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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

1.1

Γενικές παρατηρήσεις.

Οι

έννοιες της

επιχείρησης

και

της

πραγματικής αγοραίας αξίας .
Ο πλέον σημαντικός και ουσιαστικός σκοπός της διοίκησης των επιχειρήσεων
(πιαηαρθπίΘηί) , είναι η μεγιστοποίηση της αξίας αυτών .0 σκοπός αυτός
γίνεται εύκολα αντιληπτός εάν παρατηρήσουμε 1)Τον ρόλο 2)Τις καθημερινές
λειτουργίες και δραστηριότητες 3)Τις αποφάσεις , τακτικές και στρατηγικές
των ανθρώπων (στελεχών) που απαρτίζουν τη διοίκηση .
Πολύ συχνά όμως ο σκοπός αυτός γίνεται λανθασμένα αντιληπτός και ο
στόχος της μεγιστοποίησης της επιχειρηματικής αξίας βρίσκεται σε διαμάχη
με άλλους επιχειρηματικούς στόχους όπως η απόκτηση ενός ισχυρού
μεριδίου αγοράς, η άριστη αντιμετώπιση καταναλωτών και εργαζομένων,
καθώς

και

η

διατήρηση

των

καλών

σχέσεων

της

επιχείρησης

με

προμηθευτές, πωλητές, κανάλια διανομής .Η διαμάχη αυτή είναι περισσότερο
φανταστική παρά πραγματική. Οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα αποδώσουν
ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα μεριδίου αγοράς, ή θα αποτύχουν να
αντιμετωπίσουν προμηθευτές, διανομείς, και συνεργάτες σωστά σύντομα θα
κατανοήσουν ότι αξίζουν λιγότερο από τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις.
Τα

άτομα

στα

προσδιορισμό

πλαίσια

της

αξίας

της

επιχείρησης

αυτής

είναι

κατά

που

ασχολούνται

κανόνα

τα

με

τον

στελέχη

της

χρηματοοικονομικής διοίκησης τα οποία και φέρουν το μεγαλύτερο μέρος της
ευθύνης μεγιστοποίησης της επιχειρηματικής αξίας. Είναι επίσης τα άτομα τα
οποία φέρουν το βάρος μιας πιθανής αποτυχίας.
Πώς όμως τα χρηματοοικονομικά στελέχη της επιχείρησης προσδοκούν να
μεγιστοποιήσουν την αξία μιας επιχείρησης όταν προηγούμενα δεν έχουν
κατανοήσει πλήρως την έννοια της αξίας ,πάνω σε ποιους παράγοντες αυτή
στηρίζεται ,και ποία είναι τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα μέτρησης της ;
Επιπλέον τα χρηματοοικονομικά στελέχη θα πρέπει να εντοπίσουν τους
παράγοντες οι οποίοι περισσότερο επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης με

ι

σκοπό

την

πραγματοποίηση

των

πιο

κατάλληλων

επιχειρηματικών

αποφάσεων.
Ο στόχος της διαδικασίας αξιολόγησης (Valuation) , είναι ο προσδιορισμός
της πραγματικής αγοραίας αξίας μιας επιχείρησης .Στην προηγούμενη φράση
προσδιορισμός της πραγματικής αγοραίας αξίας επιχείρησης υπάρχουν δυο
σημεία τα οποία πρέπει νά προσέξουμε ιδιαιτέρως. '
Πρώτον τι εννοούμε λέγοντας πραγματική αγοραία αξία ; Δεύτερον ποιος ο
ορισμός της επιχείρησης ;
Αναφορικά με την έννοια της επιχείρησης παραθέτω τα εξής : Σύμφωνα με
τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα η περιουσία ορίζεται ως το σύνολο των
υλικών πραγμάτων και δικαιωμάτων ενός προσώπου, που είναι δεκτικά
χρηματικής αποτίμησης (στενή έννοια ). Περιουσία, με την ευρεία έννοια είναι
το σύνολο των εννόμων σχέσεων ενός προσώπου φυσικού ή νομικού, οι
οποίες είναι δεκτικές χρηματικής αποτίμησης. Με βάση τον πρώτο ορισμό για
την περιουσία ( στενή έννοια ) η περιουσία περιορίζεται μόνο στα δικαιώματα
και πράγματα δηλαδή το ενεργητικό χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το
παθητικό. Περιουσία με την ευρεία έννοια του όρου είναι τα δεκτικά
χρηματικής αποτίμησης πράγματα ή αγαθά και τα δικαιώματα καθώς και οι
υποχρεώσεις δηλαδή η ευρεία έννοια περικλείει τα στοιχεία του ενεργητικού
και του παθητικού ( Εισηγήσεις Αστικού δικαίου Ι.Σπυριδάκη ).
Αυτή η άποψη υιοθετείται από

την ιδιωτική οικονομική και την λογιστική

επιστήμη. Έχοντας στο μυαλό μας τα άνω και αναφορικά με τον ορισμό της
επιχείρησης προσθέτω τα εξής : Η έννοια της επιχείρησης δεν δίνεται από την
Νομική επιστήμη και την Νομοθεσία. Θεωρείται από αυτήν ως το σύνολο των
δικαιωμάτων,

υλικών πραγμάτων

και

υποχρεώσεων,

που

αποτελούν

οργανωμένη οικονομική ενότητα γύρω από το πρόσωπο του φορέα της που
στοχεύει στην επίτευξη κέρδους. Δηλαδή αποτελείται από τα αγαθά, φήμη και
πελατεία, εμπορική πίστη ,προνόμια κλπ. Αυτή η οργανωμένη οικονομική
ενότητα έχει κύριο σκοπό της τη δημιουργία κέρδους .
Επιχείρηση ή οικονομική μονάδα κατά την οικονομική επιστήμη είναι η
οργανωμένη οντότητα η οποία προτίθεται να αγοράσει ή να παράγει
ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες για να τα διαθέσει στην αγορά ανεξάρτητα από
κάθε άλλη ανταγωνίστρια προς αυτήν οικονομική οντότητα .
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Από τα άνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε επιχείρηση ή οικονομική μονάδα
διαθέτει περιουσιακή αυτοτέλεια ουσιαστική και νομικώς ισχυρή ( σε κάποιο
βαθμό η αυτοτέλεια αυτή περιορίζεται π.χ περίπτωση Ομόρρυθμης εταιρίας,
αποκλειστικότητα νομικής αυτοτέλειας μπορούμε να πούμε ότι έχουμε στην
περίπτωση των κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων ΑΕ, ΕΠΕ ).
Τέλος θα πρέπει να δώσω τον ορισμό της οικονομικής μονάδας ή
επιχείρησης με βάσει τις σύγχρονες αντιλήψεις της οικονομικής επιστήμης οι
οποίες θεωρούν αυτήν ως τον οργανωμένο συνδυασμό των συντελεστών της
παραγωγής ( εργασία, κεφάλαιο, φύση ) με τους οποίους επιδιώκεται η αγορά
εμπορεύσιμων αγαθών ή η παραγωγή οικονομικών αγαθών, με σκοπό το
κέρδος (Πηγή: βιβλίο , Οικονομική , Κλειδάριθμος ).
Ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη των πιο πάνω συντελεστών έχουμε μικρή
ή μεγάλη οικονομική μονάδα η οποία μπορεί να ανήκει σε ιδιώτες ή το κράτος
και να οργανώνεται σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους από το δίκαιο
νομικούς τύπους που στην Ελληνική εταιρική νομοθεσία περνούν μια από τις
ακόλουθες μορφές ( ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, συνεταιρισμός ).
Σε σχέση με το δεύτερο ζήτημα το οποίο έθεσα ο πιο πλήρης και πιο συχνά
χρησιμοποιούμενος ορισμός της πραγματικής αγοραίας αξίας (μέσα από την
βιβλιογραφία ) ορίζει αυτήν ως την τιμή στην οποία η περιουσία θα μπορούσε
να αλλάξει κάτοχο ανάμεσα σε έναν πρόθυμο αγοραστή και έναν πρόθυμο
πωλητή όταν ο πρώτος δεν αντιμετωπίζει καμία πίεση για να αγοράσει και ο
δεύτερος δεν πιέζεται από πουθενά για να πωλήσει συμπληρώνοντας ότι και
τα δυο μέρη έχουν πλήρη γνώση των σχετικών με την αγοροπωλησία
μεταβλητών και πληροφοριών (Πηγή .Bradford Cornell .Corporate valuation,
reference Internal Service Revenue of USA 1959 ).

1.2.1 Αξιολόγηση ( Valuation ), Τεχνική ή Επιστήμη ;
Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός (Business Planning ) και η κατανόηση των
χρηματοοικονομικών λειτουργιών και συμπερασμάτων απαιτούν από τα
άτομα της επιχειρηματικής χρηματοοικονομικής διοίκησης να είναι σε θέση να
αξιολογούν τις επιχειρήσεις (Business) και τα εταιρικά μερίδια (Business
Shares ) μέσα από προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα κέρδη, τα μερίσματα,
ή το σύνολο των ενεργητικών στοιχείων και υποχρεώσεων αυτών.

J

Αρχικά θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει διάσταση απόψεων
αναφορικά με το αν τελικά η διαδικασία εκτίμησης της αξίας αποτελεί
επιστήμη ή απλά μια τεχνική.
Οι υποστηρικτές της άποψης ότι η διαδικασία εκτίμησης της αξίας είναι απλά
μια τεχνική τις περισσότερες φορές
διαδικασίας

αυτής

μέ

την

αγνοούν την άμεση συσχέτιση της

θεωρία

της

χρηματοοικονομικής

και

την

αντιμετωπίζουν ως την περίπτωση της αγοροπωλησίας ενός σπιτιού όπου
διαφορετικοί εκτιμητές Θα δώσουν διαφορετικές αξίες και κατά επέκταση
διαφορετικές τιμές.
Το βέβαιο είναι ότι για τον προσδιορισμό της αξίας μιας επιχείρησης
απαιτείται η εναρμόνιση της θεωρίας με τις πρακτικές μεθόδους, κάτι το
οποίο κρίνεται εξαιρετικά δύσκολο εξαιτίας του γεγονότος ότι τα άτομα που
εμπλέκονται σε μια τέτοια διαδικασία είναι κατά το ήμισυ άνθρωποι της
πράξης και κατά το ήμισυ ακαδημαϊκοί οι οποίοι έχουν την γνώση της
διαμόρφωσης του θεωρητικού μοντέλου, ωστόσο τις περισσότερες φορές η
εφαρμογή

αυτού

απαιτεί κρίση

πολύχρονη τριβή και εμπειρία.

η

οποία

αναπτύσσεται

ύστερα

από

Το κλειδί για μια επιτυχή εκτίμηση της

επιχειρηματικής αξίας βρίσκεται στην όσο το δυνατόν επιτυχέστερη ανάμιξη
τεχνικής και επιστήμης αφού τα χρηματοοικονομικά μοντέλα δεν μπορούν να
εφαρμοσθούν χωρίς την ύπαρξη πρακτικής εμπειρίας και κριτικής.
Από την άλλη πλευρά οι εκτιμητές οι οποίοι επιχειρούν να προσδιορίσουν την
επιχειρηματική

αξία

χωρίς

την

προηγούμενη

κατανόηση

της

χρηματοοικονομικής θεωρίας είναι σίγουρο ότι τελικά θα αποτύχουν.
Μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι τα επιχειρηματικά στελέχη, οι εξωτερικοί
εκτιμητές, και οι ακαδημαϊκοί δεν θα πρέπει να προσδοκούν υψηλή ακρίβεια
από την εφαρμογή των μεθόδων αξιολόγησης είτε αυτές βασίζονται στην αξία
των ενεργητικών στοιχείων ή μέσων δράσης της επιχείρησης ( Asset Based
Valuation ) ,είτε στο εισόδημα και στην δυνατότητα μελλοντικής δημιουργίας
του από την πλευρά της επιχείρησης (Income Based Valuation ). Αυτό που
απαιτείται

είναι

τα

στελέχη

της

χρηματοοικονομικής

διοίκησης

της

επιχείρησης να κρίνουν πια διαδικασία αξιολόγησης είναι η περισσότερο
κατάλληλη στις αντίστοιχες συνθήκες όπως αυτές υπογραμμίζονται από τις
υποθέσεις και προβάλλονται από τους αριθμούς και τα μεγέθη (Πηγή :Article
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of Steve Jay . Accountancy , Αύγουστος 1997 .Valuation of business and
Shares ).
1.2.2

Έννοια

παρουσίαση

της

επιχειρηματικής

των

κυριοτέρων

αξιολόγησης

μεθόδων

(Valuation)

προσδιορισμού

και
της

επιχειρηματικής αξίας .
Κάθε στοιχείο της επιχειρηματικής περιουσίας θα πρέπει να έχει μια
χρηματική

αξία

Η

διαδικασία

απόδοσης

σε

κάθε

στοιχείο

της

επιχειρηματικής περιουσίας ενός χρηματικού ποσού καλείται αποτίμηση
(Valuation).Η διαδικασία αυτή θεωρείται ως μια εκ των δυσκολότερων
εργασιών

από

λογιστικής

και

χρηματοοικονομικής

πλευράς.

Ο

προσδιορισμός του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε περιουσιακό
στοιχείο , μπορεί να γίνει με την χρησιμοποίηση περισσοτέρων από μίας
μεθόδων .Οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι εξής :

α)

Η

μέθοδος

του

ιστορικού

πραγματικού

κόστους

ή

κόστους

αποκτήσεως .
Με βάση το ιστορικό κόστος ή κόστος κτήσεως συντάσσονται κατά το
μεγαλύτερο τμήμα τους οι βασικές λογιστικές καταστάσεις του ισολογισμού
και των αποτελεσμάτων χρήσης .
Πιο συγκεκριμένα τα περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στον ισολογισμό με
την λογιστική αξία τους ( book value) . Η αξία αυτή δεν είναι τίποτε άλλο από
την διαφορά κόστους αποκτήσεως μείον τις συσσωρευμένες μειώσεις (write
offs) όπως αποσβέσεις , εξαλείψεις .εξαντλήσεις .Αναφορικά με το χρηματικό
ποσό με το οποίο οι υποχρεώσεις θα εμφανισθούν στον ισολογισμό θα
αναφέρω στο σημείο αυτό ότι οι υποχρεώσεις εμφανίζονται στον ισολογισμό
στην λογιστική τους αξία .Τέλος σε ότι αφορά την αποτίμηση της καθαρής
θέσης ή περιουσίας στο σημείο αυτό θα σημειώσω μόνο τα εξής : Η καθαρή
θέση είναι η διαφορά μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων .Η
καθαρή θέση αποτελεί μια υπολειμματική αξίωση ,που αντικατοπτρίζει την
αξίωση των φορέων πάνω στα περιουσιακά στοιχεία που δεν απαιτούνται για
την ικανοποίηση των πιστωτικών αξιώσεων. Η αποτίμηση λοιπόν των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στον
ισολογισμό καθορίζουν την αποτίμηση της καθαρής θέσης .
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Η βάση χρησιμοποίησης της μεθόδου αυτής είναι ότι η αξία μίας επιχείρησης
ή η τιμή της μετοχής της δεν μπορεί να είναι μικρότερη αυτής που προκύπτει
με βάση τα λογιστικά της στοιχεία . (Πηγή :Intermediate Accounting Kiel &
Weygand 5th edition ).
Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής συνοδεύεται από πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα. Η αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου αυτής θα γίνει στο
δεύτερο (2ο) κεφάλαιο της εργασίας μου .

β) Οι μέθοδοι που στηρίζονται στις τρέχουσες αξίες :
1) Χρήση του τρέχοντος κόστους αντικαταστάσεως ( entry value )
2) Χρήση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας ή αξίας εξόδου
( exit value ).

1. Χρήση του τρέχοντος κόστους αντικαταστάσεως ( entry value ).
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η δυνατότητα δημιουργίας κερδών στο μέλλον από
ένα ενεργητικό στοιχείο ή μέσο δράσης είναι σχεδόν απίθανο να σχετίζεται με
την καθαρή ιστορική αξία του , ιδιαίτερα στην περίπτωση που το μέσο
δράσης είναι παλαιό . Γίνεται κατά συνέπεια αντιληπτό ότι η δυνατότητα αυτή
σχετίζεται περισσότερο με το τρέχον κόστος αντικατάστασης .Κατά συνέπεια
ένας τρόπος προσαρμογής των στοιχείων του ισολογισμού είναι να προβούμε
σε αντικατάσταση της λογιστικής αξίας των στοιχείων αυτού με το τρέχον
κόστος αντικατάστασης τους .
Υπάρχει διαφωνία μεταξύ των ατόμων της πράξης και των οικονομολόγων
αναφορικά με τον τρόπο εκτίμησης του τρέχοντος κόστους αντικαταστάσεως .
Ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε έναν δείκτη

μέτρησης της

αγοραστικής δύναμης σε σχέση με τις μεταβολές των τιμών

( και της

μεταβολής αυτής ,αύξησης ή μείωσης της) όπως για παράδειγμα τον δείκτη
τιμών καταναλωτή ( CPI ) για να μετατρέψουμε τις δραχμές της χρονιάς όπου
το μέσο δράσης αγοράσθηκε σε δραχμές του τρέχοντος έτους .Όμως και στην
περίπτωση αυτή αποτυγχάνουμε να λάβουμε υπόψη μας παράγοντες όπως η
οικονομική απαξίωση ,επίσης αποτυγχάνουμε να εκτιμήσουμε αλλαγές στις
τιμές συγκεκριμένων προϊόντων οι οποίες κινούνται αντίθετα από τον γενικό
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δείκτη τιμών , καθώς και δείκτες που χρησιμοποιούνται για την μετατροπή
της λογιστικής αξίας των μέσων δράσης (συντελεστές αναπροσαρμογής ).
Στόχος μιας τέτοιας μεθόδου είναι η αναγνώριση του κόστους αντικατάστασης
των ισοδύναμων "μέσων δράσης και των υποχρεώσεων

της επιχείρησης

δηλαδή του κόστους εγκαθίδρυσης μιας πλήρως ισοδύναμης επιχειρήσεως .Η
επίτευξη του άνω στόχου είναι εξαιρετικά δύσκολη αφού γίνεται αντιληπτό ότι
η αντικατάσταση ενός μέσου δράσης

με ένα καινούργιο περιλαμβάνει τόσο

έναν εκσυγχρονισμό της επιχείρησης όσο και μια μορφή αντικατάστασης.
Θέτοντας την άνω έννοια διαφορετικά μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της
αντικατάστασης περιλαμβάνει τόσο το στοιχείο της αναπλήρωσης όσο και το
στοιχείο μιας νέας επένδυσης (Πηγή : Bradford Cornel .Corporate valuation ).
To μεγαλύτερο μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι εξετάζει τα στοιχεία
που συνθέτουν την εικόνα της επιχείρησης μεμονωμένα αγνοώντας τα
στοιχεία αυτά που δεν προβάλλονται μέσα από τον ισολογισμό και τις άλλες
οικονομικές καταστάσεις και συντελούν στην επιτυχημένη διεξαγωγή της
επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως το δέσιμο του ανθρώπινου δυναμικού
με

τους

τεχνολογικούς πόρους

της επιχείρησης

καθώς

και

άλλους

παράγοντες οι οποίοι συνθέτουν την φήμη και πελατεία .
Στην

Ελληνική

πραγματικότητα

η

εφαρμογή

του

τρέχοντος

κόστους

αντικαταστάσεως προτείνεται σε κάποιες περιπτώσεις και για ορισμένες
κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων όχι μόνο από τον ΚΒΣ αλλά και από το
ΕΓΛΣ καθώς και άλλα νομοθετήματα που αναφέρονται στο ζήτημα του
προσδιορισμού της επιχειρηματικής αξίας .

2) Χρήση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας ή αξίας εξόδου
(exit value).
Η μέθοδος αυτή εμπεριέχει την αξιολόγηση των μέσων δράσης στην υπό
εκτίμηση αξία διάθεσης τους .
Η καθαρά αξία ρευστοποίησης ισούται με την τιμή στην οποία ένα
περιουσιακό στοιχείο μπορεί να διατεθεί στην αγορά αφαιρώντας τα έξοδα
που

απαιτούνται για την διάθεσή του. Οι υποχρεώσεις θα πρέπει να

αξιολογούνται με βάση το πρόσφατο κόστος αποπληρωμής τους (Πηγή :
Χρηματοοικονομική Λογιστική , Α.Ιγνατιάδη τόμος Α') .

7

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η προσπάθεια εκτίμησης της αξίας ρευστοποίησης
ακόμη και από την ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης είναι ιδιαίτερα δύσκολη
, για τον λόγο ότι η κρίση των στελεχών που την απαρτίζουν και κατά
συνέπεια η εκτίμηση τους στηρίζεται και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από
την αξία που δημιουργεί το εν λόγο μέσο δράσης για την επιχείρηση ως
ολότητα .
Πρέπει επίσης να σημειώσω ότι η Καθαρά ρευστοποιήσιμη αξία αποτελεί
έναν

ιδιαίτερα χρήσιμο

δείκτη

στις διαπραγματεύσεις εξαγοράς

μιας

επιχείρησης αφού αντιπροσωπεύει το ελάχιστο ποσό που οι τωρινοί
ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης θα μπορούσαν να αποδεχτούν ως τίμημα (Πηγή:
Άρθρο του Steve Jay .Valuation of business and shares Accountancy
.Αύγουστος 1997 ).
Στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρείται απώλεια χρόνου και επιπρόσθετη
δαπάνη

για

τον

εκτιμητή

το

εγχείρημα

προσδιορισμού

της

αξίας

ρευστοποίησης του συνόλου των μέσων δράσης μιας επιχείρησης , εκτός και
εάν ο εκτιμητή θεωρεί ότι αυτή θα αποτελέσει μια πραγματική ένδειξη της
αξίας
Αναλυτική αναφορά στο ζήτημα της χρησιμοποίησης του τρέχοντος κόστους
αντικατάστασης και στην αξία ρευστοποίησης στα πλαίσια της Ελληνικής
πραγματικότητας μέσα από το ΕΓΛΣ τον ΚΒΣ και άλλα νομοθετήματα , καθώς
και των ζητημάτων που σχετίζονται έντονα με τις έννοιες αυτές θα
παρουσιαστεί στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας μου .

γ) Η μέθοδος που στηρίζεται στην προεξόφληση των μελλοντικών
μερισμάτων .
Οι υποστηρικτές της άποψης αυτής προβάλλουν το επιχείρημα ότι οι
επενδυτές που αγοράζουν μια μετοχή λαμβάνουν το μέρισμα και όχι το
συνολικό κέρδος μιας επιχείρησης. Στη μέθοδο αυτή διακρίνουμε τρεις
υποπεριπτώσεις , ανάλογα με την προσδοκώμενη διαχρονική εξέλιξη των
μερισμάτων : α)Τη μηδενική αύξηση των μερισμάτων β)Την σταθερή αύξηση
μερισμάτων γ)Την μη σταθερή αύξηση των μερισμάτων .
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Η κύρια κριτική που δέχεται η μέθοδος αυτή είναι ότι πολλές εταιρίες
πληρώνουν λίγο ή καθόλου χρηματικά μερίσματα ή πληρώνουν ακανόνιστα
λόγω κυκλικών διακυμάνσεων .
Σύμφωνα με μελέτες ιδιαίτερα στις ΗΠΑ , αποδείχθηκε ότι η μερισματική
πολιτική επηρεάζει την τιμή της μετοχής και κατά συνέπεια την αξία της
επιχείρησης .

δ)Η μέθοδος του δείκτη τιμής μετοχής προς κέρδη .
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως από εμπειρικούς αναλυτές . Ο
δείκτης Ρ/Ε μας δείχνει πόσες δραχμές δέχεται να πληρώσει η αγορά για
κάθε δραχμή κέρδους της επιχείρησης .
Στις περισσότερες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης οι εισηγμένες στο
χρηματιστήριο επιχειρήσεις υποχρεώνονται να αναφέρουν στον ετήσιο
απολογισμό τους τον τρόπο υπολογισμού των κερδών ανά μετοχή (ΚΑΜ).
Στην χώρα μας ο υπολογισμός των ΚΑΜ δεν είναι πολλές φορές ο πιο
ενδεδειγμένος , αφού αυτά θα έπρεπε να υπολογίζονται μετά τη φορολογία ,
περιλαμβάνοντας τα ασυνήθη αποτελέσματα (ζημιές και κέρδη ) , αφαιρώντας
όμως τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (ζημιές και κέρδη ).
Σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα έκτακτα ανόργανα αποτελέσματα
( extraordinary item ) είναι εκείνα τα οποία προέρχονται έξω από την
δραστηριότητα της επιχείρησης και τα οποία δεν είναι κανονικά και δεν
προβλέπεται να επαναλαμβάνονται συχνά . Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι εξής:
α)Η διακοπή μιας σημαντικής δραστηριότητας ή τμήματος μιας επιχείρησης
β)Η πώληση περιουσιακού στοιχείου όπως παγίων και συμμετοχών γ) Η
διαγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβανομένων και της φήμης
και πελατείας δ)Η αναγκαστική απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων .
Αντίθετα ασυνήθη οργανικά έσοδα είναι εκείνα τα οποία , αν και δεν είναι
κανονικά δεν ανήκουν στα προαναφερόμενα έκτακτα , προέρχονται δε από
την δραστηριότητα της επιχείρησης . Τέτοια θέματα είναι τα εξής :
α) Οι μη κανονικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις β)Οι διαγραφές
απαξιωμένων αποθεμάτων και δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη γ) Οι μη
κανονικές

προβλέψεις

από

ζημιές

μακροχρόνιων
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συμβολαίων

ε)

Οι

περισσότερες διορθωτικές εγγραφές που αφορούν προβλέψεις για φόρους
προηγούμενων ετών (Πηγή . Weygant & Jery . “Accounting Principles ).
Η χρησιμοποίηση του δείκτη αυτού έχει τα εξής μειονεκτήματα : α) Τα κέρδη
είναι συνήθως κυκλικά β)0 δείκτης δεν λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό
γ)Πολλές επιχειρήσεις ακολουθούν διαφορετικές λογιστικές πρακτικές σε
θέματα όπως οι αποσβέσεις ,οι προβλέψεις , η κεφαλαιοποίηση των
δαπανών , με αποτέλεσμα τα κέρδη τους να μην είναι συγκρίσιμα δ)0 δείκτης
δεν είναι συγκρίσιμος διεθνώς , λόγω των διαφορετικών λογιστικών και
φορολογικών

συστημάτων

που

ακολουθείται

από

κάθε

χώρα

ε)0

προσδιορισμός των κερδών ανά μετοχή παρουσιάζει δυσκολίες .
Αναλυτική αναφορά στις μεθόδους της προεξόφλησης των μελλοντικών
μερισμάτων και του δείκτη τιμής μετοχής προς κέρδη γίνεται στο τέταρτο
κεφάλαιο της εργασίας μου.

ε) Η μέθοδος αποτίμησης που στηρίζεται στην προεξόφληση των
μελλοντικών χρηματικών ροών .
Οι υποστηρικτές της μεθόδου αυτής κυρίως ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι
είναι η πλέον έγκυρη επειδή α) Βασίζεται σε οικονομικά και όχι σε λογιστικά
στοιχεία β)Συνυπολογίζει τη διαχρονική αξία του χρήματος , λαμβάνοντας
υπόψη την επίδραση του πληθωρισμού .Η χρήση της μεθόδου καταλήγει
πρώτα στον προσδιορισμό της συνολικής αξίας της επιχείρησης από την
οποία αφαιρείται η τρέχουσα αξία των δανείων της και έτσι προκύπτει η αξία
της καθαρής θέσης .Η συνολική αξία συνιστάται από δύο μέρη : α) Την
παρούσα αξία των καθαρών χρηματικών ροών β)Την

υπολειμματική

(συνεχιζόμενη ) αξία της επιχείρησης .
Στην πρακτική εφαρμογή της μεθόδου υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες ,οι
κυριότερες εκ των οποίων είναι οι εξής : α)Η ορθότητα των προβλέψεων των
αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών β)0 χρονικός ορίζοντας των
χρηματικών ροών για τις οποίες γίνονται οι προβλέψεις γ)Η επιλογή του
πλέον κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου ( συντελεστή προεξόφλησης ).
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για τον προσδιορισμό του κατάλληλου
συντελεστή προεξόφλησης λαμβάνονται υπόψη το κόστος των ιδίων
κεφαλαίων , το κόστος των δανειακών κεφαλαίων , και η σχέση ιδίων και

ίο

ξένων κεφαλαίων . Για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου επιτοκίου
απόδοσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλοί τρόποι εντούτοις η πιο
συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι αυτή του Μοντέλου Αποτίμησης
Κεφαλαιουχικών Στοιχείων ( CAPM ).
Αναλυτική παρουσίαση της προσέγγισης της προεξοφλημένης ταμειακής
ροής γίνεται στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας μου .
(Πηγή : Οι παράγραφοι γ,δ,ε προέρχονται από την οικονομική ενημέρωση
της Ιονικής Τραπέζης, τεύχος 6 , Απριλίου - Ιουνίου 1997 ).

στ)

Οι

προσεγγίσεις

επιχειρηματικών

κερδών

της

κεφαλαιοποίησης

(Earning

Capitalization

των

μελλοντικών

Model),

και

της

κεφαλαιοποίησης των υπερβαλλόντων κερδών ή της υπερπροσόδου
(Exceeds Earning Capitalization Model).
Οι προσεγγίσεις αυτές απολαμβάνουν μικρότερη θεωρητική υποστήριξη σε
σχέση

με

τις

χρησιμοποιούνται

μεθόδους
συχνά

που
σε

ανέφερα

πραγματικές

προηγούμενα
περιπτώσεις

,

εντούτοις

αξιολόγησης

(Valuation) μεγάλων χρηματιστηριακά εισηγμένων και μικρών, οικογενειακών
επιχειρήσεων .
1. Η προσέγγιση της Κεφαλαιοποίησης των Μελλοντικών Κερδών
(Earning Capitalization Model).
Η βάση για την αποτίμηση μιας λειτουργόσας επιχείρησης σύμφωνα με την
μέθοδο αυτή είναι τα μελλοντικά κέρδη τα οποία εκτιμούνται με αναδρομή
στα κέρδη του παρελθόντος και με την προβολή αυτών για συγκεκριμένο ή
θεωρητικά άπειρο χρονικό ορίζοντα στο μέλλον.
Για τον προσδιορισμό των μελλοντικών κερδών κατά κανόνα ακολουθούνται
δύο τακτικές :
Η πρώτη , εφαρμόζεται σε μικρότερη έκταση από τους εκτιμητές , θέλει τα
μελλοντικά κέρδη να διατηρώνται σταθερά στο μέλλον.
Η απεικόνιση τους γίνεται με την χρήση μιας μόνο τιμής η οποία εκτείνεται
χωρίς μεταβολή στο διηνεκές ( Η τιμή αυτή θεωρείται από κάποιους εκτιμητές
ως η κατά μέσο όρο εκτίμηση των μελλοντικών κερδών ).
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Στην τιμή αυτή των μελλοντικών κερδών ενσωματώνονται όλοι οι εμφανείς
κίνδυνοι και ευκαιρίες της επιχείρησης .Η τιμή αυτή των μελλοντικών κερδών,
συνιστά το ποσοστό (ρυθμό) κεφαλαιοποίησης τους.
Η δεύτερη , προτείνει την χρήση των φάσεων (χρονικά διαστήματα κατά
κανόνα ετήσια ) για τις οποίες γίνεται πρόβλεψη των μελλοντικών κερδών και
στην συνέχεια κεφαλαιοποίηση και προεξόφληση τους στην χρονική στιγμή
εκτίμησης της επιχειρηματικής αξίας . Σε αυτή την κεφαλαιοττοιημένη,
ττροεξοφλημένη αξία των μελλοντικών κερδών , ο εκτιμητής θα πρέπει
να

προσθέσει

την

αξία

ρευστοποίησης

των

μη

λειτουργικών

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης .
Η προσέγγιση της Κεφαλαιοποίησης των Μελλοντικών Κερδών , βασίζεται
στην υπόθεση ότι τα μελλοντικά κέρδη είναι ομογενοποιημένα σε ότι
αφορά τον κίνδυνο , και κατά συνέπεια χρησιμοποιεί ένα κοινό ποσοστό
προεξόφλησης αυτών .
Το τρέχον επιτόκιο απόδοσης της αγοράς αντιπροσωπεύει το σημείο
εκκίνησης για τον προσδιορισμό του ύψους του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης
των μελλοντικών κερδών .

• Η Μαθηματική διατύπωση του μοντέλου της Κεφαλαιοποίησης Κερδών

In Τακτική : Της σταθερής μελλοντικής Tiunc των κερδών :

V

= Ε
C

Όπου :
V = Η αξία της επιχείρησης
Ε = Τα προβλέψιμα μελλοντικά κέρδη , προσαρμοσμένα ώστε να
αντικατοπτρίζουν οικονομικά και όχι λογιστικά μεγέθη
C = Το ποσοστό κεφαλαιοποίησης των μελλοντικών κερδών

2η Τακτική: Κεφαλαιοποίηση μελλοντικών κερδών κατά διαφορετικά χρονικά
διαστήματα φάσεις
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V=A+Βι +Γι +Δ

Όπου :
V = Η αξία της επιχείρησης
A=

a *

1

: Κεφαλαιοποίηση μελλοντικών κερδών πρώτης φάσης

’ 0+C)n
Β = κ*

1

: Κεφαλαιοποίηση μελλοντικών κερδών δεύτερης φάσης

(1+C)n

Βι = Β *

1

: Προεξόφληση κεφαλαιοποιημένων μελλοντικών κερδών

(1+γ )η

Γ =

Ε

δεύτερης φάσης

: Κεφαλαιοποίηση μελλοντικών κερδών τρίτης φάσης

C

ίΊ = Γ *

__ 1___
(1+γ)-

Δ =

: Προεξόφληση κεφαλαιοποιημένων μελλοντικών κερδών
τρίτης φάσης

Η αξία ρευστοποίησης των μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων

C = Ποσοστό (ρυθμός) κεφαλαιοποιήσεως μελλοντικών κερδών
r = Συντελεστής προεξόφλησης
C=

γ

2. Η προσέγγιση της Κεφαλαιοποίησης των Υπερβαλλόντων Κερδών ή
της υπερπροσόδου (Exceeds Earning Capitalization Model).

Η μέθοδος αυτή η οποία καλείται και άμεση μέθοδος ή μέθοδος της
προσαρμοσμένης λογιστικής αξίας (Adjusted book value ). Βασίζεται στην
αντίληψη ότι τα αναμενόμενα κέρδη πρέπει αρχικά να “ ανταμείψουν ” τα
κεφάλαια που

αντιστοιχούν στην αξία του

καθαρού

ενεργητικού

της

επιχείρησης .
Τα περιουσιακά στοιχεία έχουν λογικά κάποια αξία ακόμη

και στην

περίπτωση που τα αναμενόμενα κέρδη δεν πραγματοποιηθούν . Τα άτομα
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που εμπλέκονται στην διαδικασία εκτίμησης της επιχειρηματικής αξίας , ο
πιθανός αγοραστής και πωλητής σε μια περίπτωση εξαγοράς θα πρέπει να
προσδιορίσουν

ένα

λογικό ποσοστό απόδοσης

του

κεφαλαίου

που

καταβλήθηκε ( ή~ καταβάλλεται ) για την απόκτηση των περιουσιακών
στοιχείων ,έστω Ra .
Μετά από την πρώτη αυτή ανταμοιβή απομένει συνήθως ένα πλεονάζον
κέρδος , το οποίο η ορολογία των εκτιμητών αποκαλεί πρόσθετο κέρδος ,
υπερβάλλον κέρδος , υπερκέρδος ή υπερπρόσοδος της επιχείρησης
(Exceeds Earning ) . Η κεφαλαιοποίηση της υπερπροσόδου αυτής μας δίνει
την υπεραξία της επιχείρησης ( Goodwill ) . Το άυλο όμως αυτό στοιχείο δεν
θα έχει καμία αξία στην περίπτωση όπου τα αναμενόμενα κέρδη δεν θα
πραγματοποιηθούν . Η υπεραξία με την πάροδο του χρόνου είναι δυνατόν να
υποστεί μείωση της αξίας της ή ακόμη και να εξαφανιστεί. Θα πρέπει λοιπόν
η κεφαλαιοποίηση της υπερπροσόδου να γίνει με ένα ποσοστό

Cg κατά

πολύ μεγαλύτερο του Ra με το οποίο ικανοποιήθηκε το πραγματικό καθαρό
ενεργητικό . Στο σημείο αυτό θα τονίσω ότι το ποσοστό Cg είναι ουσιαστικά
το ασφάλιστρο ( Premium ) που ο επενδυτής απαιτεί λόγο της
αβεβαιότητας η οποία χαρακτηρίζει τα μελλοντικά κέρδη της επιχείρησης .

• Η Μαθηματική διατύπωση του μοντέλου της Κεφαλαιοποίησης των
Υπερβαλλόντων Κερδών
Υπεραξία =

Ε - A Ra
Cg

Όπου :
V

= Η αξία της επιχείρησης

Ε

= Τα προσαρμοσμένα κέρδη

A

= Η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης

Ra = Το ποσοστό κεφαλαιοποίησης των κερδών που αποδίδεται
στην καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης

Cg = Το κατάλληλο ποσοστό κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας
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Αξία της Επιχείρησης = Υπεραξία + Καθαρή Αξία Ενεργητικού
Πολλοί εκτιμητές συχνά χρησιμοποιούν ποσοστό Cg κεφαλαιοποίησης της
υπεραξίας διπλάσιο του ποσοστού ικανοποίησης των περιουσιακών
στοιχείων της επιχείρησης Ra , δηλαδή Cg = 2 Ra κατά συνέπεια ο τύπος
της υπεραξίας μετατρέπεται ως εξής :

Υπεραξία =

Ε - A Ra
2 Ra

Λεπτομερής

εξέταση

των

δύο

προσεγγίσεων

που

προηγούμενα

παρουσίασα , του τρόπου σύνδεσης τους με τις άλλες μεθόδους
προσδιορισμού της επιχειρηματικής αξίας ( Προεξόφληση Μελλοντικών
Ταμειακών Ροών , Αποτίμηση αξίας μετοχών βάση των μελλοντικών
μερισμάτων αυτών ),καθώς και παρουσίαση πρόσφατης μελέτης που
διεξήχθηκε στις ΗΠΑ βασισμένη στις προσεγγίσεις αυτές για τον
προσδιορισμό της αξίας των μικρών .οικογενειακών επιχειρήσεων θα
πραγματοποιηθεί στο πέμπτο (5 ο) κεφάλαιο της εργασίας μου.
( Πηγές : Άρθρο

Mastracchio και Lipitt , Valuation of closely held

companies . Γ. Καραθανάση Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης β'τόμος.
Ε.Σακέλλης

Αξιολόγηση

Επιχειρήσεων

στα

πλαίσια

εξαγορών

και

συγχωνεύσεων).

ζ) Η μέθοδος του δείκτη της Χρηματιστηριακής Αξίας προς τις πωλήσεις
της επιχείρησης .
Ο δείκτης αυτός δείχνει το τι είναι διαθέσιμη η αγορά να πληρώσει για της
πωλήσεις της επιχείρησης .Μια τιμή του δείκτη μεγαλύτερη του 3 στις ΗΠΑ
θεωρείται υπερτιμημένη .

η )Η μέθοδος των συγκριτικών συναλλαγών ( συμφωνιών ).
Σε περιπτώσεις παρομοίων εξαγορών ή συγχωνεύσεων . Η μέθοδος αυτή
παρέχει μια σύγκριση για το τι πραγματικά πληρώνουν οι αγοραστές σε
παρόμοιες

συμφωνίες

στις

περιπτώσεις
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εξαγοράς

ή

συγχώνευσης

επιχειρήσεων οι οποίες ανήκουν στον ίδιο κλάδο , και έχουν σε γενικές
γραμμές το ίδιο οικονομικό μέγεθος , αλλά και το ίδιο μέγεθος επιχειρηματικής
δραστηριότητας . Η μέθοδος αυτή ιδιαίτερα στην χώρα μας αντιμετωπίζει το
πρόβλημα ότι πολλές φορές το τίμημα δεν είναι δημοσιευμένο και ότι κάθε μια
επιχείρηση και συμφωνία έχει τις ιδιαιτερότητες της οι οποίες σε μεγάλο
βαθμό εξαρτώνται από τις αναμενόμενες μελλοντικές αποδόσεις και τσν
βαθμό κινδύνου αυτών (Πηγή :Οικονομική Ενημέρωση Φυλλάδιο Ιονικής
Τραπέζης , Απριλίου - Ιουνίου 1997).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΥΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κ.Β. Σ .

2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις.
Η πλέον άμεση προσέγγιση για τον προσδιορισμό της αξίας μιας επιχείρησης
είναι αυτή που βασίζεται στην πληροφόρηση που προβάλλεται από τον
ισολογισμό αυτής. Τα βασικά συνθετικά στοιχεία τον ισολογισμού είναι τα
περιουσιακά στοιχεία ( Assets ), οι υποχρεώσεις ( liabilities ), και η καθαρή
περιουσία ή θέση (Owners Equity ). Μια σύντομη αναφορά στον ορισμό,
διακρίσεις, αναγνώριση και μέτρηση των στοιχείων αυτών κρίνεται ιδιαίτερα
χρήσιμη.

2.2 Ορισμός και διακρίσεις των περιουσιακών στοιχείων .
Τα περιουσιακά στοιχεία ( Assets ), ορίζονται ως οι οικονομικοί πόροι των
οποίων

η

αποκλειστική

χρησιμοποίηση

ανήκει

στην

επιχείρηση,

και

αποβλέπουν στην ικανοποίηση των σκοπών της μέσα σε μια συγκεκριμένη
χρονική περίοδο. Τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν σύνολα δυνητικών
υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες για ή ωφέλιμες στις μελλοντικές εργασίες της
επιχείρησης.
Τα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι υλικά όπως τα οικόπεδα, γήπεδα,
κτίρια, μηχανήματα ή άυλα χαρακτηριζόμενα από νομικές αξιώσεις ή
δικαιώματα της επιχείρησης έναντι τρίτων όπως για παράδειγμα οι
χρηματικές οφειλές των πελατών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, φήμη πελατεία
κτλ.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και εξ ‘ορισμού η αποκλειστική
χρησιμοποίηση ενός περιουσιακού στοιχείου ανήκει στην επιχείρηση, αυτό
δεν σημαίνει αναγκαία ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει την πλήρη νομική
κυριότητα αυτού.
Τα περιουσιακά στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται μέσα από τον
ισολογισμό ομαδοποιούνται με βάση κοινά χαρακτηριστικά .Μέσα από την
βιβλιογραφία παρέχονται δύο τρόποι ομαδοποίησης και προβολής των
περιουσιακών στοιχείων. Ο πρώτος είναι αυτός με βάση την φθίνουσα σειρά

17

ρευστότητας ( ΗΠΑ ) όπου τα περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται με βάση το
πόσο κοντά αυτά βρίσκονται στα μετρητά , με τα μετρητά πρώτο στοιχείο της
ιεραρχίας, ακολουθούν τα μη κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία. Οι
υποχρεώσεις ομαδοποιούνται με βάση την ημερομηνία αποπληρωμής τους,
και η καθαρά Θέση με βάση την φθίνουσα μονιμότητα δέσμευσης κεφαλαίου.
Ο δεύτερος τρόπος ομαδοποίησης και κατάταξης των περιουσιακών
στοιχείων είναι αυτός που ακολουθείται στην Μεγάλη Βρετανία και στην
Ελληνική

πραγματικότητα

όπου

προηγούνται

τα

μη

κυκλοφορούντο

περιουσιακά στοιχεία τα οποία αντιπροσωπεύουν μονιμότερες δεσμεύσεις
χρημάτων της επιχείρησης και περιλαμβάνουν α) Μακροχρόνιες επενδύσεις
σε υλικά περιουσιακά στοιχεία δηλαδή το πάγιο ενεργητικό το οποίο με την
σειρά του διακρίνεται στις ασώματες ακινητοποιήσεις , τις ενσώματες
ακινητοποιήσεις ,τις συμμετοχές και τις μακροπρόθεσμες χρηματοοικομικές
απαιτήσεις β) Το κυκλοφορούν ενεργητικό υποδιαιρείται

σε αποθέματα,

απαιτήσεις , χρεόγραφα , διαθέσιμα. Οι υποχρεώσεις ομαδοποιούνται με
βάση

την

ημερομηνία

αποπληρωμής

τους,

και

διακρίνονται

σε

μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες , η δε καθαρή θέση με βάση την
μονιμότητα δέσμευσης κεφαλαίου τοποθετώντας το εταιρικό η το μετοχικό
κεφάλαιο πρώτο στην ιεραρχία.
(Πηγές: Βιβλιογραφία :Kieso and Weygand .Intermediate Accounting . Δ.
Παπαδόπουλος Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος A')
2.3 Ανάλυση εττιμέρους περιουσιακών στοιχείων
Στην προηγούμενη παράγραφο της εργασίας μου σημείωσα ότι στην ελληνική
πραγματικότητα με βάση τον ακολουθούμενο τρόπο ομαδοποίησης και
κατάταξης των περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού προηγούνται τα μη
κυκλοφορούντα

περιουσιακά

στοιχεία

τα

οποία

αντιπροσωπεύουν

μονιμότερες δεσμεύσεις χρημάτων της επιχείρησης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό
το πρώτο περιουσιακό στοιχείο που Θα συναντήσει ο αναλυτής ή εκτιμητής
της επιχειρηματικής αξίας μελετώντας τον ισολογισμό μιας επιχείρησης είναι
τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (Deferred Charges).

