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Σύνοψη
Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος όποιος συμμετέχει στη
διαδικασία αποτίμησης, είτε σε θεωρητικό είτε σε πρακτικό επίπεδο, είναι το κατά πόσο η αποτίμηση
είναι επιστήμη ή τέχνη. Παρά την πληθώρα τεχνικών και προσεγγίσεων, γεγονός παραμένει το ότι ακόμη
και σήμερα δεν υπάρχει μια γενικώς αποδεκτή μεθοδολογία, μία συγκεκριμένη «συνταγή», που να έχει
καθολική εφαρμογή. Εδώ είναι το σημείο που η διαδικασία της αποτίμησης ξεπερνά τα όρια της
επιστήμης και στρέφεται στην αντίληψη και την εμπειρία του εκτιμητή, γίνεται τέχνη. Στην παρούσα
εργασία θα ασχοληθούμε με τις προσεγγίσεις που ακολουθούνται σήμερα για τον υπολογισμό της αξίας
μιας επιχείρησης και την καταλληλότητά τους. Άλλωστε και ο Damodaran αναφέρει ότι το πρόβλημα
στις μέρες μας παραμένει όχι τόσο η κατασκευή ενός υποδείγματος αποτίμησης, αλλά η επιλογή του
κατάλληλου.
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Πρόλογος
Πολλοί ορισμοί έχουν προταθεί για να περιγράψουν τόσο την οικονομική όσο
την κοινωνικοπολιτική και τεχνολογική πλευρά της έννοιας της επιχείρησης. Αν
και η απαρίθμηση πολλών από αυτών μάλλον κουράζει παρά συνεισφέρει στην
καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της επιχείρησης, ωστόσο η αναφορά ενός
κρίνεται εδώ απαραίτητη. Ένας από τους πληρέστερους ορισμούς της έννοιας της
επιχείρησης αναφέρει ότι επιχείρηση είναι η οικονομική μονάδα στα πλαίσια της
οποίας συνδυάζονται συστηματικά και ορθολογικά οι συντελεστές παραγωγής με
σκοπό όπως με την παραγωγή υλικών αγαθών ή / και υπηρεσιών που συμβάλλουν
αμέσως ή εμμέσως στην κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών, επιτύχουν την
πραγματοποίηση κέρδους που περιέρχεται στον φορέα της1 . Από τον παραπάνω
ορισμό βλέπουμε ότι η επιχείρηση αποτελείται από ένα σύνολο συντελεστών
παραγωγής (που μεμονωμένα έχουν σαφώς κάποια αξία), που συνεργάζονται υπό
τη διεύθυνση των λειτουργιών της διοίκησης (σχεδιασμός (planning), οργάνωση –
στελέχωση (organizing – recruiting), καθοδήγηση (leading) και έλεγχος
(controlling)) και εισάγουν αξία για την παραγωγή αγαθών ή / και υπηρεσιών (που
εμπεριέχουν αξία). Με λίγα λόγια παρατηρούμε στους κόλπους μιας επιχείρησης
την εμφάνιση μεμονωμένων αξιών από τις οποίες αναδύεται και μια νέα αξία
συνολική, καθολική που χαρακτηρίζει το σύνολο της επιχείρησης. Η αξία αυτή
και η προσπάθεια ποσοτικοποίησής της θα αποτελέσει στη συνέχεια το σκοπό της
παρούσας εργασίας.

1

Παπαδόπουλος Δημήτριος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Α
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Εισαγωγή
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν την εσφαλμένη εντύπωση ότι η έννοια
«αξία της επιχείρησης» έχει έναν και μόνον ορισμό. Τουναντίον πολλοί ορισμοί
μπορούν να αποδοθούν στην «αξία της επιχείρησης» και μάλιστα είναι ο σκοπός
της αξιολόγησης (αποτίμησης ή προσδιορισμός αξίας) αυτός που καθορίζει και το
ποιός ορισμός είναι ο κατάλληλος σε κάθε περίπτωση. Μερικοί από τους πιο
σημαντικούς παρατίθενται στη συνέχεια.
Δίκαιη αγοραία αξία (fair market value) : Το χρηματικό ποσό που
απαιτείται ώστε μια ιδιοκτησία να μεταβιβαστεί από τον πωλητή στον
αγοραστή όταν και τα δύο μέρη συμβάλλονται ανεπηρέαστα και
έχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση της
μεταβιβαζόμενης επιχείρησης 2 .
Αγοραία αξία (market value) : Η πιο δίκαιη τιμή που μία ιδιοκτησία θα
μπορούσε να αποφέρει σε μια ελεύθερη και ανοικτή αγορά όπου
αγοραστές και πωλητές ενεργούν συνετά και η τιμή δεν επηρεάζεται
από υποκρυπτόμενους καθοδηγητικούς παράγοντες 3 .
Αξία επένδυσης (investment value) : Η συγκεκριμένη αξία μια
επένδυσης όπως την αντιλαμβάνεται ένας συγκεκριμένος επενδυτής
υπό το πρίσμα των δικών του προσωπικών επενδυτικών του
απαιτήσεων 4 .
Εσωτερική ή Βασική αξία (intrinsic or fundamental value) : Η
εσωτερική αξία διαφέρει από την αξία επένδυσης στο ότι
αντιπροσωπεύει την αναλυτική εκτίμηση της αξίας σύμφωνα με τα
ενδογενή χαρακτηριστικά της υπό διαπραγμάτευση ιδιοκτησίας όπως
2

American Society of Appraisers, Business Valuation Standards - Definitions
Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (Washington, DC : The Appraisal Foundation, 1999)
4
The Dictionary of Real Estate Appraisal, 3rd ed. (Chicago: Appraisal Institute, 1993) p.190
3
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αυτά γίνονται ευρέως αντιληπτά και όχι όπως γίνονται αντιληπτά κάτω
από συγκεκριμένες αντιλήψεις 5 .
Δίκαιη αξία (fair value) : Ως δίκαιη τιμή συνήθως νοείται η νομίμως
θεσμοθετημένη έννοια που αποδίδεται σε περιπτώσεις όπου γίνεται
επίκληση στην έννοια της αξίας της επιχείρησης (δικαιώματα
μειοψηφίας, διαφωνίες σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων)
Έτσι, είναι απαραίτητος ο σαφής προσδιορισμός του σκοπού και του
αντικειμένου του προσδιορισμού της αξίας ώστε να υπερκεραστούν τα
προβλήματα τα σχετικά με την κατεύθυνση, τις μεθόδους και τις διαδικασίες.
Είναι σημαντικό δηλαδή να προσδιορίσουμε εάν πρόκειται για μεταβίβαση
του συνόλου της επιχείρησης ή τμήμα αυτής, εάν η αποτίμηση γίνεται για
φορολογικούς λόγους (μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά τη μεταβίβαση)
ή για την είσοδο σε χρηματιστηριακές αγορές, εάν πρόκειται για επένδυση με
προσδοκίες επίτευξης οικονομιών κλίμακας μέσα από την αναδιάρθρωση
επιχειρήσεων και την καθετοποίηση ή μια απλή βραχυχρόνια τοποθέτηση
κεφαλαίων με σκοπό την αποκόμιση κερδών.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η διαδικασία της αποτίμησης είναι μια
πολύπλοκη και υπό αμφισβήτηση διαδικασία, κυρίως γιατί προσπαθεί να
συμβιβάσει αντιτιθέμενα συμφέροντα και αντιλήψεις, επιπρόσθετα όμως για τους
ακόλουθους λόγους.
Πολλοί πιστεύουν ότι η χρήση μαθηματικών υποδειγμάτων βοηθά στην
αντικειμενικοποιήση του αποτελέσματος, ωστόσο δε θα πρέπει να ξεχνούμε ότι τα
δεδομένα που χρησιμοποιούνται στα υποδείγματα προέρχονται από υποκειμενικές
εκτιμήσεις με αποτέλεσμα η τελική αποτίμηση να επηρεάζεται από τις εκτιμήσεις
αυτές και τις υποθέσεις που έχουν γίνει. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα του
μαθηματικού μοντέλου μάλλον επιβαρύνει τόσο την διαδικασία προσδιορισμού
5

W.W. Cooper and Yuri Ijiri, eds., Kohler’s Dictionary for Accountants, 6th ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice
Hall,1983)
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της αξίας αποτίμησης όσο και την αξιοπιστία της (καθώς απαιτούνται
περισσότερες υποκειμενικές εκτιμήσεις) πάρα τις διευκολύνει.
Υποθέσεις & Αποτελεσματικότητα ενός Μοντέλου

Πίνακας 0.1.1 Υποθέσεις και αποτελεσματικότητα ενός μοντέλου

Ακόμη δε περισσότερο, τα στοιχεία που δημοσιεύουν οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τόσο τα
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σε τιμές κτήσεως, όσο και η κατάσταση
εισοδήματος επιδέχεται στρεβλώσεις στα πλαίσια των εξόδων που φορολογικά
εκπίπτουν του εισοδήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πώληση
επιχείρήσης ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην Καλιφόρνια έναντι 950.000,00 $
όταν μετά βίας η επιχείρηση παρουσίαζε κέρδη. Όμως στην κατάσταση
εισοδήματος παρουσιαζόταν αμοιβή υπέρ του ιδιοκτήτη ύψους 80.000,00 $ και
bonus 150.000,00 $ που έδωσε ο ιδιοκτήτης στον εαυτό του. 6
Σε κάθε περίπτωση, όσο προσεκτικός, ακριβής και έμπειρος και εάν είναι ο
υπεύθυνος για τη διαδικασία αποτίμησης της επιχείρησης και ανεξάρτητα από τον
όγκο των πληροφοριών που θα καταφέρει να συλλέξει, η ρευστότητα του
6

Dr. Feldman J. Stanley, Business Valuation 101 : The Five Myths of Valuing a Private Business, Axiom Valuation
Solutions March 2002
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εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και η αβεβαιότητα
για τις μελλοντικές συνθήκες κάνουν την αποτίμηση ευαίσθητη ως προς την
αξιοπιστία της και το χρονικό της ορίζοντα.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον τύπο των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (small to medium sized enterprises (SMEs)) καθώς αποτελούν τις
πιο συνήθεις μορφές επιχειρηματικής δράσης λόγω των πλεονεκτημάτων που
παρουσιάζουν. Το γεγονός ότι αποτελούν το πρώτο στάδιο της φυσικής εξέλιξης
της ανάπτυξης σε μεγάλες επιχειρήσεις συνάγει ότι είναι συνηθέστερο να
εφαρμοστεί η διαδικασία της αποτίμησης σε αυτές ως μέρος της εξελικτικής
διαδικασίας (συγχωνεύσεις, εξαγορές). Από την άλλη, για τις μεγάλες
επιχειρήσεις, αφενός μεν οι αξία τους παρακολουθείται διαρκώς μέσα από την
χρηματιστηριακή αγορά στην οποία είναι ενταγμένες αφετέρου δε σε περίπτωση
εξαγοράς ή συγχώνευσης, κινήσεις δηλαδή επιχειρησιακής στρατηγικής που
μπορεί και να επηρεάζουν όλο τον κλάδο ή μεγάλη γεωγραφική ζώνη, οι
επιδράσεις σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο είναι έντονες και θα
πρέπει να εκτιμηθούν, ενώ επίσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η
διαπραγματευτική δύναμη των συμβαλλομένων.
Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τη διαδικασία
αποτίμησης μιας επιχείρησης από θεωρητική πλευρά αλλά και στα πλαίσια της
ελληνικής πραγματικότητας. Συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος θα επιχειρήσουμε να
περιγράψουμε

τη

γενική

προσέγγιση

της

διαδικασίας

της

αποτίμησης

(κεφάλαιο 1ο) καθώς επίσης θα παραθέσουμε τα σημαντικότερα υποδείγματα
αποτίμησης όπως την προσέγγιση του εισοδήματος (παράγραφος 1.2.3.2), την
προσέγγιση της αγοράς (παράγραφος 1.2.3.3) και την προσέγγιση αποτίμησης
περιουσιακών στοιχείων (παράγραφος 1.2.3.4) αλλά και των ιδιαιτεροτήτων που
παρουσιάζει η αποτίμηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (κεφάλαιο 2ο). Στο
δεύτερο μέρος θα προσεγγίσουμε την ελληνική πραγματικότητα στο πεδίο της
9

αποτίμησης επιχειρήσεων, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τις αντίστοιχες
διατάξεις της: την επιτροπή του αρ.9 κ.ν.2190/20, τον νόμο πλαίσιο που καθορίζει
τον τρόπο λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών (κεφάλαιο 1ο, παράγραφος 1η),
τους ν.δ.1297/72, «περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευση ή
μετατροπή επιχειρήσεων προς δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων» και
ν.2166/93 «κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και
άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (κεφάλαιο 1ο, παράγραφος 2η) που
παρέχουν κίνητρα για τη συγχώνευση εταιρειών και την Πολ.1053/01.04.2003 που
προσδιορίζει τη φορολογητέα αξία κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης, εταιρικών
μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής και μετοχών μη εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (κεφάλαιο 1ο, παράγραφος 3η). Τέλος δίνεται ένα
αριθμητικό παράδειγμα της μεθοδολογίας προσδιορισμού αξίας επιχείρησης
(κεφάλαιο 2 ο).
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Μέρος 1ο Θεωρητική Προσέγγιση
Αποτίμηση
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, ανασκόπηση
υποδειγμάτων αποτίμησης και θεωρητική προσέγγιση

των

Κεφάλαιο 1ο Η γενική προσέγγιση της αποτίμησης
1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος όποιος
συμμετέχει σε κάποια διαδικασία αποτίμησης, είτε σε θεωρητικό είτε σε πρακτικό
επίπεδο, είναι το κατά πόσο η αποτίμηση είναι επιστήμη ή τέχνη. Στις μέρες μας
πλήθος νομοθετημάτων, οδηγιών αλλά και της νομολογίας χρησιμοποιούνται για
να προσδώσουν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για την διαδικασία της
αποτίμησης. Επίσης πολλές οργανώσεις εκτιμητών και ορκωτών λογιστών, κυρίως
στις Η.Π.Α., έρχονται να συνδράμουν στον προσδιορισμό μιας γενικά αποδεκτής
μεθοδολογίας. Το γεγονός πάντως ακόμη και σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει μια
γενικώς αποδεκτή μεθοδολογία, μία συγκεκριμένη «συνταγή», που να έχει
καθολική εφαρμογή. Εδώ είναι το σημείο που η διαδικασία της αποτίμησης
ξεπερνά τα όρια της επιστήμης και στρέφεται στην αντίληψη και την εμπειρία του
εκτιμητή, γίνεται τέχνη.
Η διαδικασία της αποτίμησης στηρίζει την αξιοπιστία της κυρίως στην
κατανόηση των ιδιαίτερων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την επιχείρηση, καθώς
επίσης του κλάδου και του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο
οποίο δραστηριοποιείται η υπό αποτίμηση επιχείρηση. Η επιλογή της
μεθοδολογίας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας αποτίμησης
11

όμως σε κάθε περίπτωση η πολυπλοκότητα και ακρίβεια της θα πρέπει να
βρίσκεται πάντοτε σε συνάρτηση με τον χρόνο και το κόστος που είναι
διατεθειμένοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία αποτίμησης να δαπανήσουν. Η
αποτίμηση είναι μια διαδικασία όπου το κάθε βήμα διαδέχεται το άλλο, κάθε
απάντηση γεννά νέα ερωτήματα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια που διαρκεί
αποκτάται καλύτερη επίγνωση της κατάστασης, με αποτέλεσμα να απαιτείται
επανεξέταση και πιθανόν αναθεώρηση της μέχρι τώρα ανάλυσης. 7
Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια τυπική διαδικασία αποτίμησης, η οποία
ξεκινά με τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών με χρονικό ορίζοντα βάθους
στο παρελθόν τουλάχιστον 5 ετών, ώστε να εκτιμηθεί η ιστορική επίδοση της υπό
εξέταση επιχείρησης και να προβλεφθεί όσο το δυνατό ακριβέστερα το μέλλον,
μετατρέποντας τις προσδοκίες μας για την επιχείρηση και το περιβάλλον της σε
προβλέψεις για την χρηματοοικονομική της κατάσταση και καταλήγει στον
υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης σαν σύνολο ή για κάποια συγκεκριμένη
ομάδα συμφερόντων της επιχείρησης.

7

Copeland, T., Coller, T. & Murrin, T. (2000). Valuation : Measuring and Managing the Value of Companies. John
Wiley & Sons, Iinc., 3nd edition , New York, 2000
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1.2 Τα στάδια της διαδικασίας αποτίμησης
Οι περισσότερες διαδικασίες αποτίμησης εμπεριέχουν πέντε στάδια, όπως
αναλύονται στη συνέχεια, βάσει των Benninga & Sarig (1997) 8 .

1.2.1 Στάδιο 1ο: Μελέτη του περιβάλλοντος της επιχείρησης
α) Τα πρώτο στάδιο της διαδικασίας αφορά στη μελέτη του εσωτερικού και
εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση.
Για να γίνει εφικτή η διαδικασία αποτίμησης της επιχείρησης θα πρέπει να
γίνει μια όσο το δυνατό περισσότερο ακριβής πρόβλεψη των μελλοντικών
συνθηκών μέσα στις οποίες θα λειτουργήσει η επιχείρηση (εσωτερικό και
εξωτερικό περιβάλλον) και στη συνέχεια να αποτιμηθούν τα μεγέθη της
επιχείρησης που θα προκύψουν βάσει των προβλεφθέντων μελλοντικών
συνθηκών. Σημαντικά εργαλεία στο στάδιο αυτό μπορούν να αποδειχθούν τα
ακόλουθα 9 :
Το υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων του Porter (Porter’s diamond) 10 για το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των κρατών βοηθά στην κατανόηση της
ανταγωνιστικής θέσης των κρατών αλλά και των επιχειρήσεων, αξιολογώντας
παράγοντες

όπως

διαπραγματευτική

την

απειλή

δύναμη

των

εισόδου

νέων

προμηθευτών

της

επιχειρήσεων,

την

επιχείρησης,

την

διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών της επιχείρησης, την απειλή από
υποκατάστατα προϊόντα και την ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις ήδη
υπάρχουσες επιχειρήσεις ενός κλάδου. Η παραδοσιακή προσέγγιση ήθελε τη
δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στηριγμένη σε παράγοντες όπως
το έδαφος, η τοποθεσία, οι φυσικοί πόροι, η εργασία και το μέγεθος του
8

Benninga S. & Sarig O. (1997). Corporate Finance. A Valuation Approach. McGraw-Hill
Voigt L. Jill, What is a Business Worth and Why?, Michigan Forward, January 2003
10
Michael Porter, The Competitive Advantage of Nations
9
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τοπικού πληθυσμού. Ο Porter με το υπόδειγμα του θεωρεί σημαντικούς
παράγοντες την εταιρική στρατηγική, τη δομή και τον ανταγωνισμό, τις
συνθήκες ζήτησης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τέλος τις
συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Στο υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων του Porter, η
κυβέρνηση δρα ως καταλύτης, ωθώντας τις επιχειρήσεις να

επιδιώξουν

υψηλότερα επίπεδα ανταγωνιστικής απόδοσης. Η κυβέρνηση είναι αυτή που
στο υπόδειγμα του Porter ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την
απόδοσή τους και ενισχύει τη ζήτηση για καινοτόμα προϊόντα παίρνοντας θέση
καταναλωτή.

Τη μήτρα του Boston Consulting Group που κατατάσσει τις επιχειρήσεις με
βάση τον ρυθμό ανάπτυξη τους και το σχετικό τους μερίδιο στην αγορά,
δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και
τη δυναμική της σε σχέση με τις προοπτικές του κλάδου.
Την ανάλυση της αλυσίδας αξίας (value chain analysis) που διασπά την
παραγωγική διαδικασία σε τμήματα ώστε να είναι εμφανή τα σημεία που
επιβαρύνουν με κόστος την παραγωγική διαδικασία ενώ παράλληλα
αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επιχείρησης.
Την S.W.O.T. ανάλυση η οποία επικεντρώνεται στις δυνάμεις και τις
αδυναμίες που χαρακτηρίζουν μια επιχείρηση αλλά και τις ευκαιρίες και τις
14
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απειλές που περιβάλλουν την επιχείρηση, βοηθώντας στην καλύτερη
κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αλλά και του κλάδου στον
οποίο δραστηριοποιείται.
Με τη βοήθεια των παραπάνω αναλύσεων μπορούμε να αποκτήσουμε μια πιο
σαφή εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί το περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα, σε
σχέση με τη διαδικασία αποτίμησης, πώς θα διαμορφωθεί το ύψος των
μελλοντικών πωλήσεων του κλάδου και το μερίδιο της αγοράς της υπό εκτίμηση
επιχείρησης, συναρτήσει των δυνάμεων και των αδυναμιών της επιχείρησης.
β) Η ανάλυση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος συνίσταται κυρίως στην
εκτίμηση και αξιολόγηση παραγόντων και μεγεθών οι οποίοι επηρεάζουν την
επιχείρηση και τα μεγέθη αυτής. Μεγέθη όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία, το
εθνικό προϊόν, το κατά κεφαλή εισόδημα, και οι φόροι βρίσκονται σε άμεση
συνάρτηση με την ζήτηση που διαμορφώνεται για τα προϊόντα της επιχείρησης
που εξετάζουμε. Με την παγκοσμιοποίηση των αγορών γίνεται αναγκαίο να
λάβουμε υπόψη μας και τα δεδομένα για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας
(π.χ. η τιμή πετρελαίου επηρεάζει το κόστος των παραχθέντων προϊόντων, την
τιμή των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων και τελικά το ύψος των πωλήσεων
και του εισοδήματος που απομένει στην επιχείρηση).
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η πρόβλεψη των
πωλήσεων, ως συνέπεια των προβλεπόμενων μακροοικονομικών μεταβολών, θα
πρέπει να αναφέρεται σε πραγματικά και όχι ονομαστικά μεγέθη υπό την επίδραση
του πληθωρισμού και της μεταβολής της αγοραστικής δύναμης του χρήματος. Η
χρήση

ονομαστικών

μεγεθών

μπορεί

να

οδηγήσει

σε

παραπλανητικά

αποτελέσματα. Συνεπώς, θα πρέπει να εργαζόμαστε βασιζόμενοι σε πραγματικά
μεγέθη για να μπορούμε να κάνουμε αναλύσεις των πωλήσεων κάποιου κλάδου
και των καθοριστικών παραγόντων του με τρόπο, που από οικονομικής άποψης θα
είναι ορθός. Είναι επομένως αναγκαίο, μεγέθη προηγούμενων ετών να
15

μετατρέπονται σε μεγέθη σε όρους τρέχουσας αγοραστικής δύναμης. Η μετατροπή
αυτή γίνεται πολύ απλά με τη χρήση του ακόλουθου τύπου σε σχέση με κάποιο
δείκτη (π.χ. δείκτη τιμών καταναλωτή).
Πωλήσεις σε τρέχοντες όρους = Πωλήσεις προηγούμενου έτους

Δείκτης_τρέχων
Δείκτης_προηγούμενου _ ετους

Σημαντική είναι η επίδραση των μακροοικονομικών συνθηκών, στις διάφορες
φάσεις του οικονομικού κύκλου ζωής της επιχείρησης. Το διάγραμμα 1.1.1 δείχνει
έναν τυπικό οικονομικό κύκλο και έναν αντίστοιχο κύκλο των τιμών μίας μετοχής
στο οποίο είναι εμφανές ότι οι τιμές των μετοχών προηγούνται της οικονομικής
δραστηριότητας. Αυτό συμβαίνει, διότι, οι αξίες των μετοχών αντικατοπτρίζουν
την μελλοντική κερδοφορία της επιχείρησης, άρα μια αναμενόμενη μεταβολή στην
οικονομική δραστηριότητα, η οποία υποδηλώνει μια αντίστοιχη μεταβολή στα
κέρδη, προκαλεί μια μεταβολή της τιμής της μετοχής σήμερα.

Διάγραμμα 1.1.1

Στο σημείο αυτό το μοντέλο του κύκλου ζωής του προϊόντος είναι πολύ
χρήσιμο για την ανάλυση της πορείας των πωλήσεων ενός κλάδου. Γνωρίζοντας
το στάδιο του κύκλου ζωής στο οποίο βρίσκεται το προϊόν του κλάδου, μπορούμε
να προβλέψουμε τι θα συμβεί σε μελλοντικά στάδια. Σε συνδυασμό με την μήτρα
του Boston Consulting Group σχετικά με την ανταγωνιστική θέση των προϊόντων
μπορούμε να διαπιστώσουμε τις προοπτικές και να αναλύσουμε τις στρατηγικές
που θα διαμορφώσουν τις μελλοντικές πωλήσεις.
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γ) Έχοντας κάνει τις εκτιμήσεις μας για τα μελλοντικά μεγέθη της οικονομίας
και την πρόβλεψη των πωλήσεων για τον κλάδο που μας ενδιαφέρει, στη συνέχεια
προβλέπουμε το μερίδιο αγοράς της υπό εξέταση επιχείρησης, για να καταλήξουμε
στις πωλήσεις της. Το προβλεπόμενο μερίδιο αγοράς είναι συνάρτηση της
στρατηγικής μάρκετινγκ, όπως για παράδειγμα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος,
την τιμολόγηση ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες.
δ) Για να μετατρέψουμε τις προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης των κερδών
του κλάδου σε ανάλογες προβλέψεις για τις πωλήσεις της επιχείρησης, θα πρέπει
να υπολογίσουμε το τρέχον και το μελλοντικό μερίδιο αγοράς της. Μπορούμε να
προβλέψουμε τις πωλήσεις της επιχείρησης, είτε προβλέποντας άμεσα το μερίδιο
αγοράς και πολλαπλασιάζοντας το προβλεπόμενο μερίδιο αγοράς με τις
προβλεπόμενες πωλήσεις του κλάδου,
Αναμενόμενες πωλήσεις επιχ. = Αναμενόμενες πωλήσεις κλάδου * Αναμενόμενο μερίδιο αγοράς

είτε συσχετίζοντας το ρυθμό ανάπτυξης των πωλήσεων του κλάδου με το
ρυθμό ανάπτυξης των πωλήσεων της επιχείρησης μέσω προβλεπόμενων
μεταβολών των μεριδίων αγοράς ως εξής:
(1+g πωλήσεων της επιχ.)=(1+g πωλήσεων του κλάδου)*(1+ % μεταβολή του μεριδίου αγοράς)
(όπου g ο ρυθμός ανάπτυξης)

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, θεωρούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της
υπό εξέταση επιχείρησης θα ομοιάζει αυτόν του κλάδου μέσα στον οποίο
δραστηριοποιείται. Απ’ την άλλη, σε περιπτώσει όπου αναμένονται μεταβολές στα
μερίδια αγοράς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σχετικά υποδείγματα του
μάρκετινγκ για να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε αυτές τις αλλαγές. Για την
πρόβλεψη του ρυθμού ανάπτυξης των πωλήσεων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
ένα υπόδειγμα δύο ή τριών σταδίων ανάπτυξης (two-stage or three-stage growth
model).
Σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτό, γίνεται πρόβλεψη για τριών ειδών ανάπτυξη:
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i) Βραχυπρόθεσμα, έχοντας καλή πληροφόρηση για τα μεγέθη του κλάδου
και της σχετικής θέσης της επιχείρησης σε αυτόν, κάνουμε συγκεκριμένες
προβλέψεις σε ετήσια βάση.
ii) Μακροπρόθεσμα, εκτιμούμε ότι οι πωλήσεις της επιχείρησης θα
αυξάνονται με το μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.
iii) Μεσοπρόθεσμα, τοποθετούμε την πρόβλεψη μεταξύ της τελευταίας
συγκεκριμένης πρόβλεψης που έχουμε κάνει σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και του
μακροπρόθεσμου ρυθμού ανάπτυξης.
Το υπόδειγμα των τριών σταδίων συνεπάγεται συγκεκριμένες προβλέψεις για
τα πρώτα χρόνια, προσδιορισμό του ρυθμού ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμη βάση
και προσδιορισμό των περιόδων για τις οποίες ισχύουν οι προβλέψεις. Με άλλα
λόγια, το υπόδειγμα αυτό απαιτεί καθορισμό των μεταβατικών ετών από τη
βραχυπρόθεσμη στη μεσοπρόθεσμη περίοδο και από εκεί στην μακροπρόθεσμη.
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1.2.2 Στάδιο 2ο: Σύνταξη προϋπολογιστικών οικονομικών καταστάσεων
1.2.2.1 Γενικά Σχόλια
To δεύτερο στάδιο της διαδικασίας αποτίμησης αφορά στην λεπτομερή
ανάλυση των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών προοπτικών της επιχείρησης
με τη μορφή των προβλεπόμενων λογιστικών καταστάσεων (proforma financial
statements). Ουσιαστικά στο στάδιο αυτό καλούμαστε να περιγράψουμε τις
προβλέψεις μας για τις μελλοντικές πωλήσεις (όπως αυτές προσδιορίστηκαν στο
πρώτο στάδιο) και της στρατηγικής μέσω της οποίας αυτές θα επιτευχθούν, μέσα
από επενδύσεις, μεταβολές στο μείγμα μάρκετινγκ, τις ανάγκες σε κεφάλαιο
κίνησης που συνεπάγεται η μεταβολή των πωλήσεων.
Για την κατάρτιση των προβλεπόμενων λογιστικών καταστάσεων (proforma
financial statements) βασιζόμαστε στη διαστρωματική ανάλυση λογιστικών
καταστάσεων των παρελθόντων ετών, στη μέθοδο του ποσοστού πωλήσεων σε
καταστάσεις κοινού μεγέθους και στην ανάλυση αριθμοδεικτών (αποδοτικότητας,
ρευστότητας, μόχλευσης, κερδοφορίας) και στην υπόθεση ότι οι σχέσεις που έχουν
παρατηρηθεί στο παρελθόν θα ισχύουν και στο μέλλον με κάποιες ίσως αλλαγές.
Απώτερος, σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι να συνδυάσουμε τις πρακτικές του
παρελθόντος με τις προβλέψεις για τις πωλήσεις και να οδηγηθούμε στις
προβλεπόμενες

λογιστικές καταστάσεις, την βάση για την αποτίμηση.

