
Antwerpen, 1 januari 2014

Beste Blog vrienden en trouwe lezers,

Het jaar 2013  komt weer eens ten einde.  Het was weerom een uitdagend en fantastisch jaar 
en uiteraard waren er zoals voor iedereen “Ups en Downs”.

Volgens Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, werd 2013 het jaar waarin de 
crisis overwonnen is en de economie aan het hernemen is.  Van Rompuy denkt dat de Euro-

pese economie het in 2014 beter zal doen.  Ook in landen als Spanje en Grie-
kenland zouden er volgens Van Rompuy tekenen van positieve groei te zien 
zijn.  “Beterschap zal te merken zijn in de loop van 2014”.  

Dit is echter nog niet te merken aan de werkloosheidscijfers geeft de voorzitter 
van de Europese Raad toe.  Daarvoor is nog meer tijd nodig: “in de hele euro-
zone, behalve Slovenië en Cyprus, gaan we naar positieve economische groei”.

Ondertussen voorspelt econoom Geert Noels "Minder maar beter".  Volgens Geert Noels  zul-
len we “wat we materieel verliezen maar winnen aan levenskwa-
liteit”.  De topeconoom voorspelde in 2008  met zijn boek Eco-
noshock de overstap naar een duurzame economie. “Daar zijn 
we volop mee bezig”.  Volgens de econoom gaan we moeilijke 
tijden tegemoet, maar dat moeten we toch in een breder per-
spectief plaatsen.  We zullen inderdaad financieel verarmen, 
maar onze levenskwaliteit zal erop vooruitgaan.  Het wordt een terugkeer naar de essentie.  
“De duurzaamheidsrevolutie is volop aan de gang”.

Het positivisme voor 2014 heb ik in een recente TED Youtube 
video gevonden.  Deze uiteenzetting heeft mij nu reeds één jaar 
energie cadeau gegeven, gratis voor niets!  Kijk zelf en geniet 
maar op: http://goo.gl/T1q0DA.  Chapeau voor Diane!  De 
boodschap die zij ons brengt, wens ik u ook van harte toe voor 
2014: Life is a journey, not the destination and we are on a one 
way street: “You have a dream and FIND YOUR WAY”.  Ondertus-
sen toch nog veel leesgenot!

Johan P. de Mey
Bacchuslaan 11
2600 Antwerpen
T +32 475 248 191
M valueplanme@icloud.com
W www.valueplan.me
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1. Feestelijk gepeins over de waarde van uw onderneming, in 5 stappen

Deze periode van het jaar is het geschikte moment om wat losjes te mijmeren over het prin-
cipe van “bedrijfswaardering”.

Tijdens mijn lange carrière kreeg ik vele malen de vraag van “hoeveel mijn bedrijf wel zou waard 
zijn”?  Afhankelijk van het geboden business model (starter, kleine onderneming, familiale on-
derneming), kwam ik tot het besluit dat het standaard antwoord op deze vraag, in vijf stap-
pen is samen te vatten;

1. Ofwel worden de activa (de zogenaamde “activa deal”), dan wel de aandelen van de on-
derneming verkocht (de “share deal”).  Deze beide methoden hebben zowel belangrijke 
voor- als nadelen en vereisen daarom specifieke benaderingen en toepassingen.  Een 
geschikte professionele beoordeling en inschatting van deze methoden, levert vaak een 
hogere bedrijfswaarde op.

2. Bij een bedrijfswaardering kunnen slechts drie dingen worden gewaardeerd: goodwill, 
bedrijfsactiva of onroerend goed.

3. Correcte financiële cijfers, o.m. jaarcijfers, zijn voor alle tussenkomende partijen essenti-
eel.  Deze cijfergegevens, die gebaseerd zijn op het verleden, moeten vaak aanvullend 
worden toegelicht, o.m. in verband met afwijkende toekomstverwachtingen.

4. Vraag en aanbod zijn vaak belangrijke waardebepalende elementen.
5. Een gedegen markt- en concurrentie analyse levert vaak een hogere bedrijfswaarde op.

Bottom line: het waarderen van uw onderneming, al of niet naar aanleiding van een mogelijke 
koop of verkoop, is zeker geen eenvoudige klus. Laat u tijdig en vakkundig begeleiden.

2. Het CEO debat: “Creativiteit” en “Out of the box thinking”

In deze Kerstaflevering hebben wij het over de noodzaak aan creativiteit en de risico bereid-
heid in het bedrijfsleven.