2.3.1 Έξοδα Πολυετούς Αποσβέσεως (Deferred Charges) και ο τρόπος
αποτίμησης τους .
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Τα στοιχεία που βρίσκονται κάτω από αυτόν τον τίτλο αντιπροσωπεύουν
χρεωστικά

υπόλοιπα

που

προέρχονται

από

δαπάνες

οι

οποίες

περιλαμβάνουν ένα αναμενόμενο όφελος που Θα πραγματοποιηθεί σε
περισσότερες από μία μελλοντικές λογιστικές περιόδους. Η κατηγορία των
λογαριασμών αυτών που ονομάζεται και πλασματικό πάγιο ενεργητικό
περιλαμβάνει κατηγορίες ειδικών εξόδων που κεφαλαιοποιούνται με συνέπεια
να επιτρέπεται η κατανομή τους ως δαπάνη σε περισσότερες από μια
λογιστικές χρήσεις με την μορφή ετήσιων αποσβέσεων. Τα στοιχεία αυτά
εμφανίζονται στον ισολογισμό για τις επόμενες λογιστικές περιόδους
προκειμένου να συσχετισθούν με τα έσοδα μελλοντικών περιόδων στην
δημιουργία των οποίων και συντελούν. Σημειώνω επίσης ότι δεν είναι
οικονομικά ορθό τα έξοδα αυτά να επιβαρύνουν το αποτέλεσμα της χρήσης
μέσα στην οποία έχουν γίνει, όπως γίνεται με τις συνήθεις δαπάνες αφού
μπορεί να απορροφήσουν ενδεχόμενα ολόκληρο το κέρδος της χρήσης ή να
μειώσουν

αυτό

και

κατά

συνέπεια

να

μην

εμφανίζεται

πραγματικό

αποτέλεσμα, από φορολογικής πλευράς ο καταλογισμός των εξόδων αυτών
(συνολικό μέγεθος τους) σε μία χρήση θα είχε ως συνέπεια την μείωση των
προς φορολόγηση κερδών και κατά συνέπεια το ποσό του φόρου που θα
καταβληθεί από την επιχείρηση στην χρήση αυτή . Ο χειρισμός αυτός
ιδιαίτερα κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας της επιχείρησης όπου οι ανάγκες για
διαθέσιμα (ρευστά) είναι έντονες είναι σίγουρα προς όφελος της . από την
άλλη πλευρά και στην περίπτωση όπου μια επιχείρηση προσπαθεί να
δανειοδοτήσει ( Μέσω τραπεζικών δανείων ) τις δραστηριότητες της ο
χειρισμός αυτός σίγουρα δεν θα προτεινόταν αφού οδηγεί στην μείωση του
πραγματικού μεγέθους των κερδών της.
Τα έξοδα που κεφαλαιοποιούνται σύμφωνα με το ΕΓΛΣ είναι τα
ακόλουθα : α) Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης β) Έξοδα ερευνών
ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων γ)Έξοδα λοιπόν ερευνών δ) Έξοδα
αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακού δανείου ε)Έξοδα κτήσης
ακινητοποιήσεων στ) Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια
για κτήσεις παγίων στοιχείων ζ)Διαφορές έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών
η) Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου.
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Τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως, σύμφωνα με το ΕΓΛΣ είναι τα έξοδα που
αποσβένονται τμηματικά σε περισσότερες από μία λογιστικές περιόδους και
πραγματοποιούνται για την ίδρυση και οργάνωση της οικονομικής μονάδας,
για την απόκτηση- διαρκών μέσων εκμετάλλευσης και για την επέκταση και
αναδιοργάνωση της.
Με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 42ε, σχετικά με τα έξοδα
εγκατάστασης ορίζονται τα ακόλουθα : Έξοδα εγκατάστασης ( πολυετούς
αποσβέσεως ) είναι οι υποκείμενες σε τμηματική απόσβεση δαπάνες, οι
οποίες πραγματοποιούνται για τη ίδρυση και οργάνωση της εταιρίας, την
απόκτηση των διαρκών μέσων εκμετάλλευσης και την επέκταση ή την
αναδιοργάνωση της.
Η αποτίμηση των εξόδων πολυετούς αποσβέσεως καθορίζεται από τις
ακόλουθες διατάξεις του άρθρου 43. Η παράγραφος 3 του άρθρου 43
ορίζει τα ακόλουθα :
1. Τα ποσά των λογαριασμών : α)Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
β)Έξοδα αναδιοργανώσεως γ)Έξοδα λοιπόν ερευνών δ)Έξοδα αύξησης
κεφαλαίου

και

έκδοσης

ομολογιακού

δανείου

ε)Έξοδα

ακινητοποιήσεων στ) Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου ζ)

κτήσης
Λοιπά

έξοδα πολυετούς αποσβέσεως της κατηγορίας λοιπά έξοδα εγκατάστασης
αποσβένονται, είτε εφάπαξ, κατά το έτος πραγματοποίησης τους, είτε
τμηματικά

και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία .Άρα τα ποσά που

εμφανίζονται στον

ισολογισμό αποτελούν εκφράσεις μη εκπνεύσαντος

κόστους ( no expired cost).
2. Οι ομολογίες που εκδόθηκαν από την επιχείρηση εμφανίζονται στο
παθητικό με την τιμή στην οποία η επιχείρηση οφείλει να τις εξοφλήσει. Οι
διαφορές από την διάθεση ομολογιών σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής
τους, καθώς και οι διαφορές από την εξόφληση ομολογιών σε τιμή
μεγαλύτερης

της

ονομαστικής

τους

καταχωρούνται

πολυετούς απόσβεσης " διαφορές έκδοσης

στο

λογαριασμό

και εξόφλησης ομολογιών " της

κατηγορίας " λοιπά έξοδα εγκατάστασης ". Οι διαφορές αυτές αποσβήνονται
με τμηματικές ισόποσες δόσεις μέχρι την λήξη της
του ομολογιακού δανείου.
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προθεσμίας εξόφλησης

3.Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την πληρωμή ή την
αποτίμηση σε δραχμές των υποχρεώσεων από δάνεια ή πιστώσεις σε ξένο
νόμισμα, εφόσον τα δάνεια ή οι πιστώσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν
αποκλειστικά για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων (αγορά,
κατασκευή,

) καταχωρούνται στο λογαριασμό της κατηγορίας των εξόδων

εγκατάστασης ( πολυετούς αποσβέσεως ) " συναλλαγματικές διαφορές
δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων " και αποσβήνονται τμηματικά ανάλογα
με την

υπόλοιπη κανονική χρονική διάρκεια τον δανείου ή της πίστωσης,

όπως ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης 23 της παραγράφου 2.2.110
του άρθρου 1 του Π.Δ 1123/1980 " Περί ορισμού του περιεχομένου και του
χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του ΕΓΛΣ ". (ΦΕΚ Ά 75/1980),
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την διάταξη της παραγράφου 12
του μοναδικού άρθρου του Π.Δ 502/1984 "τροποποίηση και συμπλήρωση
των διατάξεων του Π.Δ 1123/80 " ( ΦΕΚ Ά 179/1984 ).
Μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης πολυετούς
αποσβέσεως απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών, εκτός και αν

το

αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι μικρότερο από το άθροισμα
των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου των κερδών εις νέο. Τα
ποσά

που εμφανίζονται στα έξοδα εγκατάστασης πολυετούς απόσβεσης

που αφορούν τη χρήση, αναλύονται και επεξήγονται στο προσάρτημα. Είναι
επίσης

σημαντικό να

αναφερθεί

ότι

οι προηγούμενες διατάξεις της

παραγράφου 3 του άρθρου 43 εφαρμόζονται και για τα έξοδα ερευνών και
ανάπτυξης των λογαριασμών “ Έξοδα ερευνών - ορυχείων - μεταλλείων λατομείων " και " λοιπές παραχωρήσεις "εκτός και εάν ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας προβλέπουν διαφορετική ρύθμιση.
4.0 λογαριασμός " έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακού
δανείου” παρακολουθεί τα έξοδα, όπως π.χ εκείνα που γίνονται για
εκτυπώσεις

μετοχών ή ανακοινώσεις π.χ δημοσιεύσεις σε εφημερίδες όταν

αυξάνεται το κεφάλαιο της οικονομικής μονάδας ή εκδίδεται από αυτή
ομολογιακό δάνειο .Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού όπως
και τα χρηματικά ποσά των άλλων λογαριασμών πολυετούς αποσβέσεως,
στο

τέλος

της

χρήσης

αποσβένεται

είτε

εφάπαξ

κατά

το

έτος

πραγματοποίησης τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία.
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5.0 λογαριασμός " τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου " παρακολουθεί
τους τόκους μόνο της κατασκευαστικής περιόδου, πιστώσεων ή δανείων τα
οποία

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κτήσεις παγίων περιουσιακών

στοιχείων .Αυτά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι ενσώματα
όπως μηχανήματα

, εγκαταστάσεις κτλ. Είτε άυλα π.χ δικαιώματα. Αυτοί οι

τόκοι αποσβήνονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησης τους, είτε
τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία. Η κατασκευαστική περίοδος
άρχεται από την έναρξη της κατασκευής του παγίου στοιχείου και τελειώνει
όταν το πάγιο στοιχείο είναι

έτοιμο να προσφέρει την κατά προορισμό του

χρήση και κατά συνέπεια να μπορεί να αποφέρει έσοδα στην επιχείρηση.
Από

φορολογικής

άποψης

το

εννοιολογικό

περιεχόμενο

του

όρου

κατασκευαστικής περιόδου προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 7 παραγ. 3
του

Ν.4171/1961

όπως

αυτή

αντικαταστάθηκε

με

το

άρθρο

6

παραγ. 2 του Ν.Δ 916/1971, η οποία ορίζει ότι για την εφαρμογή των
διατάξεων

περί φορολογίας εισοδήματος, οι τόκοι δανείων και πιστώσεων

της επιχείρησης για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της χρήσης εντός της
οποίας άρχεται η παραγωγική διαδικασία αυτής, λογίζονται ως έξοδα πρώτης
εγκατάστασης και αποσβήνονται εντός δέκα ετών κατά τις κείμενες διατάξεις
φορολογίας εισοδήματος. Νεότερη διάταξη της φορολογίας εισοδήματος
άρθρο 31 παράγ. 1

περίπτωση ιβ'του Ν. 2238/93 ορίζει " των ποσών των

εξόδων πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων αποσβήνονται, είτε
εφάπαξ κατά το έτος

πραγματοποίησης τους, είτε τμηματικά και ισόποσα

μέσα σε μια πενταετία ".
Από

τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ο φορολογικός κώδικας Θεωρεί ως

κατασκευαστική περίοδο το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της χρήσης μέσα
στην οποία αρχίζει η παραγωγική δράση. Σχετικά με την απόσβεση των
τόκων της

κατασκευαστικής περιόδου οι φορολογικές διατάξεις είναι

σύμφωνες με τις

διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και τα αναφερόμενα στο

ΕΓΛΣ.
(Πηγές : Βιβλιογραφία :Kieso and Weygand Intermediate Accounting.
Δ. Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμοι Α',Β',Ρ.Α.Ιγνατιάδης
.Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμοι Α',Β'. Θεωχαρόπουλος .Ερμηνεία ΚΒΣ )
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2.3.2 Τα λειτουργικά ή Πάγια περιουσιακά στοιχεία ( Operating or Fixed
Assets ),και ο τρόπος αποτίμησης τους.
Τα λειτουργικά ή Πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι τα περιουσιακά στοιχεία
που συναντά ο αναλυτής στην συνέχεια του ισολογισμού. Ως λειτουργικά
ορίζονται εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται στην
εκπλήρωση των επιχειρηματικών εργασιών. Θα πρέπει να διακρίνονται με
ιδιαίτερη προσοχή από τα πάσης φύσης αποθέματα ά υλών, προϊόντων υπο
επεξεργασία, αποθέματα ετοίμων προϊόντων, β' ύλες κτλ. Αυτά τα στοιχεία
εξεταζόμενα από ιστορικής πλευράς είναι γνωστά με την ονομασία πάγια
λόγω της σχετικής μονιμότητας τους ή της μακροχρόνιας φύσης τους .
Αυτά τα περιουσιακά

στοιχεία υποδιακρίνονται σε α) υλικά λειτουργικά

περιουσιακά στοιχεία ( Tangible Operating Assets).
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζονται από
φυσική υπόσταση τέτοια όπως οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα, έπιπλα σκεύη,
πλουτοπαραγωγικοί πόροι. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν
αυτά τα οποία δεν υπόκεινται σε απόσβεση όπως τα οικόπεδα και αυτά τα
οποία υπόκεινται σε απόσβεση όπως κτίρια .μηχανήματα ,έπιπλα και σκεύη.
Στην περίπτωση των πλουτοπαραγωγικών πόρων ( Natural resources ) αντί
του όρου απόσβεση ( depreciation ) Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος
εξάντληση (depletion ).
Με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 28 του ΚΒΣ. Τα
ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην αξία της τιμής
κτήσης ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους. Η αξία αυτή προσαυξάνεται με τις
δαπάνες επεκτάσεως ή προσθηκών και βελτιώσεων και μειώνεται με τις
αποσβέσεις που διενεργούνται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Σε
περίπτωση της αναπροσαρμογής η οποία γίνεται σε εφαρμογή ειδικού νόμου,
η αναπροσαρμοσμένη αξία Θεωρείται ως αξία κτήσης του οικείου παγίου. Θα
πρέπει να γίνει σαφής προσδιορισμός των όρων της επέκτασης, προσθήκης,
βελτίωσης, συντήρησης και επισκευής, ενσώματων παγίων με βάση τις
περιπτώσεις 1,2,3,4,5 της παραγράφου 2.2.101 του άρθρου 1 τον Π.Δ
1123/1980 .Της τιμής κτήσης, όπως ορίζεται στην περίπτωση 6 της
παραγράφου 2.2.205 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980.
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Έτσι ως επέκταση ή προσθήκη θεωρείται οποιαδήποτε μόνιμη αύξηση του
όγκου, του μεγέθους ή της ωφελιμότητας του, η οποία κατά κανόνα γίνεται με
την χρησιμοποίηση δομικών υλικών. Επέκταση ή προσθήκη μηχανήματος
.τεχνικής

εγκαταστάσεως

και

μηχανολογικού

εξοπλισμού

είναι

κάθε

προσθήκη και εργασία που γίνεται σε αυτά και αυξάνει το μέγεθος και κατά
κανόνα την παραγωγική τους δυναμικότητα. Βελτίωση ενσώματου πάγιου
περιουσιακού στοιχείου είναι κάθε μεταβολή που γίνεται σε αυτό μετά από
τεχνολογική επέμβαση που έχει ως αποτέλεσμα είτε την αύξηση του χρόνου
της ωφέλιμης ζωής ,είτε την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας για όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα .Συντήρηση ενσώματου περιουσιακού
στοιχείου είναι η τεχνολογική επέμβαση που γίνεται σε αυτό με σκοπό να
διατηρείται στην αρχική του παραγωγική ικανότητα για όσο το δυνατό
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επισκευή ενσώματου πάγιου περιουσιακού
στοιχείου είναι η αντικατάσταση ή η επιδιόρθωση μερών αυτού, που έχουν
καταστραφεί ή έχουν υποστεί βλάβη, με σκοπό την επαναφορά της
παραγωγικής του ικανότητας ή των συνθηκών λειτουργίας του στο επίπεδο
που ήταν πριν από την καταστροφή ή την βλάβη του.
Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι το κόστος επεκτάσεως, προσθήκης, και
βελτίωσης προσαυξάνει την αξία κτήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων
και καταχωρείται στους σχετικούς λογαριασμούς των παγίων αυτών.
Αντίθετα, τα έξοδα συντηρήσεως και επισκευής των παγίων περιουσιακών
στοιχείων είναι κόστος τρέχουσας μορφής δηλαδή έξοδα και επιβαρύνουν το
αποτέλεσμα χρήσης .Η τιμή κτήσης των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
προσδιορίζεται με έναν από τους τρόπους προσδιορισμού αυτής για τα
αποθέματα (Η διαδικασία αυτή θα παρουσιασθεί στην συνέχεια της εργασίας
μου ).Το κόστος ιδιοκατασκευής των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
προσδιορίζεται με βάση τα όσα ισχύουν για τον προσδιορισμό τον ιστορικού
κόστους παραγωγής με βάση τις περιπτώσεις 6,8,9 και 10 της παραγράφου
2.2.205 του Π.Δ 1123/1980 όπου το ιστορικό κόστος παραγωγής ορίζεται ως
το άμεσο κόστος αγοράς (τιμή κτήσης)των πρώτων υλών και των διάφορων
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή των αγαθών, προσαυξημένο
με τα γενικά έξοδα αγοράς, καθώς και με τα άμεσα και έμμεσα έξοδα
παραγωγής ( κόστος κατεργασίας )που δαπανήθηκαν για να φτάσουν τα
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παραγόμενα αγαθά στην Θέση και κατάσταση που βρίσκονται κατά την
απογραφή .Για τον προσδιορισμό του κόστους ιδιοκατασκευής λαμβάνονται
υπόψη τα όσα ορίζονται στην περίπτωση 9 της παραγράφου 6. Ειδικά Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμή κτήσης των ακινήτων αποτελείται από το ποσό
που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς. Τα έξοδα απόκτησης των ακινήτων
δεν περιλαμβάνονται στην τιμή κτήσης των στοιχείων αυτών. Τα έξοδα αυτά
μεταφέρονται κατά περίπτωση στα έξοδα πρώτης εγκατάστασης ή στα γενικά
έξοδα της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται . Ειδικά η τιμή κτήσης του
μηχανολογικού εξοπλισμού προσαυξάνεται και με τα έξοδα εγκατάστασης και
συναρμολόγησης των μηχανημάτων, μέχρι αυτά να τεθούν σε κατάσταση
λειτουργίας. Αναφορικά με τις αποσβέσεις των ενσώματων περιουσιακών
στοιχείων (εννοιολογικά ) ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν και στην περίπτωση
των αποσβέσεων των εξόδων που Κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται σε
περισσότερες από μια χρήσεις.
Σε ότι αφορά την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του
παθητικού σύμφωνα με το άρθρο 43 του κώδικα Ν. 2190 /1920 περί Α.Ε
Θα πρέπει να παρουσιάσω τα εξής :
Η αποτίμηση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων καθορίζεται
από τις διατάξεις του άρθρου 43. Η παράγραφος 5 του άρθρου αυτού ορίζει
τα έξης : α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω περίπτωσης δ
,καθώς και της παραγράφου του άρθρου 9 , τα ενσώματα πάγια περιουσιακά
στοιχεία

αποτιμούνται

στην

αξία

της

τιμής

κτήσης

ή

του

κόστους

ιδιοκατασκευής τους. Η αξία αυτή προσαυξάνεται με τις δαπάνες προσθηκών
και βελτιώσεων και μειώνεται με τις αποσβέσεις που προβλέπονται από το
άρθρο αυτό.β) Η τιμή κτήσης είναι η τιμολογιακή αξία αγοράς, η οποία
προσαυξάνεται με τα ειδικά έξοδα αγοράς και μειώνεται με τις σχετικές
εκπτώσεις. Τα έξοδα κτήσης των ακινήτων ,όπως οι φόροι μεταβίβασης, τα
συμβολαιογραφικά έξοδα και οι αμοιβές μελετών και δικηγόρων, δεν
περιλαμβάνονται στην τιμή κτήσης των στοιχείων αυτών .Τα έξοδα αυτά
καταχωρούνται

στο λογαριασμό "έξοδα

κτήσης ακινητοποιήσεων “της

κατηγορίας " λοιπά έξοδα εγκατάστασης ". γ) Κόστος παραγωγής ή
ιδιοκατασκευής

είναι

χρησιμοποιήθηκαν

η

στην

τιμή

κτήσης

παραγωγή
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των

πρώτων

συγκεκριμένων

υλών
προϊόντων

που
ή

ιδιοκατασκευών. Η τιμή αυτή προσαυξάνεται με αναλογία γενικών εξόδων
αγοράς, καθώς και με το κόστος κατεργασίας που απαιτήθηκε για να
φθάσουν τα σχετικά προϊόντα ή οι ιδιοκατασκευές στη Θέση και στην
κατάσταση που βρίσκονται την στιγμή της απογραφής τους ,δ)Η απόσβεση
του κάθε πάγιου περιουσιακών στοιχείου είναι ανάλογη της ετήσιας μείωσης
της αξίας του, που οφείλεται τόσο στην χρησιμοποίηση τον στοιχείου αυτού,
όσο και στην πάροδο του χρόνου καθώς και στην οικονομική απαξίωση του.
Η απόσβεση του κάθε περιουσιακού στοιχείου διενεργείται με τρόπο
συστηματικό και ομοιόμορφο μέσα στην χρήση της πιθανολογούμενης
διάρκειας χρησιμοποίησης του και σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις που
γίνονται σε εφαρμογή ειδικών αναπτυξιακών νόμων παρατίθενται αναλυτικά,
κατά κατηγορία πάγιου, στο προσάρτημα, με αναφορά των σχετικών
φορολογικών διατάξεων . ε) Σε περίπτωση υποτίμησης ενσώματου παγίου
περιουσιακού στοιχείου, άσχετα αν αυτό υπόκειται ή όχι σε απόσβεση, και
εφόσον προβλέπεται ότι η υποτίμηση Θα είναι διαρκής, σχηματίζεται η
ανάλογη πρόβλεψη ώστε η αποτίμηση του στοιχείου αυτού , κατά την ημέρα
κλεισίματος του ισολογισμού, να γίνεται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής
κτήσης και του κόστους ιδιοκατασκευής και της υποτιμούμενης τρέχουσας
τιμής του. Η αποτίμηση στην παραπάνω χαμηλότερη τιμή μπορεί να μην
συνεχισθεί σε περίπτωση που οι λόγοι που επέβαλαν την προσαρμογή της
αξίας έπαψαν να υπάρχουν. Η παράγραφος 9 του άρθρου 43 ορίζει τα
ακόλουθα : Η αναπροσαρμογή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του
πάγιου ενεργητικού δεν επιτρέπεται, εκτός και αν αυτή γίνεται σε εφαρμογή
ειδικού νόμου. Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, η αναπροσαρμοσμένη
αξία των στοιχείων αυτών Θεωρείται και αξία κτήσης τους . Κάθε τέτοια
αναπροσαρμογή αναφέρεται στο προσάρτημα. , μαζί με την πλήρη κίνηση
τον λογαριασμού που περιλαμβάνεται στις " διαφορές αναπροσαρμογής ".
(Πηγές : Βιβλιογραφία :Kieso and Weygand Intermediate Accounting.
Δ. Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμοι Α',Β',Γ'.Α.Ιγνατιάδης
.Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμοι Α',Β'. Θεωχαρόπουλος .Ερμηνεία ΚΒΣ )
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2.3.3 Τα άυλα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία ( intangible operating
assets) και ο τρόπος αποτίμησης τους.
Εδώ υπάγονται τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν φυσική υπόσταση αλλά έχουν
αξία λόγο των δικαιωμάτων τα οποία παρέχει η πλήρης νομική κυριότητα που
έχει για αυτά η επιχείρηση. Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, είναι τα ασώματα
οικονομικά αγαθά που αποκτώνται από την οικονομική μονάδα με σκοπό να
χρησιμοποιηθούν

παραγωγικά

για

χρονικό

διάστημα

οπωσδήποτε

μεγαλύτερο από ένα έτος.
Τα άυλα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία είναι οικονομικά αγαθά με την
έννοια ότι είναι δεκτικά χρηματικής αποτίμησης, τα οποία η επιχείρηση
χρησιμοποιεί για την παραγωγική και εμπορική της δραστηριότητα για μεγάλο
χρονικό διάστημα με μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση. Αποτελούν αντικείμενο
εμπορικής συναλλαγής είτε από μόνα τους είτε μαζί με την επιχείρηση ως
σύνολο

και

διακρίνονται

σε δυο

βασικές

κατηγορίες:

α) Αυτά που

προστατεύονται από τον νόμο όπως τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ,σήματα,
εμπορική επωνυμία, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κτλ. β) αυτά που
δεν

μπορούν να προστατευθούν από

την

έννομη

τάξη,

αποτελούν

πραγματικές καταστάσεις .ιδιότητες και σχέσεις όπως η φήμη και πελατεία
της επιχείρησης, η πίστη στην αγορά, η εξειδικεύσει της επιχείρησης στην
παραγωγή συγκεκριμένων αγαθών, η εξειδικευμένοι διοίκηση της επιχείρησης
( management) .
Τα άυλα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία μια επιχείρηση μπορεί να τα
αποκτήσει από τρίτους με την καταβολή χρηματικών ποσών ή να τα
δημιουργήσει από μόνη της. Αυτά τα οποία δημιουργούνται από την ίδια την
επιχείρηση δεν καταχωρούνται λογιστικά στα βιβλία της επιχείρησης εκτός και
εάν για την δημιουργία τους πραγματοποιήθηκαν σημαντικά έξοδα τα οποία
Θα μεταφερθούν σε λογαριασμούς πολυετούς αποσβέσεως και εν συνεχεία
αποσβένονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους ή θεωρούνται αξία
κτήσης του πάγιου και αποσβένονται μαζί με αυτό. Τα άυλα λειτουργικά
περιουσιακά στοιχεία υφίστανται μείωση της αξίας τους και ο όρος που
χρησιμοποιείται από την διεθνή βιβλιογραφία για την απεικόνιση της μείωσης
αυτής είναι αυτός της εξαλείψεις ( amortization )αντί αυτού της απόσβεσης
(depreciation ).
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Τα άυλα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία το ΕΓΛΣ τα παρακολουθεί με
δευτεροβάθμιους

ή

αναπτυσσόμενους

λογαριασμούς

οι

οποίοι

είναι

ενδεικτικοί . Στις ασώματες ακινητοποιήσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι
Υπεραξία

λογαριασμοί
ιδιοκτησίας,

[

π.χ

της

διπλώματα

επιχείρησης,

δικαιώματα

ευρεσιτεχνίας,

άδειες

βιομηχανικής

παραγωγής

και

εκμετάλλευσης, σήματα κτλ. ], δικαιώματα όπως (π.χ παραχωρήσεις )
εκμεταλλεύσεως ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων, λοιπές παραχωρήσεις,
δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων στοιχείων και λοιπά δικαιώματα .Τα
άυλα

πάγια

περιουσιακά

στοιχεία

που

αποκτώνται

από

τρίτους

καταχωρούνται στην χρέωση των οικείων λογαριασμών του 16 " Ασώματες
ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως" με την αξία κτήσεως τους
με πίστωση είτε του λογαριασμού ταμείου ( αγορά της μετρητοίς ) ,είτε
κάποιου

λογαριασμού

υποχρέωσης

ή

κάποιου

άλλου

συνδυασμού

λογαριασμών. Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν προηγούμενα στα πλαίσια της
δεύτερης κατηγορίας άυλων λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων όπως η
πίστη στην αγορά, η εξειδικεύσει στην παραγωγική διαδικασία, η καλή
οργάνωση της οικονομικής μονάδας συνθέτουν κατά κύριο λόγο την έννοια
του όρου της υπεραξίας ή φήμης και πελατείας ( Goodwill, Fonds de
Commerce ) της οικονομικής μονάδας, και τα οποία προσδίδουν στην μονάδα
που λειτουργεί παραγωγικά συνολική αξία μεγαλύτερη από εκείνη που
προκύπτει από την αποτίμηση των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της. Ο
ΚΒΣ

δεν

κάνει

αναφορά

στην αποτίμηση

των άυλων

λειτουργικών

περιουσιακών στοιχείων. Σαφής αναφορά στον ορισμό και στον τρόπο
αποτίμησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων γίνεται στην παράγραφο 3
του άρθρου 42ε του κωδ. Ν 2190/1920 πιο συγκεκριμένα : Ασώματες
ακινητοποιήσεις ( άυλα πάγια στοιχεία ) είναι τα ασώματα οικονομικά αγαθά
που αποκτώνται από την εταιρία με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά
για χρονικό διάστημα οπωσδήποτε μεγαλύτερο του ενός έτους.
Στους λογαριασμούς της κατηγορίας των ασώματων ακινητοποιήσεων
περιλαμβάνονται τα ποσά που καταβάλλονται για την απόκτηση τέτοιων
αγαθών, καθώς και τα ποσά που δαπανώνται από την εταιρία για την
δημιουργία των αγαθών αυτών. Οι περιπτώσεις β, γ και δ της παραγράφου 4
τον άρθρου 43 ορίζουν τα ακόλουθα σχετικά με την αποτίμηση των
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ασώματων ακινητοποιήσεων : Με βάση την περίπτωση β, η υπεραξία που
δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης οικονομικής
μονάδας και που είναι ίση με την διαφορά μεταξύ του ολικού τιμήματος
αγοράς και της πραγματικής αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων
της ,καταχωρείται στο λογαριασμό" υπεραξία επιχειρήσεως" των ασώματων
άκινητοποιήσεων και αποσβήνεται, είτε εφάπαξ ,είτε τμηματικά και ισόποσα,
σε περισσότερες από μια χρήσεις ,οι οποίες δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν
τα πέντε έτη. Τα ποσά που εμφανίζονται στο λογαριασμό " υπεραξία
επιχειρήσεως” αναλύονται και επεξήγονται στο προσάρτημα. Με βάση την
περίπτωση γ της προαναφερθείσας παραγράφου 4 του άρθρου 43. Τα ποσά
που καταχωρούνται στο λογαριασμό " δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας "
της

κατηγορίας

των

ασώματων

κινητοποιήσεων

"παραχωρήσεις

και

δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας "αποσβένονται με ισόποσες ετήσιες
αποσβέσεις μέσα στον χρόνο της παραγωγικής χρησιμότητας κάθε άυλου
στοιχείου. Πάντως η απόσβεση Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την
λήξη

του χρόνου

της παρεχόμενης από τον νόμο προστασίας,

σε

περιπτώσεις που η προστασία αυτή έχει περιορισμένη διάρκεια. Με βάση την
περίπτωση δ της προαναφερθείσας παραγράφου 4 του άρθρου 43. Τα ποσά
της

κατηγορίας

"λοιπές

ασώματες

κινητοποιήσεις

"των

λογαριασμών

"δικαιώματα χρήσης ενσωμάτων παγίων στοιχείων "και "λοιπά δικαιώματα ",
αποσβήνονται με ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις μέσα στον χρόνο που
καθορίζεται συμβατικά για την χρησιμοποίηση κάθε άυλου περιουσιακού
στοιχείου. Με βάση τις προηγούμενες διατάξεις και σε συνδυασμό με την
απεικόνιση αυτών στην τιμή κτήσης, κατά την απόκτηση τους γίνεται φανερό
ότι η αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων γίνεται στην τιμή κτήσης
τους μείον τις πραγματοποιηθείσες αποσβέσεις μέχρι το τέλος της χρήσεως.
Δηλαδή η αποτίμηση γίνεται στην αναπόσβεστη αξία τους η οποία είναι η
διαφορά μεταξύ αξία κτήσεως και πραγματοποιηθεισών αποσβέσεων.
Συνεχίζοντας την παρουσίαση των στοιχείων του ενεργητικού και των τρόπων
αποτίμησης τους συναντάμε τις μακροχρόνιες επενδύσεις σε κεφάλαια.
Οι μακροχρόνιες επενδύσεις κεφαλαίων ( long term investments),και οι
ειδικοί λογαριασμοί αυτών ( funds) είναι το τμήμα του παγίου ενεργητικού
που συναντά ο αναλυτής στην συνέχεια της διαδικασίας εκτίμησης της
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επιχειρηματικής αξίας. Η νομοθεσία χρησιμοποιεί τις έννοιες των συμμετοχών
και χρεογράφων όχι μόνο από νομικής πλευράς, αλλά επίσης και από
λογιστικής.
Τα στοιχεία που εμφανίζονται κάτω από τον παραπάνω τίτλο είναι α)Οι
μακροχρόνιες επενδύσεις σε χρεόγραφα (Securities ),τέτοια όπως μετοχές
.ομολογίες και έντοκα γραμμάτια β)Μακροχρόνιες επενδύσεις σε θυγατρικές
επιχειρήσεις (Subsidiaries) συμπεριλαμβανομένων και των μακροχρόνιων
προκαταβολών ,γ)Επενδύσεις και κεφάλαια τα οποία μπαίνουν στην άκρη σε
ειδικούς

λογαριασμούς

όπως

κεφάλαια

για

επέκταση

λειτουργικών

περιουσιακών στοιχείων , κεφάλαια για επέκταση ομολογιακού δανείου .Τα
σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παραπάνω στοιχείων είναι τα
εξής : α) Δεν είναι λειτουργικά στοιχεία β) Η διοίκηση της επιχείρησης έχει
σχεδιάσει και αποφασίσει την διατήρηση της .
Με βάση την λογιστική θεώρηση των εννοιών των συμμετοχών και των
χρεογράφων, το ΕΓΛΣ ορίζει τα εξής : Ο λογαριασμός " Συμμετοχές "
παρακολουθεί τις μετοχές των Α.Ε, τα εταιρικά μερίδια των Ε.Π.Ε και τις
εταιρικές μερίδες των άλλης νομικής μορφής εταιριών, που η διαρκής κατοχή
τους κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη για την δραστηριότητα της οικονομικής
μονάδας, κυρίως γιατί της εξασφαλίζει άσκηση επιρροής στις αντίστοιχες
εταιρίες. Οι συμμετοχές κρίνονται ως μια μορφή πάγιας επένδυσης όταν κατά
την εξαγορά τους υπάρχει σκοπός διαρκής κατοχής αυτών, και επιπλέον το
ποσοστό συμμετοχής υπερβαίνει το 10 % του κεφαλαίου κάθε εταιρίας. Στην
αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζονται ως χρεόγραφα. Πιο συγκεκριμένα με
βάση

το

ΕΓΛΣ

οι

συμμετοχές

περιλαμβάνουν

τους

ακόλουθους

λογαριασμούςια) Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις [ Μετοχές
εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού, μετοχές μη εισηγμένες
στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού, μετοχές εισηγμένες ( ή μη ) στο
χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού,

συμμετοχές σε λοιπές πλην ΑΕ

επιχειρήσεις εσωτερικού η εξωτερικού κλπ.] β) και Συμμετοχές σε λοιπές
επιχειρήσεις [ μετοχές εισηγμένες ( ή μη ) στο χρηματιστήριο εταιριών
εσωτερικού, μετοχές εισηγμένες ( ή μη ) στο χρηματιστήριο εταιριών
εξωτερικού, συμμετοχές σε λοιπές πλην A Ε επιχειρήσεις εσωτερικού ή
εξωτερικού .
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Ο λογαριασμός χρεόγραφα παρακολουθεί τις μετοχές Α.Ε, ομολογίες,
έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού δημοσίου, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων,
ομόλογα τραπεζών, τα οποία αποκτιόνται από την οικονομική μονάδα με
σκοπό την τοποθέτηση κεφαλαίων της και την πραγματοποίηση από αυτά
άμεσης προσόδου. Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ η νομική πλευρά των εννοιών των
'συμμετοχών και χρεογράφων δίδεται από την παράγραφο 5 τον άρθρον 42 ε
τον κωδ. Ν 2190/1920. Έτσι ως Συμμετοχές ορίζονται τα δικαιώματα
συμμετοχής στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, οποιοσδήποτε νομικής
μορφής, τα οποία τουλάχιστον αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 10 %
τον κεφαλαίου των επιχειρήσεων αυτών και αποκτούνται με σκοπό διαρκούς
κατοχής. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό Συμμετοχές είναι : α) Οι κατεχόμενες
μετοχές που εκδίδονται από άλλες Α.Ε, τα εταιρικά μερίδια της Ε.Π.Ε καθώς
και οι εταιρικές μερίδες άλλων εταιριών, όπως, ΟΕ, ΕΕ, με την προϋπόθεση
ότι οι κατεχόμενες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10 % τουλάχιστον του
κεφαλαίου των άνω επιχειρήσεων, και έχουν αποκτηθεί από την εταιρία με
σκοπό την διαρκή κατοχή τους, δηλαδή η ΑΕ δεν προτίθεται να τις εκποιήσει.
Αν δεν συντρέχουν οι άνω προϋπόθεσης ,τότε, σύμφωνα με το ΕΓΛΣ ,οι
μετοχές ,τα εταιρικά μερίδια, χαρακτηρίζονται ως χρεόγραφα, στα οποία
πρέπει να υπάρχει πρόθεση και δυνατότητα ρευστοποίησης τους.

Τα

χρεόγραφα είναι έγγραφα (ανώνυμα ή ονομαστικά ) που περικλείουν αξίωση
για παροχή και για τα οποία η αγορά διαμορφώνει τιμή άσχετη με αυτή που
αναγράφεται σε αυτά. Με βάση τον ορισμό αυτό χρεόγραφα Θεωρούνται : οι
μετοχές των ΑΕ, οι ομολογίες και τα ομόλογα τραπεζών, τα μερίδια των
αμοιβαίων κεφαλαίων.
Από τον ορισμό αυτό εξαιρούνται : οι συναλλαγματικές, τα γραμμάτια εις
διαταγή, οι επιταγές, οι φορτωτικές ,και τα ασφαλιστήρια, γιατί στις
συναλλαγές η διαπραγμάτευση γίνεται με βάση τις τιμές που αναγράφεται σε
αυτά.
Οι Συμμετοχές όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό διακρίνονται σε : α) Σε
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις β) Σε λοιπές επιχειρήσεις ( μη συνδεδεμένες ). Για
την εφαρμογή τον νόμου συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι : α) Οι επιχειρήσεις
εκείνες μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση μητρικής προς θυγατρική .Μια
τέτοια σχέση υπάρχει όταν : αα )Μια επιχείρηση ( Μητρική ) ή έχει την
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πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης
( Θυγατρικής ), έστω και εάν η πλειοψηφία αυτή σχηματίζεται ύστερα από τον
συνυπολογισμό των τίτλων και δικαιωμάτων που κατέχονται από τρίτους για
λογαριασμό της μητρικής επιχείρησης, αβ) Μια επιχείρηση ( Μητρική ) ή
ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης θυγατρικής
επιχείρησης ύστερα από συμφωνία με άλλους μετόχους ή εταίρους της
επιχείρησης αυτής αγ) Μια επιχείρηση ( Μητρική ) ή συμμετέχει στο κεφάλαιο
μιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωμα είτε άμεσα, είτε μέσω τρίτων να
διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών των οργάνων διοίκησης της
επιχείρησης αυτής ( Θυγατρικής ), αδ) Μια επιχείρηση ( Μητρική ) ασκεί
δεσπόζουσα επιρροή σε μια άλλη ( Θυγατρική ). Δεσπόζουσα επιρροή
υπάρχει όταν η μητρική επιχείρηση διαθέτει άμεσα ή έμμεσα, δηλαδή μέσω
τρίτων που ενεργούν για λογαριασμό της επιχείρησης αυτής, τουλάχιστον 20
% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της Θυγατρικής και,ταυτόχρονα,
ασκεί κυρίαρχη επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της τελευταίας. Για την
εφαρμογή των παραπάνω υποπεριπτώσεων στα ποσοστά συμμετοχής ή στα
δικαιώματα ψήφου, καθώς και στα δικαιώματα διορισμού ή ανάκλησης που
έχει η μητρική επιχείρηση πρέπει να

προστίθενται τα ποσοστά συμμετοχής

και τα δικαιώματα κάθε άλλης επιχείρησης που είναι θυγατρική της ή
Θυγατρική

Θυγατρικής

της.

Για

την

εφαρμογή

των

παραπάνω

υποπεριπτώσεων αα, και αβ, από το σύνολο του κεφαλαίου ή των
δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων της Θυγατρικής επιχείρησης
πρέπει να αφαιρούνται τα ποσοστά κεφαλαίου ή τα δικαιώματα ψήφου που
απορρέουν από τις μετοχές ή τα μερίδια που κατέχονται, είτε από την ίδια την
επιχείρηση, είτε από Θυγατρικές της επιχειρήσεις, είτε από πρόσωπο που
ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό των επιχειρήσεων αυτών. Οι
Συμμετοχές καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 18.00
" Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις " ή 18.01 "Συμμετοχές σε λοιπές
επιχειρήσεις ", του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 18 " Συμμετοχές και λοιπές
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις " με την αξία κτήσης τους .Αξία κτήσεως είναι το
ποσό που καταβάλλεται, είτε απευθείας στη εταιρία κατά την συγκρότηση του
κεφαλαίου της, είτε για την αγορά της συμμετοχής, καθώς και η ονομαστική
αξία των τίτλων που δίνονται στην επιχείρηση χωρίς αντάλλαγμα λόγω
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μόνιμης αναπροσαρμογής των περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού της
εκδότριας εταιρίας ή κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών αυτής. Τα χρεόγραφα
καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 34 " χρεόγραφα " με
την αξία κτήσεως- τους. Τα ειδικά έξοδα αγορών στις περιπτώσεις των
συμμετοχών και των χρεογράφων καταχωρούνται στο λογαριασμό 64.10.00
"προμήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς συμμετοχών και χρεογράφων ". Στο
ζήτημα της αποτιμήσεως των συμμετοχών και των χρεογράφων αναφέρεται ο
ΚΒΣ μέσα από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 28.
Πιο συγκεκριμένα οι μετοχές ,οι ομολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα που είναι
εισηγμένα στο χρηματιστήριο, καθώς και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων
αποτιμώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και
τρέχουσας τιμής του. Ειδικότερα οι τράπεζες και τα υπόλοιπα πιστωτικά
ιδρύματα τον ν. 2076/92 αποτιμούν τις συμμετοχές και τα χρεόγραφά τους
στη συνολικά χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας
τιμής τους. Για τα χρεόγραφα που αναφέρθηκαν παραπάνω ως τρέχουσα
τιμή Θεωρείται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον
τελευταίο μήνα της χρήσης. Ειδικότερα για τα αμοιβαία κεφάλαια ως
τρέχουσα τιμή Θεωρείται ο μέσος όρος της καθαρής τιμής τους κατά τον
τελευταίο μήνα της χρήσης. Οι μετοχές των ΑΕ που δεν έχουν εισαχθεί στο
χρηματιστήριο και οι συμμετοχές σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τη μορφή
ανώνυμης εταιρίας αποτιμώνται στην τιμή κτήσης τους. Τα κάθε φύσης
χρεόγραφα και οι τίτλοι που έχουν χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης και
δεν έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο αποτιμώνται στην κατ' είδος παρούσα
αξία τους κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού. Η αξία αυτή
προσδιορίζεται με βάση το ετήσιο επιτόκιο του κάθε χρεογράφου ή τίτλου .Το
ζήτημα της αποτίμησης των συμμετοχών και χρεογράφων Θίγεται και μέσα
από το ΕΓΛΣ όπου με βάση την παράγραφο 6 του άρθρου 43 ορίζονται και
εφαρμόζονται τα ακόλουθα : Οι μετοχές των ΑΕ, οι ομολογίες και τα λοιπά
χρεόγραφα, καθώς και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και οι συμμετοχές σε
επιχειρήσεις που δεν έχουν τη μορφή ανώνυμων εταιριών .αποτιμώνται στην
κατ'είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ τιμής κτήσης και τρέχουσας τιμής .
Ειδικά οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα τον Ν. 20760/90, αποτιμούν το
χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών και των χρεογράφων τους στη συνολικά
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χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσης τους και της τρέχουσας τιμής τους.
Ως τρέχουσα τιμή, για την εφαρμογή του νόμου αυτού Θεωρείται : α) για τους
εισηγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους (μετοχές,ομολογίες), ο μέσος όρος
της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης, β) Για
τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων , ως τρέχουσα τιμή Θεωρείται ο μέσος όρος
της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης, γ )Για
τις μετοχές ανώνυμων εταιριών που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο,
τις συμμετοχές σε άλλες πλην ΑΕ επιχειρήσεις, και τους τίτλους με χαρακτήρα
ακινητοποιήσεων σε πλην ΑΕ επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές
καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, ως τρέχουσα τιμή
Θεωρείται η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών ή των συμμετοχών ή των
τίτλων των επιχειρήσεων αυτών, όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο
τελευταίο ισολογισμό τους .
Για

τον προσδιορισμό

της τιμής κτήσης των συμμετοχών

και

των

χρεογράφων εφαρμόζονται τα οριζόμενα από τις περιπτώσεις 2 και 3 της
παραγράφου 2.2.112 του άρθρου 1 του Π.Δ 1123/80. Έτσι, Οι συμμετοχές
καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς του 18.00 " Συμμετοχές σε
συνδεδεμένες επιχειρήσεις " ή 18.01 " Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις " με
την αξία κτήσεώς τους. Αξία κτήσεως είναι το ποσό που καταβάλλεται, είτε
απευθείας στην επιχείρηση κατά την συγκρότηση του κεφαλαίου της, είτε για
την αγορά της συμμετοχής, καθώς και η ονομαστική αξία των τίτλων που
δίνονται

στην

οικονομική

αναπροσαρμογής

των

μονάδα

χωρίς

περιουσιακών

αντάλλαγμα

στοιχείων

του

λόγω

μόνιμης

ισολογισμού

της

εκδότριας εταιρίας ή κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών της.
Για την μέθοδο υπολογισμού της τιμής κτήσεως ισχύουν τα όσα αναφέρονται
στην περίπτωση β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 43 βάση των οποίων η
μέθοδος υπολογισμού της τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής των
αποθεμάτων καθώς και της τιμής κτήσης των κινητών αξιών επιλέγεται από
την εταιρία, από τις μεθόδους της περίπτωσης 7 της παραγράφου 2.2.205
του άρθρου 1 τον Π.Δ 1123/80 και εφαρμόζεται πάγια από χρήση σε χρήση.
Αλλαγή της εφαρμοζόμενης μεθόδου δεν επιτρέπεται, εκτός και εάν υπάρχει
μεταβολή συνθηκών, ή άλλος σοβαρός λόγος, οπότε η αλλαγή της μεθόδου
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αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα μαζί με την επίδραση της
αλλαγής αυτής στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων χρήσης.
( Αναλυτικά οι μέθοδοι προσδιορισμού της τιμής κτήσης Θα αναφερθούν στο
τμήμα της εργασίας μου που αναφέρεται στην αποτίμηση των αποθεμάτων ).
Για τον προσδιορισμό της δραχμικής τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών
(χρεογράφων και άλλων τίτλων )σε ξένο νόμισμα, εφαρμόζονται αναλόγως οι
σχετικές διατάξεις της υποπαραγράφου 2.3.301 του άρθρου 1 τον Π.Δ
1123/80 σύμφωνα με τις οποίες : α) Τα κάθε χρήσης χρεόγραφα και τίτλοι σε
ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε δραχμές με την τιμή τον ξένου νομίσματος της
ημέρας κτήσεως τους ( αγοράς ή ιδιοκατασκευής τους ), β)Η δραχμική
αποτίμηση των χρεογράφων και γενικά των τίτλων σε ξένο νόμισμα γίνεται
μαζί με τα χρεόγραφα και τους άλλους τίτλους σε δραχμές της οικονομικής
μονάδας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προαναφερθείσα περίπτωση β’
της παραγράφου 2.2.112 , γ) Η δραχμική τρέχουσα αξία των χρεογράφων και
γενικά των τίτλων σε ξένο νόμισμα προσδιορίζεται με πολλαπλασιασμό της
τρέχουσας αξίας τους σε ξένο νόμισμα με την επίσημη τιμή του ξένου
νομίσματος ( Τιμή αγοράς της τράπεζας της Ελλάδος ) κατά την ημερομηνία
κλεισίματος τον ισολογισμού. Η τρέχουσα αξία σε ξένο νόμισμα των
χρεογράφων και γενικότερα των τίτλων αυτών προσδιορίζεται με βάση την
μέση χρηματιστηριακή τιμή τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως. Οι
διατάξεις περί αποτίμησης των συμμετοχών και των χρεογράφων που
προβλέπει η παράγραφος 6 του άρθρου 43 του εμπορικού νόμου ( Κως. Ν
2190/1920 ) έχουν ορισμένες ομοιότητες και διαφορές από τις αντίστοιχες
διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 28 του ΚΒΣ οι σημαντικότερες εκ των
οποίων συνοπτικά παρουσιάζονται στις επόμενες γραμμές της εργασίας μου.
Α Ομοιότητες : α) Οι μετοχές, οι ομολογίες, και τα λοιπά χρεόγραφα που είναι
εισηγμένα στο χρηματιστήριο, καθώς και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων
αποτιμώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσης και
τρέχουσας τιμής τους, β)Η τρέχουσα τιμή για τους εισηγμένους τίτλους στο
χρηματιστήριο ( μετοχές, ομολογίες κτλ. ) είναι ο μέσος όρος της
χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης ,γ) Η
τρέχουσα τιμή για τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, είναι ο μέσος όρος της
καθαρής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης, δ) Τα κάθε φύσης

35

χρεόγραφα και τίτλοι που έχουν χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης και δεν
έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο, αποτιμούνται στην κατ' είδος παρούσα
αξία

τους

κατά

την

ημέρα

κλεισίματος

τον

ισολογισμού

η

οποία

προσδιορίζεται με-βάση το επιτόκιο τον κάθε χρεογράφου ή τίτλου, ε )0
προσδιορισμός

της

δραχμικής

τρέχουσας

αξίας

των

κινητών

αξιών

χρεογράφων και άλλων τίτλων ) σε ξένο νόμισμα γίνεται σύμφωνα με την
επίσημη τιμή τον ξένου νομίσματος κατά την ημέρα κτήσης (αγοράς )τους.
Β Διαφορές : Οι μετοχές Α.Ε που δεν έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο και οι
συμμετοχές σε επιχειρήσεις που δεν έχουν την μορφή Α.Ε αποτιμώνται
σύμφωνα με τον ΚΒΣ στην τιμή κτήσεώς τους, ενώ σύμφωνα με την
παράγραφο 6 του άρθρου 43 στη μικρότερη μεταξύ τιμής κτήσης και
τρέχουσας τιμής ( τρέχουσα τιμή είναι η εσωτερική λογιστική αξία των
μετοχών, συμμετοχών ή των τίτλων των επιχειρήσεων , όπως προκύπτει από
τον νόμιμο συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό τους ) Το ερώτημα που τίθεται
στην περίπτωση αυτή είναι το ποιες διατάξεις υπερισχύουν ; Δηλαδή ποιες
διατάξεις Θα ακολουθήσει ο υπεύθυνος για την σύνταξη του ισολογισμού ; Η
απάντηση είναι ανάλογη αυτής που ισχύει και στην περίπτωση των τόκων
κατασκευαστικής περιόδου για την διάσταση

μεταξύ φορολογικής και

λογιστικής αντιμετώπισης του ζητήματος της αποτίμησης. Η απάντηση είναι
ότι υπερισχύουν οι φορολογικές διατάξεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εάν η
αποτίμηση γίνει όπως όφειλε δηλαδή με βάση τις διατάξεις του Κωδ. Ν
2190/20 τότε Θα πρέπει σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου απογραφών να
καταχωρηθεί διακεκριμένα και η αποτίμηση με βάση τις διατάξεις τον άρθρου
28 τον ΚΒΣ και φυσικά Θα πρέπει να γίνει φορολογική αναμόρφωση για τις
πιθανές λογιστικές διαφορές, ώστε να υπολογιστούν τα σωστά ποσά των
φόρων. Αν η αποτίμηση γίνει με βάση τις διατάξεις τον ΚΒΣ, τότε Θα πρέπει
στον ισολογισμό και στο προσάρτημα, να γνωστοποιηθεί το γεγονός και να
αναφερθούν τα ποσά που Θα προέκυπταν εάν η αποτίμηση γινόταν με βάση
τον εμπορικό νόμο ( Κωδ. 2190/20 )καθώς και των άλλων πληροφοριών που
παρέχονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 43.
(Πηγές : Βιβλιογραφία :Kieso and Weygand Intermediate Accounting.
Δ. Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμοι Α',Β',Ρ.Α.Ιγνατιάδης
.Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμοι Α',Β'. Θεωχαρόπουλος .Ερμηνεία ΚΒΣ.
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Πανεπιστημιακές Παραδόσεις .Ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων ,
Α.Ιγνατιάδη ).

