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Waardering van Ondernemingen

KMO - Bedrijfswaardering 

Op basis van de “DCF - Build Up” - Methode
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Waarde Creatie voor Ondernemingen

KMO - Bedrijfswaarde creatie 

Op basis van de “DCF - Build Up” - Methode
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of toch ook ... het spiegelbeeld
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Beperkingen van het waarderen

• Waarderen is gebaseerd op vakkennis en ervaring, zeker geen exacte wetenschap

• Berekende bedrijfswaarde is zelden exact en waardebepalend, enkel hoogstens 

richtinggevend voor het bepalen van de prijs van de transactie

• Er bestaan diverse waarderingsmethoden, allen met verschillende invalshoeken

• Let op: de mogelijke waarde van immateriële vaste activa, de mogelijke waarde 

van synergiën en de waarde van controlebelangen
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• Waarderingsmethoden zouden in principe tot hetzelfde waardebesluit (oordeel) 

moeten kunnen komen

• Zelden het geval (cf. invalshoeken verschillen van de marktomstandigheden waarin 

de onderneming zich bevindt, de industriële sector, de specifieke 

ondernemingstypologie, de timing van de transactie, de motieven van koper en 

verkoper, de leeftijdsfase waarin de onderneming zich bevindt, etc.)

Beperkingen van het waarderen
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Het waarderen van een onderneming is een mechanisch 	 PROCES

!   

gebaseerd op een aantal 	 PROCEDURES

 

waarbij de 	 ECONOMISCHE WAARDE 

                                                                     BEPAALD en ONDERZOCHT WORDT 

Betekenis van waarderen
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Boekhoudkundige versus Economische waarde

• BOEKHOUDKUNDIGE WAARDE is gebaseerd op het verleden volgens regels 

(principes & ordening) waarover verantwoording dient te worden afgelegd (cf. 

boekhoudwet)

• ECONOMISCHE WAARDE ontstaat op basis van toekomstige verwachting, dus 

louter subjectief  (cf. kristallen bol en de rol van projecties, budgetten en business 

planning)
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Boekhoudkundig verleden en waarde
Een bijgewerkte, juiste, volledige en transparante BOEKHOUDING, bijgehouden 
volgens de regels van de kunst, is essentieel en de allereerste vereiste om een inzicht 
te hebben over het economisch verleden (absoluut niet het fiscale verleden) en de 
actuele economische tendensen ervan

Let hierbij vooral op:

•  bijgewerkte afschrijvingstabellen
•  bijgewerkte klanten- en leveranciersbalansen, inclusief dubieuze debiteuren
•  niet operationele (niet-bedrijfsmatige) activa en passiva
•  gedocumenteerde leningen en kredietvoorwaarden
•  onderbouw van omzet groei/mutaties en brutomarges
•  éénmalige opbrengsten en kosten
•  niet bedrijfsmatige intra-groepstransacties & holdingstructuren
•  uitzonderlijke opbrengsten en kosten
•  een volledig uitgewerkte ratio analyse (kengetallen)
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Economische waarde en geldstromen

• Economische waarde wordt bepaald door alle aan de onderneming toe te rekenen 

netto-geldstromen (cash flows) tegen een bepaalde vermogenskostenvoet 

(disconteringsvoet) contant te maken

• “Waarderingsmethoden” zoals intrinsieke waarde, rentabiliteitswaarde, vuistregels, 

vergelijkende cijfers, etc. staan los van het begrip “economische waarde”

• Bij het waarderen spelen “vrije geldstromen” (free cash flows) DE centrale rol

De door de onderneming gegenereerde vrije geldstroom is de geldstroom die volledig ter 
beschikking van de vermogensverschaffers kan worden gesteld
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DCF - methode en de vrije geldstromen

BIJ DE DCF METHODE HEEFT DE WINSTBEPALING GEEN INVLOED OP DE 

BEREKENDE BEDRIJFSWAARDE 

Er wordt enkel gekeken naar de vrije geldstromen, die vervolgens worden 
verdisconteerd tegen een rendementseis