Creativiteit & Out of the box: het gesproken woord, met video, zegt vaak veel meer dan het ge-
schreven woord.  Een mooi voorbeeld ervan is de TED bij-
drage van Ken Robinson: “How schools kill creativity”, zie: 
http://goo.gl/hwKq.

Vooral de passage over het meisje dat in de tekenles zat, is 
pure out-of-the-box thinking, als volgt: … a little girl who 
was in a drawing lesson.  She was six and she was at the 
back, drawing, and the teacher said this little girl hardly ever 
paid attention, and in this drawing lesson she did.  

Waarde in F inance

                                                                                                                    Nieuwsbrief, november/december 2013 pagina 3/13

http://goo.gl/hwKq
http://goo.gl/hwKq


The teacher was fascinated and she went over to her and she said, “What are you drawing?” 
And the girl said, “I’m drawing a picture of God.” And the teacher said, “But nobody knows 
what God looks like.”  

And the girl said, “They will in a minute.”

Out of the box: Regina Dugan & Discouraging fear of failure, in haar TED bijdrage, zie 
http://goo.gl/DOQnK, vraagt Regina Dugan haar toehoorders “What would 
you attempt to do if you knew you could not fail?”… “Amazing things start 
to happen”!
Aansluitend hierop bracht Rob Slee een artikel hierover uit, zie LinkedIn 
Groups >Midas Nation >“Atlas Continues To Shrug” … Rand warned what 
would happen if the productive classes felt abused: they would stop wor-
king, go underground, or move to places where achievement is celebrated 

and they feel appreciated … Vertel mij welke kant ons CEO debat moet uitgaan?

3. Blockbuster BPost Christmas Movie, starring Johnny Thijs as CEO

Tijdens een stormachtige winterdag, ergens in de maand december, verloor een gerespec-
teerd beursgenoteerd aandeel plots 3% van haar beurswaarde.  Wij vernamen dat, na con-
sultatie van haar aandeelhouders en personeelsleden, de raad van bestuur besliste om haar 
CEO hals over kop te laten vertrekken, zeer tot ongenoegen van een aantal “captains of in-
dustry”.  

Dit plotse vertrek leest als een boeiende stomme film.  Vragen die hierbij opkwamen zijn:

1. wie waren de spelers?
2. was het acteertalent van deze spelers boeiend genoeg?
3. was het scenario verloop van de film realistisch genoeg?
4. hoe gaat de film eindigen?
5. zal deze film een breed publiek kunnen aanspreken en een kaskraker worden?

Internationale headhunters werden met bekwame spoed ingeschakeld om een ideaal profiel 
van de nieuwe CEO, als hoofdrolspeler, in een nieuwe film op te stellen.  

Deze shortlist van vrome wensen kwam door een gunstige zuiderwind op onze redactie te-
recht.

Wij geven hierna de inhoud ervan weer, onder de vorm van een ingekort persbericht.
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1. Kan het ideaal filmscenario geënt zijn op een voorspelbaar marktpotentieel?
2. Heeft het team dat deze film in goede banen zal leiden, zijn sporen hebben verdiend en 

staat het onder leiding van een zeer bekwame CEO?
3. Hebben de filmmakers reeds geld verdiend met hun eerdere producties?
4. Zijn deze filmmakers bekwaam en ondernemend genoeg om het business filmmodel ver-

der te ontwikkelen tot een winstgevende onderneming?
5. Werd de nodige aandacht geschonken aan een exit scenario voor deze onderneming en 

haar aandeelhouders?

Disclaimer: dit artikel is zuiver op fictie gebaseerd.  Elke verwijzing naar personen is louter toevallig. 
Ik ken u niet. Bent u het niet eens met dit artikel, stop dan met lezen.

4. Wat heeft de CEO van de NMBS te maken met “Linkerkantitis”?

Het loon van de huidige en de toekomstige CEOs van een aantal overheidsbedrijven, zoals 
Belgacom-Bpost en de NMBS, staat momenteel ter discussie, dus de “C” of kostenzijde er-
van.

Dringend tijd om terug te grijpen naar een quote van John P. Strelecky uit zijn boek “The Big 
Five for Life”.

John schrijft in dit boek dat “de meeste beslissingen in het leven op simpele rekensommen 
zijn gebaseerd” , meer bepaald het algoritme C+E<O.

1. Toevallig staat CEO voor “chief executive officer” (gedelegeerd bestuurder).
2. De C staat voor COST of kosten.
3. De E staat voor EFFORT of inspanning.
4. De O tenslotte staat voor OUTPUT of opbrengst, productie en het resultaat.