2.3.4 Τα κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία ( Current Assets ) και ο
τρόπος αποτίμησης τους .
Είναι τα μετρητά και άλλα στοιχεία τα οποία αναμένεται να μετατραπούν σε
μετρητά ,να πωληθούν ή να αναλωθούν είτε εντός της λογιστικής περιόδου
,είτε κατά την διάρκεια τον τυπικού λειτουργικού κύκλου (normal operating
cycle ) οποιοδήποτε εκ των δύο έχει την μεγαλύτερη τυπική διάρκεια. Ως
τυπικό λειτουργικό κύκλο ορίζουμε τον μέσο χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της
απόκτησης των ά υλών της μετατροπής αυτών σε προϊόντα μέσω της
παραγωγικής διαδικασίας και της πραγματοποίησης μετρητών ( cash ) ή
ισοδύναμα αυτών από την πώληση των προϊόντων για τα οποία τα υλικά
αυτά είχαν αγορασθεί. Άρα

τα σημεία αναφοράς μέσα στα πλαίσια ενός

τυπικού κύκλου είναι τα μετρητά ,τα αποθέματα, η παραγωγή, οι πληρωτέοι
λογαριασμοί ,και τέλος πάλι τα μετρητά. Όταν στα πλαίσια μιας διαχειριστικής
χρήσης υπάρχουν πλέον του ενός λειτουργικοί κύκλοι, η περίοδος της μιας
χρήσης είναι αυτή η οποία χρησιμοποιείται.
Οι πέντε κυριότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που συνθέτουν το
κυκλοφορούν ενεργητικό είναι οι εξής : α) τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα β) οι
εισπρακτέοι λογαριασμοί γ) τα αποθέματα δ) τα προπληρωθέντα έξοδα ε)τα
μετρητά.

Τα

παραπάνω

στοιχεία

δεν

Θεωρούνται

κυκλοφορούντο

περιουσιακά στοιχεία εάν δεν αναμένεται ότι Θα χρησιμοποιηθούν ή Θα
ρευστοποιηθούν μέσα σε ένα έτος ή στα πλαίσια του λειτουργικού κύκλου,
οποιοδήποτε εκ των δύο είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια. Για παράδειγμα τα
μετρητά τα οποία είναι δεσμευμένα από την επιχείρηση για σκοπούς
διαφορετικούς

από

την

εξόφληση

των

τρεχουσών

υποχρεώσεων

αποκλείονται από την κατηγορία του κυκλοφορούν ενεργητικού. Ο γενικά
αποδεκτός κανόνας είναι ότι εάν ένα περιουσιακό στοιχείο πρόκειται να
μετατραπεί σε μετρητά ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή
τρεχουσών υποχρεώσεων στην διάρκεια του λειτουργικού κύκλου ή της
διαχειριστικής

χρήσης

θεωρείται

και

κατατάσσεται

στο

κυκλοφορούν

ενεργητικό. Ο Κανόνας αυτός είναι δεκτικός εξαιρέσεων. Μια επένδυση σε
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κοινές μετοχές μπορεί να χαρακτηρισθεί ως κυκλοφορούν ενεργητικό ή ως μη
κυκλοφορούν ανάλογα με την πρόθεση της διοίκησης. Επίσης Θα πρέπει να
σημειώσω ότι παρά την σαφή διάκριση των κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων, έχουν "αναπτυχθεί αρκετά Θεωρητικά προβλήματα αναφορικά με
τον ορισμό και την διάκριση των στοιχείων αυτών. Ένα από αυτά είναι ή
δικαιολόγηση της Θεώρησης των προπληροθέντων εξόδων ως κυκλοφορούν
περιουσιακό στοιχείο. Μια πιθανή δικαιολόγηση είναι ότι εάν τα στοιχεία αυτά
δεν είχαν προπληρωθεί τότε η χρήση άλλων κυκλοφοριακών στοιχείων Θα
είχε απαιτηθεί για την κάλυψη των δημιουργηθέντων υποχρεώσεων στην
διάρκεια της χρήσης. Εάν όμως ακολουθήσουμε την λογική αυτή τότε κάθε
περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει προπληρωθεί σώζει διαθέσιμα στην
διάρκεια της επόμενης ή στην διάρκεια μελλοντικών χρήσεων, και κατά
συνέπεια θα πρέπει να Θεωρείται ως κυκλοφορούν .Ένα άλλο πρόβλημα το
οποίο αναδεικνύεται μέσα από τον ορισμό του κυκλοφορούν ενεργητικού είναι
αυτό το οποίο προκύπτει ύστερα από την ρευστοποίηση ή κατανάλωση ενός
πάγιου

περιουσιακού

στοιχείου

στην

διάρκεια

του

λειτουργικού

επιχειρηματικού κύκλου.
Η διαδικασία αποτίμησης των άνω περιουσιακών στοιχείων την οποία
θα παρουσιάσω στην συνέχεια της εργασίας μου κρίνεται ιδιαίτερα
σημαντική για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας μιας επιχείρησης .
Έτσι τα αποθέματα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ΚΒΣ,
εκτός των υπολειμμάτων, των υποπροϊόντων και των ελαττωματικών
προϊόντων αποτιμούνται : α) Στην τιμή κτήσης ή στο ιστορικό κόστος
παραγωγής τους εάν αυτή είναι χαμηλότερη της τιμής στην οποία η
επιχείρηση μπορεί να τα αγοράσει ή να τα παράγει κατά την ημέρα
κλεισίματος

του

ισολογισμού,

β)

Στην

τρέχουσα

τιμή

αγοράς

ή

αναπαραγωγής, όταν αυτή είναι χαμηλότερη της τιμής κτήσης ή του ιστορικού
κόστους παραγωγής καθώς και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, γ) Στην
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν η τρέχουσα τιμή αγοράς ή αναπαραγωγής
είναι χαμηλότερη από την τιμή κτήσης ή το ιστορικό κόστος αλλά μεγαλύτερη
από την καθαρά ρευστοποιήσιμη αξία. Το περιεχόμενο των εννοιών α) Τιμής
κτήσης ,β)Τρέχουσας τιμής αγοράς ,γ)Ιστορικό κόστος παραγωγής , δ)
Καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας οι οποίες χρησιμοποιούνται στην αποτίμηση
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των αποθεμάτων καθορίζεται από το Ε.Γ.Λ.Σ. στις περιπτώσεις 6,8,9 ,10 της
παραγράφου 22.205 τον Π.Δ 1123/1980. Σύμφωνα με τις περιπτώσεις αυτές
η τιμή κτήσης ορίζεται ως η τιμολογιακή αξία αγοράς των αποθεμάτων
δηλαδή η αξία ποσ αναγράφεται στα τιμολόγια αγοράς, αυξημένη με τα ειδικά
έξοδα αγοράς δηλαδή τα άμεσα έξοδα που γίνονται μέχρι την παραλαβή και
αποθήκευση του αγαθού και ιδιαίτερα οι δασμοί και φόροι, τα τέλη
εισαγωγής, καθώς και τα μεταφορικά έξοδα και μειωμένη κατά τις εκπτώσεις
που κάθε φορά χορηγούνται από τους προμηθευτές όπως επίσης και
απαλλαγμένη από τους φόρους και τα τέλη που δεν βαρύνουν την οικονομική
μονάδα . (άμεσο κόστος αγοράς). Η τρέχουσα τιμή αγοράς είναι η τιμή
αντικαταστάσεως του συγκεκριμένου αποθέματος, δηλαδή η τιμή εκείνη στην
οποία η οικονομική μονάδα έχει την δυνατότητα να προμηθευτεί το αγαθό,
κατά την ημέρα συντάξεως της απογραφής " από την συνήθη αγορά, με
συνήθεις όρους και κάτω από κανονικές συνθήκες, χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη

περιπτωσιακά

και

προσωρινά

γεγονότα

που

προκαλούν

αδικαιολόγητες προσωρινές διακυμάνσεις τιμών. Η τρέχουσα τιμή αγοράς
διαμορφώνεται με τον συνυπολογισμό όλων των στοιχείων του κόστους
κτήσης. Το ιστορικό κόστος παραγωγής είναι το άμεσο κόστος αγοράς ( τιμή
κτήσης ) των πρώτων υλών και των διαφόρων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν
στην παραγωγή των αγαθών, προσαυξημένο με τα ειδικά έξοδα αγοράς,
καθώς και με τα άμεσα και έμμεσα έξοδα παραγωγής ( κόστος κατεργασίας )
που δαπανήθηκαν για να φτάσουν τα παραγόμενα αγαθά στη θέση και
κατάσταση που βρίσκονται κατά την απογραφή . Το ιστορικό κόστος
προσδιορίζεται με μία από τις μεθόδους προσδιορισμού της τιμής κτήσης ( οι
μέθοδοι αυτοί Θα αναφερθούν στην συνέχεια ) Η καθαρή ρευστοποιήσιμη
αξία είναι η τιμή πωλήσεως του αποθέματος στην οποία υπολογίζεται ότι
αυτό Θα πωληθεί κάτω από συνθήκες ομαλής πορείας των εργασιών της
οικονομικής

μονάδας,

μειωμένη

με

το

κόστος

ολοκληρώσεως

της

επεξεργασίας ( όταν πρόκειται για ημιτελή αποθέματα ή αποθέματα που
βρίσκονται στο στάδιο της κατεργασίας ) προσαυξημένη με τα έξοδα που
υπολογίζεται ότι Θα πραγματοποιηθούν για την επίτευξη της πώλησης. Η
τιμή κτήσης και το ιστορικό κόστος παραγωγής υπολογίζονται με βάση
οποιαδήποτε από τις παραδεκτές μεθόδους, με την προϋπόθεση ότι η
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μέθοδος που θα επιλεγεί Θα εφαρμόζεται πάγια από την επιχείρηση .Αλλαγή
της χρησιμοποιούμενης μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης και του
ιστορικού κόστους είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί κατ’ εξαίρεση όταν
συντρέχουν λόγοι "βελτίωσης της παραγωγικότητας της επιχείρησης καθώς
και άλλοι σοβαροί λόγοι, μετά από έγκριση της επιτροπής λογιστικών
βιβλίων. Η έγκριση αυτή παρέχεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται
στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ στην οποία η επιχείρηση έχει έδρα,
πέντε μήνες τουλάχιστον πριν από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης,
δηλαδή μέχρι 31.7 ή 31.1 κάθε έτους, για τις επιχειρήσεις που κλείνουν
διαχειριστική χρήση στις 31.12 ή 30.6 αντίστοιχα .Οι βασικότερες μέθοδοι
υπολογισμού της τιμής κτήσης παρέχονται μέσα από την περίπτωση 7 της
παραγράφου 2.2.205 του ΕΓΛΣ. Έτσι οι κυριότερες μέθοδοι είναι οι εξής : α)
Η μέθοδος τον μέσου κόστους β)Η μέθοδος του κυκλοφοριακού μέσου όρου
ή των διαδοχικών υπολοίπων γ)Η μέθοδος του πρώτου εισαγόμενου πρώτου εξαγόμενου ( F.I.F.O) δ) FI μέθοδος του τελευταίου εισαγόμενου πρώτου εξαγομένου ( L.I.F.O) ε)Η μέθοδος του βασικού αποθέματος στ ) Η
μέθοδος του εξατομικευμένου κόστους ζ) Η μέθοδος του πρότυπου κόστους.
Η αποτίμηση των υπολειμμάτων, υποπροϊόντων .ελαττωματικών προϊόντων
και των συμπαραγωγών γίνεται με βάση τα όσα ορίζονται στο ΕΓΛΣ τις
περιπτώσεις 3,4,14 της παραγράφου 2.2.205 του Π.Δ 1123/80 .Έτσι τα
υπολείμματα αποτιμούνται στην πιθανή τιμή πωλήσεως τους μειωμένη με τα
άμεσα έξοδα που υπολογίζεται ότι Θα πραγματοποιηθούν για την πώληση
τους. Τα υποπροϊόντα, εφόσον προορίζονται για πώληση, αποτιμούνται στην
πιθανή τιμή πώλησης τους, μειωμένη με τα άμεσα έξοδα πωλήσεως, όπως
και στην περίπτωση των υπολειμμάτων. Όταν όμως προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν από την ίδια την οικονομική μονάδα, αποτιμούνται στην
τιμή χρησιμοποίησης τους, δηλαδή στην τιμή που θα αγοράζονταν είτε τα
συγκεκριμένα υποπροϊόντα, είτε άλλα ισοδύναμης αξίας, με σκοπό να
χρησιμοποιηθούν από την ίδια. Ελαττωματικά προϊόντα είναι αυτά τα οποία
εξαιτίας ελαττωματικής παραγωγής ή κατασκευής, διαφέρουν από τα λοιπά
κανονικά προϊόντα και πωλούνται με το χαρακτηρισμό ελαττωματικά σε τιμή
κατώτερης της κανονικής. Τα Ελαττωματικά προϊόντα ανάλογα με τις
περιπτώσεις που παρουσιάζονται αποτιμώνται ως εξής :α)Σε περίπτωση που
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το ελαττωματικό προϊόν πρόκειται να πουληθεί με το ελάττωμα του σε τιμή
μικρότερη, η αποτίμηση του γίνεται στην πιθανή τιμή πωλήσεως τον ,β) Σε
περίπτωση που το ελαττωματικό προϊόν πρόκειται να πωληθεί με το
ελάττωμα του με "μικρή έκπτωση ,η αποτίμηση του γίνεται όπως και του
κανονικού προϊόντος ,γ)Σε περίπτωση όπου το ελαττωματικό προϊόν δεν
μπορεί ή δεν συμφέρει να πωληθεί με το ελάττωμα του, και για τον λόγο αυτό
επανεισάγεται στην παραγωγική διαδικασία με σκοπό την εξάλειψη του
ελαττώματος τον, τα έξοδα της πρόσθετης κατεργασίας βαρύνουν το σύνολο
της παραγωγής και όχι μόνο εκείνη που προέρχεται από την επεξεργασία των
ελαττωματικών προϊόντων .Κατά συνέπεια η αποτίμηση των ελαττωματικών
προϊόντων της περίπτωσης αυτής γίνεται στο ιστορικό κόστος παραγωγής
τους ,δ) Στην περίπτωση που το ελαττωματικό προϊόν για κάποιους λόγους
επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία ως πρώτη ύλη η
αποτίμηση τον γίνεται στην τιμή της πρώτης ύλης που υποκαθιστά . Η
αποτίμηση των συμπαραγωγών προϊόντων γίνεται με βάση τις περιπτώσεις
11 και 12 της παραγράφου 2.2.205 τον Π.Δ 1123/80 οι οποίες ορίζουν τα
εξής : Συμπαραγωγό είναι τα προϊόντα που παράγονται από την επεξεργασία
της ιδίας πρώτης ύλης κατά την διάρκεια της ιδίας παραγωγικής διαδικασίας.
Τα συμπαραγωγό έχουν ενιαίο κόστος παραγωγής, το οποίο, το οποίο μετά
τη μείωση τον κατά την αξία αποτιμήσεως των τυχόν υποπροϊόντων και
υπολειμμάτων, κατανέμεται μεταξύ αυτών με κριτήριο την αξία τους σε
καθαρές τιμές πωλήσεως. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η αποτίμηση
κάποιων

ειδικών

περιπτώσεων

εμπορευμάτων

όπως

αυτή

των

εμπορευμάτων που ,είτε λόγο βλάβης, είτε λόγο ειδικών εμπορικών λόγων
για παράδειγμα παρέλευσης μόδας .αχρηστεύονται ή υφίστανται μείωση της
αξίας τους, αυτά σύμφωνα με την ειδική εγκύκλιο 16430/1956 τον υπουργείου
οικονομικών αποτιμούνται στην πιθανή τιμή πωλήσεως τους, και στην
περίπτωση της πλήρης αχρήστευσής τους, Θα απογραφούν με μηδενική
αξία.
Τα αδιάθετα τεύχη από εκδοτική επιχείρηση Θα αποτιμηθούν σύμφωνα με
την απόφαση 1200/84 του συμβουλίου επικράτειας στην τιμή της μιας
δραχμής κατά τεύχος η οποία αντιπροσωπεύει την αξία τον χάρτου προς
πολτοποίηση ή περιτύλιξη.
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Στις προηγούμενες γραμμές όπου και παρουσίασα την αποτίμηση των
αποθεμάτων μέσα στα πλαίσια του ΚΒΣ έγινε αντιληπτό ότι ο ΚΒΣ αναφορικά
με το ζήτημα της αποτίμησης των αποθεμάτων κάνει άμεση αναφορά στο
Ε.Γ.Λ.Σ .Συνεπώς-στην παρούσα φάση της εργασίας μόνο Θα παραθέσω
απλώς την διάταξη του άρθρου 43 που αναφέρεται στην αποτίμηση των
αποθεμάτων, αφού η ανάλυση των διατάξεων αυτών είναι ίδια με αυτή που
έδωσα στα πλαίσια του ΚΒΣ. Η αποτίμηση των αποθεμάτων καθορίζεται από
την παράγραφο 7 του άρθρον 43, η οποία ορίζει τα ακόλουθα : Τα
αποθέματα, εκτός από τα υπολείμματα, τα υποπροϊόντα και τα ελαττωματικά,
αποτιμώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ τιμής κτήσης ή του
κόστους παραγωγής τους και της τιμής στην οποία η επιχείρηση μπορεί να τα
αγοράσει ή να τα παράγει (τρέχουσα τιμή αγοράς ή αναπαραγωγής ) κατά την
ημέρα κλεισίματος τον ισολογισμού. Εάν η τρέχουσα τιμή αγοράς ή
αναπαραγωγής είναι χαμηλότερη από την τιμή κτήσης ή τον ιστορικού
κόστους παραγωγής, αλλά μεγαλύτερη από την καθαρά ρευστοποιήσιμη αξία
,τότε

η

αποτίμηση

γίνεται

στην

καθαρή

ρευστοποιήσιμη

αξία.

Τα

υπολείμματα, τα υποπροϊόντα, τα ελαττωματικά προϊόντα όπως και τα
συμπαραγωγό προϊόντα αποτιμώνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
περιπτώσεις 3,4,11,12,13,14, της παραγράφου 2.2205 τον άρθρον 1 τον Π.Δ
1123/1980 .Αναφορικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό της τιμής κτήσης,
του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης, της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας,
του ιστορικού κόστους παραγωγής ισχύουν τα όσα δόθηκαν μέσα από τις
περιπτώσεις 6,8,9,και 10 της παραγράφου 22.205 τον άρθρου 1 τον Π.Δ
1123/80

.Σε

περίπτωση

αλλαγής

της

χρησιμοποιούμενης

μεθόδου

προσδιορισμού της τιμής κτήσης και του ιστορικού κόστους παραγωγής η
οποία

είναι

δυνατή

παρουσιάστηκαν,

η

κάτω από τις προϋπόθεσης που
αλλαγή

αυτή

αναφέρεται

και

προηγούμενα

αιτιολογείται

στο

προσάρτημα μαζί με την επίδραση της αλλαγής αυτής στην διαμόρφωση των
αποτελεσμάτων χρήσης .Σε περίπτωση που η εμφανιζόμενη στον ισολογισμό
αξία, όπως έχει προσδιορισθεί με την εφαρμογή μιας από τις υπό εφαρμογή
μεθόδους διαφέρει σημαντικά από την αξία που προκύπτει με βάση την
τελευταία, σε σχέση με την ημέρα κλεισίματος τον ισολογισμού γνωστή τιμή

42

αγοράς, η διαφορά αυτή σημειώνεται στο προσάρτημα, συνολικά για κάθε
κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.
Αποτίμηση Απαιτήσεων σε δρχ κατά τον ΚΒΣ καθώς και κατά ΕΓΛΣ :Η
δημιουργία των απαιτήσεων, είναι συνέπεια συναλλαγών της επιχείρησης με
τρίτους που πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν και εκφράζονται στην
χρηματική αξία'που συμφωνήθηκε κατά τον χρόνο πραγματοποίησης τους.
Αυτή η χρηματική αξία, επειδή είναι σε δραχμές, δεν μεταβάλλεται με την
πάροδο του χρόνου, αφού η δραχμή ως προς την ονομαστική της αξία δεν
μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου.
Συναλλαγές που οδηγούν στην πραγματοποίηση απαιτήσεων είναι η πώληση
προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών επί πιστώσει, η διανομή αλλά η μη
καταβολή μερισμάτων ( μερίσματα πληρωτέα ). Εάν οι συναλλαγές που
δημιουργούν

απαιτήσεις

γίνουν

τοις

μετρητοίς,

τότε

έχουμε

εισροή

διαθεσίμων, ενώ εάν οι συναλλαγές που Θα δημιουργούν υποχρεώσεις
γίνουν τοις μετρητοίς, τότε έχουμε εκροή διαθεσίμων. Η διαφορά μεταξύ
εισροής και εκροής διαθεσίμων μας δίνει το υφός των διαθεσίμων σε
δραχμές που βρίσκεται στην κατοχή της επιχείρησης. Η χρηματική αξία των
απαιτήσεων, και διαθεσίμων σε δραχμές είναι στο τέλος της διαχειριστικής
χρήσης αυτή που συμφωνήθηκε κατά τον χρόνο πραγματοποίησης των
αντίστοιχων συναλλαγών. Κατά συνέπεια δεν τίθεται Θέμα αποτίμησης
τους στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Το Θέμα που τίθεται για τις
απαιτήσεις , τα διαθέσιμα σε δραχμές στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου
είναι η απογραφή τους. Η απογραφή τους όχι με την έννοια της
εξωλογιστικής

ή

πραγματικής

απογραφής

αλλά

με

την

έννοια

της

εσωλογιστικής απογραφής. Η εσωλογιστική απογραφή είναι αυτή που
αναφέρεται στα υπόλοιπα των λογαριασμών που εμφανίζουν τα βιβλία της
επιχείρησης κατά του χρόνο σύνταξης της απογραφής .Τέτοια απογραφή
κυρίως γίνεται στα ασώματα περιουσιακά στοιχεία όπως οι απαιτήσεις και οι
υποχρεώσεις. Πιο συγκεκριμένα η Εσωλογιστική απογραφή αποτελεί ένα
είδος εσωτερικού ελέγχου από την πλευρά του λογιστηρίου της οργάνωσης
για να διαπιστωθεί η ορθότητα ή μη του υπολοίπου ενός λογαριασμού. Αυτή
η διαπίστωση απαιτεί να γίνει διεξοδικός έλεγχος των παραστατικών
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( τιμολόγια , γραμμάτια είσπραξης και πληρωμής ) που Θα έπρεπε να
εκδοθούν για να αποτυπώσουν τις συγκεκριμένες συναλλαγές και στη
συνέχεια εάν έγινε η σωστή καταχώρηση των συναλλαγών στα βιβλία της
επιχείρησης. Η αποτίμηση των απαιτήσεων, και των διαθεσίμων σε δραχμές
στο τέλος χρήσης καταλήγει να είναι Θέμα εσωλογιστικής απογραφής αυτών
των λογαριασμών. 'Παρ’ όλα αυτά ειδικότερα για τις απαιτήσεις τόσο η
λογιστική Θεωρία όσο και η φορολογική νομοθεσία αναγνωρίζουν ότι υπάρχει
Θέμα της χρηματικής αξίας στην οποία Θα εμφανισθούν στο τέλος χρήσης,
Και αυτό επειδή είναι πολύ πιθανό ότι στο χρονικό διάστημα από τον χρόνο
δημιουργίας της απαίτησης μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου το
χρηματικό ποσό της απαίτησης που εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης
να μην είναι δυνατόν να εισπραχθεί. Η μη είσπραξη μέρους ή ολόκληρης της
απαίτησης είναι δυνατόν να οφείλεται σε οικονομική αδυναμία του οφειλέτη
( πελάτη της επιχείρησης ).
Αυτή η πιθανότητα μη είσπραξης της απαίτησης απεικονίζεται λογιστικά με
την διενέργεια προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Το
ΕΓΛΣ αναφέρει τα εξής σχετικά με τις προβλέψεις και τις διακρίσεις αυτών :
Πρόβλεψη είναι η κράτηση ορισμένου ποσού , που γίνεται κατά το κλείσιμο
τον ισολογισμού της οικονομικής μονάδας, σε βάρος τον λογαριασμού γενικής
εκμεταλλεύσεις ή τον λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. Μια τέτοια
κράτηση

στόχο

ενδεχόμενης

έχει

υποτίμησης

την

κάλυψη

στοιχείων

του

ζημιάς
ενεργητικού,

ή

εξόδων
όταν

κατά

ή
την

ημερομηνία συντάξεως του ισολογισμού είναι πιθανή η πραγματοποίηση
τους, χωρίς όμως να είναι γνωστό το ακριβές μέγεθος τους ή ο χρόνος
πραγματοποίησης ,ή και τα δυο. Οι προβλέψεις διακρίνονται σε δυο βασικές
κατηγορίες : α) Στις προβλέψεις για κινδύνους εκμεταλλεύσεως οι οποίες
προορίζονται για την κάλυψη εξόδων χρήσης που πιθανολογούνται ότι θα
πραγματοποιηθούν

μετά

τον

σχηματισμό

των

προβλέψεων,

β)

Στις

προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη
έκτακτων ζημιών και εξόδων που πιθανολογούνται ότι θα πραγματοποιηθούν
μετά από τον σχηματισμό των προβλέψεων.
Η

διενέργεια

προβλέψεων

για

απόσβεση

επισφαλών

απαιτήσεων

προβλέπεται ρητά από την φορολογική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα η
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περίπτωση Θ’ της παραγράφου

1

του άρθρου 31

του

Ν. 2238/94

κωδικοποίηση φορολογικής νομοθεσίας ορίζει : α) Το ποσό της πρόβλεψης
για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων ορίζεται σε ποσοστό μισό τοις
εκατό ( 0,5 %), επί της αναγραφόμενης στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής
υπηρεσιών αξίας προς επιτηδευματίες, μετά την αφαίρεση αα) επιστροφών
και εκπτώσεων, αβ) της αξίας των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το
δημόσιο, δήμους και κοινότητες αγ) του ειδικού φόρου κατανάλωσης
πετρελαιοειδών, του φόρου κατανάλωσης καπνού και λοιπών φόρων που
εμπεριέχονται

στην

τιμή

πώλησης.

Το

ποσό

αυτό

της

πρόβλεψης

συναθροιζόμενο με το ποσό της προγενέστερα διενεργηθείσας πρόβλεψης
που εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης δεν μπορεί να υπερβεί το 50 %
τον συνολικού χρεωστικού υπολοίπου τον λογαριασμού " Πελάται " όπως
αυτό εμφανίζεται στον ισολογισμό τέλους χρήσης. Η έκπτωση της δαπάνης
αυτής από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εμφανίζεται στα
τηρούμενα βιβλία αυτών σε ειδικό λογαριασμό " Προβλέψεις για απόσβεση
επισφαλών απαιτήσεων " .Αν σε δεδομένη διαχειριστική χρήση το ποσό των
πραγματοποιηθεισών

προβλέψεων

που

εμφανίζονται

στον

ως

άνω

λογαριασμό είναι μεγαλύτερο τον πενήντα τοις εκατό ( 50 % ) του χρεωστικού
υπολοίπου, του λογαριασμού " πελάται" της διαχειριστικής αυτής χρήσης, το
ποσό της πραγματοποιηθείσας πρόβλεψης κατά το υπερβάλλον μέρος αυτής
μεταφέρεται στα "Αποτελέσματα χρήσης "της διαχειριστικής αυτής χρήσης και
υπόκειται σε φόρο εισοδήματος .Πέραν της σχηματιζόμενης κατά τα ανωτέρω
πρόβλεψης, ουδέν άλλο ποσό αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων .Η ερμηνευτική
εγκύκλιος τον Υπουργείου Οικονομικών ορίζει τα ακόλουθα : Από τα
ακαθάριστα έσοδα εκπίπτουν οι ενεργούμενες με οριστικό τρόπο αποσβέσεις
επισφαλών απαιτήσεων, δηλαδή η οριστική διαγραφή της απαίτησης ως μη
εισπράξιμης η οποία γινόταν για κάθε χρεώστη ατομικά και όχι συλλήβδην για
όλους τους χρεώστες της επιχείρησης ,Για να αναγνωρισθεί προς έκπτωση η
απόσβεση αυτή απαιτείτο να είναι πράγματι επισφαλής, δηλαδή ο χρεώστης
να είναι πράγματι αφερέγγυος και το βάρος της αποδείξεως για την απώλεια
της απαίτησης το φέρει η επικαλούμενη την απώλεια επιχείρηση. Με βάση τα
παραπάνω, και τις διατάξεις της περίπτωσης θ' καθιερώθηκε ειδικός και
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συγκεκριμένος τρόπος απόσβεσης των επισφαλών απαιτήσεων .Ειδικότερα,
καθιερώνεται ο σχηματισμός πρόβλεψης, η οποία αναγνωρίζεται φορολογικά
προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα .Η πρόβλεψη αυτή υπολογίζεται σε
ποσοστό 10.5% ,επί της αναγραφόμενης στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής
υπηρεσιών αξίας, αφού προηγούμενα αφαιρεθούν οι επιστροφές και οι
εκπτώσεις όπως αυτές προκύπτουν από τα βιβλία. Επομένως για τον
σχηματισμό της πρόβλεψης δεν λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα από λιανικές
πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών προς τους ιδιώτες, έστω και όταν αυτά έχουν
πραγματοποιηθεί με πίστωση τον τιμήματος. Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη
οι χονδρικές πωλήσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο πωλήσεως.
Κατά ρητή διατύπωση του νόμου δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε τα έσοδα που
έχουν πραγματοποιηθεί από πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών προς το
δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, λόγω της φερεγγυότητας
των πελατών αυτών. Οι επιχειρήσεις που τηρούν πρόσθετα βιβλία, οι
ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων για τις
υπηρεσίες που παρέχουν σε άλλους επιτηδευματίες εκδίδουν αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών και όχι τιμολόγιο. Κατά συνέπεια και οι υπηρεσίες αυτές
Θα λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό προβλέψεων επισφαλών
απαιτήσεων με ποσοστό 0,5 %, εφόσον προκύπτουν από τα βιβλία τους οι
παρεχόμενες υπηρεσίες προς ιδιώτες . Επειδή από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων εκπίπτονται γενικά οι δαπάνες απόκτησης εισοδήματος του
υποκειμένου σε φορολογία και περαιτέρω, επειδή ο ΦΠΑ με τον οποίο
επιβαρύνονται οι πωλήσεις ή οι -υπηρεσίες δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο
της επιχείρησης προκύπτει ότι αυτός δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στην αξία
των τιμολογίων επί της οποίας υπολογίζεται η πρόβλεψη. Επιπλέον, με βάση
το τρίτο εδάφιο, το ποσό της πρόβλεψης για κάθε διαχειριστική χρήση δεν
μπορεί να υπερβεί το 50 % του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του
λογαριασμού " Πελάται" όπως αυτός εμφανίζεται στην απογραφή τέλους
χρήσης . Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το υπόλοιπο του λογαριασμού
“Γραμμάτια Εισπρακτέα ” καθόσον ρητά αναφέρεται στον νόμο μόνο το
χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού "Πελάται". Στο σημείο αυτό Θα
παρουσιάσω κάποιες επιπλέον διευκρινίσεις στο θέμα των προβλέψεων
επισφαλών απαιτήσεων : α) Την πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλών
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απαιτήσεων

μπορεί

να

την

σχηματίσει

κάθε

επιχείρηση

,

εφόσον

διαθέτει τις προϋποθέσεις που ανέφερα προηγούμενα και ανεξάρτητα από το
εάν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις ή όχι, β) Το συνολικό ύψος (
συσσωρευμένο ) των προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί για απόσβεση
επισφαλών απαιτήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50 % τον χρεωστικού
υπολοίπου τον λογαριασμού " Πελάται

Κατά συνέπεια η επιχείρηση θα

πρέπει να σταματήσει να ενεργεί πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλών
απαιτήσεων από τον χρόνο κατά τον οποίο το αποθεματικό των προβλέψεων
θα καλύψει το 50 % του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "Πελάται”.
Είναι κατά συνέπεια αυτονόητο ότι, αν στην συνέχεια αυξηθεί το υπόλοιπο
του λογαριασμού αυτού,

η επιχείρηση Θα επανακτήσει το δικαίωμα

σχηματισμού πρόβλεψης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Γίνεται
λοιπόν εμφανές ότι η ενέργεια της πρόβλεψης μέχρι τον ποσοστού μισό τοις
εκατό ( 0,5 % ) είναι προαιρετική.
Τελειώνοντας την αναφορά μόνο στο θέμα της αποτίμησης των απαιτήσεων
Θα πρέπει να σημειώσουμε τα ακόλουθα : α) Ο χαρακτηρισμός και η
διαγραφή ορισμένων πελατών ως επισφαλών είναι Θέμα που κρίνεται από
την επιχείρηση, με βάση τα στοιχεία και τα έγγραφα που έχει στη διάθεση της
η επιχείρηση και δεν ερευνάται κατά τον διενεργούμενο έλεγχο στην
επιχείρηση εκ μέρους της φορολογικής αρχής, αν πράγματι οι διαγραφέντες
πελάτες είναι επισφαλείς ή όχι. Στην περίπτωση όμως που κάποιος πελάτης
κρίθηκε από την επιχείρηση ως επισφαλής και προέβη στην διαγραφή αυτού,
αν εκ των υστέρων το ποσοστό της απαίτησής τον εισπραχθεί, έχει την
υποχρέωση η επιχείρηση το ποσό που εισέπραξε να το μεταφέρει στα
αποτελέσματα χρήσης. Επιπλέον προβλέπεται ότι, πέραν της ανωτέρω
πρόβλεψης, ουδέν άλλο ποσό αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Έτσι σε μια
περίπτωση όπου μέσα στην διαχειριστική χρήση οι πράγματι ανεπίδεκτες
είσπραξης απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες των σχηματισθέντων προβλέψεων,
δεν έχει τη δυνατότητα η επιχείρηση το μέρος εκείνο των απαιτήσεων που
δεν μπορεί να καλυφθεί με τις προβλέψεις, να το εκπέσει φορολογικά από τα
ακαθάριστα έσοδά της .

Επίσης οι πράγματι επισφαλείς απαιτήσεις

προηγουμένων διαχειριστικών χρήσεων που δεν έχουν αποσβεσθεί, δεν
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μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα

της επιχείρησης,

προκειμένου υπολογισμού των φορολογητέων κερδών. Τα ποσά των
απαιτήσεων αυτών θα καλυφθούν με τις διενεργούμενες προβλέψεις κάθε
χρόνο για την απόϋβεση επισφαλών απαιτήσεων, που προβλέπονται από τις
διατάξεις που αναφέρθηκαν προηγούμενα.
Στο Θέμα της αποτίμησης των απαιτήσεων αναφέρεται και το ΕΓΛΣ. Βάση
του οποίου αυτές διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
Βραχυπρόθεσμες είναι οι απαιτήσεις που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού,
είναι εισπρακτέες μέσα στην χρήση που ακολουθεί. Σύμφωνα με την έννοια
αυτή , κάθε απαίτηση της οικονομικής μονάδας, της οποίας η προθεσμία
εξόφλησης λήγει μέσα στην επόμενη χρήση, καταχωρείται στον οικείος
λογαριασμό της ομάδας 3 " Απαιτήσεις και Διαθέσιμα ". Μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις είναι οι κατά τρίτων απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας, για τις
οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως λήγει μετά από το τέλος της επόμενης
χρήσης. Η παράγραφος 6 του άρθρου 42 ε σχετικά με τις μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις ορίζει τα ακόλουθα : α) Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις είναι οι
απαιτήσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης λήγει μετά το τέλος της
επόμενης χρήσης. Όλες οι άλλες απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και
καταχωρούνται

στους

οικείους

λογαριασμούς

του

κυκλοφορούντος

ενεργητικού. Τα ανωτέρω ισχύουν, αναλόγως, και για την διάκριση των
υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, για τον σκοπό της
ξεχωριστής τους εμφάνισής τους στους οικείους λογαριασμούς υποχρεώσεων
του παθητικού.

Η αποτίμηση των απαιτήσεων καθορίζεται από την

περίπτωση α της παραγράφου 8 του άρθρου 43, σύμφωνα με την οποία οι
απαιτήσεις που είναι ανεπίδεκτες είσπραξης, αποσβήνονται ολοσχερώς , ενώ
οι επισφαλείς απαιτήσεις απεικονίζονται στον ισολογισμό με την πιθανή τους
αξία κατά τον χρόνο σύνταξης του. Επίσης Θα πρέπει να σημειώσω ότι η
ανάλυση σχετικά με την αποτίμηση των απαιτήσεων με βάση το ΕΓΛΣ είναι
ίδια με αυτήν που έδωσα προηγούμενα στα πλαίσια του ΚΒΣ.
Όσον αφορά τον τρόπο προσδιορισμού της αξίας των εμπορεύσιμων
χρεογράφων παραπέμπω τον αναγνώστη σε προηγούμενο τμήμα της
εργασίας μου που σχετιζόταν με την αποτίμηση των συμμετοχών , για τον
λόγο ότι κρίνεται καταλληλότερη η παράλληλη παρουσίαση των στοιχείων
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αυτών για λόγους κατανόησης των εννοιών , καθώς και των διαδικασιών που
ακολουθούνται στο θέμα του προσδιορισμού της αξίας τους .
Συνεχίζοντας

την εργασία

απαιτήσεων,

υποχρεώσεων

μου

θα

αναφερθώ

.διαθεσίμων

και

στην

λοιπόν

αποτίμηση
στοιχείων

των
που

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα .
Οι δραστηριότητες των περισσοτέρων επιχειρήσεων της χώρας μας λόγο του
όλο και περισσότερο αυξανόμενου ανταγωνισμού ,δεν περιορίζονται μέσα
στα εθνικά μας όρια αλλά εκτείνονται και πέρα από αυτά. Αυτές οι
δραστηριότητες πέραν των εθνικών ορίων, οι διεθνής δραστηριότητες όπως
αποκαλούνται, μπορεί να περιλαμβάνουν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών,
ίδρυση υποκαταστημάτων, επενδύσεις σε μετοχές μιας ξένης επιχείρησης .
Αυτές οι δραστηριότητες παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα αναφορικά με
την λογιστική τους καταχώρηση στα βιβλία της επιχείρησης που εδρεύει στην
χώρα μας. Και αυτό γιατί ενώ οι δραστηριότητες αυτές διακανονίζονται σε
ξένο νόμισμα ( Foreign Currency ), Θα πρέπει να μετατραπούν σε δραχμές.
Αυτή η μετατροπή γίνεται με τον πολλαπλασιασμό τον αριθμού των μονάδων
του ξένου νομίσματος με την άμεση συναλλαγματική ισοτιμία του έναντι της
δραχμής . Γενικά μπορούμε να ορίσουμε την μετατροπή ως την διαδικασία
έκφρασης χρηματικών μεγεθών τα οποία εκφράζονται σε σχέση με ένα ξένο
νόμισμα στο νόμισμα της επιχειρηματικής οντότητας που πραγματοποιεί την
λογιστική καταχώρηση, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συναλλαγματική
ισοτιμία ή λόγο ανταλλαγής ( exchange rate) .Συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ
δύο νομισμάτων είναι ο λόγος μεταξύ μιας μονάδας ενός νομίσματος και του
ποσού του άλλου νομίσματος για το οποίο αυτή η μονάδα μπορεί να
ανταλλαγεί σε δεδομένη χρονική στιγμή.
Μπορούμε

να

διακρίνουμε

μεταξύ

της

άμεσης

και

της

έμμεσης

συναλλαγματικής ισοτιμίας. Άμεση συναλλαγματική ισοτιμία ( direct exchange
quotation ) είναι αυτή στην οποία η συναλλαγματική ισοτιμία καθορίζεται σε
σχέση με πόσες μονάδες του εγχώριου νομίσματος ( domestic currency )
μπορούν να μετατραπούν σε μια μονάδα ξένου νομίσματος . Έμμεση
συναλλαγματική ισοτιμία (direct exchange quotation ) είναι αυτή στην οποία η
συναλλαγματική ισοτιμία καθορίζεται σε σχέση με την μετατροπή μιας
μονάδας

εγχώριου

νομίσματος

σε
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μονάδες

ξένου

νομίσματος

Οι

συναλλαγματικές ισοτιμίες, ανεξάρτητα της άμεσης ή της έμμεσης μορφής της
είναι δυνατόν να εκφρασθούν, για την άμεση παράδοση των ανταλλασομένων
νομισμάτων, αυτή η ισοτιμία καλείται τρέχουσα ισοτιμία ( spot rate ) ή μπορεί
να την χρησιμοποιήσουμε για μελλοντική παράδοση ανταλλασομένων
νομισμάτων, αυτή η ισοτιμία καλείται μελλοντική ισοτιμία ( Forward or future
rate ). Τα ξένα νομίσματα ή το συνάλλαγμα γενικότερα επίσημα αγοράζεται
και πωλείται από τις τράπεζες. Κατά συνέπεια η τιμή αγοράς και πώλησης
τον

συγκεκριμένου

ξένου

νομίσματος

καθορίζεται.