Dit is de rendementseis die een koper zich stelt als hij een bepaalde onderneming wil kopen 
en deze koopsom binnen een zekere tijd in geld wil terugverdienen (of een eigenaar 
nastreeft als rendement)
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• Des te hoger het risicoprofiel van de onderneming, des te hoger de rendementseis 

ervan en dus des te lager de waarde van deze onderneming

• Het risicoprofiel is verschillend voor iedere onderneming (cf. beursgang Facebook, 

LinkedIn en binnenkort Twitter)

Kijk naar de TOEKOMST en niet naar het VERLEDEN!
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DCF - methode en de vrije geldstromen
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Voorbeeld: 
Het contant maken & de vermogenskostenvoet
Het contant maken van 
• EUR 1.000 vrije geldstroom te ontvangen aan het einde van elk jaar
• voor de komende 3 jaren
• aan een vermogenskostenvoet (rendementseis) van 8%

T1 T2 T3

CW =
1.000 1.000 1.000

(1+0,08)^1 (1+0,08)^2 (1+0,08)^3

CW 925,925900 857,338800 793,832200

CW (T1 + T2 + T3) = + + +

= 2.577,096900
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Voorbeeld: 
Berekening van kapitaliseren

CONTANT

maken is het tegenovergestelde van	 KAPITALISEREN

Kapitaliseren = (1+i)^n

EUR 925.93 x 1.08 = 	 EUR 1.000

EUR 859.34 x 1.08 x 1.08 = 	 EUR 1.000

EUR 793.83 x 1.08 x 1.08 x 1.08 = 	 EUR 1.000

DENK OOK AAN HET EFFECT VAN DE REGEL VAN 72

13

VALUEPLAN | Corporate Finance | Business Planning | Bedrijfswaardering | Winstoptimalisatie | Herstructureringen |

Bacchuslaan 11  |  2600 Antwerpen - België  | T. +32 3 235 25 49  |  M. +32 475 248 191  |  Blog op www.valueplan.me

Proces en procedures

VERZAMEL de financiële gegevens van de laatste 4 of 5 boekjaren

ANALYSEER/normaliseer/pas daar waar nodig of wenselijk deze financiële 
gegevens aan om de winstgevendheid van de onderneming of het project 
aan te tonen

BEPAAL de netto vrije geldstroom voor de scenarioperiode en voor de 
restwaarde (terminale waarde = vaak tot circa 75% van de totale waarde!)

14



VALUEPLAN | Corporate Finance | Business Planning | Bedrijfswaardering | Winstoptimalisatie | Herstructureringen |

Bacchuslaan 11  |  2600 Antwerpen - België  | T. +32 3 235 25 49  |  M. +32 475 248 191  |  Blog op www.valueplan.me

Waarderen en projecteren

• De scenario- en de restperiode moeten worden bepaald alvorens een waarde kan 
worden berekend

• De scenario periode mag pas afgesloten worden als de netto vrije geldstroom 
gestabiliseerd is

• Belangrijk is dus dat alle veronderstellingen op het moment van waarderen 
duidelijk naar voren worden gebracht

Het extrapoleren van het verleden om de toekomst in beeld te brengen, geeft aanleiding tot 
inschattingsfouten!
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Waarderen en projecteren (vervolg)

• Het bestuderen van de marktpositie van de onderneming en de economische 
omgeving op het ogenblik van het waarderingsmoment is zeer belangrijk.
(business concept)

• Het bestuderen van relevante marktprocessen is nodig om (reële) verwachtingen 
te kunnen formuleren

Waarderingsrapporten hebben een beperkte gebruiksduur (in functie van een specifiek 
doel of opdracht)
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Berekening van de “vrije geldstromen”

1. EBIT (= operationeel resultaat), minus de over dit operationeel resultaat te betalen 
vennootschapsbelasting = netto operationeel resultaat

2. Correctie van het netto operationeel resultaat met afschrijvingen en de mutatie in 
de post voorzieningen (bepalen het boekhoudkundig resultaat maar niet de 
geldstroom)

3. Bijkomende aanpassing voor investeringen of desinvesteringen in vaste activa
4. Aanvullende aanpassing voor investeringen in het netto-werkkapitaal
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Bepalen van de “vermogenskostenvoet” (Cost of Capital)

Twee benaderingen (cost of capital = cost of equity + cost of debt): 

