
Antwerpen, 11 november 2013

Geachte trouwe lezer,

De analogie met “het levenslicht zien, verouderen, ziek worden en dan sterven: de levenscyclus van 
een onderneming”, is gebaseerd op een Chinees spreekwoord (⽣生, ⽼老, 病, 死).

De afgelopen maand kwamen deze diverse levensfazen over 
het verouderingsproces  van een onderneming in onze diverse 
blog bijdragen uitgebreid aan bod.

Bij het proces van verouderen hoort ook het proces van het 
falen, maar zeker ook het proces van de wedergeboorte.  Pas 
hiervoor het “Midas” principe toe of populairder gezegd, de 
“Head and Shoulders” shampoo strategie van “rinse, lather, 
repeat”, of in het Nederlands “goed spoelen, goed laten schui-

men en herhalen ... immers alleen door te falen kan succes worden gebouwd, kijk maar naar 
wat Steve Jobs en Apple Inc. hiermee hebben bereikt!

Ondertussen weten wij allemaal zeer goed dat de Sint genetisch 
niet verouderd en dat hij zich deze dagen kan ontfermen over de 
dotatie van Albert II, terwijl onze Noorderburen meer dan druk bezig 
zijn met de “houdbaarheidsdatum” van hun “Zwarte Piet” fenomeen 
en met de cruciale vraag of hij dit jaar ook wel “oorbellen” zou mo-
gen dragen? 

TWEET: zou de goede brave Man trouwens eveneens in Twitter aan-
delen hebben belegd (zie NYSE symbool “TWTR”)?

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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Wat hebben Google en OKR te maken met het succes van uw onderneming?

Recente l i j k bezoch t i k de webs i te van G o o g l e Ve n t u r e s 
(http://www.googleventures.com). Het bekendste product van Google 
Ventures is Google Glass.  Wat mij vooral opviel, naast de frisse en uit-
dagende website layout, was de beschikbaarheid van de gratis “Startup 
Lab” videos”, onder meer over OKRs?  “OKR” is de afkorting van “Objectives 
and Key Results”.

Bedrijven leven en sterven, o.m. door het bereiken van hun doelstellingen.  “OKR” is een 
techniek die een aantal Silicon Valley bedrijven, o.m. Google, hanteren om hun OKRs op een 
eenvoudige, duidelijke en transparante wijze te formuleren en voor te stellen.  

De OKR techniek werd uitgevonden door Intel en gepopulariseerd 
door durfkapitalist John Doerr van “Kleiner Perkins Caufield Byers” 
(http://www.kpcb.com).  Het idee is, dat uw onderneming, afdeling, 
team en medewerkers niet alleen hun doelstellingen identificeren, 
maar ook de belangrijkste resultaten identificeren voor het bereiken 
van die doelstellingen.  Dus een duidelijke strategie (qualitative bena-
dering) uittekenen en de meetbare resultaten (quantitative key results 

benadering) definiëren.  

Wat zijn dan de voordelen van OKRs?:

- het disciplineert het (na)denken,
- het verbetert een meer accurate communicatie (o.m. voor het meten van vooruitgang),
- het laat uw organisatie beter in de pas lopen.

Bij het waarderen van een onderneming wordt niet enkel naar het cijfermatige gekeken (quan-
titative) maar eveneens naar het kwalitatieve (qualitative).  

Dit zijn bovendien eveneens de twee kernfactoren die bancair bepalend zijn voor de vaststel-
ling en het nakomen van de Basel II/III normen.

Wanneer u een onderneming acquireert en dus ook waardeert, koopt u immers niet enkel 
wat in het verleden werd gerealiseerd, maar in tegendeel, wat het actueel en mogelijk toe-
komstig potentieel is.  Lees ook de “tree analogy” hierna.

Bron: Google Ventures en Startup Labs (zie URLs hiervoor).
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Het levenslicht zien, verouderen, ziek worden en dan sterven: de levenscyclus van een onderneming 
(deel I)

Deze analogie is gebaseerd op een Chinees spreekwoord (⽣生, ⽼老, 病, 死).  In deze vervolg 
bijdrage gaan wij in op de “verouderingsfactor”.