Τιμή

αγοράς

τον

συναλλάγματος είναι η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρει η τράπεζα
προκειμένου να αγοράσει τις μονάδες του ξένου νομίσματος πού έχει ο
συναλλασσόμενος στην διάθεσή

του ως απόρροια απαιτήσεων που

δημιουργήθηκαν από τις διεθνής δραστηριότητές του. Η τιμή αγοράς
συναλλάγματος είναι αυτή που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση των
απαιτήσεων

της

επιχείρησης

σε

ξένο

νόμισμα

.Τιμή

πώλησης

του

συναλλάγματος είναι η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρει η τράπεζα
προκειμένου να πωλήσει μονάδες ξένου νομίσματος τις οποίες έχει ανάγκη ο
συναλλασσόμενος προκειμένου να ικανοποιήσει υποχρεώσεις τον που
προκύπτουν από τις διεθνής δραστηριότητές του. Η τιμή πώλησης του
συναλλάγματος είναι αυτή που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση των
υποχρεώσεων της επιχείρησης σε ξένο νόμισμα. Με βάση την άνω συνοπτική
αναφορά στις συναλλαγματικές ισοτιμίες θα παρουσιάσω στην συνέχεια την
διαδικασία αποτίμησης των απαιτήσεων , υποχρεώσεων, διαθεσίμων, και
λοιπόν περιουσιακών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα.
Με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 28 οι απαιτήσεις
,οι υποχρεώσεις, τα διαθέσιμα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία τα οποία
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, οπουδήποτε και εάν βρίσκονται τα στοιχεία
αυτά ημεδαπή ή αλλοδαπή αποτιμώνται σε δραχμές με το ποσό που
προκύπτει από την μετατροπή τον ξένον νομίσματος α) με βάση την επίσημη
τιμή του κατά την ημέρα της απογραφής, για τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις
και τα διαθέσιμα β) με βάση την επίσημη τιμή τον κατά την ημέρα κτήσης των
χρεογράφων και τίτλων και γενικά, των στοιχείων τον πάγιου ενεργητικού,
εκτός

των

μακροπρόθεσμων

απαιτήσεων

και

αποθεμάτων

αγαθών

γενικότερα .Οι προηγούμενες διατάξεις του ΚΒΣ αναφορικά με την αποτίμηση
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των απαιτήσεων, υποχρεώσεων, διαθεσίμων καθώς και των υπολοίπων
περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής μονάδας όπως και στοιχείων τον
παθητικού

αυτής

τα

οποία

εκφράζονται

σε

ξένο

νόμισμα,

είναι

εναρμονισμένες μ£ τις αντίστοιχες διατάξεις τον Ε.Γ.Λ.Σ και των νόμων
2190/20 περί Α.Ε. 3190/55 περί Ε.Π.Ε .Για τον λόγο αυτό ,στο σημείο αυτό
θα παρουσιάσω συνοπτικά τις διατάξεις του άρθρου 43 που αναφέρονται
στην αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόμισμα. Η
αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε ξένο νόμισμα
καθορίζεται από την περίπτωση β' της παραγράφου 8 και τις παραγράφους
10 και 11 του άρθρου 43 .Σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 8 ,
οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα, εμφανίζονται στον
ισολογισμό, με το ποσό που προκύπτει από την μετατροπή τον κάθε ξένον
νομίσματος, με βάση την επίσημη τιμή κατά την ημέρα κλεισίματος τον
ισολογισμού. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την
αποτίμηση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα
,καταχωρούνται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς κατά ξένο νόμισμα, χωριστούς
για τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και χωριστούς για τις
μακροπρόθεσμες που μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης, όπως
ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις της περίπτωσης 4 της παραγράφου 2.3.2
του άρθρου 1 του Π.Δ 1123/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
την διάταξη της παραγράφου 23 τον μοναδικού

Π.Δ.

502/1984. Οι

συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των τυχών
διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα, μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης.
Σύμφωνα με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 43 ορίζονται τα εξής
αναφορικά με την εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 42 β(η οποία
ορίζει ότι η εταιρεία που έχει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο
ισολογισμό και στο λογαριασμό " αποτελέσματα χρήσης " τα ενεργητικά και
τα

παθητικά

στοιχεία,

καθώς

και

τα

έσοδα

και

τα

έξοδα

των

υποκαταστημάτων της, και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους
λογαριασμούς

τον

ισολογισμού

και

των

αποτελεσμάτων

χρήσης,

συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρεοαπαίτηση, τόσο των υποκαταστημάτων
μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων τον κεντρικού ) τα εκφρασμένα
σε ξένο νόμισμα στοιχεία υποκαταστημάτων που έχουν την έδρα τους στο
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εξωτερικό μετατρέπονται σε δραχμές α) τα στοιχεία του παγίου ενεργητικού,
πλην των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων, και οι κινητές αξίες ( χρεόγραφα και
τίτλοι ) μετατρέπονται σε δραχμές με την τιμή του ξένου νομίσματος της
ημέρας κτήσης κάθε στοιχείου. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του
άρθρου 43 εφαρμόζονται ανάλογα , β) τα αποθέματα μετατρέπονται σε
δραχμές με την τιμή του ξένου νομίσματος της ημέρας κλεισίματος του
ισολογισμού, γ) τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και οι απαιτήσεις
και οι υποχρεώσεις, μετατρέπονται σε δραχμές με την τιμή του ξένου
νομίσματος της ημέρας κλεισίματος του ισολογισμού, δ) τα έξοδα και τα
έσοδα μετατρέπονται σε δραχμές με την μέση τιμή του ξένου νομίσματος της
διαχειριστικής περιόδου στην οποία αναφέρονται.
Για τον προσδιορισμό αυτής της τιμής, αθροίζονται οι μέσες τιμές αγοράς και
πώλησης τον ξένου νομίσματος,

που

ίσχυαν

κατά

την έναρξη

της

διαχειριστικής περιόδου και κατά το τέλος κάθε μήνα αυτής, και το άθροισμα
διαιρείται με τον αριθμό των μηνών της περιόδου, προσαυξημένο κατά μια
μονάδα.
(Πηγές : Βιβλιογραφία :Kieso and Weygand Intermediate Accounting.
Δ. Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμοι Α',Β',Γ'.Α.Ιγνατιάδης
.Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμοι Α',Β'. Θεωχαρόπουλος .Ερμηνεία ΚΒΣ.
Πανεπιστημιακές Παραδόσεις .Ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων ,
Α.Ιγνατιάδη ).

2.4 Το παθητικό : τα στοιχεία που το συνθέτουν και οι τρόποι
αποτίμησης τους .
Συνεχίζοντας την παρουσίαση των στοιχείων τον ισολογισμού περνάμε στην
εξέταση του παθητικού και των κατηγοριών των στοιχείων που συνθέτουν
αυτό. Θα ξεκινήσω από την παρουσίαση των υποχρεώσεων (liabilities). Ως
υποχρεώσεις ορίζουμε τις αξιώσεις των πιστωτών πάνω στους οικονομικούς
πόρους ή τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Ένας άλλος ορισμός
είναι αυτός που τις Θεωρεί οφειλές της λογιστικής οντότητας που προέκυψαν
από

παρελθούσες

ή

παρούσες

συναλλαγές

ή

γεγονότα

τα

οποία

συνεπάγονται την παροχή από μέρους της επιχείρησης μετρητών ή άλλων
ωφελειών σε κάποια άλλη οικονομική μονάδα σε μελλοντική χρονική στιγμή.
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Οι υποχρεώσεις συνήθως απορρέουν ως αποτέλεσμα της αγοράς αγαθών ή
υπηρεσιών από τρίτους με πίστωση καθώς επίσης από δανεισμό κεφαλαίων
για την χρηματοδότηση της επιχείρησης.
Οι υποχρεώσεις~με βάση τον χρόνο αποπληρωμής τους διακρίνονται σε
α)Μακροπρόθεσμες β) Βραχυπρόθεσμες. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
( Current Liabilities ) εμφανίζουν βραχυπρόθεσμα χρέη της επιχείρησης και
περικλείουν εκείνες τις οφειλές των οποίων η εξόφληση ή η ικανοποίηση
λογικά αναμένεται να απαιτεί είτε την χρησιμοποίηση των ήδη υπαρχόντων
κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων τα οποία Θα μετατραπούν σε
μετρητά είτε την δημιουργία άλλων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων .
Με βάση τα προαναφερθέντα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναμένεται
να εξοφληθούν εντός της προσεχούς λογιστικής περιόδου ή εντός του
τυπικού λειτουργικού κύκλου ή σε οποιοδήποτε εκ των δύο με βάση το
κριτήριο της μεγαλύτερης διάρκειας .
Εδώ περιλαμβάνονται οι εξής

κατηγορίες στοιχείων : α) Λογαριασμοί

πληρωτέοι για αγαθά και υπηρεσίες που επιβαρύνουν τον λειτουργικό κύκλο
της επιχείρησης όπως προμηθευτές κτλ. β) Ειδικοί λογαριασμοί πληρωτέοι
για μη λειτουργικά στοιχεία και υπηρεσίες γ) Βραχυπρόθεσμα γραμμάτια
πληρωτέα

δ)Οι

προκαταβολικές

εισπράξεις

μη

κερδηθέντων

κερδών

χαρακτηριστική η περίπτωση της προκαταβολικής είσπραξης μισθωμάτων ε)
Οι μισθοί πληρωτέοι για δεδουλευμένα έξοδα, μισθούς, ενοίκια και φόρους
στ) Άλλες υποχρεώσεις που πρέπει να πληρωθούν από τα κυκλοφορούντο
περιουσιακά στοιχεία όπως για παράδειγμα οι ληξιπρόθεσμες δόσεις ενός
μακροχρόνιου δανείου.
Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις ( Long term - Liabilities ). Αποτελούν οφειλές
και χρέη των οποίων η ικανοποίηση δεν απαιτεί την χρήση κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων κατά την διάρκεια του προσεχούς λειτουργικού
κύκλου, ή κατά την διάρκεια της επόμενης λογιστικής περιόδου οποιαδήποτε
εκ των δύο είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια . Δηλαδή η ικανοποίηση των
μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων εκτείνεται πέραν της μιας λογιστικής
περιόδου ή του ενός λειτουργικού κύκλου .
Εδώ

περιλαμβάνονται

όλες

οι

υποχρεώσεις

οι

οποίες

δεν

είναι

βραχυπρόθεσμες, και πιο συγκεκριμένα : α) Οι οφειλές που προκύπτουν από

53

συγκεκριμένες

χρηματοδοτικές

καταστάσεις

που

περιλαμβάνουν

την

απόκτηση περιουσιακών στοιχείων όπως η έκδοση ομολογιών, οι οφειλές
από μακροχρόνιες μισθώσεις ( Leasing ), καθώς και τα μακροχρόνια
γραμμάτια πληρωτέα β)Οι οφειλές που απορρέουν από τις συνήθεις εργασίες
της επιχείρησης όπως οι μακροπρόθεσμες οφειλές φόρου εισοδήματος, οι
οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς μακροχρόνιου χαρακτήρα (Pension
Obligation )κτλ. γ)Οφειλές οι οποίες εξαρτώνται από την εμφάνιση ή την μη
εμφάνιση ενός ή περισσοτέρων γεγονότων προκειμένου να επιβεβαιωθεί το
πληρωτέο ποσό, οι δικαιούχοι πληρωμής, η ημερομηνία πληρωμής ,όπως και
οι παρεχόμενες εγγυήσεις ( Warranties ).για τα προσφερόμενα προϊόντα ή
υπηρεσίες της επιχείρησης .
Οι υποχρεώσεις όπως ήδη έχω αναφέρει αποτελούν αξιώσεις των πιστωτών
της επιχείρησης πάνω στους οικονομικούς της πόρους ή τα περιουσιακά της
στοιχεία . Μια υποχρέωση αναγνωρίζεται ως οφειλή της επιχείρησης όταν η
επιχείρηση Θα προβεί στην εξόφληση ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού
σε ένα λογικά συγκεκριμένο μελλοντικό χρονικό σημείο για οφειλή ή
υπηρεσίες που έλαβε η επιχείρηση πρόσφατα ή στο παρελθόν. Κάθε
υποχρέωση που εμφανίζεται στον ισολογισμό Θα πρέπει να έχει μια
χρηματική αξία.
Για τον προσδιορισμό της αξίας με την οποία οι υποχρεώσεις θα
εμφανισθούν στον ισολογισμό θα αναφέρω μόνο ότι οι υποχρεώσεις όπως
και οι απαιτήσεις είναι αποτέλεσμα των συναλλαγών της επιχείρησης με
τρίτους , κατά το παρελθόν και εκφράζονται στην αξία πού έχει συμφωνηθεί
για αυτές .Επιπρόσθετα θα παραπέμψω τον αναγνώστη στο προηγούμενο
τμήμα της εργασίας μου ,που αναφέρεται στην αποτίμηση των απαιτήσεων
ως τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού καθώς και στην αποτίμηση
απαιτήσεων , υποχρεώσεων και διαθέσιμων που εκφράζονται σε ξένο
νόμισμα .
(Πηγές : Βιβλιογραφία :Kieso and Weygand Intermediate Accounting.
Δ. Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμοι Α',Β',Γ'.Α.Ιγνατιάδης
.Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμοι Α',Β'. Θεωχαρόπουλος .Ερμηνεία ΚΒΣ.
Πανεπιστημιακές

Παραδόσεις

.Ενοποιημένων

,Α.Ιγνατιάδη ).
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λογιστικών

καταστάσεων

2.5 Η Καθαρή Περιουσία ή Θέση της επιχείρησης : τα στοιχεία που την
συνθέτουν και ο τρόπος αποτίμησης της .
Συνεχίζοντας την ανάλυση και παρουσίαση των στοιχείων που συνθέτουν την
εικόνα του ισολογισμού παρουσιάζω την καθαρή περιουσία ή θέση της
επιχείρησης ( owners equity ) .Η καθαρή Θέση είναι οι αξιώσεις των φορέων
της λογιστικής οντότητας πάνω στα περιουσιακά στοιχεία της. Ισούται με την
διαφορά μεταξύ της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και αυτής των
υποχρεώσεων της. Σε αντίθεση με τις αξιώσεις των πιστωτών έναντι της
επιχείρησης τα δικαιώματα των φορέων αποτελούν μια υπολειμματικοί
αξίωση ( residual interest ), αφού οι αξιώσεις των πιστωτών νομικά Θα
πρέπει να ικανοποιηθούν πρώτες. Οι αξιώσεις των φορέων δεν είναι αξιώσεις
πάνω σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, αλλά αξιώσεις των φορέων
πάνω σε ένα τμήμα του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης το οποίο και απομένει μετά την ικανοποίηση των πιστωτών. Το
μέγεθος αυτού του τμήματος δεν είναι καθορισμένο ή σταθερό αλλά εξαρτάται
από την εκάστοτε αποδοτικότητα της επιχείρησης μέσα στα χρονικά όρια μιας
λογιστικής περιόδου.
Η καθαρή Θέση συντίθεται από δυο κύριες πηγές. Η πρώτη πηγή είναι οι
συνεισφορές των φορέων δηλαδή το συνεισφερόμενο κεφάλαιο το οποίο με
την σειρά του μπορεί να διακριθεί σε αρχικό και συμπληρωματικό. Η δεύτερη
πηγή που συνθέτει την καθαρή θέση είναι τα παρακρατηθέντα κέρδη που
αποτελούνται από τα συσσωρευθέντα κέρδη της επιχείρησης μείον τις ζημιές
χρήσεις και τις αναλήψεις των φορέων οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την
μείωση του μεγέθους της καθαρής Θέσης. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της
καθαρής θέσης της ανωνύμου εταιρίας η καθαρή Θέση διακρίνεται στα
ακόλουθα τμήματα : α) Το μετοχικό κεφάλαιο, ο λογαριασμός αυτός
περιλαμβάνει την ονομαστική αξία των μετοχών που εκδόθηκαν από την
πλευρά της επιχείρησης β) Το επιπρόσθετο καταβληθέν κεφάλαιο εδώ
περικλείεται το επιπλέον χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε πάνω από την
ονομαστική αξία των μετοχών γ) Το συνεισφερόμενο κεφάλαιο που απορρέει
από συναλλαγές μετοχών θησαυροφυλακίου, απόσυρση και μετατροπή
μετοχών δ) Τα παρακρατηθέντα κέρδη, ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει

55

τα μη διανεμηθέντα επιχειρηματικά κέρδη. Προηγούμενα ανέφερα ότι η
καθαρή Θέση αποτελεί μια υπολειμματική αξίωση δηλαδή αντικατοπτρίζει την
αξίωση των φορέων της επιχείρησης στα περιουσιακά στοιχεία που δεν
απαιτούνται από πιστωτές. Γίνεται κατά συνέπεια αντιληπτό ότι η αποτίμηση
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται
'στον ισολογισμό καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτίμηση της καθαρής
Θέσης ή περιουσίας της επιχείρησης .Με άλλα λόγια τα δικαιώματα ή οι
αξιώσεις

των φορέων

δεν

μετρώνται

,ούτε

αποτιμώνται

άμεσα.

Σε

οποιοδήποτε χρονικό σημείο το σύνολο των δικαιωμάτων των φορέων
αποτιμώνται στο ποσό κατά το οποίο τα χρηματικά ποσά που αποδίδονται
στα

περιουσιακά

στοιχεία

υπερβαίνουν

τη

χρηματική

αξία

των

υποχρεώσεων.
(Πηγές : Βιβλιογραφία :Kieso and Weygand Intermediate Accounting.
Δ. Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμοι Α',Β',Ρ.Α.Ιγνατιάδης
.Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμοι Α',Β'. Θεωχαρόπουλος .Ερμηνεία ΚΒΣ.
Πανεπιστημιακές

Παραδόσεις

.Ενοποιημένων

λογιστικών

καταστάσεων

,Α.Ιγνατιάδη ).

2.6 Συγκεντρωτική παρουσίαση του τρόπου προσδιορισμού της αξίας
των στοιχείων που συνθέτουν την επιχείρηση μέσα από την ανάλυση
του ισολογισμού αυτής με βάση το ΕΓΛΣ και τον ΚΒΣ .

1. ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ
•

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

•

Αποσβένονται

είτε

εφάπαξ

ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ

πραγματοποίησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ισόποσα σε μια πενταετία .

ΚΑΙ

ΕΚΔΟΣΗΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ

τους

είτε

κατά

το

έτος

τμηματικά

και

ΔΑΝΕΙΟΥ , ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ,
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,

Τα ποσά εμφάνισης αυτών στον ισολογισμό

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .

αποτελούν έκφραση μη εκττνεύσαντος
κόστους

.

ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

•

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

•

Αποτιμώνται στην τιμή την οποία η επιχείρηση
οφείλει να τις εξοφλήσει.

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΙΜΗ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η' ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ
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•

Οι διαφορές αυτές αποσβένονται σε τμηματικές
ισόποσες δόσεις μέχρι την λήξη της προθεσμίας

ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ” ΔΙΑΦΟΡΕΣ

εξόφλησης του ομολογιακού δανείου .

ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ “ ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

.

ΟΙ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΑΠΟ

ΤΗΝ

•

κανονική διάρκεια του δανείου ή της πίστωσης .

ΠΛΗΡΩΜΗ Η' ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΔΡΧ ΥΠΟΧΡΕΩ
ΣΕΩΝ

ΑΠΟ

ΔΑΝΕΙΟ

Η"

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΣΕ

Αποσβένονται τμηματικά ανάλογα με την υπόλοιπη

Ξ.Ν

ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΥΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΑΓΙΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΑ

“

ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ “

•

ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΙ

ΕΚΔΟΣΗΣ

•

Αποσβένονται

είτε

πραγματοποίησης

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

εφάπαξ
τους ,

κατά

είτε

το

τμηματικά

έτος
και

ισόποσα σε μια πενταετία.
.

ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΚΤΗΣΗ

•

Αποσβένονται

είτε

πραγματοποίησης

ΠΑΓΙΩΝ

εφάπαξ
τους ,

κατά

είτε

το

τμηματικά

έτος
και

ισόποσα σε μια πενταετία.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
•

•

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αποτιμούνται στην αξία της τιμής κτήσης ή του
κόστους

ιδιοκατασκευής

τους

.

Η

αξία

αυτή

προσαυξάνεται με τις δαπάνες προσθήκης και
βελτίωσης

και

μειώνεται

με

το

ποσό

των

αποσβέσεων . Αρθρο 43 ΕΓΛΣ .

•

Στην περίπτωση υποτίμησης της αξίας ενσώματου

•

Σχηματίζεται

η

ανάλογη πρόβλεψη

,

ώστε

η

αποτίμηση του υποτιμημένου στοιχείου να γίνεται

παγίου άσχετα αν αυτό υπόκειται σε απόσβεση ή όχι

στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσης ή

εφόσον η απόσβεση αυτή είναι διαρκής .

κόστους ιδιοκατασκευής

και

της

υποτιμημένης

τρέχουσας τιμής του.

.

ΑΥΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παράγραφος 3 του άρθρου 42 ε του κωδ. Ν.
2190/20,περιπτώσεις β,γ,δ.
Παράγραφος 4 του άρθρου 43 ΕΓΛΣ

•

Η “ ΥΠΕΡΑΞΙΑ “ ΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗ-

•

Αποσβένονται είτε εφάπαξ , είτε τμηματικά και
ισόποσα σε περισσότερες από μια χρήσεις οι

ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ Η ΤΗΝ

οποίες δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη .

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ.
.

ΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

•

χρόνο της παραγωγικής χρησιμότητας κάθε άυλου

ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕ-

στοιχείου

ΩΝ.
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Αποσβένονται σε ισόποσες δόσεις μέσα στον

ΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ .
•

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ

•

Αποσβένονται με ετήσιες αποσβέσεις μέσα στον
χρόνο
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που

καθορίζεται

συμβατικά

για

την

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΩΝ

χρησιμοποίηση

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

κάθε

άυλου

περιουσιακού

στοιχείου .

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ " ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ “ΚΑΙ “ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ

ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΙ

ΜΕ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΕΤΑΞΥ

ΒΑΣΗ

ΤΗΝ

Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η

ΤΙΜΗΣ

ΚΤΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ .

3.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
•
.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΙ

ΛΟΙΠΑ

ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ

ΣΕ

Αποτιμούνται

στην

κατ'είδος

χαμηλότερη

τιμή

μεταξύ τιμής κτήσης και τρέχουσας τιμής .

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ,
Σύμφωνα με τον ΚΒΣ και το ΕΓΛΣ .
•
.

Αποτιμούνται στην κατ'είδος παρούσα αξία τους

ΤΑ ΚΑΘΕ ΦΥΣΗΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ

κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού η

ΕΧΟΥΝ

οποία προσδιορίζεται με βάση το επιτόκιο του κάθε

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

χρεωγράφου ή τίτλου.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ .
Σύμφωνα με τον ΚΒΣ και το ΕΓΛΣ .

•

ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΙ

ΟΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΝ ΑΕ .
•

Αποτιμούνται στην τιμή κτήσης τους .

•

Αποτιμούνται στην μικρότερη τιμή μεταξύ τιμής

Σύμφωνα με τον ΚΒΣ

Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ

κτήσης και τρέχουσας τιμής τους.

•
•

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ

Αποτιμούνται

στη

συνολικά

χαμηλότερη

τιμή

μεταξύ τιμής κτήσης και τρέχουσας τιμής .

Ν. 2076/92 , ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥΣ
Σύμφωνα με τον ΚΒΣ και το ΕΓΛΣ .
•
•

ΚΑΘΕ ΦΥΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ ΣΕ ΞΝ

Αποτιμούνται σε δραχμές με βάση την τιμή του
ξένου νομίσματος την ημέρα κτήσης τους.

Σύμφωνα με τον ΚΒΣ και το ΕΓΛΣ .

4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
•

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
.

Αποτιμούνται στη

κατ' είδος χαμηλότερη

τιμή

μεταξύ τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής

ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

τους , και της τιμής στην οποία η επιχείρηση

Σύμφωνα με το άρθρο 2Θ του ΚΒΣ

μπορεί να τα αγοράσει ή να τα παράγει (τρέχουσα

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 , του άρθρου 43

τιμή αγοράς ή αναπαραγωγής ) κατά την ημέρα
κλεισίματος του ισολογισμού .
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( συνέχεια )

Εάν η τρέχουσα τιμή αγοράς ή αναπαραγωγής
είναι χαμηλότερη από την τιμή κτήσης ή του
ιστορικού κόστους παραγωγής αλλά μεγαλύτερη
από την καθαρά ρευστοποιήσιμη αξία τότε η
αποτίμηση γίνεται με βάση την καθαρά
ρευστοποιήσιμη αξία .

Αποτιμούνται στην πιθανή τιμή πώλησης τους
μειωμένη με τα άμεσα έξοδα που υπολογίζονται ότι
θα πραγματοποιηθούν για την πώληση τους .

ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
Με βάση το ΕΓΛΣ περιπτώσεις 3,4,11,12,13,14 της
παραγράφου 2.2.205 του ΠΔ 1123/80 .

Ακριβώς με τον άνω τρόπο
ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ :

Αποτιμούνται στην τιμή χρησιμοποίησης τους από

A:ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥΣ.

την επιχείρηση .

Β : ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ .

Αποτιμούνται στην πιθανή τιμή πώλησης τους

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ :

A : ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΙΜΗ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ.

Αποτιμούνται στην τιμή του κανονικού προϊόντος

Β : ΕΠΑΝΕΙΣΡΟΗ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥΣ.

στην

Αποτιμούνται

τιμή

της

ά

ύλης

που

υποκαθιστούν .
Γ : ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ .

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΡΧ
Εκφράζονται και αποτιμούνται στην χρηματική αξία

Σύμφωνα με τον ΚΒΣ και το ΕΓΛΣ .

που
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.

συμφωνήθηκε

κατά

τον

χρόνο

πραγματοποίησης τους .
Η αποτίμηση τους δίνεται από την διαφορά μεταξύ
της εισροής και της εκροής διαθεσίμων από και

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΓΟΡΩΝ

προς την επιχείρηση .

ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ .

Εκφράζονται

και

αποτιμούνται

στην αξία που

συμφωνήθηκε γι' αυτές στο παρελθόν .
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.

Αποτιμούνται
προκύπτει

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΚΑΙ

σε

από

δραχμές
την

με

το

μετατροπή

ποσό
του

που
ξένου

νομίσματος :

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΑ

α) Με βάση την επίσημη τιμή του κατά την ημέρα

ΣΕ ΞΝ .

της απογραφής .

Σύμφωνα με τον ΚΒΣ παράγραφοι 6,7 του άρθρου 28

β) Με βάση την επίσημη τιμή του κατά την ημέρα

Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ περίπτωση β', παράγραφοι

κτήσης των χρεογράφων και τίτλων και γενικά των

8, 10 , 11 άρθρο 43 .

στοιχείων του πάγιου ενεργητικού εκτός των
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μακροπρόθεσμων απαιτήσεων και των
αποθεμάτων αγαθών .

•

Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων
ισολογισμό

5. ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Η' ΘΕΣΗ ΤΗΣ

που

περιλαμβάνονται

καθορίζουν σε

μεγάλο

στον

βαθμό

την

αποτίμηση της καθαρής θέσης .

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
•

Καθαρή θέση είναι η υπολειμματική αξίωση των
φορέων της επιχείρησης στα περιουσιακά στοιχεία
που δεν διεκδικούνται από τους πιστωτές .

•

Τα δικαιώματα και οι αξιώσεις των φορέων δεν
μετρώνται

ούτε

αποτιμούνται

οποιαδήποτε χρονικό σημείο

άμεσα

σε

.Το σύνολο των

δικαιωμάτων των φορέων αποτιμούνται στο ποσό
κατά το οποίο τα χρηματικά ποσά που αποδίδονται
στα

περιουσιακά

στοιχεία

υπερβαίνουν

την

χρηματική αξία των υποχρεώσεων .

2.7 Κριτική επί της μεθόδου προσδιορισμού της επιχειρηματικής αξίας :
με βάση το ιστορικό κόστος κτήσης ή το ιστορικό κόστος παραγωγής.
2.7.1 Γενικές παρατηρήσεις .
Γίνεται αντιληπτό από την μέχρι τώρα ανάλυση

μου ότι η

Ελληνική

φορολογική νομοθεσία , το ΕΓΛΣ , η εμπορική νομοθεσία μέσα από τα
νομοθετήματα , κωδ. Ν 2190 / 20 περί ΑΕ , Ν . 3190 / 55 περί ΕΠΕ όπως
αυτά τροποποιήθηκαν από μεταγενέστερα προεδρικά διατάγματα ( π.δ 409 /
80 και 419 / 86 )για να προσαρμοσθούν στις προβλέψεις της τέταρτης
οδηγίας της ΕΟΚ υιοθετούν την άποψη ότι η αποτίμηση των στοιχείων που
συνθέτουν τον ισολογισμό πλην ελάχιστων περιπτώσεων όπως η περίπτωση
των αποθεμάτων θα πρέπει να γίνεται με βάση την αρχή της τιμής κτήσης ή
του ιστορικού κόστους παραγωγής .
Η αρχή αυτή σημαίνει ότι το κόστος κτήσης ( με αγορά , ανταλλαγή ,
παραγωγή ) ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το καταλληλότερο μέγεθος

60

που θα πρέπει να χρησιμοποιείται από την λογιστική προκειμένου να
καταχωρήσει το στοιχείο αυτό , και ότι το κόστος κτήσης θα πρέπει και
μεταγενέστερα να λαμβάνεται υπόψη έστω και όταν η αξία αυτού έχει
μεταβληθεί.
από τα άνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι όροι “ αξία “ και “ κόστος “
συνήθως δεν συμπίπτουν στην λογιστική . Αν για τους σκοπούς της
λογιστικής ως αξία θεωρήσουμε την σε χρήμα έκφραση της εκτιμήσεως των
χρησιμοτήτων ενός αγαθού , το κόστος και η αξία συμπίπτουν , τουλάχιστον
κατά προσέγγιση κατά τον χρόνο κτήσης του αγαθού . Αυτό γιατί υποτίθεται ,
Αν πρόκειται για κτήση π.χ με αγορά , πώς ούτε ο αγοραστής είναι
διατεθειμένος να το απαιτήσει για ένα ποσό το οποίο είναι μεγαλύτερο από
την αξία του , ούτε ο πωλητής είναι διατεθειμένος να το μεταβιβάσει για ένα
ποσό μικρότερο από της αξίας του .
Υπό

κανονικές συνθήκες υποτίθεται ότι το κόστος είναι αξιόπιστη ένδειξη

αξίας του αγαθού κατά τον χρόνο απόκτησης του . Τι συμβαίνει όμως στις
επόμενες περιόδους ; Το πιθανότερο είναι ότι η σύμπτωση μεταξύ κόστους
και αξίας που παρατηρήθηκε κατά τον χρόνο κτήσης να παύσει να υπάρχει
.Αν η τρέχουσα αξία του αγαθού ( αξία σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη
χρονική στιγμή ) είναι μεγαλύτερη από το ιστορικό κόστος του ( κόστος
απόκτησης στο παρελθόν ) η λογιστική θα συνεχίζει να το εμφανίζει στις
λογιστικές καταστάσεις στο ιστορικό κόστος , και επομένως οι λογιστικές
αυτές καταστάσεις δεν θα αποκαλύπτουν το ποσό το οποίο πωλούμενο το
αγαθό αυτό μπορεί να αποφέρει ( Γίνεται αντιληπτή η σχέση μεταξύ τιμής
κτήσης και συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας ) .
Είναι εντελώς λανθασμένη η άποψη που αποδέχονται μερικοί ότι το ποσό με
το

οποίο

ένα

περιουσιακό

στοιχείο

εμφανίζεται

στον

ισολογισμό

ανταποκρίνεται στην πραγματική ή τρέχουσα αξία του .
Αυτό μπορεί να ισχύει για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία όπως τα μετρητά ή
τα αποθέματα εμπορεύσιμων στοιχείων που αγοράσθηκαν λίγο χρόνο πριν
από την κατάρτιση της λογιστικής κατάστασης , αλλά οι περιπτώσεις αυτές
είναι ελάχιστες . Γενικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι όσο μεγαλύτερος ο χρόνος
κατοχής ενός περιουσιακού στοιχείου από την επιχείρηση τόσο μικρότερη
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είναι η πιθανότητα , η αξία με την οποία εμφανίζεται αυτό το περιουσιακό
στοιχείο να συμπίπτει με την τρέχουσα αγοραία αξία του .
Η συνεπής εφαρμογή της αρχής του ιστορικού κόστους υποδηλώνει ότι δεν
θα πρέπει να εμφανίζεται στον ισολογισμό ένα στοιχείο που κατέχει η
οικονομική μονάδα αλλά για την απόκτηση του δεν κατέβαλε κάποιο τίμημα
όπως στην περίπτωση της φήμης και πελατείας εφόσον δεν υπήρχε κάποιο
αντάλλαγμα για την απόκτηση του .
Στο σημείο αυτό τίθεται το εξής ερώτημα : Η εμφάνιση της φήμης και
πελατείας στον ισολογισμό αποτελεί παρέκκλιση από την αρχή του ιστορικού
κόστους ; Η απάντηση είναι αρνητική , αντίθετα πρόκειται για χαρακτηριστική
περίπτωση εφαρμογής της .Η εμφάνιση της σημαίνει ότι κάποιο τίμημα
καταβλήθηκε για την απόκτηση της .

Η περίπτωση αυτή είναι πολύ

συνηθισμένη στην πράξη και προκύπτει όταν μια επιχείρηση μεταβιβάζεται
ως σύνολο .Στην αντίθετη περίπτωση της δημιουργίας της φήμης και
πελατείας από την ίδια την επιχείρηση η εφαρμογή της αρχής του ιστορικού
κόστους θα υπαγόρευε την μη εμφάνιση της , με το επιχείρημα ότι η εμφάνιση
της θα βασιζόταν σε υποκειμενικές εκτιμήσεις που οδηγούν σε παραπλάνηση
των τρίτων . Το στοιχείο του υποκειμενισμού εκλείπει όταν πρόκειται για φήμη
και πελατεία που εξαγοράσθηκε γιατί τότε υπάρχει το αντικειμενικό στοιχείο
της καταβολής τιμήματος .
Η αρχή του ιστορικού κόστους δεν σημαίνει ότι ένα περιουσιακό στοιχείο το
οποίο κατέχεται από την οικονομική μονάδα θα εμφανίζεται στις λογιστικές
καταστάσεις στην αρχική τιμή κτήσης για όσο διάστημα το στοιχείο αυτό θα
βρίσκεται

στην κατοχή

της .Αφού

το

κόστος

κτήσης θα

κατανέμεται

συστηματικά σε όλα τα έτη της εκτιμούμενης αυτής διάρκειας ζωής ή κατοχής
του από την επιχείρηση ( διαδικασία απόσβεσης ) . Η αρχή του ιστορικού
κόστους στην περίπτωση αυτή δεν σημαίνει όπως προηγούμενα σημείωσα τη
διατήρηση αναλλοίωτου του κόστους κτήσης , σημαίνει απλώς ότι το κόστος
λαμβάνεται ως βάση για την κατανομή των ποσών στα έτη της εκτιμούμενης
διάρκειας ζωής του .
Η αρχή του ιστορικού κόστους σημαίνει επίσης ότι ένα γεγονός ή γεγονότα
μπορεί να επηρεάσει δραματικά την πραγματική αξία της επιχείρησης , χωρίς
εντούτοις τα γεγονότα αυτά να εμφανίζονται λογιστικά . Για παράδειγμα αν
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αποχωρήσει ομαδικά από μια ΑΕ το ΔΣ της , στο οποίο αποδιδόταν η μέχρι
τώρα ανοδική πορεία της , χωρίς να αντικατασταθεί από άλλο θεωρητικά
εξίσου ικανό η αξία της επιχείρησης ως σύνολο θα μειωθεί και αυτό θα
εκδηλωθεί με μείωση της αγοραίας τιμής των μετοχών της , που θεωρείται ότι
αποδίδει την εκτίμηση από τους επενδυτές της αξίας της εταιρίας . Το
γεγονός αυτό όμως κατά εφαρμογή της αρχής του ιστορικού κόστους δεν θα
εμφανισθεί λογιστικά .
(Πηγές : Βιβλιογραφία :Δ. Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Λογιστική
τόμοι Α',Β',Γ'.Α.Ιγνατιάδης .Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμοι Α',Β'.Άρθρο,
Damant and David .The Balance Sheet and Company Value .Accountancy
1990).

2.7.2

Τα κυριότερα μειονεκτήματα της μεθόδου αποτίμησης η οποία

στηρίζεται στο ιστορικό κόστος .
Κατά της

αρχής του ιστορικού κόστους έχουν διατυπωθεί επικρίσεις.

Συγκεκριμένα ένα από τα βασικά επιχειρήματα των πολέμιων της είναι , ότι αν
το

ίδιο

περιουσιακό

στοιχείο

αγοράσθηκε

από

πέντε

διαφορετικές

επιχειρήσεις σε πέντε διαφορετικά ποσά και κάθε μια από αυτές το εμφανίσει
με αυτό το διαφορετικό ποσό τότε καταστρέφεται η συγκρισιμότητα των
λογιστικών στοιχείων , ενώ εάν το στοιχείο αυτό εμφανιζόταν στην εκάστοτε
τρέχουσα αξία του τέτοιο πρόβλημα δεν θα υπήρχε , αφού όλες οι
επιχειρήσεις θα το εμφάνιζαν στην ενιαία αυτή αγοραία αξία του .
Μία άλλη επίκριση κατά της αρχής του ιστορικού κόστος και κατά συνέπεια
μιας αποτίμησης η οποία θα στηρίζεται σε αυτήν είναι ότι οι πληροφορίες που
ανακοινώνονται στους επενδυτές και βασίζονται σε αυτό το κόστος είναι
άσχετες για αυτούς : τους επενδυτές δεν τους ενδιαφέρει τι στοίχισαν στην
οικονομική μονάδα στο παρελθόν

τον χρόνο που τα απέκτησε , τα διάφορα

περιουσιακά στοιχεία της , αλλά τι αυτή αξίζει σήμερα , και την πληροφορία
αυτή δεν την δίνουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίσθηκαν με βάση
το κόστος αυτό .

Κάποιες άλλες επικρίσεις που η αρχή του ιστορικού κόστους δέχεται
είναι οι εξής :
Η λογιστική απεικόνιση και κατά επέκταση η αποτίμηση των περιουσιακών
στοιχείων που συνθέτουν τον ισολογισμό με βάση την αρχή αυτή αδυνατεί να
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προσδιορίσει την απώλεια η οποία προκύπτει για την επιχείρηση από τα
χρηματικά διαθέσιμα και τις απαιτήσεις που έχει σε περίοδο πληθωρισμού ,
αφού η επιχείρηση θα εισπράξει τις απαιτήσεις της με φθηνότερο νόμισμα και
με τα χρηματικά διαθέσιμα που διαθέτει θα προμηθευτεί λιγότερα αγαθά .
Η χρήση της αρχής αυτής αδυνατεί να προσδιορίσει την ωφέλεια που
προκύπτει για την επιχείρηση από τις υποχρεώσεις που έχει σε περίοδο
πληθωρισμού αφού η επιχείρηση θα τις εξοφλήσει με φθηνότερο νόμισμα .

Η εφαρμογή του ιστορικού κόστους αδυνατεί να προσδιορίσει το ακριβές
αποτέλεσμα της επιχείρησης αφού οι τιμές πώλησης και το κόστος των
πωλημένων αγαθών που αντιπαραβάλλει δεν εκφράζονται σε νόμισμα της

αυτής αγοραστικής δύναμης .
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται στο εικονικό αποτέλεσμα από την
επίδραση του πληθωρισμού .Η φορολογία του αποτελέσματος αυτού οδηγεί
όπως είναι ευνόητο σε μείωση του κεφαλαίου της επιχείρησης .
(Πηγές: Βιβλιογραφία : Α.Ιγνατιάδη Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμοι Α',Β'.
Δ. Παπαδόπουλος Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμοι Α',Β'. Ε. Σακκέλης, Ο
ισολογισμός των ΑΕ και ΕΠΕ ).

2.7.3 Τα επιχειρήματα που προβάλλονται από τους υποστηρικτές της
αρχής του ιστορικού κόστους.
Στις άνω επικρίσεις και μειονεκτήματα , οι οπαδοί της μεθόδου του ιστορικού
κόστους απαντούν ότι, η υποτιθέμενη αγοραία αξία της επιχείρησης δεν είναι
στην πραγματικότητα παρά η συνθετική εκτίμηση της αξίας αυτής , όπως
προκύπτει από συναλλαγές ( αγοροπωλησίες ) στις μετοχές της , αν
πρόκειται για ανώνυμη εταιρία .από εκεί και πέρα όμως αν ερωτηθούν
συγκεκριμένοι επενδυτές , είναι ενδεχόμενο να θεωρήσουν ότι η τιμή των
μετοχών δεν αποδίδει την αξία της επιχείρησης : ορισμένοι από αυτούς
μπορεί να εκτιμούν ότι οι τιμές των μετοχών είναι υπερτιμημένες , και άλλοι
υποτιμημένες , σε σχέση με την τιμή που κατά την άποψη τους “ οφείλουν “
να έχουν οι μετοχές .
Η υιοθέτηση της αρχής του ιστορικού κόστους βασίζεται στο επιχείρημα ότι
παρέχει ένα σχετικά αντικειμενικό μέτρο για την λογιστική ( σε μια αγορά π.χ
θα υπάρχει η τιμολογιακή αξία ) .Το επιχείρημα αυτό δεν είναι πλήρως
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αντικειμενικό , διότι κάποιες αυθαίρετες παραδοχές είναι ενδεχόμενο να
απαιτούνται στην περίπτωση εφαρμογής της αρχής αυτής .

Σε κάθε

περίπτωση όμως , είναι πολύ περισσότερο αντικειμενικό από ότι η άλλη
εναλλακτική λύσηπης τρέχουσας αξίας , και επιπλέον πολύ ευκολότερο να
καταχωρηθεί και να επαληθευθεί λογιστικά .
Η αποδοχή τη'ς αρχής του ιστορικού κόστους σημαίνει για αυτούς που την
υιοθετούν , συμβιβασμό , μεταξύ των αιτημάτων για δυνατότητα εφαρμογής
μιας αρχής στο πρακτικό πεδίο , για την παροχή με βάση την αρχή αυτή
πληροφοριών που να ενδιαφέρουν τους επενδυτές και άλλες ομάδες
χρηστών , καθώς και για αντικειμενικότητα .

Οι όποιες αρνητικές πλευρές της αρχής του ιστορικού κόστους
μπορούν να μειωθούν σημαντικά αν οι χρήστες των πληροφοριών
γνωρίζουν ότι οι πληροφορίες που τους παρέχονται έχουν βασισθεί στο

κόστος αυτό και να προσπαθούν να κάνουν μόνοι τους τις αναγκαίες
προσαρμογές ώστε να φθάσουν σε εκτίμηση της τρέχουσας αγοραίας αξίας,
αφενός αναλύοντας τρέχουσες πληροφορίες που παρέχονται από εκθέσεις
του ΔΣ της επιχείρησης , και αφετέρου χρησιμοποιώντας μη λογιστικές
πρακτικές .
(Πηγές: Βιβλιογραφία : Α.Ιγνατιάδη Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμοι Α',Β'.
Δ. Παπαδόπουλος Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμοι Α',Β'. Ε. Σακκέλης, Ο
ισολογισμός των ΑΕ και ΕΠΕ. ).

2.8 Προσδιορισμός της επιχειρηματικής αξίας με βάση τις μεθόδους της
τρέχουσας τιμής και της καθαρής αξίας ρευστοποίησης .

2.8.1 Η τιμή ημέρας ή τρέχουσα τιμή.
Ορίσθηκε ως η τιμή στην οποία η οικονομική μονάδα μπορεί να προμηθευτεί
το αγαθό στην αναγκαία η επιθυμητή ποιότητα και ποσότητα , από την
συνηθισμένη ή πλησιέστερη αγορά , κάτω από ομαλές συνθήκες και με τους
όρους που συνήθως αγόραζε η μονάδα .
Οι προϋποθέσεις για να ληφθεί υπόψη η τιμή ημέρας είναι να υπάρχει
οργανωμένη αγορά με επαρκή όγκο συναλλαγών , ώστε οι τιμές που
διαμορφώνονται να είναι αντιπροσωπευτικές του είδους . Συνεπώς έκτακτες
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και

ανώμαλες καταστάσεις που

δεν πληρούν

το

κριτήριο

αυτό δεν

λαμβάνονται υπόψη .
Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις ( συγχώνευση και διάλυση ) ως τιμή
ημέρας νοείται η τιμή στην οποία η μονάδα μπορεί να διαθέσει το αγαθό υπό
ομαλές συνθήκες , μειωμένη κατά τα συνηθισμένα έξοδα διάθεσης ( net
realizable value ).
Ο ΚΒΣ άρθρο 41 ορίζει ότι ως τρέχουσα τιμή νοείται εκείνη στην οποία ο
επιτηδευματίας μπορεί να αγοράσει ή να παράγει το εμπορεύσιμο στοιχείο
κατά την ημέρα της απογραφής στην κατάσταση που βρίσκεται . Ανάλογος
είναι και ο ορισμός ο οποίος προβάλλεται από το ΕΓΛΣ .
Η τιμή ημέρας των εμπορεύσιμων στοιχείων που αγοράζει η επιχείρηση
διαπιστώνεται εύκολα ( πιο σύνθετος είναι ο υπολογισμός του κόστους
αναπαραγωγής ή αντικατάστασης που τείνει να συμπέσει αλλά δεν ταυτίζεται
κατά ανάγκη με την τρέχουσα τιμή ή την τιμή ημέρας ).
Η

χρησιμοποίηση της τιμής ημέρας μπορεί

και αυτή να

γίνει

κατά

διαφορετικούς τρόπους ( ως τιμή αντικαταστάσεως κ.ο.κ ).
Η χρήση της τρέχουσας τιμής προτείνεται από το ΕΓΛΣ , τον ΚΒΣ και από
άλλα νομοθετήματα για την αποτίμηση δηλαδή τον προσδιορισμό της αξίας
των αποθεμάτων σε κάποιες των περιπτώσεων και όχι κατά την διαδικασία
προσδιορισμού της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων για τον λόγο
ότι δεν λειτουργεί μια αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων στην οποία θα
μπορούσε

να

καθορισθεί

η

τρέχουσα

τιμή

(

ή

το

τρέχον

κόστος

αντικατάστασης ) των συγκεκριμένων παγίων περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης .
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2.8.2 Η καθαρή αξία ρευστοποίησης
Έχει ορισθεί ως η τιμή πώλησης του περιουσιακού στοιχείου μειωμένη με τα
έξοδα που υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν για την επίτευξη της
πώλησης .
Θα πρέπει να επισημάνω ότι , ενώ η τιμή πώλησης των αποθεμάτων είναι η
πιθανή τιμή που' η επιχείρηση θα επιτύγχανε στα πλαίσια μιας άγοράς
επαρκώς ανταγωνιστικής και κάτω από συνθήκες ομαλής πορείας των
εργασιών της , η τιμή πώλησης των ενσωμάτων παγίων στοιχείων πρέπει
συνήθως να επιτευχθεί σε μια αγορά

“ ευκαιρίας

“ στην οποία δεν

διαπραγματεύονται στοιχεία που να βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία με τα
στοιχεία που κατέχει η επιχείρηση .
Η εξεύρεση της καθαρής αξίας ρευστοποίησης όπως και η τρέχουσα αξία
των παγίων περιουσιακών στοιχείων παρουσιάζει δυσκολίες .
Το ΕΓΛΣ και ο ΚΒΣ προτείνει την χρήση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας
για την αποτίμηση των αποθεμάτων (ελαττωματικών προϊόντων κτλ )σε
κάποιες των περιπτώσεων ( Βλέπε : εκτενής αναφορά έγινε στο ζήτημα αυτό
στην ενότητα 2.3.3 ).
Κατά κανόνα στην αξία ρευστοποίησης αποτιμώνται τα περιουσιακά στοιχεία
της επιχείρησης που πρόκειται να εκποιηθούν , δηλαδή τα στοιχεία εκτός
εκμεταλλεύσεως , και τα στοιχεία εκμεταλλεύσεως που δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν πλέον από την επιχείρηση .
Μόνο σπάνιες περιπτώσεις όπως η λύση και εκκαθάριση μιας επιχείρησης
θα εξαναγκάσει τα στελέχη μιας επιχείρησης να προχωρήσουν στον όσο το
δυνατό

πιο

ρεαλιστικό

προσδιορισμό

της

αξίας

ρευστοποίησης

των

περιουσιακών στοιχείων και κατά επέκταση της συνολικής περιουσίας της
επιχείρησης .
Ιδιαίτερα στην περίπτωση της λύσης και εκκαθάρισης μιας επιχείρησης κρίνω
αναγκαίο να παρουσιάσω τα εξής : Ως λύση ή διάλυση ( dissolution ) μιας
εταιρίας

,

εννοούμε

την

διακοπή

της

παραγωγικής

λειτουργίας

της

επιχείρησης , δηλαδή της λειτουργίας που κατευθύνεται στην επιδίωξη του
αντικειμένου της , με σκοπό την περάτωση της εταιρίας .Η λύση της εταιρίας
επέρχεται για λόγους που προβλέπονται στον νόμο , ή στο καταστατικό της
εταιρίας και που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την μορφή της εταιρίας .
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Εκκαθάριση (liquidation ) είναι το μεταβατικό στάδιο που διανύει η εταιρία ,
από

την

λύση

της

μέχρι

τον

οριστικό

διακανονισμό

των

εταιρικών

δοσοληψιών που αποβλέπει στην ρευστοποίηση της περιουσίας της εταιρίας,
στην εξόφληση των δανειστών , και στην διανομή στους εταίρους του τυχόν
πλεονάσματος . Δηλαδή η λύση δεν επιφέρει και την εξαφάνιση του νομικού
προσώπου .
Το

όργανο

που

διενεργεί

την

εκκαθάριση

λέγεται

εκκαθαριστής.