Συγκεκριμένα η ανάλυση των αριθμοδεικτών μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε
και να ποσοτικοποιήσουμε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της επιχείρησης.
Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να αγνοούμε τις επιδράσεις του
πληθωρισμού. Οι λογιστικές καταστάσεις βασίζονται σε ιστορικά κόστη.
Επομένως, η ιδανική διαδικασία θα ήταν προτού προχωρήσουμε σε διαχρονική ή
διαστρωματική σύγκριση των δεικτών να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι αριθμοί έχουν
επανεκφραστεί σε άλλους ισότιμους και ίσης αγοραστικής δύναμης.
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1.2.2.2 Ανάλυση των στοιχείων του Κεφαλαίου Κίνησης
Στο σημείο αυτό, θα αναλύσουμε την πρόβλεψη των στοιχείων του
Ισολογισμού. Πιο συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε πρώτα στην πρόβλεψη των
στοιχείων του Κεφαλαίου Κίνησης και στη συνέχεια στην πρόβλεψη του Πάγιου
Ενεργητικού και των σχετικών στοιχείων.
1. Λογαριασμοί Εισπρακτέοι (accounts receivable)
Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των εισπρακτέων λογαριασμών
όπως και αυτός της μέσης περιόδου είσπραξης των απαιτήσεων συνδυάζει το
ύψος των πωλήσεων και το ύψος των εισπρακτέων λογαριασμών. Το ύψος των
εισπρακτέων λογαριασμών που έχει μια επιχείρηση εξαρτάται από την πιστωτική
πολιτική της. Από τους αριθμοδείκτες της κατηγορίας αυτής μπορούμε να
εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με το χρονικό διάστημα που χρειάζεται κατά
μέσο όρο για να μετατραπεί μια πώληση επί πιστώσει σε μετρητά
Δείκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας =
Μέση Περίοδος Είσπραξης =

Ετήσιες Πωλήσεις / 365
και
Μέσούψος Λογαριασμώ ν Εισπρακτέω ν

Μέσο Ύψος Λογαριασμώ ν Εισπρακτέω ν
Ετήσιες Πωλήσεις/365

Για την κατάρτιση του προβλεπόμενου ισολογισμού και συγκεκριμένα για
τον προσδιορισμό των μελλοντικών εισπρακτέων λογαριασμών μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε την ακόλουθη σχέση:
Προβλ. Λογαριασμοί Εισπρακτέοι =

Προβλ. μέση_περίοδος_είσπρα ξης
*Προβλ. Πωλήσεις
365

2. Αποθέματα (inventory)
Ο αριθμοδείκτης μέσης διάρκειας διατήρησης αποθεμάτων όπως και αυτός
της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων συνδυάζει το ύψος του κόστους
απόκτησης των αποθεμάτων με το μέσο ύψος των λογαριασμών αποθεμάτων και
20
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μας δίνουν ενδείξεις για το πόσο αποτελεσματικά γίνεται η διαχείριση των
αποθεμάτων και αν είναι μεγάλη η δέσμευση κεφαλαίων σε αποθέματα για την
επιχείρηση. Για την ανάλυση του ύψους των αποθεμάτων χρησιμοποιούνται δύο
δείκτες.
Μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων (inventory days) =

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων =

Μέσούψος αποθεμάτων
Κόστος Πωλησέων

Κόστος Πωλήσεων
Μέσο_ύψος _ αποθεμάτων

Σε κάθε περίπτωση σχετικά με την πρόβλεψη του μελλοντικού ύψους των
λογαριασμών είναι προτιμότερο να βασιζόμαστε στις πιο πρόσφατες πληροφορίες
και πρακτικές και όχι σε μέσα μεγέθη του παρελθόντος, Μπορούμε να
προβλέψουμε το ύψος των μελλοντικών αποθεμάτων χρησιμοποιώντας τον
ακόλουθο τύπο:
Προβλ. αποθέματα =

Προβλ. διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων
Προβλ. Κ. Πωλήσεων
365

3. Λογαριασμοί Πληρωτέοι
Οι δείκτες που αφορούν τους λογαριασμούς πληρωτέους, μας δίνουν
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
Είναι όμως σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι η αποδεκτή διάρκεια
καθυστέρησης πληρωμών για τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση που
εξετάζουμε, ώστε να μπορούμε να κρίνουμε αν εκμεταλλεύεται τις πιστωτικές
διευκολύνσεις που της δίνονται ή αν η καθυστέρηση αποτελεί δείγμα της
αδυναμίας της να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Για την ανάλυση
των πληρωτέων λογαριασμών αλλά και την πρόβλεψή τους χρησιμοποιούμε τους
δείκτες :
Μέση περίοδος Πληρωμών =

Μέσο ύύψο λογαριασμώ ν ππληρωτέω
(ΚΚ.Πωληθέτων + Εξοδα Διοικ. & Διάθ. - Αποσβέσεις )
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Προβλ. λογαριασμοί πληρωτέοι=

Προβλ. μέση ππερίοδο ππληρωμω
*Προβλ.(Κ.Πωλ.+Έξοδα
365

Διοικ. & Διαθ. Αποσβέσεις)

1.2.2.3 Ανάλυση των αναγκών σε κεφαλαιουχικές επενδύσεις
Για την πρόβλεψη των κεφαλαιακών επενδύσεων που χρειάζονται για να
στηρίξουν τις προβλεπόμενες πωλήσεις, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τη
σχέση μεταξύ των πωλήσεων και των παγίων στοιχείων του ενεργητικού.
Θεωρούμε ότι οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις γίνονται μόνο όταν η αύξηση των
πωλήσεων δικαιολογεί την αύξηση της δυναμικότητας. Είναι σημαντικό να
προσδιορίσουμε σωστά το κατάλληλο μέτρο με το οποίο μετράται η
δυναμικότητα, ώστε να εξάγουμε δείκτες που σχετίζουν τις πωλήσεις με τα πάγια,
οι οποίοι να έχουν νόημα. Όταν η δυναμικότητα είναι σχεδόν ανεξάρτητη από την
ηλικία του παγίου, ο καλύτερος τρόπος για να την προσδιορίσουμε είναι να
σχετίσουμε το κόστος των παγίων με τις πωλήσεις. Όταν, όμως, η δυναμικότητα
μειώνεται καθώς η ηλικία του παγίου αυξάνεται είναι καλύτερα να συνδέσουμε
την καθαρή αξία του παγίου - καθαρή από τις συσσωρευμένες αποσβέσεις - με τις
πωλήσεις. Ένας δείκτης που χρησιμοποιείται συχνά είναι ο εξής:
Πάγια προς Πωλήσεις =

Μέσο_ύψος_ παγίων
Πωλήσεις

Ο παραπάνω δείκτης μας δίνει τη συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ των
πωλήσεων και του ύψους των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Με βάση τον
δείκτη αυτό και την πρόβλεψη για το ύψος των πωλήσεων μπορούμε να
υπολογίσουμε σε ποιο ύψος θα πρέπει να διαμορφωθούν τα πάγια ώστε να
υπόστηρίξουν τις προβλεπόμενες πωλήσεις. Χρησιμοποιούμε το μέσο όρο, διότι
υποθέτουμε ότι αγοράζονται πάγια καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι οι επιχειρήσεις δεν προβαίνουν μόνο σε αύξηση των παγίων τους
για να ανταποκριθούν στις αυξημένες πωλήσεις αλλά και σε αντικατάσταση όσων
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έχουν υποστεί σημαντικές φθορές ή έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά. Για το λόγο
αυτό, υπολογίζουμε την ηλικία των παγίων και την αναμενόμενη διάρκεια ζωής
τους.
Η ίδια διαδικασία μπορεί βέβαια να ακολουθηθεί και για την πρόβλεψη των
λοιπών στοιχείων του ισολογισμού. Ουσιαστικά αναφερόμαστε στην πρόβλεψη με
τη μέθοδο του ποσοστού πωλήσεων 11 . Η μέθοδος αυτή εκφράζει τα στοιχεία του
ισολογισμού ως ποσοστά επί των πωλήσεων και στη συνέχεια με βάση την
εκτίμηση για τις πωλήσεις, αλλά και την υπόθεση ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει
να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο σχετικά με καθαρό ποσοστό κέρδους, το
ποσοστό παρακράτησης κερδών και την κεφαλαιακή δομή,

διαμορφώνεται ο

προβλεπόμενος ισολογισμός καθώς και το ποσό στο οποίο θα πρέπει να ανέλθει η
χρηματοδότηση του κεφαλαίου κινήσεως, τόσο από εσωτερικούς όσο και από
εξωτερικούς πόρους.
Απαιτούμενα εξωτερικά κεφάλαια (External financial requirements) =
= Κυκλοφορούνταπεριουσιακά στοιχεία *ΔΠ+ Πάγιαπεριουσικακά στοιχεία *ΔΠ- Αυτογενείς υποχρεώσει ς *ΔΠ
Πωλήσεις
Πωλήσεις
Πωλήσεις
- Καθαρ άκέρδη * %Παρακρατούμενων κερδών * Πωλήσεις t+1
Πωλήσεις

Οι δείκτες, λοιπόν, που αναπτύξαμε πιο πάνω είναι χρήσιμοι για την
μετατροπή των προβλεπόμενων πωλήσεων σε προβλέψεις για τις Ελεύθερες
Ταμειακές Ροές – δείκτες που σχετίζουν τα κόστη με τις πωλήσεις και τα
λειτουργικά στοιχεία στον ισολογισμό με τις πωλήσεις.

11

Παπαδόπουλος Δημήτριος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Α
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1.2.3 Στάδιο 3ο, 4ο: Μετατροπή της αναμενόμενης οικονομικής
κατάστασης σε αξίες βάσει εναλλακτικών τεχνικών.
1.2.3.1 Γενικά για τις προσεγγίσεις αποτίμησης
Υπάρχουν πολλά εναλλακτικά υποδείγματα αποτίμησης 12 , τα οποία
μετατρέπουν την οικονομική επίδοση της επιχείρησης σε αξία. Τα υποδείγματα
αυτά κάνουν διαφορετικές υποθέσεις, αλλά έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά
και έτσι μπορούν κατά κάποιο τρόπο να κατηγοριοποιηθούν. Σε γενικές γραμμές
υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις αποτίμησης οι οποίες και ονοματίζονται ανάλογα με
τον συγγραφέα. Σύμφωνα με τον A. Damodaran υπάρχουν τα ακόλουθα
υποδείγματα αποτίμησης. Η Αποτίμηση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών
(Discounted Cash Flow Valuation), η οποία σχετίζει την αξία κάποιου στοιχείου
με την παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών του
στοιχείου. Η δεύτερη, είναι η Σχετική Αποτίμηση (Relative Valuation), σύμφωνα
με την οποία η αξία ενός στοιχείου ενεργητικού προσδιορίζεται από την
αποτίμηση «παρόμοιων – συγκρίσιμων» στοιχείων. Η τρίτη τέλος προσέγγιση
είναι η Αποτίμηση Πιθανών Απαιτήσεων (Contingent Claim Valuation),
χρησιμοποιεί

υποδείγματα

τιμολόγησης

χρηματοοικονομικών

δικαιωμάτων

(option pricing models) για να μετρήσει την αξία κάποιου στοιχείου που έχει
χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων.
Στην παρούσα εργασία θα ακολουθήσουμε την προσέγγιση των Pratt
Shannon, Reilly Robert, Schweihs Robert, Valuing Business,4th edition. Σύμφωνα
με τους συγγραφείς η πρώτη προσέγγιση είναι αυτή του εισοδήματος (income
approach) και αυτή περιλαμβάνει μεθόδους όπως αυτή του προεξοφλημένου
μελλοντικού εισοδήματος (discounted future economic income) ή αυτή της
κεφαλαιοποίησης του μελλοντικού εισοδήματος (capitalization of future economic
income). Η δεύτερη προσέγγιση αποτίμησης της αξίας της επιχείρησης είναι η
12

Pratt Shannon, Reilly Robert, Schweihs Robert, Valuing Business,4th edition, McGraw-Hill,2000
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προσέγγιση της αγοράς (market approach). Σ΄αυτήν, ο εκτιμητής αναζητά
δεδομένα από την αγορά και συγκεκριμένα από επιχειρήσεις που ομοιάζουν με την
υπό αποτίμηση επιχείρηση (παρόμοιες χρηματοοικονομικές ροές, δείκτες) για να
τα χρησιμοποιήσει ως καθοδηγητικά στοιχεία για τον προσδιορισμό της υπό
εκτίμηση επιχείρησης. Η τρίτη προσέγγιση αποτίμησης της αξίας επιχειρήσεως
είναι η προσέγγιση της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων (asset-based
approach) σύμφωνα με την οποία προσδιορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία της
επιχείρησης (υλικά και άυλα) και οι υποχρεώσεις και στη συνέχεια τα παραπάνω
αποτιμώνται σε τρέχουσες τιμές διαμορφώνοντας έτσι ένα νέα ισολογισμό σε
δίκαιες τιμές αγοράς (fair market value balance sheet).

Τύπος Προσέγγισης

Βασικές αρχές

Προσέγγιση Εισοδήματος

Ο αγοραστής προτίθεται να πληρώσει μέχρι το ύψος της

(income approach)

παρούσας αξίας των μελλοντικών ταμειακών ροών που η
επιχείρηση αναμένεται να δημιουργήσει.

Προσέγγιση Αγοράς

Ο αγοραστής δεν προτίθεται να πληρώσει περισσότερο από

(market approach)

ότι θα πλήρωνε για μια όμοια επιχείρηση.

Προσέγγιση
Περιουσιακών

Αποτίμησης Ο αγοραστής προτίθεται να πληρώσει μέχρι του ποσού που θα
Στοιχείων δαπανούσε για να δημιουργήσει μόνος του την επιχείρηση.

(asset-based approach)
Πίνακας 1.1 Οι τύποι προσέγγισης αποτίμησης και οι βασικές τους αρχές

13

13

Voigt L. Jill, What is a Business Worth and Why?, Michigan Forward, January 2003
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1.2.3.2 Προσέγγιση του Εισοδήματος (Income Approach)
… the value of an asset is the present value of its expected returns. Specifically, you expect an asset to
provide a stream of returns during the period of time that you own it. To convert this estimated stream
of returns to a value for a security you must discount this stream at your required rate of return.
Brealey A. R. & Myers C.S. (2000). Principles of Corporate Finance. Mc Graw-Hill, 6th edition, (2000)

Η πιο ευρέως αποδεκτή μέθοδος αποτίμησης επιχείρησης είναι αυτή της
προεξόφλησης του αναμενόμενου οικονομικού εισοδήματος (economic income).
Με τον όρο οικονομικό εισόδημα για μια οικονομική μονάδα (επιχείρηση ή
ιδιώτη) εννοούμε κάθε εισροή που γίνεται με

αντάλλαγμα παροχής αγαθών,

υπηρεσιών ή κεφαλαίου. Σύμφωνα με τη θεωρία, η αξία μιας επιχείρησης ή των
ιδίων κεφαλαίων εξαρτάται από τα μελλοντικά εισοδήματα που θα προκύψουν,
προεξοφλημένα σε παρούσα αξία. Ουσιαστικά η προσέγγιση του εισοδήματος
βασίζεται στην αρχή των προσδοκώμενων ανταλλαγμάτων, δηλαδή το αποτέλεσμα
της διαδικασίας αποτίμησης με τη μέθοδο αυτή εξαρτάται από τα μελλοντικά
ανταλλάγματα.
Υπάρχουν

δυο

«μονοπάτια»

για

την

αποτίμηση

προεξοφλημένων

οικονομικών εισοδημάτων. Το πρώτο είναι η αξιολόγηση των ιδίων κεφαλαίων
(equity stake) και το δεύτερο είναι η αξιολόγηση ολόκληρης της επιχείρησης, η
οποία περιλαμβάνει εκτός από τις απαιτήσεις των μετόχων και τις απαιτήσεις των
υπόλοιπων δικαιούχων της επιχείρησης (ομολογιούχοι, προνομιούχοι μέτοχοι
κλπ.) Ενώ και οι δυο προσεγγίσεις προεξοφλούν αναμενόμενες ταμειακές ροές, οι
κατάλληλες ταμειακές ροές και οι συντελεστές προεξόφλησης είναι διαφορετικοί
σε κάθε περίπτωση.
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1.2.3.2.1 Γενική προσέγγιση
Παρόλο που η προσέγγιση του εισοδήματος είναι μια μόνο από τις πολλές
προσεγγίσεις, η αποτίμηση προεξοφλημένου οικονομικού εισοδήματος (economic
income) είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζονται όλες οι άλλες προσεγγίσεις. Η
προσέγγιση αυτή βασίζεται στον κανόνα της παρούσας αξίας, όπου η αξία κάποιου
στοιχείου είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών οικονομικών
εισοδημάτων του.
Με την αποτίμηση προεξοφλημένου οικονομικού εισοδήματος προσπαθούμε
να εκτιμήσουμε την «πραγματική» αξία ενός στοιχείου. Με την έκφραση
«πραγματική» αξία εννοούμε την αξία που αποδίδεται στην επιχείρηση από έναν
αναλυτή που έχει τέλεια πληροφόρηση και ο οποίος όχι μόνο εκτιμά σωστά τα
αναμενόμενα οικονομικά εισοδήματα, αλλά χρησιμοποιεί και τον κατάλληλο
συντελεστή προεξόφλησης για να τις αξιολογήσει με ακρίβεια. Αν και η
προσπάθεια εκτίμησης της «πραγματικής» αξίας φαίνεται μάταιη, καθώς οι
εκτιμήσεις μπορεί να είναι διαφορετικές από τις αξίες που προσδίδουν οι αγορές
στις επιχειρήσεις, αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι οι αγορές είναι
αναποτελεσματικές. Και αυτό γιατί οι αγοραίες τιμές μπορεί να διαφέρουν από τις
«πραγματικές» αξίες (οι οποίες έχουν εκτιμηθεί βάση των θεμελιωδών μεγεθών),
αναμένεται ότι τα δύο αυτά μεγέθη αργά η γρήγορα θα συγκλίνουν.
Το βασικό υπόβαθρο που χρειάζεται για την αποτίμηση με βάση την
προσέγγιση του εισοδήματος είναι αυτό του προσδιορισμού της παρούσας αξίας.
i=n

EI i
BV = PV(EI) = ∑
i , όπου:
i =1 (1 + k )
PV, η παρούσα αξία

n , η διάρκεια ζωής του στοιχείου

ΕΙ, το οικονομικό εισόδημα της περιόδου i k , ο συντελεστής προεξόφλησης
BV, η αξία της επιχείρησης (business value)
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Για τους σκοπούς της διαδικασίας αποτίμησης, είναι σημαντικό να
προσδιορίσουμε πως ορίζουμε το οικονομικό εισόδημα σε κάθε περίπτωση. Ως
οικονομικό εισόδημα μπορεί να νοούνται η πληρωμή μερισμάτων, η καταβολή
τόκων, οι αναλήψεις που κάνουν οι εταίροι, οι ταμειακές ροές (καθαρές) καθώς
επίσης και λογιστικά μεγέθη όπως τα καθαρά λειτουργικά κέρδη και τα καθαρά
κέρδη. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να έχουμε προσδιορίσει επακριβώς την
ροή των οικονομικών εισοδημάτων που αναμένουμε να προκύψουν γιατί το
οικονομικό εισόδημα που θα χρησιμοποιήσουμε θα μας προσδιορίσει και τον
συντελεστή προεξόφλησης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να απαντήσουμε στο
ερώτημα «εισόδημα που αφορά σε ποιον;» Υπάρχουν πολλές ομάδες
συμφερόντων σε μια επιχείρηση για τις οποίες καλούμαστε να αποτιμήσουμε την
επιχείρηση ή το μερίδιό τους σ’ αυτή, όπως για μια ή για όλες τις κατηγορίες ιδίων
κεφαλαίου (κοινές, προνομιούχες μετοχές), για τα ίδια κεφάλαια και για τις
μακροχρόνιες υποχρεώσεις, για τα ίδια κεφάλαια και για τις έντοκες υποχρεώσεις
ή για τα ίδια κεφάλαια και για το σύνολο των υποχρεώσεων (το σύνολο της
περιουσίας).
Ανεξάρτητα από την προσοχή που θα δώσουμε για την πρόβλεψη των
μελλοντικών εισοδημάτων, τόσο το ύψος τους όσο και ο χρόνος επίτευξής τους
δεν μπορεί να προβλεφθεί επακριβώς. Για το σκοπό αυτό η προσέγγιση του
εισοδήματος χρησιμοποιεί ένα υπόδειγμα δυο σταδίων σύμφωνα με το οποίο
γίνεται πρόβλεψη του οικονομικού εισοδήματος για έναν περιορισμένο αριθμό
ετών, συνήθως για τη διάρκεια ενός επιχειρηματικού κύκλου (business cycle), και
στο τέλος υπολογίζεται μια τελική αξία (terminal value) ή υπολειμματική αξία
(residual value). Η προεξόφληση θα γίνει επομένως με τον εξής τύπο:
i=n

ΒV = (∑
i =1

EI i
FV
)
i +
(1 + k )
(1 + k ) n
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Μια άλλη παραλλαγή της προσέγγισης του οικονομικού εισοδήματος που έχει
σχέση με τον χρόνο επίτευξης του οικονομικού εισοδήματος είναι αυτή του μέσου
έτους, καθώς το εισόδημα δεν αποκτάται στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης,
αλλά κατά τη διάρκεια αυτής. Ο τύπος

της προεξόφλησης επομένως

προσαρμόζεται ως εξής:
i=n

ΒV =

EI i

∑ (1 + k )
i =1

i −0 , 5

Στη βασική σχέση που χρησιμοποιείται για στην προσέγγιση του εισοδήματος
σημαντικό ρόλο παίζει ο παρονομαστής του κλάσματος, ο συντελεστής
προεξόφλησης. Ο συντελεστής προεξόφλησης ουσιαστικά αναφέρεται σε ένα
κόστος ευκαιρίας, δηλαδή στην απόδοση που ένας επενδυτής «θυσιάζει» σε μια
εναλλακτική επένδυση με σκοπό να επενδύσει στην υποκείμενη επένδυση. Ο
συντελεστής προεξόφλησης είναι ένα κόστος κεφαλαίου ο οποίος προσδιορίζεται
από τις συνθήκες της αγοράς και σε κάθε περίπτωση ανάλογα με την απάντηση
την οποία έχουμε δώσει στο ερώτημα «εισόδημα που αφορά σε ποιον;» της
προηγούμενης παραγράφου. Πολλές φορές μάλιστα η επιλογή του κατάλληλου
εισοδήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την προσέγγισή μας εξαρτάται από την
δυνατότητα προσδιορισμού του συντελεστή προεξόφλησης.
Προσδιορισμός του συντελεστή προεξόφλησης
Ο συντελεστής προεξόφλησης όπως προαναφέραμε αντικατοπτρίζει το
κόστος ευκαιρίας, την απόδοση που αναμένεται να ληφθεί. Έτσι αν ζούσαμε σε
ένα κόσμο που να χαρακτηρίζεται από βεβαιότητα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η
αναμενόμενη απόδοση (ή ο συντελεστής προεξόφλησης) ισούται με :
R=

Κεφαλαικό _ κέρδος _ από _ την _ αξία + ταμειακές _ εισπράξεις
Κόστος απόκτησης_υποκείμενης αξίας

Βέβαια το μέλλον χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και ο παραπάνω τύπος ως
εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο εκ των υστέρων. Ωστόσο
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μπορούμε να αναλύσουμε τα στοιχεία που συνθέτουν τον συντελεστή
προεξόφλησης, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη πρόβλεψή του. Ο
συντελεστής προεξόφλησης όταν αναλύεται στα βασικά συνθετικά του στοιχεία
μας δίνει την εξής σύνθεση:
το ακίνδυνο επιτόκιο (risk-free rate), το οποίο συνήθως συμβαδίζει με το
επιτόκιο ακίνδυνων επενδύσεων, όπως αυτό των ομολόγων που εκδίδει το
δημόσιο. Με τη σειρά του το ακίνδυνο επιτόκιο περιλαμβάνει:
α. το επιτόκιο δανεισμού για μια συγκεκριμένη περίοδο και
β. τον αναμενόμενο πληθωρισμό για την αντίστοιχη περίοδο
το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium), που αφορά την επιπλέον απόδοση
που θα πρέπει να απολαμβάνει ένας επενδυτής προκειμένου να παραιτηθεί από
μια ασφαλή επένδυση και να επενδύσει σε μια επένδυση που περιλαμβάνει κάποιο
συντελεστή αβεβαιότητας και που με τη σειρά του περιλαμβάνει:
α. το συστηματικό κίνδυνο (systematic risk) που σχετίζεται με τις μεταβολές
των αποδόσεων της αγοράς και
β. το μη συστηματικό κίνδυνο (unsystematic risk) που αφορά μόνο την
υποκείμενη επένδυση.
Μερικά χαρακτηριστικά που ενσωματώνονται συνήθως στον συντελεστή
προεξόφλησης είναι η σχέση των δικαιωμάτων μειοψηφίας με τα δικαιώματα
πλειοψηφίας και ο βαθμός εμπορευσιμότητας της υποκείμενης αξίας. Η συνήθης
ανάλυση του συντελεστή προεξόφλησης που γίνεται με τη χρήση του
υποδείγματος αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (capital asset pricing model),
αναφέρεται σε αξίες με υψηλή εμπορευσιμότητα που δε συνάγουν πλειοψηφικά
δικαιώματα.
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Το

υπόδειγμα

αποτίμησης

περιουσιακών

στοιχείων

(capital asset pricing model)
Το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μαζί την
ανάλυση χρεογράφων και τη θεωρία διαχείρισης χαρτοφυλακίου (που περιγράφει
τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές θα πρέπει να διαρθρώνουν τα χαρτοφυλάκιά
τους) την θεωρία των κεφαλαιακών αγορών (capital market theory). Το υπόδειγμα
αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων περιγράφει τις σχέσεις που θα διαμορφωθούν
στην αγορά εάν οι επενδυτές συμπεριφερθούν όπως προβλέπει η θεωρία του
χαρτοφυλακίου.
Ε(Ri) = Rf + β (Rm - Rf) , όπου:
Ε(Ri), η αναμενόμενη απόδοση της υποκείμενης αξίας
Rf , η απόδοση δίχως κίνδυνο (κατά την ημέρα της αποτίμησης)
β, το βήτα
Rm - Rf , το ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς
Στην παραπάνω εξίσωση που απεικονίζει το υπόδειγμα αποτίμησης
περιουσιακών στοιχείων ο ρόλος του βήτα (β) είναι σημαντικός καθώς μετρά τον
συστηματικό κίνδυνο, δηλαδή την ευαισθησία που έχουν οι αναμενόμενες
αποδόσεις της υποκείμενης αξίας σε σχέση με την απόδοση της αγοράς. Θα πρέπει
κάθε φορά να έχουμε υπόψιν ότι το βήτα (β) θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην
κεφαλαιακή δομή της υπό αποτίμηση επιχείρησης, ώστε το υπόδειγμα αποτίμησης
περιουσιακών στοιχείων να μας δίνει έγκυρα αποτελέσματα. Στην πράξη συνήθως
χρησιμοποιούμε σα βάση το βήτα με μόχλευση (βL) μιας επιχείρησης που
προσμοιάζει με την επιχείρηση (guideline) που εξετάζουμε. Στη συνέχεια
προσδιορίζουμε το βήτα χωρίς μόχλευση (βU) με βάση τον εξής τύπο:
βU =

βL
(1 + (1 - t)(

Wd , όπου
))
We
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βU, το βήτα χωρίς μόχλευση
βL, το βήτα με μόχλευση
t, ο συντελεστής φορολογίας
Wd, το ποσοστό των ξένων κεφαλαίων στην κεφαλαιακή δομή της εταιρίας
We, το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων στην κεφαλαιακή δομή της εταιρίας
Στη συνέχεια μπορούμε να εξάγουμε το βήτα με μόχλευση (βL) της εταιρίας
που αποτιμούμε ως εξής:
βL = βU (1+(1-t)(Wd + We)).
Η θεωρία αποτίμησης arbitrage
Ενώ

το

υπόδειγμα

αποτίμησης

κεφαλαιακών

στοιχείων

είναι

ένα

μονομεταβλητό υπόδειγμα με μεταβλητή τον συστηματικό κίνδυνο το υπόδειγμα
της θεωρίας αποτίμησης arbitrage αποτελεί μια πολυμεταβλητή επέκταση του
υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων. Το υπόδειγμα της θεωρίας
αποτίμησης arbitrage παίρνει την ακόλουθη μορφή:
E(Ri) = Rf + (Bi1K1) + (Bi2K2) + (BinKn) , όπου
E(Ri), η αναμενόμενη απόδοση της υποκείμενης αξίας
Rf, η απόδοση χωρίς κίνδυνο
Κ1, Κ2, …, Κn, το ασφάλιστρο κινδύνου του παράγοντα Κ και
Β1, Β2, …, Βn, η ευαισθησία του κάθε παράγοντα.
Οι παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με την θεωρίας αποτίμησης arbitrage
πέρα από αυτόν της αγοράς είναι:
ο παράγοντας της εμπιστοσύνης (confidence), που αφορά τη μη
αναμενόμενη αλλαγή στη διάθεση των επενδυτών να επενδύσουν σε
σχετικά επικίνδυνες επενδύσεις. Ο παράγοντας αυτός μετράται με το
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μέγεθος της διαφοράς ανάμεσα στην απόδοση των επικίνδυνων
χρεογράφων που εκδίδουν οι επιχειρήσεις και των αποδόσεων των
κρατικών χρεογράφων.
ο παράγοντας του χρονικού ορίζοντα (time horizon), που αφορά τη μη
αναμενόμενη αλλαγή στη διάθεση των επενδυτών να εισπράξουν τις
χρηματικές ροές που τους αναλογούν.
ο παράγοντας του πληθωρισμού που αφορά
ο παράγοντας του κύκλου ζωής, που αφορά τη μη αναμενόμενη στο
επίπεδο της πραγματικής επιχειρησιακής δραστηριότητα
Τόσο το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων όσο και υπόδειγμα
της θεωρίας αποτίμησης arbitrage μας δίνουν έναν συντελεστή προεξόφλησης που
χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση των ιδίων κεφαλαίων (equity stake).
Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου
Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στην διαδικασία προεξόφλησης του οικονομικού
εισοδήματος που διατίθεται στους μετόχους - ιδιοκτήτες της υπό αποτίμηση
εταιρίας. Πολλές φορές όμως η αποτίμηση αναφέρεται στο σύνολο της εταιρίας,
δηλαδή συμπεριλαμβάνει τόσο τα ίδια όσο και τα τοκοφόρα ξένα κεφάλαια οπότε
αναφερόμαστε στην αξία της επιχείρησης ή την αγοραία αξία του επενδεδυμένου
κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή το προβλεπόμενο οικονομικό εισόδημα θα

πρέπει να περιλαμβάνει κάθε τι που αμείβει τόσο τα ίδια όσο και τα τοκοφόρα
ξένα κεφάλαια. Από την άλλη πλευρά ο συντελεστής προεξόφλησης θα πρέπει να
διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνεται στην κεφαλαιακή δομή της υπό
αποτίμηση επιχείρησης.
Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ως συντελεστή προεξόφλησης το
μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (weighted average capital cost – wacc):
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Wacc = (ke x We) + (kd x [1-t] x Wd) όπο
ke , το κόστος των ιδίων κεφαλαίων
kd , το κόστος των ξένων κεφαλαίων
t , ο συντελεστής φορολογίας
We , ο συντελεστής στάθμισης των ιδίων προς το σύνολο των κεφαλαίων
Wd , ο συντελεστής στάθμισης των ξένων προς το σύνολο των κεφαλαίων
1.2.3.2.2 Υπόδειγμα αποτίμησης μερισμάτων (dividend valuation model)
Η πιο απλή μορφή της αποτίμησης των μετόχων (equity valuation) είναι το
υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων, σύμφωνα με το οποίο η αξία μίας μετοχής
είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μερισμάτων. Αν και έχει λάβει πολλές
κριτικές για την περιορισμένη αξία του, έχει αποδειχθεί εξαιρετικά κατάλληλο και
χρήσιμο για πολλές περιπτώσεις αποτίμησης επιχειρήσεων.
Το Γενικό Υπόδειγμα

Όταν ένας επενδυτής αγοράζει μία μετοχή, αναμένει γενικά να λάβει δύο
ειδών ταμειακές ροές – μερίσματα για το διάστημα που έχει στην κατοχή του τη
μετοχή και μία αναμενόμενη τιμή όταν θα πουλήσει αυτή τη μετοχή. Καθώς η
αναμενόμενη τιμή καθορίζεται από τα μελλοντικά μερίσματα, η αξία μίας μετοχής
είναι η παρούσα αξία των μερισμάτων εις το διηνεκές:
Αξία ανά μετοχή =

n

E (d i )

∑ (1 + k ) i
e

, όπου

i =1

Ε(di), τα αναμενόμενα μερίσματα ανά μετοχή
ke , η απαιτούμενη απόδοση μετόχων (cost of equity)
Για να προσδιορίσουμε τα αναμενόμενα μερίσματα, κάνουμε υποθέσεις για
τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης των κερδών και του ποσοστού διανομής
μερισμάτων (payout ratio)
34

Προσδιορισμός αξίας μικρομεσαίας επιχείρησης

Η απαιτούμενη

απόδοση των μετόχων

(ke)

καθορίζεται

από

την

επικινδυνότητα της μετοχής και μετριέται διαφορετικά στα διάφορα υποδείγματα
(π.χ. με το συντελεστή beta στο υποδείγματος αποτίμησης περιουσιακών
στοιχείων (CAPM). Το υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων είναι αρκετά
ευέλικτο, ώστε να επιτρέπει την μεταβολή των προεξοφλητικών επιτοκίων στο
χρόνο, διότι τόσο τα επιτόκια όσο και ο κίνδυνος αλλάζουν. Καθώς δεν μπορούν
να γίνουν προβλέψεις μέχρι το άπειρο, έχουν αναπτυχθεί πολλές παραλλαγές του
υποδείγματος προεξόφλησης μερισμάτων βασισμένες στις

διαφορετικές

υποθέσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη.
Το Υπόδειγμα του Gordon (Gordon Growth Model)
Το υπόδειγμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αξιολογηθεί μία
επιχείρηση που βρίσκεται σε «σταθερό στάδιο» (steady state) και της οποίας τα
μερίσματα αυξάνονται με ένα ρυθμό που μπορεί να διατηρηθεί για πάντα. Το
υπόδειγμα, λοιπόν, του Gordon σχετίζει την αξία μίας μετοχής με τα αναμενόμενα
μερίσματα της επόμενης περιόδου, την απαιτούμενη απόδοση των μετόχων και τον
αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης των μερισμάτων:
Αξία μετοχής =

E (d1 )
, όπου
(κ e - g)