Hierover heeft Global Age Watch een omvangrijke studie gepubliceerd: hoe vergaat het ouder 
worden in ons land?

Global Agewatch, index 2013, meet de kwaliteit van het leven en het 
welzijn over de hele wereld, met een wereldwijde rankingslijst.  Bel-
gië staat 24ste op de totale ranking.  Lees vooral de samenvatting in 
“Overview”.

Oordeel zelf welke gevolgen wij hieraan kunnen koppelen voor de 
familiale opvolging van onze KMO’s.

Bron: http://www.helpage.org en kies vervolgens uw taal.

Het levenslicht zien, verouderen, ziek worden en dan sterven: de levenscyclus van een onderneming 
(deel II)

Op basis van de studie van “Global Age Watch”, kan naar de “tree analogy” worden verwe-
zen, in ons geval verwijs ik naar de analogie of overeenstemming met een “fruitboom”.

Wat heeft een fruitboom te maken met het verouderingsproces van een onderneming en be-
drijfswaardering?

Wanneer u een onderneming verwerft en dus ook moet waarderen (althans daar ga ik van 
uit), koopt u immers zeker niet enkel wat in het verleden werd gerealiseerd, maar in tegen-
deel, wat het huidig en toekomst mogelijk potentieel is.

Fruit, de eetbare vruchten van een boom, is grotendeels het resultaat van het verleden in een 
vorige levensfase van de boom, dus van een goede oogst.  Dit geldt ook evenzeer voor de 
winst die een bedrijf produceert.  Dit bedrijfsresultaat, winst of fruit dus, geeft een indicatie 
van de zichtbare gezondheid van de boom voor een bepaald oogstjaar.  Fruit, zoals winst, is 
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immers de beloning voor de goede oogst van het afgelopen seizoen 
(boekjaar voor een bedrijf).  Ook kunnen de takken en de stam van de 
boom worden vergeleken met de balans en de resultatenrekening van 
een onderneming.  Deze gestandaardiseerde cijfermatige opstellingen 
weerspiegelen het verleden en het heden van de gezondheid van de 
boom en de onderneming.  Maar dit beeld is niet compleet zonder een 
indicatie te geven van het vermogen van de boom om in de toekomst 

vruchten te produceren.
Voor een bedrijf betekent dit de capaciteit om toekomstige winsten en positieve geldstromen 
(cash flows) te kunnen genereren.

Om het geheel in een breder perspectief te kunnen zien en de toekomstige oogstmogelijkhe-
den van de boom te kunnen voorspellen, moet rekening worden gehouden met het gedeelte 
van de boom dat ondergronds is gelegen, met het wortelstelsel, evenals met andere externe 
omstandigheden zoals regen, zon, bemesting, etc. die het verder gezond bestaan van de 
boom zouden kunnen beïnvloeden.

Een soortgelijke redenering is van toepassing bij het analyseren naar de gezondheid van be-
drijven.  Denk bv. onder meer maar aan niet zichtbare elementen, zoals merknamen en ande-
re immateriële vaste activa, die (nog) niet op de balans worden getoond en toch “onder-
gronds” in het “wortelstelsel” aanwezig zijn.

In de volgende en derde bijdrage zullen wij het hebben over de 3 belangrijke levensfasen van 
een onderneming.

Bron: Corporate Valuation, Prentice Hall, 2nd Edition.

Het levenslicht zien, verouderen, ziek worden en dan sterven: de levenscyclus van een onderneming 
(deel III)

In een eerste inleidende Blog aflevering sprak ik u over de succesfactoren van een onderne-
ming, vervolgens in een tweede bijdrage met een knipoog naar de analogie gebaseerd op 
een Chinees spreekwoord (⽣生, ⽼老, 病, 死).  Vervolgens kwam de analogie met het “veroude-

ringsproces” en de “fruitboom” van een onderneming aan 
de beurt.  De fundamenten van Corporate Finance kun-
nen eveneens samengevat worden in deze 3 fazen of 
keuzes:
- de investeringsbeslissing,
- de financieringsbeslissing,
- de dividend keuze of beslissing.
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Deze 3  keuzemogelijkheden beïnvloeden ook de wijze waarmede naar de waarde van onder-
nemingen wordt gekeken.