Ο

εκκαθαριστής με την ανάληψη των καθηκόντων του οφείλει να προβεί στην
σύνταξη απογραφής της εταιρικής περιουσίας .Βάση της οποίας θα συνταχθεί
ο καλούμενος ισολογισμός εκκαθαρίσεως . Από λογιστικής πλευράς η
εκκαθάριση περιλαμβάνει τα εξής στάδια : α) Την σύνταξη του ισολογισμού
εκμεταλλεύσεως β) του αρχικού ισολογισμού εκκαθαρίσεως . Ο ισολογισμός
εκμεταλλεύσεως συνήθως θα αναφέρεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο από
δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
Παρόλο που ο νόμος δεν περιλαμβάνει διατάξεις που να προσδιορίζουν το
περιεχόμενο του ισολογισμού αυτού , είναι φανερό από την φύση και τον
σκοπό του ισολογισμού αυτού , ότι διαφέρει βασικά και δεν μπορεί να
συνταχθεί με βάση τις αρχές που ισχύουν για τους ισολογισμούς που
συντάσσονται κατά την διάρκεια λειτουργίας μιας επιχείρησης και μέχρι την
λύση της . Οι συντασσόμενοι κατά την διάρκεια της λειτουργίας ισολογισμοί ,
οι αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων σε αυτούς τους ισολογισμούς
σκοπό έχουν να προσδιορίσουν τα κέρδη που μπορεί να διανείμει η εταιρία
χωρίς βλάβη του κεφαλαίου της . Ενώ ο καθορισμός της εταιρικής περιουσίας
αποτελεί δευτερεύοντα σκοπό και γίνεται με βάση την υπόθεση ότι η
επιχείρηση θα εξακολουθήσει να λειτουργεί και στο μέλλον (going concern).
Δηλαδή οι ισολογισμοί εκμετάλλευσης διαπνέονται από τις αρχές της
συντηρητικότητας και της διατήρησης του εταιρικού κεφαλαίου .Αντίθετα ο
ισολογισμός ο ισολογισμός που συντάσσεται κατά την εκκαθάριση σκοπό έχει
τον προσδιορισμό της αξίας των αντικειμένων της εταιρικής περιουσίας , αλλά
ως πραγμάτων των οποίων επίκειται η εκποίηση ,δεν έχει ως σκοπό τον
καθορισμό του διανεμόμενου κέρδους ,αφού κέρδη δεν διανέμονται κατά την
διάρκεια

της

εκκαθάρισης

.Λόγω

της

διαφορετικής

προοπτικής

του

ισολογισμού εκκαθαρίσεως , οι αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων δεν
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υπάγονται σε δεσμευτικές αρχές που καθορίζουν τα πλαίσια αποτιμήσεων
αυτών

κατά την διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης . Οι αποτιμήσεις

στον ισολογισμό εκκαθαρίσεως θα γίνουν με βάση την πραγματική αξία , ή με
βάση

την

αξία ~που

ρευστοποιήσεως

του

πιθανολογείται

να

συγκεκριμένου

εισπραχθεί

κατά

περιουσιακού

το

χρόνο

στοιχείου

ΑνακεφαλαιώνονΥας τα παραπάνω θα πρέπει να πούμε ότι κατά την λύση της
εταιρίας συντάσσονται δύο ισολογισμοί ,ένας ισολογισμός εκμεταλλεύσεως
και ένας ισολογισμός εκκαθαρίσεως που σκοπούς έχει να εμφανίσει την
οικονομική θέση της επιχείρησης εν όψη της επικείμενης ρευστοποίησης των
περιουσιακών στοιχείων της , καθώς και το αποτέλεσμα που πιθανολογείται
να πραγματοποιηθεί από τις εν γένει εργασίες της εκκαθάρισης . Το
αποτέλεσμα αυτό θα προκύπτει από το γεγονός ότι το ίδιο περιουσιακό
στοιχείο θα έχει αποτιμηθεί κατά διαφορετικό τρόπο στους δύο ισολογισμούς
.Εξυπακούεται
διανεμητές,

ότι

διότι

τα αποτελέσματα αυτά

εάν είναι

θετικά

είναι

και

δυνατό

πιθανολογούμενα

είναι

δεν είναι
να

μην

πραγματοποιηθούν κατά την ρευστοποίηση των αντίστοιχων περιουσιακών
στοιχείων .
Τέλος θα πρέπει να πούμε ότι στον αρχικό ισολογισμό εκκαθαρίσεως από τα
ενεργητικά στοιχεία θα εμφανισθούν μόνο εκείνα , που μπορούν εκποιούμενα
να αποδώσουν ένα ποσό , συνεπώς λογαριασμοί που κατά την διάρκεια της
λειτουργίας της επιχείρησης θα εμφανισθούν στο ενεργητικό του ισολογισμού
δεν θα εμφανισθούν στον λογαριασμό εκκαθαρίσεως αφού είναι βέβαιο ότι
κατά την λύση της επιχείρησης δεν έχουν καμία αξία .
(Πηγές: Βιβλιογραφία : Α.Ιγνατιάδη Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμοι Α',Β'.
Δ. Παπαδόπουλος Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμοι Α',Β'. Ε. Σακκέλης, Ο
ισολογισμός των ΑΕ και ΕΠΕ).
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2.9 Τελικά συμπεράσματα .

Αρχή αποτίμησης που διαπερνά

ως η

πλέον κατάλληλη μέσα από τις προτάσεις του ΕΓΛΣ, του ΚΒΣ και της
Εμπορικής

Νομοθεσίας

για

την

επίτευξη

της

επιχειρηματικής

αξιολόγησης .
Έχει γίνει σαφές ότι η διαδικασία αποτίμησης των στοιχείων τα οποία
συνθέτουν την επιχειρηματική εικόνα είναι μια από τις πλέον δύσκολες για την
λογιστική και χρηματοοικονομική θεωρία και πρακτική .
Στην μέχρι τώρα ανάλυση μου έχουν παρουσιασθεί οι προσεγγίσεις και οι
τακτικές που κατά κανόνα προτείνονται και χρησιμοποιούνται από το ΕΓΛΣ ,
τον ΚΒΣ και την Εμπορική Νομοθεσία ( Κωδ. Νόμων και νομοθετήματα
αυτής)

για τον προσδιορισμό της αξίας των στοιχείων τα οποία συνθέτουν

την επιχειρηματική εικόνα :1) Η

Χρήση του κόστους κτήσης (Ιστορικό

Κόστος) 2) Η προσέγγιση της τρέχουσας αξίας ή του τρέχοντος κόστους
αντικαταστάσεως 3)

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία , και έχουν επίσης

παρουσιασθεί με ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα των παραπάνω χειρισμών .
Το ερώτημα το οποίο τίθεται τελικά

είναι : Ποία είναι η περισσότερο

κατάλληλη προσέγγιση ( τακτική ή χειρισμός ) μέσα από αυτές που το
ΕΓΛΣ, ο ΚΒΣ και η εμπορική νομοθεσία (Κωδικοί Νόμων και Νομοθετήματα
αυτής) προτείνουν για τον προσδιορισμό της επιχειρηματικής αξίας με βάση
την πληροφόρηση η οποία παρέχεται από τον ισολογισμό και τις άλλες
λογιστικές καταστάσεις;
Έχει

καταστεί

εμφανές

ότι

η

προσέγγιση

η

οποία

προτείνει

την

χρησιμοποίηση του ιστορικού κόστους ή της τιμή κτήσης απολαμβάνει την
μεγαλύτερη αποδοχή από το ΕΓΛΣ , τον ΚΒΣ και την εμπορική νομοθεσία σε
σχέση

με

τις

άλλες

δυο

προσεγγίσεις

οι

οποίες

προτείνουν

την

χρησιμοποίηση της τρέχουσας τιμής και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας
αντίστοιχα για τον προσδιορισμό της πραγματικής αγοραίας αξίας της
επιχείρησης . Εντούτοις είναι γεγονός ότι η μεμονωμένη χρησιμοποίηση
(εφαρμογή) της προσέγγισης που στηρίζεται στην αρχή του ιστορικού
κόστους οδηγεί τις περισσότερες φορές σε λανθασμένες εκτιμήσεις αξίας ,
όπως σε λανθασμένα αποτελέσματα θα οδηγούσε η μεμονωμένη εφαρμογή
οποιοσδήποτε άλλης εκ των υπολοίπων προσεγγίσεων λόγω των σοβαρών
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μειονεκτημάτων που η εφαρμογή τους επιφέρει ( έχουν δοθεί αναλυτικά σε
προηγούμενα τμήματα της εργασίας μου ) .

Κατά συνέπεια η αρχή αποτίμησης η οποία διαπερνά μέσα από αυτές
που το ΕΓΛΣ ,ο ΚΒΣ, και η Εμπορική Νομοθεσία προτείνουν η οποία με
μεγαλύτερες πιθανότητες θα οδηγήσει στην όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική

εκτίμηση της επιχειρηματικής αξίας είναι μια τροποποιημένη αρχή
κόστους η οποία θα ξεκινά από τις βασικές και υγιείς θεωρητικά αρχές και
παραδοχές του ιστορικού κόστους που σχετίζονται με την συνεχιζόμενη
επιχειρηματική ροή

( going concept of company ) και την ενιαία νομισματική

μονάδα μέτρησης η οποία παρέχει την δυνατότητα άθροισης του κόστους των
περιουσιακών

στοιχείων

που

αποκτήθηκαν

σε

διαφορετικές

χρονικές

περιόδους . Εντούτοις η τροποποιημένη αυτή αρχή θα προσπαθεί μέσα από
παραδοχές και προσαρμογές να ανταποκρίνεται και να αντικατοπτρίζει τις
πραγματικές αγοραίες τιμές οι οποίες ισχύουν κατά την χρονική στιγμή της
εκτίμησης της πραγματικής αγοραίας αξίας της επιχείρησης , λαμβάνοντας
υπόψη τους παράγοντες αυτούς οι οποίοι δυσχεραίνουν κατά κανόνα το έργο
του εκτιμητή όπως ο πληθωρισμός , η οικονομική και τεχνολογική απαξίωση ,
και

προσπαθώντας

παράγοντες

να

συμπεριλάβει

στην

διαδικασία

αξιολόγησης

( στοιχεία ) που συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ομαλή και

επιτυχημένη διεξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως , το
ανθρώπινο δυναμικό , οι σχέσεις της επιχείρησης με τους καταναλωτές ,
διανομείς , προμηθευτές , την φύση του ανταγωνισμού και γενικότερα
περισσότερο ποιοτικούς παράγοντες οι οποίοι δεν προβάλλονται μέσα από
τις λογιστικές καταστάσεις .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :
Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ

3.1 Εισαγωγικές έννοιες επί της προσέγγισης της προεξοφλημένης
ταμειακής ροής .
3.1.1 Γενικές Παρατηρήσεις .
Οι μέθοδοι προσδιορισμού της επιχειρηματικής αξίας που βασίζονται στο
εισόδημα (Income based valuation ) εμπεριέχουν την αξιολόγηση μιας
επιχείρησης στη

βάση

της ικανότητας αυτής για

μελλοντική

επίτευξη

εισοδήματος . Οι μέθοδοι αυτοί θεωρούν την επιχείρηση ως κάτι δυναμικό ,
δηλαδή ως έναν ζωντανό οργανισμό που δημιουργείται,

αναπτύσσεται και

εξελίσσεται. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι μέσα από τις προσεγγίσεις αυτές η
δραστηριότητα της επιχείρησης
Αντίθετα

με

θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Αντίθετα

τις προσεγγίσεις οι οποίες στηρίζονται στην αξία των

ενεργητικών στοιχείων ή μέσων δράσης αυτής ( Asset based valuation ) που
προσδιορίζουν την αξία της επιχείρησης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή
.θεωρώντας αυτήν ως κάτι το μη δυναμικό .

Η προσέγγιση της προεξοφλημένης ταμειακής ροής (discounted cash flow
approach ) επιχειρεί να αξιολογήσει άμεσα τα οφέλη που προκύπτουν για
τους επενδυτές από την συμμετοχή τους στην επιχείρηση . Η δύναμη μιας
τέτοιας προσέγγισης είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί ουσιαστικά σε κάθε
περίπτωση . Εάν οι μελλοντικές ταμειακές ροές προς τους επενδυτές
μπορούν να προβλεφθούν ,

τότε η προσέγγιση της προεξοφλημένης

ταμειακής ροής μπορεί να εφαρμοσθεί .Υπάρχουν εντούτοις τρία δύσκολα
πρακτικά προβλήματα τα οποία πρέπει να ξεπερασθούν για να εφαρμοσθεί η
προσέγγιση αυτή .

Πρώτον , Τα οφέλη προς τους επενδυτές πρέπει να ορίζονται με ακρίβεια ,
αυτό είναι το ευκολότερο πρόβλημα εκ των τριών προς επίλυση . Τα οφέλη
προς τους επενδυτές είναι οι ταμειακές ροές που η επιχείρηση δημιουργεί ,
απαλλαγμένες

από

οποιεσδήποτε

δαπάνες

,

περιλαμβάνοντας

τις

κεφαλαιακές δαπάνες (Capital Expenditures) ,και τις ανάγκες σε κεφάλαιο
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κίνησης (Working Capital) ,αυτές οι ταμειακές ροές πρόκειται να διατεθούν
στους επενδυτές.

Δεύτερον , Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια μέθοδος για την πρόβλεψη των
μελλοντικών ταμειακών ροών

προς τους επενδυτές. Με δεδομένη

την

απεριόριστη ζωή των περισσοτέρων οργανώσεων , αυτό δεν είναι ένα εύκολο
καθήκον .
Μια από τις πλέον πάγιες προσεγγίσεις η οποία θα δοθεί μέσα από την
εργασία μου για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι

η διαίρεση

της διαδικασίας πρόβλεψης των ταμειακών ροών σε δύο στάδια :
Στην διάρκεια του πρώτου σταδίου, λεπτομερής προβλέψεις ταμειακών ροών
θα πρέπει να προετοιμάζονται σε ετήσια βάση .Σε ένα μελλοντικό χρονικό
σημείο και έπειτα από συνεχή επιχειρηματική δραστηριότητα η επιχείρηση
θα έχει φτάσει σε μια κατάσταση σταθερότητας, στην κατάσταση αυτή οι
ταμειακές ροές της επιχείρησης πρόκειται να είναι ικανοποιητικά σταθερές και
προβλέψιμες, απο το σημείο αυτό και στην συνέχεια η εκτίμηση της
επιχειρηματικής αξίας

(η

αξία

αυτή

έχει

επικρατήσει

μέσα

από

την

βιβλιογραφία να ονομάζεται υπολειμματική ή συνεχιζόμενη ) μπορεί να
βασισθεί σε απλοποιημένες τεχνικές και κανόνες ( αναφορά στο ζήτημα της
επιχειρηματικής

κατάστασης

σταθερότητας

γίνεται

στην

συνέχεια

της

προεξόφλησης

των

εργασίας μου ).

Τρίτον

,

θα

πρέπει

να

επιλεγεί

ένα

ποσοστό

προβλεπομένων ταμειακών ροών για όλη την χρονική διάρκεια που διαρκεί η
πρόβλεψη των μελλοντικών καθαρών ταμειακών ροών της επιχείρησης.
Η επιλογή του συντελεστού προεξόφλησης περιπλέκεται από τον συνδυασμό
δύο παραγόντων : α) Η πρόβλεψη των ταμειακών ροών είναι αβέβαιη
γεγονός που
επενδυτές

επιφέρει

ζητούν

αναλαμβάνουν
αβεβαιότητας

με
και

σημαντικό

ένα

ασφάλιστρο

σκοπό
του

κίνδυνο προς τους επενδυτές

την

έναντι

αντιστάθμιση

αναλαμβανομένου

του

κινδύνου

αυτού.

κινδύνου

ο

Εξαιτίας

β)Οι

που
της

συντελεστής

προεξόφλησης ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της
παρούσας αξίας των μελλοντικών ταμειακών ροών θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από το ελεύθερο κινδύνου επιτόκιο κατά το ασφάλιστρο έναντι
του κινδύνου . Ο προσδιορισμός του ακριβούς μεγέθους του ασφάλιστρου
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έναντι του κινδύνου αποτελεί μια από τις πλέον δύσκολες εργασίες στα
πλαίσια της χρηματοοικονομικής. Η δυσκολία αυτή κυρίως αποδίδεται στο
γεγονός ότι τα ασφάλιστρα έναντι του κινδύνου διαφέρουν από κατηγορία σε
κατηγορία χρεογράφων . Για παράδειγμα οι κάτοχοι ομολογιών τυπικά
αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο έναντι των κατόχων κοινών μετοχών , και
αυτό αφού οι ταμειακές ροές που οι πρώτοι αποδέχονται είναι περισσότερο
προβλέψιμες και κατά επέκταση πιο ασφαλής .Για τον λόγο αυτό τα
ασφάλιστρα κινδύνου των ομολογιών είναι μικρότερα από αυτά των κοινών
μετοχών

(Πηγή : βιβλίο Η.Levy and M.Sarmat , Capital Investment and

financial decisions ).
Η προσέγγιση της προεξοφλημένης ταμειακής

ροής στα πλαίσια της

επιχειρηματικής αξιολόγησης είναι κατά συνέπεια παρόμοια με την διαδικασία
λήψη επενδυτικών αποφάσεων που βασίζονται στο κριτήριο της καθαρός

παρούσας αξίας . Όταν αξιολογούμε εάν θα προβούμε ή όχι στην αγορά
ενός νέου εξοπλισμού , η παρούσα αξία των καθαρών ταμειακών ροών που ο
εξοπλισμός αναμένεται να παράγει συγκρίνεται με το κόστος αγοράς αυτού.
Εάν η παρούσα αξία των καθαρών ταμειακών ροών υπερβαίνει το κόστος
αγοράς του εξοπλισμού, ο εξοπλισμός αυτός αγοράζεται διαφορετικά όχι.
Στο πλαίσιο των επιχειρηματικών αποκτήσεων και εξαγορών , η προσέγγιση
της προεξοφλημένης ταμειακής ροής για τον προσδιορισμό της αξίας μιας
επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί ως ο κανόνας της καθαρής παρούσας

αξίας ο οποίος εφαρμόζεται για μια ολόκληρη επιχείρηση . Οι πιθανοί
αγοραστές θα επιλέξουν να αγοράσουν μια επιχείρηση μόνο εάν η παρούσα
αξία των ταμειακών ροών της (υπό εξαγορά επιχείρησης) αναμένεται ότι θα
υπερβεί το κόστος απόκτησης της.
(

Πηγές

:

Βιβλιογραφία

:

Ε.

Brigham

and

L.

Capensky

.Financial

Management. R.Radclife .Investment : Concepts , Analysis and Strategy.
Άρθρο: J.Mason .Accounting for mergers and acquisitions, Accountancy

1990)

3.1.2 Οι ταμειακές ροές ως βάση προσδιορισμού της πραγματικής
αγοραίας αξίας της επιχείρησης .
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Μέσα απο την βιβλιογραφία έχουν προταθεί εναλλακτικές προσεγγίσεις
προσδιορισμού
προσεγγίσεις

της

πραγματικής

αυτές

αγοραίας

χρησιμοποιούν

ως

αξίας

της

επιχείρησης

βάση

προσδιορισμού

,οι
της

επιχειρηματικής αξίας τα μελλοντικά κέρδη της επιχείρησης , τα μερίσματα
των μετοχών αυτών , την αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης .
Τίθεται στο σημείο αυτό το εξής ερώτημα :
Εάν

η

αξία

καθορίζεται

από

τις

ταμειακές

ροές

,

μια

προσέγγιση

προσδιορισμού αξίας που εστιάζεται στα κέρδη ανά μετοχή και κατά
επέκταση στα μερίσματα των επιχειρήσεων είναι λανθασμένη και κατά
συνέπεια απορριπτέα ; Η απάντηση είναι ναι και όχι , εξαρτάται από τι
ορίζουμε ως εστίαση στα κέρδη. Η αλήθεια είναι ότι τα κέρδη και οι ταμειακές
ροές είναι υψηλά συσχετιζόμενα, ιδιαίτερα για μια μακροπρόθεσμη περίοδο.
Θεωρείται βέβαιο ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν σταθερά υψηλά
κέρδη , χρόνο με τον χρόνο επίσης τείνουν να δημιουργούν υψηλές ταμειακές
ροές .
Εξαιτίας αυτής της υψηλής συσχέτισης μεταξύ κερδών και ταμειακών ροών
αρκετά χρηματοοικονομικά στελέχη
εναλλακτικά

Για

αυτούς

χρησιμοποιούν τα δύο αυτά μέτρα

μεγιστοποίηση

των

ταμειακών

ροών

και

μεγιστοποίηση των κερδών είναι συνώνυμα .Το μειονέκτημα της σκέψης
αυτής

είναι

ότι

διαφοροποιούνται,

σε
σε

αρκετές

περιπτώσεις

μικρότερο

βαθμό

τα

βέβαια

δύο
στα

αυτά
πλαίσια

μεγέθη
ενός

βραχυπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα . Για έναν βραχυπρόθεσμο χρονικό
ορίζοντα ,για τον προσδιορισμό της επιχειρηματικής αξίας, είναι προτιμότερο
να χρησιμοποιούνται οι προς διάθεση ταμειακές ροές και όχι τα λογιστικά
κέρδη .
Προσπαθώντας να αντλήσουμε μια αναλογία παραθέτω το εξής παράδειγμα.
Το σκοράρισμα και το νικηφόρο αποτέλεσμα είναι υψηλά συσχετιζόμενα στο
ποδόσφαιρο , για τον λόγο αυτό η εστίαση στο σκοράρισμα δεν θα
αποτελούσε μια λανθασμένη προπονητική τακτική και στρατηγική . Εντούτοις
σκοράρισμα και νικηφόρο αποτέλεσμα δεν είναι πλήρως συσχετιζόμενα . Μια
ομάδα που διαθέτει ισχυρή επίθεση μπορεί να σκοράρει συχνότατα .εντούτοις
μπορεί να

συνεχίζει να χάνει

μια πλειοψηφία παιχνιδιών

στα οποία

συμμετέχει . Το τελικό και ουσιαστικό μέτρο της απόδοσης είναι οι νίκες στα

75

παιχνίδια , όχι τα γκολ που έχουν μπει . Παρομοίως στα πλαίσια του
επιχειρηματικού management, το τελικό μέτρο της επιχειρηματικής απόδοσης
είναι οι προς διάθεση στους μετόχους και τους επενδυτές της επιχείρησης
ταμειακές ροές , και όχι τα αναγραφόμενα στις λογιστικές καταστάσεις κέρδη .
Εάν τα λογιστικά κέρδη είναι υψηλά αλλά οι ταμειακές ροές είναι μικρές η
επιχείρηση θα αξίζει ελάχιστα προς τους επενδυτές της .
Στην

πλειοψηφία

των

περιπτώσεων

μια

αναγγελία

υψηλών

κερδών

συμβαδίζει με την πληροφόρηση αναφορικά με τις ταμειακές ροές της
επιχείρησης . Οι τιμές των μετοχών ανταποκρίνονται στην πληροφόρηση η
οποία σχετίζεται με τις ταμειακές ροές , όχι με την πληροφόρηση η οποία
σχετίζεται με τα κέρδη .Στις επιχειρήσεις όπου η μεγιστοποίηση των
ταμειακών

ροών

και

η

μεγιστοποίηση

των

κερδών

είναι

ουσιαστικά

ισοδύναμη, δεν υπάρχει κάτι το λάθος από την πλευρά της επιχειρηματικής
διοίκησης εάν αυτή για τον προσδιορισμό της αξίας εστιάζεται κυρίως στα
κέρδη (Πηγές : Άρθρο :R. Barfield , Shareholder Value , managing for the
long term . Accountancy 1991).
Παρόλο

αυτά τα άτομα που ασχολούνται

επιχειρηματικής
καταστάσεις

αξίας

όπου

μπορεί

κυρίως σε

να
έναν

με τον προσδιορισμό της

αντιμετωπίσουν
βραχυχρόνιο

προβλήματα

ορίζοντα

τα

σε

κέρδη

διαφοροποιούνται σημαντικά από τις ταμειακές ροές .
Επιπρόσθετα της αλήθειας ότι οι ταμειακές ροές είναι τελικά το στοιχείο που
θα πρέπει να ενδιαφέρει περισσότερο τους επενδυτές, υπάρχει ένας λόγος
που ενισχύει την ιδέα της αποτελεσματικότερης εργασίας των εκτιμητών όταν
αυτή γίνεται με την χρήση του μοντέλου της ταμειακής ροής,

παρά με την

χρησιμοποίηση από την πλευρά τους των λογιστικών κερδών .
Επειδή οι ταμειακές ροές υπολογίζονται από την διαφορά μεταξύ των
χρημάτων που εισρέουν με τα χρήματα που εκρέουν από την επιχείρηση (η
παρουσίαση τους μέσα απο την χρηματοοικονομική δίνεται στην συνέχεια του
κεφαλαίου αυτού )είναι δύσκολο να διαμορφωθούν ανάλογα με τις διαθέσεις
της διοίκησης και κατά συνέπεια να παραποιηθούν .
Από την άλλη πλευρά τα λογιστικά κέρδη υπόκεινται σε προσαρμογές που
συνδέονται με απλούς λογιστικούς χειρισμούς ( π.χ μέθοδοι αποτίμησης του
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τελικού αποθέματος , χρήση αυξημένων αποσβέσεων κατά τα πρώτα έτη
λειτουργίας της επιχείρησης κτλ.).
Εάν και στην μέχρι τώρα ανάλυση μου έγινε σαφές ότι οι ταμειακές ροές και
όχι τα λογιστικά κέρδη αποτελούν την κύρια πηγή προσδιορισμού της
επιχειρηματικής αξίας κρίνω αναγκαίο να παρουσιάσω δύο ουσιαστικές

διαφορές των μέτρων αυτών.
Πρώτον , οι λογιστές επιχειρούν να καταγράψουν τα έσοδα των πωλήσεων
όταν αυτά έχουν σημειωθεί χρονικά ,όπως ακριβώς στην περίπτωση της
πώλησης ενός προϊόντος ή της επιτέλεσης μιας υπηρεσίας . Δυστυχώς τις
περισσότερες φορές υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ του χρόνου
στον οποίο ένα προϊόν

πωλείται και του χρόνου αποπληρωμής του

αντίστοιχου λογαριασμού (απαίτησης) που πιθανόν έχει δημιουργηθεί. Οι
ταμειακές ροές δεν πραγματοποιούνται εάν προηγούμενα δεν έχει καταβληθεί
το αντίστοιχο τίμημα απο τις απαιτήσεις που η πώληση προϊόντων ή η
παροχή

υπηρεσιών συνεπάγεται

.Φυσικά

το

ίδιο

συμβαίνει

και στην

περίπτωση των ταμειακών ροών από το εσωτερικό της οργάνωσης προς τα
έξω , αφού τις περισσότερες φορές η επιχείρηση καθυστερεί την πληρωμή
των πληρωτέων λογαριασμών της . Σε ισορροπία , ως εκ τούτου η απόσταση
ανάμεσα

στον

χρόνο

που

μεσολαβεί

μεταξύ

της

καταχώρησης

των

απαιτήσεων και των κοστών στις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης, και
του χρόνου που μεσολαβεί μέχρι την είσπραξη των μετρητών ή την καταβολή
αυτών από την πλευρά της επιχείρησης έχει ελάχιστη επίδραση στις καθαρές
επιχειρηματικές

ταμειακές

Χρηματοοικονομική

ροές.

λογιστική

(Πηγή:

, τεύχη

Α’

Βιβλιογραφία,
και

Β’.

Α.Ιγνατιάδης
Π.Ευθύμογλου

Χρηματοοικονομική Διοίκηση )

Δεύτερον, οι λογιστές διακρίνουν

τις δαπάνες σε κεφαλαιουχικές (Capital

Expenditures) και σε κυκλοφοριακές δαπάνες ( Current Expenditures ) .Ενώ
οι κυκλοφοριακές δαπάνες δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις αφού αφαιρούνται
άμεσα από τα έσοδα , οι κεφαλαιουχικές δαπάνες υπόκεινται σε απόσβεση
στη διάρκεια του χρόνου . Η λογική του χειρισμού αυτού είναι ότι οι

κεφαλαιουχικές δαπάνες θα πρέπει να απαλείφονται από τα κέρδη
καθώς ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται στην διαδικασία
παραγωγής του εισοδήματος . Από την οπτική γωνία των μετρητών (Cash),
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παρόλο αυτά οι ροές προς το εξωτερικό της οργάνωσης πραγματοποιούνται
με την δημιουργία (εφόσον δημιουργία και καταβολή συμπίπτουν ) των
δαπανών και όχι όταν ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται στην
παραγωγή του εισοδήματος . Έτσι ενώ τα λογιστικά κέρδη απεικονίζονται
απαλλαγμένα από τις αποσβέσεις

,

οι

ταμειακές ροές

υπολογίζονται

απαλλαγμένες των κεφαλαιουχικών δαπανών . Σε έναν πλήρως στατικό
κόσμο στον οποίο δεν υπάρχει ανάπτυξη , πληθωρισμός , και στον οποίο η
οικονομική απαξίωση ισούται

με την λογιστική απόσβεση ,η απόσβεση θα

είναι ίση με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τα λογιστικά κέρδη θα είναι ίσα με
τις ταμειακές ροές ,

αλλά αυτός δεν είναι

ο αληθινός

κόσμος των

επιχειρήσεων ( Πηγή : Β. Cornell , Corporate Valuation ).

3.2 Ορισμός της προσέγγισης της προεξόφλησης της μελλοντικής
ταμειακής ροής στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής θεωρίας .

Η προσέγγιση προσδιορισμού της επιχειρηματικής αξίας που βασίζεται
στην

προεξόφληση των αναμενόμενων

ταμειακών ροών διαμορφώνεται

μέσα απο την χρηματοοικονομική ως εξής :

Καθαρή Ταμειακή Ροή = Εισοδήματα - Κόστη - Επενδύσεις

Η αγοραία αξία της επιχείρησης μέσα απο την προσέγγιση αυτή
δίνεται απο την εξής σχέση :

PV =

FCF ι
(1+r)

+

FCF 2

+.........+ FCF n

(1+r)2

( 1+r )n

PV Free Cash Flow

+

PVji

( 1 )

(1+r)n

PV ( Horizon Value )

Παρατήρηση : Ο τρόπος αυτός υπολογισμού της καθαρής ταμειακής ροής ,
χαρακτηρίζεται ως άμεσος τρόπος προσδιορισμού . Η σχέση (1) εφαρμόζεται
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επίσης και στην περίπτωση προσδιορισμού της επιχειρηματικής αξιολόγησης
όταν η μελλοντικές καθαρές ταμειακές ροές έχουν υπολογισθεί με βάση την
έμμεση μέθοδο προσδιορισμού τους ( η μέθοδος αυτή θα εμφανισθεί στην
συνέχεια της εργασίας μου).

Όπου :

1. FCF

= FI Προβλεπόμενη Καθαρή Ταμειακή Ροή

2. PV η

= Η Υπολειμματική (συνεχιζόμενη)αξία της επιχείρησης στο
τελευταίο έτος του χρονικού ορίζοντα πρόβλεψης των
καθαρών ταμειακών ροών

3. r

= Το κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου των επενδυτών , το οποίο
κατά την διαδικασία της επιχειρηματικής αξιολόγησης θα
πρέπει να ισούται με την ελεύθερη κινδύνου απόδοση της
αγοράς συν το επιπλέον ποσό ασφαλίστρου έναντι του
κινδύνου που ο επενδυτής ή επενδυτές απαιτούν για την
συμμετοχή τους στην συγκεκριμένη επιχείρηση .

4. η

=

Ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης των καθαρών ταμειακών
ροών .

(Πηγές : Βιβλιογραφία : Ε. Brigham and L. Capenski , Principles of corporate
finance . H.Levy and M.Sarmat , Capital investment and financial decisions.
R.Brealy and S.Myers .Principles of corporate finance ).

Αναφορικά με τον τρόπο προσδιορισμού της υπολειμματικής ή συνεχιζόμενης
αξίας μέσα απο την χρηματοοικονομική παρέχονται οι εξής τρεις τρόποι
προσδιορισμού της :

1. PV ( Horizon Value ) =

FCF „ * ( 1+ r)»
r-g
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Η φόρμουλα αυτή προσδιορισμού της υπολειμματικής ή συνεχιζόμενης
αξίας

της

επιχείρησης,

ονομάζεται

φόρμουλα

σταθερής

ανάπτυξης

(Constant Growth Formula ). Για τον υπολογισμό της υπολειμματικής αξίας
χρησιμοποιεί:
Ι.Την προβλεπόμενη καθαρή ταμειακή ροή του τελευταίου έτους του
χρονικού ορίζοντα για τον οποίο ο εκτιμητής έχει προβλέψει τις καθαρές
ταμειακές ροές σε ετήσια βάση (δηλαδή εάν ο χρονικός ορίζοντας καλύπτει
8 έτη πρόβλεψης τότε η προβλεπόμενη καθαρή ταμειακή ροή του έτους 8
θα είναι η αφετηρία για τον προσδιορισμό της υπολειμματικής αξίας).
2. Έναν μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης g ( Long - run growth rate ) της
επιχείρησης.
3. To απαιτούμενο επιτόκιο απόδοσης για τον συγκεκριμένο επενδυτή.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι η εκτίμηση της υπολειμματικής
αξίας μπορεί να αλλάξει δραματικά εάν χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικούς
ρυθμούς ανάπτυξης

g ,ή εάν χρησιμοποιήσουμε διαφορετικούς ρυθμούς

ανάπτυξης αυτής σε σχέση με τα στάδια του κύκλου ζωής της επιχείρησης
δηλαδή αν υποθέσουμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι μεγαλύτερος για τα
πρώτα έτη προσδιορισμού της υπολειμματικής αξίας , και σταδιακά αυτός θα
μειώνεται καθώς η επιχείρηση θα ωριμάζει επιχειρηματικά . Η άποψη αυτή
συνδέεται άμεσα με τις προσεγγίσεις: Της προεξόφλησης των μελλοντικών
μερισμάτων της επιχείρησης και την χρήση διαφορετικών ρυθμών ανάπτυξης
αυτών καθώς και με την προσέγγιση προσδιορισμού της επιχειρηματικής
αξίας η οποία βασίζεται στα επιχειρηματικά κέρδη και στην εξέλιξη αυτών
(Αναλυτική παρουσίαση των προσεγγίσεων αυτών θα γίνει στα επόμενα
κεφάλαια της εργασίας μου ).

2. PV ( Horizon Value )

= P/E *F. Earning

n

* ( 1+ r )"

Η φόρμουλα αυτή προσδιορισμού της υπολειμματικής ή συνεχιζόμενης αξίας
της επιχείρησης χρησιμοποιεί:
Ι.Τα προβλεπόμενα καθαρά κέρδη της επιχείρησης του τελευταίου έτους του
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χρονικού ορίζοντα για τον οποίο ο εκτιμητής έχει σχηματίσει πρόβλεψη
αυτών σε ετήσια βάση .
2. Έναν δείκτη Ρ/Ε , τον οποίο δανείζεται απο μία ώριμη επιχείρηση του ιδίου
βιομηχανικού κλάδου το μέγεθος της

οποίας , ο κύκλος εργασιών και οι

προοπτικές ανάπτυξης της ήταν παρόμοιες με αυτές που η υπό αξιολόγηση
επιχείρηση εμφανίζει την στιγμή προσδιορισμού της επιχειρηματικής αξίας .
3. Το απαιτούμενο επιτόκιο απόδοσης για τον συγκεκριμένο επενδυτή.

3. PV ( Horizon Value )

= Earning t+i

+ PVGO

r

Η προσέγγιση αυτή προσδιορισμού της υπολειμματικής ή συνεχιζόμενης
αξίας συνδέει τον δείκτη Ρ/Ε της επιχείρησης με τις ευκαιρίες μελλοντικής
ανάπτυξης αυτής . Επίσης υποθέτει ότι ότι το χρονικό σημείο απο το οποίο
θα

αρχίσει

η

διαδικασία

υπολογισμού

της

(συνεχιζόμενης)αξίας της επιχείρησης ταυτίζεται χρονικά

υπολειμματικής
με το σημείο

ισορροπίας του ανταγωνισμού της βιομηχανίας (Competitive equilibrium),
δηλαδή το σημείο όπου όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν ωριμάσει
πλέον επιχειρηματικά , και δεν υπάρχουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες
γι'αυτές

ή για τα προϊόντα τους και κατά επέκταση όλες οι μελλοντικές

επιχειρηματικές κινήσεις της αξιολογούμενης επιχείρησης μπορούν αμέσως
να αντιγραφούν απο τους ανταγωνιστές της .
Σε αυτό το χρονικό σημείο η παρούσα αξία των μελλοντικών προοπτικών
ανάπτυξης της επιχείρησης ισούται με το μηδέν .
Γνωρίζουμε ότι η παρούσα αξία σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ή περίοδο
είναι ίση με την αξία κεφαλαιοποίησης των κερδών των επόμενων περιόδων,
συν την παρούσα αξία των

μελλοντικών προοπτικών ανάπτυξης της

επιχείρησης , δηλαδή ισχύει η σχέση :

PV ( Horizon Value ) t = Earning

+ PVGO

t+i

r
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Εάν ισχύει

PVGO = Ο η άνω σχέση γράφεται ως εξής :

PV ( Horizon Value ) t = Earning t+i
r

Υποθέτοντας ότι ο ανταγωνισμός θα φθάσει στο σημείο ισορροπίας στο έτος
8 της περιόδου σχηματισμού ετησίων προβλέψεων απο τον εκτιμητή , ο
προσδιορισμός της υπολειμματικής (συνεχιζόμενης) αξίας της επιχείρησης θα
δίνεται απο την εξής σχέση :

PV ( Horizon Value )

n

= Earning

n+i

* 1/(1+r)n

r
(Όπου n=8 και n+1 = 9

).

Επανερχόμενοι στην σχέση ένα (1) συμπεραίνουμε ότι :
Η πραγματική αξία μιας επιχείρησης PV ισούται με την παρούσα αξία των
καθαρών μελλοντικών ταμειακών ροών της για έναν χρονικό ορίζοντα η ,ο
οποίος ονομάζεται ορίζοντας αξιολόγησης ( Valuation Horizon ) συν την
προβλεπόμενη υττολειμματική (συνεχιζόμενη) αξία της επιχείρησης στο
τέλος του χρονικού αυτού ορίζοντα ανηγμένη σε παρούσα αξία .
(Πηγές : Βιβλιογραφία : Ε. Brigham and L. Capenski , Principles of corporate
finance . H.Levy and M.Sarmat , Capital investment and financial decisions.
R.Brealy and S.Myers .Principles of corporate finance. B .Cornell, Corporate
Valuation ).
Παρατηρήσεις :
1. Οι Προβλεπόμενες Καθαρές Ταμειακές Ροές οι οποίες χρησιμοποιούνται
απο τις άνω σχέσεις προσδιορισμού επιχειρηματικής αξίας θεωρούνται ότι
έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές για τον πληθωρισμό .
2. Αναφορικά με το ζήτημα προσδιορισμού του απαιτούμενου επιτοκίου
απόδοσης του συγκεκριμένου επενδυτή απο την βιβλιογραφία προτείνεται
η χρήση του μοντέλου αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων CAPM.
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3.3 Η διαδικασία προσδιορισμού των καθαρών ταμειακών ροών.
3.3.1 Εισαγωγή .
Η λεπτομερής ανάλυση της προσέγγισης της προεξοφλημένης ταμειακής
ροής , περιλαμβάνει τόσο τον υπολογισμό των ιστορικών ταμειακών ροών της
επιχείρησης όσο και την πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών αυτής .

Οι ιστορικές ταμειακές ροές ( δηλαδή οι ταμειακές ροές προηγουμένων
ετών ) και οι μελλοντικές προβλέψεις αυτών συνδέονται με δύο
τρόπους:
Πρώτον , οι μηχανισμοί προσδιορισμού αυτών είναι πανομοιότυποι . Και στις
δύο περιπτώσεις οι ταμειακές ροές προκύπτουν από την διαφορά των
χρηματικών μονάδων που εισρέουν και εκρέουν από την επιχείρηση σε
ετήσια βάση (λεπτομερής παρουσίαση των καθαρών ταμειακών ροών, άμεση
μέθοδος προσδιορισμού αυτών δόθηκε στην ενότητα 3.2 της εργασίας μου, ο
έμμεσος τρόπος προσδιορισμού τους θα δοθεί στο κομμάτι της εργασίας μου
που

αναφέρεται

στην

τεχνική

προσδιορισμού

των

ιστορικών

και

μελλοντικών καθαρών ταμειακών ροών ).
Δεύτερον , Η ιστορία ( δηλαδή η πορεία των ταμειακών ροών κατά τα
προηγούμενα έτη ) αποτελεί ένδειξη για την πορεία αυτών στο μέλλον.
Επιπρόσθετα το παρελθόν μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ελέγχου για
τον μέλλον . Εάν οι μελλοντικές προβλέψεις διαφέρουν σημαντικά από τις
αποδόσεις της εν λόγω επιχείρησης στο παρελθόν , τότε κρίνεται αναγκαία η
αναθεώρηση των προβλέψεων μας . Φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις όπου το
μέλλον αναμένεται να διαφέρει σημαντικά από το παρελθόν . Χαρακτηριστική
είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται τόσο για τις εισροές όσο και για τις
επιχειρηματικές εκροές όταν η επιχείρηση αρχίζει να διανύει το στάδιο της
ωρίμανσης του κύκλου ζωής της .

3.3.2 Ο υπολογισμός των ιστορικών ταμειακών ροών.
Η απαραίτητη πληροφόρηση για τον υπολογισμό των ιστορικών ταμειακών
ροών εμπεριέχεται στις λογιστικές καταστάσεις του ισολογισμού και των
αποτελεσμάτων χρήσης της επιχείρησης . Η κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης παρέχει δεδομένα αναφορικά με τα έσοδα και τις δαπάνες της
χρονιάς στην οποία αναφέρονται . Η πληροφόρηση που παρέχεται από τον
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ισολογισμό χρειάζεται τόσο στο ξεκίνημα του έτους , όσο και στο τέλος αυτού
για τον υπολογισμό των αλλαγών στις ποσότητες ( μέγεθος ) των ενεργητικών
στοιχείων , όπως κτήρια , εξοπλισμός , καθώς και των μεταβολών στο
κεφάλαιο κίνησης ,~
Ο υπολογισμός των ταμειακών ροών ξεκινά με τον προσδιορισμό των
εσόδων από τις πωλήσεις ο εκτιμητής σιωπηλά υποθέτει ότι η διαφορά της
λογιστικής αξίας των πωλήσεων και της αξίας η οποία τελικά θα εισπραχθεί
είναι μηδαμινή ( για τις περισσότερες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους η
υπόθεση αυτή είναι ουσιαστική , και λογική στην διαδικασία προσδιορισμού
των ταμειακών ροών ) .Εν συνεχεία το κόστος των πωληθέντων προϊόντων ,
οι αποσβέσεις , τα έξοδα πωλήσεων καθώς και τα γενικά διοικητικά έξοδα
πωλήσεως και διοικήσεως αφαιρούνται από τα έσοδα πωλήσεων για να
φθάσουμε στο εισόδημα από τις λειτουργίες της επιχείρησης ( Income from
operation ).Εάν και η απόσβεση δεν αποτελεί χρηματική εκροή θα πρέπει
να αφαιρείται κατά το αρχικό στάδιο της διαδικασίας προσδιορισμού των
καθαρών ταμειακών ροών (έμμεσος τρόπος προσδιορισμού της καθαρής
ταμειακής ροής , προϋποθέτει την αρχική αφαίρεση της απόσβεσης και την
επαναπρόσθεση της σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο ) με στόχο τον ακριβή
προσδιορισμό του ποσού φόρου το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί .Στην
περίπτωση της ύπαρξης εξαιρετικών εισοδημάτων και δαπανών δηλαδή
εισοδήματα

και

δαπάνες οι

οποίες

προέρχονται

εκτός

της ομαλής

δραστηριότητας της επιχείρησης αυτά προστίθενται ( έσοδα ) ή αντίστοιχα
αφαιρούνται ( δαπάνες ) από το λειτουργικό εισόδημα της επιχείρησης .για να
καταλήξουμε στα

κέρδη

προ

φόρων

. Έχοντας καταλήξει

στα προς

φορολόγηση εισοδήματα με τον τρόπο που προηγούμενα αναφέρθηκε , το
επόμενο

βήμα

είναι

ο

προσδιορισμός

των

φόρων

που

πρέπει

να

καταβληθούν . Για τον υπολογισμό του ποσού αυτού απαιτείται η γνώση και η
εφαρμογή του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων . Στην χώρα μας
το ποσοστό αυτό φορολόγησης των επιχειρήσεων ανέρχεται στο 40 % των
προς φορολόγηση κερδών και προβλέπεται να διατηρηθεί στο επίπεδο αυτό
για τα επόμενα έτη (θα πρέπει να σημειώσω ότι το ποσοστό αυτό πριν απο
δύο έτη ανερχόταν σε 35%) . Η εφαρμογή του ποσοστού αυτού δεν είναι
απόλυτα σωστή , ωστόσο κάνει τους ιστορικούς υπολογισμούς συνεπής με
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τις μελλοντικές προβλέψεις , οι οποίες θα βασίζονται σε ένα ποσοστό
φορολόγησης της τάξης του 40 % . Ο χειρισμός που μόλις αναφέρθηκε μας
βοηθά να αντιληφθούμε την σχέση μεταξύ

των ταμειακών

ροών του

παρελθόντος , καιΐων μελλοντικών ταμειακών ροών .
Αφαιρώντας από τα κέρδη προ φόρων το ποσό των φόρων που πρέπει να
καταβληθεί φθάνουμε στα καθαρά λειτουργικά κέρδη μετά φόρων (ΝΟΡΑΤ),
τα κέρδη αυτά διαφέρουν από τις ταμειακές ροές σε τρία σημεία που είναι τα
εξής

:

α)

Η

απόσβεση

που

προηγουμένως

είχε

αφαιρεθεί

για

τον

προσδιορισμό του ποσού φόρου που θα πρέπει να καταβληθεί η οποία όμως
δεν αποτελεί ταμειακή εκροή τώρα επαναπροστίθεται β) Οι καθαρές
αυξήσεις σε κεφάλαιο κίνησης οι οποίες αποτελούν ταμειακή εκροή πρέπει
να αφαιρεθούν, το κεφάλαιο κίνησης ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του
κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων γ) Οι

κεφαλαιακές δαπάνες ( capital expenditures ) θα πρέπει να αφαιρεθούν . Οι
κεφαλαιακές

δαπάνες

αντιπροσωπεύουν

δαπάνες

για

την

αγορά

παραγωγικού εξοπλισμού και οπωσδήποτε το μέγεθος τους διαφέρει από
χρονιά σε χρονιά .
(Πηγές : Βιβλιογραφία : Ε. Brigham and L. Capenski , Principles of corporate
finance . H.Levy and M.Sarmat , Capital investment and financial decisions.
R.Brealy and S.Myers .Principles of corporate finance. B .Cornell, Corporate
Valuation ).

