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€5,2 miljoen

Pre-money waardering van het 
eigen vermogen

(waarde van het eigen vermogen voor uitgifte van nieuw kapitaal)



Bedrijfsinformatie
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Purpose Real Estate Holding B.V. 

2021

investeren@purposere.nl

De focus van Purpose RE ligt op het verhuur van 
moderne en compleet ingerichte studioʼs en 
appartementen. Voor jonge mensen die een druk leven 
leiden, maar tegelijkertijd wel hun steentje willen 
bijdragen aan de maatschappij. Purpose RE bezit 
inmiddels drie vastgoedobjecten.
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Oprichtingsjaar

Contact

Beschrijving



Op basis van de ʻdiscounted cash flowʼ 
waarderingsmethode, de EV/Sales-multiple op de 
omzetten van 2022 en 2023, is de enterprise value 
van Purpose Real Estate vastgesteld op €6,4 
miljoen. Dit komt neer op 32,7x de omzet van 
2022 en 6,59x de omzet van 2023. Voor 2022 ligt 
deze multiple boven wat er uit de analyse van 
vergelijkbare bedrijven komt en voor 2023 ligt 
deze multiple daar onder. 

De bedrijfswaarde verminderd met de schuld van 
€1,2 miljoen komt neer op een equity value van 
€5,2 miljoen pre-money. 

Samenvatting
waarderingen (x €1.000,-)
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bedrijfswaarde / enterprise value

€6,4 miljoen

netto schulden

€1,2 miljoen

waardering eigen vermogen pre-money

€5,2 miljoen

Trading multiples Purpose Real Estate

Jaar 2022 2023 2024 2025

EV/Sales 32,70x 6,59x 1,92x 0,88x

EV/EBITDA -19,48x -19,37x 6,33x 1,10x

EV/EBIT -15,00x -13,83x 7,26x 1,12x



Forecast & Visualisatie



Financiën en cijfers
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening (x €1.000,-)

Jaar 2022 2023 2024 2025 2026

Omzet 196 971 3.335 7.257 10.169

Inkoopwaarde (kosten vastgoed) 100 273 529 888 1.220

Brutowinst 95 698 2.806 6.369 8.949

Personeel- en managementkosten 284 807 1.334 1.811 2.051

Overige operationele kosten 139 221 462 857 1.106

EBITDA -328 -330 1.010 3.700 5.792

Afschrijvingen 98 132 129 131 102

EBIT -426 -463 881 3.569 5.690

Interest 62 75 75 75 75

Belastingen 0 0 0 880 1.547

Nettowinst -488 -538 806 2.614 4.068

P&L forecast

Uit de financiële forecast van Purpose Real Estate 
blijkt dat de omzetten beginnen te groeien zodra 
de huidige drie panden die Purpose RE in bezit 
heeft af zijn en er meer studioʼs bewoond gaan 
worden. Vanaf dat moment gaat ook het 
beheerconcept uitgerold kunnen worden. 

Komende jaren zal er vooral geïnvesteerd worden 
in het vastgoed dat Purpose RE aan het 
ontwikkelen is. Op operationeel niveau wordt er 
geïnvesteerd in een uitbreiding van het personeel 
om op die manier de omzetgroei te realiseren. 

Vanaf 2024 is er voorspeld dat Purpose Real Estate 
een positieve EBITDA zal realiseren en daarnaast 
ook winstgevend zal zijn. 

Bron: Purpose Real Estate (2022)



Visualisatie 
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omzetverdeling (x €1.000,-)

omzet & EBITDA (x €1.000,-)

kostendragers



Visualisatie 
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winstmarge verhuuractiviteiten

winstmarges beheeractiviteiten

winstmarges algemeen



Comparables & Multiples



Comparables
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Vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven

Bedrijf Omschrijving Land

Toivo Group Oyj 
Toivo Group houdt zich bezig met vastgoedontwikkeling en -eigendom. Haar activiteiten zijn onderverdeeld in 
vastgoedontwikkeling (projectontwikkeling, ontwerp en bouw) en vastgoed eigendom (eigendom, verhuur en 
aanvullende diensten). 