Over 16 fouten bij het waarderen van ondernemingen (deel I)

In België bestaat geen ernstige noch een grondige opleiding voor financiële waarderingsspe-
cialisten, dit in tegenstelling tot bv. bij onze Noorderburen.  In Nederland hebben onze be-
roepsgenoten zich verenigd in het NIRV (www.nirv.nl) = Nederlands Instituut voor “Register 
Valuators”. Ook worden door het NIRV o.m. diverse waarderingsmethodes aanbevolen.  Bel-
gië hinkt dus zwaar achterop.  Klassieke accountants- en bedrijfsrevisoren opleidingen vol-
doen al lang niet meer aan de snel wijzigende professionele normen en eisen die aan finan-
ciële waarderingsspecialisten worden gesteld.

Deze ernstige Belgische professionals kijken daarom al veel langer over het “haagje” naar 
vooral de jarenlange ontwikkelingen in het buitenland.  Vooral de USA zijn hierin uiteraard de 
koploper (minstens 30 jaar voorsprong), maar sinds kort nemen de ontwikkelingen bij het IVS 
(International Valuation Standards) aan belang toe.  Ondertussen zijn een aantal rechters en 
rechtbanken in de US steeds meer geïnteresseerd in de kwaliteit van waarderingsrapporten.

Zeer recent commentarieerde het professionele vaktijdschrift “The Value Examiner” over “Te 
vermijden fouten bij het waarderen”.  Hierbij in een eerste bijdrage een opsomming, met wat 
passende commentaren:

1. Detailleer het waarderingsverslag grondig en zorg vooral voor een passende en een lo-
gische onderbouw van de gebruikte waarderingsmethode(s) en de waarderingsconclu-
sie.

2. Een simpele verwijzing naar de bestaande rechtspraak voor de toepassing van zoge-
naamde “discounts”, o.m. van toepassing bij minderheidsbelangen, meerderheidsbe-
langen, blokkeringen, etc. worden als onvoldoende beschouwd.

3. Het uitsluiten van een aantal ondernemingen en referentiepunten bij de toepassing van 
de waarderingsmethoden van “comparables” en “guideline company” benaderingen, 
moeten worden aangetoond.

4. Elke aanname of veronderstelling moet grondig worden gesubstantiveerd en worden 
onderbouwd.

5. Indien een aantal waarderingsmethoden worden gebruikt, dienen het onderling belang 
en de gebruikte wegingen ervoor te worden aangetoond en te worden toegelicht.

Bron: “The Value Examiner”, July/August 2013, “16 Mistakes to Avoid in Valuations”. De 
Tweede bijdrage volgt hierna.
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Van 16 naar … 119 te vermijden fouten bij het waarderen van ondernemingen (deel II)

Ik gaf eerder aan dat er in België geen ernstige en grondige onder-
bouwde vakopleiding voor financiële waarderingsspecialisten bestaat, 
dit in tegenstelling tot bv. bij onze Noorderburen.

Hierna volgen de overige pijnpunten en commentaren die het profes-
sionele vaktijdschrift “The Value Examiner” over “Te vermijden fouten 
bij het waarderen” publiceerde.

