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BIG
BETER ZICHT
OP PRODUCTIE

PRODUCTION DUE DILIGENCE BIJ:
> AANKOOP & VERKOOP BEDRIJF OF FUSIE
> VERBETERING PRODUCTIE PERFORMANCE
> BEOORDELING INVESTERING
> BEOORDELING FINANCIERING
Uniek en vernieuwend
Het Production Due Diligence (PDD)
maakt niet-zichtbare zaken zichtbaar.

Achterstallig onderhoud, het wel of

De technische en economische staat

niet voldoen van technische

van het machinepark en de

installaties aan eisen van veiligheid en

technische installaties wordt bij

continuïteit, maar ook productie-

> De efficiency en organisatie van de productie en assemblage

overnames, financierings- en

eﬀectiviteit en mogelijke

> Geplande uitbreidingen in productiecapaciteit

investeringsbeslissingen meestal

productieverbeteringen hebben een

buiten beschouwing gelaten. Vreemd,

forse invloed op de toekomstige

want zeker in productiebedrijven

cashﬂows van productiebedrijven.

Het Production Due Diligence geeft inzicht in de risico’s
en de economische consequenties van:

> De technische staat van het productieapparaat

> Toekomstige productieverbeteringen

kunnen achterstallig onderhoud,

Toepasbaar voor:
Private Equity & Bedrijven

Bij de koop of verkoop van een bedrijf

Banken en financiers

Voor een technische en financiële verificatie van een
financieringsbeslissing

Directie

Bij joint venture make or buy

Commissarissen

Bij het verifiëren of beslissen van een investeringsvoorstel

Ondernemer/DGA

Bij de (voorbereiding van) koop of verkoop van een bedrijf

ineﬃciency en het verkeerd inschaמּen

PDD uitvoering

van investeringen, een ander beeld

Het PDD wordt op pragmatische wijze

geven van toekomstige cashﬂows en

uitgevoerd door technische experts

daarmee ook van de waarde van een

met jarenlange praktijkervaring, die

bedrijf.

voor specifieke vraagstukken
samenwerken met gerenommeerde

Doel PDD

bedrijven in binnen- en buitenland.

Het PDD is gericht op het in kaart

De resultaten worden gebaseerd op

brengen en signaleren van risico’s en

feitelijke en fysieke constateringen

verbetermogelijkheden van

door middel van de meest

productiemiddelen, productie-

geavanceerde meeמּechnieken

processen en productieorganisatie.

en rekenmodellen.

Pragmatische aanpak
Voordat we een uitgebreid onderzoek

PRODUCTION DUE DILIGENCE

doen, lijkt het ons verstandig om eerst
samen met u een afweging te maken
op welke onderdelen een verdieping
dient plaats te vinden.
We beginnen met een eerste analyse

QUICK SCAN

FULL SCAN

Input

Input

> Gesprekken key- functionarissen

> Fysieke inspectie installaties

> Analyse subcontractors

> Metingen

> Onderhoudsstatus

> Analyse kwaliteits- en onderhoudsrapportages

> Bezoek productiefaciliteit

> Analyse leveranciers

> Analyse productiegegevens

> Bezoek productiefaciliteit

op basis van opgevraagde data, een
gesprek met de key-functionarissen
van het bedrijf en een rondgang op
de werkvloer.
Dit laatste is essentieel: Wat er op de
werkvloer gebeurt, is het resultaat van
alle technische en organisatorische
aspecten van de bedrijfsvoering.

> Analyse productiegegevens

De resultaten hiervan geven richting
aan de noodzaak tot vervolgonderzoek op onderdelen. Samen met
u bepalen we op welke onderdelen
een verdere verdieping plaatsvindt.
Aankelijk van de reden van het
onderzoek, worden de technische en

Technische &
operationele rapportage
> Risico’s huidige productie
> Signalering belangrijke knelpunten

QUICK SCAN
VEREIST VERDER
ONDERZOEK

Technische &
operationele rapportage
> Mate veroudering machines & installaties

organisatorische constateringen

> Technische knelpunten

vertaald in financiële consequenties

> Onderhoudskosten

en risico’s.

> Aanbevelingen productie

Het PDD team
Het onderzoek wordt uitgevoerd door
een of meerdere technische experts
met jarenlange productie-ervaring,

Financiële rapportage
> Effect van constateringen op koopprijs of

Voor specifieke kennis wordt gebruik
gemaakt van gerenommeerde

> Constateren van eventuele

technisch expert ook altijd een
financieel expert betrokken, die de
technische constateringen vertaalt in
financiële consequenties.

> Aanbevelingen ter verhoging output
> Aanbevelingen ter verhoging efficiency

investeringen
> Gevolgen op investeringsbedragen

bedrijven. In het PDD team is naast de

> Indicatie verwante investeringen

verschillen in berekeningen bedrijf
> Kwantificeren van risico’s: indicatie

Financiële rapportage
> Aanpassingen investeringsbedrag
> Aanpassingen prognoses
> Aanpassingen prijs
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Aeternus heeft sinds 2006 meer

Waarom Production Due Diligence (PDD)

dan 1000 transacties begeleid op

Een PDD is niet voor de hand liggend voor een corporate finance kantoor,

het gebied van (international) M&A,

daarom leggen we het even uit. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te

bedrijfswaardering, financiering

waarborgen, hebben we onze eigen standaard gedefinieerd, de ‘Big Four’ van

en waardemanagement.

Aeternus. Eén daarvan is Big in Analyses.
We willen de beste zijn in het analyseren van bedrijven. Het PDD is daar een
belangrijk onderdeel van. Onmisbaar voor een goede analyse van een producerend bedrijf, omdat we alleen op deze manier doordringen tot de kern van
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het bedrijf. Het unieke PDD concept is toegepast in binnen en buitenland.

