
Antwerpen, 26 september 2013

Geachte lezer,

... “Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là ... C'était I'automne ...  Un au-
tomne où il faisait beau” ... zong Joe Dassin in zijn liedje “L’été Indien”.

Na een “knal-zomer” en een “Indian Summer” wachten wij met z’n allen vol verwach-
ting op de aangekondigde prille heropleving van de 
economie.  

Vooral dat nu bij onze Duitse buren Mutti Angela 
Merkel uitgegroeid is tot “Moeder der Natie”.

Wie zei er recent nog dat dit geen “walk through the 
park” ging worden?

Alvast tijd dus om hierop vooruit te lopen en nu al 
orde op zaken te zetten.

Het onder de loupe nemen en het waarderen van ondernemingen en projecten horen 
hierbij.

De rode draad door deze maandelijkse nieuwsbrief in al haar facetten is: “Hoe waar-
deer ik mijn onderneming”?

... “On ira où tu voudras, quand tu voudras” ..., maar ondertussen toch nog veel leesgenot!

Johan de Mey
Bacchuslaan 11
2600 Antwerpen
T +32 475 248 191
M johandemey@icloud.com
W www.valueplan.me
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Van Boekhoudnormen naar "Waarderingsnormen"?

Wij worden meer en meer met regeltjes en normen geconfronteerd, gaande van fiscale- tot 
boekhoudnormen én meer van dat moois.

“Normeren” is vandaag de boodschap en het Europese impact neemt ook maar steeds toe, 
tot aan ... internationale normen.

Denk aan de nu beter bekende internationale boekhoudnormen IFRS (cfr. International Finan-
cial Reporting Standards, voorheen beter bekend als IAS).

Het vak van “bedrijfswaardering” kon aldus 
vooral in Europa niet achterblijven (de USA 
lopen met zulke normen immers al mijlenver 
voorop).

Sir David Philip Tweedie was voorheen jarenlang 
de voorzitter van de IASB (International Accounting 
Standards Board) en heeft nu de overstap ge-

maakt naar de IVSC (International Valuation Standards Council).

De IVSC promoot nu deze internationale waarderingsnormen via IVSonline 
(http://ivsonline.org), waarmee gemakkelijk vanaf elke internet verbinding, altijd en overal toe-
gang kan bekomen worden tot de “International Valuation Standards”.

IVSonline biedt abonnees toegang tot alle afdelingen van de International Valuation 
Standards, inclusief ondersteunende informatie en begeleiding in Technische Informatie Pa-
pers (TIP).

Het bevat ook andere nuttige informatie zoals redenen voor de wijziging van de normen en 
antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ).

De “International Valuation Standards” handelen in het algemeen belang en produceren zowel 
technische als professionele normen.

Technische normen zijn algemeen aanvaarde grondslagen voor de waardering en de proce-
dures voor het ondernemen van taxaties.

Professionele normen zijn codes en criteria voor het gedrag en de competentie van profes-
sionele taxateurs (waarderings-specialisten).

De technische normen staan bekend als de International Valuation Standards (IVSS).
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NIEUW: De “Vernimmen 2014” is nu beschikbaar.  

De Franse President François Hollande heeft het economisch momenteel erg moeilijk, zowel 
nationaal als internationaal, maar op het vlak van “Corporate Finance” (finance d’entreprises) 
is Frankrijk een TOP land.  

Getuige de nieuwste editie van de “Vernimmen 2014”.  

Oordeel zelf maar op http://vernimmen.fr/Vernimmen/Edition_2014.php.   Kijk ook naar de 
g r a t i s m a a n d e l i j k s e n i e u w s b r i e v e n : d e F r a n s t a l i g e v e r s i e o p 
h t t p : / / v e r n i m m e n . f r / L i re / L e t t re _ Ve r n i m m e n . p h p e n d e E n g e l s t a l i g e o p 
http://vernimmen.com..

Kan de DCF methode bij KMO waarderingen worden “gemanipuleerd”?

Zeer recent werd een arrest in de US gepubliceerd (zie de bron-
vermelding onderaan) en ook in een LinkedIn discussie groep 
geanalyseerd.