Ε(d1), τα αναμενόμενα μερίσματα επόμενης περιόδου
κe, η απαιτούμενη απόδοση μετόχων (cost of equity)
g, ο σταθερός ρυθμός ανάπτυξης μερισμάτων στο διηνεκές
Αναφορικά με τον σταθερό ρυθμό ανάπτυξης θα πρέπει να τονίσουμε δύο
σημεία. Πρώτον, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης των μερισμάτων της επιχείρησης
αναμένεται να διατηρηθεί για πάντα, μπορεί επίσης να αναμένεται ότι με τον ίδιο
ρυθμό

θα

αυξάνονται

και

τα

άλλα

μέτρα

οικονομικής

επίδοσης

(συμπεριλαμβανομένων και των κερδών), αν και εφόσον η επιχείρηση είναι
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πράγματι σε σταθερό στάδιο. Δεύτερον, ο ρυθμός ανάπτυξης πρέπει να είναι
μικρότερος ή ίσος με τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας στην οποία λειτουργεί
η επιχείρηση. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι αναλυτές θα συμφωνούν πάντα
στο ποιος πρέπει να είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της επιχείρησης για τους
ακόλουθους λόγους:
Δεδομένης της αβεβαιότητας για τον αναμενόμενο πληθωρισμό και τον
πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, μπορεί να υπάρξουν διαφορές στο
σημείο αναφοράς για το ρυθμό ανάπτυξης που χρησιμοποιούν οι διάφοροι
αναλυτές.
Οι επιχειρήσεις μπορεί και να συρρικνώνονται σε σχέση με την οικονομία με
το πέρασμα του χρόνου.
Καταλληλότητα
Το υπόδειγμα του Gordon είναι κατάλληλο για επιχειρήσεις που
αναπτύσσονται με ρυθμό ίσο η μικρότερο από τον ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξης
της οικονομίας και οι οποίες έχουν καθιερωμένες στρατηγικές διανομής
μερισμάτων, που σκοπεύουν να διατηρήσουν και στο μέλλον. Η πολιτική διανομής
μερισμάτων πρέπει να είναι σύμφωνη με την υπόθεση της σταθερότητας, διότι
διαφορετικά θα υποεκτιμήσει την αξία της επιχείρησης που συχνά πληρώνει σαν
μέρισμα λιγότερα από αυτά που μπορεί και διακρατεί μετρητά αντ’ αυτού. Ωστόσο
το υπόδειγμσ είναι πολύ ευαίσθητο στις μεταβολές του ρυθμού ανάπτυξης. Αν,
λοιπόν, δεν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά
αποτελέσματα, γιατί καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης συγκλίνει με το προεξοφλητικό
επιτόκιο – το απαιτούμενο από τους μετόχους – η αξία τείνει στο άπειρο. Επίσης,
αν ο ρυθμός ανάπτυξης ξεπεράσει το προεξοφλητικό επιτόκιο, η αξία της μετοχής
γίνεται αρνητική.
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Το Υπόδειγμα Προεξόφλησης Μερισμάτων 2-σταδίων
Το υπόδειγμα αυτό βασίζεται σε δύο στάδια ανάπτυξης, μία περίοδο
ανάπτυξης χωρίς σταθερό ρυθμό που διαρκεί n χρόνια, και μία περίοδο σταθερού
ρυθμού ανάπτυξης που διαρκεί για πάντα μετά από τα n χρόνια:

⎛ n
⎞
Di
Pn
⎜
⎟
+
Αξία μετοχής= ⎜ ∑
n
⎟
⎝ ι =1 (1 + k e , fg ) ⎠ (1 + k e.fg )
Όπου: Pn =

Dn+1
(k e,sg − g f

)

Dt, τα αναμενόμενα μερίσματα ανά μετοχή περιόδου
Κe, η απαιτούμενη απόδοση μετόχων (cost of equity)
fg: περίοδος υψηλής ανάπτυξης
sg: περίοδος σταθερής ανάπτυξης
Pn = Η τιμή στο τέλος του έτους n
g, ο ασυνήθιστος ρυθμός ανάπτυξης μερισμάτων για τα πρώτα n έτη
gf = Ρυθμός ανάπτυξης μερισμάτων για πάντα μετά τα n έτη
Οι περιορισμοί του υποδείγματος του Gordon σ’ ότι αφορά στον τερματικό
ρυθμό ανάπτυξης (gf) (ότι, δηλαδή, συγκρίνεται με τον ονομαστικό ρυθμό
ανάπτυξης της οικονομίας). Επιπλέον, το ποσοστό πληρωμής μερισμάτων (payout
ratio) πρέπει να είναι συνεπές με τον εκτιμώμενο ρυθμό ανάπτυξης. Εάν ο ρυθμός
ανάπτυξης αναμένεται να μειωθεί σημαντικά μετά την αρχική φάση ανάπτυξης, το
ποσοστό πληρωμής θα πρέπει να είναι υψηλότερο στην σταθερή φάση απ’ ότι στη
φάση ανάπτυξης. Μία σταθερή επιχείρηση μπορεί να πληρώνει περισσότερα από
τα κέρδη της σε μερίσματα από ότι μία αναπτυσσόμενη. Τέλος, συνεπή με τον
εκτιμώμενο ρυθμό ανάπτυξης πρέπει να είναι και τα άλλα χαρακτηριστικά της
επιχείρησης όπως για παράδειγμα ο συντελεστής beta ή η απόδοση των μετόχων
(return on equity).
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Καταλληλότητα
Το υπόδειγμα είναι κατάλληλο για επιχειρήσεις που έχουν αρχικά υψηλό
ρυθμό ανάπτυξης και αναμένεται να τον διατηρήσουν για μία συγκεκριμένη
περίοδο, μετά από την οποία οι πηγές της υψηλής ανάπτυξης αναμένεται να
εξαφανιστούν. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι μία επιχείρηση που έχει τα
δικαιώματα κάποιας ευρεσιτεχνίας για κάποια χρόνια. Επίσης, το υπόδειγμα αυτό
ενδείκνυται για επιχειρήσεις με μέτριο ρυθμό ανάπτυξης στην αρχική φάση.
Ωστόσο το πρώτο πρακτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με το υπόδειγμα
αυτό είναι ο καθορισμός της έκτασης της ασυνήθιστης περιόδου ανάπτυξης.
Καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να μειωθεί σε ένα σταθερό επίπεδο μετά
την περίοδο αυτή, η αξία της επιχείρησης θα αυξάνει για όσο η ασυνήθιστη
περίοδος ανάπτυξης καθορίζεται μεγαλύτερη.
Το δεύτερο πρόβλημα που συναντούμε είναι στην υπόθεση ότι ο ρυθμός
ανάπτυξης είναι υψηλός στην αρχική φάση και μετατρέπεται αυτομάτως σε ένα
χαμηλότερο σταθερό ρυθμό στο τέλος της περιόδου. Ενώ είναι πιθανόν τέτοιες
ξαφνικές μεταβολές να συμβούν, είναι πολύ πιο ρεαλιστικό να υποθέσουμε ότι η
μετατροπή από υψηλό σε σταθερό ρυθμό λαμβάνει χώρα σταδιακά κατά τη
διάρκεια του χρόνου.
Τέλος, η επικέντρωση στα μερίσματα, μπορεί να οδηγήσει σε υποεκτίμηση
της αξίας κάποιας επιχείρησης όταν αυτή πληρώνει μικρό ποσοστό των κερδών σε
μερίσματα και συσσωρεύει το μεγαλύτερο σε μετρητά.
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1.2.3.2.3 Υπόδειγμα ελεύθερων ταμειακών ροών στους μετόχους
Για να εκτιμήσουμε πόσα μετρητά μπορεί μία επιχείρηση να επιστρέψει
στους μετόχους της, ξεκινάμε με το καθαρό εισόδημα, από το οποίο έχουν
αφαιρεθεί ήδη οι φόροι, και το μετατρέπουμε σε ταμειακή ροή αφαιρώντας τις
ανάγκες επανεπένδυσης της επιχείρησης. Πρώτα αφαιρούμε όλα τα κεφαλαιουχικά
έξοδα (capital expenditures) και αποσβέσεις προστίθενται, καθώς αποτελούν έξοδο
που δε συνεπάγεται ταμειακή εκροή. Η διαφορά μεταξύ κεφαλαιουχικών εξόδων
και αποσβέσεων (καθαρά κεφαλαιακά έξοδα) είναι συνήθως συνάρτηση των
χαρακτηριστικών της ανάπτυξης της επιχείρησης. Επιχειρήσεις με υψηλό ρυθμό
ανάπτυξης τείνουν να έχουν υψηλά καθαρά κεφαλαιουχικά έξοδα σε σχέση με τα
κέρδη.
Έπειτα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι αυξήσεις στο κεφάλαιο κίνησης
μειώνουν τις ταμειακές ροές, ενώ οι μειώσεις αυξάνουν τα διαθέσιμα στους
μετόχους. Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται γρήγορα, παρουσιάζουν μεγάλες
αυξήσεις στο κεφάλαιο κίνησης.
Τέλος, θα πρέπει να υπολογίσουμε την επίδραση της μεταβολής του
δανεισμού στις ταμειακές ροές. Αποπληρωμή κεφαλαίου σε υπάρχοντα δάνεια
αποτελεί εκροή, ενώ αντίθετα κάποιο νέο δάνειο εισροή.
Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω καταλήγουμε στην εξεύρεση των
ελεύθερων ταμειακών ροών στους μετόχους (net cash flow to equity):
Καθαρό Εισόδημα (μετά φόρων)
+ Μη ταμειακά έξοδα (αποσβέσεις, φόροι αναβληθέντες)
- Κεφαλαιουχικά Έξοδα
- Μεταβολές του Κεφαλαίου Κίνησης
- Μερίσματα, έκδοση νέων προνομιούχων μετοχών
+ Νέος δανεισμός – αποπληρωμή δανεισμού
= Ελεύθερες Ταμειακές Ροές στους Μετόχους (FCFe)
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Εκτίμηση της Ανάπτυξης των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών στους Μετόχους.
Για τον προσδιορισμό του ρυθμού ανάπτυξης των ελεύθερων ταμειακών
ροών στους μετόχους (FCFe), μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρόμοια προσέγγιση
όπως αυτή που χρησιμοποιήθηκε για τα μερίσματα:
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης = Ποσοστό παρακράτησης * Απόδοση μετόχων =
=(1 – payout ratio) x ROE

Καθώς οι ελεύθερες ταμειακές ροές στους μετόχους (FCFe) πληρώνονται όλες
στους μετόχους, θα πρέπει να αντικατασταθεί το ποσοστό παρακράτησης
(retention ratio) με το ποσοστό επανεπένδυσης μετοχών (equity reinvestment rate),
που αντιπροσωπεύει το ποσοστό του καθαρού εισοδήματος που επανεπενδύεται
στην επιχείρηση.
Ποσοστό επανεπένδυσης μετοχών =
= 1 – (Καθ. Κεφαλ. Έξοδ + Δ (Κεφαλ.Κίνησης) - Καθαρός δανεισμός) / Καθαρό εισόδημα

Υποδείγματα Ελεύθερων Ταμειακών Ροών στους Μετόχους
Οι τρεις εκδοχές των υποδειγμάτων Ελεύθερων Ταμειακών Ροών στους
Μετόχους που θα αναφέρουμε, όπως τα αναπτύσσει ο A. Damodaran, αποτελούν
απλές παραλλαγές του υποδείγματος προεξόφλησης μερισμάτων.
Υπάρχει, όμως, μία σημαντική μεταβολή όταν οι ελεύθερες ταμειακές ροές
στους μετόχους αντικαθιστούν στο υπόδειγμα τα μερίσματα. Το τελευταίο δεν
είναι μία απλή αντικατάσταση ταμειακών ροών. Δεχόμαστε a priori ότι,
υποθέτουμε ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές στους μετόχους θα μοιραστούν όλες
σε αυτούς. Η υπόθεση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τα εξής:
i) Δε θα υπάρξουν στο μέλλον μετρητά που θα κρατηθούν στην επιχείρηση,
καθώς όλα τα μετρητά που θα είναι διαθέσιμα μετά τις πληρωμές τους χρέους και
των αναγκών επανεπένδυσης θα πληρώνονται κάθε περίοδο στους μετόχους.
ii) Η αναμενόμενη ανάπτυξη των FCFe θα περιλαμβάνει τόσο ανάπτυξη του
εισοδήματος από τις λειτουργικές δραστηριότητες όσο και αυξήσεις των
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εμπορεύσιμων τίτλων της επιχείρησης. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές στους
μετόχους, λοιπόν, θα αποτελούν ένα μέτρο του τι μπορούν να επιστρέψουν οι
επιχειρήσεις στους μετόχους με το πέρασμα του χρόνου, με τη μορφή μερισμάτων
ή επαναφοράς μετρητών.
Υπόδειγμα Ελεύθερων Ταμειακών Ροών στους Μετόχους-Σταθερού Ρυθμού
Ανάπτυξης

Το υπόδειγμα αυτό σχεδιάστηκε για να αξιολογεί επιχειρήσεις που
αναπτύσσονται με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτό η τερματική αξία
της μετοχής μίας επιχείρησης στην παρούσα περίοδο υπολογίζεται ως εξής:
Τερματική Αξία Μετοχής =

(FCFe )1
(k e − g )

, όπου:

(FCFe)1, οι αναμενόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές της επόμενης περιόδου
Κe, η απαιτούμενη απόδοση των μετόχων (cost of equity)
g, ο ρυθμός ανάπτυξης ελεύθερων των ταμειακών ροών
Όπως παρατηρούμε, το υπόδειγμα είναι παρόμοιο με το υπόδειγμα του
Gordon, τόσο ως προς τις υποθέσεις όσο και ως προς τους περιορισμούς κάτω από
τους οποίους λειτουργεί. Βέβαια, ο ρυθμός ανάπτυξης που χρησιμοποιούμε πρέπει
να είναι λογικός σε σχέση με τον ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας
(δεν μπορεί να τον ξεπερνά). Επίσης, η υπόθεση ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε
σταθερή κατάσταση υποδηλώνει, ότι τα κεφαλαιουχικά έξοδα δεν είναι
δυσανάλογα μεγάλα εν συγκρίσει με τις αποσβέσεις και ότι η επιχείρηση είναι
μεσαίου κινδύνου. Για να εκτιμήσουμε την επανεπένδυση μίας επιχείρησης
σταθερού ρυθμού ανάπτυξης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία από τις
ακόλουθες δύο προσεγγίσεις:
i) Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ποσοστά επανεπένδυσης των
επιχειρήσεων του κλάδου που ανήκει η επιχείρηση. Ένας απλός τρόπος είναι να
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χρησιμοποιήσουμε το λόγο των μέσων κεφαλαιουχικών εξόδων προς το
συντελεστή απόσβεσης του κλάδου.
ii) Εναλλακτικά, χρησιμοποιούμε τη σχέση,
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης του Καθαρού Εισοδήματος = Ποσοστό επανεπένδυσης
μετοχών * Απόδοση μετόχων,

για να υπολογίσουμε το ποσοστό επανεπένδυσης μετοχών ως:
Ποσοστό επανεπένδυσης μετοχών = Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης /Απόδοση μετόχων

Καταλληλότητα
Το υπόδειγμα αυτό, όπως και το υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων, είναι
κατάλληλο για επιχειρήσεις των οποίων ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ίσος ή
μικρότερος του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας. Στην περίπτωση που σταθερές
επιχειρήσεις πληρώνουν μερίσματα που είναι σε πολύ υψηλά μη διατηρήσιμα
επίπεδο ή σημαντικά χαμηλότερα από τις FCFe, το υπόδειγμα αυτό είναι πιο
κατάλληλο από το υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων.

Υπόδειγμα Ελεύθερων Ταμειακών Ροών στους Μετόχους 2-σταδίων
Το υπόδειγμα κατασκευάστηκε για την αξιολόγηση επιχειρήσεων που
αναμένεται να αναπτύχθούν ταχύτερα από τις σταθερές επιχειρήσεις σε πρώτη
φάση και στη συνέχεια να σταθεροποιηθούν. Η αξία, λοιπόν, της μετοχής τέτοιων
επιχειρήσεων προσδιορίζεται από την παρούσα αξία των ελεύθερων ταμειακών
ροών προς τους μετόχους κάθε έτους της μη κανονικής περιόδου συν την παρούσα
αξία της τερματικής τιμής στο τέλος της περιόδου.
Αξία μετοχής = PV (FCFe)+ PV (τερματικής τιμής) =

⎛ n
⎞
Pn
⎜ ∑ Di ⎟ +
n
= Αξία μετοχής = ⎜
⎟
⎝ ι =1 (1 + ke, fg ) ⎠ (1 + k e.fg )
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Όπου: Pn =

Dn +1
(k e,sg − g f

)

Dt, τα αναμενόμενα μερίσματα ανά μετοχή περιόδου
Κe, η απαιτούμενη απόδοση μετόχων (cost of equity)
fg: περίοδος υψηλής ανάπτυξης
sg: περίοδος σταθερής ανάπτυξης
Pn = Η τιμή στο τέλος του έτους n
g, ο ασυνήθιστος ρυθμός ανάπτυξης μερισμάτων για τα πρώτα n έτη
gf = Ρυθμός ανάπτυξης μερισμάτων για πάντα, μετά τα n έτη
FCFe,t = Ελεύθερες ταμειακές ροές στους μετόχους περιόδου t
Ισχύουν και εδώ οι ίδιοι περιορισμοί και οι υποθέσεις με το προηγούμενο
υπόδειγμα σταθερής ανάπτυξης και επιπλέον, θα πρέπει οι υποθέσεις που γίνονται
για τον υπολογισμό των FCFe μετά το τερματικό έτος να είναι συνεπείς με την
υπόθεση της σταθερότητας. Για παράδειγμα, ενώ τα κεφαλαιουχικά έξοδα μπορεί
να είναι πολύ μεγαλύτερα από την απόσβεση στην αρχική φάση υψηλής
ανάπτυξης, η διαφορά θα πρέπει να μειώνεται καθώς η επιχείρηση εισέρχεται στην
φάση της σταθερής ανάπτυξης. Επίσης, ο συντελεστής beta και ο δείκτης
δανειακής επιβάρυνσης θα πρέπει να προσαρμοστούν και αυτοί στο σταθερό
ρυθμό ανάπτυξης, για να αντανακλούν το γεγονός ότι επιχειρήσεις με σταθερό
ρυθμό ανάπτυξης τείνουν να έχουν μέσο κίνδυνο (beta κοντά στο 1) και να
χρησιμοποιούν περισσότερο δανεισμό από εκείνες με υψηλούς ρυθμούς.

Καταλληλότητα
Το υπόδειγμα κάνει τις ίδιες υποθέσεις για τον ρυθμό ανάπτυξης με το
υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων 2-σταδίων. Η διαφορά τους έγκειται στην
έμφαση που δίνει το υπόδειγμά που αναπτύξαμε στις FCFe και όχι στα μερίσματα.
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Συνεπώς, δίνει καλύτερα αποτελέσματα από το υπόδειγμα προεξόφλησης
μερισμάτων όταν οι υπό εξέταση επιχειρήσεις είτε έχουν μη διατηρήσιμα
μερίσματα, είτε πληρώνουν σε μερίσματα λιγότερα από αυτά που μπορούν.
Υπόδειγμα Ελεύθερων Ταμειακών Ροών στους Μετόχους και Προεξόφλησης
Μερισμάτων
Οι δύο προσεγγίσεις μας δίνουν ίδια αποτελέσματα όταν τα μερίσματα που
διανέμονται είναι ίσα με τις FCFe και, όταν οι FCFe ξεπερνούν τα μερίσματα, αλλά
τα εναπομείναντα μετρητά επενδύονται σε προγράμματα με καθαρή παρούσα αξία
ίση με μηδέν. Αντίθετα, τα αποτελέσματα διαφέρουν όταν οι FCFe είναι
μεγαλύτερες από τα μερίσματα και τα μετρητά που μένουν είτε τοκίζονται με
χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό της αγοράς είτε επενδύονται σε προγράμματα με
ΚΠΑ αρνητική. Στην περίπτωση αυτή η αξία που θα προκύψει από το υπόδειγμα
των FCFe θα είναι μεγαλύτερη. Επίσης, διαφορετικά αποτελέσματα προκύπτουν
και όταν τα μερίσματα είναι μεγαλύτερα από τις FCFe, όπότε η επιχείρηση πρέπει
να εκδώσει νέες μετοχές ή να προβεί σε δανεισμό. Κάτι τέτοιο έχει τρεις αρνητικές
συνέπειες, το μεταβλητό κόστος από τις εκδόσεις των τίτλων, την υπερχρέωση και
τους κεφαλαιακούς περιορισμούς.
Όταν σκοπός της αξιολόγησης είναι η εξαγορά ή η αλλαγή του εταιρικού
ελέγχου, καταλληλότερο υπόδειγμα είναι αυτό των FCFe.
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1.2.3.2.4 Υπόδειγμα ελεύθερων ταμειακών ροών στην επιχείρηση
Αξία επιχείρησης (Business Valuation)

Η αξία της επιχείρησης ως σύνολο υπολογίζεται με την προεξόφληση των
αναμενόμενων ταμειακών ροών προς την επιχείρηση. Οι ταμειακές ροές ορίζονται
ως η υπολειμματική αξία (residual value), αφού αφαιρεθούν όλα τα λειτουργικά
έξοδα και οι φόροι, αλλά πριν την πληρωμή των υποχρεώσεων (debt).
Ως συντελεστής προεξόφλησης λαμβάνεται το μέσο σταθμικό κόστος
κεφαλαίου (weighted average capital cost), που είναι το κόστος των επιμέρους
πηγών χρηματοδότησης που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, σταθμισμένα κατά την
τρέχουσα αξία.
i=n

Αξία επιχείρησης =
wacc = kb (1-t)

CFi

∑ (1 + wacc)
i =1

i

όπου

B
P
S
+ kp ( ) + ks ( )
V
V
V

kb = κόστος δανειακών κεφαλαίων
kp = κόστος προνομιούχων μετοχών
ks = κόστος κοινών μετοχών
B = αγοραία αξία των δανειακών κεφαλαίων
P = αγοραία αξία των προνομιούχων μετοχών
S = αγοραία αξία των κοινών μετοχών
V = αγοραία αξία του συνόλου της επιχείρησης (B+P+S)
t = φορολογικός συντελεστής της επιχείρησης
Εναλλακτικά, ο συντελεστής προεξόφλησης για τον προσδιορισμό της αξίας
της επιχείρησης μπορεί να προσδιοριστεί σαν το άθροισμα του επιτοκίου χωρίς
κίνδυνο (risk-free rate of interest) και ενός premium κινδύνου (risk premium), που
αντανακλά την επικινδυνότητα των στοιχείων της επιχείρησης (CAPM).
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Υπολογισμός των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών για την Επιχείρηση.
Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για την επιχείρηση (FCFf) είναι το άθροισμα
των ταμειακών ροών όλων όσων έχουν απαίτηση από την επιχείρηση,
συμπεριλαμβανομένων των μετόχων, των ομολογιούχων και των προνομιούχων
μετόχων. Τις υπολογίζουμε με δύο τρόπους.
Ο ένας είναι να αθροίσουμε τις απαιτήσεις όλων από την επιχείρηση, τις
ταμειακές ροές των μετόχων, τις ταμειακές ροές των δανειστών (περιλαμβάνει
πληρωμές κεφαλαίου, τόκων και νέο δανεισμό) και τις ταμειακές ροές στους
προνομιούχους μετόχους:
FCFf = FCFe + Έξοδα Τόκων (1- t) + Αποπληρωμές κεφαλαίου – Νέο
δανεισμό + Μερίσματα προνομιούχων μετοχών
Ένας άλλος απλούστερος τρόπος είναι να ξεκινήσουμε από τα κέρδη προ
τόκων και φόρων (EBIT), να αφαιρέσουμε τους φόρους και τις ανάγκες
επανεπένδυσης και να καταλήξουμε σε μια εκτίμηση των FCFf:
FCFf = EBIT (1- t) + Αποσβέσεις – Κεφαλαιουχικά Έξοδα – Δ Κεφαλαίου
Κίνησης
Εκτίμηση της Ανάπτυξης των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών για την Επιχείρηση

Η αξία της επιχείρησης προκύπτει από την προεξόφληση των FCFf στο μέσο
σταθμικό κόστος κεφαλαίου. Σ’ αυτή την αξία συμπεριλαμβάνονται τα
φορολογικά οφέλη από το δανεισμό (με τη χρήση του μετά φόρου κόστους
δανεισμού στο κόστος κεφαλαίου) και ο αναμενόμενος επιπρόσθετος κίνδυνος
σχετιζόμενος με το δανεισμό (με τη μορφή υψηλότερου κόστους για τους
μετόχους και κόστους δανεισμού). Όπως και με τα δύο προηγούμενα υποδείγματα
που παρατέθηκαν έτσι και σ’ αυτό οι παραλλαγές του υποδείγματος που
χρησιμοποιούνται εξαρτώνται από τις υποθέσεις για το μελλοντικό ρυθμό
ανάπτυξης.
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Επιχείρηση με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης
Μία επιχείρηση που αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης, μπορεί να
εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα σταθερής ανάπτυξης.
Αξία επιχείρησής = Ε(FCFf1) / (WACC – gn) όπου:
Ε(FCFf1)= Αναμενόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές για την επιχ. Επόμενης περιόδου
wacc = Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου
gn = Ρυθμός ανάπτυξης ελεύθερων ταμειακών ροών για πάντα

Για τη χρήση του υποδείγματος αυτού θα πρέπει να ισχύουν οι εξής συνθήκες.
Πρώτον, ο ρυθμός ανάπτυξης θα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος από αυτόν της
οικονομίας και δεύτερον, τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης θα πρέπει να
πληρούν την υπόθεση της σταθερότητας (π.χ. σταθεροί δείκτες χρέους).
Συγκεκριμένα, το ποσοστό επανεπένδυσης που χρησιμοποιείται για τον
προσδιορισμό των FCFf πρέπει να συμφωνεί με την υπόθεση του σταθερού
ρυθμού ανάπτυξης και ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί αυτό είναι να
προσδιορίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης από τη σχέση:
Ποσοστό επανεπένδυσης = Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης / Απόδοση
κεφαλαίου (return on capital)

Περιορισμοί
Σαν υπόδειγμα σταθερού ρυθμού ανάπτυξης είναι ευαίσθητο στις υποθέσεις
για τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης και αυτό οξύνεται λόγω της χρήσης του
WACC σαν συντελεστή προεξόφλησης, ο οποίος είναι σημαντικά χαμηλότερος
από το κόστος των μετόχων για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Επίσης, το
υπόδειγμα είναι ευαίσθητο στις υποθέσεις των κεφαλαιουχικών εξόδων σε σχέση
με τις αποσβέσεις. Αν το ποσοστό επανεπένδυσης δεν υπολογίζεται σαν
συνάρτηση του ρυθμού ανάπτυξης οι FCFf μπορούν να επηρεαστούν από τον
πληθωρισμό με τις μεταβολές των κεφαλαιουχικών εξόδων σε σχέση με τις
αποσβέσεις.
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Τρόποι υπολογισμού του WACC
Σύμφωνα με το βιβλίο των Copeland, Koller, Murrin, (2000) το μέσο
σταθμικό κόστος κεφαλαίου είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται
για τις ελεύθερες ταμειακές ροές της επιχείρησης και αντικατοπτρίζει το κόστος
ευκαιρίας όλων εκείνων που έχουν προσφέρει κεφάλαια στην επιχείρηση,
σταθμισμένα με τη σχετική συνεισφορά τους στο συνολικό κεφάλαιο της
επιχείρησης. Το γενικό, λοιπόν, υπόδειγμα για τον υπολογισμό του μετά φόρων
WACC είναι:
WACC = kd (1 – t) B/V + kp (P/V) + ks (S/V), όπου
kd = το κόστος δανεισμού
kp = το κόστος των προνομιούχων μετοχών
ks = το κόστος των κοινών μετοχών
B = η αγοραία αξία των δανειακών κεφαλαίων
P = η αγοραία αξία των προνομιούχων μετοχών
S = η αγοραία αξία των κοινών μετοχών
V = η αγοραία αξία του συνόλου της επιχείρησης (B+P+S)
t = ο φορολογικός συντελεστής της επιχείρησης
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι για να υπολογισθεί το WACC, πρέπει να
υπολογισθούν πρώτα τα διάφορα συστατικά του στοιχεία, δηλαδή:
i) Οι συντελεστές στάθμισης της κεφαλαιακής διάρθρωσηw. Το πρώτο βήμα
για τον προσδιορισμό του WACC είναι να προσδιορίσουμε την κεφαλαιακή
διάρθρωση της υπό εκτίμηση επιχείρησης. Αυτό θα μας δώσει τις σταθμίσεις για
τον τύπο του WACC βάσει αγοραίων τιμών. Η σωστή θεωρητική προσέγγιση είναι
να χρησιμοποιούμε διαφορετικό WACC κάθε έτος, αν και στην πράξη συνήθως
χρησιμοποιούμε ένα για όλη την πρόβλεψη.
ii) Το κόστος των κοινών και προνομιούχων μετοχών (cost of equity and
preference shares). Το ιστορικό κόστος των κοινών μετοχών (Ce), που
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αντιπροσωπεύει την απαιτούμενη απόδοση των επενδυτών, υπολογίζεται συνήθως
από το Capital Asset Pricing Model (CAPM).
Ce = Rf + β * ( Rf -Rm)
Όπου : Rf αντιπροσωπεύει τις αποδόσεις χρεογράφων μηδενικού κινδύνου
(risk-free rate). Στην πράξη λαμβάνονται συνήθως οι αποδόσεις των 10ετών
κρατικών ομολόγων.
β (market beta) είναι η ευαισθησία της απόδοσης της μετοχής της εταιρείας
στην μεταβολή της απόδοσης του συνόλου της αγοράς που αντιπροσωπεύεται
συνήθως από τον γενικό δείκτη της αγοράς (Rm) και ορίζεται ως το πηλίκο της
συνδιακύμανσης της απόδοσης της μετοχής της Σ (Rj) με την απόδοση του δείκτη
της αγοράς (Rm) προς την διακύμανση της απόδοσης του δείκτη της αγοράς (Rm).
Ο συντελεστής β μετρά τον κίνδυνο της αγοράς ή το λεγόμενο συστηματικό
κίνδυνο (systematic risk).
β= cov(Rj, Rm) / var (Rm)
Rf -Rm είναι το market risk premium (ιστορικά το 5%-8%)
iii) Το κόστος δανεισμού (cost of debt). Το κόστος δανεισμού Cd είναι πιο
δύσκολο να προσδιορισθεί (το ίδιο και η αγοραία αξία των δανειακών κεφαλαίων).
Μία προσέγγιση του πραγματικού κόστους δανεισμού είναι ο λόγος των
καταβληθέντων τόκων προς το σύνολο των αντιστοίχων δανειακών κεφαλαίων.
Όμως με αυτόν τον τρόπο δεν συμπεριλαμβάνονται κατά τρόπο ορθό όλες οι
κατηγορίες δανειακών κεφαλαίων, και κυρίως δεν επιτυγχάνεται το ζητούμενο,
που είναι η εύρεση του τρέχοντος κόστους δανεισμού της επιχείρησης, ή με άλλα
λόγια το τρέχον επιτόκιο που θα χρέωναν οι πιστωτές της επιχείρησης εάν
δανειζόταν σήμερα (την ημερομηνία της αποτίμησης). Για το λόγο αυτό έχουν
αναπτυχθεί διάφορες διαδικασίες που συνδέουν το κόστος δανεισμού με τη
διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ομολόγων (S&P, Moody’s) που
πιθανόν να έχει εκδώσει η αποτιμώμενη επιχείρηση, και τις αντίστοιχες
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αναμενόμενες αποδόσεις τους προσαρμοσμένες για τον κίνδυνο (expected yield to
maturity adjusted for risk).
Για την αποτίμηση του κόστους δανεισμού, έχουν αναπτυχθεί διάφορες
προσεγγιστικές εμπειρικές τεχνικές, όπως π.χ. μία μέθοδος που συνδυάζει το
δείκτη κάλυψης τόκων (interest coverage ratio) και το περιθώριο πιθανότητας
χρεοκοπίας (probability default spread) της επιχείρησης που αντιστοιχεί στο
επίπεδο αυτού του δείκτη. Σε αυτήν την περίπτωση το κόστος δανεισμού θα είναι
το άθροισμα της απόδοσης (π.χ. 5%) του 10ετούς κρατικού ομολόγου που είναι
risk-free και του σχετικού default spread που αντιστοιχεί στο δείκτη κάλυψης
τόκων της εταιρίας (π.χ. μία μικρού μεγέθους επιχείρηση με interest coverage ratio
4,5 που αντιστοιχεί σε rating ομολόγων Α- θα έχει default spread 1,25 και το
αναμενόμενο κόστος δανεισμού της (expected cost of debt) θα είναι 6,25 (= 5%
risk-free rate + 1,25 default spread). Για χώρες όπως η Ελλάδα, που έχουν >0
country risk spread θα πρέπει να προστίθεται και το default spread της χώρας (=
Risk free rate + Company default spread + Country spread).
Παρόλες τις ανώτερες προσαρμογές, που όσο έξυπνες και αν είναι, για όλους
τους προαναφερόμενους λόγους, το υπολογιζόμενο μέσο σταθμικό κόστος
κεφαλαίου (WACC) αποτελεί μία προσέγγιση (approximation) του πραγματικού
κόστους κεφαλαίου.
Το μεγάλο προτέρημα του WACC είναι ότι κρατάει τους υπολογισμούς που
γίνονται για την προεξόφληση σε ένα ελάχιστο επίπεδο. Γι’ αυτό και υπήρξε η πιο
διαδεδομένη μέθοδος αποτίμησης σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ακόμη οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Το WACC, όπως αναφέραμε, είναι προσαρμοσμένο
στο φόρο (tax-adjusted), ενσωματώνει δηλαδή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που
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προέρχονται από τον εταιρικό δανεισμό. Για επιχειρήσεις, όμως, που έχουν
σύνθετες φορολογικές θέσεις αποδεικνύεται «φτωχό» εργαλείο. 14
Το Γενικό Υπόδειγμα
Η αξία της επιχείρησης, λοιπόν, μπορεί να προσδιοριστεί ως η ΠΑ των
αναμενόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών στην επιχείρηση, ως ακολούθως:
i =∞

Αξία επιχείρησης = ∑
i =1

FCFf ,i
(1 + wacc) i

, oπου:

FCFf , οι αναμενόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές για την επιχείρηση περιόδου i και
wacc, το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (weighted average cost of capital)

Καταλληλότητα
Καθώς οι ταμειακές ροές της επιχείρησης δεν συμπεριλαμβάνουν τις
πληρωμές του δανεισμού, η προσέγγιση αυτή είναι κατάλληλη για επιχειρήσεις
που έχουν είτε πολύ υψηλό δανεισμό ή το επίπεδο δανεισμού τους μεταβάλλεται.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (wacc), που
χρησιμοποιείται σαν προεξοφλητικό επιτόκιο των FCFf θα πρέπει να
προσαρμόζεται στις αλλαγές του επιπέδου δανεισμού. Επίσης, όπως αναφέρει ο
Luehrman T. (1997), το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (wacc) είναι κατάλληλο
μόνο για επιχειρήσεις με απλή και στατική κεφαλαιακή διάρθρωση. Τέλος, δε θα
πρέπει να λησμονούμε ότι το κόστος κεφαλαίου μπορεί να υπολογιστεί για
διαφορετικά επίπεδα δανεισμού και άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
εκτιμηθεί το άριστο επίπεδο δανεισμού της επιχείρησης, εκείνο δηλαδή που
μεγιστοποιεί την αξία της.