De meeste mensen (lees in dit verband vooral het frontpagina artikel uit de financiële krant De 
Tijd “Directeurs Belgacom verdienen dubbele van CEO“) houden zich vooral bezig met de C 
en de E en kijken zelden naar de O.  

Daar de C en de E aan de linkerkant van de bovenvermelde vergelijking staan, lijden dat soort 
“mensen” aan LINKERKANTITIS.

De moraal van het verhaal voor de huidige en de toekomstige CEOs:

1. Reken eerst uit of C plus E kleiner is dan O.
2. Kijk niet enkel naar de E, de inspanning die nodig is voor het bereiken van de O.
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Zolang O, de Output, de opbrengst, maar groter is dan C+E is de aanwezigheid van een uit-
stekende en goed betaalde CEO altijd de moeite waard, dus een goede investering. Het ge-
heel moet immers meer zijn dan de som der delen!

5. Moet de toekomstige CEO van Belgacom een “Schaap” zijn?

“You are a Sheep” luidt de titel van een keynote van Jef Staes, zie http://goo.gl/FCce4.  Het 
verhaal van Jef gaat over de overgang van een 2D wereld naar een 3D 
wereld, dus de abrupte verschuiving van het denkkader naar 3D 
smarts.

3D smarts zijn mensen die gepassioneerd zijn en talent hebben.  

Aansluitend op mijn eerder bericht over de “C+E<O” vergelijking, gaat het huidig CEO loon-
debat inderdaad niet enkel over de C maar wel degelijk over de O van “passie en talenten”.

No pain no gain, nu guts no glory en vooral niet mekkeren of “no sheeping”!

6. Moet ik mijn KMO bedrijf (laten) waarderen?

In een reeks thema artikelen over “Overnemen & Overlaten” commentarieert de locale Vlaam-
se financiële krant “De Tijd” de noodzaak aan professionele begeleiding bij bedrijfswaarde-
ring.

Deze behoefte is trouwens meermaals aan bod gekomen in onze Blog rubrieken van de afge-
lopen maanden.

In een ruimer perspectief, die het regionale karakter ervan ruim overstijgt, wordt deze nood-
zaak internationaal toegelicht in een aantal uitstekende recente artikelen in “Forbes” en de 
“Harvard Business Review”.  Vraag is dus of u uw bedrijf professioneel moet laten waarde-
ren?  Het antwoord hierop is JA zeker, immers:

1. zulke oefening maakt deel uit van het traditioneel (defensief) financieringsaspect voor 
KMOs,

2. doet u het spontaan niet zelf dan zullen anderen het noodgedwongen voor u moeten 
doen (bv. banken, bij estate planning, etc.),

3. als onderdeel van de voorbereiding van een goed georganiseerd overname proces,
4. als controlemiddel om na te gaan of uw project van “waarde creatie” nog altijd het goede 

spoor volgt.
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Het “financieringsaspect” zullen wij in een eerstvolgende bijdrage toelichten naar aanleiding 
van onze deelname aan het KMO-insider (www.kmo-insider.biz) panelgesprek van 21 januari 
2014 over de “Financiering van KMOs” (zie verder).

7. Kan ik door te dromen een KMO waarderen?

Bij KMOs wordt de techniek en de methodiek van bedrijfswaardering zeer vaak verkeerdelijk 
begrepen èn toegepast, terwijl de onderhandelende partijen zeker niet met waarde bezig zijn 
maar integendeel met de vaststelling van de prijs.

Waarde en prijs zijn twee totaal afwijkende begrippen en vaststellingen. Deze vaststelling is 
als het ware “een open deur intrappen”.

De meest aangewezen en theoretisch juiste benadering bij de waardering van een onderne-
ming is gebaseerd op de toepassing van de DCF (discounted cash flow) methode.  Lees en 
analyseer hiervoor mijn eerdere Blog bijdragen.

Voor de praktische toepassing van de DCF methodiek beginnen veel KMO-ers dan meestal 
te zweten, te tandenknarsen en vooral te mekkeren, argumenterend dat het inschatten van 
rendementseisen en potentiële groei toch niet mogelijk zouden zijn. 

Bovendien wordt er vlugjes aan toegevoegd dat inschattingen in deze barre crisistijden toch 
niet betrouwbaar zouden zijn.  Tijd dus om wat intellectueel tegengas te geven en het over 
waarde en betrouwbaarheid te hebben.