Hierbij nuanceerde ik het woord “manipulation” en verving ik het 
door “optimization”, want daarover gaat het hier tenslotte.

Een korte opfrissing: voor de berekening van de waarde van een 
onderneming kan beroep worden gedaan op 3 mogelijke me-
thoden of benaderingen:

1. de cost (asset based) approach,
2. de market approach (o.m. de Guideline Company method) en
3. de income approach op basis van de DCF (Discounted Cash Flow) methode, gebaseerd 

op toekomstige winstverwachtingen.

Wij beschikken in België niet of nauwelijks over publieke informatie van private aan- of ver-
koop transacties van KMOs, “market-based value indicators zoals beschikbaar in de US”.

Wij gebruiken derhalve als meest legitieme en voor de hand liggende methode de DCF me-
thode voor de bepaling van de ondernemingswaarde.

De DCF methode is evenwel afhankelijk van een groot aantal input variabelen, zeg maar ver-
onderstellingen, die de waarde als uitkomst significant kunnen beïnvloeden.
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Moraal van het verhaal: zorg ervoor dat al de gebruikte veronderstellingen worden gesub-
stantieerd en met credibele verklaringen worden onderbouwd en worden toegelicht.

Of al deze veronderstellingen in de prakijk correct worden toegepast, hangt af van de etische 
en professionele normen die door “waarderingsexperts” worden gehanteerd.

In dit verband argumenteerde Gary Trugman recent in een “BVWire” bericht van maart 2013 
dat “I am rather disheartened at the fact that the courts are permitting experts to testify who 
are taking such poor positions that they not only lose in court, but more importantly, end up 
being written about in a manner that suggests the problem was with their methodology rather 
than their inputs”.

Bron: Bachrach Court, “The U.S. Bankruptcy Court comments on the discounted cash flow 
and experts’ reports”, NACVA 28/08/2013  http://quickreadbuzz.com & “In defence of the 
DCF Method”, Richard R. Conn in “The Value Examiner van May/June 2013 pages 12-15.

Met het simpele gebruik van DCF kan je de toekomst voorspellen.

Al wat je nodig hebt is een spreadsheet!

Zo zou men kunnen concluderen na het lezen van de uitspraak van het Hof van Delaware 
(US) die in de maand juli 2013 werd bereikt.

Voor alle duidelijkheid: DCF (Discounted Cash Flow) is de waarde-
ringsmethode waarbij vrije toekomstige geldstromen (free cash 
flows) worden verdisconteerd tegen een gemiddelde vermogens-
kostenvoet (cost of capital).

Deze methode geeft een goed beeld van de waarde van de onder-
neming.

De rechter in dit arrest concludeerde dat hij de voorkeur zou heb-
ben gegeven aan het gebruik van de methode van de (winst) multiples van vergelijkbare be-
drijven en van relevante bedrijfstransacties en de aldus bekomen waarde als correct zou 
hebben beschouwd, maar dat in deze rechtszaak deze “perfect fit” niet kon worden gevon-
den.

Hierdoor moest hij noodgedwongen met de DCF methode aan de slag gaan om tot een con-
clusie over het juiste waarde-oordeel te komen.
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Conceptueel is de DCF benadering juist.  Meer bepaald is de waarde van een actief gelijk aan 
de contante waarde van de toekomstige geldstromen.

Bedrijven en analisten hebben evenwel de neiging om, op basis van interne prognoses, de 
vrije geldstromen tot in het oneindige (cfr. tot in de hemel) gestaag te laten toenemen.

In de echte wereld èn in de praktijk, evolueren economieën en bedrijven, ontstaat concurren-
tie, worden winstmarges aangetast, zijn er cyclische ups and downs, ook wel booms & busts 
genoemd, etc.
Pre Lehman Brothers-crisis bereikten de S & P 500-bedrijven een inkomstenpiek die pas 
rond het jaar 2012 in de US terug werd bereikt, waardoor de op DCF gebaseerde toenmalige 
projecties nu worden geridiculiseerd.

Verder blijkt dat ongeveer 75 % van elke waarde-inschatting, op basis van de DCF methode, 
bekomen wordt op basis van de zogenaamde "eindwaarde" (terminal value).

