRR is die discontovoet waarbij de gediscon-
teerde baten gelijk zijn aan de gedisconteerde 
kosten, of waarbij de gedisconteerde cash flow 
gelijk aan nul is. 

• Bij meerdere  jaren en onregelmatige bedragen 
zoekt men de oplossing met trial-and-error, 
waarbij men een aantal discontovoeten 
uitprobeert. Is bij i=10% de gedisconteerde CF 
positief, dan is de IRR > 10%. Is deze bij 15% 
negatief, dan ligt de oplossing tussen 10 en 
15%. Door interpolatie kan dan de juiste 
waarde bepaald worden.



• Een andere methode om de IRR te bepalen is 
langs grafische weg. Deze methode is iets 
bewerkelijker, want de kosten- en batenseries/ 
cash flow, moeten voor een aantal disconto-
voeten berekend en in grafiek gebracht worden. 

• Men krijgt een duidelijker beeld van het verloop 
van de lijnen en dus ook van de gevoeligheid 
voor eventuele vergissingen in de schatting van 
kosten en baten. 

• De meest efficiënte manier om de IRR 
te berekenen is met behulp van een
computer spreadsheet programma.



NETTO CONTANTE WAARDE (NET PRESENT VALUE)

• De NCW wordt gebruikt in situaties waarin 
projecten elkaar wederzijds uitsluiten (mutual 
exclusivity). 

• Het centrale punt hierin is dat er een specifiek 
schaarse factor bestaat (b.v. een bepaalde 
damlokatie, een tracé, een vaststaande 
oppervlakte irrigabel land etc.) welke op 
verschillende manieren (maar 1 keer) gebruikt 
kan worden. 

• Men moet het alternatief kiezen m/h hoogste 
rendement per eenheid schaarse factor. 



• Om dit te bepalen dienen ofwel de afzonderlijke 
baten en kosten gedisconteerd te worden tegen 
de externe rentevoet en vervolgens van elkaar 
afgetrokken te worden, ofwel de cash flow 
gedisconteerd te worden. 

• Beide methoden geven de netto contante 
waarde van het project. De gevonden waarde 
dient dan uitgedrukt te worden per eenheid 
schaarse factor. 

• Het aldus gevonden meest aantrekkelijke 
alternatief hoeft niet noodzakelijkerwijs een 
hogere IRR te hebben dan de mogelijke 
alternatieve projectformuleringen.



• Aannemende dat beide alternatieven een even 
groot beslag leggen op de specifieke schaarse 
factor, dan is het duidelijk dat het alternatief 
gekozen dient te worden de hogere netto 
contante waarde per schaarse eenheid 
(ondanks de lagere IRR). 

• In een volgend stadium zal het gekozen 
alternatief van het project afgewogen dienen te 
worden tegen andere, daarvan onafhankelijke 
projecten en wel op basis van de hoogte van de 
respectievelijke IRRs.



BATEN/KOSTEN RATIO (BENEFIT/COST RATIO)
• De B/K ratio wordt gevonden door zowel de 

kosten- en batenstroom van een project te 
disconteren tegen de externe rentevoet en 
vervolgens het resultaat op elkaar te delen. 

• Als de ratio kleiner dan 1,0 is, is het project 
minder aantrekkelijk dan een project elders in 
de economie. 

• Als de ratio groter dan 1,0 is heeft het project 
een hoger dan marginaal rendement en 
passeert het de eerste selectie. De B/K ratio is 
voor een eerste selectie hanteerbaar. 