3.3.3 Γιατί κρίνεται αναγκαία η σύνδεση των ιστορικών ταμειακών ροών
με τα μελλοντικά επιχειρηματικά σχέδια της επιχείρησης .
Η σε βάθος κατανόηση των ιστορικών ταμειακών ροών με σκοπό την
εξαγωγή συμπερασμάτων και την χρησιμοποίηση αυτών στην πορεία
προσέγγισης των ταμειακών ροών , προϋποθέτει την συσχέτιση αυτών
(ιστορικών ταμειακών ροών) με τα μελλοντικά επιχειρηματικά σχέδια . Η
κατανόηση της σχέσης μεταξύ των ιστορικών ταμειακών ροών και των

μελλοντικών επιχειρηματικών αναπτυξιακών σχεδίων είναι σημαντική
για την πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών . Χωρίς την γνώση
των βασικών επιχειρηματικών τάσεων είναι πιθανό ότι θα συναντήσουμε
δυσκολίες αναφορικά με την διαδικασία πρόβλεψης και ερμηνείας των
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μελλοντικών

ταμειακών

ροών

.Για

παράδειγμα

ένα

επιχειρηματικό

πρόγραμμα με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης
μπορεί να περιλαμβάνει την δημιουργία ή την μετάβαση της επιχείρησης σε
έναν νέο χώρο δραστηριότητας ( new facility location ) , μια νέα στρατηγική
marketing

που

θα

περικλείει

την

στελέχωση

της

επιχείρησης

με

εξειδικευμένους πωλητές οι οποίοι θα αμείβονται με υψηλούς μισθούς και
επιπρόσθετες προμήθειες επί των πωλήσεων .

Συνέπεια μιας τέτοιας

επιθετικής στρατηγικής θα είναι η αύξηση των εξόδων πωλήσεως και
διοικήσεως
βαθμού

της επιχείρησης . Επιπλέον η επίτευξη του στόχου υψηλού

παραγωγικότητας

είναι

πιθανό

ότι

θα

απαιτήσει

την

αγορά

σύγχρονου παραγωγικού εξοπλισμού δηλαδή υψηλές κεφαλαιακές δαπάνες .
Οι επιχειρηματικές δαπάνες οι οποίες αναφέρθηκαν εξηγούν σε μεγάλο
βαθμό το γιατί οι καθαρές ταμειακές ροές της επιχείρησης εξαρτώνται από τα
επιχειρηματικά σχέδια αυτής καθώς και από μια ακολουθία άλλων γεγονότων
τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν με ιδιαίτερη ακρίβεια όπως για
παράδειγμα η επιχειρηματική πορεία των πελατών της επιχείρησης.
(Πηγές : Η.Levy and M.Sarmat, Capital investment and financial decisions.
B .Cornell, Corporate Valuation ).

3.4 Προσδιορισμός των μελλοντικών ταμειακών ροών .
3.4.1 Εισαγωγή .
Η επιχειρηματική αξία βασίζεται στις μελλοντικές ταμειακές ροές και όχι στις
ιστορικές ταμειακές ροές . Το κυριότερο καθήκον ενός εκτιμητή κατά συνέπεια
είναι ο προσδιορισμός των μελλοντικών ταμειακών ροών της επιχείρησης.
Η διαδικασία αυτή απαιτεί από την πλευρά του εκτιμητή την πλήρη
κατανόηση της επιχείρησης , των προϊόντων της , των πελατών της με στόχο
την πρόβλεψη των στοιχείων τα οποία συνθέτουν τις λογιστικές καταστάσεις
του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης για ένα χρονικό διάστημα
τουλάχιστον 10 έως 15 έτη.
Δυστυχώς η χρηματοοικονομική θεωρία δεν προβλέπει ρητούς κανόνες
αναφορικά με το ζήτημα της δόμησης προβλέψεων για τις μελλοντικές
ταμειακές ροές . Η πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών αποτελεί
περισσότερο αντικείμενο της βιομηχανικής οικονομικής , της λογιστικής , και
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κυρίως της στατιστικής παρά της χρηματοοικονομικής θεωρίας και πρακτικής.
Επίσης η διαδικασία της πρόβλεψης των μελλοντικών ταμειακών ροών
απαιτεί την ύπαρξη από την πλευρά του εκτιμητή ή των εκτιμητών αυτής ενός
υψηλού βαθμού κριτικής ικανότητας ,όπως και ιδιαίτερης προηγούμενης
πρακτικής τριβής και εμπειρίας με αντίστοιχες διαδικασίες στο παρελθόν .
Από τα άνω συνάγεται το συμπέρασμα

γιατί οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί

στην προσπάθειά τους να προσδιορίσουν την πραγματική αγοραία αξία της
επιχείρησης βασιζόμενοι στις καθαρές ταμειακές ροές θεωρούν αυτές
δεδομένες.
Για

να

γίνει

περισσότερο

κατανοητή

η

διαδικασία

πρόβλεψης

των

μελλοντικών ταμειακών ροών κρίνω σκόπιμη την ανάπτυξη μιας ακολουθίας
βημάτων ή σταδίων τα οποία κατά κανόνα θα πρέπει να ακολουθούνται .

3.4.2 Προσδιορισμός του χρονικού ορίζοντα πρόβλεψης ταμειακών
ροών σε ετήσια βάση .
Το πρώτο βήμα στην διαδικασία πρόβλεψης ταμειακών ροών είναι ο
καθορισμός του χρονικού ορίζοντα (συγκεκριμένο σημείο στο μέλλον ) μέχρι
του οποίου οι προβλέψεις των ταμειακών ροών της επιχείρησης πρόκειται να
αναπτυχθούν σε ετήσια βάση.
Θα πρέπει να τονίσω ότι ο τρόπος προσδιορισμού του ακριβή αριθμού ετών
για τον οποίο θα αναπτυχθεί η πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών
της επιχείρησης σε ετήσια βάση δεν ορίζεται απο την χρηματοοικονομική

θεωρία , η επιλογή του είναι τις περισσότερες φορές τυχαία . Εντούτοις μέσα
απο την εκτιμητική πρακτική συνάγουμε τις εξής τακτικές εκτίμησης του :
1. Καθορίζουμε αυτό το μελλοντικό χρονικό σημείο σε άμεση σύνδεση με τα
μελλοντικά επιχειρηματικά σχέδια , και κυρίως με τις εκτιμήσεις του ύψους και
της πορείας των μελλοντικών πωλήσεων .
Έτσι για παράδειγμα συνέπεια της εφαρμογής ενός επιχειρηματικού σχεδίου
με στόχο την απόκτηση υψηλότερων μεριδίων αγοράς για τα προϊόντα της
επιχείρησης, σε συνάρτηση πάντα με τις διαμορφούμενες συνθήκες στην
αγορά αναφορικά με την ζήτηση αυτών θα είναι η αύξηση των πωλήσεων
μέχρι ενός μελλοντικού χρονικού σημείου ύστερα του οποίου αναμένεται ότι η
ζήτηση θα επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα . Αυτό το μελλοντικό χρονικό

87

σημείο ορίζεται ως το τελευταίο σημείο (χρονικά) ανάπτυξης πρόβλεψης
ταμειακών ροών σε ετήσια βάση .
2. Αναπτύσσουμε πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών για ένα
χρονικό διάστημα-μεγαλύτερο των δέκα ετών , μέσα στο διάστημα αυτό
εντοπίζουμε το χρονικό εκείνο σημείο όπου οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές
παρουσιάζουν

το

μεγαλύτερο

εύρος

(

δηλαδή,

διαφορά

μεταξύ

των

προβλεπομένων ταμειακών ροών απο δυο συναπτά έτη ), το έτος αυτό θα
θεωρηθεί ως το τελευταίο έτος του χρονικού ορίζοντα για τον οποίο θα
πρέπει να αναπτυχθεί πρόβλεψη των ταμειακών ροών σε ετήσια βάση .

3.4.3 Πρόβλεψη των μελλοντικών ττωλήσεων, παράγοντες οι οποίοι θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη .
3.4.3.1 Εισαγωγή .
Αφού ο εκτιμητή έχει ορίσει τον χρονικό ορίζοντα της πρόβλεψης επόμενο
σημείο στην διαδικασία πρόβλεψης ταμειακών ροών είναι η πρόβλεψη των

πωλήσεων . Η διαδικασία πρόβλεψης των πωλήσεων σχετίζεται με την
φύση των εργασιών της κάθε επιχείρησης . Στους περισσότερους κλάδους
σήμερα , το κλειδί της επιτυχίας για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε
αυτούς θεωρείται το ύψος των πραγματοποιήσιμων πωλήσεων , και αυτό
αφού η τεχνολογία των περισσοτέρων κλάδων είναι ήδη ανεπτυγμένη , τα
κόστη παραγωγής , τα απαραίτητα κεφάλαια κίνησης και οι απαραίτητες
κεφαλαιακές δαπάνες σχετίζονται άμεσα με τις πωλήσεις . Εάν οι πωλήσεις
μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια τότε η προσέγγιση προσδιορισμού της
επιχειρηματικής αξίας βασιζόμενη στην προεξόφληση των μελλοντικών
ταμειακών ροών μπορεί να εφαρμοσθεί με σημαντική επιτυχία .
Ένα προκαταρκτικό στάδιο της πρόβλεψης των μελλοντικών πωλήσεων είναι
η πρόβλεψη του μελλοντικού ποσοστού πληθωρισμού . Εάν οι μονάδες
(όγκος πωλήσεως )

οι οποίες πωλούνται σε ετήσια βάση παραμείνουν

σταθερές , όπως σταθερές παραμείνουν και οι τιμές των πωλούμενων
αγαθών , τότε οι πώλησες θα αυξάνονται ετησίως με βάση τον ετήσιο ρυθμό
πληθωρισμού . Φυσικά , τόσο οι μονάδες που πωλούνται σε ετήσια βάση ,
όσο και οι τιμές των αγαθών διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο και αυτό θα
πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη .
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Στις μέρες μας μια εκτίμηση για τον πληθωρισμό της τάξης του 5 % θεωρείται
γενικά αποδεκτή από τους εκτιμητές . Ωστόσο την συνέπεια μιας τέτοιας
πρόβλεψης πάντα θα πρέπει να την αξιολογούμε σε σχέση με το εάν αυτή
βρίσκεται σε συμφωνία με τα ποσοστά των επιτοκίων που επικρατούν στην
αγορά .

Στην συνέχεια και αναφορικά με την διαδικασία πρόβλεψης των
πωλήσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: α) Τα προιοντικά
χαρακτηριστικά

περιλαμβανομένων

των

τεχνολογικών

και

ποιοτικών

χαρακτηριστικών καθώς και η σχέση των προϊόντων της επιχείρησης με αυτά
των πρόσφατων αλλά και των μελλοντικών ανταγωνιστών της β) Η ικανότητα
του προϊόντος ή των προϊόντων της επιχείρησης να εξυπηρετούν την κάλυψη
συγκεκριμένων αναγκών όπως και η μετατρεψιμότητα ή εξελιξιμότητα αυτών
ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη και άλλων παρόμοιων ή μη αναγκών και
καταναλωτικών απαιτήσεων

γ)Η ευκολία στην χρήση εάν μιλάμε για ένα

προϊόν υψηλής τεχνολογίας δ) Η ευκαιρία ή η δυνατότητα της επιχείρησης να
βελτιώσει ή να επεκτείνει το προϊόν τεχνολογικά στο μέλλον
στον

οποίο

οι

καταναλωτές

θα

είναι

ασφάλιστρο ποιότητας για το προϊόν

πρόθυμοι
στ)

να

ε) Ο βαθμός

πληρώσουν

ένα

Οι αντίστοιχες τιμές των

ανταγωνιστικών προϊόντων , και το πόσο ευαίσθητοι είναι οι καταναλωτές και
κατά συνέπεια η αγοραστική συμπεριφορά τους στις μεταβολές των τιμών .
Από τα άνω συμπεραίνεται το πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία του
σχηματισμού πρόβλεψης πωλήσεων . Οι αλλαγές σε μια πρόβλεψη

πωλήσεων συχνά οδηγούν σε δραματικές αλλαγές της επιχειρηματικής
αξίας . Επίσης θα πρέπει να σημειώσω ότι η ακρίβεια της πρόβλεψης σε
μεγάλο

βαθμό εξαρτάται από την σε

βάθος γνώση

ζητημάτων που

σχετίζονται με τον κλάδο και την βιομηχανία στην οποία η επιχείρηση
δραστηριοποιείται,

καθώς και των σχέσεων της επιχείρησης

με τους

καταναλωτές , τους προμηθευτές ,την πρόσβαση της στα κανάλια διανομής ,
τη φύση του ανταγωνισμού .
(Πηγές : Βιβλιογραφία : Η.Levy and M.Sarmat , Capital investment and
financial decisions. R.Brealy and S.Myers .Principles of corporate finance. B
.Cornell,

Corporate

Valuation.

H.Levy

Investments Analysis ).
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and

M.Sarmat

.Portfolio

and

3.4.3.2 Η τεχνική πλευρά της διαδικασίας πρόβλεψης πωλήσεων .
Αναφορικά με την τεχνική πλευρά της διαδικασίας πρόβλεψης πωλήσεων η
χρηματοοικονομική θεωρία και πρακτική προτείνει την εξής τακτική :
Σημείο

εκκίνησής

θεωρείται

το

ύψος

των

πωλήσεων

που

πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη ( Ιστορικές πωλήσεις ) και η
εκτίμηση του ρυθμού μεταβολής της τάσης αυτών , εν συνεχεία προτείνεται η
χρήση της μεθόδου προβολής τάσης για τις πωλήσεις αυτές (growth
extrapolation rate ),καθώς και η προβολή τάσης για τον ρυθμό μεταβολής
αυτών ,ο συνδυασμός της προβλεπόμενης τάσης των πωλήσεων , με την
προβλεπόμενη τάση του ρυθμού μεταβολής τους και τον ετήσιο ρυθμό
πληθωρισμού θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένο αριθμητικό αποτέλεσμα .
Θα πρέπει επίσης να σημειώσω ότι η πρόβλεψη θα πρέπει να βρίσκεται σε
συνέπεια με την ιστορική απόδοση της βιομηχανίας στην οποία η επιχείρηση
δραστηριοποιείται . Εάν και θεωρείται αρκετά πιθανό ότι μια επιχείρηση θα
αναπτυχθεί στο μέλλον με έναν μη αναμενόμενο τρόπο αφού το μέλλον σε
καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά απόλυτα το παρελθόν εντούτοις η λογική
αυτή δεν αποτελεί τον καλύτερο τρόπο εκκίνησης στην διαδικασία πρόβλεψης
των πωλήσεων . Από την άλλη πλευρά η αυστηρή προσκόλληση στα
ιστορικά δεδομένα που σχετίζονται με την επιχείρηση και τον κλάδο αυτής
θεωρείται μάλλον μια καχύποπτη τακτική.
Η καλύτερη λύση είναι η αποτελεσματική ανάμιξη μεταβλητών οι οποίες
έπαιξαν ή αναμένεται ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των
πωλήσεων της επιχείρησης .
Ένα επίσης στοιχείο το οποίο θα πρέπει να χαρακτηρίζει την πρόβλεψη
μελλοντικών πωλήσεων είναι η συνέπεια η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζει
αυτήν με την πρόβλεψη στοιχείων και παραγόντων τα οποία εξαρτώνται από
τις πωλήσεις . Από την στιγμή που η πρόβλεψη των πωλήσεων έχει
αναπτυχθεί είναι έπειτα σχετικότερα εύκολο να προβλέψουμε ταμειακές ροές
οι οποίες σχετίζονται και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο
πωλήσεων . Για παράδειγμα η ταχεία αύξηση των πωλήσεων μπορεί σπάνια
να επιτευχθεί χωρίς σημαντικές κεφαλαιακές δαπάνες , και ταυτόχρονη
αύξηση του κεφαλαίου κίνησης .

Κατά συνέπεια εκτιμήσεις οι οποίες

προβλέπουν την ταχύτατη αύξηση των πωλήσεων χωρίς την ταυτόχρονη
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αύξηση των κεφαλαιακών δαπανών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με
δυσπιστία .
(Πηγές : Βιβλιογραφία : Η.Levy and M.Sarmat , Capital investment and
financial decisions^ R.Brealy and S.Myers .Principles of corporate finance. B
.Cornell, Corporate Valuation . Γ. Τσιότρας Διοίκηση παραγωγής ).

3.4.3.3 Η πρόβλεψη του μελλοντικού λειτουργικού κόστους και των
μελλοντικών αποσβέσεων .
Το επόμενο στάδιο στην διαδικασία πρόβλεψης των ταμειακών ροών , και
αφού η διαδικασία πρόβλεψης των μελλοντικών πωλήσεων έχει ολοκληρωθεί
είναι η πρόβλεψη του μελλοντικού λειτουργικού κόστους και η εν

συνεχεία αφαίρεση αυτού από τα έσοδα πωλήσεων .
Το λειτουργικό κόστος αποτελείται από τα εξής στοιχεία: α) το κόστος των
πωληθέντων αγαθών β) τις γενικές διοικητικές δαπάνες γ) τα γενικά έξοδα
πωλήσεως .
Η πρόβλεψη του κόστους πωληθέντων καθώς και των γενικών εξόδων
πωλήσεως και διοικήσεως στηρίζεται στην ανάλυση του ποσοστού που αυτά
αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις πωλήσεις της επιχείρησης . Η εφαρμογή
του ποσοστού αυτού για την δημιουργία πρόβλεψης θα πρέπει πάντα να
εξετάζεται σε συνάρτηση με το μέσο ποσοστό αυτών για τις περισσότερες
επιχειρήσεις του κλάδου , καθώς και με τα επιχειρηματικά σχέδια της
οργάνωσης . Έτσι ένα σχετικά υψηλό

ποσοστό μπορεί να αποδοθεί στις

φιλόδοξες προσπάθειες της επιχείρησης για αύξηση του μεριδίου αγοράς της,
όταν όμως μια επιχείρηση ωριμάζει και η παραγωγική της ικανότητα
προσεγγίζει υψηλά επίπεδα , η διοίκηση της επιχείρησης είναι φυσικό να
προσδοκά την μείωση των ποσοστών αυτών σε φυσιολογικά επίπεδα . Στην
συνέχεια ο πολλαπλασιασμός του ποσοστού του κόστους πωληθέντων ως
προς τις πωλήσεις , του ποσοστού των γενικών διοικητικών δαπανών ως
προς τις πωλήσεις με την πρόβλεψη των πωλήσεων η οποία έχει ήδη
αναπτυχθεί

μας

δίνει

το

ακριβές

μέγεθος

του

μελλοντικού

κόστους

πωληθέντων , των γενικών διοικητικών δαπανών καθώς και των δαπανών
πώλησης .
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Η πρόβλεψη των μελλοντικών αποσβέσεων περιλαμβάνει την πρόβλεψη
για μελλοντική απόσβεση του εξοπλισμού που αγοράσθηκε πριν από το
αρχικό χρονικό σημείο αναφοράς για την πρόβλεψη που δημιουργείται ,
όπως και πρόβλεψη αποσβέσεων πάνω στις αναμενόμενες νέες επενδύσεις
οι οποίες θα δημιουργηθούν σε συμφωνία με τα γενικότερα επιχειρηματικά
πλάνα της επιχείρησης . Έτσι η επένδυση Οε νέο εξοπλισμό θα πρέπει πάντα
να εξετάζεται σε σχέση με την μελλοντική πορεία των πωλήσεων της
επιχείρησης και την παραγωγική ικανότητα αυτής .

3.4.3.4 Από τα λειτουργικά έσοδα της επιχείρησης στον υπολογισμό της
μελλοντικής καθαρής ταμειακής ροής .
Η αφαίρεση του κόστους των πωληθέντων αγαθών , των γενικών εξόδων
πωλήσεως και διοικήσεως καθώς και των αποσβέσεων μας οδηγεί στην

πρόβλεψη του μελλοντικού εισοδήματος από τις λειτουργίες της
επιχείρησης. Συνεχίζοντας την ανάλυση με στόχο τον προσδιορισμό των
προς φορολογία εισοδημάτων ο αναλυτής ή ο εκτιμητής θα πρέπει να
αφαιρέσει ή να προσθέσει από το λειτουργικό εισόδημα
(προστίθενται)

και

τις δαπάνες

(αφαιρούνται)

οι οποίες

τα εισοδήματα
κατά

κανόνα

προέρχονται έξω από την ομαλή δραστηριότητα της επιχείρησης αφού αυτά
θα πρέπει να αξιολογούνται χωριστά από τις ταμειακές ροές της επιχείρησης .
Αναφορικά

με τον χειρισμό των εμπορεύσιμων χρεογράφων

και των

μετρητών θεωρείται κατά κανόνα αποδεκτό ότι η διοίκηση μιας επιχείρησης
θα διατηρεί αυτό το ύψος χρεογράφων
ρευστότητα

για

την

αντιμετώπιση

των

που θα της εξασφαλίζει επαρκή
τρεχουσών

όσο

και

κάποιων

απρόοπτων υποχρεώσεων . Ο εκτιμητής θα πρέπει να υπολογίσει το
ποσοστό των χρεογράφων ως προς τις πωλήσεις εν συνεχεία γνωρίζοντας
το ποσοστό απόδοσης κατά μέσο όρο των χρεογράφων αυτών μπορούμε να
προβλέψουμε για κάθε έτος το εισόδημα από επενδύσεις σε χρεόγραφα
πολλαπλασιάζοντας

το

ποσοστό

των χρεογράφων

που

κατά

κανόνα

διατηρούνται από την επιχείρηση ως προς τις πωλήσεις του αρχικού έτους
πρόβλεψης με την πρόβλεψη των πωλήσεων για το κάθε έτος που
ακολουθεί, εφαρμόζοντας το μέσο ποσοστό απόδοσης των χρεογράφων
όπως αυτό διαμορφώνεται στην αγορά .

92

Μετά από την πρόσθεση των προβλεπόμενων μελλοντικών εισοδημάτων από
την κράτηση του αναγκαίου ύψους χρεωγράφων,
προβλεπόμενων μελλοντικών εξαιρετικών εισοδημάτων

την πρόσθεση των
και την αντίστοιχη

αφαίρεση των εξαιρετικών μελλοντικών δαπανών στις περιπτώσεις που η
χρηματοοικονομική διοίκηση της επιχείρησης ή ο πιθανός εκτιμητής επιθυμεί
να κάνει την πρόβλεψη για τα εισοδήματα και τις δαπάνες που προέρχονται
έξω από την ομαλή δραστηριότητα της επιχείρησης καταλήγουμε στα

ττροβλεττόμενα κέρδη προ φόρων ( ΕΒΙΤ ).
Τα επιχειρηματικά κέρδη προ φόρων μετρούν την δύναμη των κερδών της
επιχείρησης πριν την καταβολή των πληρωμών προς το κράτος , τους
επενδυτές , τις αγορές κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και την πραγματοποίηση
των άλλων κεφαλαιουχικών επενδύσεων και δαπανών , καθώς και της
επιπλέον εισφοράς σε κεφάλαιο κίνησης το οποίο είναι απαραίτητο για την
ομαλή διεξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας .
Συνεχίζοντας την παρουσίαση της προσέγγισης προεξοφλημένης ταμειακής
ροής

ο

εκτιμητής

εφαρμόζοντας

το

ετήσιο

ποσοστό

φορολόγησης

επιχειρηματικών κερδών προσδιορίζει το μέγεθος των φόρων .
Η αφαίρεση του ποσού φόρων από τα κέρδη προ φόρων οδηγεί στα καθαρά
κέρδη μετά φόρων (ΝΟΡΑΤ).
Όπως έχει ειπωθεί προηγούμενα υπάρχουν τρία σημεία τα οποία χωρίζουν
τα κέρδη μετά φόρων από την καθαρή ταμειακή ροή , αυτά είναι : α)Οι
αποσβέσεις

β)Οι

ανάγκες

σε

κεφάλαιο

κίνησης

γ)Οι

επιπρόσθετες

κεφαλαιακές δαπάνες . Οι αποσβέσεις που προηγούμενα είχαν αφαιρεθεί για
τον προσδιορισμό των προς φορολόγηση κερδών τώρα επαναπροστίθενται
αφού δεν αποτελούν ταμειακή εκροή . Η αναμενόμενη αύξηση των αναγκών
σε κεφάλαιο κίνησης αφαιρείται . Το κεφάλαιο κίνησης σχετίζεται με τις
πωλήσεις , έτσι μια μελλοντική αύξηση των πωλήσεων θα προκαλέσει
επιπρόσθετες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης μέχρι το ποσοστό που το
κεφάλαιο κίνησης κατά μέσο όρο αντιστοιχεί στον κλάδο που η επιχείρηση
δραστηριοποιείται

.

Τέλος εκπίπτονται οι

προβλεπόμενες

κεφαλαιακές

δαπάνες για να καταλήξουμε στις καθαρές ταμειακές ροές .
Οι

καθαρές

ταμειακές

ροές

μιας

επιχείρησης

αντιπροσωπεύουν

τις

χρηματικές μονάδες οι οποίες θα διατεθούν από την πλευρά της επιχείρησης
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για την πληρωμή των επενδυτών για κάθε ένα από τα επόμενα έτη για τα
οποία διαρκεί η πρόβλεψη ( αναφορά στο ζήτημα προϋπολογισμού των
μελλοντικών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και σε αυτό του προϋπολογισμού
των μελλοντικών κεφαλαιακών δαπάνών γίνεται στην συνέχεια της εργασίας
μου ).
(

Πηγές

:

Βιβλιογραφία

:

Ε.

Brigham

and

L.

Capensky

.Financial

Management. R.Radclife .Investment : Concepts , Analysis and Strategy.
Άρθρο: J.Mason .Accounting for mergers and acquisitions, Accountancy
1990).
To ζήτημα προϋπολογισμού των μελλοντικών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης
και του προϋπολογισμού των μελλοντικών κεφαλαιακών δαπανών Θίγεται
στην συνέχεια της εργασίας μου

3.4.4 Προϋπολογισμός μελλοντικών κεφαλαιακών δαπανών και
αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης .
Η

έννοια

του

κεφαλαίου

κίνησης

σχετίζεται

άμεσα

με

τον

τρόπο

χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης . Μέσα απο την
χρηματοοικονομική

παρέχονται

τρεις

τρόποι

χρηματοδότησης

της

επιχειρηματικής δραστηριότητας :
1. Με κεφάλαια τα οποία προέρχονται απο την ίδια την επιχείρηση
(αυτοχρηματοδότηση ) .
2. Με κεφάλαια τα οποία προέρχονται απο τον επιχειρηματία , και απο
εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης ( δανειακά κεφάλαια ) .
3. Με

κεφάλαια

τα

οποία

προέρχονται

απο

τις

δραστηριότητες

της

επιχείρησης ( γνήσια αυτοχρηματοδότηση ).
Το ύψος των κεφαλαίων απο τις εργασίες της επιχείρησης ονομάζεται
συνήθως και καθαρό κεφάλαιο κίνησης .
Η πρόβλεψη των χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης , δηλαδή το
ύψος των κεφαλαίων που η επιχείρηση θα χρειασθεί για την επιχειρηματική
της δραστηριότητα ξεκινάει με την πρόβλεψη της ζήτησης των προϊόντων που
παράγει ή σκοπεύει να ξεκινήσει την παραγωγή τους στο άμεσο μέλλον .
Η πρόβλεψη ζήτησης για τα υπάρχοντα προϊόντα επιτυγχάνεται μέσα απο
την χρησιμοποίηση στατιστικών τεχνικών και μεθόδων ( στο ζήτημα αυτό έχει
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γίνει αναφορά σε προηγούμενο σημείο της εργασίας μου ). Για την πρόβλεψη
ζήτησης μελλοντικών προϊόντων προτείνεται η χρήση της τεχνικής έρευνας
αγοράς (Marketing Research ).
Με βάση την πρόβλεψη της ζήτησης , μονάδες προϊόντος, προσδιορίζεται ο
κεφαλαιουχικός εξοπλισμός που χρειάζεται η επιχείρηση και κατά επέκταση
το

ύψος

των

απαραίτητων

κεφαλαιακών

δαπανών.

Τό

μέγεθος των

κεφαλαιακών δαπανών επίσης εξαρτάται από το επίπεδο της υπάρχουσας
παραγωγικής ικανότητας

της

επιχείρησης , και την ικανότητα αυτής να

καλύψει την προβλεπόμενη αύξηση των πωλήσεων .Για τον προσδιορισμό
του ακριβή ύψους των κεφαλαιακών δαπανών η χρηματοοικονομική προτείνει
μια

διαδικασία

πρόβλεψης

αυτών

μέσα

στα

πλαίσια

της

ευρύτερης

πρόβλεψης των αναγκαίων επιχειρηματικών κεφαλαίων ( Capital Budget).
Τα κυριότερα στάδια της διαδικασίας αυτής είναι τα εξής:
1. Σαφής ορισμός των μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών στόχων ( ύψος
πωλήσεων

,

μερίδια

αγοράς

,

απόδοση

επί

των

κεφαλαίων).Οι στόχοι αυτοί λειτουργούν ως ένας

επενδεδημένων

οδηγός στην πορεία

εφαρμογής των επιχειρηματικών σχεδίων και αποφάσεων .
2. Έρευνα για τον εντοπισμό των πλέον επικερδή τρόπων χρήσης των
κονδυλίων

που

σχετίζονται

με

τις

κεφαλαιακές

επενδύσεις

και

κατ'επέκταση τις κεφαλαιακές δαπάνες .
3. Την ανάπτυξη προβλέψεων και προϋπολογισμών απο τα λειτουργικά
τμήματα του μάρκετινγκ (marketing ) , χρηματοοικονομικής ( finance ) ,
παραγωγής ( production ) της επιχείρησης .
4. Τον έλεγχο των επιμέρους προϋπολογισμών ( βλέπε . 3 ), την ενοποίηση
και ενσωμάτωση αυτών με το σύστημα πληροφοριών της επιχείρησης .
5. Την οικονομική αξιολόγηση εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων , μαζί
με την ταυτόχρονη χρήση των αξιολογήσεων απόδοσης προηγουμένων
επενδυτικών προτάσεων .
Για τον λόγο ότι ο κεφαλαιακός εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί στην
επιχείρηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους τα κεφάλαια που
θα

χρησιμοποιηθούν

για

την

απόκτηση

του

θα

πρέπει

να

είναι

μακροπρόθεσμα δηλαδή για την κάλυψη των κεφαλαιακών δαπανών θα
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πρέπει να χρησιμοποιηθούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια
καθώς και ίδιο κεφάλαιο .
Όμως η απόκτηση του κεφαλαιακού εξοπλισμού δεν οδηγεί στην παραγωγή
του προϊόντος γιαπην παραγωγή αυτού χρειάζεται επίσης η αγορά πρώτων
και βοηθητικών υλών , η πρόσληψη εργατών κ.λ.π. Από την άλλη πλευρά η
πώληση του προϊόντος απαιτεί την παροχή πίστωσης προς τους πελάτες .

Το ύψος του κεφαλαίου που χρειάζεται η επιχείρηση για την παραγωγή
και την πώληση του προϊόντος καλείται κεφάλαιο κίνησης . Για τον
προσδιορισμό του ακριβού ύψους αυτού απαιτούνται τα εξής :
1. Πρόβλεψη του κόστους παραγωγής ( άμεσο κόστος και γενικά βιομηχανικά
έξοδα ).
2. Γνώση των όρων παροχής πίστωσης προς τους πελάτες της επιχείρησης .
3. Γνώση των όρων παροχής πίστωσης που απολαμβάνει η επιχείρηση απο
τους προμηθευτές της .
4. Γνώση

του

ελάχιστου

ύψους μετρητών και αποθεμάτων που είναι

απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας .
Τόνισα προηγούμενα ότι η χρηματοδότηση του κεφαλαιακού εξοπλισμού και
κατά επέκταση η κάλυψη των κεφαλαιακών δαπανών θα πρέπει να γίνεται με
μακροπρόθεσμα κεφάλαια .
Η χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης εξαρτάται απο την φύση της
ζήτησης του προϊόντος δηλαδή εάν είναι διάρκειας ή προσωρινή . Η ζήτηση
του προϊόντος είναι διάρκειας όταν για ορισμένο αριθμό μηνών ή

ετών

παραμένει στο ίδιο ύψος . Δηλαδή εάν η ζήτηση είναι ίση με 2000 μονάδες για
το 1996 , θα είναι ίδια και για το 1997 , 1998 , 1999, κ.λ.π.
Στην περίπτωση αυτή ότι κεφάλαια η επιχείρηση χρειαζόταν για το 1996 , θα
χρειάζεται και το 1997,1998,1999,2000, κ.λ.π . Αυτό το κεφάλαιο κίνησης
ονομάζεται μονιμότερου χαρακτήρα και θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί απο
μακροπρόθεσμα κεφάλαια .
Η ζήτηση ενός προϊόντος είναι προσωρινή όταν για μια χρονική περίοδο είναι
πάνω απο το κανονικό επίπεδο και το επόμενο έτος επανέρχεται σε
φυσιολογικά επίπεδα . Το κεφάλαιο κίνησης που απαιτείται για την κάλυψη
της ζήτησης αυτής ονομάζεται προσωρινό κεφάλαιο κίνησης και θα πρέπει να
χρηματοδοτηθεί απο βραχυπρόθεσμα κεφάλαια .
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(Βιβλιογραφία: Η .Levy and Μ. Sarmat .Capital Investment

and Financial

decisions. Δ Παπαδόπουλός .Αξιολόγηση Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου ).

3.4.5 Έλεγχος συνέπειας και εφαρμογή ανάλυσης ευαισθησίας επί των
καθαρών μελλοντικών ταμειακών ροών .
Τα τελευταία στάδια της ανάλυσης που βασίζεται στην' ταμειακή ροή
απαιτούν: α) Τον έλεγχο συνέπειας της πρόβλεψης των ταμειακών ροών,
κάτι τέτοιο τις περισσότερες φορές κρίνεται σκόπιμο αφού τα επιμέρους
στοιχεία τα οποία συνθέτουν την πρόβλεψη ταμειακής ροής γίνονται όχι
ταυτόχρονα και τις περισσότερες φορές από διαφορετικά άτομα . Ακόμα
έλεγχος της συνέπειας θα πρέπει να γίνεται και αναφορικά με την απόδοση
και την επίδοση της επιχείρησης στο παρελθόν αφού μια ιδιαίτερα υψηλή
απόκλιση

στα

αποτελέσματα

μεταξύ

αυτών

της

πρόβλεψης

και

της

προϊστορίας τις περισσότερες φορές εξηγείται ως ασυνέπεια .
β) Την εφαρμογή της ανάλυσης ευαισθησίας στην πρόβλεψη των

ταμειακών ροών.
Οι μεταβλητές ή υποθέσεις της προσέγγισης προεξοφλημένης ταμειακής
ροής για να θεωρούνται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο θα πρέπει να εκπληρούν
δυο συνθήκες . Η πρώτη είναι αυτή η οποία θέλει κάποιες από τις υποθέσεις
να είναι σημαντικές με την έννοια ότι μια αλλαγή της τιμής τους θα έχει
σημαντική επίπτωση στην πρόβλεψη των ταμειακών ροών .Η δεύτερη
συνθήκη απαιτεί την ύπαρξη μιας μεγάλης έκτασης μεταβλητών οι οποίες
μπορούν να αλλάξουν .
Στις περισσότερες των περιπτώσεων τα έσοδα από τις πωλήσεις αποτελούν
την βασική πηγή ταμειακών ροών .Επιπλέον οι περισσότερες εκταμιεύσεις
μετρητών σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις πωλήσεις .Έτσι γίνεται άμεσα
αντιληπτό ότι οι αλλαγές στην πρόβλεψη των πωλήσεων προκαλούν

αλλαγές στην πρόβλεψη των καθαρών ταμειακών ροών .Επιπλέον σε ότι
αφορά την πρόβλεψη πωλήσεων για τις μικρές επιχειρήσεις , ο βαθμός
δυσκολίας για την ακριβή επίτευξη αυτών είναι ιδιαίτερα μεγάλος . Για την
αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει
να επιλέγει μεγαλύτερο του ενός επιπέδου πρόβλεψης πωλήσεων τα οποία
θα περιλαμβάνουν τόσο απαισιόδοξες όσο και αισιόδοξες εκτιμήσεις .
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Αναφορικά με τα κόστη ,μια διαφοροποίηση στο κόστος των πωληθέντων
αγαθών ,

των γενικών διοικητικών δαπανών

,καθώς και των εξόδων

πωλήσεως έχει έντονη επίδραση στην πρόβλεψη της καθαρής ταμειακής
ροής . Ένα ποσοστό εξόδων που διαφέρει σημαντικά από τον μέσο όρο του
κλάδου θεωρείται μη λογικό .Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στο ζήτημα των
κεφαλαιακών δαπανών και του κεφαλαίου κίνησης . Εάν και ο χρόνος
πραγματοποίησης των επιπρόσθετων κεφαλαιακών δαπανών

,όπως και ο

σχηματισμός των επιπρόσθετων κεφαλαίων κίνησης αποτελούν αντικείμενο
διαφοροποίησης

από

επιχείρηση

σε

επιχείρηση

, εντούτοις

ο

προγραμματισμός των επενδύσεων καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την
πρόβλεψη

πωλήσεων.

προβλεπόμενα

επίπεδα

Εάν
τα

οι πωλήσεις
σχέδια

των

αποτύχουν να
κεφαλαιακών

φθάσουν

τα

δαπανών

και

επενδύσεων είναι σίγουρο ότι θα μεταβληθούν . Το κεφάλαιο κίνησης είναι
ακόμη περισσότερο εξαρτημένο από τις πωλήσεις και την παραγωγή . Εάν
δεν πραγματοποιηθούν νέες πωλήσεις τότε ούτε τα αποθέματα

,

οι

πληρωτέοι λογαριασμοί καθώς και οι εισπρακτέοι λογαριασμοί πρόκειται να
αλλάξουν .
Τελειώνοντας γίνεται αντιληπτό ότι τις περισσότερες φορές μια σύντομη αλλά
ποιοτική ανάλυση ευαισθησίας σε άμεση συνάρτηση με την πρόβλεψη των
πωλήσεων

αποτελεί

καθοριστικό

παράγοντα

προσδιορισμού

της

επιχειρηματικής αξίας . Στο βαθμό τον οποίο οι εξωτερικοί εκτιμητές δίνουν
εντελώς διαφορετικές εκτιμήσεις , η διαφορετική αυτή πρόβλεψη ή οι
διαφορετικές προβλέψεις οφείλεται κυρίως στην διαφωνία τους για το ύψος
των πωλήσεων . Θα πρέπει επίσης να σημειώσω αναφορικά με το ζήτημα
της ακρίβειας που θα πρέπει να χαρακτηρίζει μια πρόβλεψη πωλήσεων ότι
ακόμη και όταν αυτή γίνεται από άτομα τα οποία διαθέτουν γνώση της
επιχείρησης και της βιομηχανίας γενικότερα σίγουρα θα εμφανίζει μια
παρέκκλιση από την πραγματικότητα .
(Πηγές : Βιβλιογραφία : Η.Levy and M.Sarmat , Capital investment and
financial decisions. R.Brealy and S.Myers .Principles of corporate finance. B
.Cornell, Corporate Valuation . Γ. Τσιότρας Διοίκηση παραγωγής )
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3.5 Κριτική της προσέγγισης προσδιορισμού της συνεχιζόμενης
ή υπολειμματικής επιχειρηματικής αξίας με βάση την υπόθεση της
σταθερής ανάπτυξης των ταμειακών ροών , και προσαρμογή αυτής σε
συνθήκες πληθωρισμού.
Παρά την επίδραση της διαδικασίας προεξόφλησης , στις περισσότερες
εκτιμήσεις οι οποίες στηρίζονται σε προσεγγίσεις προεξόφλησης ταμειακών
ροών η συνεχιζόμενη αξία αποτελεί ένα μεγάλο τμήμα της συνολικής
επιχειρηματικής αξίας . Η συνεχιζόμενη αξία μπορεί να ξεπερνά το 100 % της
πρόβλεψης της συνολικής επιχειρηματικής αξίας στις περιπτώσεις όπου οι
ταμειακές ροές της επιχείρησης στα πρώτα έτη λειτουργίας της παραμένουν
αρνητικές λόγο των υψηλών επενδυτικών δαπανών ,καθώς και του χαμηλού
μεριδίου

αγοράς της επιχείρησης

συνεχιζόμενης

αξίας

επί

της

.Όσο

μεγαλύτερο

συνολικής

το

επιχειρηματικής

ποσοστό
αξίας

της
τόσο

μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η προσοχή η οποία θα πρέπει να αποδίδεται
στην αποδοχή της τιμής της .
Το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη αξία αποτελεί ένα μεγάλο τμήμα της συνολικής
επιχειρηματικής αξίας δεν σημαίνει ότι δεν δημιουργείται αξία κατά την
περίοδο για την οποία δημιουργείται πρόβλεψη ταμειακών ροών σε ετήσια
βάση. Στην διάρκεια της περιόδου αυτής οι περισσότερες επιχειρήσεις
πραγματοποιούν τεράστιες επενδύσεις σε παραγωγικό εξοπλισμό , σε έρευνα
και ανάπτυξη .
Με αναφορά στις δαπάνες αυτές , για τις ίδιες χρονικές περιόδους οι
ταμειακές ροές οι οποίες προκύπτουν είναι αρνητικές .Υποθέτοντας ότι αυτές
(κεφαλαιακές δαπάνες κλπ ) είναι επιτυχημένες είναι επόμενο ότι
παράγουν

σημαντικά

οφέλη

σε

χρονικό

σημείο

μεταγενέστερο

θα
της

ημερομηνίας λήξης της πρόβλεψης των ταμειακών ροών (τελική ημερομηνία).
Από την στιγμή που η επιχείρηση αρχίζει να ωριμάζει και οι κεφαλαιακές
δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη σταδιακά μειώνονται , οι ταμειακές ροές
αρχίζουν να αυξάνονται . Αυτές οι ταμειακές ροές στα έτη που ακολουθούν
μετά

της

τελικής

ημερομηνίας

παράγουν

την

μεγάλη

συνεχιζόμενη

επιχειρηματική αξία.
Η προσέγγιση της σταθερής αύξησης των ταμειακών ροών της επιχείρησης
βασίζεται στην υπόθεση ότι κατά την τελική ημερομηνία οι ταμειακές ροές
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έχουν εξελιχθεί σε ένα σταθερό επίπεδο , και κατά συνέπεια η εφαρμογή ενός
σταθερού ρυθμού ανάπτυξης απο το σημείο αυτό και στο διηνεκές είναι
εφικτή.
Αρκετές παρατηρήσεις μπορούν να παρουσιαστούν

αναφορικά με την

κατάσταση σταθερότητας η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζει την υπό
αξιολόγηση επιχείρηση, τον ανταγωνισμό και τον κλάδο στον οποίο αυτή
δραστηριοποιείται κατά την τελική ημερομηνία του χρονικού ορίζοντα για τον
οποίο αναπτύσσεται πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών σε ετήσια
βάση

και της συνδεδεμένης με αυτήν μακροπρόθεσμης αύξησης των

ταμειακών ροών ,οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι εξής : α)Η κατάσταση
σταθερότητας ορίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια σε όρους αληθινής ταμειακής
ροής , και αυτό αφού οι ονομαστικές ταμειακές ροές εξαρτώνται από το
επίπεδο του πληθωρισμού , δηλαδή ένα παράγοντα που αποτελεί εμπόδιο
στην διαδικασία εκτίμησης .
Από την στιγμή που το ισοδύναμο ποσοστό ανάπτυξης για τις πραγματικές
ταμειακές ροές έχει προσδιορισθεί , το ονομαστικό ποσοστό ανάπτυξης
μπορεί να προσδιορισθεί λαμβάνοντας υπόψη το προβλεπόμενο ποσοστό
πληθωρισμού και τον αναμενόμενο αληθινό ρυθμό ανάπτυξης των ταμειακών
ροών χρησιμοποιώντας την φόρμουλα :
( 1+ ονομαστικό ποσοστό )= ( 1+ πραγματικό ποσοστό ) * ( 1+ ρυθμός
πληθωρισμού ) . Η προσέγγιση αυτή έχει το επιπρόσθετο όφελος ότι το ίδιο
αναμενόμενο

ποσοστό

πληθωρισμού

μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί

σε

εκτιμήσεις διαφόρων επιχειρήσεων. Η φόρμουλα αυτή δίδει ακριβέστερες
εκτιμήσεις όταν εφαρμόζεται σε χαμηλότερους ρυθμούς πληθωρισμού β) Για
τον λόγο ότι το αληθινό ποσοστό ανάπτυξης υποτίθεται ότι θα ισχύει και θα
εφαρμόζεται σταθερά στο μέλλον ,θα πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη
προσοχή από τον εκτιμητή κατά την διαδικασία προσδιορισμού του ,
προσοχή η οποία θα μπορεί να αποδεικνύει ότι το ποσοστό αυτό είναι λογικό.
Το ποσοστό αυτό ανάπτυξης σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με το ποσοστό
ανάπτυξης
επιχείρησης

της εγχώριας οικονομίας
είναι

μεγαλύτερος

του

.Εάν
ρυθμού

ο

ρυθμός ανάπτυξης
ανάπτυξης

της

μιας

εγχώριας

οικονομίας είναι σίγουρο ότι σε κάποιο σημείο στο μέλλον οι ταμειακές ροές
της θα ξεπεράσουν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κάτι το οποίο είναι
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εξαιρετικά λανθασμένο γ) Επίσης κρίνεται πολλές φορές αναγκαίο στην
πράξη από τον εκτιμητή να προβεί στην προσαρμογή της αναμενόμενης
ταμειακής ροής της τελικής ημερομηνίας σε ένα ύψος περισσότερο ρεαλιστικό
όταν αυτή διαφέρει πάρα πολύ από αυτήν του

προηγούμενου χρονικού

σημείου ( έτους ) της τελικής ημερομηνίας , αφού κατά την συνήθη πρακτική
αυτό θα αποδώσει

έναν περισσότερο

ρεαλιστικό

προσδιορισμό της

επιχειρηματικής αξίας .
Έχοντας κατά νου τις υποθέσεις που

μόλις διατύπωσα , οι οποίες

σχετίζονται με την προσέγγιση της σταθερής ανάπτυξης των ταμειακών ροών
η συνεχιζόμενη αξία στην τελική ημερομηνία λαμβάνοντας υπόψη την
επίδραση του πληθωρισμού υπολογίζεται από την εξής φόρμουλα :

Συνεχιζόμενη Αξία στον χρόνο t =

________ Ε ( NCF t+i

Ί

r -[(1+9)*(1+π)-1]
όπου :
• t χρόνος

= Τέλος του προβλεπόμενου ορίζοντα .