De eindwaarde is de waarde die aan de onderneming wordt toegewezen (berekend) aan het 
einde van de gehanteerde projectieperiode.

Deze waarde is sterk afhankelijk van de winstinschatting van het laatste projectiejaar.

DCF als waarderingsmethode hoeft zeker niet te worden afgeschaft.

Ze is minstens nuttig voor het testen van wat groei en marge-evolutie op schommelende 
geldstromen zouden kunnen betekenen en op het waardeniveau van een onderneming op 
basis van o.m. “sensitivity” berekeningen.

Grote problemen ontstaan evenwel wanneer DCF wordt gebruikt, o.m. door het manage-
ment, om op lange termijn onrealistische waarden aan een onderneming toe te kennen (naar 
analogie met de natuurkundige term “terminale snelheid - terminal velocity” - waarbij de 
maximumsnelheid die een vallend voorwerp bereikt, en vanaf dat tijdstip, aanhoudt).

Op die manier kan net zo goed een kristallen (cfr. diamanten) bol worden gebruikt, dan kan 
iedereen immers de uitkomsten van de bedrijfswaarde beoordelen.

Bron: artikel op basis van Financial Times dd. 28 juli 2013, “Discounted cash flow: seeing the 
future”.
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Hoe lang duurt het om uw onderneming te verkopen?

Uit een zeer recente BVR analyse van "Pratt's Stats" (http://goo.gl/dFmtLJ) blijkt dat de tijd 
die nodig is om op de US markt een private (niet beursgenoteerde) onderneming te verko-
pen, gestegen is van 200 dagen naar 211 dagen .

Dit resultaat is gebaseerd op een onderzoek van circa 8.000 transacties, uitgevoerd tussen 
februari 1992 en eind 2011.

Een dergelijk onderzoek voor de Belgische markt op basis van de omvang van een gelijkaar-
dige populatie is niet bekend, noch beschikbaar.

Niets laat ons vermoeden dat voor KMO's minimaal ongeveer dezelfde transactietijden nood-
zakelijk zouden zijn!

De verhandelbaarheid (verkoop) van een onderneming is evenwel afhankelijk van diverse fac-
toren, die wij bij één van onze volgende Blog bijdragen zullen toelichten.

Bron: BVWire September 11 (http://goo.gl/jPbl3h) , 2013, Issue #132-1.

Waarom duurt het vaak zo lang om uw private onderneming te verkopen?

Waarom?  Verhandelbaarheid en terugbetalingscapaciteit!

De verhandelbaarheid (verkoop) van een onderneming is afhankelijk van diverse factoren (zie 
ook onze eerdere Blog bijdrage van 15 september 2013), bovendien moet alles kunnen wor-
den terugbetaald.

Bij de waardebepaling van private ondernemingen speelt 
vooral het begrip “verhandelbaarheid” (marketability, in het 
vakjargon DLOM = discount for Lack of Marketability ge-
noemd) een belangrijke rol, m.a.w. in welke mate zijn de ac-
tiva of de aandelen van de te verhandelen onderneming 
“verhandelbaar” of voldoende “liquide”?

Een korte opfrissing.

Waarderen is subjectief.  Evenwel, voor het uitvoeren van 
een doordachte bedrijfswaardering moet u toch beschikken over goede culinaire waarde-
ringsgaven en moet u een goede tot uitstekende meester waarderingskok zijn en bovendien 
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dient u te beschikken over minimaal de volgende culinaire kwaliteitsingrediënten (kennis en 
tools):

- de “genormaliseerde” financiële gegevens van de 3  tot 5 laatste boekjaren (nuttig voor een 
trendanalyse en het uitvoeren van “checks & balances”),

- voldoende macro- en micro economische informatie, kennis en inzichten (o.m. een grondige 
sectorkennis en zeer goede bedrijfsinformatie) om het algemene- en het specifieke bedrijfs-
risico en het toekomstige groeipotentieel van de onderneming voorzichtig te kunnen in-
schatten,

- (free) cash flow opbouwtechniek en kennis onder de knie te hebben om de toekomstige 
vrije geldstromen (cash flows) te kunnen inschatten,

- een goede inschatting van de vereiste toekomstige investeringen in “immateriële en materië-
le vaste activa en de behoefte aan werkkapitaal,

- een goed waarderingsmodel bij de hand te hebben, bij voorkeur op DCF basis en tenslotte,
- een goede oven (verstand/brein), wat peper en zout en enig vermogen om te kunnen relati-

veren (zoals Warren Buffet zeer onlangs nog zei op CNBC “het blijft de moeite waard om 
een buitengewone prijs te betalen voor buitengewone ondernemingen”),

Wat hebben wij vandaag geleerd?