Finland 

Vianini SpA Vianini richt zich op de ontwikkeling, verkoop, verhuur en het onderhoud van onroerend goed. Vianini is 
voornamelijk actief in de grote steden van Italië, zoals Rome. Italië 

Swiss Prime Site AG
Swiss Prime Site is een Zwitserse vastgoedonderneming bestaande uit twee segmenten: vastgoed en diensten. Het 
vastgoedsegment omvat de aankoop, verkoop, verhuur en ontwikkeling van vastgoed. Het segment diensten omvat 
vastgoeddiensten, begeleid wonen, retail en vermogensbeheer. 

Zwitserland

UBM Development AG UBM Development is een vastgoed ontwikkelingsbedrijf dat vastgoed ontwikkelt, gebruikt en beheert. Het bedrijf 
focust zich voornamelijk op kantoren, hotels en woningen in de landen Duitsland, Oostenrijk en Polen. Oostenrijk

GAG Immobilien AG
GAG Immobilien is een Duitse aanbieder van vastgoeddiensten en -advies. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig 
met het verhuren, verkopen en beheren van vastgoed. Daarnaast verkoopt het bedrijf ook woningen, 
appartementen en gebouwen. 

Duitsland

Immobel
Immobel ontwikkelt gemengd vastgoed met verschillende functies zoals wonen, werken, winkelen en vrije tijd. Het 
bedrijf is actief in België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Polen en Spanje en haar projectenportefeuille omvat 
woningen, kantoren en grondbanken. 

België

Bronnen: Comparables.ai (2022)



Comparables
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Vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven en last reported estimates (x €1.000,-)

Toivo Group Oyj Vianini SpA Swiss Prime Site 
AG

UBM 
Development 

GAG Immobilien 
AG Immobel

Omzet 13.574 9.154 775.104 217.083 390.967 379.509

EBITDA 15.812 3.698 788.076 68.249 156.020 104.905

Marktwaarde 105.574 29.654 6.688.500 228.353 1.357.000 547.458

Alleen residentieel 
vastgoed? ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Beheeractiviteiten? ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Actief in meerdere 
landen? ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓

EV/Sales-Multiple 11,1x 21,8x 15,6x 1,4x 9,2x 3,1x

EV/EBITDA-Multiple 9,5x 53,9x 15,5x 4,8x 23,1x 11,4x

Bronnen: Yahoo Finance (15-09-2022) / MorningStar (30-06-2022) 

Purpose Real 
Estate
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-328

5.238

✓

✓

✕

32,70x

-19,48x

Mediaan

298.296

86.577

387.906

10,1x

13,4x

EV/EBITDA multiple

13,44x
EV/Sales multiple

10,14x



Multiple waardering
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Multiples

Bedrijfswaarde/Sales-multiple (EV/Sales) 10,14x

Bedrijfswaarde/EBITDA-multiple (EV/EBITDA) 13,44x

Bedrijfswaarde  (x €1.000,-)

met EV/Sales-multiple 1.983      9.843

Netto schulden         1.159 1.159          

Waarde eigen vermogen (x €1.000,-)

met EV/Sales-multiple 824 8.684

Cijfers  (x €1.000,-)

Jaar 2022 2023

Omzet       196 971

EBITDA -328 -330          

2022
sales

hoog (+15%)laag (-15%) midden

€947.000,-€700.000,- €824.000,-

2023 
sales

€9.987.000,-€7.382.000,- €8.684.000,-



Discounted free cash flow



DCF waardering

14

Weighted average cost of capital Kosten eigen vermogen

Market risk premium 6,00%

Risk free rate 1,58%

Tax rate 25,80%

Unlevered beta (Real Estate Development) 0,50

Levered beta 0,87

Start-up  risk premium 25,00%

Liquidity risk premium 5,50%

Cost of equity 37,31%

Kosten vreemd vermogen

Gemiddelde rente op lang vreemd vermogen 6,79%

Tax rate 25,80%

After tax cost of debt 5,04%

Gewogen gemiddelde kapitaalkosten

Weighted average costs of capital (WACC) 21,18%

Lange termijn groei 1,50%

Vreemd vermogen 50,0%

Eigen vermogen 50,0%



De DCF-methode berekent de waarde op basis van de 
verwachte toekomstige opbrengsten voor 
vermogensverschaffers (vrije kasstromen). De kasstromen 
hebben naar mate de toekomst vordert minder gewicht door 
de toenemende onzekerheid van deze kasstromen.