• Ε( NCF t+i) = Η προσαρμοσμένη ταμειακή ροή η οποία αναμένεται στην
διάρκεια της περιόδου t+Ι .Αυτή ισούται με την ταμειακή της
τελικής ημερομηνία πολλαπλασιαζόμενης με το γινόμενο
[(1+9)*(1+π)].
•

r

= Το απαιτούμενο επιτόκιο απόδοσης του συγκεκριμένου
επενδυτή .

• g

= Μακροπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης ταμειακών ροών

• π

= Προσδοκώμενος ρυθμός πληθωρισμού ο οποίος
συνυπολογίζεται στο απαιτούμενο επιτόκιο απόδοσης.

Μέσα από την φόρμουλα αυτή προβάλλεται μια σταθερά αναπτυσσόμενη
κατανομή ταμειακών ροών , οι οποίες

προεξοφλούνται σε παρούσα αξία

χρησιμοποιώντας το απαιτούμενο επιτόκιο απόδοσης .
Τελειώνοντας την παρουσίαση της προσέγγισης αυτής θα πρέπει να
αναφέρω κάποια σημεία που κρίνονται ιδιαίτερης προσοχής :

ιοί

1. H συνεχιζόμενη αξία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε μεταβλητές οι οποίες
σχετίζονται με την μακροπρόθεσμη ονομαστική ανάπτυξη . Εάν δηλαδή από
τον εκτιμητή έχει χρησιμοποιηθεί ένας ρυθμός αύξησης της τάξης του 1% ,
και αντίστοιχα ρυθμός πληθωρισμού της τάξης του 5 % , και τα αντίστοιχα
πραγματικά ποσοστά είναι 3% και 7 % η συνεχιζόμενη αξία θα είναι σχεδόν
διπλάσια από την εκτιμηθείσα ( διατηρώντας σταθερές τις τιμές των άλλων
μεταβλητών

οι

οποίες

εισέρχονται

στην

διαδικασία

εκτίμησης

της

συνεχιζόμενης αξίας).
2. Οι ενδεχόμενα λανθασμένες προσαρμογές στα μεγέθη των ταμειακών ροών
θα οδηγήσουν σε αποκλίσεις από τις αληθινές τιμές.
3. Η επίδραση των πιθανών λανθασμένα χρησιμοποιημένων παραδοχών
απαλείφονται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη αξία θα
προεξοφληθεί για έναν σημαντικό αριθμό ετών, μέσα απο την εκτιμητική
πρακτική

προτείνεται

ένας

χρονικός

ορίζοντας

προσδιορισμού

της

υπολειμματικής αξίας το ελάχιστο δεκαπενταετούς διάρκειας .

(Η προσέγγιση της προεξοφλημένης ταμειακής ροής και της σταθερής
επιχειρηματικής ανάπτυξης για τον υπολογισμό της υπολειμματικής αξίας θα
χρησιμοποιηθεί στο εμπειρικό τμήμα της εργασίας μου ) .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ.

A ) Προσδιορισμός της επιχειρηματικής αξίας με βάση το μοντέλο της
προεξόφλησης των μελλοντικών

μερισμάτων ( discounted dividend

model).

4.1 Γενικές παρατηρήσεις .
Στα

πλαίσια

της

Ελληνικής

εταιρικής

νομοθεσίας

οι

επιχειρήσεις

οργανώνονται κατά κύριο λόγο με βάση έναν απο τους ακόλουθους τύπους ή
νομικές μορφές ΟΕ, ΕΕ , ΑΕ ,ΕΠΕ, συνεταιρισμός .
Η ομαλή διεξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτεί την ύπαρξη
απο την πλευρά της επιχείρησης των απαραίτητων γι’ αυτήν συντελεστών
παραγωγής όπως : πρώτες ύλες, κτήρια , μηχανήματα κ.λ.π . Η απόκτηση
αυτών είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα κεφάλαια.

Κεφάλαιο είναι η διαθέσιμη αγοραστική

δύναμη που

μπορεί να

χρησιμοποιηθεί απο την επιχείρηση. Οι κατά κανόνα χρησιμοποιούμενες
απο τις επιχειρήσεις κατηγορίες κεφαλαίων είναι οι εξής: 1. Τα κεφάλαια που
προέρχονται απο την ίδια την επιχείρηση 2. τα κεφάλαια που μπορούν να
αντληθούν απο εξωτερικές της επιχειρήσεως πηγές 3 ) τα κεφάλαια που
προκύπτουν απο τις εργασίες της επιχείρησης δηλαδή την παραγωγή και
πώληση των προϊόντων της (γνήσια αυτοχρηματοδότηση ).

4.1.2 Μετοχικό κεφάλαιο ως η βασικότερη πηγή χρηματοδότησης των
ανωνύμων επιχειρήσεων .
Η

κυριότερη

και

περισσότερο

μόνιμη

μορφή

χρηματοδότησης

των

επιχειρήσεων που έχουν την νομική μορφή της ΑΕ είναι το κοινό μετοχικό

κεφάλαιο ή απλώς μετοχικό κεφάλαιο . Το κεφάλαιο αυτό σχηματίζεται
απο τις εισφορές των μετόχων που γίνονται είτε κατά την ίδρυση της εταιρίας
για τον σχηματισμό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου , είτε μετά την ίδρυση
της για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου . Για τις εισφορές τους για τον
σχηματισμό ή για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οι μέτοχοι λαμβάνουν
τίτλους , τις μετοχές ( Shares ) . Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ
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διαιρείται σε μετοχές . Κάθε μετοχή έχει μια αξία η οποία εμφανίζεται επί του
τίτλου και λέγεται ονομαστική ( Par Value ) .Το γινόμενο της ονομαστικής
αξίας της μετοχής επί το συνολικό αριθμό των μετοχών ισούται με το
μετοχικό κεφάλαιό ( συνολική αξία μετοχικού κεφαλαίου ) .
Η ονομαστική αξία της μετοχής δεν έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία .
Συνήθως οι επιχειρήσεις επειδή δεν μπορούν να διαθέσουν νέες μετοχές
“υπό το άρτιο “ προσδιορίζουν την ονομαστική αξία της μετοχής σε χαμηλό
επίπεδο . Αντίθετα η τιμή διάθεσης των μετοχών στο κοινό έχει μεγαλύτερη
οικονομική σημασία , γιατί απο την τιμή αυτή εξαρτάται το ποσό της
χρηματοδότησης που θα προκύψει απο την διάθεση των μετοχών αυτών .
Το μετοχικό κεφάλαιο χαρακτηρίζεται πολλές φορές ως

ριψοκίνδυνο

κεφάλαιο γιατί η διανομή μερισμάτων και η επιστροφή του κεφαλαίου αυτού
στους μετόχους σε περίπτωση διαλύσεως και εκκαθαρίσεως της εταιρίας ,
γίνονται αφού προηγουμένως έχουν ικανοποιηθεί όλοι οι πιστωτές της . Απο
την άλλη πλευρά οι μέτοχοι δικαιούνται όλα τα κέρδη που μένουν μετά απο
την κάλυψη όλων των σταθερών υποχρεώσεων της εταιρίας .Τα κυριότερα

χαρακτηριστικά του μετοχικού κεφαλαίου είναι τα εξής :
1. Η διανομή του ετήσιου μερίσματος δεν γίνεται σταθερά και εγγυημένα . Η
διανομή

μερίσματος

εξαρτάται

απο

την

ύπαρξη

προηγούμενα έχουν πληρωθεί οι τόκοι και οι

κερδών

αφού

υπόλοιπες σταθερές

υποχρεώσεις της επιχείρησης .
2. Το

μετοχικό

κεφάλαιο

αποτελεί

επένδυση

των

μετόχων

διηνεκούς

διάρκειας . Η ρευστοποίηση του κεφαλαίου γίνεται μόνο στην περίπτωση
της λύσης και εκκαθάρισης της επιχείρησης . Οι μέτοχοι μπορούν να
εισπράξουν την αξία των μετοχών τις οποίες κατέχουν με την πώληση τους
σε νέους επενδυτές ( μετόχους ) στην δευτερογενή αγορά κεφαλαίων
(χρηματιστήριο ).
3. Η αγοραία τιμή της μετοχής εξαρτάται απο την χρηματοοικονομική επίδοση
της επιχείρησης και διαμορφώνεται στην δευτερογενή αγορά κεφαλαίων
στο χρηματιστήριο , όπου οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες. Η αγοραία
τιμή της μετοχής είναι συνήθως διαφορετική απο την τιμή με την οποία η
μετοχή αυτή διατέθηκε για πρώτη φορά στο κοινό απο την επιχείρηση . Το

γινόμενο της αγοραίας τιμής επί τον αριθμό των μετοχών που έχουν
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εκδοθεί και βρίσκονται στην κυκλοφορία ισούται με την αγοραία
τρέχουσα αξία του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης . Η αγοραία
τιμή της μετοχής είναι διαφορετική απο την λογιστική τιμή της η οποία
προκύπτει

απδ

την

διαίρεση

της

καθαρής

λογιστικής

θέσης

της

επιχείρησης (ίδια κεφάλαια ) με τον συνολικό αριθμό των μετοχών της .

4. Οι κοινές μετοχές δίνουν στους κατόχους δικαίωμα συμμετοχής με ψήφο
στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, που σημαίνει ότι οι μέτοχοι ως
ομάδα έχουν τον έλεγχο των υποθέσεων της επιχείρησης στις γενικές
συνελεύσεις .
Το μετοχικό κεφάλαιο των περισσοτέρων ανωνύμων εταιριών αποτελείται
μόνο απο κοινές μετοχές ( ονομαστικές ή ανώνυμες ) . Όμως μερικές
επιχειρήσεις έχουν και άλλες κατηγορίες μετοχικού κεφαλαίου , του οποίου οι
μετοχές του έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά , όσον αφορά την διανομή
κερδών , τα δικαιώματα ψήφου και την συμμετοχή στο καθαρό προϊόν της
εκκαθάρισης της επιχείρησης .Τέτοιες μετοχές είναι : 1. Οι ιδρυτικοί τίτλοι 2.
Οι μετοχές επικαρπίας 3. Οι προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα
ψήφου ( Πηγές :Βιβλιογραφία:

Β. Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων . Α.

Ιγνατιάδη , Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος Α'. Ειδικά Προβλήματα στην
Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων . Δ .Παπαδόπουλου , Α. Δημοπούλου , Γ
.Λαζαρίδη ) .

4.2 Υποδείγματα προσδιορισμού της αξίας των μετοχών .

4.2.1 Βασικό υπόδειγμα αποτίμησης μετοχών . Το υπόδειγμα των
Gordon και Shapiro .
Το κυριότερο καθήκον του υπεύθυνου της χρηματοοικονομικής λειτουργίας
της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας της επιχείρησης
όπως αυτή αντανακλάται με την μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας των
μετοχών της . Η αγοραία αξία της μετοχής ισούται με την παρούσα αξία των
μερισμάτων που η επιχείρηση θα διανέμει στους μετόχους της κάθε έτος στο
μέλλον .
Η μαθηματική μορφή της σχέσης αυτής είναι η εξής :
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PO =

E ( DIV1) +
(1+r)

E(DIV2)

+

(1+r)2

E(DIV31 +..........+ EfDIVnl +P n
(1+r )3

(4.1)

(1+r)"

n

=

Σ

KDML +

t =1

(1+r )n

Όπου :

E_n
(1+r )n

( 4.1')

Po = Η αξία της μετοχής στο χρόνο “0” όπως προσδιορίζεται από τον
συγκεκριμένο επενδυτή και ονομάζεται εσωτερική αξία
(intrinsic value ).

E(DIVn) = Οι προσδοκώμενες ετήσιες μερισματικές αποδόσεις , που
ο επενδυτής αναμένει να εισπράξει στο τέλος του έτους η
όπου ( η = 1,2,3........) Ε ( DIV1) το μέρισμα το οποίο
αναμένεται να διανεμηθεί και να εισπραχθεί στο τέλος του
έτους n = 1 .

Ρη

= Η αναμενόμενη αξία της μετοχής στο τέλος του έτους η , όπως
προσδιορίζεται από τον συγκεκριμένο επενδυτή .

r

= Το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης από την επένδυση στην
μετοχή. Αυτό το ποσοστό απόδοσης αντανακλά το κόστος
ευκαιρίας κεφαλαίου , δηλαδή την θυσιαζόμενη απόδοση από μια
ισοδύναμη από απόψεως κινδύνου εναλλακτική επένδυση.
Επομένως το r έχει προσαρμοσθεί για τον βαθμό κινδύνου
που έχουν οι αναμενόμενες χρηματορροές των ετήσιων
μερισμάτων .

Αν εξετάσουμε τις μετοχές μιας επιχείρησης θα παρατηρήσουμε ότι , οι προβλέψεις
για τα μελλοντικά μερίσματα E(D!Vn) που αναμένεται να διανεμηθούν από την
επιχείρηση αυτή στο τέλος κάθε έτους , καθώς και οι προβλέψεις του βαθμού
κινδύνου που χαρακτηρίζει τα μερίσματα αυτά και ο οποίος αντικατοπτρίζει το
μέγεθος του απαιτούμενου ποσοστού απόδοσης r διαφέρουν μεταξύ των
επενδυτών .
Οι διαφορετικές αυτές εκτιμήσεις που προκύπτουν από τον διαφορετικό
βαθμό πληροφόρησης που έχουν οι επενδυτές , οδηγούν στον προσδιορισμό
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διαφορετικών αξιών

Ρ ο , με αποτέλεσμα ορισμένοι επενδυτές να

εμφανίζονται στην αγορά ως αγοραστές και άλλοι ως πωλητές μετοχών της
συγκεκριμένης επιχείρησης .
Αν ορίσουμε ως Ρ την αγοραία ( τρέχουσα ) τιμή της μετοχής , όπως αυτή
έχει διαμορφωθεί σήμερα στην αγορά μετοχών , και με βάση την ανάλυση
που προηγήθηκε, οι επενδυτές οι οποίοι εκτιμούν ότι η εσωτερική αξία της
μετοχής Ρο είναι μεγαλύτερη από την αγοραία τιμή αυτής Ρ είναι αυτοί που
δημιουργούν ζήτηση για την συγκεκριμένη μετοχή , ενώ αντίθετα οι επενδυτές
οι οποίοι εκτιμούν ότι η εσωτερική αξία Ρο είναι μικρότερη της τρέχουσας
αγοραίας τιμής Ρ θα προσφέρουν τις μετοχές που κατέχουν από την
συγκεκριμένη επιχείρηση . Αυτή είναι η εξήγηση του ότι κάποιοι επενδυτές
στην αγορά μετοχών εμφανίζονται ως αγοραστές και κάποιοι άλλοι ως
πωλητές .
Οι επενδυτές οι οποίοι κατέχουν την μέση πληροφόρηση του χρηματιστηρίου
και εκτιμούν ότι η αναμενόμενη αξία της μετοχής ισούται με την αγοραία τιμή
της βρίσκονται στο σημείο ισορροπίας που διαμορφώνεται από τις
δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης , στο σημείο αυτό ισχύει Ρ ο = Ρ.
Οι επενδυτές αυτοί ονομάζονται και οριακοί επενδυτές και ουσιαστικά
εκπροσωπούν την τιμή ισορροπίας της μετοχής στην αγορά μετοχών . Το
απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης r
χρησιμοποιείται

ως

ποσοστό

των οριακών επενδυτών , το οποίο

προεξοφλήσεως

μελλοντικών αναμενόμενων ετήσιων μερισμάτων

σε

παρούσα

αξία

των

ονομάζεται ποσοστό

κεφαλαιοποίησης της αγοράς ( market capitalization rate ) .
Με άλλα λόγια η αγοραία ή τρέχουσα τιμή Ρ της μετοχής προσδιορίζεται με
βάση το ποσοστό κεφαλαιοποίησης της αγοράς r , το οποίο είναι το
απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των επενδυτών οι οποίοι εκτιμούν ότι

Ρο = Ρ ( οριακοί επενδυτές ), για τους ίδιους επενδυτές ισχύει η σχέση r = R
δηλαδή η απαιτούμενη απόδοση ισούται της αναμενόμενης.
Επιπρόσθετα η αναμενόμενη αξία της μετοχής στο τέλος του έτους η , Ρ η
όπως αυτή προσδιορίζεται από έναν επενδυτή ο οποίος κατέχει την μέση
πληροφόρηση της αγοράς εμφανίζει την καλύτερη δυνατή εκτίμηση του για
την αγοραία τιμή όπως αυτή θα διαμορφωθεί στο τέλος του έτους η .
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Για τον επενδυτή ο οποίος δεν αποδέχεται την εκτίμηση ότι η αγοραία τιμή
της μετοχής ισούται με την πραγματική τιμή αυτής η απόκλιση αυτή κατά
κανόνα

αποδίδεται

στην

κατοχή

περισσότερης

ή

λιγότερης

πληροφόρησης για την μετοχή της συγκεκριμένης επιχείρησης .
Επιστρέφοντας στην έννοια

της εσωτερικής αξίας της

μετοχής

εξετάζοντας

μαθηματική

οποία

την

σχέση

(

μορφή

)

την

,

και

έδωσα

προηγουμένως συμπεραίνουμε ότι αυτή εξαρτάται από την πρόβλεψη της
αναμενόμενης μελλοντικής κατανομής μερίσματος από την μετοχή , το
απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης r και την τιμή της μετοχής Ρη όπως αυτή θα
διαμορφωθεί στο τέλος του προβλεπόμενου χρονικού ορίζοντα .
θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονισθεί ιδιαιτέρως ότι η αποτίμηση της
σημερινής αξίας μιας μετοχής πραγματοποιείται με συνθήκες αβεβαιότητας
ως προς τις αντίστοιχες χρηματικές ροές οι οποίες κατά κανόνα αποτελούν
αναμενόμενες τιμές .Αυτό σημαίνει ότι το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης r
διαφέρει μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών μετοχών

, όπως επίσης είναι

πιθανό αυτό να διαφέρει από εκτίμηση σε εκτίμηση της πραγματικής
αγοραίας αξίας της ίδιας μετοχής από επενδυτή σε επενδυτή λόγω της
διαφορετικής

προσαρμογής

για

το

βαθμό

κινδύνου

,

την

οποία

ενσωματώνουν οι επενδυτές στο επιτόκιο αυτό .
Επίσης από την μαθηματική σχέση προσδιορισμού της σημερινής εσωτερικής
αξίας

της

μετοχής

προκύπτει

ότι

όσο

μεγαλύτερο

χρονικό

ορίζοντα

λαμβάνουμε υπόψη για τον προσδιορισμό αυτής , δηλαδή όσο μεγαλύτερο
είναι το η , τόσο μικρότερη επίδραση ασκεί στον προσδιορισμό της τιμής
αυτής η αναμενόμενη στο τέλος του χρονικού ορίζοντα πρόβλεψης αξία της
μετοχής . Η επίδραση αυτή τείνει στο μηδέν όταν ο αριθμός των ετών τείνει
στο άπειρο .
Αποκλείοντας τις περιπτώσεις πτώχευσης ή εξαγοράς της επιχείρησης η
διάρκεια ζωής της επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί ότι εκτείνεται στο άπειρο
κατά συνέπεια έχουμε :

οο

Ρο

=

Σ

EfDIVt)

t =1

(1+r )Π

( 4.1)
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(Πηγές :Βιβλιογραφία : Brealy . R and Mayers .Principles of Corporate Finance ,
Levy and Sarmat. Π. Ευθύμογλου .Χρηματοοικονομική διοίκηση. Π. Ευθύμογλου
Μαθηματικά

Χρηματοδότησης.

Weston

and

Brigham

Βασικές

αρχές

χρηματοδότησης κατ πολιτικής, εκδόσεις Πατταζήση ).

4.2.2 Το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης, κύριες πηγές προέλευσης
του.
Δύο

είναι

οι

κύριες πηγές προέλευσης του

αναμενόμενου* επιτοκίου

απόδοσης από την κατοχή μιας μετοχής ( Expected return ).
1. Η αναμενόμενη διανομή μερίσματος στο τέλος του έτους . Η οποία ισούται
με :

r =

Ε( DIV)

(4.2)

Ρ
και ονομάζεται μερισματική απόδοση ( dividend yields ) . Η διανομή
μερίσματος από μια επιχείρηση προϋποθέτει απαραίτητα την ύπαρξη
κερδών από την εν λόγω επιχείρηση .

2. Η εισροή από την πώληση της μετοχής στο τέλος του έτους σε τιμή
μεγαλύτερη από

Ρ1 - Ρ ο

την τιμή αγοράς της .Η απόδοση αυτή ισούται με :

(4.3)

Ρ
και ονομάζεται απόδοση από υπεραξία κεφαλαίου ( capital gain ) .
Άρα το ποσοστό της συνολικής αναμενόμενης ετήσιας απόδοσης από την
κάτοχοι της μετοχής για ένα έτος ισούται με :
Ε( DIV)

r=

Ρ
*

Οι

όροι

+

Ρ1 - Ρ ο

(4.4)

Ρ
αναμενόμενο

και

απαιτούμενο

ποσοστό

απόδοσης

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά όταν θεωρούμε ότι ο επενδυτής κατά μέσο
όρο διαθέτει την μέση πληροφόρηση της αγοράς μετοχών ( χρηματιστηρίου).

(Πηγές :Βιβλιογραφία : Brealy . R and Mayers .S. Principles of Corporate Finance
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Π. Ευθύμογλου .Χρηματοοικονομική διοίκηση.Weston and Brigham . Βασικές αρχές
χρηματοδότησης και πολιτικής , εκδόσεις Παπαζήση ).

4.3 Αποτίμηση αξίας μετοχής υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες καταβολής
μερισμάτων .
4.3.1 Αποτίμηση αξίας μετοχής υπό συνθήκες σταθερής καταβολής
ετησίου μερίσματος .
Υποθέτοντας ότι τα αναμενόμενα ετήσια μερίσματα από μια μετοχή τα οποία
θα διανέμονται στο τέλος του κάθε έτους και στο διηνεκές είναι σταθερά,
δηλαδή ότι ο ρυθμός αύξησης του ετήσιου μερίσματος είναι μηδενικός τότε
προκύπτουν οι εξής σχέσεις :

Ε DIV

n

= Ε DIV

η-1

= Ε DIV

Για τον λόγο ότι υποθέσαμε πως η επιχείρηση θα διανέμει στο τέλος κάθε
έτους

και

στο

διηνεκές

ένα

σταθερό

μέρισμα

γίνεται

αντιληπτό

η

αναμενόμενη αξία της μετοχής αυτής θα είναι σταθερή και θα προέρχεται
αποκλειστικά από την διανομή του μερίσματος αφού γνωρίζουμε ότι η
απόδοση της υπεραξίας κεφαλαίου είναι μηδενική όταν ο χρονικός ορίζοντας
της καταβολής μερισμάτων τείνει στο άπειρο .
Η αναμενόμενη αυτή αξία της μετοχής δίνεται από την εξής μαθηματική
σχέση:
οο

Ρο

=

EiDiv η

ς

t =1

(1+r )η
οο

= E(DIVt)

Σ

1 / (1+r )η

t =1
=

DIV

(4.5 )

( 1 / r)

(Πηγές :Βιβλιογραφία : Brealy . R and Mayers .S. Principles of Corporate Finance
Π. Ευθύμογλου .Χρηματοοικονομική διοίκηση ).

no

4.3.2 Αποτίμηση αξίας μετοχής υπό συνθήκες σταθερού ρυθμού
αύξησης ( ανάπτυξης ) των μερισμάτων .
Προηγούμενα σημείωσα ότι η αξία της μετοχής ισούται με την παρούσα αξία
της ράντας των ετήσιων μερισμάτων προς ποσοστό προεξόφλησης ίσο με το
απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης r.
Κάνοντας την υπόθεση ότι η επιχείρησή θα διανέμει στο μέλλον ετήσια
μερίσματα ανά μετοχή τα οποία θα αυξάνονται με έναν ετήσιο σταθερό ρυθμό
g , δηλαδή ισχύει η σχέση :

Ε DIV

n

= Ε DIV

η-1 (

1+ g ) = Ε DIV ( 1+ g )

( 4.6 )

και χρησιμοποιώντας την μαθηματική σχέση προσδιορισμού της παρούσας
αξίας διηνεκούς ράντας με όρους μεταβαλλόμενους κατά γεωμετρική πρόοδο
προκύπτει η εξής σχέση προσδιορισμού της αγοραίας αξίας μετοχής για το
έτος n = 1 :

Ρ ο = Ε DIV ι

(4.7)

r-g

Το υπόδειγμα αποτίμησης της αξίας της μετοχής που εκφράζεται με την
σχέση ( 4.7 ) αρχικά αναπτύχθηκε από τον J . Β. William στα

1938 ( The

theory of investment value 1938 ) εντούτοις επαναδιατυπώθηκε από τους Μ.
Gordon, και Ε . Shapiro ( Capital equipment analysis : The required rate of
profit, Management science 1956 ) και έχει καθιερωθεί στην βιβλιογραφία ως
το υπόδειγμα του Gordon .
Θα

πρέπει

να

σημειώσω

στο

σημείο

αυτό

ότι

μπορούμε

να

χρησιμοποιήσουμε το υπόδειγμα αυτό μόνο όταν αναμένουμε ότι ο ρυθμός
ανάπτυξης των μερισμάτων

g είναι μικρότερος από το απαιτούμενο

ποσοστό απόδοσης r ( ποσοστό προεξόφλησης ), αφού όταν ο ρυθμός
αύξησης των μερισμάτων προσεγγίζει το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης η
τιμή της μετοχής τείνει στο άπειρο . Γίνεται κατά συνέπεια αντιληπτό ότι το
απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης r πρέπει να είναι μεγαλύτερο του ρυθμού
αύξησης των μερισμάτων εάν η ανάπτυξη αυτών πραγματικά είναι διηνεκής.

Γνωρίζοντας την αγοραία αξία της μετοχής , το αναμενόμενο μέρισμα στο
τέλος του πρώτου έτους και τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του μερίσματος αυτού
και χρησιμοποιώντας την εξίσωση ( 4.7 ) μπορούμε να προσδιορίσουμε το
αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης r του επενδυτή ο οποίος κατέχει την μέση
πληροφόρηση της αγοράς ( οριακού επενδυτή ) ως εξής :

r

=

EDIV ι

+

g

(4.8)

Ρ

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης από την μετοχή
ισούται με την αναμενόμενη στο τέλος του έτους 1 μερισματική απόδοση συν
τον αναμενόμενο ρυθμό της ετήσιας αύξησης του μερίσματος ανά μετοχή g .
Το ετήσιο μέρισμα που διανέμεται ανά μετοχή αυξάνεται λόγω της αυξήσεως
των κερδών ανά μετοχή . Ένας λόγος αύξησης των κερδών ανά μετοχή είναι
η επανεπένδυση των παρακρατουμένων κερδών . Πράγματι , εάν ένα μέρος
των κερδών επαναεπενδύεται με απόδοση

ίση με την απόδοση των

συνολικών ιδίων κεφαλαίων της , τότε τα συνολικά κέρδη και τα διανεμόμενα
μερίσματα σε δεδομένο αριθμό μετοχών θα αυξηθούν .
Στο σημείο αυτό κρίνω αναγκαίο να παρουσιάσω κάποια στοιχεία τα οποία
σχετίζονται με το προσδιορισμό του ρυθμού ετήσιας αύξησης των
μερισμάτων g . Ο ρυθμός αύξησης των μερισμάτων g εξαρτάται κυρίως:
1. από την μερισματική πολιτική της επιχείρησης ( καθορισμός του ποσοστού
διανομής και επανεπένδυσης των κερδών ) 2. από την απόδοση των ιδίων
κεφαλαίων ανά μετοχή της επιχείρησης, δηλαδή το ύψος του λόγου των
καθαρών κερδών ανά μετοχή που η επιχείρηση πραγματοποιεί προς τα ίδια
κεφάλαια ανά μετοχή της επιχείρησης ( ROE , return on equity ) .
Εφόσον η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων και το ποσοστό των διανεμομένων
κερδών παραμένουν σταθερά , τα κέρδη και τα μερίσματα ανά μετοχή θα
αυξάνουν επίσης με σταθερό ρυθμό . Αυτός ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των
μερισμάτων ονομάζεται

αυτοδύναμος ρυθμός αύξησης των μερισμάτων

(sustainable growth rate ) και ισούται με ROE * (1 - d ) , όπου d το ποσοστό
των καθαρών κερδών που διανέμεται ως μέρισμα ( Pay - out - ratio ).
Επομένως έχουμε :

g = ROE * (1 - d ) .
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Από την μέχρι τώρα ανάλυση μου προκύπτει το εξής εύλογο ερώτημα
αναφορικά με τον τρόπο προσδιορισμού της εσωτερικής αξίας της μετοχής
όταν ο επενδυτής η ο εκτιμητής στηρίζεται στις εκτιμήσεις των μελλοντικών
μερισμάτων :
Είναι προτιμότερο αυτός ( επενδυτής ή

εκτιμητής ) να χρησιμοποιεί

εκτιμήσεις των μελλοντικών μερισμάτων για κάθε μελλοντικό έτος , ή να
χρησιμοποιεί μόνο το αναμενόμενο μέρισμα του πρώτου έτους και τον
αναμενόμενο ρυθμό ετήσιας αύξησης του μερίσματος αυτού ;
Η βιβλιογραφία στην προσπάθεια της να απαντήσει το ερώτημα αυτό
προτείνει την χρησιμοποίηση ενός συνδυασμού εκτιμήσεων του ετήσιου
μερίσματος που θα πληρώνεται στο τέλος του κάθε έτους και για τα πρώτα
έτη , και ενός ρυθμού ετήσιας αύξησης κατά τα επόμενα έτη . Οι εκτιμήσεις
των ετήσιων μερισμάτων θα πρέπει να καλύπτουν εκείνο τον αριθμό ετών για
τον οποίο μπορούν να γίνουν προβλέψεις με ικανοποιητικό βαθμό ακρίβειας.
Για τα επόμενα έτη και μέχρι το άπειρο θα χρησιμοποιηθεί ο αναμενόμενος
ρυθμός ετήσιας αύξησης του μερίσματος

. Σε αυτή την περίπτωση η

σημερινή αξία της μετοχής δίνεται από την εξής σχέση :

η
Ρο =

Σ

Ε (DIV), * ( 1+γ )'* + Ε_χ01\/}_ * (1+r)'n

t= 1

(4.9)

r- μ

(Πηγές : Βιβλιογραφία : Brealy . R and Mayers .S. Principles of Corporate Finance
Π. Ευθύμογλου .Χρηματοοικονομική διοίκηση).

4.3.3 Αποτίμηση αξίας μετοχής υπό συνθήκες μεταβαλλόμενου ,ανά
περιόδους, ρυθμού αναπτύξεως μερισμάτων .
Ένα επιπλέον ερώτημα το οποίο τίθεται , και σχετίζεται άμεσα τον ρυθμό
ανάπτυξης των μερισμάτων g είναι εάν αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει
σταθερός σε όλη την διάρκεια της επιχειρηματικής ζωής και λειτουργίας ή εάν
μεταβάλλεται

σε

συνάρτηση

των

επιχειρήσεων.
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σταδίων

του

κύκλου

ζωής

των

Τρία είναι τα βασικά στάδια του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων : 1. Το στάδιο
της ανάπτυξης , κυρίως μετά από τα πρώτα χρόνια της επιχειρηματικής
λειτουργίας 2. Της ωρίμανσης , κατά την διάρκεια του οποίου οι ρυθμοί
ανάπτυξης της επιχείρησης είναι παρόμοιοι των ρυθμών ανάπτυξης της
οικονομίας 3. Της παρακμής , στην διάρκεια του οποίου οι ρυθμοί ανάπτυξης
της επιχειρήσεως είναι χαμηλότεροι των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας .
Σε άμεση σύνδεση με τον κύκλο ζωής της επιχείρησης, οι επενδυτές είναι
λογικό να προσδοκούν έναν μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης των μερισμάτων
μετά τα πρώτα έτη της επιχειρηματικής δραστηριότητας ( στάδιο ανάπτυξης ),
αλλά μετά την περίοδο αυτή να αναμένουν έναν ρυθμό ανάπτυξης που είναι
ίσος με ένα μέσο ρυθμό ανάπτυξης του βιομηχανικού κλάδου στο σύνολο
του.
Κατά συνέπεια η εξίσωση για τον προσδιορισμό της σημερινής αξίας της
μετοχής θα περιλαμβάνει περισσότερους από ένα ρυθμούς αυξήσεως του
ετήσιου μερίσματος . Η μαθηματική μορφή της εξίσωσης αυτής δίνεται
ακολούθως :

π
Ρο = Σ

Ε (DIV), * (1+r)·1 +E(DIV)nM+g1l *[ϊ -M+iym] +

t=1

(1+9ι)

+ Ε (DIV) n±m..(l±_g2}_ * ( 1+τ) ~(n*m)

I

(4.9)

r-g2

όπου : ( 1+1 )

=

1+_r

1+9ι

και περιλαμβάνει επιμέρους εκτιμήσεις μερισμάτων που θα διανεμηθούν στα
πρώτα η έτη , μετά ένα ρυθμό ετήσιας αυξήσεως του μερίσματος του έτους π
που θα διανεμηθεί στο τέλος καθενός από τα επόμενα m έτη και τέλος , ένα
μικρότερο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης του μερίσματος του έτους ( n + m ) που
θα διανέμεται από το έτος ( n + m + 1 ) και στο διηνεκές .
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(Πηγές :Βιβλιογραφία : Brealy . R and Mayers .S. Principles of Corporate Finance
Π. Ευθύμογλου .Χρηματοοικονομική διοίκηση).

4.4 Εκτίμηση τουχιναμενόμενου ποσοστού απόδοσης .
Η

μέχρι

τώρα

ανάλυση

μου

εσωτερικής αξίας της μετοχής

επικεντρώθηκε

στον

προσδιορισμό

της

Ρ ο , την οποία ο επενδυτής θεωρεί ότι

αποτελεί μια εύλογη τιμή την οποία και είναι διατεθειμένος να πληρώσει για
την απόκτηση της . Παρόλο αυτά , αρκετοί επενδυτές κατά την διαδικασία
αξιολόγησης

των

μετοχών

χρησιμοποιούν

ως

μέτρο

σύγκρισης

το

αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης από την επένδυση στην μετοχή και όχι την
εκτίμηση της αγοραίας τιμής αυτής . Για τον προσδιορισμό του αναμενόμενου
ποσοστού απόδοσης χρησιμοποιούν

την αγοραία τιμή της μετοχής σε

συνδυασμό με τα αναμενόμενα μελλοντικά μερίσματα ανά μετοχή .

Η

μαθηματική μορφή προσδιορισμού του αναμενόμενου ποσοστού απόδοσης
έχει δοθεί προηγούμενα ( σχέση 4.8 , την δίνω και στο σημείο αυτό για τον
σκοπό της αναφοράς μου στο αναμενόμενο επιτόκιο απόδοσης συνολικά ).

R

=

EDIV ι

+

g

(4.8)

Ρ
Θα πρέπει να σημειώσω ότι , η σχέση αυτή αναφέρεται στην περίπτωση του
σταθερού ετήσιου ρυθμού αυτοδύναμης ανάπτυξης της επιχείρησης g
g = ROE * (1 -d ) .
Τι ισχύει όμως στην περίπτωση εξελίξεως των αναμενόμενων ετησίων
μερισμάτων κάτω από διαφορετικούς ρυθμούς , πως προσδιορίζεται το
αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης R ;
Ο προσδιορισμός του αναμενόμενου ποσοστού απόδοσης γίνεται ακριβώς με
τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση του προσδιορισμού του μέσα από
μια επένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία . Πραγματικά το αναμενόμενο
ποσοστό απόδοσης από την επένδυση σε μια μετοχή είναι ίσο με το επιτόκιο
προεξόφλησης το οποίο καθιστά την παρούσα αξία των αναμενόμενων
μελλοντικών μερισμάτων ίση με την αγοραία τιμή της μετοχής .
Έτσι προκύπτει η εξής σχέση :
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00

Σ

Ρο

liDIVJL
(1+1-)

t =1

oo

Μια

Σ

EiDIV t)

t =1

(1+r )π

επένδυση

σε

μετοχές

-

Ρο =

κρίνεται

Ο

απο

(4.11 )

τον

συγκεκριμένο

επενδυτή

συμφέρουσα όταν το αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης R είναι ίσο ή
μεγαλύτερο από το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης

r ( ο κύριος τρόπος

προσδιορισμού αυτού δίνεται στην επόμενη παράγραφο της εργασίας μου).
(Πηγές :βιβλιογραφία : Brealy . R and Mayers ,S. Principles of Corporate Finance
Π. Ευθύμογλου .Χρηματοοικονομική διοίκηση).

4.5 Προσδιορισμός του απαιτούμενου επιτοκίου απόδοσης .
Θεωρείται δεδομένο ότι οι επενδυτές κατά την διαδικασία αξιολόγησης των
εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων τόσο σε πάγια περιουσιακά στοιχεία
όσο και σε μετοχές οι

οποίες χαρακτηρίζονται από έναν σημαντικό βαθμό

αβεβαιότητας δηλαδή φέρουν κίνδυνο απαιτούν μια επιπλέον απόδοση από
την επένδυση αυτή με στόχο την αντιμετώπιση ( αντιστάθμιση ) του κινδύνου
αυτού .Την επιπλέον αυτή απόδοση ή το ασφάλιστρο ( Premium ) έναντι του
αναλαμβανόμενου κινδύνου από την επένδυση στην μετοχή μίας επιχείρησης
ο επενδυτής την προσδιορίζει λαμβάνοντας υπόψη μόνο τον συστηματικό
κίνδυνο ή κίνδυνο της αγοράς που η μετοχή αυτή

έχει , αφού τον μη

συστηματικό κίνδυνο δηλαδή τον ειδικό κίνδυνο της επιχείρησης ο επενδυτής
μπορεί και κατά κανόνα τον εξουδετερώνει με την διαφοροποίηση του
χαρτοφυλακίου των μετοχών που αυτός κατέχει.
Το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων διατυπώνει μια θεωρία για
την

σχέση

μεταξύ

του

βαθμού

κινδύνου

μιας

επένδυσης

και

του

απαιτούμενου ποσοστού απόδοσης από την επένδυση αυτή . Η σχέση αυτή
είναι η εξής :

Γι =

rf

(Ra-rf)*bi

(4.12 )
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Από την σχέση αυτή προκύπτει ότι το απαιτούμενο ασφάλιστρο έναντι του
κινδύνου που συνεπάγεται η επένδυση στην μετοχή ( ι ) ισούται με το
ασφάλιστρο απόδοσης έναντι του κινδύνου της αγοράς ( R a ■ r f ) ,
σταθμισμένο με τον δείκτη του συστηματικού κινδύνου της μετοχής

( ι ) ,

δηλαδή σταθμισμένο με τον συντελεστή βήτα ( b ι ) , ο οποίος προσδιορίζει
την σχέση μεταξύ των μεταβολών των αποδόσεων της μετοχής ( ι ) και των
μεταβολών των αποδόσεων της αγοράς . Έτσι για παράδειγμα εάν η μέση
αναμενόμενη απόδοση της αγοράς R a ισούται με 18 % , το τρέχον επιτόκιο
απόδοσης για επενδύσεις χωρίς κίνδυνο r f ( απόδοση εντόκων γραμματίων
δημοσίου ) ισούται με 10 % , τότε το απαιτούμενο επιτόκιο απόδοσης για τον
συγκεκριμένο επενδυτή ο οποίος ενδιαφέρεται να αγοράσει μετοχές της εν
λόγω επιχείρησης ( ι ) θα ανέρχεται σε 19,6 % ( εφαρμόζοντας το υπόδειγμα
αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων που μόλις ανέφερα ).
(Πηγές βιβλιογραφία : Brealy . R and Mayers .S. Principles of Corporate Finance
Π. Ευθύμογλου .Χρηματοοικονομική διοίκηση. Levy .H. and Sarmat. M. Portfolio and
Investment Selection : Theory and Practice ).

4.6 Προσδιορισμός της εσωτερικής αξίας μετοχής επιχειρήσεων οι
οποίες στην παρούσα φάση δεν καταβάλουν μερίσματα .
Την σχέση ( 4.1 ) είναι επίσης πιθανό να την εφαρμόσουμε στην περίπτωση
επιχειρήσεων οι οποίες την παρούσα στιγμή δεν καταβάλουν μερίσματα,
στον βαθμό τον οποίο ο

εκτιμητής ή ο επενδυτής

είναι σε θέση να

προβλέψει πότε η καταβολή μερισμάτων από την πλευρά της επιχείρησης
πρόκειται να ξεκινήσει και να προβλέψει τους ρυθμούς αύξησης αυτών μετά
από το ξεκίνημα τους .
Εντούτοις η πρόβλεψη των μελλοντικών μερισμάτων για τις επιχειρήσεις που
ποτέ ως τώρα δεν έχουν καταβάλει μερίσματα είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
Σε αρκετές περιπτώσεις ,

είναι αδύνατο να προβλέψουμε με ακρίβεια

τα

μελλοντικά μερίσματα και να εφαρμόσουμε έπειτα την προσέγγιση της
προεξόφλησης αυτών
Για

παράδειγμα

η

.
υπό

εκτίμηση

επιχείρηση

μπορεί

να

είναι

μια

οικογενειακή επιχείρηση η οποία ποτέ ως την στιγμή αυτή δεν έχει
καταβάλει μερίσματα ή δεν σχεδιάζει να ξεκινήσει την καταβολή μερισμάτων.
Σε περιπτώσεις σαν αυτή είναι εφικτή η προσαρμογή της προσέγγισης των
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προεξοφλημένων μερισμάτων

.Το

μοντέλο

μπορεί να

εφαρμοσθεί σε

επιχειρήσεις η οποίες είναι πραγματικά συγκρίσιμες με την επιχείρηση
αυτή και επιπλέον καταβάλουν περισσότερο προβλέψιμα μερίσματα .
Στην επιλογή αυτή σημαντικό ρόλο παίζει το κόστος των ιδίων κεφαλαίων
των συγκρίσιμων επιχειρήσεων , ο εκτιμητής ή ο επενδυτής θα πρέπει να
επιλέξει ως συγκρίσιμη επιχείρηση μια επιχείρηση με ανάλογη σε μεγάλο
βαθμό χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων ή μέσων δράσης .
Υπάρχει ένα σημαντικό σημείο το οποίο ο εκτιμητής θα πρέπει πάντα να
κρατά κατά νου κατά την διαδικασία επιλογής συγκρίσιμων επιχειρήσεων , με
στόχο την εφαρμογή του μοντέλου των προεξοφλημένων μερισμάτων . Το

κόστος ιδίων κεφαλαίων ( equity capital )

μιας επιχείρησης βασίζεται

κατά κανόνα στον επενδυτικό κίνδυνο των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης ,
ο οποίος εν συνεχεία εξαρτάται από την κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης .
Οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν μεγαλύτερο μέγεθος ξένων κεφαλαίων
φέρουν μεγαλύτερο κίνδυνο ιδίων κεφαλαίων και κατά συνέπεια υψηλότερο
κόστος ιδίων κεφαλαίων .Εάν το μοντέλο των προεξοφλημένων μερισμάτων
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε μια συγκρίσιμη επιχείρηση , ο εκτιμητής θα
πρέπει να επαληθεύσει πρώτα ότι η συγκρίσιμη επιχείρηση έχει παρόμοια
κεφαλαιακή δομή με την υπό αξιολόγηση επιχείρηση . Εάν η επιλογή μιας
παρόμοιας κεφαλαιακής δομής επιχείρησης ως συγκρίσιμης είναι αδύνατη
τότε το κόστος χρήσης κεφαλαίου το οποίο εκτιμήθηκε προς εφαρμογή δεν
μπορεί να εφαρμοσθεί στον εκτιμητικό στόχο χωρίς την προηγούμενη
προσαρμογή του η οποία θα αντανακλά την επίδραση της μόχλευσης επί
του κινδύνου . Δυστυχώς μια τέτοια προσαρμογή δεν μπορεί να επιτευχθεί
στο πλαίσιο του μοντέλου προεξόφλησης των μελλοντικών μερισμάτων για
τον λόγο ότι το μοντέλο δεν εξηγεί πως το κόστος κεφαλαίου σχετίζεται με
τον κίνδυνο . Για την επίτευξη της προσαρμογής αυτής απαιτείται
εφαρμογή του μοντέλου

αποτίμησης περιουσιακών

η

στοιχείων ( δόθηκε

προηγούμενα ) το οποίο με σαφήνεια ορίζει τον τρόπο σύνδεσης απόδοσης
και κινδύνου .
Μέσα από την παρουσίαση της προσέγγισης προεξόφλησης μερισμάτων στα
πλαίσια της αξιολόγησης των κοινών μετοχών μιας επιχείρησης, και κατά
επέκταση της επιχειρηματικής αξίας , καθώς και από την εκτιμητική πρακτική
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και εμπειρία γίνεται παραδεκτό ότι το μοντέλο που μόλις παρουσίασα δεν

είναι κατάλληλο για την αξιολόγηση ενός μεγάλου αριθμητικά πακέτου
μετοχών ( πλειοψηφίας μετοχών ). Στην περίπτωση αυτή ο εκτιμητής και
γενικότερα

ο

λειτουργικές

κάθε

ενδιαφερόμενος

ταμειακές

ροές

,

θα

και

πρέπει

τα

να

κέρδη

χρησιμοποιεί
αφού

τα

τις

πιθανά

πλεονεκτήματα από την χρήση της προσέγγισης των μερισμάτων κρίνονται
μη σημαντικά .
(Πηγές :Βιβλιογραφία : Β. Cornell. Corporate Valuation. Αρθρογραφία : Μ.
Maxson .Will you get your money’s worth .Financial Executive . Mergers &
Acquisitions 1993. S.Jay Valuation of Shares and Business , Accountancy
1997).