Echter ............
a)In een geval van projecten die mekaar weder-

zijds uitsluiten (mutual exclusivity), waar het 
NCW criterium toegepast dient te worden 
betekent een B/K ratio groter dan 1,0 alleen dat 
de NCW positief is, meer niet. 

b)Voor projecten die mekaar niet wederzijds 
uitsluiten is de B/K ratio ook geen goede keuze 
maatstaf. Het is namelijk heel goed mogelijk dat 
een project I een hogere B/K ratio heeft dan 
project II, terwijl deze laatste een hogere IRR 
heeft. Beide projecten zijn in principe 
uitvoerbaar maar II is te prefereren. 



c)Voor de B/K ratio moet de hoogte van de 
opportunity cost van kapitaal bekend zijn. Dit 
geldt ook voor het NCW criterium, maar in dat 
geval heeft men geen keus. Voor de IRR 
behoeft de externe rentevoet niet bekend zijn.

d)De grootte van de B/K ratio wordt beïnvloed 
door de opstelling van de kosten-batencijfers. 
Dit betekent dat één en hetzelfde project een 
verschillende B/K ratio kan hebben. 

e)Van een project waarvan de afzonderlijke 
kosten en baten stromen niet gegeven zijn, 
maar alleen de cash flow, is de B/K ratio niet te 
berekenen, de IRR wel. 



Criteria die geen gebruik maken v/h 
disconteringsprincipe:

Terugbetalingsperiode (pay-back/pay-off period)
• Hierbij wordt gekeken hoe lang het duurt 

voordat de som van de netto-baten (exclusief 
investeringen) gelijk wordt aan de 
investeringen. 

• Hoe lang het duurt voordat de som van de 
bruto-baten gelijk wordt aan de som van alle 
kosten. 

• Nuttige aanvulling, maar geen geschikt 
maatstaf voor projectbeoordeling. 



TIJDSDUUR EN RESTWAARDE
• De lange levensduur van vele projecten vraagt 

om een prognose van kosten en opbrengsten 
van decennia. Als men bij een irrigatieproject 
slechts zou kijken naar de ontwikkelingen in de 
eerste 5-10 jaar, dan zou men overwegend 
kosten en nog nauwelijks opbrengsten vinden. 

• Het bezwaar tegen in langere termijnen denken 
is de groeiende onzekerheid naarmate men de 
periode verlengt. Door projecten met eenzelfde 
graad van optimisme/pessimisme te beschou-
wen is de kans om juist te zijn m.b.t. de bere-
kende volgorde van aantrekkelijkheid groot. 



Projectlevensduur
• De lengte van een projectieperiode wordt  door-

gaans pragmatisch bepaald. Een discontovoet 
van enige hoogte, bijvoorbeeld 10%, geeft aan 
opbrengsten en kosten na enige tientallen jaren 
een uiterst klein gewicht. 

• De contante waarde v/d jaarlijkse baten van 
SRD 100 over de periode jaar 1 t/m 30 is 
9,43x100=943. Over jaar 1 t/m 50 echter 
9,91x100 = 991. 

• Praktijkregel = verlenging v/d periode 
mag geen belangrijke invloed hebben 
op de totale resultaten v/d berekening. 

Almost la
st sl

ide



Restwaarde
• Waar de projectieperiode niet samenvalt met de 

levensduur v/d activa moet hieraan aan het 
einde van de calculatieperiode een restwaarde 
(salvage value) worden toegekend. Men voert 
deze restwaarde dan op als extra baten in het 
laatste jaar van de projectieperiode. 

• Een conservatieve schatting verkrijgt men als 
volgt: Als een kapitaalgoed 50 jaar meegaat en 
er zijn 20 jaren verstreken dan is de restwaarde 
30/50 van de vroegere aanschafprijs. 



Sensitivity Analysis Rehabilitation Alliance

Assumptie IRR 
(%)

NPV 
(i=6%, US$)

-Investment costs 10% higher 4.2% -581,448
-Operational costs 10%
higher 3.8% -692,782
- Revenues 10% lower 1.7% -1,279,440



Nationaal-Economische Bijdrage 

• De baten voor de aandeelhouders.
• Volwaardige werkgelegenheid voor 68 werkers.
• Ca. 80% van de werkers komen uit
Commewijne, een betere geografische spreiding
van inkomen en rurale ontwikkeling.
• Loonbelasting van 68 werkers en 36%
venootschapsbelasting.
• Bijdrage aan Betalingsbalans van US$ 0.6
miljoen, (onder assumptie: 50% v/d productie
geexporteerd en deviezencomponent van 40%).



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