14

Luehrman A.T. (1997), What’s it worth? A general manager’s guide to valuation, Harvard Business Review
(May-June1997)
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1.2.3.2.5 Υπόδειγμα προσαρμοσμένης παρούσας αξίας (adjusted present value)

Η καλύτερη εναλλακτική σήμερα για την αξιολόγηση μίας επιχείρησης είναι
η εφαρμογή της βασικής σχέσης των προεξοφλημένων ταμειακών ροών σε κάθε
μία από τις διαφορετικές ταμειακές ροές της επιχείρησης και στη συνέχεια η
πρόσθεση της παρούσας αξίας αυτών. Η προσέγγιση αυτή ονομάζεται
προσαρμοσμένη παρούσα αξία (adjusted present value approach). Προτάθηκε για
πρώτη φορά από τον Stewart Myers του MIT, ο οποίος επικεντρώθηκε σε δύο
κατηγορίες ταμειακών ροών. Στις πραγματικές (όπως έσοδα, λειτουργικά κόστη,
κεφαλαιουχικά έξοδα) που σχετίζονται με τη λειτουργική δραστηριότητα της
επιχείρησης, και σε εκείνες που σχετίζονται με τα προγράμματα και τις
στρατηγικές χρηματοδότησης.15
Όπως αναπτύσσει ο A. Damodaran (2002), το υπόδειγμα προσαρμοσμένης
παρούσας αξίας ξεκινά από την αξία της επιχείρησης χωρίς δανεισμό. Καθώς
προστίθεται ο δανεισμός, εξετάζεται το καθαρό αποτέλεσμα στην αξία,
λαμβάνοντας υπ’ όψη τόσο τα οφέλη όσο και τα κόστη από το δανεισμό.
Εκτιμούμε, λοιπόν, την αξία της επιχείρησης ακολουθώντας τα εξής τρία βήματα:
i) Καθορισμός της αξίας της επιχείρησης χωρίς δανεισμό. Στην ειδική

περίπτωση όπου οι ταμειακές ροές της επιχείρησης αυξάνονται με σταθερό ρυθμό
στο διηνεκές, η αξία της επιχείρησης χωρίς δανεισμό προσδιορίζεται από την
ακόλουθη σχέση:
BVu =

FCF1
, όπου:
ku − g

FCF, οι αναμενόμενες μετά φόρων λειτουργικές ταμειακές ροές
ku, το κόστος των μετόχων χωρίς δανεισμό (μη μοχλευμένο)
g, ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης
15

Luehrman A.T. (1997), What’s it worth? A general manager’s guide to valuation, Harvard Business Review
(May-June1997)
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Γενικότερα, μπορούμε να αξιολογήσουμε την επιχείρηση χρησιμοποιώντας
κάθε συνδυασμό υποθέσεων για το ρυθμό ανάπτυξης, που πιστεύουμε ότι είναι
λογικό για την επιχείρηση.
Για να εκτιμήσουμε το μη μοχλευμένο κόστος για τους μετόχους,
υπολογίζουμε πρώτα το μη μοχλευμένο συντελεστή beta της επιχείρησης
βU =

βL
(1 + (1 - t)(

Wd , όπου
))
We

βL, το τρέχον βήτα της μετοχής της επιχείρησης
t, ο φορολογικός συντελεστής
Wd/We ο δείκτης δανειακά προς ίδια κεφάλαια
ii) Προσδιορισμός της παρούσας αξίας του αναμενόμενου φορολογικού

οφέλους από το δανεισμό. Το όφελος αυτό είναι συνάρτηση του φορολογικού
συντελεστή και των τόκων που πληρώνει η επιχείρηση και προεξοφλείται με το
κόστος δανεισμού που αντανακλά τον κίνδυνο αυτών των ταμειακών ροών:
Αξία φορολογικού οφέλους = t x D , όπου
t, ο φορολογικός συντελεστής και
D, το ύψος του εξωτερικού δανεισμού
Θεωρούμε ότι ο φορολογικός συντελεστής παραμένει σταθερός στο διηνεκές.
iii) Εκτίμηση του αναμενόμενου κόστους χρεοκοπίας (bankruptcy). Στο σημείο

αυτό θα πρέπει να προσδιορίσουμε την επίπτωση του επιπλέον δανεισμού στην
πιθανότητα χρεοκοπίας της επιχείρησης και το κόστος χρεοκοπίας):
PVexpBnkrpCost = P(BnkrpCost) , όπου
PVexpBnkrpCost, η παρούσα αξία του αναμενόμενου κόστους χρεοκοπίας
BnkrpCost, η παρούσα αξία του κόστους χρεοκοπίας
P, η πιθανότητα να συμβεί το γεγονός
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Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να προσδιοριστεί
εμμέσως η πιθανότητα χρεοκοπίας. Ο ένας είναι να προσδιορίσουμε μία κατηγορία
ομολόγων (bond rating) και να χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρικές εκτιμήσεις για
την πιθανότητα χρεοκοπίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Ο άλλος τρόπος είναι
να χρησιμοποιήσουμε στατιστικές προσεγγίσεις για να εκτιμήσουμε την
πιθανότητα χρεοκοπίας, βασιζόμενοι στα χαρακτηριστικά της επιχείρησης.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την προσέγγιση της προσαρμοσμένης παρούσας αξίας η
αξία της μοχλευμένης επιχείρησης προσδιορίζεται προσθέτοντας την καθαρή
επίπτωση του δανεισμού στη μη μοχλευμένη αξία της επιχείρησης:
BVL=

FCF1
+ t x D - P(BnkrpCost)
ku − g

Οφέλη και περιορισμοί της προσαρμοσμένης παρούσας αξίας
Το πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής είναι ότι διαχωρίζει τις επιδράσεις
του δανεισμού σε διαφορετικά συστατικά και επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών
συντελεστών προεξόφλησης για κάθε συστατικό. Επιπλέον, δεν γίνεται η υπόθεση
ότι οι δείκτες χρέους (debt ratios) μένουν αμετάβλητοι, όπως γίνεται με την
προσέγγιση του κόστους κεφαλαίου (wacc). Η προσέγγιση της προσαρμοσμένης
παρούσας αξίας παρουσιάζει, όμως δυσκολία στην εκτίμηση της πιθανότητας
χρεοκοπίας και του κόστους που αυτή θα έχει.
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1.2.3.3 Προσέγγιση της Αγοράς (market approach)
Στην πραγματικότητα οι περισσότερες αποτιμήσεις στοιχείων γίνονται με τη
σχετική αποτίμηση, από το σπίτι που αγοράζουμε μέχρι τις μετοχές στις οποίες
επενδύουμε, η αξία βασίζεται στο πώς τιμολογούνται παρόμοια στοιχεία στην
αγορά. Στην προσέγγιση της αγοράς, η αξία ενός στοιχείου ενεργητικού
προσδιορίζεται από την αποτίμηση «παρόμοιων-συγκρίσιμων» στοιχείων,
χρησιμοποιώντας μια κοινή μεταβλητή - πολλαπλάσιο όπως κέρδη, ταμειακές
ροές, λογιστική αξία ή έσοδα. Ένα παράδειγμα είναι η χρησιμοποίηση ενός
κλαδικού-μέσου δείκτη P/E για την αποτίμηση μίας επιχείρησης. Η υπόθεση που
γίνεται είναι ότι οι άλλες επιχειρήσεις του κλάδου είναι συγκρίσιμες με την
επιχείρηση που αποτιμάται και ότι η αγορά, κατά μέσο όρο, τις αποτιμά δίκαια.
Κάποιο άλλο συγκριτικό στοιχείο – πολλαπλάσιο (multiple) που χρησιμοποιείται
ευρέως, είναι ο δείκτης τιμή προς λογιστική αξία (price/book value), όπου
επιχειρήσεις που πουλάνε κάτω από τη λογιστική τους αξία σε σχέση με άλλες
συγκρίσιμες εταιρίες, θεωρούνται υποτιμημένες.
Η προσέγγιση της αγοράς ή σχετική αποτίμηση, στηρίζεται στη συλλογή
στοιχείων από δημόσια διαπραγματευόμενες επιχειρήσεις (public traded company)
ώστε να δημιουργήσουμε μέτρα αξίας (value measures), τα οποία στη συνέχεια τα
συσχετίζουμε με τα θεμελιώδη μεγέθη της υπό εξέταση επιχείρησης, με σκοπό
τον προσδιορισμό της αξίας της. Τα μέτρα αξίας είναι συνήθως δείκτες
(πολλαπλάσια) που προκύπτουν από τη διαίρεση της τιμής της εταιρίας – οδηγός
(guideline company) με κάποια οικονομική μεταβλητή των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της
Ως βάση για τα μέτρα αξίας χρησιμοποιούμε συνήθως τις ακόλουθες
μεταβλητές :
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1. Καθαρές πωλήσεις (net sales)
2. Καθαρό, μετά φόρων εισόδημα, ή δείκτης τιμής προς κέρδη ανά μετοχή (Ρ/Ε)
3. Μικτή ταμειακή ροή (gross cash flow)
4. Καθαρή ταμειακή ροή (net cash flow)
5. Καθαρό, προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων εισόδημα (EBITDA)
6. Μερίσματα (dividends)
Η αρχική αξία που προκύπτει από την προσέγγιση της αγοράς, πριν από την
προσαρμογή σε παράγοντες όπως το μέγεθος του μετοχικού «πακέτου» σε
συνδυασμό με τον έλεγχο που προσφέρει και την εμπορικότητα, ονομάζεται αξία
σαν ελεύθερα διαπραγματευόμενη μετοχή (as if freely traded value). Η αξία που
προκύπτει με τη προσέγγιση αυτή ανταποκρίνεται αρχικά σε μειοψηφική
συμμετοχή μιας δημόσια εμπορεύσιμης επιχείρησης και υπό την προϋπόθεση της
συνέχισης των εργασιών της στο μέλλον.
Η επιλογή της εταιρίας – οδηγός (guideline company) που θα χρησιμοποιηθεί
για την διαδικασία της αποτίμησης θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή. Για να
θεωρηθεί μια συγκεκριμένη δημόσια διαπραγματευόμενη επιχείρηση ως
κατάλληλη για εταιρεία – οδηγός ή όχι θα πρέπει να πληρούνται στο δυνατό
μεγαλύτερο βαθμό τα ακόλουθα μεγέθη.
1. Κεφαλαιακή δομή
2. Πιστωτική θέση
3. Διοικητικό βάθος
4. Εμπειρία προσωπικού
5. Φύση του ανταγωνισμού
6. Στάδιο του κύκλου ζωής
7. Προϊόντα
Σε καμία περίπτωση τα παραπάνω μεγέθη δε μπορεί να θεωρηθούν ότι
καλύπτουν όλες τις ανάγκες προσδιορισμού της κατάλληλης εταιρίας – οδηγού.
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Πρόσθετα στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση ανάλογα με την
ιδιαιτερότητα του κλάδου και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η υπό
εξέταση επιχείρηση. Επιπλέον η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρονται τα
σχετικά στοιχεία που θα εξετάσουμε θα πρέπει να είναι πέντε έτη. Ωστόσο ο
σχετικός για την εξέτασή μας χρόνος δε είναι πάντα ένας απόλυτος αριθμός ετών.
Σχετικός χρόνος μπορεί να θεωρηθεί επίσης ένας κύκλος ζωής για τα προϊόντα του
κλάδου.
Η προσέγγιση της αγοράς περιλαμβάνει συγκεκριμένα τα ακόλουθα στάδια 16 :
1. Επιλογή εταιριών-οδηγών με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ποιοτική ομοιότητα

των στοιχείων που θα συγκρίνουμε. Στόχος μας είναι να επιλέξουμε ένα
αρκετά ικανοποιητικό δείγμα, ώστε οι ιδιαιτερότητες μίας μεμονωμένης
επιχείρησης να μην επηρεάζουν πολύ την αποτίμηση.
2. Επιλογή των πολλαπλασίων.
3. Εύρεση μέσων όρων και μέσων των πολλαπλασίων για τον κλάδο.
4. Πρόβλεψη των μεγεθών εκείνων της επιχείρησης, που είναι αντίστοιχα με τα

χρησιμοποιούμενα πολλαπλάσια.
5. Αποτίμηση της επιχείρησης. Πολλαπλασιάζουμε το μέσο πολλαπλάσιο των

εταιριών-οδηγών με το αντίστοιχο προβλεπόμενο μέγεθος της επιχείρησης
π.χ. τα προβλεπόμενα κέρδη με το μέσο δείκτη P/E των συγκρίσιμων.
Αν και το μεγάλο προτέρημα της προσέγγιση της αγοράς είναι η ευκολία
στον υπολογισμό της, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής 4 βήματα για να
εξασφαλιστεί η σωστή χρήση τους.
i) Τα πολλαπλάσια θα πρέπει να καθορίζονται με συνέπεια. Αν, δηλαδή, ο

αριθμητής είναι μία αξία που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, τότε και ο
παρονομαστής θα πρέπει να αφορά το μετοχικό κεφάλαιο. Αν ο αριθμητής αφορά
16

Benninga S. & Sarig O. (1997). Corporate Finance. A Valuation Approach. McGraw-Hill
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ολόκληρη την επιχείρηση και ο παρονομαστής θα πρέπει να αφορά το σύνολο της
επιχείρησης. Ευνόητο είναι ότι τα πολλαπλάσια θα πρέπει να καθορίζονται
ομοιόμορφα για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου.
ii) Θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε πώς ποικίλει το πολλαπλάσιο μεταξύ των

επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει μία
υψηλή ή χαμηλή αξία για το πολλαπλάσιο που εξετάζουμε.
iii) Θα πρέπει να προσδιορίζουμε τις θεμελιώδεις μεταβλητές που καθορίζουν

κάθε πολλαπλάσιο και την ευαισθησία του στις μεταβολές των μεταβλητών αυτών.
iv) Τέλος, θα πρέπει να βρίσκουμε τις κατάλληλες επιχειρήσεις, που μπορούν

να συγκριθούν και να κάνουμε τις όποιες προσαρμογές για τις διαφορές που
μπορεί να υπάρχουν μεταξύ τους.
Πλεονεκτήματα
Η αποτίμηση των επιχειρήσεων βάσει πολλαπλασίων και συγκρίσιμων
επιχειρήσεων γίνεται με πολύ λιγότερες υποθέσεις και πολύ πιο γρήγορα από την
αποτίμηση με την προσέγγιση του εισοδήματος. Επίσης, είναι πιο εύκολο να
παρουσιαστεί και να κατανοηθεί. Ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
μεγάλη επιτυχία στην αποτίμηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μη εισηγμένων και
ακόμη με μη ποιοτικά στοιχεία. Τέλος, αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες συνθήκες
και τάσεις της αγοράς.
Μειονεκτήματα
Αγνοεί μεταβλητές «κλειδιά» όπως κίνδυνος, ανάπτυξη ή δυνητικές
ταμειακές ροές. Επιπλέον, η αποτύπωση των τρεχουσών συνθηκών μπορεί να
οδηγήσει σε πολύ υψηλές αξίες όταν η αγορά υπερεκτιμά τις συγκρίσιμες
επιχειρήσεις και το αντίθετο. Ακόμη, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε παραποιήσεις και
παραπλανήσεις. Τέλος, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Benninga & Sarig (1997),
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η αποτίμηση με τα πολλαπλάσια επηρεάζεται πολύ από μεταβατικά γεγονότα και
δεν αντανακλά μελλοντικές τάσεις

1.2.3.3.1 Υπόδειγμα βάσει Πολλαπλασιαστών Κερδών ή Ταμειακών
Ροών (Multiples of Earnings or Cash flow)
Οι πολλαπλασιαστές κερδών είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι στη
σχετική αποτίμηση. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα πολλαπλάσια P/E και
αξία/ΚΠΤΦΑ (value/EBITDA).
Δείκτης P/E

Ο δείκτης αυτός ορίζεται ως εξής:

Ρ

Αγοραία _ τιμή _ ανά _ μετοχή
Ε =
Κέρδη _ ανά _ μετοχή

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές του δείκτη αυτού ανάλογα με τον χρονικό
ορίζοντα στον οποίο αναφέρονται

τα κέρδη. Αν, δηλαδή, τα κέρδη είναι τα

τρέχοντα, αν είναι τα αναμενόμενα ή αν είναι βάση του παρελθόντος κλπ. Θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο δείκτης σε επιχειρήσεις με
μηδενικά ή αρνητικά κέρδη.
Αν θέλουμε να εμβαθύνουμε στους όρους του δείκτη P/E τότε μπορούμε να
πούμε τα ακόλουθα: η τιμή μιας μετοχής (P0) για μια επιχείρηση που
αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό (g) είναι: P0 =

Div1
re − g

Αν το ποσοστό διανομής μερισμάτων (payout ratio=b) είναι σταθερό ως προς
τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) τότε Div1 = b*(EPS1)
Και τα κέρδη ανά μετοχή της επόμενης περιόδου σχετίζονται με τα κέρδη ανά
μετοχή της περιόδου αυτής αυξημένα κατά τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης:
(EPS1)= (EPS0) (1 + g)
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Τότε έχουμε: P0 =

b * ( EPS 0 ) * (1 + g )
P b * (1 + g )
⇒ =
(2.2.1)
re − g
E
re − g

Παρατηρούμε, ότι ο δείκτης P/E εξαρτάται από το ρυθμό ανάπτυξης της
επιχείρησης (g), από το ποσοστό διανομής μερισμάτων (b) και από τον κίνδυνο,
εκφρασμένο με το επιτόκιο προεξόφλησης (το απαιτούμενο από τους μετόχους re).
Επιχειρήσεις με μεγαλύτερη ανάπτυξη, χαμηλότερο κίνδυνο και υψηλότερα
ποσοστά διανομής μερισμάτων θα πρέπει να διαπραγματεύονται στην αγορά με
πολύ ψηλότερα πολλαπλάσια κερδών απ’ ότι άλλες επιχειρήσεις.
Ο δείκτης P/E είναι άλλωστε πολύ πιο ευαίσθητος σε αλλαγές στον
αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης όταν τα επιτόκια είναι υψηλά παρά από ότι όταν
είναι χαμηλά. Και αυτό γιατί η ανάπτυξη οδηγεί σε ταμειακές ροές στο μέλλον
των οποίων η παρούσα αξία είναι πολύ χαμηλότερη όταν τα επιτόκια είναι υψηλά.
Συνεπώς, η επιρροή των μεταβολών στο ρυθμό ανάπτυξης της παρούσας αξίας
τείνει να είναι μικρότερη. Επίσης, σε πολύ υψηλά επίπεδα κινδύνου, ο δείκτης P/E
μίας επιχείρησης είναι πιθανό να αυξάνεται περισσότερο όσο ο κίνδυνος μειώνεται
παρά όσο αυξάνεται. Για πολλές επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου που θεωρούνται
τόσο επικίνδυνες όσο και με καλές προοπτικές ανάπτυξης, η μείωση του κινδύνου
μπορεί να αυξήσει την αξία περισσότερο από ότι η αύξηση της αναμενόμενης
ανάπτυξης.
Αξία επιχείρησης / ΚΠΤΦΑ (Enterprise value/EBITDA).

Το εν λόγω πολλαπλάσιο σχετίζει την αγοραία αξία της επιχείρησης(EV),
μειωμένη κατά το ποσό των μετρητών, με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και
αποσβέσεων (EBITDA):
EV
= Αγοραία _ αξία _ Ιδίων _ Κεφαλαίων − Αγοραϊα _ αξία _ Δανεισμού − Μετρήτα
EBITDA
EBITDA

Τα μετρητά, αν και θα προστεθούν στο τέλος στην αξία, αφαιρούνται κατά τον
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υπολογισμό του δείκτη, διότι και οι τόκοι αυτών δεν συμπεριλαμβάνονται στο
EBITDA.
Το πλεονέκτημα του πολλαπλασίου αυτού είναι ότι υπάρχουν πολύ λίγες
επιχειρήσεις που θα εμφανίσουν αρνητικά EBITDA σε σχέση με αυτές που θα
εμφανίσουν αρνητικά κέρδη. Επιπλέον, διαφορές στις μεθόδους αποσβέσεων δεν
επηρεάζουν το EBITDA. Τέλος, με τη χρήση του πολλαπλασίου αυτού μπορούν
να συγκριθούν πολύ πιο εύκολα επιχειρήσεις με διαφορετική χρηματοοικονομική
μόχλευση. Για όλους τους παραπάνω λόγους το πολλαπλάσιο αυτό είναι ιδιαίτερα
χρήσιμο για επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου, που έχουν μεγάλες ανάγκες
επένδυσης σε υποδομή.

1.2.3.3.2 Υπόδειγμα βάσει Πολλαπλασιαστών Εσόδων (Revenue Multiples)
Οι πολλαπλασιαστές εσόδων συσχετίζουν την αξία των ιδίων κεφαλαίων ή
την αξία όλης της επιχείρησης με τα έσοδα που δημιουργούν και είναι κατάλληλοι
κυρίως για επιχειρήσεις τεχνολογίας.
Υπάρχουν τα ακόλουθα δύο βασικά πολλαπλάσια εσόδων:
Αγοραϊα _ αξία _ Ιδίων _ Κεφαλαίων
Δείκτης Τιμή Πωλήσεις =
Έσοδα

Δείκτης Αξία _ Επιχείρησης

Αγοραία _αξία _ Ιδίων _ Κεφαλα
ίων+ Αγοραϊα _αξία _ Δανεισμο
ύ −Μετρήτα
=
Πωλήσεις
Έσοδα

Ο πρώτος δείκτης θα αποδίδει χαμηλότερες αξίες σε επιχειρήσεις με
υψηλότερο δανεισμό, και μπορεί να οδηγεί σε παραπλανητικά αποτελέσματα όταν
χρησιμοποιείται για διαστρωματικές συγκρίσεις σε ένα κλάδο που οι επιχειρήσεις
έχουν διαφορετικά επίπεδα χρηματοοικονομικής μόχλευσης.
Αν χρησιμοποιήσουμε και εδώ την ανωτέρω σχέση (2.2.1)

P0 =

b * EPS (1 + g )
re − g
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και τη σχέση
Καθαρό περιθώριο κέρδους = EPS / Πωλήσεις ανά μετοχή
Προκύπτει η σχέση:

P0
Καθαρ ό _ Περιθώριο * b * (1 + g )
= PS =
re − g
Πωλήσεις 0
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ο δείκτης PS είναι θετική συνάρτηση του
περιθωρίου κέρδους, του ποσοστού διανομής μερισμάτων και του ρυθμού
ανάπτυξης και αρνητική συνάρτηση του κινδύνου της επιχείρησης.
Επίσης, για να αναλύσουμε τη σχέση μεταξύ της αξίας της επιχείρησης και
των πωλήσεων, χρησιμοποιούμε την ακόλουθη σχέση:
Αξία επιχείρησης =

EBITDA * (1 − f) * (1 − ποσοστό_επανεπένδυσης)
re − g

Διαιρώντας και τα δύο μέλη με τα έσοδα έχουμε:

Αξία_Επιχείρησης0
=
Πωλήσεις0

[EBITDA* (1 − φ)

] * (1 − ποσοστό_επανεπένδυσης)
Πωλήσεις0
⇒
re − g

Αξία_Επιχείρησης0 Λειτουργικό περιθώριο μετά φόρων * (1 − ποσοστό_επανεπένδυσης)
=
Πωλήσεις0
re − g
Ο δείκτης αξία προς πωλήσεις καθορίζεται από το μετά φόρων λειτουργικό
περιθώριο, το ποσοστό επανεπένδυσης και το κόστος κεφαλαίου. Ο παράγοντας
κλειδί είναι το περιθώριο κέρδους. Επιχειρήσεις με υψηλά περιθώρια κέρδους
αναμένεται να έχουν υψηλούς πολλαπλασιαστές πωλήσεων. Θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι μία πτώση του περιθωρίου κέρδους έχει δύο αποτελέσματα,
μειώνει αφενός κατευθείαν τους πολλαπλασιαστές εσόδων και αφετέρου οδηγεί σε
χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και άρα χαμηλότερα πολλαπλασιαστές εσόδων.
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Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
Το θετικό με τους πολλαπλασιαστές εσόδων είναι ότι μπορούν να
εφαρμοστούν ακόμα και για προβληματικές ή πολύ νέες επιχειρήσεις. Επίσης, δεν
επηρεάζονται από τις λογιστικές αποφάσεις και σε αντίθεση με τα κέρδη, τα έσοδα
δεν είναι τόσο ευμετάβλητα και επομένως δεν επηρεάζονται από παροδικές
αλλαγές.
Το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι ότι η επικέντρωση στα έσοδα μπορεί να
οδηγήσει σε παραπλανητικά αποτελέσματα, αποδίδοντας μεγάλη αξία σε
επιχειρήσεις που έχουν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης των εσόδων, αλλά χάνουν
σημαντικό ποσό χρημάτων. Τέλος, το γεγονός ότι παρουσιάζουν αδυναμία στην
έλεγχο των διαφορών μεταξύ των επιχειρήσεων στους τομείς του κόστους και του
περιθωρίου κέρδους, μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες αποτιμήσεις.

