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Opties vergelijken
De NCW-methode is bij uitstek geschikt om de verschillende opties die
je bij een investering ter beschikking
staan door te rekenen en met elkaar te
vergelijken. De berekening maakt meteen inzichtelijk welke investering het
meeste rendement oplevert. Neem het
voorbeeld van een op- en overslagbedrijf dat de opslagcapaciteit met een
derde wil uitbreiden. De vraag is dan
natuurlijk in de eerste plaats wat de
investering kost en wat die gaat opleveren, maar misschien ook of het in
dit geval gunstiger is om een nieuw
magazijn neer te zetten op een nieuwe
locatie, of om een bestaand magazijn
deels te slopen en uit te breiden. Een
NCW-analyse kan uitsluitsel geven
over de meest rendabele optie of zelfs
aantonen dat in het ene geval sprake
is van waardevernietiging en in het
andere van waardecreatie. Ook vormt
de analyse een goed uitgangspunt in
prijsonderhandelingen met klanten,
omdat de berekening aangeeft vanaf
welke prijs de opslag rendabel is. Wellicht gaat het om waardevolle zakenrelaties die je niet wilt teleurstellen,
maar de cijfers geven aan: voor een
lagere prijs kán het gewoon niet.
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Synergievoordelen
Bij het doorrekenen van een voorgenomen investering draait het in feite
om drie zaken: welke nieuwe geldstromen levert de investering op? Wat
moet je ervoor opgeven? En welke
synergievoordelen ontstaan er met de
bestaande activiteiten? Stel dat een
glastuinder zijn kassencomplex wil
uitbreiden met een kas van tien hectare, maar een bestaande kas van vijf
hectare moet verkopen om de financiering rond te krijgen. Dan neem je bij
de waardebepaling van de investering
de geldstroom die de verkochte kas in
de toekomst nog zou genereren in de
berekening mee als negatieve waarde,
en de verkoopopbrengst als positieve
waarde. Anderzijds is de nieuwe kas
efficiënter dan de oude kas en levert
de uitbreiding schaalvoordelen op.

Mogelijk komt de tuinder zelfs in een
gunstiger grootverbruikerstarief terecht voor gas en elektra. Een NCWanalyse houdt kortom rekening met
alle toegevoegde geldstromen die
ontstaan als gevolg van de investering.
De contant gemaakte geldstromen
schetsen samen een helder beeld, op
basis waarvan partijen zich een gefundeerd oordeel kunnen vormen over
de economische haalbaarheid van de
investering. De berekening maakt het
mogelijk om de diverse opties goed
tegen elkaar af te wegen en kan daarnaast een realistisch en onderbouwd
startpunt zijn in onderhandelingen met
afnemers en leveranciers. En last but
not least kan de analyse zorgen voor
een soepel financieringstraject.

Mystery man koopt
zwakke modehuizen
Wat Jürgen Spies precies drijft is onbekend, maar lef kan hem niet ontzegd worden. De nagenoeg onbekende ondernemer kocht in korte
tijd 120 damesmodezaken. Gezien de malaise bij kledingwinkels een opvallende investering. Vooral in het grijze middensegment regent het
faillissementen. Denk aan Mexx en Miss Etam.
Zwakke bedrijven vlottrekken
Spies’ investeringsmaatschappij O&C richt zich op het vlottrekken van bedrijven die in financiële moeilijkheden zijn geraakt. Hij kocht eerder
enkele reisbureaus en een industriële dienstverlener, en dit jaar Witteveen Mode en Purdey. Beide modeketens hebben een moederbedrijf dat al jaren verlies laat. Overigens draaide de rechter de aankoop van Purdey eind april alweer terug. Volgens de advocaten van de
curatoren was de € 250.000 die O&C voor de Purdey-winkels betaalde veel te weinig voor dit enige winstgevende onderdeel van het failliete
moederbedrijf Brova.
Kansen
Hoewel de malaise in de kledingwereld veel investeerders afschrikt, ziet een kleine groep juist nu kansen om een modeconcern op te zetten.
Ook voor de Brova-boedel hebben zich al genoeg gegadigden gemeld. Onder meer investeringsmaatschappij Varova, dat eerder onder
meer Sissy-boy en Men at Work kocht. Varova laat zien dat er succes met wankele kledingmerken te behalen is. Het ooit noodlijdende
Sissy-boy maakt weer winst.
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