1. Stel, dat ik u een biljet van 100 EURO overhandig.  Bent u het dan met mij eens dat de be-
trouwbare handelswaarde ervan 100 is? Ja of neen?  Een logisch antwoord zou JA zijn, 
tenzij u halsstarrig zou blijven beweren dat de EURO een gigantisch bedrog is en totaal 
geen blijvende handelswaarde zou hebben, dus een fata morgana.

2. Stel dat ik u als tegenprestatie voor een bepaalde dienst vergoed met 100 aandelen van 
een relatief jong start-up bedrijf, dat bovendien verlieslatend is en dat tracht zaken te doen 
in een zeer onzekere macro-economische omgeving.  Zou u dan deze vergoeding aan-
vaarden? Ja of neen? Indien uw antwoord NEEN zou zijn, vertel ik u erbij dat het over 100 
aandelen Twitter gaat.  Zou u dan alsnog deze vergoeding niet aanvaarden?

Vraag: hoe werden deze TWITTER aandelen naar aanleiding van de recente beursgang ge-
waardeerd (cf. IPO) of na de beursgang ervan verhandeld?  

Na de beursgang is easy en voor de hand liggend, daar speelt immers de logica (of onlogica) 
van de publieke markten.  Vooraleer tot de beursgang (IPO) en de mogelijke waarde ervan 
werd beslist, hebben een aantal partijen “gedroomd”.
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Deze dromen gebeurden in een speciale kamer, die ik gemakshalve de “Dreaming Room” zal 
noemen.

In deze droom kamer werd door de aanwezige(n) luidop gedroomd o.m. over het business 
concept, de regionale en internationale verspreiding en gebruik, de potentiële marktaandelen, 
de concurrenten, de doorbraak van mobiele tools en platformen, mogelijke overnames, re-
search en development uitgaven, etc.

Het resultaat was een succesvolle beursgang, zoals u hebt kunnen merkten.  Zou u vandaag 
nog steeds aandelen Twitter weigeren als vergoeding?  Indien uw antwoord JA zou zijn, heb 
ik een “gouden tip” voor u en uw team = “begin te dromen”. 

Pas dit toe bij het opstellen van uw business plan en zeker ook bij de waardering van uw on-
derneming.  In deze “droom kamer” denkt u na over de visie die u hebt voor uw onderne-
ming, u visualiseert als het ware uw droom, vb. u wil een drukkerij activiteit beginnen of over-
nemen: waarom wenst u dit te doen, wie heeft er baat bij, wat gaat deze activiteit betekenen 
voor u en uw medewerkers, etc.  Pas nadat u deze gevisualiseerde droom hebt gezien en 
begrepen, kunt u overgaan tot het uitschrijven van uw strategisch concept.

De manier van denken en aanvoelen van deze droom, dus uw houding, zal het succesvol verschil 
uitmaken.

8. Hoe begint een ondernemer aan de voorbereiding voor de overdracht van zijn bedrijf?

Wij oriënteren ons al jarenlang op familiale KMO ondernemingen.  Op 14 januari 2014 (zie 
verder) nemen wij deel aan een panelgesprek over dit gespecialiseerd onderwerp, georgani-
seerd door KMO-insider (www.kmo-insider.biz).

Hierbij alvast de basisbeginselen ervan die wij onze panelleden nu reeds wensen mee te ge-
ven.

Immers, de overdracht van uw bedrijf is een belangrijk proces en omvat 4 grote “waarde ver-
hogende” elementen.

1. De emotionele-financiële beslissing tot overdracht: waarom wenst u over te dragen, 
wanneer wenst u over te dragen, aan wie wenst u over te dragen, welke prijs hebt u in 
gedachten voor de overdracht?

2. De voorbereiding van de overdracht van het bedrijf: cosmetica, in de positieve en ruime 
zin van het woord, is hier belangrijk, meer bepaald hoe attractief de over te dragen on-
derneming wel is.
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3. De economische waardering van het bedrijf.  Noteer in dit verband vooral dat prijs en 
waarde niet gelijk zijn en dat het opstellen van budgetten en concurrentie analyses zeer 
belangrijk kunnen zijn.

4. De overdracht van het bedrijf zelf: het zoeken van mogelijke kopers en de besprekingen 
en onderhandelingen hiervoor, inclusief de hierbij behorende overeenkomsten.

Deze 4 elementen maken deel uit van ons binnenkort te verschijnen nieuw boek in e KMO TIPS serie 
“16 Waarde-verhogende tips voor KMOs: van theorie tot toepassing.”

9. Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met financiële mensen

Recent namen wij als overname- en waarderingsdeskundige deel aan een panel discussie 
samen met een aantal collega financiële experts, georganiseerd door KMO-Insider.   

Naar aanleiding van deze boeiende en zeer verhelderende samenkomst, hebben wij vooral de 
nadruk gelegd op:

1. de macro-economische aspecten van een mogelijke relance,
2. de nood aan professionele financiële begeleiding van en aan KMOs,
3. de behoefte aan een financiële cash flow (geldstroom) planning van deze KMOs,
4. een betere en aangepaste industrie kennis door banken,
5. meer professionalisme van banken tegenover KMOs en vice versa.

In januari 2014 nemen wij weerom deel als deskundige aan een ander panel gesprek, ditmaal met 
als onderwerp “De overname problematiek en familiale ondernemingen”.  Wij houden u op de hoog-
te!

10. Wat hebben “Il Cavalieire” en Italië te maken met vooruitgang?

In mijn eerdere Blog bijdragen heb ik de accenten gelegd op onze evidente Belgische pijn-
punten inzake het spijtige ontbreken van de verspreiding van moderne kennis over de “Waar-
dering van Ondernemingen”.

Samengevat komt mijn vaststelling voor deze tak van sport neer op:

1. een Kerstmarkt mentaliteit (cf. veel lichtjes & glühwein, maar weinig inhoud),
2. achterhaalde en niet gefundeerde technieken en methoden (is “Schmalenbach” het merk 

van een Mercedes Oldtimer?),
3. een enorm corporatisme en vooral veel mekkeren (“ik ben een schaap”, zoals Jef Staes 

zou zeggen).
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Niettegenstaande onze Italiaanse Charel “Silvio Berlusconi” zich momenteel in het oog van de 
storm bevindt, gaat men er in Italië op het vlak van “Bedrijfswaardering” sterk op vooruit.  Ge-
tuige de zeer recent gehouden 2de internationale conferentie “CONFERENZA INTERNAZIO-
NALE OIV DI VALUTAZIONE D’AZIENDA”, zie http://goo.gl/i0bMU0.  Op dit congres waren 
sprekers en organisaties met naam en faam aanwezig, zoals:

1. Christopher Mercer met een bijdrage over “The Integrated Theory of Business Valuation” 
en

2. Roger Grabowski van Duff & Phelps over “Expected Cash Flows and Valuation”.
3. zie de overige sprekers en bijdragen op de bovenvermelde URL.

Samen hebben zij er een LAP op gegeven, Silvio Stijl of zoals nu recent in Duitsland met “Die 
Grosse Koalition”.  Ja, je hebt gelijk Jef: “If you put fences around people, you get sheep” – No 
Sheeping!

11. Zijn onze KMOs succesvol?

In november ll. is het KMO-connected congres doorgegaan, zie www.kmo-connected.biz.

Dit was een uitstekend moment om recente bevindingen van een EY onderzoek in de USA te 
toetsen aan onze regio mogelijkheden.

Uit dit onderzoek, “The Vital Entrepreneur” (zie http://goo.gl/14PgiQ), kwam EY tot een aantal 
markante bevindingen voor o.m.;

Private, dus niet beursgenoteerde, ondernemingen:

1. zijn flexibel en vaak marktonafhankelijk,
2. zijn niet aan externe kapitaalsvereisten gebonden,
3. opereren op basis van de lange termijn,
4. opereren met een focus op de beheersing van cash flow (geldstroom) en werkkapitaal,
5. kijken naar externe financiering om hun groei te financieren, onder meer via PE (private 

equity) en VC (venture capital),
6. groeien snel en focussen hiervoor op nieuwe markten,
7. bij groei wordt vooral naar acquisities gekeken en naar de verbetering en versterking van 

de kapiaalsstructuur (debt/equity verhouding).

Familiale ondernemingen daarentegen:

1. hebben een zeer groot aanpassingsvermogen,
2. hebben conservatieve groeistrategiën,
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3. focussen vooral op stabiliteit en continuïteit,
4. opereren op basis van de zeer lange termijn,
5. steunen vooral op interne- en bankfinanciering.

Benieuwd of de aangekondigde vraagstellingen in grote lijnen ook tot deze bevindingen gekomen 
zijn?

12. Een uitstekend product maken en klanten zoeken die het willen kopen?

Deze boude uitspraak verspreidde een succesvolle Vlaamse ondernemer, die recent meer-
maals in het nieuws kwam, als ultieme ondernemingsstrategie.