1.2.3.3.3 Υπόδειγμα βάσει Πολλαπλασιαστών Λογιστικής Αξίας
(Multiples of Stock Value to Book Value)
Η αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων αντανακλά τις προσδοκίες της αγοράς
για την κερδοφορία της επιχείρησης και τις ταμειακές ροές της. Η λογιστική αξία
των ιδίων κεφαλαίων είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων
του ενεργητικού και της λογιστικής αξίας των υποχρεώσεων. Καθώς, η λογιστική
αξία ενός στοιχείου ενεργητικού αντανακλά το αρχικό κόστος, μπορεί να διαφέρει
σημαντικά από την αγοραία αξία, αν η δυνατότητα κερδοφορίας του στοιχείου
μεταβληθεί σημαντικά από την κτήση του.
Δείκτης P/BV
Ο πολλαπλασιαστής τιμή προς λογιστική αξία (P/BV) υπολογίζεται ως εξής:
P

BV

=

Τιμή _ ανά _ μετοχή
Λογιστική _ Αξία _ Ιδίων _ Κεφαλα ίων _ αν ά _ μετοχή
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Για τον υπολογισμό της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων δεν θα πρέπει
να συμπεριληφθούν οι προνομιούχες μετοχές. Ένας εναλλακτικός τρόπος
προσδιορισμού του P/BV είναι ο ακολούθως:
P

Αγοραία _ Αξία _ Ιδίων _ Κεφαλα ίων

=
BV
Λογιστική _ Αξία _ Ιδίων _ Κεφαλαίων

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά είδη μετοχών, είναι προτιμότερο
να χρησιμοποιούμε την σύνθετη αγοραία αξία όλων των ειδών των κοινών
μετοχών στον αριθμητή και τη σύνθετη λογιστική αξία στον παρονομαστή –
αγνοώντας πάντα τις προνομιούχες μετοχές.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η λογιστική αξία δεν αναπροσαρμόζεται ι
τόσο συχνά, με αποτέλεσμα να πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ώστε να
χρησιμοποιούμε τα ίδια μέτρα λογιστικής αξίας ιδίων κεφαλαιων για όλες τις
επιχειρήσεις του δείγματος.
Αν χρησιμοποιήσουμε τις σχέσεις

P0 =

b * ( EPS 0 ) * (1 + g )
re − g

και

ROE =

EPS
Λογιστική _ αξία _ Ιδίων _ Κεφαλαίων

όπου ROE = απόδοση ιδίων κεφαλαίων
Προκύπτει η σχέση:

P0
b * ( ROE ) * (1 + g )
=
BV0
re − g

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ο δείκτης PBV είναι θετική συνάρτηση της
απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων, του ποσοστού διανομής μερισμάτων και του
ρυθμού ανάπτυξης και αρνητική συνάρτηση του κινδύνου της επιχείρησης.
Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
Ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει η χρήση του δείκτη αυτού στη σχετική
αποτίμηση, είναι ότι αποτελεί ένα σχετικά σταθερό μέτρο της αξίας, το οποίο
μπορεί να συγκριθεί με την αγοραία τιμή και ένα εύκολο σημείο αναφοράς
(benchmark). Επίσης, δεδομένου ότι υπάρχουν κοινά λογιστικά πρότυπα μεταξύ
των συγκρίσιμων επιχειρήσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης αυτός για
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σύγκριση με παρόμοιες επιχειρήσεις, ώστε να εντοπισθούν σημάδια υποτίμησης ή
ανατίμησης. Επιπλέον, μπορεί να εφαρμοστεί και σε επιχειρήσεις με αρνητικά
κέρδη.
Σ’ ότι αφορά στα μειονεκτήματα, το σημαντικότερο είναι ότι επηρεάζεται
πολύ από τους λογιστικούς χειρισμούς των αποσβέσεων και άλλων στοιχείων.
Ακόμη, όταν τα λογιστικά πρότυπα διαφέρουν δεν είναι εφικτή η σύγκριση μεταξύ
επιχειρήσεων. Τέλος, δεν έχει νόημα η εφαρμογή του σε επιχειρήσεις υπηρεσιών
και τεχνολογίας, οι οποίες δεν έχουν σημαντικά υλικά στοιχεία.
Δείκτης Value-to-Book

Προσδιορίζεται διαιρώντας την αγοραία αξία του δανεισμού και των ΙΚ με τη
λογιστική αξία του επενδεδυμένου κεφαλαίου:
ΔείκτηςValue-to-Book=

Αγοραίααξία Ιδίων Κεφαλαίων+ Αγοραίααξία δανεισμού
Λογιστικήαξία Ιδίων Κεφαλαίων+ Λογιστικήαξία δανεισμού

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες του δείκτη μοιάζουν με αυτούς του δείκτη
τιμή προς λογιστική αξία (P/BV), αλλά αντικαθιστούμε τα ίδια κεφάλαια με την
αξία όλης της επιχείρησης και το κόστος ιδίων κεφαλαίων με το κόστος
κεφαλαίου. Επιχειρήσεις με χαμηλό δείκτη Value-to-Book και υψηλές
αναμενόμενες αποδόσεις κεφαλαίου θεωρούνται υποτιμημένες. Είναι ιδιαίτερα
χρήσιμος ο δείκτης αυτός για επιχειρήσεις με υψηλό ή μεταβαλλόμενο δανεισμό.
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1.2.3.3.4 Υπόδειγμα βάσει Πολλαπλασιαστών ειδικών για επιχειρήσεις
συγκεκριμένου κλάδου (Sector-Specific Multiples)
Ο δείκτης αυτός ορίζεται γενικά ως εξής:
1. ο αριθμητής είναι συνήθως η αξία της επιχείρησης – η αγοραία αξία του
δανεισμού και των ιδίων κεφαλαίων, καθαρά από μετρητά και εμπορεύσιμους
τίτλους (marketable securities).
2. Ο παρονομαστής ορίζεται σε όρους λειτουργικών μονάδων που παράγουν
έσοδα και κέρδη για την επιχείρηση. Για παράδειγμα, η αξία των χαλυβουργικών
επιχειρήσεων μπορεί να συγκριθεί βάση της αγοραίας αξία ανά παραγόμενο τόνο
χάλυβα και η αξία των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να
υπολογιστεί με βάση τις παραγόμενες κιλοβατώρες (kwh) ενέργειας. Οι
καθοριστικοί παράγοντες είναι οι ίδιοι με τα άλλα πολλαπλάσια: οι ταμειακές
ροές, ο ρυθμός ανάπτυξης και ο κίνδυνος.
Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι αναλυτές χρησιμοποιούν αυτούς
τους πολλαπλασιαστές:
1. Συνδέουν την αξία με τις λειτουργικές λεπτομέρειες και το προϊόν.
2. Μπορούν συχνά να υπολογιστούν χωρίς να γίνει αναφορά στις λογιστικές
καταστάσεις και μεθόδους. Μπορούν, άρα να υπολογιστούν και για επιχειρήσεις
που δεν έχουμε διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία ή που είναι διαθέσιμα αλλά όχι
συγκρίσιμα.
3. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται διότι κανένα από τα άλλα πολλαπλάσια
δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί.
Κριτική
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Η χρήση των πολλαπλασίων δίνει το πλεονέκτημα της εύκολης συσχετισης.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκτήσουμε γρήγορα μία εκτίμηση της
αξίας κάποιας επιχείρησης και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα όταν μεγάλος αριθμός
συγκρίσιμων στοιχείων εμπορεύεται στις χρηματοοικονομικές αγορές και η αγορά
κατά μέσο όρο τιμολογεί τις επιχειρήσεις αυτές σωστά. Είναι πιο δύσκολο να
χρησιμοποιήσουμε τα πολλαπλάσια για να αξιολογήσουμε επιχειρήσεις, για τις
οποίες δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα συγκρίσιμες, οι οποίες έχουν λίγα ή
καθόλου έσοδα και αρνητικά κέρδη. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η χρήση των
πολλαπλασίων παρουσιάζει κάποια επιπρόσθετα προβλήματα όπως:
α. Εκδηλώνει αδυναμία να ενσωματώσει πλήρως μακροπρόθεσμες τάσεις και
δίνει μεγάλη έμφαση στις παρούσες συνθήκες.
β. Αδυνατεί να αντικατοπτρίσει όλους τους καθοριστικούς παράγοντες της
αξίας όπως τον κίνδυνο και τη χρηματοοικονομική μόχλευση, ενώ στηρίζεται
υπερβολικά στις λογιστικές αρχές για να απεικονίσει τις τρέχουσες οικονομικές
αξίες.
γ. Υπάρχει κίνδυνος να «χτίσει» πάνω στα λάθη, που πιθανόν να έχουν κάνει
οι αγορές στην αξιολόγηση των συγκρίσιμων επιχειρήσεων.
δ. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξει παραπλανητική ή μεροληπτική χρήση
συγκρίσιμων επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που να είναι
ακριβώς ίδιες σε όρους κινδύνου και ρυθμού ανάπτυξης, ο προσδιορισμός των
συγκρίσιμων επιχειρήσεων είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενικός.
Παράδειγμα αποτίμησης με τη μέθοδο της αγοράς

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συνοπτικά στοιχεία των ισολογισμών και
των αποτελεσμάτων χρήσεως τριών εταιρειών (guideline companies) οι οποίες
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επιλέχθηκαν για να συγκριθούν με την εταιρία την οποία θα αποτιμήσουμε καθώς
επίσης και στοιχεία της αγοράς σχετικά με την αγοραία τιμή.
Εταιρία Α

Εταιρία Β

Εταιρία Γ

Αποτιμούμενη
Εταιρία

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία (Καθαρά)
Σύνολο ενεργητικού

25.000,00
45.000,00
70.000,00

15.000,00
35.000,00
50.000,00

12.000,00
18.000,00
30.000,00

10.000,00
15.000,00
25.000,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροχρόνιος Δανεισμός
Καθαρή Θέση
Σύνολο Παθητικού

15.000,00
30.000,00
25.000,00
70.000,00

10.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00

5.000,00
0,00
20.000,00
25.000,00

Επενδεδυμένα κεφάλαια

55.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Περιθώριο
Λοιπά Έξοδα (διοίκησης…)
EBITDA
Αποσβέσεις
EBIT
Τοκοι
Κέρδη προ φόρων
Φόροι
Καθαρό Εισόδημα

90.000,00
55.000,00
35.000,00
16.000,00
19.000,00
7.000,00
12.000,00
3.000,00
9.000,00
4.000,00
5.000,00

60.000,00
35.000,00
25.000,00
12.000,00
13.000,00
5.000,00
8.000,00
2.000,00
6.000,00
2.500,00
3.500,00

40.000,00
25.000,00
15.000,00
7.000,00
8.000,00
3.000,00
5.000,00
1.000,00
4.000,00
1.500,00
2.500,00

30.000,00
18.000,00
12.000,00
5.500,00
6.500,00
2.500,00
4.000,00
0,00
4.000,00
1.500,00
2.500,00

Αγοραία Τιμή ανά μετοχή
Αριθμός μετοχών
Αγοραία αξία Ιδίων Κεφαλαίων
Αγοραία αξία Δανειακών Κεφαλαίων
Αγοραία αξία Επενδεδυμένου Κεφαλαίου (MVIC)
Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια (σε αγοραίες τιμές)

6,00
10.000,00
60.000,00
30.000,00
90.000,00
33,00%

5,00
6.000,00
30.000,00
20.000,00
50.000,00
40,00%

25,00
1.000,00
25.000,00
10.000,00
35.000,00
29,00%

Στοιχεία Ισολογισμού

Καταστάσεις Εισοδήματος

1.000,00
0,00
0,00
0,00%

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν τα πολλαπλάσια (multiples) τα οποία
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Αντίστοιχα εξαγουμε και τον αριθμητικό
μέσο όρο των πολλαπλασιαστών που προέκυψαν. Η τελευταία στήλη του πίνακα
που ακολουθεί προέκυψε ως εξής. Ο αριθμητικός μέσος όρος των πολλαπλάσιων
πολλαπλασιάστηκε με το αντίστοιχο μέγεθος της αποτιμούμενης εταιρίας που
χρησιμοποιήθηκε στον παρονομαστή του κάθε πολλαπλασιαστή.
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Πολλαπλάσια της αποτίμησης
Εταιρία Α
τιμή προς λογιστική αξία (P/BV)
2,40
τιμή προς πωλήσεις (P/S)
0,67
τιμή προς κέρδη (P/E)
12,00
τιμή προς μικτή ταμειακή ροή
5,00
MVIC/BVIC
MVIC/πωλήσεις
MVIC/EBIT
MVIC/EBITDA

1,60
1,00
7,50
4,70

Εταιρία Β
1,50
0,50
8,57
3,53

Εταιρία Γ
2,50
0,63
10,00
4,55

1,30
0,80
6,30
3,80

1,80
0,90
7,00
4,40

Μέσος
Συνεπαγόμενη Αξία
Όρος
αποτιμούμενης εταιρίας
2,10
42.000,00
0,60
18.000,00
10,20
25.500,00
4,30
21.500,00
1,60
0,90
6,90
4,30

32.400,00
27.000,00
27.600,00
27.950,00

Στη συνέχεια αποδίδουμε συντελεστές βαρύτητας για κάθε πολλαπλασιαστή
ανάλογα με την σημασία που αποδίδουμε σε κάθε μέγεθος ώστε να καταλήξουμε
στην αξία της επιχείρησης. Έτσι στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αν θεωρήσουμε
ότι κάθε πολλαπλάσιο συμμετέχει με το ίδιο βάρος στην αξιολόγηση της
αποτιμούμενης εταιρίας έχουμε :
8

Αξία επιχείρησης =

∑
i =1

Δείκτης i *(1/8) = 221.950/8 = 27.743,75
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1.2.3.4 Προσέγγιση αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (Asset-based approach)

Κάποιοι αναλυτές ακολουθούν την προσέγγιση της αποτίμησης βάσει
στοιχείων ενεργητικού και υποστηρίζουν ότι είναι δυνατό να αξιολογηθούν τα
μεμονωμένα στοιχεία ενεργητικού, που κατέχει μια επιχείρηση και στη συνέχεια
να συναθροιστούν, για να προκύψει η αξία της επιχείρησης.
Υπάρχουν πολλές μεταβλητές (variants) σ’ αυτό το υπόδειγμα. Η πρώτη είναι
η αξία ρευστοποίησης, η οποία προκύπτει από τη συνάθροιση του εκτιμώμενου
ύψους των πωλήσεων που θα προκύψουν από κάθε στοιχείο ενεργητικού, που
κατέχει η επιχείρηση. Η δεύτερη μεταβλητή είναι το κόστος αντικατάστασης, με
το οποίο εκτιμάται πόσο θα κόστιζε να αντικατασταθούν όλα τα στοιχεία
ενεργητικού που έχει η επιχείρηση.
Επίσης, κάποιου άλλοι αναλυτές ακολουθούν τη μέθοδο των Υπερβάλλοντων
ή μη Κανονικών Κερδών (Excess or Abnormal Earnings). Η μέθοδος αυτή που
αναπτύχθηκε κυρίως από τον Ohlson17 (1995), αποτιμά την εταιρία συνδυάζοντας
τα λεγόμενα μη κανονικά κέρδη με τα Ίδια Κεφάλαια. Τα μη κανονικά κέρδη
υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ των κερδών τέλους χρήσεως και
αναμενόμενης αποδόσεως (expected return ή cost of equity) της αξίας των ιδίων
κεφαλαίων στην αρχή της χρήσεως. Θα αναπτύξουμε περισσότερο τη μέθοδο αυτή
στο επόμενο κεφάλαιο που περιγράφονται όλα τα υποδείγματα.

17

Ohlson, J.A. 1995. “Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation.” Contemporary Accounting
Research 11: 661-687.
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1.2.3.4.1 Υπόδειγμα Προσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης της επιχείρησης
(adjusted net asset value – asset accumulation method)
Η θεμελιώδης αρχή της αποτίμησης επιχειρήσεων είναι ότι από την τρέχουσα
αξία των στοιχείων του ενεργητικού της υπό αποτίμηση εταιρίας αφαιρούμε την
τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων της επιχείρησης και έτσι προσδιορίζουμε την
αξία της καθαρής θέσης της επιχείρησης. Όμως, οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις προετοιμάζονται βάσει της λογιστικής αρχής του ιστορικού κόστους.
Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να γίνουν κατάλληλες προσαρμογές στα στοιχεία
του ισολογισμού της επιχείρησης, ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την
πραγματική

αξία

της

επιχείρησης.

Ουσιαστικά

αναπροσαρμόζουμε

την

παραδοσιακή καθαρή θέση της επιχείρησης με βάση τις ανατιμήσεις αξίας
περιουσιακών παγίων στοιχείων (π.χ. ακινήτων), τις υπεραξίες χαρτοφυλακίου
χρεογράφων, τις μεταβολές των προβλέψεων (π.χ. για αποζημίωση προσωπικού),
και έτσι προσδιορίζεται η λεγόμενη Προσαρμοσμένη Καθαρή Θέση.
Στο υπόδειγμα προσαρμοσμένης καθαρής θέσης οι βασισμένες σε ιστορικά
στοιχεία οικονομικές καταστάσεις αποτελούν την αφετηρία της διαδικασίας της
αποτίμησης, ενώ ο «τερματισμός» βρίσκεται στον ισολογισμό που βασίζεται σε
πραγματικές αξίες (value-basis balance sheet). Ο τελευταίος αυτός ισολογισμός
διαφέρει στο ότι τα στοιχεία του έχουν επαναξιολογηθεί με βάση τη βοήθεια
εξειδικευμένων επαγγελματιών στους χώρους των ακινήτων, των μηχανολογικών
εξοπλισμών. Επιπλέον νέα περιουσιακά στοιχεία, όπως στοιχεία του ενεργητικού
με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), φήμη και πελατεία, εμφανίζονται ανάμεσα
στα στοιχεία των ισολογισμών.
Αναφορικά με την προσέγγιση αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων
υπάρχουν δύο βασικές μεθοδολογίες. Η πρώτη που αναλύεται στην παρούσα
παράγραφο κάτω από τον τίτλο υπόδειγμα προσαρμοσμένης παρούσας αξίας,
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προβαίνει στην επανεκτίμηση των ήδη υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης και στην αναγνώριση νέων μεμονωμένα και αυτό αποτελεί την
ειδοποιό διαφορά σε σχέση με τα υποδείγματα των κεφαλαιοποιημένων
υπερβάλλοντων κερδών και το economic value added, που αναλύονται στις
επόμενες δυο παραγράφους, τα οποία στηρίζονται στην αθροιστική – συνολική
επανεκτίμηση της αξίας της επιχείρησης.
Μεθοδολογία
Η τυπική διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό της αξίας μια
επιχείρησης με το υπόδειγμα της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης περιλαμβάνει
τις ακόλουθες έξι διαδικασίες 18 :
1. Σύνταξη ισολογισμού με βάση ιστορικά στοιχεία. Ο ισολογισμός που
θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για την αποτίμηση είναι σημαντικό να
είναι πρόσφατος ώστε να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.
2. Προσδιορισμός των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
του ισολογισμού για τα οποία απαιτείται επαναξιολόγηση (revaluation
adjustment). Ο υπεύθυνος για τη αποτίμηση της εταιρίας θα πρέπει να
προσδιορίσει

τα

στοιχεία

του

ισολογισμού

που

χρειάζονται

επαναξιολόγηση με βάση την πραγματικότητα και το κατάλληλο μέτρο
της αξίας, το οποίο συνήθως είναι η δίκαιη αγοραία τιμή (fair market
value).
3. Προσδιορισμός

των

εκτός

ισολογισμού

άυλων

περιουσιακών

στοιχείων, αναγνώριση και αξιολόγησή τους. Ο εκτιμητής θα πρέπει να
αναγνωρίσει περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί κατά
την λειτουργία της επιχείρησης, συνεισφέρουν στην κερδοφορία της
και δεν καταγράφονται στον ισολογισμό της επιχείρησης (off-balance
18

Pratt Shannon, Reilly Robert, Schweihs Robert, (2000) Valuing Business,4th edition, McGraw-Hill
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sheet assets). Τέτοια στοιχεία όπως η φήμη και πελατεία, εμπορικά
σήματα, ευρεσιτεχνίες, know –how, συστήματα MRB (material
resource planning) θα πρέπει να αναγνωριστούν, να μετρηθεί η
συνεισφορά

τους

στην

κερδοφορία

της

επιχείρησης

και

να

εμφανιστούν στον ισολογισμό που βασίζεται σε πραγματικές αξίες
(value-basis balance sheet).
4. Προσδιορισμός των εκτός ισολογισμού υποχρεώσεων, αναγνώριση και
αξιολόγησή
περιορισμοί,

τους. Πιθανές υποχρεώσεις όπως περιβαλλοντικοί
αποζημιώσεις

προσωπικού,

φόροι

θα

πρέπει

να

προβλεφθούν και να αποτιμηθούν.
5. Προσδιορισμός της αξίας των στοιχείων του ισολογισμού που
αναγνωρίστηκαν στα βήματα 2 έως 4.
6. Κατάρτιση του ισολογισμού που βασίζεται σε πραγματικές αξίες
(value-basis balance sheet). Στο σημείο αυτό μπορεί εύκολα να
προσδιοριστεί η αξία της υπό αποτίμηση επιχείρησης αφαιρώντας από
την αξία των περιουσιακών στοιχείων την αξία των υποχρεώσεων,
προσδιορίζοντας έτσι την πραγματική καθαρή θέση της επιχείρησης .
Γι’

αυτό

και

το

υπόδειγμα

αυτό

ονομάζεται

υπόδειγμα

προσαρμοσμένης καθαρής θέσης . Στην περίπτωση που θα πρέπει να
αποτιμηθεί ένα εταιρικό μερίδιο θα πρέπει να ακολουθήσει επιπλέον
ανάλυση σχετικά με την εμπορικότητα και τη δυνατότητα ελέγχου που
προσδίδει αυτό το μερίδιο, κάτι που θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο.
Διαδικασία αποτίμησης μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων
Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων μεμονωμένα θα πρέπει να
βασιστεί στις ακόλουθες προσεγγίσεις:
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• Χρεόγραφα και διαθέσιμα. Τα ρευστά διαθέσιμα δεν απαιτούν

περαιτέρω επαναξιολόγηση, εφόσον είναι ορθώς καταγεγραμμένα.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αποτίμηση των
χρεογράφων και των εισπρακτέων λογαριασμών τα οποία, λόγω του
αμφίβολου της εισπράξεώς τους στο σύνολο, θα πρέπει να
αποτιμηθούν συναρτήσει του βαθμού εισπράξεώς τους (από ιστορικά
δεδομένα και συστήματα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας –
credit scoring) και να καταγραφούν προβλέψεις για το μέρος που δε
προβλέπεται να εισπραχθεί.
• Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Το σημαντικότερο στοιχείο

των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων είναι τα αποθέματα,
τα οποία είναι σημαντικά για τη λειτουργία της επιχείρησης αλλά
δεσμεύουν και υψηλά κεφάλαια. Τόσο οι πρώτες ύλες, όσο τα
ημικατεργασμένα και τα τελικά προϊόντα μπορούν να αποτιμηθούν με
βάση το τρέχον κόστος αντικαταστάσεως.
• Πάγια περιουσιακά στοιχεία. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία όπως

τα γήπεδα, τα οικόπεδα και τα κτίρια καθώς και οι βελτιώσεις που
έχουν γίνει σε αυτά είναι περιουσιακά στοιχεία τα οποία συνήθως
ενσωματώνουν μεγάλο ύψος υπεραξιών. Η αξιολόγησή τους γίνεται
με βάση τις ακόλουθες μεθόδους:
o Προσέγγιση του κόστους. Η προσέγγιση του κόστους στηρίζεται

στην αρχή της υποκατάστασης: κανείς δε πλήρωνε περισσότερα
από ότι θα πλήρωνε για ένα υποκατάστατο. Η γη αποτιμάται
αποξενωμένη από τις υπερκείμενες εγκαταστάσεις και γίνονται
κατάλληλες προσαρμογές ανάλογα με τις βελτιώσεις που έχουν
γίνει. Η προσέγγιση αυτή δε μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί όταν
το πάγιο χαρακτηρίζεται από μοναδικότητα στο είδος του.
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o Προσέγγιση κεφαλαιοποιημένου εισοδήματος. Η προσέγγιση

του κεφαλαιοποιημένου εισοδήματος στηρίζεται στις αρχές των
προσδοκιών και του κινδύνου σε σχέση με την απαιτούμενη
απόδοση. Ο εκτιμητής υπολογίζει το υποθετικό κανονικό επίπεδο
του οικονομικού εισοδήματος που αποφέρει το συγκεκριμένο
περιουσιακό στοιχείο από μόνο του (όχι σα μέρος της
επιχείρησης). Ανάλογα με τον κίνδυνο και την απαιτούμενη
απόδοση υπολογίζεται ένας συντελεστής προεξόφλησης μιας
διηνεκούς ράντας. Έτσι η αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι:
Κανονικό _ Οικονομικό _ Εισόδημα
Αξία =
Συντελεστής _ προεξόφλησης

o Προσέγγιση της σύγκρισης των πωλήσεων. Η προσέγγιση αυτή

στηρίζεται στην αρχή των αποτελεσματικών αγορών και στο νόμο
της προσφοράς και της ζήτησης. Η προσέγγιση προϋποθέτει την
ύπαρξη μιας αρκετά οργανωμένης αγοράς για το περιουσιακό
στοιχεί που αποτιμάμε. Ο εκτιμητής συλλέγει στοιχεία σχετικά με
πρόσφατες αγοραπωλησίες και στη συνέχεια αξιολογεί τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του παγίου όπως ηλικία, περιβαλλοντολογικοί
παράγοντες, απόσταση από υπηρεσίες.
• Άυλα περιουσιακά στοιχεία. Όπως αναφέραμε και στην αρχή του

κεφαλαίου, για την ολοκλήρωση της αποτίμησης μιας επιχείρησης με
βάση το υπόδειγμα προσαρμοσμένης καθαρής θέσης είναι αναγκαία η
αναγνώριση και αξιολόγησή των εκτός ισολογισμού άυλων
περιουσιακών στοιχείων. Για να αναγνωριστεί ένα άυλο περιουσιακό
στοιχείο θα πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 19 :
1. θα πρέπει να υπόκειται σε ακριβή περιγραφή.
19

Reilly Robert, Schweihs Robert, (1999) Valuing Intangible Assets, McGraw-Hill
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2. θα πρέπει να υπόκειται σε νομική ύπαρξη και προστασία.
3. θα πρέπει να είναι δεκτικό ιδιοκτησίας και μεταβίβαση αυτής.
4. θα πρέπει να υπάρχει υλική απόδειξη του άυλου περιουσιακού

στοιχείου (συμβόλαιο, άδεια κλπ).
5. θα πρέπει να μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος δημιουργίας του.
6. θα πρέπει να υπόκειται σε καταστροφή ή μείωση της αξίας του.
7. θα πρέπει να προσφέρει μετρήσιμο οικονομικό αποτέλεσμα με τη

μορφή είτε αύξησης του εισοδήματος, είτε μείωσης του κόστους.

Κριτική
Με τη μέθοδο της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης επιτυγχάνουμε να
παρουσιάσουμε με τη παραδοσιακή μορφή του ισολογισμού, η οποία είναι
κατανοητή σε όλους, το πώς διαμορφώνεται η αξία της επιχείρησης συνολικά,
ενώ επίσης καταδεικνύονται και τα επιμέρους στοιχεία που τη διαμορφώνουν.
Η μέθοδος αυτή, χρησιμοποιείται όταν οι επιχειρήσεις, έχουν μεγάλη αξία
παγίων ή χαρτοφυλάκιο χρεογράφων. Ωστόσο παρουσιάζει δύο σημαντικούς
περιορισμούς: δεν προσδίδει καμία αξία στην αναμενόμενη μελλοντική ανάπτυξη
και στις υπερβάλλουσες αποδόσεις που απορρέουν από αυτή την ανάπτυξη.
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1.2.3.4.2 Υπόδειγμα των Κεφαλαιοποιημένων Υπερβάλλοντων Κερδών
(Excess Earnings Method)
Στα υποδείγματα υπερβάλλουσας απόδοσης και υπερβαλλουσών ταμειακών
ροών (excess cash flow models), μόνο οι ταμειακές ροές που προέκυψαν επιπλέον
από τις απαιτούμενες, θεωρούνται ότι προσθέτουν στο ήδη επενδυμένο κεφάλαιο.
Η προσέγγιση αυτή τονίζει ότι δεν είναι τα κέρδη ανά μετοχή που δημιουργούν
αξία, αλλά τα επιπλέον κέρδη από κάποια απαιτούμενη απόδοση. To υπόδειγμα
της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας (Economic Value Added) αποτελεί μια
εναλλακτική μορφή της προσέγγισης των υπερβαλλουσών ταμειακών ροών.
Το υπόδειγμα των υπερβάλλοντων κερδών αναπτύχθηκε κυρίως από τον
Ohlson (1995) 20
υπερβάλλοντα

και αποτιμά την εταιρία συνδυάζοντας τα λεγόμενα

κέρδη,

με

την

αναμενόμενη,

κανονική,

απόδοση

των

επενδεδυμένων κεφαλαίων. Μερικοί αναλυτές κατατάσσουν το υπόδειγμα των
υπερβάλλοντων κερδών ως υπόδειγμα της προσέγγισης του εισοδήματος (income
approach). Αν και είναι ένα καθαρά εννοιολογικό θέμα, ενστερνιζόμαστε την
άποψη των Pratt Shannon, Reilly Robert, Schweihs Robert, σύμφωνα με τους
οποίους η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων υπερβάλλοντων κερδών εμφανίζεται
ως υπόδειγμα της προσέγγισης αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, καθώς
ουσιαστικά από το υπόδειγμα αυτά αποτιμούμε ένα περιουσιακό στοιχείο της
επιχείρησης, την υπεραξία της επιχείρησης, την αξία των άυλων περιουσιακών
στοιχείων της επιχείρησης.

20

Ohlson, J.A. 1995. “Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation.” Contemporary Accounting
Research 11: 661-687.
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Μεθοδολογία
Υπάρχουν πολλές παραλλαγές του υποδείγματος κεφαλαιοποιημένων
υπερβάλλοντων κερδών, η πιο τυπική όμως διαδικασία είναι η ακόλουθη:
1.

Υπολογίζουμε την καθαρή αξία των υλικών περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης. Η διαδικασία αυτή συνίσταται στην επιμέρους αποτίμηση
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της υπό αποτίμηση
επιχείρησης.

2.

Υπολογίζουμε το κανονικό επίπεδο των οικονομικών κερδών. Όπως έχει
αναφερθεί και στην προσέγγιση του εισοδήματος ανάλογα με την
απάντηση

στο

ερώτημα

για

ποιόν

γίνεται

η

αποτίμηση

θα

χρησιμοποιηθεί και το αντίστοιχο μέγεθος για τον υπολογισμό των
κανονικών οικονομικών κερδών.
3.

Ποσοτικοποιούμε το ύψος των υπερβάλλοντων κερδών. Ξεκινούμε
προσδιορίζοντας

ένα

συντελεστή

απόδοσης

τον

οποίο

πολλαπλασιάζουμε ώστε να βρούμε την απόδοση των επενδεδυμένων
κεφαλαίων. Από την τιμή που θα βρούμε αφαιρούμε το κανονικό επίπεδο
κερδών και το αποτέλεσμα που απομένει είναι υπέρβάλλοντα κέρδη.
4.

Υπολογίζουμε ένα συντελεστή κεφαλαιοποίησης ώστε να μετατρέψουμε
τα ετήσια υπερβάλλοντα κέρδη σε αξία. Με το βήμα αυτό, ουσιαστικά
αποτιμούμε τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, τα οποία μας
βοηθούν στον προσδιορισμό και των κερδών τα οποία είναι επιπλέον από
αυτά που μπορούμε να αποδώσουμε στα υλικά περιουσιακά στοιχεία.

5.

Προσθέτουμε τις αξίες των υλικών και των άυλων περιουσιακών
στοιχείων για να προσδιορίσουμε την αξία της επιχείρησης.
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Ανάλυση του Υποδείγματος Κεφαλαιοποιημένων Υπερβαλλοντων Κερδών
Ως αξία των καθαρών υλικών περιουσιακών στοιχείων ορίζουμε την δίκαιη
αγοραία τιμή τους, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αξία που θα
δημιουργηθεί από την χρήση τους.
Υπό τον όρο του κανονικού επιπέδου των οικονομικών κερδών θα πρέπει να
προσέξουμε ότι δε θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μη λειτουργικά κέρδη, κέρδη
δηλαδή που δεν απόρροια των κανονικών λειτουργιών της επιχείρησης και κατά
συνέπεια είναι αμφίβολο αν θα επαναληφθούν στο μέλλον.
Επίσης θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον χειρισμό της αποζημίωσης
του ιδιοκτήτη – επιχειρηματία. Πολλές φορές, για φορολογικούς λόγους η αμοιβή
του ιδιοκτήτη ανέρχεται σε πολύ υψηλά επίπεδα εις βάρος των κερδών, με
αποτέλεσμα το λογιστικό μέγεθος των κερδών να είναι πλασματικό και
παραπλανητικό στη διαδικασία αποτίμησης. Ως εκ τούτου θα πρέπει να
προσαρμόσουμε την αμοιβή του επιχειρηματία σε κανονικά επίπεδα.
Σχετικά με το είδος του οικονομικού εισοδήματος που θα χρησιμοποιήσουμε
στο υπόδειγμα κεφαλαιοποιημένων υπερβάλλοντων κερδών η τάση που επικρατεί
είναι να χρησιμοποιείται η καθαρή ταμειακή ροή (net cash flow), καθώς αυτό είναι
το ποσό που μπορούν αποσπάσουν οι συμμέτοχοι (stakeholders) χωρίς να
επηρεαστεί η λειτουργία της επιχείρησης.
Τέλος, ο προσδιορισμός του συντελεστή αναμενόμενης απόδοσης καθώς και
του συντελεστή κεφαλαιοποίησης προσδιορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό
κόστος κεφαλαίου συναρτήσει της κεφαλαιακής δομής και του κόστους κεφαλαίου
τόσο για τα ίδια όσο και για τα ξένα κεφάλαια που χρησιμοποιεί η εταιρία.
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Παράδειγμα αποτίμησης με τη μέθοδο της κεφαλαιοποίηση των
υπερβάλλοντων κερδών
Ισολογισμός της υπό αποτίμηση εταιρίας 31.12.2004 (σε τιμές ιστορικού κόστους)
Πάγια

20.000.000,00 €

Ίδια Κεφάλαια

10.000.000,00 €

Κυκλοφορούντα & Διαθέσιμα

10.000.000,00 €

Μακροχρόνια Δάνεια

10.000.000,00 €

-

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

10.000.000,00 €

Σύνολα

30.000.000,00 €

30.000.000,00 €

Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης 31.12.2004
Καθαρά Έσοδα

50.000.000,00 €

Λειτουργικά Έξοδα

40.000.000,00 €

Ταμειακά έξοδα

37.000.000,00 €

Αποσβέσεις

2.000.000,00 €

Τόκοι – Έξοδα

1.000.000,00 €

Κέρδη προ φόρων

10.000.000,00 €

Φόρος εισοδήματος

4.000.000,00 €

Καθαρά κέρδη

6.000.000,00 €

Κατάσταση Καθαρών Ταμειακών Ροών (Net cash Flow) 31.12.2004
Καθαρά κέρδη

6.000.000,00 €

Πλέον

Φορολογική ωφέλεια από τόκους

(1.000.000,00 € *(1- 40%))

600.000,00 €

=

Καθαρά Κέρδη

6.600.000,00 €

Πλέον

Αποσβέσεις

2.000.000,00 €

Μείον

Κεφαλαιακά έξοδα (κατα τη διάρκεια του 2004)

2.000.000,00 €

Μείον

Αύξηση στο καθαρό κεφάλαιο κίνησης

1.000.000,00 €

=

Καθαρή ταμειακή ροή

5.600.000,00 €
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Εφαρμογή του υποδείγματος κεφαλαιοποιημένων υπερβάλλοντων κερδών
Καθαρή ταμειακή ροή
Καθαρή

αξία

των

5.600.000,00 €
υλικών

περιουσιακών

στοιχείων

(βασισμένη σε πρόσφατες εκτιμήσεις της αγοραίας αξίας των)
x

25.000.000,00 €

Απαιτούμενη απόδοση των υλικών περιουσιακών στοιχείων

10 %

= Απαιτούμενο ύψος του οικονομικού εισοδήματος
-

Υπερβάλλον οικονομικό εισόδημα

/

Συντελεστής_κεφαλαιοποίησης

=

2.500.000,00 €
3.100.000,00 €
25%

(υπό την υπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος αγοραστής θα επενδύσει για τέσσερα
χρόνια στην επιχείρηση (¼))
= Εκτιμώμενη υπεραξία της επιχείρησης (goodwill)

12.400.000,00 €

+ Καθαρή αξία των υλικών περιουσιακών στοιχείων

25.000.000,00 €

= Συνεπαγόμενη αξία της υπό εκτίμηση επιχείρησης

37.400.000,00 €

-

Υπάρχον εξωτερικό χρέος

10.000.000,00 €

Ενδεικτική αξία των ιδίων κεφαλαίων της υπό εκτίμηση επιχ.