DCF waardering
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Discounted free cash flow

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (x €1000,-)

Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 TY

NOPAT -426 -463 881 2.689 4.143

+ Afschrijving 98 132 129 131 102

- CAPEX 2.692 1.290 175 200 225

- ΔNWC 50 100 150 200 250

Vrije kasstroom -3.070 -1.720 685 2.421 3.770 19.450

Disconteringsfactor 0,91 0,75 0,62 0,51 0,42 0,42

Verdisconteerde kasstroom -2.789 -1.290 424 1.236 1.589 8.195

Bedrijfswaarde 7.365

Netto schulden 1.159

Waarde eigen vermogen 6.206

Assumpties

21,18% 
vereist rendement (WACC)

1,50% 
lange termijn groei



DCF waardering
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Sensitiviteitsanalyse

Sensitiviteitsanalyse  (x €1000,-)

WACC/LTG 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50%

19,00% 7.548 7.856 8.181 8.526 8.892

20,00% 6.657 6.926 7.209 7.508 7.824

21,18% 5.733 5.963 6.206 6.461 6.730

22,00% 5.152 5.360 5.578 5.807 6.048

23,00% 4.512 4.697 4.890 5.092 5.304

DCF

hoog 
(WACC @ 19,00% / LTG @2,50%)

laag
(WACC @23,00% / LTG @0,50%)

midden
(WACC @21,18% / LTG @1,50%)

€8.892.000,-€4.512.000,- €6.206.000,-
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www.sharefunders.nl

Julianaplein 8, ʻs-Hertogenbosch

qna@sharefunders.nl
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Disclaimer: Bepaalde informatie in deze presentatie bevat "toekomstgerichte 
informatie", met inbegrip van "toekomstgerichte financiële informatie" en "financiële 
vooruitzichten", (hierna gezamenlijk aangeduid als "toekomstgerichte verklaringen"). Met 
uitzondering van verklaringen over historische feiten, vormt de hierin opgenomen 
informatie toekomstgerichte verklaringen en omvat, maar is niet beperkt tot, (i) de 
verwachte financiële prestaties van Purpose Real Estate Holding B.V.; (ii) de voltooiing 
van, en het gebruik van de opbrengsten uit, de verkoop van de certificaten die hieronder 
worden aangeboden; (iii) de verwachte ontwikkeling van de activiteiten en projecten van 
Purpose Real Estate Holding B.V.; (iv) de uitvoering van de visie en groeistrategie van 
Purpose Real Estate Holding B.V. (v) de voltooiing van de activiteiten van Purpose Real 
Estate Holding B.V. die momenteel lopen, in ontwikkeling zijn of anderszins worden 
overwogen; (vi) toekomstige liquiditeit, werkkapitaal en kapitaalbehoeften. 
Toekomstgerichte verklaringen worden verstrekt om potentiële beleggers de 
gelegenheid te geven inzicht te krijgen in de overtuigingen en meningen van het bestuur 
met betrekking tot de toekomst, zodat zij deze overtuigingen en meningen kunnen 
gebruiken als één factor bij de evaluatie van een investering.
 
Deze verklaringen vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en er mag niet 
overmatig op worden vertrouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen houden 
noodzakelijkerwijs bekende en onbekende risico's en onzekerheden in, die ertoe kunnen 
leiden dat de feitelijke prestaties en financiële resultaten in toekomstige perioden 
wezenlijk verschillen van eventuele prognoses van toekomstige prestaties of resultaten 
die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen tot uitdrukking worden gebracht of 
worden geïmpliceerd.

Hoewel toekomstgerichte verklaringen in deze presentatie zijn gebaseerd op wat 
het bestuur van Purpose Real Estate Holding B.V. als haalbare veronderstellingen 
beschouwt, kan niet worden gegarandeerd dat toekomstgerichte verklaringen 
accuraat zullen blijken te zijn, aangezien de werkelijke resultaten en toekomstige 
gebeurtenissen wezenlijk kunnen verschillen van die welke in dergelijke 
verklaringen worden voorzien. Purpose Real Estate Holding B.V. neemt geen 
verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken indien de 
omstandigheden of de ramingen of meningen van het management zouden 
veranderen. De lezer wordt gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op 
toekomstgerichte verklaringen.
 
De verklaringen in deze presentatie zijn geen beleggingsadvies. Sharefunders neemt 
en heeft geen verantwoordelijkheid voor beslissingen die de lezer maakt op basis 
van de verklaringen die in deze presentatie aan de lezer gepresenteerd worden. 