1. de “Portefeuille” benadering “CAPM” = Capital Asset Pricing Model 
(Bron = Wikipedia: een financiële beleggingstheorie om de rendementseis te bepalen, waarbij deze eis is 
opgebouwd uit een zogenaamd risicovrij rendement en een risico-opslag waarin het marktrisico besloten ligt)

2. de “Build-Up” methode voor niet - beursgenoteerde ondernemingen

BELANGRIJK: “I’ve been writing for ten years that the majority of US middle market companies are not 
creating shareholder value. Last year I proved that at least 80% of mid-sized companies are currently not 
generating returns on investment greater than their costs of capital. A long-term lack of value creation 
shows up in a variety of negative ways, such as fewer new jobs being created and reduced investment in 
the middle market” ... Rob Slee in “Midas Nation” op 20 october 2013 ...
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Bepalen van de vermogenskostenvoet “CAPM”

CAPM = kostenvoet voor het eigen vermogen (Ke) bestaande uit:

1. Risicovrije (risk free) rentevoet (Rf), waarbij de kans op het niet terug ontvangen 
van de hoofdsom buitengewoon klein is, meestal 20-jarige langlopende 
overheidsleningen (voorwaarde = goede financiële reputatie en voldoende liquide)

2. Extra risico vergoeding voor belegging in aandelen (op aandelen behoort een 
hoger rendement gehaald te worden dan op vreemd vermogen) d.m.v. toevoeging 
van een “gemiddelde marktpremie” (Pm)

3. Toevoeging van een Bèta (ß) coëfficiënt om rekening te houden met het risico van 
een individueel fonds (volatiliteit t.o.v. de markt)
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Voorbeeld:
Bepalen van de vermogenskostenvoet volgens de CAPM methode

De kostenvoet (Ke) van het eigen vermogen is gelijk aan:
1. de risicovrije rentevoet (Rf)
2. plus de marktpremie voor eigen vermogen (Pm) - ook “market - component 

genoemd
3. vermenigvuldigd met de Bèta (ß) van de desbetreffende onderneming
4. Ke = Rf + (Pm x ß)

Voorbeeld: 

De risicovrije rentevoet bedraagt 4%, de gemiddelde marktpremie bedraagt 5% en voor de 
onderliggende onderneming bedraagt de ß 1,3
Berekende kostenvoet van het eigen vermogen = 0,04 + (0,05 x 1,3) = 0,105 = 10,5%
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Kritiek op de CAPM methode

De CAPM - methode (capital asset pricing model):
• gaat uit van een efficiënte markt (ideale & constante eigen/vreemd vermogen 

verhouding)
• markt met relevante informatie die voor iedereen beschikbaar is
• vreemd vermogen altijd verkrijgbaar tegen de risicovrije rentevoet

Bèta (ß) wordt gemeten op basis van koersen, dus prijzen, en geen waarden
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De kostenvoet (Ke) van het eigen vermogen is gelijk aan:

a. De risicovrije rentevoet (Rf)
b. Plus de marktpremie voor eigen vermogen (Pm)
c. Plus specifiek risico (Spr) van de desbetreffende onderneming (kleine 

vennootschappen en bedrijfsspecifiek risico)
d. Ke = Rf + Pm + Spr

Voorbeeld: 

De risicovrije rentevoet bedraagt 4%, de gemiddelde marktpremie bedraagt 5% en 
het specifiek risico voor de onderliggende onderneming bedraagt 0,015
Berekende kostenvoet van het eigen vermogen = 0,04 + 0,05 + 0,015 = 10,5%
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Voorbeeld:
Bepalen van de vermogenskostenvoet volgens de Build-Up methode
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De Build - UP methode:

• Noodzaakt om een SWOT analyse op te maken om te kijken hoe onafhankelijk de 
onderneming haar eigen beleid kan uitvoeren ten behoeve van het bepalen van de 
stabiliteit van de geldstromen

• De SWOT analyse benadrukt vaak de afhankelijkheid van de onderneming, dus 
het gebrek aan alternatieven

• Specifieke risico opslagen in de praktijk variërend van 5 tot 7%

Het grote verschil met het CAPM bestaat uit het vervangen van de bèta door specifiek 
benoemde risico-opslagen (subjectief)
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Kritiek op de Build-Up methode