27.400.000,00 €

Κριτική

Το υπόδειγμα κεφαλαιοποιημένων υπερβαλλόντων κερδών (capital excess
earnings method) είναι ένα από τα παλαιότερα υποδείγματα αποτίμησης
επιχειρήσεων που χρησιμοποιείται ακόμη και στις μέρες μας. Ωστόσο έντονη
κριτική ασκείται σχετικά με την ακρίβεια των υπολογισμών σχετικά με την
καθαρή αξία των υλικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, το κανονικό
επίπεδο

των

οικονομικών

κερδών,

τους

συντελεστές

απόδοσης

και

κεφαλαιοποίησης που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα. Χαρακτηριστικά ο
Kalman A. Barson 21 αναφέρει ότι η μέθοδος δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται
εφόσον υπάρχουν καλύτερα στοιχεία διαθέσιμα σχετικά με τον προσδιορισμό της
αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων, και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
αν δεν υπάρχει καλύτερη βάση υπολογισμού της αξίας τους. Επομένως θα
μπορούσε κανείς να πει ότι το υπόδειγμα των κεφαλαιοποιημένων υπερβαλλοντων
21

Kalman A.Barson, Is it Time to Bury Revenue Ruling 68-609?, Fair $hare: the Matrimonial Law Monthly, January
1998, pp 7-8
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κερδών βρίσκει καλύτερη εφαρμογή σε μικρομεσαίες, μη εισηγμένες επιχειρήσεις,
στις οποίες η ποιότητα των πληροφοριών είναι μάλλον χαμηλότερη.

1.2.3.4.3 Υπόδειγμα αγοραίας προστιθέμενης αξίας (Market Value Added)
Το υπόδειγμα της αγοραίας προστιθέμενης αξίας (market value added –
MVA) αποτιμά την αξία της επιχείρησης βασισμένη σε ένα μέγεθος που κατά
κύριο λόγο χρησιμοποιείται ως μέτρο απόδοσης (performance measure), την
οικονομική προστιθέμενη αξία (economic value added – EVA).
Η οικονομική προστιθέμενη αξία (EVA) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά
και αποτελεί εμπορικό σήμα της Stern Stewart & Co από τις αρχές της δεκαετίας
του 90. Αποτελεί προσέγγιση του πραγματικού οικονομικού εισοδήματος που
δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ενός έτους και ουσιαστικά μετρά τον πλούτο που
δημιουργήθηκε (ή απωλέσθηκε) .
Η οικονομική προστιθέμενη αξία προσεγγίζεται ως εξής :
EVA = NOPAT – (CC*IC), όπου:
NOPAT, το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα μετά φόρων
(net operating profit after taxes)
CC, το κόστος κεφαλαίου και
IC, το επενδεδυμένο κεφάλαιο

Ο παραπάνω τύπος κάνει φανερό ότι η οικονομική προστιθέμενη αξία σε
αντίθεση με άλλα λογιστικά μεγέθη προσδιορίζεται αφαιρώντας από το καθαρό
λειτουργικό αποτέλεσμα μετά φόρων μια επιβάρυνση για κάθε πηγή κεφαλαίου
που έχει επενδυθεί στην εταιρία. Έτσι αφαιρείται τόσο η επιβάρυνση για τα ξένα
κεφάλαια, όσο και η επιβάρυνση για την χρήση των ιδίων κεφαλαίων,
αναγνωρίζοντας ότι και οι μέτοχοι αναμένουν μια ανταπόδοση που να τους
αποζημιώνει για τον κίνδυνο που ανέλαβαν. Σύμφωνα με την οικονομική
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προστιθέμενη αξία μέχρι η επιχείρηση να δημιουργήσει κέρδος μεγαλύτερο από
αυτό που οι επενδυτές της θα πετύχαιναν από μόνοι τους, λειτουργεί με ζημία.

Πίνακας 2.3.1 Διαδικασία προσδιορισμού του EVA

Στη διαδικασία αποτίμησης επιχειρήσεων η οικονομική προστιθέμενη αξία
είναι προτιμότερη από την χρήση των ταμειακών ροών καθώς η οικονομική
προστιθέμενη αξία είναι πιο απλή στη χρήση και πιο κατανοητή. Τόσο όμως η
προεξόφληση της οικονομικής προστιθέμενης αξίας, όσο και η προεξόφληση των
ταμειακών ροών θα πρέπει να δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα.
Το μέγεθος της οικονομικής προστιθέμενης αξίας (EVA) συνδέεται με το
υπόδειγμα της αγοραίας προστιθέμενης αξίας (MVA) για τον προσδιορισμό της
αξίας της επιχείρησης. Η σχέση που συνδέει τα δυο μεγέθη είναι απλούστατη.
Έχοντας προσδιορίσει και προβλέψει την οικονομική αξία που προστίθεται
πραγματικά στην εταιρία χρόνο με το χρόνο και αφού βεβαίως έχουμε λάβει
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υπόψη μας την αποζημίωση των επενδυτών (ίδια και ξένα κεφάλαια) για τα
κεφάλαια που έχουν «εμπιστευθεί» στην εταιρία, έχουμε ουσιαστικά προσδιορίσει
την υπεραξία που δημιουργείται κάθε χρόνο στην εταιρία. Η προεξόφληση των
ετήσιων οικονομικών προστιθέμενων αξιών μας δίνει την αξία της υπεραξίας στο
σημείο της αποτίμησης ή αλλιώς την αγοραία προστιθέμενη αξία (MVA). Η αξία
λοιπόν της επιχείρηση είναι το άθροισμα των συνολικών επενδεδυμένων στην
επιχείρηση κεφαλαίων και της αγοραίας προστιθέμενης αξίας ή της παρούσας
αξίας των μελλοντικών οικονομικών προστιθέμενων αξιών.
Αξία επιχείρησης = Συνολικά επενδεδυμένα κεφάλαια + Αγοραία Προστιθέμενη Αξία (MVA) ή
Αξία επιχείρησης = Συνολικά επενδεδυμένα κεφάλαια + ΠΑ Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας

1.2.4 Στάδιο 5o : Μελέτη των συνεπειών της εκτιμηθείσας αξίας.
Αφού εκτιμήσουμε την αξία της επιχείρησης ή των τίτλων που αυτή έχει
εκδώσει, θα πρέπει να μελετήσουμε τις συνέπειες των εκτιμήσεών μας 22 . Είναι
προφανές ότι οι συνέπειες εξαρτώνται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο έγιναν οι
εκτιμήσεις.
αν η αποτίμηση έγινε για να καθοριστεί αν η προτεινόμενη συγχώνευση θα
δημιουργήσει αξία για την επιχείρηση που πρόκειται να αποκτήσει την
αποτιμώμενη, η σχετική σύγκριση θα γίνει μεταξύ της αξίας της επιχείρησης
που θα συγχωνευθεί και της τιμής που ζητείται.
αν η αποτίμηση γίνεται σαν μέρος της διαδικασίας ενός στρατηγικού
σχεδιασμού το ερώτημα είναι αν η προτεινόμενη επένδυση έχει θετική
Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV).
Μέχρι το σημείο αυτό περιγράψαμε μια τυπική διαδικασία αποτίμησης, που
εξασφαλίζει μια συνεπή μετάφραση των πληροφοριών που συγκεντρώνουμε για
22

Benninga S. & Sarig O. (1997). Corporate Finance. A Valuation Approach. McGraw-Hill
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την επιχείρηση σε αξίες, οι οποίες αντανακλούν ορθά τις πληροφορίες και τις
προσδοκίες μας. Κάποια άλλη διαδικασία αποτίμησης, λιγότερο τυποποιημένη και
«πειθαρχημένη», μπορεί να χρησιμοποιήσει ανακριβείς πληροφορίες και
προσδοκίες και να τις μετατρέψει σε ακόμη περισσότερο ανακριβείς αξίες. Με τον
προσεκτικό σχεδιασμό της διαδικασίας αποτίμησης, έτσι ώστε να τηρούνται οι
οικονομικές αρχές, περιορίζουμε τον «θόρυβο» που προστίθεται από λιγότερο
τυπικές διαδικασίες.
Στην αποτίμηση κάποιας επιχείρησης ή των τίτλων που αυτή έχει εκδώσει,
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κάποιες άλλες πληροφορίες, που είναι
δύσκολο να τις ενσωματώσουμε στην αξία που εκτιμούμε. Οι πληροφορίες αυτές
έχουν να κάνουν με το τι πιστεύουν οι άνθρωποι που βρίσκονται εντός της
επιχείρησης (insiders) για την αξία της επιχείρησής τους σε σχέση με την τιμή που
έχει στην αγορά. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πρόσβαση σε περισσότερες
πληροφορίες από τους εξωτερικούς «παρατηρητές» / αναλυτές σε ότι αφορά στις
προοπτικές της επιχείρησης.
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1.3

Γενικοί Κανόνες Αποτίμησης

1.3.1 Αξιολόγηση των ταμειακών ροών
Οι επενδυτές ενδιαφέρονται για το διαθέσιμο εισόδημα που τους παρέχουν οι
επενδύσεις τους. Οι επιχειρήσεις από την άλλη, δεν μπορούν να πληρώσουν
περισσότερα μετρητά απ’ αυτά που έχουν διαθέσιμα. Επομένως, θα πρέπει να
αξιολογούμε τις ταμειακές ροές που παράγει η επιχείρηση και οι οποίες τελικώς
λαμβάνονται από τους επενδυτές. Όπως ήδη αναφέραμε, υπάρχουν πολλοί
εναλλακτικοί τρόποι για να αξιολογηθούν οι ταμειακές ροές. Μία μεγάλη
κατηγορία αυτών είναι οι αποτιμήσεις προεξοφλημένων ταμειακών ροών και οι
πιο συνήθεις υποκατάστατοι τρόποι είναι οι αποτιμήσεις οι οποίες βασίζονται στα
κέρδη της επιχείρησης. Τα κέρδη όμως των επιχειρήσεων επηρεάζονται από την
πολιτική που θα ακολουθήσουν σ’ ότι αφορά στον τρόπο λογιστικής απεικόνισης
των αποσβέσεων, χειρισμού των φορολογικών οφελών και μεθόδου αποτίμησης
των αποθεμάτων. Άρα, λοιπόν, οι ταμειακές ροές είναι ίσως προτιμότερες από τα
λογιστικά κέρδη, αφού αυτές μένουν ανέπαφες από τέτοιου είδους τακτικές.
Επίσης, ο δείκτης P/E που χρησιμοποιείται παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Πώς
βρίσκουμε την τιμή των κερδών; Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αγορά στην
οποία να εμπορεύονται τα κέρδη, σε αντίθεση με τις ταμειακές ροές. Τα κέρδη
είναι σαφώς μία σημαντική πληροφόρηση και ένα μέτρο κερδοφορίας της
επιχείρησης, όμως δεν πωλούνται τα κέρδη, αλλά οι ταμειακές ροές. Επιπλέον,
όταν δεν γνωρίζουμε τον κατάλληλο δείκτη P/E, χρησιμοποιούμε σαν ένδειξη τον
μέσο δείκτη παρόμοιων επιχειρήσεων. Τυπικά, όμως, ο μέσος αυτός δεν
ανταποκρίνεται σε καμία από τις συγκρίσιμες επιχειρήσεις και μάλιστα
εκτείνονται οι τιμές του σε μία μεγάλη γκάμα.
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1.3.2 Αξιολόγηση πληθωρισμού
Θα πρέπει πάντα να γνωρίζουμε αν οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές είναι
ονομαστικές ή πραγματικές και να τις προεξοφλούμε με το κατάλληλο επιτόκιο.
Δεν έχει σημασία αν χρησιμοποιούμε ονομαστικές ή πραγματικές ροές, αρκεί να
είμαστε συνεπείς και να τις προεξοφλούμε με το ονομαστικό ή πραγματικό
επιτόκιο αντίστοιχα. Συνήθως, είναι πιο απλό να αξιολογούμε με τα ονομαστικά
μεγέθη.

1.3.3 Προσδιορισμός αποδεκτών των ταμειακών ροών
Είναι σημαντικό να ξέρουμε ποιος λαμβάνει τι, ώστε να εκτιμήσουμε τα
χαρακτηριστικά του κινδύνου των ταμειακών ροών σε κάθε περίπτωση. Π.χ. οι
κάτοχοι μετοχών λαμβάνουν μερίσματα αν κρατούν τις μετοχές και την αγοραία
τιμή της μετοχής αν τις πουλήσουν, οι ομολογιούχοι λαμβάνουν πληρωμές τόκων
και αποπληρωμές του κεφαλαίου κλπ.

1.3.4

Εναρμονισμός

των

προεξοφλητικών

επιτοκίων

με

τα

χαρακτηριστικά των ταμειακών ροών.
Το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο δεν εξαρτάται μόνο από τον κίνδυνο
των ροών, αλλά και από τη χρονική στιγμή, την αγοραστική δύναμη και τη
ρευστότητα αυτών.

1.3.5 Ακρίβεια σχετικά με το χρόνο πραγματοποίησης των ταμειακών
ροών.
Οι ταμειακές ροές πληρώνονται και λαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου και όχι μόνο στο τέλος του έτους, όπως πολλές φορές υποτίθεται. Μια
τεχνική για την υπερκέραση του προβλήματος αυτού είναι να θεωρήσουμε ότι οι
ταμειακές ροές πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο στο μέσο του έτους.
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NPV =

i=n

CFi

∑ (1 + r )
i =1

i + 0 .5

+ CF0

1.3.6 Ανάλυση Ευαισθησίας
Η ανάλυση ευαισθησίας είναι

απαραίτητη στο βαθμό που θέλουμε να

προσδιορίσουμε το κατά πόσο σταθερή είναι η αξία που έχουμε προσδιορίσει σε
σχέση με ένα εύρος μεταβολών σε κάθε ένα από τα στοιχεία που
χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της αξίας της επιχείρησης (ρυθμό
αύξησης των πωλήσεων ή το προεξοφλητικό επιτόκιο κ.λπ.), κρατώντας τα
υπόλοιπα σταθερά. Με την ανάλυση ευαισθησίας μπορούμε ακόμη να
προσδιορίσουμε την σημαντικότητα (λόγω της ευαισθησίας που εμφανίζουν ως
προς τον προσδιορισμό της αξίας) που θα αποδώσουμε στην εκτίμηση κάθε μιας
από τις παραμέτρους που χρησιμοποιούμε στο υπόδειγμα αποτίμησης.
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Κεφάλαιο 2ο Αποτίμηση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Η διαδικασία αποτίμησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γίνεται με μια
από τις προσεγγίσεις που θα αναφέρθηκαν παραπάνω. Ωστόσο η διαδικασία
αποτίμησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσιάζει ιδιαιτερότητες λόγω
ποιοτικών και ποσοτικών προβλήματα (σχετικά με την απαιτούμενη για την
αποτίμηση πληροφόρηση, είναι αναγκαίο να λάβουμε υπόψη μας ορισμένα
στοιχεία). Οι απαραίτητες για την αποτίμηση πληροφορίες είναι περιορισμένες
από πλευράς ιστορικότητας, ανακριβείς από πλευράς της λογιστικής πιστότητας
και ανέφικτες στο να προσδιοριστούν, όταν αναφερόμαστε σε μεγέθη όπως ο
συντελεστής beta ο οποίος για να προσδιοριστεί χρειάζεται να γνωρίζουμε τις
αγοραίες τιμές των ίδιων κεφαλαίων, κάτι το οποίο δεν υπάρχει για όλες τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Όταν αποτιμούμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχει σημασία ο λόγος για τον
οποίο κάνουμε την αποτίμηση και μπορεί να επηρεάσει την αξία. Συγκεκριμένα, η
αξία μίας επιχείρησης μπορεί να είναι διαφορετική όταν η αποτίμηση γίνεται με
σκοπό την πώληση της με αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή την εισαγωγή
μέρους του κεφαλαίου της σε κάποια χρηματιστηριακή αγορά. Το ίδιο ισχύει αν θα
πρέπει να υπάρξει μία μείωση στην αξία λόγω έλλειψης ρευστότητας ή ύπαρξης
μη διαφοροποιήσιμου κινδύνου ή αν θα πρέπει να υπάρξει κάποιο ασφάλιστρο για
έλεγχο εξαρτάται από το κίνητρο της αποτίμησης.
Η ιδιαιτερότητα της διαδικασίας αποτίμησης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης
σε σχέση με μεγάλες επιχειρήσεις συνίσταται στις ακόλουθες διαφορές.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λειτουργούν υπό καθεστώς χαλαρής εφαρμογής
των λογιστικών αρχών και υποχρεώσεων, τόσο ως προς τα στοιχεία τα οποία
υποχρεούνται να δημοσιεύουν αλλά και τη συχνότητα δημοσίευσης αυτών, όσο
και ως προς την ποιότητα των. Επίσης, οι ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων σπάνια διαχωρίζουν την προσωπική τους θέση από την επιχείρηση
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και την εταιρική τους ιδιότητα. Η απουσία διαχωρισμού ιδιοκτησίας και διοίκησης
μπορεί να οδηγήσει σε ανάμειξη προσωπικών και επιχειρησιακών εξόδων.
Οι παραπάνω διαφορές μπορούν να αλλάξουν την αξία της επιχείρησης,
επηρεάζοντας τα προεξοφλητικά επιτόκια, τις ταμειακές ροές και τους
αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα ισχύουν τα ακόλουθα:
Ένα

σημαντικό

σημείο

στη

διαδικασία

αποτίμησης

μικρομεσαίων

επιχειρήσεων είναι η εκτίμηση του κόστους των μετόχων (cost of equity), στην
οποία λαμβάνουμε υπόψη μας τον κίνδυνο που διατρέχουν οι επενδυτές από την
τοποθέτηση τους στις μετοχές της εταιρίας και ο οποίος μετράται με το beta. Στις
περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης συνήθως έχει επενδεδυμένο
το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του στην επιχείρηση του και δεν έχει καμία
ευκαιρία για διαφοροποίηση. Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει κάποια προσαρμογή
ώστε να συμπεριληφθεί ο μη διαφοροποιήσιμος αυτός κίνδυνος στον υπολογισμό
του beta. Ο υπολογισμός του beta γίνεται χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα
αποτίμησης

κεφαλαιακών

στοιχείων

(CAPM)

και

εκτιμάται

συνήθως

χρησιμοποιώντας ιστορικές τιμές μετοχών. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν στην
περίπτωση των μικρομεσαίων – μη εισηγμένων επιχειρήσεων, επομένως
καταφεύγουμε στον υπολογισμό των beta με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
Λογιστικό Beta. Μπορούμε να παλινδρομήσουμε τις μεταβολές των
λογιστικών κερδών μίας μικρομεσαίας επιχείρησης με τα κέρδη κάποιου
μετοχικού δείκτη (π.χ.FTSE – 40 του Χ.Α.Α. )για να εκτιμήσουμε το λογιστικό
beta: Δ Κερδών μικρομεσαίας = α + b Δ (Κερδών FTSE – 40 του Χ.Α.Α.)
Η κλίση της παλινδρόμησης (b) είναι το λογιστικό beta. Οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις μετρούν συνήθως τα κέρδη τους μόνο μία φορά το χρόνο και άρα
οδηγούμαστε σε μια παλινδρόμηση με λίγες παρατηρήσεις και περιορισμένη
στατιστική δύναμη. Επιπλέον, τα κέρδη πολλές φορές εξομαλύνονται και
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επηρεάζονται από λογιστικούς χειρισμούς με αποτέλεσμα να μην έχουμε καλές
εκτιμήσεις του beta.
Beta

βάσει

θεμελιωδών

μεγεθών

(fundamental

beta).

Έχουν

γίνει

προσπάθειες από ερευνητές για να συσχετίσουν τα beta δημόσια εμπορεύσιμων
μετοχών με παρατηρήσιμες μεταβλητές όπως ανάπτυξη κερδών, δανειακοί δείκτες
και διακύμανση κερδών. Θα μπορούσαμε να μετρήσουμε κάθε μία από αυτές τις
μεταβλητές, κάποιας μη εισηγμένης επιχείρησης και να τις χρησιμοποιήσουμε για
να εκτιμήσουμε το beta. Αν υπάρχουν διαφορές χρηματοοικονομικής ή
λειτουργικής μόχλευσης γίνεται η απαραίτητη προσαρμογή για την τελική
εκτίμηση.
Ένα άλλο σημαντικό σημείο στη διαδικασία αποτίμησης μικρομεσαίων
επιχειρήσεων είναι η εκτίμηση του κόστους δανεισμού. Ο δείκτης δανειακής
επιβάρυνσης (debt ratio) αντιπροσωπεύει το ποσοστό της αγοραίας αξίας της
επιχείρησης που προέρχεται από δανεισμό. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε το μέσο δείκτη του κλάδου, αλλά και στοιχεία που μας
δίνονται από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Οι ταμειακές ροές είναι ένας παράγοντας σημαντικός, ειδικά για τα
υποδείγματα που στηρίζονται σε μορφές οικονομικού εισοδήματος, και αρκετά
ευαίσθητος για τους ακόλουθους λόγους. Πρώτον, πολλές επιχειρήσεις αυτού του
είδους δεν υπολογίζουν επαρκώς τους μισθούς των ιδιοκτητών-διοικητών, καθώς
πολλοί δεν κάνουν τη διάκριση μεταξύ του εισοδήματος που λαμβάνουν από
μερίσματα και αυτού που λαμβάνουν σαν μισθό. Οι μισθοί θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται σαν λειτουργικό έξοδο, ενώ τα μερίσματα αποτελούν αποδόσεις
των επενδυμένων ιδίων κεφαλαίων και καθορίζουν την αξία των ιδίων κεφαλαίων.
Γενικά, όταν αποτιμούμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάνουμε προβλέψεις
βασιζόμενοι στο λειτουργικό κέρδος, το οποίο και αναπροσαρμόζουμε αν
υπάρχουν ενδείξεις ότι συγχέονται μισθός και μερίσματα. Δεύτερον, η ανάμιξη
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προσωπικών και επαγγελματικών εξόδων, γεγονός που συνήθως συμβαίνει σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και που μπορεί να προκαλέσει την λανθασμένη
μέτρηση του εισοδήματος. Αν τα προσωπικά έξοδα συνενώνονται με τα
επαγγελματικά, το λειτουργικό κέρδος θα πρέπει να υπολογίζεται πριν τα έξοδα
αυτά. Τρίτον, σημαντική είναι η επίδραση των φόρων στην αξία της επιχείρησης
καθώς η προσωπική και η εταιρική φορολογία και ειδικότερα οι συντελεστές που
ισχύουν ποικίλουν. Ο φορολογικός συντελεστής, λοιπόν, διαφέρει ανάλογα με τον
αν ο αγοραστής είναι επιχείρηση ή κάποιος ιδιώτης. Συνεπώς, ο φορολογικός
συντελεστής επηρεάζει τόσο τις ταμειακές ροές (μέσω του μετά φόρων
λειτουργικό κέρδος) όσο και το κόστος κεφαλαίου (μέσω του κόστους δανεισμού).
Συμπεραίνουμε, άρα, ότι η αξία μίας ιδιωτικής μικρομεσαίας επιχείρησης μπορεί
να διαφέρει μεταξύ των διάφορων πιθανών αγοραστών.
Σημαντικός παράγοντας είναι και ο ρυθμός ανάπτυξης ο οποίος μπορεί να
εκτιμηθεί παρατηρώντας το παρελθόν, δηλαδή την ιστορική ανάπτυξη. Ωστόσο θα
πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα μεγέθη που εξάγουμε από την
παρατήρηση ιστορικών δεδομένων καθώς οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο
οικονομικό περιβάλλον όπως ο ανταγωνισμός, η αγοραστική δύναμη του
χρήματος, ο κύκλος ζωής των προϊόντων και η εισαγωγή νέων λογιστικών
προτύπων δεν επιτρέπουν πάντα τον προσδιορισμό των πραγματικών μεταβολών.
Ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης του λειτουργικού κέρδους υπολογίζεται ως
εξής: Αναμενόμενος Ρυθμός Ανάπτυξης = Ποσοστό Επανεπένδυσης* Απόδοση Κεφαλαίου
Στην αποτίμηση εισηγμένων επιχειρήσεων κάνουμε γενικά την υπόθεση της
αιώνιας ζωής της επιχείρησης. Στις προσωπικές επιχειρήσεις αυτό θα πρέπει να
γίνει με μεγάλη προσοχή καθώς η διοίκηση μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά κάτι
το οποίο δεν γίνεται πάντοτε με επιτυχία. Συνεπώς, η τελική αξία για μια μη
εισηγμένη ιδιωτική επιχείρηση θα είναι χαμηλότερη από αυτή μίας εισηγμένης
μικρομεσαίας επιχείρησης.
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Η ανάγκη ρευστοποίησης ανακύπτει όχι μόνο από πλευράς ταμειακών ροών
αλλά και από την ανάγκη για μεταβολή του χαρτοφυλακίου. Για τις εισηγμένες
επιχειρήσεις το κόστος ρευστοποίησης είναι χαμηλό λόγω της σχετικής
εμπορευσιμότητας που απολαμβάνουν, όμως για τις μη εισηγμένες μικρομεσαίες
επιχειρήσεις το κόστος αυτό σαν ποσοστό της αξίας της επιχείρησης μπορεί να
είναι σημαντικό. Επομένως, η αξία των ιδίων κεφαλαίων μίας μη εισηγμένης
επιχείρησης θα πρέπει να προεξοφληθεί για αυτή την πιθανή δυσκολία
ρευστότητας.
Η προεξόφληση για την έλλειψη ρευστότητας μπορεί να διαφέρει μεταξύ
επιχειρήσεων ή αγοραστών. Υπάρχουν τέσσερις παράγοντες που μπορεί να
προκαλέσουν τη διαφορά και συνδέονται αντιστρόφως με την προεξόφληση:
Η ρευστότητα των στοιχείων ενεργητικού που κατέχει η επιχείρηση.
Η οικονομική ευρωστία και οι ταμειακές ροές της επιχείρησης.
Η πιθανότητα να εισαχθεί στο χρηματιστήριο στο μέλλον
Το μέγεθος της επιχείρησης
Τέλος, όταν αξιολογούμε μία επιχείρηση θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπ’
όψη μας την δυνατότητα ελέγχου που προσφέρει ένα εταιρικό μερίδιο. Στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου ο ιδιοκτήτης είναι και ο διαχειριστής (manager),
ο ιδιοκτήτης έχει τον απόλυτο έλεγχο. Υπάρχουν επιπλοκές στην αποτίμηση όταν
ένα ποσοστό της προσωπικής επιχείρησης προσφέρεται για πώληση. Αν αυτό το
ποσοστό προσφέρει και δυνατότητα ελέγχου θα πρέπει να αποδίδεται στην
επιχείρηση σημαντικά υψηλότερη αξία από ότι αν δεν έδινε αυτή τη δυνατότητα
ελέγχου. Κανονικά, αυτό θα σήμαινε ότι το 51% των μετόχων της ιδιωτικής
επιχείρησης θα εμπορεύεται σε σημαντικά υψηλότερη τιμή από το υπόλοιπο 49%.
Αν και η όλη ιδέα για την ενσωμάτωση θεμάτων ελέγχου της διοίκησης στην αξία
της επιχείρησης είναι απλή, η εκτίμηση του ακριβούς μεγέθους της αξίας του
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ελέγχου είναι πιο περίπλοκη. Γενικά, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ δύο αξιών
– της αξίας της επιχείρησης όταν αυτή διοικείται με ιδανικό τρόπο και της αξίας
της επιχείρησης που διοικείται από τον ιδιοκτήτη της. Η αξία του ελέγχου θα είναι
μεγαλύτερη για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δεν διοικούνται με τον καλύτερο
τρόπο και κοντά στο μηδέν για εκείνες που διοικούνται καλά. Η ίδια προσέγγιση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστεί η αξία στην οποία θα εμπορεύονται
οι μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου σε σχέση με εκείνες που ενσωματώνουν και
δικαίωμα ψήφου.
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Μέρος 2ο Πρακτική Προσέγγιση
Αποτίμηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με το ελληνικό
νομικό και φορολογικό πλαίσιο και πρακτική προσέγγιση

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Από την πλευρά της πρακτικής προσέγγισης και ειδικότερα στην ελληνική
πραγματικότητα δε συναντά κανείς οργανωμένες προσπάθειες αποτίμησης
εταιριών στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Λίγες είναι οι εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στον τομέα των αποτιμήσεων και λίγες είναι εξειδικευμένες
σε αυτό. Στην πράξη, ο προσδιορισμός της αξίας μιας επιχείρησης ανακύπτει ως
αναγκαίος στις περιπτώσεις εξαγοράς, συγχώνευσης και μεταβίβασης εταιρικών
μεριδίων, γι’ αυτό και η πρακτική προσέγγιση της αποτίμησης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια αποφυγής της φορολογικής
επιβάρυνσης που προκύπτει κατά την διαδικασία μεταβίβασης. Ειδικότερα δε αν
λάβει κανείς υπόψη του ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.2238/1994, που αφορά
την φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, όπως αυτός ισχύει σήμερα, τόσο
η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου όσο και η πώληση ολόκληρης της επιχείρησης
φορολογείται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) επί της υπεραξίας που
αναγνωρίζεται.
Στο μέρος αυτό θα προσεγγίσουμε την ελληνική πραγματικότητα στο πεδίο
της αποτίμησης επιχειρήσεων, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τις αντίστοιχες
διατάξεις: την επιτροπή του αρ.9 κ.ν.2190/20, τον νόμο πλαίσιο που καθορίζει τον
τρόπο λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών (κεφάλαιο 1ο παράγραφος 1η), τους
ν.δ.1297/72, «περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευση ή
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μετατροπή επιχειρήσεων προς δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων» και
ν.2166/93 «κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και
άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (κεφάλαιο 1ο παράγραφος 2η) που
παρέχουν κίνητρα για τη συγχώνευση εταιρειών και την Πολ.1053/01.04.2003 που
προσδιορίζει τη φορολογητέα αξία κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης, εταιρικών
μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής και μετοχών μη εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (κεφάλαιο 1ο παράγραφος 3η). Τέλος δίνεται ένα
αριθμητικό παράδειγμα της μεθοδολογίας προσδιορισμού αξίας επιχείρησης
(κεφάλαιο 2 ο).