Het momentum/de duurtijd bepalend voor deze verhandelbaarheid is afhankelijk van veel fac-
toren, maar toch zijn er drie belangrijke variabelen, die uit het gevoerde onderzoek blijken (zie 
artikel onderaan in bronvermelding), meer bepaald: 

- de industriesector (bv. cyclische of defensieve sectoren), 
- de hoogte van de gewenste transactieprijs, en 
- het tijdstip (maand/jaar) waarop de verkoop plaats heeft (wordt aangekondigd en/

of dient te worden gerealiseerd).

Industriegebonden cyclische schommelingen.  Uit het onderzoek blijkt de bouwsector de 
langste gemiddelde verkoopperiode te hebben (circa 250 dagen).  Financiën/verzekeringen/
vastgoed en industriële groepen hadden ook langere verkoopperiodes dan het gemiddelde.

Prijseffecten van de vraagprijs.  In het algemeen blijkt het gemiddelde aantal dagen om 
een bedrijf te verkopen toe te nemen naarmate de vraagprijs stijgt.

Seizoensgebonden invloeden: de periode van het jaar waarbij een verkooptransactie 
wordt geïnitieerd maakt een verschil bij het vaststellen van de verhandelbaarheid ervan.  Mo-
gelijke verklaringen voor deze fenomenen zijn o.m. de beschikbaarheid van interim- of jaarcij-
fers.  Een dergelijke beschikbaarheid blijkt de transparantie van de financiële verslaggeving te 
beïnvloeden.
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Andere factoren: uit het vermeld onderzoek is gebleken dat het BNP, de inflatie, de geld-
hoeveelheid, en andere demografische verklaringen de verhandelbaarheid (marketability) niet 
beïnvloeden.

Bron: artikel en commentaar vrij geïnterpreteerd en gebaseerd op “Business Valuation Up-
date”, October 2013, Vol 19 No 10, “Why Do Private Firms Linger on the Selling Block?”, 
Marc Vianello en Paul Murray.

Zes uitstekende redenen waarom uw onderneming jaarlijks dient te wor-
den gewaardeerd?

De waardering van een privé (niet beursgenoteerd bedrijf) moet niet een éénmalige transctie 
zijn en moet zeker niet enkel alleen worden uitgevoerd 
wanneer een bepaalde transactie plaatsvindt (bv. een ac-
quisitie).

Integendeel, het moet deel uitmaken van een jaarlijkse 
strategie-oefening, omdat de meeste ondernemers zich 
niet bewust zijn van de voordelen die verbonden zijn aan 
het regelmatig uitvoeren van zulke waardering.

In eerste instantie is er een “perceptie” probleem.   Veel 
ondernemers zijn immers terughoudend om een onafhan-
kelijke waarderingsdeskundige in te huren om zulke waar-

dering (laat staan een jaarlijks terugkerende waardering ) te laten uitvoeren als zij er niet expli-
ciet behoefte aan hebben.

Anderzijds, bestaat er bij o.m. zeer kleine ondernemingen weinig besef van de noodzaak om 
een taxatie (waardering) te laten uitvoeren.

De zes grote voordelen van een jaarlijkse waarderingsoefening zijn de volgende;

1. Een grotere verantwoording en prestatiemeting van het management, vooral gericht op 
waardecreatie (aandeelhouderswaarde, waardestuwers, jaarlijkse budgetten, inzicht in de 
onderneming).

