WAARDE MANAGEMENT

Kijk op Waarde met
De Hooge Waerder Corporate Finance
U bent ondernemer en hebt een mooi bedrijf. Dag en nacht ben u aan het werk om uw bedrijf nog succesvoller te
maken en te houden. De vraag ‘wat is mijn bedrijf waard?’ zal geregeld door uw hoofd gaan. Hoe gaaf zou het zijn
als u weet aan welke knoppen u kunt draaien om de waarde van uw bedrijf te optimaliseren. Zodat u ook daar uw
strategie op kunt bepalen de komende jaren en de focus kunt bepalen.
Wij ontwikkelden een tool ‘Kijk op
waarde’ om u inzicht te geven in de
waarde bepalende factoren van uw
bedrijf en het effect van deze factoren op de
waarde van uw onderneming. Ons doel: U te
ondersteunen uw bedrijf meer waard te maken.

WAARDE MANAGEMENT
De meest voorkomende reden voor het opstellen van een waardering is eigendomsoverdracht
(geheel of gedeeltelijk) van een onderneming.
Een waarderingsrapport geeft u inzicht in de
waarde van de onderneming, waarvan vervolgens een koopprijs afgeleid kan worden. Echter
nog interessanter is hoe deze waarde kan worden geoptimaliseerd voordat u tot verkoop
overgaat. Dit wordt ook wel waarde management genoemd. De factoren die invloed hebben
op de waarde en waarmee de waarde geoptimaliseerd kan worden, heten ook wel de value drivers.
Iedere onderneming beschikt over deze value
drivers. Door de focus te leggen op de value drivers in de onderneming en deze te verbeteren
kan de waarde van de onderneming verhoogd

worden. Indien u de value drivers optimaliseert, dan is de kans het grootst dat u de door u
gewenste koopprijs realiseert bij de verkoop
van uw onderneming. Op deze manier voorziet
een waardering in twee behoeftes:
• het geeft inzicht in de huidige waarde;
• het geeft de richting aan naar optimalisatie
van de waarde in de toekomst.

KIJK OP WAARDE
Het maken van een waardering vergt een diepgaand onderzoek naar de onderneming.
Hierdoor zijn deze trajecten vaak tijdrovend,
waarmee ook aanzienlijke kosten gepaard gaan.
Om ondernemers hierin tegemoet te komen,
heeft De Hooge Waerder Corporate Finance
een model gemaakt: Kijk op Waarde. Met dit
model kan een onderneming op hoofdlijnen geanalyseerd worden en kunnen value drivers geidentificeerd worden. Voorbeelden van value
drivers waar we rekening mee houden zijn bijvoorbeeld omzet, bruto marge, arbeid, investeringen, werkkapitaal, afnemersrisico,
afhankelijkheid management et cetera.
De value drivers die gehanteerd worden in het

“Door de focus te leggen op de value
drivers in de onderneming en deze te
verbeteren kan de waarde van de
onderneming verhoogd worden”

Kijk op Waarde model, zijn afhankelijk van het
soort of type bedrijf dat u heeft. Bij dienstverleners is een voorraad meestal niet van toepassing en daarmee ook niet de voorraadtermijn
als value driver. Een debiteurentermijn is over
het algemeen niet van toepassing bij ondernemingen die direct aan consumenten verkopen.
Met het hanteren van een basis scenario en een
alternatief scenario in het Kijk op Waarde
model, kan de invloed van bepaalde value drivers op de waarde van uw onderneming in
beeld gebracht worden. Hiermee geeft het
model u als ondernemer op hoofdlijnen inzicht
in uw onderneming, waarmee u aan de slag
kunt om de bedrijfsvoering en daarmee het
rendement te verbeteren.
Is uw interesse gewekt? Wij vertellen u graag
meer. Bel of mail Els van der Werf (0651248845/ EvdWerf@dehoogewaerder.nl).
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