96

Προσδιορισμός αξίας μικρομεσαίας επιχείρησης

Κεφάλαιο 1ο Το ελληνικό νομικό και φορολογικό πλαίσιο
1.1 Επιτροπή αρ.9 κ.ν..2190/2023
1.1.1 Αρμοδιότητες και διαδικασίες της επιτροπής του αρ.9
H δημιουργία ισχυρών οικονομικών μονάδων που θα έχουν την δυνατότητα
αξιόλογης παρουσίας στο παγκοσμιοποιημένο και ολοένα ανταγωνιστικότερο
περιβάλλον, έχει συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του αριθμού των
συγχωνεύσεων. Στη χώρα μας οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με
διαδικασίες που προβλέπονται από τους κ.ν.2190/1920, τον νόμο πλαίσιο που
καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών, τον Ν.3190/1955, τον
αντίστοιχο νόμου που ρυθμίζει τη λειτουργία των εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης καθώς επίσης το ν.δ. 1297/72 και τον Ν.2166/93 που προβλέπουν ειδικές
διαδικασίες για τις συγχωνεύσεις, εξαγορές και διασπάσεις εταιρειών.
Ο βασικός νόμος που ρυθμίζει τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών, ο
κ.ν.2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήμερα, προβλέπει στο άρθρο 68 ότι η
συγχώνευση ανωνύμων εταιριών πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με
σύσταση νέας εταιρίας. Στα άρθρα 69 έως 77 κ.ν.2190/1920 περί ανωνύμων
εταιριών ορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται στη συγχώνευση

με

απορρόφηση. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στη συγχώνευση με σύσταση
νέας εταιρίας (άρθρο 80 κ.ν.2190/1920), στην εξαγορά (άρθρο 79 κ.ν.2190/1920)
καθώς επίσης με κάποιες παρεκκλίσεις στην απορρόφηση εταιρίας από άλλη που
κατέχει το 100% των μετοχών της (άρθρο 78 κ.ν.2190/1920).
Ένα από τα στάδια κατά τη διαδικασία συγχώνευσης είναι και η εκτίμηση
των περιουσιακών στοιχείων και ο προσδιορισμός της αξίας της επιχείρησης από

23
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την Τριμελή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (άρθρο 71 και άρθρο 9 κ.ν.2190/1920).
Για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευμένων εταιριών,
συντάσσεται έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων των εταιριών αυτών,
από την παραπάνω επιτροπή. Η επιτροπή αυτή που ορίζεται έπειτα από κοινή
αίτηση των συγχωνευμένων εταιριών, εξετάζει επίσης και τους όρους που
περιλαμβάνονται στο σχέδιο σύμβασης.
Στην έκθεσή της η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων υποχρεούται να αναφέρει
αν κατά, τη γνώμη της, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της ή των
απορροφούμενων εταιριών προς τις μετοχές που εκδίδει η απορροφούσα εταιρία
είναι δίκαιη και λογική.
Στην ίδια έκθεση πρέπει να περιλαμβάνονται οι εξής πληροφορίες:
α) Η αξία της εισφερόμενης εταιρικής περιουσίας στο σύνολο της
(ενεργητικό και παθητικό) για τη μεταβολή του κεφαλαίου της απορροφούσας
εταιρίας. Η εκτίμηση, για τον προσδιορισμό της αξίας αυτών των στοιχείων, θα
σταθμίσει και την αξία που τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία θα έχουν στην
συγχωνεύουσα (εξαγοράζουσα) επιχείρηση, με βάση το σκοπό της, διότι άλλη αξία
μπορεί να έχουν για αυτήν την εταιρία, σε σχέση με την συγχωνευόμενη
(εξαγοραζόμενη). Στην καθαρή θέση της απορροφώσας και της απορροφώμενης
εταιρίας, δεν περιλαμβάνεται η υπεραξία (goodwill) καθεμίας από αυτές τις
εταιρίες. Επομένως, για η υπεραξία (goodwill), δεν εκδίδονται μετοχές. Απλώς
αυτό λαμβάνεται υπόψη για το προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής των
μετοχών.
β) Η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν για τον καθορισμό της
προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών.
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γ) Δήλωση για το εάν η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν είναι κατάλληλες
για την ή τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις αξίες που προέκυψαν από την
εφαρμογή κάθε μεθόδου και γνώμη για τη βαρύτητα που αποδόθηκε σε ορισμένες
μεθόδους για τον προσδιορισμό των αξιών αυτών.
Από τη διατύπωση του άρθρου 71 παρ. 2 κ.ν.2190/20, προκύπτει ότι η
Επιτροπή δεν καθορίζει η ίδια τις σχέσης ανταλλαγής, αλλά εκτιμά αυτή τη σχέση.
Ομοίως, στην έκθεση της Επιτροπής αναφέρονται οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν
για τον καθορισμό της σχέσης ανταλλαγής και δήλωση, σχετικά με την
καταλληλότητα αυτών των μεθόδων. Η επιτροπή όμως προβαίνει η ίδια σε
εκτίμηση της περιουσίας των εταιριών που μετέχουν στη συγχώνευση. Με βάση
αυτή την εκτίμηση ,θα καθοριστεί και η αξία της εισφερόμενης στη συγχωνεύουσα
εταιρία περιουσίας, ώστε να προσδιοριστεί και το ύψος της ενδεχόμενης αύξησης
του κεφαλαίου της. Η εκτίμηση της περιουσίας, η οποία συνιστά αρμοδιότητα της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, οφείλει να διακρίνεται από τη κρίση για τη σχέση
ανταλλαγής, η οποία προτείνεται από το διοικητικό συμβούλιο και αθροίζεται,
οριστικά από τη γενική συνέλευση. Το βάρος για την πρώτη, την εκτίμηση τίθεται
στην Επιτροπή, ενώ για τη δεύτερη, στο διοικητικό συμβούλιο ή στη γενική
συνέλευση.
Επομένως, η κρίση της Επιτροπής, ως προς τη σχέση ανταλλαγής, δε
δεσμεύει το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο δικαιούται να εμμείνει στη θέση του,
σε αυτό το σημείο, παραπέμποντας το ζήτημα, για την τελική επίλυση , στη γενική
συνέλευση που θα αποφασίσει τη συγχώνευση. Δε θα πρέπει να εξάλλου να
αγνοείται το γεγονός ότι το ύψος της αύξησης κεφαλαίου της συγχωνεύουσας
εταιρίας θα καθοριστεί με βάση την εκτίμηση της Επιτροπής. Αντίθετα αν η
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα, σε σχέση
με αυτά που διατυπώνονται στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και στην έκθεση
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του διοικητικού συμβουλίου, ως προς την εκτίμηση της περιουσίας των εταιριών
που μετέχουν στη πράξη, το διοικητικό συμβούλιο θα είναι υποχρεωμένο να
τροποποιήσει το σχέδιο, ώστε να ακολουθήσει την άποψη της Επιτροπής.
Σημειώνεται ότι στη περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή του αρ.9 αποτιμά την
περιουσία της εταιρείας ευμενέστερα για τους δανειστές της εταιρίας, όταν δηλαδή
η αξία της εταιρίας αποτιμάται ως μεγαλύτερη από αυτή στη οποία καταλήγει το
σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί με βάση το
σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης. Αντίθετα, σύμφωνα με αυτήν την άποψη, εάν η
αποτίμηση καταλήγει να είναι δυσμενέστερη για τους δανειστές της εταιρίας , από
ότι η αποτίμηση με βάση το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, εάν δηλαδή η
περιουσία της εταιρίας αποτιμάται χαμηλότερα στην έκθεση της επιτροπής του
άρθρου 9, θα πρέπει να τροποποιηθεί το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, ώστε να
εκφράζει τουλάχιστον τις θέσεις τις επιτροπής. Αυτή η άποψη η οποία δίδει το
βάρος στην προστασία των δανειστών, παρά των μετοχών, διαφοροποιεί ωστόσο,
χωρίς πειστική αιτιολογία, την νομική αξία της έκθεσης, ανάλογα με το
περιεχόμενό της.

1.1.2 Η αποτίμηση σύμφωνα με τη επιτροπή του αρ. 9 - Συμπεράσματα
Η Επιτροπή του αρ.9 συμμετέχει στη διαδικασία αποτίμησης της εταιρείας σε
περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών χρησιμοποιώντας την προσέγγιση
αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (asset – based approach). Η Επιτροπή του
αρ.9 η οποία αποτελείται συνήθως από ένα ή δυο δημοσίου υπαλλήλους,
πτυχιούχους Ανωτάτης Σχολής με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Δημόσιο, ή
ένα ή δυο ορκωτούς λογιστές και από ένα εμπειρογνώμονα εκπρόσωπο του κατά
περίπτωση αρμόδιου Επιμελητηρίου, αποτιμά σε αγοραίες τιμές κάθε περιουσιακό
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στοιχείο. Για παράδειγμα, για την εκτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
α) προκειμένου για γήπεδα, οι τίτλοι κτήσεως, πρόσφατο τοπογραφικό
διάγραμμα, η εμπορικότητα της περιοχής, οι προοπτικές ανάπτυξης, η τιμή
κτήσεως, οι πραγματικές τρέχουσες τιμές σε συνδυασμό με την αντικειμενική αξία
του ακινήτου,
β) προκειμένου για κτίρια, οι τίτλοι κτήσεως, οι άδειες οικοδομής και
αντίστοιχη τεχνικοοικονομική έκθεση μηχανικού,
γ) προκειμένου για μηχανήματα, μεταφορικά μέσα και έπιπλα, η χρονολογία
και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησής τους, ο βαθμός συντήρησης, η
τεχνολογική απαξίωση τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια
στοιχεία
Στην πράξη οι διαδικασίες που προβλέπονται από το κ.ν.2190/1920
προτιμούνται σε περιπτώσεις όταν είναι αναγκαία η εμφάνιση υπεραξιών των
πάγιων περιουσιακών στοιχείων είτε για λόγους που προέρχονται από τις διατάξεις
του νόμου (υποχρεωτικό ελάχιστο ύψος κεφαλαίου νέας εταιρείας 300.000,00 €
και δυσχέρεια διενέργειας πρόσθετων εισφορών) είτε για λόγους δημιουργίας
ισχυρών κεφαλαιακών δομών.
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1.2 Ν.δ.1297/72 και Ν.2166/93
Ειδικές διαδικασίες, διαφορετικές από αυτές που προβλέπει ο κ.ν.2190/1920,
εμπεριέχονται σε δυο νομοθετήματα: το ν.δ.1297/72, «περί παροχής φορολογικών
κινήτρων δια την συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων προς δημιουργία
μεγάλων οικονομικών μονάδων» του οποίου η ισχύς παρατείνεται διαδοχικά με
αλλεπάλληλα νομοθετήματα μέχρι σήμερα, και το ν.2166/93 «κίνητρα ανάπτυξης
επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες
διατάξεις». Η πρόβλεψη φοροαπαλλαγών ν.δ.1297/72 και το ν.2166/93 από
συμβαδίζει με το σκοπό της δημιουργίας μεγάλων οικονομικών μονάδων, αν και
πρέπει να παρατηρηθεί ότι υπό το καθεστώς του ν.2166/93 επιτρέπεται και
μετασχηματισμός από ανώνυμη εταιρία σε περιορισμένης ευθύνης, δηλαδή σε
«κατώτερο» εταιρικό τύπο.

1.2.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δυο νομοθετημάτων
Οι προβλεπόμενες από τα ανωτέρω νομοθετικά κείμενα φορολογικές
απαλλαγές είναι οι ακόλουθες:
Α. Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της προκύπτουσας λόγω του
μετασχηματισμού υπεραξίας. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά της διαπιστούμενης
με απογραφή πραγματικής αξίας από τη λογιστική που απεικονίζεται στις
οικονομικές

καταστάσεις.

Η

υπεραξία

αυτή

συνιστά

μορφή

αφανούς

αποθεματικού (αφανές αποθεματικό μπορεί όμως να προκύπτει και από διόγκωση
των στοιχείων του παθητικού πέρα από το πραγματικό). Η απαλλαγή αυτή
προβλέπεται στο αρθρ. 2 παρ. 1 του ν.δ.1297/72. Δεν προβλέπεται όμως στο
ν.2166/93, γιατί ακριβώς ο νόμος αυτός δεν προβλέπει και δεν επιτρέπει τη
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διαπίστωση υπεραξίας, αφού στηρίζεται στην ενοποίηση με βάση τις λογιστικές
αξίες των στοιχείων των ισολογισμών των μετασχηματιζομενων επιχειρήσεων. Η
υπεραξία διαπιστώνεται από την εκτιμητική επιτροπή του αρθρ. 9. Για τον τρόπο
προσδιορισμού της παρατηρείται διχογνωμία μεταξύ πρακτικής των αρμοδίων
διοικητικών

αρχών

και

νομολογίας.

Επομένως,

όταν

πρόθεση

των

μετασχηματιζομενων εταιριών είναι να εκμεταλλευτούν το μετασχηματισμό και
προς το σκοπό διαπίστωσης και αποτίμησης της υπεραξίας των περιουσιακών του
στοιχείων, πρέπει να επιλέγεται το καθεστώς του ν.δ.1297/72 και όχι του
ν.2166/93. Για να παρέχεται όμως από το ν.δ.1297/72 η αναστολή της
φορολόγησης της υπεραξίας, πρέπει η υπεραξία αυτή να αφορά σε περιουσιακά
στοιχεία μόνο της απορροφούμενης (γιατί ούτως ή άλλως δεν λαμβάνει χώρα
αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της
απορροφούσας) και επίσης πρέπει η υπεραξία αυτή να διαπιστώνεται και με τα
κριτήρια που υιοθετεί και εφαρμόζει η επιτροπή του αρθρ.9. Ακριβέστερα, δεν
πρόκειται για απαλλαγή από το φόρο, αλλά για αναστολή της φορολογίας. Η
διαπιστούμενη υπεραξία απεικονίζεται λογιστικά σε λογαριασμούς τάξεως και ο
επ' αυτής φόρος επιβάλλεται όταν λυθεί η εταιρία που προκύπτει από το
μετασχηματισμό. Επειδή όμως το συνήθως συμβαίνον είναι ότι η διάρκεια της
εταιρίας που προκύπτει από το μετασχηματισμό είναι μακρά και μπορεί να
παρατείνεται επ' αόριστο, γι' αυτό στην πράξη πρόκειται ουσιαστικά για
απαλλαγή.
Β. Απαλλαγή πράξεων μετασχηματισμού
Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος ή δικαίωμα
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων κάθε πράξη συγγενής και εγγενής του
μετασχηματισμού, όπως π.χ. η σύμβαση συγχώνευσης ή διάσπασης, η δημοσίευση
των αποφάσεων των εταιρικών οργάνων για τη συγχώνευση ή διάσπαση, κ.λπ. στο
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ΦΕΚ, κ.λπ. Σε σχέση με την απαλλαγή από δικαιώματα υπέρ τρίτων έχει
νομολογηθεί ότι ως τρίτοι στην προκειμένη περίπτωση νοούνται μόνο εκείνοι που
είναι παντελώς άσχετοι με τις πράξεις του μετασχηματισμού και άρα όχι οι
συμβολαιογράφοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες, των οποίων τα δικαιώματα δεν
θίγονται. Σημειωτέων ότι η εν λόγω απόφαση αφορούσε στα δικαιώματα άμισθων
υποθηκοφυλάκων, όμως αναφέρει και τα δικαιώματα συμβολαιογράφων).
Γ. Απαλλαγή φόρου μεταβίβασης ακινήτων
Στο πλαίσιο της ανωτέρω απαλλαγής προβλέπεται και η απαλλαγή από το
φόρο μεταβίβασης ακινήτων που συντελείται ένεκα του μετασχηματισμού και τα
οποία είτε ανήκουν κατά κυριότητα στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, είτε
έχουν εισφερθεί σε αυτές κατά τη χρήση. Ειδικά στο αρθρ. 3 παρ. 1 του
ν.δ.1297/72 διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων
ισχύει μόνο εφόσον τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα χρησιμοποιούνται από τις
μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις και θα χρησιμοποιηθούν επί μια πενταετία για
τις ανάγκες και της εταιρίας που προκύπτει από το μετασχηματισμό. Επιτρέπεται
όμως η κατά τη διάρκεια της πενταετίας εκμίσθωση τους ή η εκποίηση τους,
εφόσον το προϊόν της ρευστοποίησης θα χρησιμοποιηθεί εντός διετίας από την
εκποίηση είτε για την απόκτηση καινούργιων παγίων στοιχείων ίσης αξίας, είτε για
την εξόφληση οφειλών υφιστάμενων κατά το χρόνο της εκποίησης προς πιστωτικά
ιδρύματα, ή οφειλές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης από ασφαλιστικές
εισφορές ή προς το Δημόσιο από φόρους. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο κείμενο
του ν. 2166/93 δεν απαντούν αντίστοιχες ρυθμίσεις που να εξαρτούν την
απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων από τη χρήση τους επί μία
πενταετία.
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Δ. Διατήρηση αφορολόγητων κρατήσεων και αποθεματικών
Αφορολόγητες κρατήσεις και σχηματισθέντα αφορολόγητα αποθεματικά των
μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων διατηρούνται υπέρ της εταιρίας που προκύπτει
από το μετασχηματισμό και δεν υπόκεινται σε φορολόγηση κατά το χρόνο
μετασχηματισμού.
Ε. Διατήρηση αναπτυξιακών κινήτρων
Κίνητρα

από

αναπτυξιακούς

νόμους

που

υφίστανται

υπέρ

των

μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων εξακολουθούν να υπάρχουν στο πρόσωπο της
εταιρίας που προκύπτει από το μετασχηματισμό.
ΣΤ. Ονομαστικοποίηση και απαγόρευση μεταβίβασης μετοχών
Υπό το καθεστώς του ν.δ.1297/72 (όχι όμως υπό το ν. 2166/93), σε
περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης ατομικών επιχειρήσεων ή εταιριών
οποιουδήποτε νομικού τύπου (πλην ανωνύμου εταιρίας) σε ανώνυμη εταιρία ή
εισφοράς κλάδου των ως άνω σε ανώνυμη εταιρία, οι μετοχές της ανωνύμου
εταιρίας που προκύπτει από το μετασχηματισμό θα είναι υποχρεωτικά
ονομαστικές στο σύνολο τους και αμεταβίβαστες κατά ποσοστό 75% επί μια
πενταετία από τη συντέλεση της συγχώνευσης ή μετατροπής. Ο περιορισμός αυτός
δεν ισχύει όταν συγχωνεύονται ανώνυμες εταιρίες σε επίσης ανώνυμη εταιρία.
Οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις νόμων περί αναπτυξιακών κινήτρων και έχουν επιδοτηθεί σχετικά
υποβάλλονται σε απαγόρευση μεταβίβασης επί μια πενταετία σύμφωνα με τις
διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται για την υπαγωγή τους στους
σχετικούς νόμους.
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1.2.2 Συμπεράσματα
Από πρακτική άποψη η συντριπτική πλειοψηφία των μετασχηματισμών
γίνεται πια με το καθεστώς του ν.2166/93. Οι λόγοι που συντελούν σε αυτό είναι
κυρίως οι εξής:
Η διαδικασία του ν.2166/93 μπορεί να είναι σαφώς ταχύτερη αυτής του
ν.δ.1297/72, αφού δεν χρειάζεται να μεσολαβήσει κατ’ ανάγκη η εκτιμητική
επιτροπή του αρθρ.9 για την απογραφή και αποτίμηση της περιουσίας των
μετασχηματιζομενων επιχειρήσεων και τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής.
Ειδικότερα, κατά το ν.2166/93 η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των
μετασχηματιζομενων επιχειρήσεων μπορεί να γίνει είτε κατόπιν φορολογικού
ελέγχου που προκαλούν με αίτηση τους οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις είτε
από την επιτροπή του άρθρ.9 η οποία συγκροτείται πάλι με αίτηση των
μετασχηματιζομενων επιχειρήσεων είτε από ορκωτό ελεγκτή, πράγμα που είναι
και το συνηθέστερο στην πράξη και εξασφαλίζει ταχύτητα και μεγαλύτερη
προβλεψιμότητα του αποτελέσματος της αποτίμησης. Ο προσδιορισμός της

σχέσης ανταλλαγής στο ν.2166/93 γίνεται ελεύθερα μεταξύ των μερών στη βάση
της ελευθερίας των συμβάσεων. Μια σχέση ανταλλαγής που δεν δικαιολογείται
επαρκώς από τη λογιστική αποτίμηση των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων
μπορεί να δημιουργήσει φορολογικές περιπλοκές και να θεωρηθεί ότι υποκρύπτει
δωρεά ή κρυπτόμενο μέρισμα. Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι
στο πλαίσιο της ελληνικής νομικής πραγματικότητας το μείζον ζήτημα των
μετασχηματισμών που χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση είναι η επιτάχυνση της
διοικητικής διαδικασίας. Πρόκειται για ζήτημα που σχετίζεται περισσότερο με την
ποιότητα της δράσης της δημόσιας διοίκησης και λιγότερο με το εμπορικό και
ειδικότερα το εταιρικό δίκαιο. Επίσης, κρίσιμο ζήτημα που χρειάζεται νομοθετική
παρέμβαση (εν όψει της υφιστάμενης αμφισβήτησης) είναι η διευκρίνιση του κατά
πόσον ο καθορισμός της σχέσης ανταλλαγής, ακόμα και στο πλαίσιο του ν.
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2166/93, εναπόκειται στην ελευθερία της ιδιωτικής βούλησης, με τους
περιορισμούς που αυτή γνωρίζει κατά το κοινό αστικό δίκαιο, ή όχι, οπότε
χρειάζεται να προσδιοριστούν και ακριβέστερα κριτήρια ή αρχές για την εξαγωγή
της σχέσης αυτής. Το δεύτερο ζήτημα δεν παρουσιάζεται ακόμα με την ίδια
ένταση στην πράξη, γιατί η τυπική ελληνική ανώνυμη εταιρία δεν είναι
πολυμετοχική, ώστε να υπάρχουν μειοψηφίες που να απειλούνται από τον
μετασχηματισμό.
Από τις φορολογικές απαλλαγές, οι πλέον κρίσιμες για τη διευκόλυνση των
μετασχηματισμών είναι αφενός η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων
και αφετέρου η απαλλαγή (ουσιαστικά αναβολή) από τη φορολόγηση ως
εισοδήματος της προκύπτουσας υπεραξίας (πρόκειται για τα λεγόμενα και αφανή
αποθεματικά). Η πρώτη φοροαπαλλαγή (από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων)
είναι κοινή σε όλους τους νόμους των μετασχηματισμών. Η δεύτερη (η αναβολή
της φορολόγησης της υπεραξίας ως εισοδήματος) παρέχεται από όλους τους
προμνημονευθέντες νόμους, εκτός του ν.2166/93, όπως ειπώθηκε. Διαπιστώνει
δηλαδή κανείς ότι σήμερα πια οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγκάζονται, χάριν
ταχύτητας και αποφυγής της επιτροπής του αρθρ.9, να προβούν στους
μετασχηματισμούς τους με το ν.2166/93, χωρίς να κάνουν χρήση του θεμελιώδους
από οικονομική άποψη κινήτρου της απαλλαγής από το φόρο επί της υπεραξίας
ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες όπου η δυνατότητα αυτή θα ήταν σημαντική,
δηλαδή όταν τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφώμενης υποκρύπτουν πράγματι
υπεραξίες. Με άλλα λόγια, το ν.δ.1297/72 που παρέχει το ως άνω φορολογικό
κίνητρο που σε κάποιες περιπτώσεις συμβαίνει να είναι σημαντικό για την
ενίσχυση της επιχείρησης, τείνει στη πράξη να εγκαταλειφθεί, εξαιτίας των αργών
ρυθμών δράσης και των ενίοτε απρόβλεπτων πορισμάτων της επιτροπής του
αρθρ.9.
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1.3 Πολ. 1053/01.04.2003
Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση
επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής
και μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο προσδιορισμός της αξίας μια επιχείρησης
αποτελεί σκοπός του νομοθέτη είναι ο προσδιορισμός της υπεραξίας πάνω στην
οποία θα επιβληθεί η φορολογία του είκοσι τοις εκατό. Ο προσδιορισμός του
ελάχιστου ποσού υπεραξίας γίνεται με βάση την με αριθμό πρωτοκόλλου
1030366/10307/Β0012 ΠΟΛ.1053/01.04.2003 απόφαση του υπουργού οικονομίας
και οικονομικών. Η απόφαση αυτή διακρίνει τις ακόλουθες περιπτώσεις: την
μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης, την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και
ποσοστών συμμετοχής υπόχρεων της παραγράφου 4 του αρ.2 του κώδικα
φορολογίας εισοδήματος (δηλαδή Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξίες αστικού δικαίου), την
μεταβίβαση μεριδίων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και την μεταβίβαση
μετοχών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
(Χ.Α.Α.)

1.3.1 Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Κατά τη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης, το ελάχιστο ποσό υπεραξίας από
τη μεταβίβαση προκύπτει, αν από την ελάχιστη αξία μεταβίβασης αφαιρεθεί το
κόστος απόκτησης. Ως ελάχιστη αξία μεταβίβασης είναι το νοείται το άθροισμα
της άυλης αξίας και της καθαρής θέσης της επιχείρησης.
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Άυλη αξία

Η άυλη αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται λαμβάνοντας τον μέσο όρο των
ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, δηλαδή των κερδών προ φόρων και τόκων
(EBIT) των πέντε τελευταίων ετών πριν από τη μεταβίβαση, όπως αυτά
προκύπτουν από τους οικείους ισολογισμούς. Εάν τα έτη λειτουργίας της
επιχείρησης είναι λιγότερα από πέντε λαμβάνονται υπόψη τα έτη αυτά. Από το
μέσο όρο των εισοδημάτων αφαιρούνται η ετήσια αμοιβή και οι τόκοι επί των
ιδίων κεφαλαίων.
Η ετήσια αμοιβή προσδιορίζεται με βάση τη συλλογική σύμβαση των
εμποροϋπαλλήλων, που ισχύει κατά τη 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, για υπάλληλο με
πέντε χρόνια προϋπηρεσίας, χωρίς αυξήσεις επιδομάτων πολυετίας και
οικογενειακών βαρών. Προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, η
αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30,00%). Για την εφαρμογή
της

1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ.1053/1-4-2003

απόφασης

του

Υπουργού

Οικονομίας και Οικονομικών, για το 2005 το ποσό της εμπορικής αμοιβής,
ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (9.900,00 €).
Οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, οι οποίοι υπολογίζονται με
βάση το μέσο όρο του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού
Δημοσίου ετήσιας διάρκειας που εκδόθηκαν το Δεκέμβριο του έτους που
προηγήθηκε της μεταβίβασης. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του
Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας είναι ίσο με 2,13% με αντίστοιχο
συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,694 ή κατά στρογγυλοποίηση
4,7.
Το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των παραπάνω ποσών
αναπροσαρμόζεται με εφαρμογή της σταθερής ληξιπρόθεσμης ράντας :
1− un
α= R
όπου,
i
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α, το ποσό που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή και αποτελεί την αϋλη αξία της
επιχείρησης
R, το ποσό που αναπροσαρμόζεται και αναφέρεται στο υπερκέρδος της επιχείρησης
n, το πενταετές μελλοντικό χρονικό διάστημα για το οποίο προσδοκάται το υπερκέρδος
un =

1
η παρούσα αξία του κεφαλαίου, η αξία του οποίου μετά από το πιο πάνω
(1 + i ) n

μελλοντικό διάστημα (n) είναι ένα λεπτό του ευρώ.

Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά την παραπάνω αναπροσαρμογή
προσαυξάνεται ανάλογα με τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης με τους
παρακάτω συντελεστές.
Έτη Λειτουργίας

Συντελεστής προσαύξησης

Πάνω από 3 έως 5

10 %

Πάνω από 5 έως 10

20 %

Πάνω από 10 μέχρι 15

30 %

Πάνω από 15

40 %

Καθαρή θέση

Η καθαρή θέση – υλική αξία της επιχείρησης ταυτίζεται με την λογιστική
καθαρή θέση της επιχείρησης, όπως αυτή προκύπτει από τον τελευταίο επίσημο
ισολογισμό της επιχείρησης, προσαυξημένη κατά την διαφορά ανάμεσα στην αξία
των ακινήτων όπως αυτή προσδιορίζεται από τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων
και την αξία κτήσης αυτών.
Η αξία που προσδιορίστηκε παραπάνω από το άθροισμα της άυλης αξίας της
επιχείρησης και της καθαρής της θέσης αποτελεί την ελάχιστη αξία μεταβίβασης.
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1.3.2 Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και ποσοστών συμμετοχής υπόχρεων
της παραγράφου 4 του αρ.2 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος

Στη περίπτωση αυτή που αφορά προσωπικές εταιρείες, όπως ομόρρυθμες
εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου κ.λπ. ουσιαστικά
εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στη μεταβίβαση ατομικών επιχειρήσεων
με μικρές διαφορές. Συγκεκριμένα όσο αφορά τον υπολογισμό της ετήσιας
αμοιβής ισχύουν τα ακόλουθα. Για όλες τις εταιρείες της περίπτωσης αυτής, εκτός
της ετερόρρυθμης εταιρείας, η ετήσια αμοιβή υπολογίζεται στο διπλάσιο. Ειδικά
για τις ετερόρρυθμες εταιρείες και συγκεκριμένα για τη μεταβίβαση μεριδίου
ετερόρρυθμου ετέρου, η ετήσια αμοιβή υπολογίζεται στο διπλάσιο της ατομικής
επιχείρησης πολλαπλασιασμένου με το ποσοστό συμμετοχής του ετέρου στην
επιχείρηση. Η ετήσια αμοιβή στη περίπτωση αυτή δες μπορεί να είναι μικρότερη
από την ετήσια αμοιβή του εμποροϋπαλλήλου.

1.3.3. Μεταβίβαση μεριδίων ημεδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
Ανάλογη με τα προηγούμενα είναι η αντιμετώπιση του νομοθέτη και για τις
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Η ελάχιστη αξία μεταβίβασης των μεριδίων
Ε.Π.Ε. προσδιορίζεται ως:
α) το άθροισμα των ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτά εμφανίζονται στον
τελευταίο ισολογισμό και μετά τις μεταβολές που έχουν επέρθει μέχρι την ημέρα
της μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου,
β) την άυλη αξία όπως αυτή προσδιορίζεται και στην περίπτωση ατομικής
εταιρείας, δηλαδή ως συνάρτηση i) των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) των
πέντε τελευταίων ετών πριν από τη μεταβίβαση ii) της ετήσιας αμοιβής όπως αυτή
προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας των εμποροϋπαλλήλων και iii)
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των τόκων επί των ιδίων κεφαλαίων όπως αυτοί προσδιορίζονται με τη βοήθεια
του μέσου όρου του επιτοκίου των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου
και τέλος
γ) τη διαφορά ανάμεσα στην αξία των ακινήτων όπως αυτή προσδιορίζεται
από τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και την αξία κτήσης αυτών.
Το άθροισμα των ποσών των παραπάνω περιπτώσεων α), β), γ) διαιρούμενο
δια του αριθμού των υφιστάμενων κατά το χρόνο μεταβίβασης μεριδίων μας δίνει
την ελάχιστη αξία μεταβίβασης του κάθε μεριδίου

1.3.4 Μεταβίβαση μετοχών ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών, μη
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Διαφορετική προσέγγιση ακολουθεί ο νομοθέτης στην περίπτωση ημεδαπών
Ανωνύμων Εταιρειών, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η
ελάχιστη αξία μεταβίβασης μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών, μη εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προκύπτει αν το άθροισμα των ιδίων κεφαλαίων,
στο ύψος που αυτά εμφανίζονται κατά την ημερομηνία μεταβίβασης,
προσαυξημένα κατά το ποσοστό της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων και τη
διαφορά ανάμεσα στην αξία των ακινήτων της εταιρείας όπως αυτή
προσδιορίζεται από τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και την αξία κτήσης
αυτών, διαιρεθεί με τον αριθμό των μετοχών που υφίστανται κατά το χρόνο
μεταβίβασης.
Το σημείο διαφοροποίησης βρίσκεται στο τρόπο προσδιορισμού του
ποσοστού απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται αν ο μέσος
όρος των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) των πέντε τελευταίων ετών πριν
από τη μεταβίβαση διαιρεθεί με μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων της ίδιας χρονικής
περιόδου.
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Επομένως,
[S*
Ελάχιστη αξία μετοχής =

Avg ( EBIT )
+ Υπεραξία ακινήτων] /
Avg ( S )
αριθμός μετοχών

Ο νομοθέτης ουσιαστικά προσεγγίζει το ζήτημα του προσδιορισμού της αξίας
επιχείρησης ασπαζόμενος τη προσέγγιση αποτίμησης μεμονωμένων περιουσιακών
στοιχείων

(asset-based

approach)

και

συγκεκριμένα

το

υπόδειγμα

των

κεφαλαιοποιημένων υπερβάλλοντων κερδών. Η μέθοδος θεωρείται ικανοποιητική
στην περιπτώσεις των προσωπικών εταιρειών όπου απουσία έγκυρων στοιχείων
οδηγεί τον νομοθέτη στην αντικειμενικοποίηση της διαδικασίας προσδιορισμού
της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους εταιρείας.
Διαφοροποίηση ο νομοθέτης εισάγει σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της
ελάχιστης

αξίας

μετοχών

Ανωνύμων

Εταιρειών,

μη

εισηγμένων

στο

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών όπου δε λαμβάνεται υπόψη ούτε την ετήσια
αμοιβή του εμποροϋπαλλήλου, ούτε τους τόκους που υπολογίζονται με το επιτόκιο
των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου. Μια τέτοια διαφοροποίηση
πιθανών να εισάγεται ως αποτέλεσμα της άποψης του νομοθέτη ότι οι λογιστικές
καταστάσεις των ανωνύμων εταιρειών είναι πιο αντικειμενικές και εκφράζουν σε
μεγαλύτερο βαθμό την πραγματικότητα. Παράλληλα γίνεται και μια σαφής
διάκριση των προσωπικών εταιρειών, όπου η άυλη αξία προκύπτει ως αποτέλεσμα
της προσωπικής εργασίας της διοίκησης (και γι’ αυτό προβλέπεται και η χρήση
της ετήσιας αμοιβής του εμποροϋπαλλήλου) με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, όπου
η άυλη αξία (μέρος δηλαδή της υπεραξίας) ενσωματώνεται στο ποσοστό απόδοσης
των ιδίων κεφαλαίων.
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Κεφάλαιο 2ο Πρακτική εφαρμογή
Στο κεφάλαιο αυτό θα παραθέσουμε μια προσπάθεια αποτίμησης της αξία της
εταιρείας πετρελαιοειδών ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε.. Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί
είναι αυτή του εισοδήματος και συγκεκριμένα το υπόδειγμα προεξόφλησης
ελεύθερων ταμειακών ροών στην επιχείρηση (free cash flow to firm). Πρώτα θα
κάνουμε μια σύντομη ανάλυση του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η
ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε., θα χρησιμοποιήσουμε τη S.W.O.T. ανάλυση για να συνοψίσουμε
τις δυνάμεις, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές που αντιμετωπίζει η
εταιρεία στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών. Στη συνέχεια παρατίθονται οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με πραγματικά στοιχεία (actual)
για το 2003 και 2004 και προβλέψεις για τα έτη από το 2005 μέχρι το 2009
(expected). Ακολουθεί ο προσδιορισμός της ετήσιας ταμειακής ροής για τα έτη
2005 μέχρι και το 2009 ενώ προσδιορίζεται και η υπολειμματική ταμειακή ροή για
τα χρόνια που ακολουθούν. Τέλος, υπολογίζεται το μέσο σταθμικό κόστος
κεφαλαίου (wacc) για την προεξόφληση των ταμειακών ροών και προσδιορίζεται
η αξία της επιχείρησης.