Zoals u allen, lezen wij ook o.m. de lokale kranten en volgen wij ook de nieuwsberichtgeving 
op de voet.  

Wat lezen wij nu in de financieel-economische pers over België (?);

1. Te weinig werkenden.
2. Kosten van vergrijzing te hoog in vergelijking met andere landen.
3. Begrotingstekort is te hoog.
4. Te hoge loonkosten (lasten op arbeid).
5. Lasten op bedrijven moeten naar omlaag.
6. Begrotingsmaatregelen zijn onvoldoende structureel.
7. Overheidsschuld is te hoog.
8. Grotere economische duurzame groei nodig, huidige is veel te laag en de vooropgestelde 

economische groei voor 2014 van 1% is onvoldoende om de werkloosheid te stoppen.
9. België is een kleine open economie.
10. België moet competitief zijn om te kunnen exporteren.
11. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om onze concurrentiekracht te verhogen.
12. Ernstige maatregelen zijn nodig voor de verbetering van de concurrentiekracht.

Bij 12 stop ik noodgedwongen deze depressieve litanie.

Vraag: bij het opstellen van uw jaarlijkse ondernemingsbegroting (cf. budget & business plan-
ning) voor 2014 zult u “groei” moeten inplannen, alhoewel groei alleen niet zaligmakend is.  
Maar kwalitatieve groei is wel een “waarde-verhogende” en dus “waarde-bepalende” factor 
voor uw onderneming.  Hoe gaat u dit kunnen realiseren als u de bovenvermelde 12 punten 
in gedachten meeneemt?

Conclusie: door een uitstekend product te maken en klanten te zoeken die het willen kopen – het-
zelfde alternatief is trouwens ook voor “diensten” van toepassing.
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13. Nieuw boek “16 Waarde-verhogende tips voor KMOs”

Eindelijk komt ons nieuw boek begin volgend jaar uit.  Wij hebben gemakshalve gekozen voor 
het iBooks formaat, zodat apparaten onder het iOS platform (Mac OS, iPhone & Ipad) dit zul-
len kunnen visualiseren.  Ook zal een pdf versie ter beschikking worden gesteld.

14. Argos Mid-Market EBITDA Index met 6,7x stabiel gebleven

De Argos Mid-Market Index voor het 3de trimester van 2013 werd gepubliceerd.  Lees de 
bijlage op: Argos Mid-Market 20130930.

Deze index, vastgesteld op basis van de EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van 
de marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.  In vergelijking met het 
2de kwartaal van 2013 zijn deze marktwaarden stabiel gebleven.

15. In het Nieuws: panelverslag KMO-Insider

In de maand januari 2014 nemen wij deel aan een expertenpanel met als onderwerpen:
-“Overname en Familiale Opvolging” (14 januari 2014),
-“Financiering van kmo's” (21 januari 2014).
Publicatie in KMO-Insider volgt dan wat later in het 1ste kwartaal van 
2014.
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Wie zijn wij?

Valueplan: KMO Financiering, Overnemen & Overlaten en Waardering van Ondernemin-
gen

Op basis van onze > 30 jaar ervaring, zowel nationaal als internationaal, in “Accountancy & 
Audit” richten wij ons vooral naar;

1. Het voorbereiden en begeleiden van financiële audits en due diligence onderzoeken.
2. Het voorbereiden en begeleiden bij de opstelling van uw data room.
3. Het opstellen van een financiële planning en van business plans.
4. De voorbereiding en de begeleiding van de aanvraag van uw dossier voor een bankkre-

diet.
5. De waardering van uw onderneming bij acquisitie of verkoop.
6. De algemene financiële begeleiding bij de financiering, acquisitie, verkoop en reorganisa-

tie van een onderneming.
7. Optreden als partijdeskundige voor accountants, bedrijfsrevisoren en advocatenkantoren 

bij o.m. bijzondere onderzoeken en geschillen tussen partijen.

Door onze kleinschaligheid, ervaring & vakkennis en meertaligheid, werken wij snel en effi-
ciënt.

“Valueplan” (www.valueplan.me) wordt geleid door Johan P. de Mey, Overname Adviseur & 
Investment Consultant - MSc Master of Business Valuation (MBV).

Johan is bereikbaar op het mobiel nummer +32 475 248 191 ofwel per mail op 
v a l u e p l a n m e @ i c l o u d . c o m , o f o p w w w . f a c e b o o k . c o m / j d m e y e n o p 
www.linkedin.com/in/johandemey.
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