2. Een verbeterde en alerte successieplanning.
3. Het vermijden van geschillen tussen aandeelhouders, vooral gericht op de te gebruiken 

waarderingsmethoden.
4. Een meer effectieve communicatie rond de strategie van waardecreatie.
5. Een betere toegang tot diverse kredietvormen op basis van waarde creërende projecten 

(hefboomwerking).
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6. De uitbreiding van beleggingsmogelijkheden.   Een jaarlijkse waardering die duidelijk stelt 
dat een positieve trend in de waardecreatie wordt gerealiseerd, kan de onderneming in 
staat stellen de in waarde gestegen aandelen als munteenheid te gebruiken voor andere 
waardevolle transacties, zoals bv. acquisities.

De jaarlijkse waardering en het kostenplaatje?

Een jaarlijkse taxatie zal uiteraard meer kosten dan een éénmalige waardering (of om de paar 
jaar), maar de voordelen zoals hierboven beschreven zullen fungeren als een strategische be-
scherming voor uw vermogen.

Bron: Business Valuation Update, September 2013 Vol. 19 No 9,”Six Reasons why private 
firms need you to do an annual valuation”, pagina 15-16, Robert M. Clinger III.

Hoe bouwt u kennis op zoals Warren Buffett?

Iemand vroeg eens aan Warren Buffett hoe je een be-
tere belegger kunt worden?  Buffett wees naar een 
stapel jaarverslagen en industrie vakbladen.  Lees elke 
dag 500 pagina's zoals deze, zei hij.  Dat is hoe kennis 
werkt.  Het bouwt en stapelt zichzelf op, zoals samen-

gestelde interest.  Ieder van jullie kan dit doen, maar ik garandeer niet dat velen van 
jullie het zullen doen.  "Die laatste zin is het allerbelangrijkste”!

Bron: My Fool Daily, www.fool.com, “43 thoughts about investing and the economy”.
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Maandelijkse conjunctuurenquête bij bedrijven

Vanaf deze maand presenteren wij u een aantal maandelijkse indicatoren die bepalend zijn 
voor geldzaken in het zakendoen.

Het ondernemersvertrouwen verbetert verder in september

Bron: NBB “Algemene synthetische curve”, http://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/pnc.pdf
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Wie zijn wij?

Valueplan Corporate Finance

Wij zijn een Onafhankelijke Vlaamse Consultancy KMO (MKB), met Nationale- en Internationale 
ervaring. 

Na jarenlange specialisaties in de vakgebieden “Accountancy, Audit & Corporate Finance” zijn 
wij uiteindelijk aanbeland bij onze echte specialiteiten.

Wij begeleiden ondernemers en bedrijven in het KMO segment bij fusies en overnames, partici-
paties en bedrijfsfinanciering, o.m. bij;

1. Business Planning.
2. De Waardering van Ondernemingen (bedrijfswaardering). In Nederland werken wij samen met 

“Meerwaarde Finance” (http://www.meerwaardefinance.nl).
3. Financiële Due Diligence onderzoeken (boeken- of zorvuldigheidsonderzoek).
4. De Financiële begeleiding van KMO’s.
5. De begeleiding van KMO’s bij de financiering ervan.
6. De begeleiding van KMO’s bij de acquisities van ondernemingen.
7. De begeleiding van KMO’s bij de verkoop van ondernemingen.
8. De begeleiding van KMO’s bij de reorganisatie van ondernemingen.
9. De begeleiding van KMO’s bij familiale opvolging, in samenwerking met Eddy Claesen, Fami-

l i e a d v i s e u r e n M e d i a t o r , z i e o o k o n z e “ O v e r n a m e s c a n ” o p 
http://www.claesen.be/quickscan/registration/.

10. Bedrijfsaudits in verband met het stroomlijnen van bedrijfsprocessen in samenwerking met 
“bpmsolutions” (http://bpmsolutions.be).

Wij werken samen, zowel Nationaal als Internationaal, met netwerken van Accountants, Audi-
tors, Advocaten, Corporate Finance Boutiques en Overname Adviseurs.

“Valueplan” (www.valueplan.me) wordt geleid door Johan P.S. De Mey, Overname Adviseur, 
Investment Consultant en Master of Business Valuation (MBV).  Johan is bereikbaar op het mo-
biel nummer +32 475 248 191 ofwel per mail op johandemey@icloud.com.
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Contacteer ons voor een gratis introductie-consultatie met betrekking tot uw ondernem-
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