2.1 Η περίπτωση της ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε.
2.1.1. Ιστορική διαδρομή

Η ΕΛΙΝΟΪΛ Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων Α.Ε.
ιδρύθηκε το 1954, εξυπηρετώντας αρχικά μεγάλους
βιομηχανικούς πελάτες της ελληνικής αγοράς όπως η
Τιτάν Α.Ε., η Χαλυβουργική Α.Ε. και η Βιοχάλκο Α.Ε..
Το 1963 μετονομάστηκε σε ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε. για να γίνει
ο κυρίαρχος στην αγορά του μαζούτ (με μερίδιο αγοράς
30%). Το πρώτο δίκτυο πρατηρίων υγρών καυσίμων
δημιουργήθηκε τη δεκαετία των 70, ενώ τη δεκαετία των
80 και ενόψει της απελευθέρωσης της αγοράς η ΕΛΙΝΟΪΟΛ Α.Ε. προχωρησε σε
επενδύσεις. Τη δεκαετία των 90, η εταιρία εφαρμόζει αυστηρότερους ποιοτικούς
ελέγχους και ενισχύει την στρατηγική του marketing αλλάζοντας το εμπορικό της
σήμα σε ΕΛΙΝ.
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Η ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε. εισήχθη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών
Αθηνών το πρώτο εξάμηνο του, με τιμή εισαγωγής τα 6,80 €, αντλώντας 16
εκατομμύρια ευρώ από τη δημόσια εγγραφή. Δραστηριοποιείται στον κλάδο του
χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών και συγγενών προϊόντων προσφέροντας
προϊόντα όπως βενζίνη, πετρέλαιο, μαζούτ, στερεά καύσιμα, λιπαντικά κ.λπ. .
Επίσης δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα μέσω της θυγατρικής της
ΕΛΙΝ Τεχνική Α.Ε..

Οι κύριο τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος
Αριθμός Πρατηρίων Καυσίμων
(Ελληνική Αγορά)
[Βενζίνη, Πετρέλαιο, Λιπαντικά]

Βιομηχανικές Πωλήσεις

434 πρατήρια καυσίμων (50 ιδιόκτητα). Τα πρατήρια περνάνε από αυστηρούς
ποιοτικούς ελέγχους. Ενδεικτικά το ποσοστό νόθευσης στα πρατήρια της ΕΛΙΝΟΪΛ
ανέρχεται 1%-2%, συγκριτικά με το 8%-16% της αγοράς. Το μέσο κόστος ίδρυσης
πρατηρίου καυσίμων είναι 50,000 € και η περίοδος επανείσπραξης 1.5 έτη.

(Ελληνική Αγορά)
[Πετρέλαιο θέρμανση-κίνησης, μαζούτ,
στερεά καύσιμα, λιπαντικά, βενζίνη]

Μεγάλες ελληνικές και ξένες βιομηχανίες με κυρίαρχη παρουσία στο τομέα
δραστηριοποίησής τους.

Εφοδιασμός Σκαφών Αναψυχής
(Ελληνική Αγορά)
[Πετρέλαιο κίνησης]

Με την παρουσία της σε μαρίνες η ΕΛΙΝΟΪΛ καταφέρνει να προμηθεύει με καύσιμα
μεγάλο τμήμα του ελλαδικού χώρου. Έχει ήδη υπογραφεί συμβόλαιο με τη μαρίνα
του Ζέα και γίνονται διαπραγματεύσεις με τις μαρίνες του Φλοίσβου και του Αλίμου.

Οικιακή Θέρμανση
(Ελληνική Αγορά)
[Πετρέλαιο θέρμανσης]

Η εταιρεία θεωρεί την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας πολύ σημαντική και
απευθύνεται σε καταναλωτές που είναι πρόθυμοι να αγοράσουν πετρέλαιο
θέρμανσης σε υψηλές τιμές

Ναυτιλιακά Λιπαντικά

Η θέση της εταιρείας στο χώρο των ναυτιλιακών λιπαντικών σταδιακά βελτιώνεται
η
(4 θέση στην Ελλάδα). Το 2004, η εταιρεία πούλησε 10,000 τόνους (50% εκ των
οποίων στην Ελλάδα και 50% στο εξωτερικό).

(Ελληνική και Διεθνείς Αγορά)
[Ναυτιλιακός Τομέας]

Elin Technical SA
(Ελληνική Αγορά)

Δραστηριοποιείται στον τομέα της μελέτης και κατασκευής κτιρίων, βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, αποθηκών, και τεχνικών έργων γενικώς.

Πίνακας 3.4.1 Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος

Η ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε. χρησιμοποιεί δύο αποθηκευτικούς χώρους υγρών καυσίμων
στον Ασπρόπυργο και στο Πόρτο Λάγος, δύο εργοστάσια επεξεργασίας στερεών
καυσίμων (η πρώτη ύλη εισάγεται) στον Ασπρόπυργο και στον Βόλο.
Κατά το 2006 ένας μεγάλος αριθμός πρατηρίων υγρών καυσίμων (περίπου σε
1.000) θα αποκτήσει το δικαίωμα να επαναδιαπραγματευτεί τα συμβόλαιά του με
τις εταιρείες διανομής, γεγονός που η ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε. αναμένει να την επηρεάσει
θετικά από τη μια γιατί προσδοκά να έχει τις μικρότερες απώλειες λόγω των
καλών μακροχρόνιων σχέσεων που η εταιρία με τα πρατήρια και από την άλλη
λόγω της προσέλκυσης νέων πρατηρίων.
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2.1.2 Προμηθευτές & Πελάτες

Η ΕΛΙΝΟΪΟΛ Α.Ε. προμηθεύεται καύσιμο από δύο ελληνικά διυλιστήρια, τα
Ελληνικά Πετρέλαια και τη Μotor Oil. According to the last available financial
statements, Hellenic Petroleum accounted for 78% of the market, Motor Oil for
17%, and other suppliers for 5%. Ο μέσος χρόνος πληρωμής των υποχρεώσεων της
εταιρίας προς τους προμηθευτές της κυμαίνεται μεταξύ των 15 και 30 ημερών.
Κατά το διαχειριστικό έτος 2004, το 96% του υπολοίπου προς τους προμηθευτές
είχε χρόνο ωρίμανσης μέχρι 30 ημέρες.
Η ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε. έχει σημαντικούς βιομηχανικούς πελάτες όπως ο Τιτάν
Α.Ε. , το Αλουμίνιο της Ελλάδος Α.Ε. Titan, την Ελληνική Βιομηχανία ζάχαρης
Α.Ε., την Ελαϊς, την Intracom, την Chipita, την Τέρνα Α.Ε., την Unilever κ.α.
Ο μέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων από τους πελάτες κυμαίνεται από
5 and 15 ημέρες για τα πρατήρια
καυσίμων και μεταξύ 60-70 ημερών για
τους πελάτες της βιομηχανίας. Κατά το
διαχειριστικό έτος 2004, το 95.5% του
υπολοίπου του λογαριασμού πελατών
είχε χρόνο ωρίμανση μέχρι 60 ημέρες
και το 90% των εισπρακτέων επιταγών
χρόνο ωρίμανση μέχρι 60 days.

Πίνακας 3.4.2 Γεωγραφική κατανομή του δικτύου πρατηρίων
πετρελαιοειδών

2.1.3 Μετοχική Σύνθεση

Μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η
μετοχική σύνθεση έχει διαμορφωθεί ως εξής :
Μέτοχος

%

ILIUM Α.Ε.
Άνεμος Α.Ε..
Κυνηγός Χαράλαμπος
Κουρουκλής Ιωάννης
Μη θεσμικοί επενδυτές
Σύνολο

59.91%
7.49%
3.74%
3.74%
25.11%
100%
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2.1.4 Ο κλάδος των πετρελαιοειδών και το νομικό πλαίσιο

Η ελληνική αγορά πετρελαιοειδών περιλαμβάνει τρία επίπεδα οργάνωσης. Το
πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει τις δραστηριότητες διύλισης και τις εμπορικές
συναλλαγές που αφορούν την μεταπώληση των προϊόντων πετρελαίου. Σήμερα
στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται τέσσερα διυλιστήρια που ανήκουν σε δύο
εταιρείες.
Το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει τις δραστηριότητες μεταπώλησης
πετρελαϊκών προϊόντων από τα διυλιστήρια στις εμπορικές επιχειρήσεις
πετρελαιοειδών. Σήμερα λειτουργούν είκοσι εμπορικές επιχειρήσεις
πετρελαιοειδών εκ των οποίων δυο είναι πολυεθνικές.
Τέλος, το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει την πώληση των πετρελαϊκών
προϊόντων στο τελικό καταναλωτή από τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Σήμερα,
στην ελληνική αγορά βρίσκονται σε λειτουργία περίπου 7,500 πρατήρια υγρών
καυσίμων. Σύμφωνα δε με σχετική κοινοτική οδηγία, το 2006 θα απελευθερωθούν
τα συμβόλαια περίπου 1,000 ελληνικών πρατήριων υγρών καυσίμων. Τα πρατήρια
αυτά θα μπορούν από το 2006, ανταποκρινόμενοι στη σχετική κοινοτική οδηγία,
να διαπραγματεύονται ελεύθερα τα συμβόλαιά τους με τις εμπορικές εταιρείες
πετρελαιοειδών.
Οι εμπορικές επιχειρήσεις πετρελαϊκών προϊόντων προμηθεύονται τα υλικά
τους από τα διυλιστήρια των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε. (τρία διυλιστήρια) και
τη Motoroil Α.Ε. (ένα διυλιστήριο), τα οποία σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο
δε μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση σε εμπορικές δραστηριότητες. Από την
άλλη πλευρά, οι εμπορικές εταιρείες πετρελαιοειδών λειτουργούν με ειδική άδεια
η οποία τις επιτρέπει να πουλούν τα προϊόντα τους σε εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους τους (retail sale licensees), όπως πρατήρια υγρών καυσίμων such
κ.λπ..
Ανταγωνισμός

Παρά την ύπαρξη μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της εμπορίας πετρελαιοειδών χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι τρείς μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας
πετρελαιοειδών, η ΕΚΠ ΕΛΔΑ, η ΒΡ και Shell ελέγχουν πάνω από το 50% της
αγοράς με αποτέλεσμα πολλές φορές να εμφανίζονται φαινόμενα χειραγώγησης
των τιμών που έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις
των μικρότερων εταιρειών του κλάδου. Από την άλλη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα
όπως θυγατρικές ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις των μεγάλων διυλιστηρίων
απολαμβάνουν προνομιακή μεταχείριση.
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Τιμολογιακή Πολιτική

Στην ελληνική αγορά υγρών καυσίμων, οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα από τις
εμπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Το νομοθετικό πλαίσιο
απαιτεί όπως τα διυλιστήρια αλλά και οι πετρελαϊκές εμπορικές εταιρείες
ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα του Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με
τις τιμές των προϊόντων τους.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικά από τα στοιχεία τα οποία μας δίνουν την
εικόνα του κλάδου και τις δυνάμεις που αναπτύσσονται μέσα σε αυτόν με την
βοήθεια του ακόλουθου πίνακα. Με τη βοήθεια του πίνακα 3.4.3 θα
προχωρήσουμε στη SWOT ανάλυση.

1

2

3

4

5

6

Επενδυτικός Κίνδυνος

Σχόλια

Οποιαδήποτε αλλαγή στο υπάρχον νομοθετικό
πλαίσιο (Ν.3054/2002), που ρυθμίζει την παραγωγή
και διανομή πετρελαϊκών προϊόντων στην Ελλάδα, θα
έχει επίδραση στην κερδοφορία.
Η παρουσία αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και η
προσπάθεια χειραγώγησης των τιμών από τις κύριες
εταιρείες του κλάδου, μπορεί να επιφέρει δυσμενείς
συνέπειες για τα εταιρικά αποτελέσματα και τις
προοπτικές της, καθώς η εταιρεία δραστηριοποιείται
σαν ανεξάρτητη οντότητα στην αγορά (δεν είναι
συνδεδεμένη «μετοχικά» με προμηθευτές του κλάδου.
Η εταιρεία διατηρεί προφορικές συνεργασίες με 69
πρατήρια καυσίμων. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν
νομικές συνέπειες σε περίπτωση τερματισμού της
συνεργασίας με τα παραπάνω πρατήρια.
Η ζήτηση των προϊόντων της εταιρεία παρουσιάζει
εποχικότητα λόγω των κλιματολογικών συνθηκών και
των αναγκών των καταναλωτών.
Υπάρχει μια σειρά από εκκρεμείς νομικές υποθέσεις,
και μια πιθανή αρνητική έκβαση θα επηρέαζε και τα
αποτελέσματα της εταιρείας.
Η είσοδος του φυσικού αερίου ενδέχεται να
επηρεάσουν τις πωλήσεις της εταιρείας στο κλάδο του
πετρελαίου θέρμανσης..

Το Κράτος και κάθε άλλη αρμόδια αρχή κρίνουν το
υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο ως ικανοποιητικό και
επομένως δεν αναμένονται να λάβουν χώρα στο
κοντινό μέλλον, σημαντικές αλλαγές.
Η οργανωτική δομή της αγοράς και οι ισορροπίες
μεταξύ των κύριων παραγόντων του κλάδου καθώς
και δυνατότητες ευελιξίας της εταιρείας σχετικά με
την τιμολογιακή της πολιτική περιορίζουν τις
συνέπειες στην περίπτωση του αθέμιτου
ανταγωνισμού.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας, η διακοπή
της συνεργασίας με τα πρατήρια θα είχε αρνητικές
επιπτώσεις του ύψους των 36,3 εκατ. Ευρώ σε
πωλήσεις.
Η διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της
εταιρείας λειτουργεί αμυντικά έναντι των
φαινομένου της εποχικότητας.
Η προϊστορία λέει ότι η εταιρεία δεν έχει
επηρεαστεί στο παρελθόν από αντίστοιχα γεγονότα.
Το μερίδιο των εσόδων της εταιρείας στο κλάδο του
πετρελαίου θέρμανσης είναι μικρό.

Πίνακας 3.4.3 Παρουσίαση των επενδυτικών κινδύνων που διατρέχει η εταιρεία στον κλάδο
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2.1.5 SWOT ανάλυση
Δυνάμεις (Strengths)
Μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα του εμπορικής διανομής υγρών καυσίμων.
Υψηλή ρυθμοί ανάπτυξης σε βάθος χρόνου.
Έμφαση στον έλεγχο ποιότητας των προϊόντων της.
Ανάπτυξη σε τμήματα αγοράς με διαφορετικά πετρελαϊκά προϊόντα.
Αδυναμίες (Weaknesses)
Η εμπορική διανομή των προϊόντων του πετρελαίου χαρακτηρίζεται από χαμηλά περιθώρια
κέρδους.
Η ανάπτυξη νέων προϊόντων απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και υψηλές επενδύσεις
σε μηχανολογικό εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Διείσδυση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Επέκταση δραστηριοτήτων σε αγορές με υψηλούς ρυθμούς προσδοκώμενης ανάπτυξης.
Απειλές (Threats)
Σημαντική είναι η επίδραση εξωτερικών παραγόντων στις τιμές (συναλλαγματικές
ισοτιμίες, τιμή αργού πετρελαίου).
Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο επιφέρουν σημαντικές μεταβολές.
Εποχικότητα στη ζήτηση ορισμένων πετρελαϊκών παραγώγων (πετρέλαιο θέρμανσης.
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Έχοντας προσδιορίσει τα στοιχεία που διαμορφώνουν το περιβάλλον για τον
κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών, θα προχωρήσουμε στον προσδιορισμό της
αξίας της ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε.. Πρώτα παραθέτουμε τους πίνακες 3.4.4.,3.4.5,3.4.6.
στους οποίους γίνεται η συνεκτίμηση των συνθηκών που αναμένεται να
επικρατήσουν στο περιβάλλον της εταιρείας με τα πραγματικά στοιχεία των ετών
2003 και 2004. Έτσι καταλήγουμε στους ακόλουθους πίνακες όπου και
παρουσιάζονται ουσιαστικά οι προϋπολογιστικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, ισολογισμός).

Πρόβλεψη Πωλήσεων
Εγχώρια Αγορά Υγρών Καυσίμων
Πρατήρια Καυσίμων
% επί του συνόλου
Ετήσια μεταβολή %
Βιομηχανία
% επί του συνόλου
Ετήσια μεταβολή %
Λιανική (Θέρμανση)
% επί του συνόλου
Ετήσια μεταβολή %
Άλλοι πελάτες
% επί του συνόλου
Ετήσια μεταβολή %
Σύνολο εγχώριων πωλήσεων
% επί του συνόλου
Ετήσια μεταβολή %
Άλλες Πωλήσεις
Λιπαντικά εγχώριας αγοράς
% επί του συνόλου
Ετήσια μεταβολή %
Ναυτιλιακά λιπαντικά
% επί του συνόλου
Ετήσια μεταβολή %
Στερεά καύσιμα - Βιομηχανία
% επί του συνόλου
Ετήσια μεταβολή %
Άλλες πωλήσεις
% επί του συνόλου
Ετήσια μεταβολή %
Elin Technical
% επί του συνόλου
Ετήσια μεταβολή %
Συνολικές πωλήσεις του Ομίλου
Ετήσια μεταβολή %

2003Α

2004Α

2005 E

2006 E

2007 E

2008 E

2009 E

208,262
70.54%

245,230
69.80%
17.75%
60,982
17.36%
8.79%
3,741
1.06%
-0.12%
19,402
5.52%
65.08%
329,355
93.75%
17.70%

255,675
69.43%
4.26%
60,026
16.30%
-1.57%
3,792
1.03%
1.36%
23,386
6.35%
20.53%
342,879
93.12%
4.11%

274,653
70.28%
7.42%
59,892
15.33%
-0.22%
3,858
0.99%
1.74%
24,865
6.36%
6.33%
363,268
92.95%
5.95%

303,152
71.18%
10.38%
60,827
14.28%
1.56%
3,898
0.92%
1.03%
28,281
6.64%
13.74%
396,159
93.02%
9.05%

332,968
71.97%
9.84%
61,593
13.31%
1.26%
3,948
0.85%
1.28%
32,439
7.01%
14.70%
430,947
93.14%
8.78%

360,297
72.97%
8.21%
62,099
12.58%
0.82%
3,990
0.81%
1.06%
34,256
6.94%
5.60%
460,643
93.30%
6.89%

2,795
0.8%
19.1%
6,751
1.9%
64.0%
8,443
2.4%
14.1%
42
0.01%
36.56%
3,928
1.12%
154.03%
351,314
19.0%

3,410
0.9%
22.0%
7,920
2.2%
17.3%
9,989
2.7%
18.3%
43
0.01%
2.50%
3,987
1.08%
1.50%
368,228
4.8%

3,887
1.0%
14.0%
8,640
2.2%
9.1%
10,923
2.8%
9.3%
44
0.01%
2.50%
4,046
1.04%
1.50%
390,808
6.1%

4,368
1.0%
12.4%
9,360
2.2%
8.3%
11,867
2.8%
8.6%
45
0.01%
2.50%
4,107
0.96%
1.50%
425,905
9.0%

4,775
1.0%
9.3%
10,080
2.2%
7.7%
12,657
2.7%
6.7%
46
0.01%
2.50%
4,169
0.90%
1.50%
462,674
8.6%

5,100
1.0%
6.8%
10,800
2.2%
7.1%
12,910
2.6%
2.0%
47
0.01%
2.50%
4,231
0.86%
1.50%
493,731
6.7%

56,054
18.99%
3,746
1.27%
11,753
3.98%
279,815
94.77%

2,346
0.8%
4,116
1.4%
154.4%
7,399
2.5%
31
0.01%
1,546
0.52%
295,254

Πίνακας 3.4.4 Πρόβλεψη των κατά κλάδο πωλήσεων
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Πρόβλεψη Αποτελεσμάτων χρήσεως

2003Α

2004Α

2005 E

2006 E

2007 E

2008 E

2009 E

Πωλήσεις
Ετήσια μεταβολή %
Κόστος πωληθέντων
% επί των πωλήσεων
Ετήσια μεταβολή %
Συνολικά μικτά λειτουργικά αποτελέσματα
Μικτό λειτουργικό περιθώριο
Ετήσια μεταβολή %
Άλλο λειτουργικό εισόδημα
Έξοδα Διοίκησης
% επί των πωλήσεων
Κόστος Διανομής
% επί των πωλήσεων
Συνολικά Έξοδα
% επί των πωλήσεων
Ετήσια μεταβολή %
EBITDA
EBITDA Margin
y-o-y Change %
Αποσβέσεις
% επί των πωλήσεων
EBIT
% επί των πωλήσεων
Ετήσια μεταβολή %
Total Financial Income
Total Financial Expense
Net Extraordinary Results
Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων
Περιθώριο
Ετήσια μεταβολή %
Φορολογία εισδήματος
Effective Tax Rate
Καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων
Περιθώριο
Ετήσια μεταβολή %
Proportion of Minority rights
Consolidated Net Results (a.t.&m.i.)
Καθαρό περιθώριο
Ετήσια μεταβολή %

295,256
16.29%
265,979
90.08%
16.18%
29,277
9.92%
17.29%
1,203
3,052
1.03%
18,972
6.43%
22,024
7.46%
20.09%
8,456
2.86%
10.85%
3,053
1.03%
5,403
1.83%
9.19%
74.3
1,125.9
-302
4,049
1.37%
18.00%
1,268
31.33%
2,781
0.94%
9.01%
0.0
2,781
0.94%
9.01%

351,314
18.99%
316,814
90.18%
19.11%
34,500
9.82%
17.84%
1,405
3,565
1.01%
23,121
6.58%
26,686
7.60%
21.17%
9,219
2.62%
9.03%
3,482
0.99%
5,737
1.63%
6.19%
211.0
1,075.9
517
5,389
1.53%
33.10%
2,077
38.55%
3,312
0.94%
19.10%
0.2
3,312
0.94%
19.10%

368,228
4.81%
330,851
89.85%
4.43%
37,378
10.15%
8.34%
1,440
3,808
1.03%
24,820
6.74%
28,628
7.77%
7.28%
10,190
2.77%
10.53%
3,818
1.04%
6,372
1.73%
11.07%
100.0
932.5
-100
5,440
1.48%
0.94%
1,768
32.50%
3,672
1.00%
10.88%
0.2
3,672
1.00%
10.88%

390,808
6.13%
349,738
89.49%
5.71%
41,071
10.51%
9.88%
1,476
4,067
1.04%
26,632
6.81%
30,699
7.86%
7.23%
11,848
3.03%
16.27%
4,351
1.11%
7,497
1.92%
17.64%
50.0
1,226.3
-200
6,121
1.57%
12.51%
1,775
29.00%
4,346
1.11%
18.34%
0.2
4,345
1.11%
18.35%

425,905
8.98%
380,957
89.45%
8.93%
44,949
10.55%
9.44%
1,513
4,335
1.02%
28,563
6.71%
32,898
7.72%
7.16%
13,564
3.18%
14.48%
4,882
1.15%
8,681
2.04%
15.80%
50.0
1,275.0
-250
7,206
1.69%
17.74%
1,802
25.00%
5,405
1.27%
24.37%
0.2
5,405
1.27%
24.37%

462,674
8.63%
413,467
89.36%
8.53%
49,207
10.64%
9.47%
1,551
4,617
1.00%
30,605
6.61%
35,222
7.61%
7.06%
15,536
3.36%
14.54%
5,402
1.17%
10,134
2.19%
16.74%
50.0
1,233.8
-350
8,601
1.86%
19.35%
2,150
25.00%
6,451
1.39%
19.35%
0.2
6,450
1.39%
19.35%

493,731
6.71%
440,887
89.30%
6.63%
52,844
10.70%
7.39%
1,590
4,912
0.99%
32,748
6.63%
37,660
7.63%
6.92%
16,774
3.40%
7.97%
5,844
1.18%
10,930
2.21%
7.85%
50.0
1,208.5
-400
9,372
1.90%
8.96%
2,343
25.00%
7,028
1.42%
8.95%
0.2
7,027
1.42%
8.95%

Πίνακας 3.4.5 Πρόβλεψη των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεως
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Ενεργητικό

Έξοδα Ίδρυσης & Α΄ Εγκατάστασης
Αθροιστικές Αποσβέσεις
Συνολικά Καθαρά Έξοδα Ίδρυσης
Υλικά Πάγια
Αθροιστικές Αποσβέσεις
Συνολικά Καθαρά Υλικά Πάγια
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργ.
Σύνολο Πάγιων
Περιουσιακών Στοιχείων
% στο σύνολο του ενεργητικού
Αποθέματα
Χρεώστες διάφοροι
Εισπρακτέοι Λογαριασμοί
Χρηματικά Διαθέσιμα
Συνολικά Κυκλοφορούντα
Περιουσιακά Στοιχεία
% στο σύνολο του ενεργητικού
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

2003Α

2004Α

2005 E

2006 E

2007 E

2008 E

2009 E

2,495
1,020
1,475
28,168
13,302
14,866
153

4,739
1,747
2,992
33,039
15,501
17,539
170

5,547
2,724
2,822
40,680
18,341
22,339
213

6,117
3,657
2,459
46,080
21,759
24,321
243

6,687
4,650
2,037
51,480
25,650
25,831
273

7,257
5,695
1,561
56,880
30,006
26,874
303

7,827
6,751
1,075
62,280
34,794
27,486
333

15,019

17,709

22,552

24,563

26,103

27,177

27,819

27.35%
5,720
27,408
1,380
2,841

22.90%
7,134
35,755
3,346
8,976

29.08%
7,161
39,345
3,027
1,178

29.31%
7,378
42,828
3,212
1,809

29.16%
7,724
46,675
3,501
1,849

28.93%
7,930
50,704
3,803
1,047

28.15%
8,214
54,108
4,058
1,753

37,349

55,212

50,710

55,228

59,747

63,484

68,132

68.0%
1,075
54,918

71.4%
1,403
77,316

65.4%
1,473
77,558

65.9%
1,547
83,797

66.7%
1,624
89,512

67.6%
1,705
93,927

68.9%
1,791
98,817

7,040
0
2,711
3,126
0.0
13,153
23.95%
85.2
35
0
35
8,899
29,326
0
1,518.7

9,400
13,663
2,887
4,777
0.0
31,184
40.33%
40.0
0
12,000
12,000
12,524
13,867
2,500
2,725

9,400
13,663
3,107
6,760
0.2
32,931
42.46%
73.6
0
13,500
13,500
13,143
10,000
3,500
1,768

9,400
13,663
3,368
9,324
0.3
35,756
42.67%
78.2
0
10,000
10,000
13,894
16,000
3,500
1,775

9,400
13,663
3,692
12,675
0.5
39,431
44.05%
85.2
0
6,500
6,500
15,134
20,000
3,500
1,802

9,400
13,663
4,079
16,803
0.7
43,946
46.79%
92.5
0
1,000
1,000
15,859
22,000
5,500
2,150

9,400
13,663
4,501
21,301
0.9
48,866
49.45%
98.7
0
0
0
16,911
26,000
1,000
2,343

261.5

358

324

346

368

392

418

1,128
322
41,455
41,490
75.55%
190
54,918

1,316
497
33,787
45,787
59.22%
304
77,315

1,469
537
30,741
44,241
57.04%
312
77,557

1,521
609
37,644
47,644
56.86%
319
83,797

1,729
635
43,168
49,668
55.49%
327
89,512

1,935
716
48,553
49,553
52.76%
336
93,927

2,108
729
49,508
49,508
50.10%
344
98,817

Παθητικό

Κοινές Μετοχές
Προνομιούχες Μετοχές
Αποθεματικά
Κέρδη προηγούμενων χρήσεων
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Συνολική Καθαρή Θέση
% στο σύνολο του παθητικού
Λοιποί προμηθευτές
Λοιπά Μακροχρόνια χρέη
Τραπεζικός Δανεισμός
Σύνολο Μακροπρόθ. Υποχρεώσεων
Προμηθευτές
Τράπεζες
Ληξιπρόθ. δόσεις μακροχρόνιου χρέους
Υποχρεώσεις από φόρους
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς
Μερίσματα
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
% στο σύνολο του παθητικού
Συσσωρεμένα Έξοδα
Σύνολο Παθητικού

Πίνακας 3.4.6 Πρόβλεπόμενοι ισολογισμοί ετών 2005-2009
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Έχοντας καταρτίσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όπως αυτές
προβλέπονται ότι θα διαμορφωθούν για τας έτη 2005 – 2009 προχωρούμε στη
κατάρτιση του αντίστοιχου πίνακα ταμειακών ροών για το ίδιο χρονικό διάστημα
καθώς και στην εξαγωγή μιας μακροχρόνιας πρόβλεψης οι οποία ανταποκρίνεται
στην έννοια της τερματικής αξίας. Τα ποσά των ετήσιων προβλεπόμενων
ταμειακών ροών καθώς και της υπολειμματικής αξίας (residual value)
προεξοφλούνται με το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου, όπως αυτό
προσδιορίζεται για κάθε έτος στο κάτω τμήμα του πίνακα 3.4.6. Η αξία της
ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε. τελικά προσδιορίζεται στο ύψος των 101.973.000,00 € ή 8,80 €
ανά μετοχή. Η τιμή αυτή πλησιάζει σημαντικά τη χρηματιστηριακή τιμή η οποία
στις 24/05/2005 ήταν 7,90 €.
Ταμειακή Ροή στην Επιχείρηση (FCF f)

Κέρδη προ τόκων & φόρων
Μείον: Προσαρμοσμένη φορολογία
Προσαρμοσμένο Λειτουργικό κέρδος
Πλέον αποσβέσεις
Λειτουργική Ταμειακή Ροή
Μείον: Κεφάλαιο κίνησης
Μείον: Κεφαλαιακά έξοδα
Ταμειακή Ροή στην Επιχείρηση (FCF f)
Συντελεστής προεξόφλησης
Παρούσα αξία ταμειακών ροών
Αθροιστική παρούσα αξία
Υπολειμματική Αξία
Παρούσα αξία της υπολειμματικής αξίας
Αξία της επιχείρησης (σε € ,000)
Αποτίμηση (in € ,000)
Αξία της επιχείρησης
101,973
Μειον: Καθαρό χρέος
19,391
Πλέον: Συμμετοχές
170
Αξία της Επιχείρησης
82,752
Αξία Μετοχής
€ 8.80
Υπολογισμός του WACC
Ακίνδυνο Επιτόκιο
Συντελεστής Beta
Ασφάλιστρο Κινδύνου Αγοράς
Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων
Ξένα / Συνολικά Κεφάλαια
Κόστος Ξένων Κεφαλαίων
Φορολογικός Συντελεστής
Weighted Average Cost of Capital

2005 Ε

2006 Ε

2007 Ε

2008 Ε

2009 Ε

Μακροχρόνια
πρόβλεψη

6,372
1,768
4,604
3,818
8,422
3,657
8,491
-3,726
0.938
-3,496
-3,496

7,497
1,775
5,722
4,351
10,073
3,097
6,000
976
0.876
855
-2,640

8,681
1,802
6,880
4,882
11,762
3,227
6,000
2,535
0.819
2,075
-565
135,885
95,514

10,134
2,150
7,984
5,402
13,386
3,424
6,000
3,962
0.762
3,018
2,453

10,930
2,343
8,587
5,844
14,431
2,731
6,000
5,700
0.703
4,007
6,459

11,257
2,413
8,844
6,592
15,436
2,586
6,592
6,258
0.703

101,973

4.0%
1.20
5.0%
10.0%
47.6%
4.2%
32.50%

4.0%
1.20
5.0%
10.0%
45.1%
4.2%
29.00%

4.0%
1.20
5.0%
10.0%
45.2%
4.2%
25.00%

4.0%
1.20
5.0%
10.0%
43.2%
4.2%
25.00%

4.0%
1.20
5.0%
10.0%
39.3%
4.2%
25.00%

4.0%
1.20
5.0%
10.0%
39.3%
4.2%
25.0%

6.59%

6.84%

6.90%

7.04%

7.31%

7.31%

Πίνακας 3.4.6 Προσδιορισμός αξίας ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε.
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