6. Geen of onvoldoende gemotiveerde verantwoording van de gebruikte disconto percen-
tages of kapitalisatieratio’s.

7. Geen vermelding van de gebruikte “guideline company” data.
8. Onvoldoend inlevingsvermogen in het te waarderen dossier: “failure to think as investor”.
9. Gebrek aan onafhankelijkheid.
10. Onjuiste industriële verwijzing of typologie van de te waarderen onderneming (“classifi-

cation”) en bv. het gebruik van de juiste SIC code.
11. Inconsistente opbouw en verantwoording van het waarderingsverslag en de conclusies 

ervan.
12. Onvoldoende toelichtingen en verantwoordingen bij de gebruikte veronderstellingen (as-

sumpties) en definities.
13. Ongepaste verwijzing naar hypothetische transacties.
14. Ongebruikelijk en niet aagepast gebruik van het werk van andere collega’s (waarde-

ringsdeskundigen).
15. Het steunen op irrelevante rapporten, documenten en onderzoeksresultaten.
16. Het gewoon "lukraak" uitkiezen en gebruik van “valuation multiples”.

Eén van de schrijvers van dit artikel L. Paul Hood Jr. heeft over dit onderwerp ook een boek 
uitgebracht "A Reviewer's Handbook to Business Valuation - Practical Guidance to the Use 
and Abuse of a Business Appraisal".

Mochten de bovenvermelde 16 "Te vermijden fouten" u toch nog onvoldoende overtuigen, 
verwijs ik naar de relatief recente paper (januari 2013) van Pablo Fernandez over dit onder-
werp “119 Common Errors in Company Valuation” … werk aan de winkel! … dus “bedrijfs-
waardering” is dan toch een (zwaar onderschat) “vak”?

Bron: Artikel op basis van “The Value Examiner”, July/August 2013 (pages 9-13), “16 Mis-
takes to Avoid in Valuations” (abonnement verplicht) & Pablo Fernandez, 119 Common Errors 
in Company Valuation”.
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In het Nieuws

Panelverslag KMO-Insider: eerder deze maand namen wij deel aan een expertenpanel met als 
onderwerp “Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met 
financiële mensen”.  Publicatie volgt in de loop van de maand november 
2013.
Week van de Bedrijfsoverdracht: In de week van 21/10 waren wij co-gast-
spreker op het seminarie "Waardebepaling voor de KMO”.  Deze voor-
dracht was een initiatief van het Agentschap Ondernemen 

(www.agentschapondernemen.be) en had plaats in Genk, bij collega Eddy Claesen, Familie-
adviseur.  

Onze gratis presentatie kan nog steeds gedownload worden vanaf onze Blog op 
www.valueplan.me.
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Wie zijn wij?

Valueplan Corporate Finance

Wij zijn onafhankelijke financieel-economische deskundigen gericht op KMO ondernemingen. 

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

Wij begeleiden ondernemers, bedrijven en collega’s in het KMO segment o.m. bij:

1. Het voorbereiden en begeleiden van financiële audits en financiële due diligence onderzoeken 
(zogenaamde boeken- of zorvuldigheidsonderzoek), inclusief bedrijfsaudits voor het stroomlij-
nen van bedrijfsprocessen.

2. Het begeleiden en uitvoeren van financiële en business planning.
3. De waardering van ondernemingen (bedrijfswaardering).  In Nederland werken wij hiervoor samen met 

onze collega deskundigen van “Meerwaarde Finance” (http://www.meerwaardefinance.nl), vooral voor meer com-
plexe waarderingen en voor het “vier-ogen” principe.

4. Begeleiding van KMO’s bij de financiering, acquisities, verkoop en reorganisatie, alsmede voor 
de familiale opvolging, in samenwerking met collega Eddy Claesen, Familieadviseur en Media-
tor.

Sinds kort bieden wij ook deze diensten aan als partijdeskundige.  Accountants en accountantskantoren, 
bedrijfsrevisoren en revisorenkantoren, advocaten en advocatenkantoren kunnen op ons beroep doen om 
onder meer waarderingen te onderzoeken en te evalueren.

Wij werken , zowel Nationaal als Internationaal, samen 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 en 
deskundige, Investment Consultant en MSc Master of Business Valuation (MBV).  Johan is be-
reikbaar op het mobiel nummer +32 475 248 191 ofwel per mail op johandemey@icloud.com.
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