Β) Η προσέγγιση του δείκτη τιμής προς κέρδη της επιχείρησης Ρ / Ε
(P/E multiple approach ).

4.7 Παρουσίαση του δείκτη Ρ / Ε , Πληροφόρηση που αυτός παρέχει,
και τρόπος προσδιορισμού στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής
διοίκησης .

4.7.1 Παρουσίαση του δείκτη Ρ / Ε.
Ο λόγος τιμής πρός κέρδη ανά μετοχή ισούται με το πηλίκο της αγοραίας
τιμής της μετοχής προς τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή , δηλαδή ισχύει η
σχέση :

Ρ/Ε

=

Αγοραία Τιμή

(4.α)

Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή

4.7.2 Πληροφόρηση που ο δείκτης Ρ / Ε παρέχει.
Μέσα από την χρησιμοποίηση

απλών όρων, ο δείκτης ο οποίος ισούται με

το πηλίκο της αγοραίας τιμής της μετοχής μιας επιχείρησης προς τα κέρδη
αυτής ( Price per Earning ratio ) παρέχει μια ένδειξη ή μια μέτρηση του τι
ακριβώς οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για κάθε δραχμή
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κέρδους της επιχείρησης ή κατά την άποψη άλλων το πόσο η διαδικασία
ανταλλαγής μετοχών θεωρεί την επιχείρηση κερδοφόρα .
Ένα δείκτης Ρ/Ε της τάξης του 15 σημαίνει, βάση της προηγούμενης
αναφοράς μου ότι οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι την στιγμή αυτή να
πληρώσουν 15 φορές τα κέρδη για τις μετοχές της επιχείρησης . Επιπλέον
ένας δείκτης Ρ/Ε της τάξης του 15 υπονοεί ότι η αγορά εκτιμά ή αξιολογεί την
εν λόγο επιχείρηση περισσότερο θετικά από μια άλλη χρηματιστηριακά
εισηγμένη και συναλλασσόμενη επιχείρηση με δείκτη Ρ/Ε της τάξης του 10 .
Μια επιπλέον πληροφορία η οποία παρέχεται μέσα από τον δείκτη Ρ/Ε είναι
ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υψηλούς δείκτες Ρ/Ε θεωρούνται
πραγματικά και εντελώς φυσιολογικά να αντανακλούν καλύτερες προοπτικές
ανάπτυξης ή χαμηλότερα επίπεδα κινδύνου .

4.7.3 Τρόπος προσδιορισμού του δείκτη Ρ/Ε μέσα από την
χρηματοοικονομική .
Τον δείκτη Ρ / Ε ένας επενδυτής τον συναντά καθημερινά στον ημερήσιο
τύπο μέσα από τα δελτία τιμών μετοχών των χρηματιστηριακά εισηγμένων
επιχειρήσεων .Οι δείκτες αυτοί προκύπτουν διαιρώντας την τρέχουσα
αγοραία τιμή των μετοχών με τα καθαρά κέρδη της τελευταίας οικονομικής
χρήσης που έκλεισε , έστω το έτος 0 .
Είναι γεγονός όμως ότι οι επενδυτές ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μετοχές
επιχειρήσεων όχι για τα καθαρά κέρδη που πραγματοποιήθηκαν στο
προηγούμενο έτος αλλά για τα αναμενόμενα μελλοντικά κέρδη . Αυτό που
κατά συνέπεια για τους επενδυτές έχει σημασία είναι να προσδιορίσουν τον
λόγο Ρ / Ε με αναφορά στα καθαρά κέρδη ανά μετοχή που προβλέπονται ότι
η επιχείρηση θα πραγματοποιήσει στο τέλος του επόμενου έτους , έτος 1 .
Εξάλλου για την αντιμετώπιση του προβλήματος ότι ενδεχομένως η
επιχείρηση θα πραγματοποιήσει ασυνήθιστα υψηλά ή χαμηλά κέρδη στο
τέλος του επόμενου έτους , πολλοί επενδυτές προσδιορίζουν τον λόγο Ρ/Ε
χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένα ή ομαλοποιημένα ετήσια καθαρά κέρδη
ανά μετοχή (normalized profits ).

Ο λόγος

Ρ / Ε

εννοιολογικά προσδιορίζεται από τους εξής τρεις

παράγοντες:
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Ι.Το

αναμενόμενο

ποσοστό

απόδοσης

των

ιδίων

κεφαλαίων

της

επιχείρησης
2. Το ποσοστό των καθαρών κερδών που πρόκειται να διανεμηθεί από την
επιχείρηση ωςρέρισμα
3. Το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης από την επένδυση στην μετοχή

Στα πλαίσια της παρουσίασης του
μελλοντικών

μερισμάτων

έδωσα

μοντέλου

της προεξόφλησης των

την εξής σχέση

προσδιορισμού

της

εσωτερικής αξίας της μετοχής :

Ρ ο =

Ε DIV ι
r-g

Εάν το

Ε ι εμφανίζει τα αναμενόμενα καθαρά κέρδη ανά μετοχή στο τέλος

του έτους 1 , d το ποσοστό των καθαρών κερδών που διανέμεται ως μέρισμα
και

ROE

το αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων της

επιχείρησης , τότε η παραπάνω σχέση παίρνει την εξής μορφή :

Ρο

=

_____ d Ε ι

(4.β)

r-ROE ( 1-d )

και επομένως , έχουμε :
Ρο/Ει

=

d / r-(ROE) (1-d)

(4.γ)

Από την σχέση αυτή ( 3 )προκύπτει το εξής συμπέρασμα :
Εάν τα μερίσματα αναμένεται να αυξηθούν με ένα σταθερό ετήσιο ρυθμό g
ο οποίος ισούται με ( ROE ) ( 1 - d ) , ο λόγος Ρ / Ε είναι θεωρητικά ίσος με
το πηλίκο του ποσοστού των καθαρών κερδών ανά μετοχή που διανέμεται
ως μέρισμα (payout

ratio ) δια της διαφοράς μεταξύ του απαιτούμενου

ποσοστό απόδοσης r και του αναμενόμενου ρυθμού αυξήσεως του ετήσιου
μερίσματος g .
Θα πρέπει να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι μέσα από την σχέση (4.γ) την
οποία έδωσα προηγούμενα γίνονται εμφανείς οι παράγοντες οι οποίοι

121

αιτιολογούν την ύπαρξη υψηλών ή χαμηλών τιμών του δείκτη

Ρ / Ε

Πράγματι με την παραδοχή ότι πάντα το r δηλαδή το απαιτούμενο ποσοστό
απόδοσης

είναι

μεγαλύτερο

από

τον

ετήσιο

ρυθμό

ανάπτυξης

των

μερισμάτων g , ένας υψηλός λόγος Ρ / Ε δικαιολογείται όταν το ποσοστό
των κερδών προς διανομή d είναι μεγάλο ,ή το r είναι χαμηλό , ή το ROE
είναι υψηλό . Από την άλλη πλευρά , όταν το d είναι μικρό ή το r είναι υψηλό,
ή το ROE είναι χαμηλό τότε ο λόγος Ρ / Ε είναι χαμηλός .
Για παράδειγμα όταν το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης από μια μετοχή
είναι χαμηλό λόγω του χαμηλού βαθμού κινδύνου που έχουν τα μελλοντικά
μερίσματα που η επιχείρηση πρόκειται να διανέμει , ή όταν το αναμενόμενο
ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης είναι υψηλό λόγω
των

κερδοφόρων

επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων

της

,

ή

όταν

η

μερισματική πολιτική της επιχείρησης προβλέπει την διανομή ενός υψηλού
ποσοστού των καθαρών κερδών ως μέρισμα , τότε

ο λόγος

Ρ / Ε

της

επιχειρήσεως αυτής δικαιολογημένα είναι υψηλός .
(Πηγές :βιβλιογραφία : Brealy . R and Mayers .S. Principles of Corporate Finance

Π. Ευθύμογλου .Χρηματοοικονομική διοίκηση. Levy .H. and M. Sarmat. M. Portfolio
and Investment Selection : Theory and Practice ).

4.8 Παρουσίαση του τρόπου εφαρμογής του δείκτη Ρ/Ε
σε πραγματικές περιπτώσεις αξιολόγησης της επιχειρηματικής αξίας .
Η παρουσίαση του τρόπου εφαρμογής του δείκτη Ρ / Ε θα γίνει μέσα από
δύο παραδείγματα προερχόμενα από την βιβλιογραφία .

1. Έστω μια επιχείρηση χρηματιστηριακά εισηγμένη και συναλλασσόμενη
την στιγμή αυτή δημιουργεί περιουσιακά κέρδη της τάξης του 1 εκατομμυρίου
δολαρίων μέσα σε μια οικονομική χρήση. Οι αντίστοιχες επιχειρήσεις του
ιδίου κλάδου που πληρούν τις ίδιες προϋπόθεσης και αντιμετωπίζουν
παρόμοιο βαθμό κινδύνου καθώς και προοπτικές ανάπτυξης με την υπό
εξέταση επιχείρηση έχουν κατά μέσο όρο δείκτη Ρ/Ε της τάξης του 20 .Το
ερώτημα το οποίο τίθεται τώρα είναι ποία είναι η αξία μιας μετοχής της εν
λόγο επιχειρήσεως;
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Η απάντηση μπορεί με ευκολία να δοθεί εάν ακολουθήσουμε την εξής σκέψη.
Εάν οι επενδυτές είναι προετοιμασμένοι να πληρώσουν 20 φορές για κάθε
δραχμή

κέρδους των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων τότε ,ο ίδιος δείκτης

δύναται και πρέπει να εφαρμοσθεί στην περίπτωση των κερδών της
επιχείρησης που εξετάζουμε .
Κατά συνέπεια , η συνολική αξία της περιουσίας Ίης επιχείρησης ισούται με
το γινόμενο του δείκτη Ρ/Ε των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων με τα ετήσια
κέρδη της εξεταζόμενης επιχείρησης .

Έτσι Η συνολική αξία της επιχείρησης = $1m*20 = $20m.

Στην συνέχεια και εφόσον γνωρίζουμε των ακριβή αριθμό μετοχών ο οποίος
απαρτίζει το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης μπορούμε να βρούμε την
αξία κάθε μετοχής απλά διαιρώντας την συνολική αξία αυτής με τον αριθμό
των μετοχών .

2. Η επιχείρηση KLM CO αξιολογεί την πρόταση αγοράς τη ΜΝΟ CO . Η
KLM

διαθέτει αγοραία αξία περιουσίας της τάξης των 80 εκατομμυρίων

δολαρίων , και περιουσιακά κέρδη της τάξης των 8 εκατομμυρίων δολαρίων .
Τα περιουσιακά κέρδη της ΜΝΟ είναι ίσα με 2 εκατομμύρια δολάρια στην
διάρκεια μιας χρήσης . Ο χρηματοοικονομικός αναλυτής της KLM έχει
εκτιμήσει ότι ο συνδυασμένος όμιλος επιχειρήσεων θα εμπορεύεται ή θα
συναλλάσσεται με έναν δείκτη

Ρ/Ε της τάξης του 9 . Η εξοικονόμηση σε

λειτουργικό κόστος ως αποτέλεσμα της απόκτησης είναι πιθανό να ανέρχεται
στο ύψος του 0.5 εκατομμυρίου δολαρίων ετησίως μετά από την αφαίρεση
των φόρων .Επιπλέον συνολική αξία μέσων δράσης (ενεργητικών στοιχείων)
ίση με

2 εκατομμύρια δολάρια , θα είναι σε θέση να πωληθεί χωρίς η

πώληση τους να επηρεάσει αρνητικά τα μελλοντικά επιχειρηματικά κέρδη .
Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι ,ποία είναι η μέγιστη τιμή την οποία η KLM
θα πρέπει να πληρώσει για την απόκτηση της ΜΝΟ ;

Η απάντηση στο άνω ερώτημα είναι η εξής :
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• Η αγοραία κεφαλαιοποίηση των συνδυασμένων κερδών δηλαδή των
κερδών μετά από την απόκτηση της επιχείρησης είναι ίση με
($8m + $2m + $0.5m)*9 =

$

94.5 πι

• Η αγοραία αξία-της KLM πριν από την απόκτηση της ΜΝΟ = $ 80 πι
• Κατά συνέπεια η αύξηση της αξίας για την KLM =$ 14.5 πι
• Η επιπλέον αξία από την πώληση των ενεργητικών στοιχειών την ΜΝΟ
= $ 2 πι
• Κατά συνέπεια η μέγιστη τιμή την οποία η KLM θα πρέπει να καταβάλει
για την απόκτηση της ΜΝΟ = $ 16.5 πι .

(Πηγές :Βιβλιογραφία : Β. Cornell. Corporate Valuation. Αρθρογραφία : Μ.
Maxson .Will you get your money's worth .Financial Executive . Mergers &
Acquisitions 1993.Valuation of Shares and Business .S. Jay .Accountancy
1997).

4.9 Προβλήματα που συναντά η εφαρμογή του δείκτη Ρ / Ε, Τρόποι
αντιμετώπισής τους μέσα από την εκτιμητική πρακτική .

4.9.1 Εισαγωγή .
Από την παραπάνω παρουσίαση μου γίνεται αντιληπτό ότι η διαδικασία
προσδιορισμού του δείκτη Ρ / Ε είναι υπολογιστικά εύκολη. Αυτό δεν
σημαίνει ότι η εφαρμογή του όμως είναι ελεύθερη προβλημάτων, τα
κυριότερα των οποίων είναι τα εξής :
α) Στα πλαίσια μιας επιχειρησιακής απόκτησης η διατήρηση των μετά της
απόκτησης επιχειρηματικών
προβλεπόμενα

όπως

αυτά

κερδών σε ικανοποιητικά επίπεδα
απεικονίζονται

μέσα

από

τις

ή στα

λογιστικές

καταστάσεις των επιχειρήσεων οι οποίες πρόκειται στο μέλλον και μετά από
την

απόκτηση αυτή να αποτελέσουν όμιλο είναι συχνά δύσκολη εάν όχι

αδύνατη β) Η επιλογή του κατάλληλου δείκτη Ρ / Ε με σκοπό την εφαρμογή
του στα κέρδη της υπό απόκτησης επιχείρησης όταν αυτή δεν είναι

χρηματιστηριακά εισηγμένη ( ή στα νέα συνδυασμένα κέρδη όπως αυτά θα
διαμορφωθούν μετά από την απόκτηση ) πολλές φορές φέρει προβλήματα .
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Οι μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις δεν διαθέτουν δείκτη Ρ/Ε
καθώς δεν διαθέτουν τιμή μετοχής .

4.9.2

Τρόποι

άντιμετώττισης

του

προσδιορισμού και κατά συνέπεια

προβλήματος

της

αδυναμίας

χρησιμοποίησης του δείκτη Ρ/ Ε

στην προσπάθεια αξιολόγησης των μη χρηματιστηριακά εισηγμένων
επιχειρήσεων .
Στην περίπτωση αυτή η εκτιμητική πρακτική συνιστά δύο χειρισμούς
Ι.τον δανεισμό ενός δείκτη Ρ/Ε από μια μεγάλη χρηματιστηριακά εισηγμένη
επιχείρηση για την οποία είναι δυνατός ο υπολογισμός του δείκτη αυτού . Εν
συνεχεία μια προσαρμογή του δείκτη Ρ / Ε προς τα κάτω ( σε μικρότερα
δηλαδή επίπεδα ) είναι αναγκαία αφού ένας δείκτης Ρ/Ε προερχόμενος από
μια συγκρίσιμη χρηματιστηριακά εισηγμένη επιχείρηση είναι φυσιολογικό να
είναι μεγαλύτερος του δείκτη ο οποίος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην
περίπτωση αξιολόγησης μιας μικρής μη εισηγμένης επιχείρησης, αφού οι
εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερες και κατά
συνέπεια περισσότερο ασφαλής .
2. Ο εκτιμητής μπορεί να

επιλέξει με βάση την απόδοση , το οικονομικό

μέγεθος , και τον βαθμό κινδύνου έναν αριθμό συγκρίσιμων επιχειρήσεων ( ο
οποίος στην πράξη δεν ξεπερνά τις τρεις επιχειρήσεις ). Από τις συγκρίσιμες
επιχειρήσεις και με βάση την πρακτική συνάγεται η μέση τιμή για τον δείκτη
Ρ/Ε

,η

οποία

εν

συνεχεία

εφαρμόζεται

για

τον

προσδιορισμό

της

επιχειρηματικής αξίας της μη χρηματιστηριακά εισηγμένης επιχείρησης . Θα
πρέπει στο σημείο αυτό να προσθέσω ότι για μια όσο το δυνατόν
ρεαλιστικότερη εκτίμηση αξίας η απλοποιημένη εμπιστοσύνη στους μέσους ή
στον μέσο όρο θα πρέπει να αποφεύγεται.
Η εφαρμογή μιας μέσης εκτίμησης του δείκτη Ρ/Ε ενδόμυχα προϋποθέτει ότι
ο γενικός επενδυτικός κίνδυνος, οι χρηματοοικονομικές συνθήκες , και οι
προοπτικές ανάπτυξης είναι παρόμοιες με τις κατά μέσο όρο συνθήκες των
συγκρίσιμων επιχειρήσεων .
Στην προσπάθεια μας να προσδιορίσουμε την αξία μιας επιχείρησης μη
εισηγμένης στο χρηματιστήριο χρησιμοποιώντας τον δείκτη Ρ / Ε τον οποίο
θα

δανειστούμε

από

συγκρίσιμες
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επιχειρήσεις

του

ιδίου

κλάδου

χρειαζόμαστε κάποια επιπλέον πληροφόρηση η οποία παρέχεται από τα
εξής οικονομικά στοιχεία ή δείκτες :

1. Τους δείκτες Ρ/Ε των συγκρίσιμων επιχειρήσεων
2. Την πρόβλεψη

του μελλοντικού ποσοστού απόδοσης ιδίων κεφαλαίων

των επιχειρήσεων
3. Τις τιμές αγοραίας αξίας για την περιουσία των συγκρίσιμων επιχειρήσεων
4. Την τιμή του μακροπρόθεσμου χρέους
5. Την αγοραία αξία του επενδυμένου κεφαλαίου
6. Την λογιστική αξία των μέσων δράσης
7. Την αγοραία αξία των μέσων δράσης ( για όλα τα προηγούμενα
οικονομικά στοιχεία και αναφορικά με το ζήτημα προσδιορισμού αξίας
μικρών

επιχειρήσεων

χρησιμοποιώντας

συγκρίσιμες

επιχειρήσεις

χρειαζόμαστε και τις κατά μέσο όρο τιμές τους ) .

Το γεγονός ότι κατά κανόνα οι επιχειρήσεις οι οποίες επιλέχθηκαν μπορεί να
συναλλάσσονται με διαφορετικούς δείκτες

Ρ/Ε

δεν σημαίνει απόλυτα ότι

αυτές αξιολογούνται διαφορετικά από την πλευρά του

κινδύνου που

αντιμετωπίζουν .Έτσι πολλές φορές επιχειρήσεις με διαφορετικούς δείκτες
Ρ/Ε αντιμετωπίζουν ίδιους βαθμούς κινδύνου όπως αυτός προβάλλεται από
τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων τους. Επίσης είναι πιθανό , η
επιχείρηση με τον μικρότερο δείκτη Ρ/Ε (από αυτές οι οποίες έχουν
επιλεχθεί

ως συγκρίσιμες ) να αντιμετωπίζει τις περισσότερες φορές τον

μεγαλύτερο κίνδυνο , δηλαδή να έχει τον μεγαλύτερο δείκτη απόδοσης ιδίων
κεφαλαίων γεγονός που μπορεί να οφείλεται στον υψηλό δείκτη χρέους ή
στο ότι η επιχείρηση γνωρίζει μια παρακμή στα κέρδη της .
Τελειώνοντας αυτό το τμήμα της εργασίας μου θα πρέπει να αναφέρω τα
εξής : Η σχέση μεταξύ κινδύνου και προσδοκιών

εξηγεί γιατί οι κοινές

μετοχές των επιχειρήσεων ανταλλάσσονται με διαφορετικούς δείκτες Ρ/Ε .
Επίσης

εξηγεί

γιατί

οι

μετοχές

με

υψηλές

προοπτικές

ανάπτυξης

ανταλλάσσονται με δείκτες Ρ/Ε μεγαλύτερους από τον μέσο όρο της αγοράς.
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4.10 Σχολιασμός της διαδικασίας προσδιορισμού της αγοραίας αξίας
της επιχείρησης μέσα από την προσέγγιση της προεξόφλησης των
μελλοντικών μερισμάτων και την χρήση του δείκτη Ρ / Ε .
Τελειώνοντας

την

αναφορά

μου

στο

ζήτημα

της

αξιολόγησης

των

επιχειρήσεων μέσα από τις μετοχές ( πραγματική αγοραία αξία , και
μερίσματα ) αυτών θα πρέπει να τονίσω ότι η διαδικασία αυτή αντανακλά την
απαραίτητη γνώση της χρηματοοικονομικής θεωρίας και την ύπαρξη των
αναγκαίων πληροφοριών και δεδομένων από την αγορά .
Ενώ η επιστημονική πλευρά της επιχειρηματικής αξιολόγησης απαιτεί τον
συνδυασμό γνώσης, εμπειρίας και κρίσης , υπάρχει ένας εκπληκτικός
αριθμός εξωεπιχειρησιακών δεδομένων που άμεσα επηρεάζει την διαδικασία
αξιολόγησης . Παρόλο αυτά δεν θα πρέπει αυτά τα δεδομένα να χειρίζονται
από τους εκτιμητές με απλουστευτικό τρόπο . Θα πρέπει προσεκτικά να
εντοπίζονται οι διαφορές και οι ομοιότητες μεταξύ των επιχειρήσεων οι
οποίες επιλέγονται ως βάσεις σύγκρισης και ως πηγές επιλογής δεδομένων
σε περιπτώσεις όπου αυτά είναι αδύνατο να προβληθούν από την υπό
αξιολόγηση επιχείρηση .
Από

την

μέχρι

τώρα

ανάλυση

των

μεθόδων

προσδιορισμού

της

επιχειρηματικής αξίας γίνεται αντιληπτό ότι η μεμονωμένη εφαρμογή κάθε
μιας μεθόδου είναι πολύ πιθανό ότι θα οδηγήσει σε διαφορετικές εκτιμήσεις
αξίας .Εντούτοις ο αναγνώστης θα πρέπει να κρατήσει κατά νου τα εξής :

• Το ελάχιστο ποσό το οποίο οι μέτοχοι μιας επιχείρησης είναι πιθανό να
αποδεχθούν ως τίμημα τις περισσότερες φορές είναι η αξία η οποία
προκύπτει από την ρευστοποίηση της επιχειρηματικής περιουσίας.
• Το μέγιστο ποσό το οποίο μπορεί να προκύψει και να γίνει αποδεκτό ως
επιχειρηματική αξία προκύπτει από την εφαρμογή μιας έκτων εξής
μεθόδων : α) Της προεξόφλησης των ταμειακών ροών β)Της προσέγγισης
του

δείκτη τιμής προς κέρδη

γ) Της προεξόφλησης των μελλοντικών

μερισμάτων .
• Η

αξιοπιστία

αξιολόγησης

των

δεδομένων

και

κρίνεται πάντοτε σε

ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης .
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η

καταλληλότητα

σχέση

με

τις

των

συνθήκες

τεχνικών
και

τις

(Πηγές :Βιβλιογραφία : Β. Cornell. Corporate Valuation. Αρθρογραφία : Μ.
Maxson .Will you get your money’s worth .Financial Executive . Mergers &
Acquisitions 1993.Valuation of Shares and Business .S. Jay .Accountancy
1997. Οικονομική" Ενημέρωση

Ιονικής Τραπέζης ,τεύχος 6, Απριλίου -

Ιουνίου 1997 ) .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
(EARNING

CAPITALIZATION

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΩΝ _ ΚΕΡΔΩΝ

MODEL),
Η'

ΤΗΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΕΡΠΡΟΣΟΔΟΥ

(

EXCEEDS

ΤΩΝ

EARNING

CAPITALIZATION MODEL ).

5.1 Η Προσέγγιση της Κεφαλαιοποίησης των Μελλοντικών Κερδών
( Earning capitalization model).

5.1.1 Εισαγωγή.
Όπως ήδη παρατήρησα στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας μου , η
αποτίμηση μιας λειτουργούσας επιχείρησης με βάση την προσέγγιση της
κεφαλαιοποιήσεως των μελλοντικών της κερδών , βασίζεται στην εκτίμηση
αυτών , χρησιμοποιώντας τα κέρδη του παρελθόντος (Ιστορικά Κέρδη) και
την προβολή αυτών είτε για καθορισμένο χρονικό ορίζοντα , είτε για ένα
θεωρητικά άπειρο χρονικό διάστημα στο μέλλον . Τα μελλοντικά αυτά κέρδη
προσαρμόζονται για να αντανακλούν οικονομικές , χρηματοοικονομικές αξίες
και όχι λογιστικές .

5.1.2 Προσδιορισμός των Μελλοντικών Κερδών.
Ο προσδιορισμός των μελλοντικών επιχειρηματικών κερδών γίνεται κυρίως
μέσα από τους εξής δύο χειρισμούς :
1ος. Ο χειρισμός αυτός προτείνει την αναδρομή στα κέρδη του παρελθόντος,
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως βάση ( αφετηρία ) για την πρόβλεψη των
μελλοντικών κερδών που η επιχείρηση προσδοκά ότι θα επιτύχει . Την
εκτίμηση των μελλοντικών κερδών ( με βάση τα κέρδη του παρελθόντος )
ακολουθεί η απεικόνιση τους με την χρήση μίας μόνο τιμής η οποία
αναμένεται ότι θα εκτείνεται αμετάβλητα στο διηνεκές .

Η τιμή αυτή

περικλείει όλους τους εμφανείς κινδύνους και ευκαιρίες της επιχείρησης, και
αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν περισσότερο οικονομικό ( πραγματικό )
μέγεθος .
2ος. Ο δεύτερος χειρισμός προτείνει την χρήση συγκεκριμένων τμηματικών
μελλοντικών περιόδων ( χρονικά διαστήματα , φάσεις ) για τις οποίες γίνεται
πρόβλεψη των μελλοντικών κερδών και εν
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συνεχεία

κεφαλαιοποίηση

(προεξόφληση ή αναγωγή) αυτών σε παρούσα αξία κατά την χρονική στιγμή
εκτίμησης της επιχειρηματικής αξίας . Ο αριθμός των φάσεων και η χρονική
διάρκεια ( έκταση ) της κάθε μίας ποικίλει ανάλογα με την ακολουθούμενη
εκτιμητική πρακτική , και την αξιοπιστία των δεδομένων που διαθέτουμε .
Εντούτοις μέσα από την εκτιμητική πρακτική προτείνεται η χρήση τριών
φάσεων . Με βάση την πρόταση αυτή :
Η πρώτη φάση ( τμηματική μελλοντική περίοδος ) εκτείνεται από 1 έως 3
έτη, στην διάρκεια της οποίας
προβλέψεις
επιχειρήσεις

των
που

μελλοντικών

επιχειρούνται είτε λεπτομερείς ετήσιες
επιχειρηματικών

χρησιμοποιούν

κερδών

προϋπολογιστικά

(

ιδιαίτερα

συστήματα

),

σε
είτε

προβλέπονται τα κατά μέσο όρο ετήσια κέρδη για την τριετία αυτή .
Η

δεύτερη φάση ( τμηματική

μελλοντική

περίοδος )

συνήθως έχει

μεγαλύτερη έκταση ( χρονική διάρκεια ) από την πρώτη για την οποία κατά
κανόνα

πραγματοποιείται

πρόβλεψη

της

μέσης

ετήσιας

τιμής

των

επιχειρηματικών κερδών . Η συνήθης χρονική διάρκεια της δεύτερης φάσης
είναι 4 με 5 έτη .
Η τρίτη φάση ( τμηματική μελλοντική περίοδος ) άρχεται μετά από 7 ή 8 έτη
από το αρχικό χρονικό σημείο ( με βάση πάντα την εκτιμητική πρακτική ) και
εκτείνεται απεριόριστα στο μέλλον έτσι ώστε μόνο χονδρική εκτίμηση της
τιμής των μελλοντικών κερδών είναι εφικτή .
Η μέθοδος των φάσεων μπορεί να χρησιμοποιείται, κατά περίπτωση,
διαφορετικά . Η πρώτη φάση μπορεί να καλύπτει μία επιμηκέστερη ή
βραχύτερη

περίοδο

λεπτομερούς

προγραμματισμού

ανάλογα

με

την

αξιοπιστία των στοιχείων που έχουμε στη διάθεση μας . Ανάλογα με τις
περιστάσεις είναι δυνατόν τα κέρδη να είναι προσδιορίσιμα σε δύο μόνο
φάσεις , ενώ σε ακραίες περιπτώσεις είναι δυνατόν να καθορισθεί μόνο ένας
απλός μέσος όρος των αναμενόμενων κερδών .
Αντί της κεφαλαιοποίησης ενός τυποποιημένου αναμενόμενου κέρδους η
μέθοδος των φάσεων προεξοφλεί τα αναμενόμενα κέρδη των επιμέρους
φάσεων 1 και 2 στην παρούσα αξία τους , κατά το χρόνο εκτίμησης της
επιχειρηματικής αξίας . Τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης ανάγονται σε
ετήσια αναμενόμενα κέρδη και μεταχειρίζονται ως διηνεκή στοιχεία . Η
κεφαλαιοποιημένη αξία αυτών κατά την ημέρα εκτίμησης της επιχειρηματικής
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αξίας προστίθεται στην παρούσα αξία των κερδών των δύο προηγούμενων
χρονικών περιόδων ( Οι όροι της κεφαλαιοποίησης και της αναγωγής σε
παρούσα αξία ύστερα από την ανάλυση που προηγήθηκε γίνεται αντιληπτό
ότι είναι ισοδύναμοι) .
Σε

αυτήν

την

κεφαλαιοποιημένη

προσδιορίσθηκε προηγούμενα

επιχειρηματική

αξία

μέσα από την χρήση

(

όπως

αυτή

τών τμηματικών

μελλοντικών περιόδων ή φάσεων ) ο εκτιμητής ή ο αναλυτής θα πρέπει να
προσθέσει

την

αξία

ρευστοποίησης

των

λειτουργικών

περιουσιακών

στοιχείων της επιχείρησης .

5.1.3 Υπόθεση της ομογενοποίησης των μελλοντικών κερδών στα
πλαίσια της προσέγγισης κεφαλαιοποίησης αυτών .
Γίνεται αντιληπτό μέσα από τις δύο τεχνικές που αναφέρθηκαν ότι η
προσέγγιση της κεφαλαιοποίησης των μελλοντικών κερδών , βασίζεται στην
υπόθεση ότι αυτά ( μελλοντικά κέρδη ) χαρακτηρίζονται από τον ίδιο

βαθμό κινδύνου και κατά συνέπεια κεφαλαιοποιούνται (προεξοφλούνται)
με το ίδιο ποσοστό .
Σημείο εκκίνησης για τον προσδιορισμό του ποσοστού κεφαλαιοποιήσεως
των μελλοντικών κερδών θεωρείται το τρέχον ποσοστό απόδοσης της
αγοράς. Ωστόσο το ποσοστό κεφαλαιοποιήσεως θα πρέπει να αποτελεί
συνάρτηση των συγκεκριμένων κινδύνων της υπό εκτίμησης επιχείρησης οι
οποίοι θα πρέπει να σταθμίζονται και να επηρεάζουν τις εκτιμήσεις των
μελλοντικών κερδών .
Μέσα στο πλαίσιο αυτό και αναφορικά με την υπόθεση ομογενοποίησης της
προσέγγισης

κεφαλαιοποίησης

των

μελλοντικών

κερδών,

όλα

τα

περιουσιακά στοιχεία τα οποία που απασχολούνται από την βιομηχανία στην
οποία η επιχείρηση δραστηριοποιείται πρέπει να χαρακτηρίζονται από τον
ίδιο βαθμό κινδύνου ,ή όλες οι επιχειρήσεις στην βιομηχανία

πρέπει να

διατηρούν περιουσιακά στοιχεία που χαρακτηρίζονται από διαφορετικό
βαθμό κινδύνου με την ίδια αναλογία .
Εάν η υπόθεση της ομοιογένειας είναι λανθασμένη , δηλαδή εάν τα
μελλοντικά κέρδη είναι πραγματικά μη ομογενοποιημένα σε σχέση με το
κίνδυνο τότε υπάρχει λόγος να αναμένουμε ότι η διάκριση της κατανομής των

131

μελλοντικών
διαφορετικό

κερδών
βαθμό

σε

συστατικά

κινδύνου

για

τα

τους

οποία
σκοπούς

χαρακτηρίζονται
της

από

επιχειρηματικής

αξιολόγησης θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα.
( Πηγές : Άρθρα , Mastracchio and Lippitt , Valuation of closely held
companies. O’Hanlon and Peasnell, Using ecomomic profit as a measure of
business performance, Accountancy 1994 .Γ. Καραθανάσης , Χρηματοδοτικά'
Θέματα . Ε.Σακέλλης, αποτίμηση αξίας επιχειρήσεων στα πλαίσια της
συγχώνευσης ή της εξαγοράς ).

5.2 Σύνδεση της προσέγγισης αυτής με άλλες προσεγγίσεις που
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της επιχειρηματικής αξίας .
Συγκρίνοντας την προσέγγιση της κεφαλαιοποίησης των μελλοντικών κερδών
με τις προσεγγίσεις οι οποίες χρησιμοποιούν ως βάση για την αποτίμηση της
επιχείρησης το εισόδημα ( Income based valuations ) μπορούμε να
διαπιστώσουμε κάποια σημεία σύνδεσής τους .

Η προσέγγιση της κεφαλαιοποίησης των μελλοντικών κερδών λαμβάνει
υπόψη της και χρησιμοποιεί ως βάση υπολογισμού της επιχειρηματικής αξίας
τα μελλοντικά κέρδη της επιχείρησης τα οποία και προεξοφλεί σε παρούσα
αξία .
Η προσέγγιση της προεξοφλημένης ταμειακής ροής λαμβάνει υπόψη και
χρησιμοποιεί κατά την διαδικασία εκτίμησης της επιχειρηματικής αξίας τις
μελλοντικές ταμειακές ροές οι οποίες προέρχονται από τα επιχειρηματικά
κέρδη ύστερα από την αφαίρεση των μελλοντικών κεφαλαιακών δαπανών
(Capital expenditures) και των μελλοντικών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης
(Working capital).
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι οι δύο προσεγγίσεις συνδέονται έντονα αφού το
βασικό στοιχείο που η προσέγγιση της προεξοφλημένης ταμειακής ροής
χρησιμοποιεί οι μελλοντικές ταμειακές ροές και το ύψος αυτών εξαρτάται από
το ύψος των μελλοντικών κερδών (το ύψος των μελλοντικών κεφαλαιακών
δαπανών

καθώς και των μελλοντικών αναγκών σε

κεφάλαιο

κίνησης

εξαρτάται από την πορεία των μελλοντικών κερδών ).
Η προσέγγιση της επιχειρηματικής αξιολόγησης η οποία στηρίζεται και
χρησιμοποιεί τα μελλοντικά μερίσματα των μετοχών της επιχείρησης
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(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραλλαγών που σχετίζονται με την
μεταβολή αυτών ) ουσιαστικά χρησιμοποιεί ένα στοιχείο (το μέρισμα ) το
ύψος του

οποίο εξαρτάται από το

ύψος των κερδών,

και από την

ακολουθούμενη μερισματική πολιτική από την πλευρά της επιχείρησης .
Αναφορικά με τον τρόπο προσδιορισμού του ποσοστού κεφαλαιοποίησης
των μελλοντικών κερδών , ο χειρισμός τον οποίο ο πιθανός εκτιμητής και
πολύ

περισσότερο

ο

πιθανός

επενδυτής

απόκτησης ή εξαγοράς ) θα πρέπει να

η

αγοραστής

(περίπτωση

ακολουθήσει κατά την διαδικασία

εκτίμησης της πραγματικής αγοραίας αξίας της επιχείρησης, είναι η

χρήση

ως σημείου εκκίνησης του μέσου ποσοστού απόδοσης της αγοράς

και η

προσαύξηση αυτού με ένα πριμ (ΡτΘΓηίυπι) με στόχο την αντιστάθμιση του
αναλαμβανόμενου

κινδύνου

που

συνεπάγεται

η

αποδοχή

της

υπό

αξιολόγησης επενδυτικής πρότασης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία
που συνδέονται με αυτήν. Ο χειρισμός αυτός κατά κανόνα θα πρέπει να
ακολουθείται από όλες τις προσεγγίσεις

επιχειρηματικής αξιολόγησης οι

οποίες στηρίζονται στο εισόδημα και στην δυνατότητα μελλοντικής του

επίτευξης από την πλευρά της επιχείρησης .

5.3 Μειονεκτήματα της προσέγγισης της κεφαλαιοποίησης των
μελλοντικών κερδών .
Οι περισσότερες δυσμενείς κριτικές που η προσέγγιση της κεφαλαιοποίησης
των μελλοντικών κερδών δέχεται πηγάζουν κυρίως :
1. Από τις δυσκολίες οι οποίες επεισέρχονται στον ακριβή προσδιορισμό
(πρόβλεψη ) των μελλοντικών κερδών της επιχείρησης , τα οποία κατά
κανόνα επηρεάζονται και εξαρτώνται Από αρκετούς παράγοντες εκτός
επιχειρήσεως όπως η γενικότερη κατάσταση της βιομηχανίας (κλάδου )
στον οποίο η επιχείρηση δραστηριοποιείται , η πορεία της οικονομίας
συνολικά , η ένταση του ανταγωνισμού , οι μεταβολές στις καταναλωτικές
ανάγκες και επιθυμίες .
2. Από ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την διατήρηση της αγοραστικής
δύναμης ,όπως το γενικό επίπεδο τιμών και οι μεταβολές αυτού .
3. Από το γεγονός ότι τα κέρδη των προηγουμένων ετών υπόκεινται σε
λογιστικούς χειρισμούς της διοίκησης της επιχείρησης , η οποία πολλές

φορές για φορολογικούς η για λόγους βελτίωσης της επιχειρηματικής
εικόνας χρησιμοποιεί αλλοιώνοντας σε μεγάλο βαθμό την πραγματική
εικόνα (μέγεθος) των επιχειρηματικών κερδών .

5.4 Η προσέγγιση της κεφαλαιοποίησης των υπερβαλλόντων κερδών
ή της υπερπροσόδου ( Exceeds earning capitalization ) .
Η υπερπρόσοδος ή το υπερκέρδος θεωρείται το κέρδος που πραγματοποιεί
η επιχείρηση επιπλέον της κανονικής απόδοσης των κεφαλαίων που είναι
επενδυμένα σε αυτήν .
Το επιπλέον αυτό κέρδος είναι αποτέλεσμα πολλών άλλων παραγόντων
όπως η υπεροχή στο management , στην ποιότητα των προϊόντων , στην
θέση εγκατάστασης της επιχείρησης ( facility location ) , στο επιτυχές
marketing αυτής

,

στην παραγωγή

τεχνογνωσίας

,

στον αδύνατο

ή

αναποτελεσματικό ανταγωνισμό ( Πηγή : Βιβλίο Marketing & Management ,
των Pride & Ferrel).
Το υπερκέρδος αυτό δημιουργεί στην επιχείρηση μια υπεραξία , που στην
διεθνή ορολογία έχει επικρατήσει να λέγεται

“ Goodwill

“ και “ Fonds de

commerce “ ή “ φήμη και πελατεία “ κατά το Ε.Γ.Λ.Σ .
Είπα προηγουμένως ότι η υπεραξία δημιουργείται όταν η επιχείρηση
πραγματοποιεί κέρδη μεγαλύτερα από την “ κανονική απόδοση ” των
επενδυμένων σε αυτήν κεφαλαίων . Ποιά όμως είναι η κανονική απόδοση
πριν από την οποία η επιχείρηση θεωρείται ότι δεν έχει και πέραν από την
οποία θεωρείται ότι έχει υπεραξία ; Η βασική ή κανονική απόδοση
(κανονικό κέρδος) είναι ουσιαστικά το εισόδημα που θα αποκτούσε ο
ιδιοκτήτης της επιχείρησης από την τοποθέτηση κεφαλαίων ίση με την αξία
όλων των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης με βάση το κανονικό
ποσοστό απόδοσης της αγοράς εκτός από την φήμη και πελατεία ( Πηγή :
Βιβλίο ,Ε .Σακκέλη

, Αποτίμηση αξίας επιχείρησης στα πλαίσια της

συγχώνευσης ή της εξαγοράς ).
Ο Η . Paumans
ποσοστό

( Μελέτη και κριτική ισολογισμών 1970 ) ως κανονικό

απόδοσης

θεωρεί

είτε

το

ποσοστό

απόδοσης

των

μακροπροθέσμων χρηματοδοτήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου στον
οποίο ανήκει η επιχείρηση , είτε το μέσο ποσοστό απόδοσης των τίτλων

σταθερού εισοδήματος , είτε το μέσο όρο του ποσοστού απόδοσης που
ισχύει για τον κλάδο και του εθνικού ποσοστού απόδοσης ( βλέπε στην
συνέχεια ) ή ακόμη, το ποσοστό κεφαλαιοποιήσεως , το οποίο έχει υιοθετηθεί
για τον υπολογισμό της αποδόσεως των μακροπρόθεσμων

κρατικών

χρεογράφων αυξημένο κατά ένα ποσοστό για την κάλυψη του επιπρόσθετου
κινδύνου που διατρέχει η ιδιωτική επιχείρηση .
Μέσα από την εκτιμητική πρακτική ως κανονικό ποσοστό απόδοσης
θεωρείται η απόδοση των τίτλων με σταθερό εισόδημα κρατικών ή ιδιωτικών
( Ομολογίες , Ομόλογα κτλ ) , ή το τραπεζικό ποσοστό απόδοσης για τις
καταθέσεις

όπως αυτό διαμορφώνεται κάτω από ομαλές νομισματικές

συνθήκες και όχι κάτω από συνθήκες πληθωρισμού .

Σε περιόδους

πληθωρισμού επιβάλλεται ο αποπληθωρισμός του ποσοστού αυτού για να
προσδιορισθεί η πραγματική απόδοση των τίτλων ή των καταθέσεων αφού
εκτός των άλλων το επενδυμένο στην επιχείρηση κεφάλαιο , προκύπτει από
την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων σε τρέχουσες τιμές (Το ποσοστό
απόδοσης που προκύπτει από την διαδικασία αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως
το μέσο ποσοστό απόδοσης της χώρας ).
Η δυνατότητα της επιχείρησης να δημιουργεί κέρδη μεγαλύτερα από την
κανονική απόδοση των επενδυμένων σε αυτήν κεφαλαίων ( υπερκέρδη ) δεν
έχει απεριόριστη διάρκεια . Το υπερκέρδος έχει προσωρινό χαρακτήρα αφού
κατά γενική ομολογία , η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού τείνει να
ελαττώσει (ουσιαστικά να επαναφέρει ) το αναμενόμενο κέρδος μέχρι του
επιπέδου του τόκου των απασχολουμένων από την επιχείρηση κεφαλαίων .
Οι επενδυτές έλκονται από τις δυνατότητες πραγματοποίησης αυξημένων
κερδών και έτσι στους κλάδους που δημιουργούνται υπερκέρδη υπάρχει
έντονος ανταγωνισμός με αποτέλεσμα την σμίκρυνση ή την εξαφάνιση των
υπερβαλλόντων κερδών που

μια ή

κάποιες επιχειρήσεις του κλάδου

δημιουργούν .

Η διάρκεια του υπερκέρδους , εξαρτάται από την ποιότητα των άυλων
στοιχείων που το δημιουργούν. Εάν το υπερκέρδος απορρέει από
εφευρέσεις οι οποίες έχουν καταχωρηθεί με διπλώματα ευρεσιτεχνίες ,
σήματα , τεχνογνωσία , ή διάρκεια του υπερκέρδους θα είναι μεγάλη , Εάν
απορρέει από εύθραυστα άυλα στοιχεία ( π.χ φήμη η οποία δημιουργήθηκε
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από μια εντατική και μεθοδευμένη διαφήμιση )το υπερβάλλον κέρδος θα είναι
βραχύβιο .
Ο εκτιμητής σε κάθε περίπτωση οφείλει να εντοπίσει ποιά άυλα περιουσιακά
στοιχεία αποφέρσιιν την υπερπρόσοδο και να σταθμίσει εάν η προέλευση
των στοιχείων αυτών οφείλεται σε μονιμότερους παράγοντες , οπότε η
διάρκεια της υπερπροσόδου προοιωνίζεται μεγαλύτερη ή σε ευκαιριακούς
παράγοντες , οπότε η υπερπρόσοδος θα είναι βραχύβια .

Κατά την

εκτιμητική πρακτική , χρησιμοποιείται μια περίοδος από ένα ως οκτώ έτη , με
έναν μέσο όρο που απαντά συχνά σε πέντε έτη ως περίοδος δημιουργίας
υπερκέρδους.
Τόνισα

προηγούμενα

ότι

η

υπερπρόσοδος

είναι

το

κέρδος

που

πραγματοποιεί η επιχείρηση πέρα από το κανονικό ποσοστό απόδοσης των
επενδυμένων σε αυτή κεφαλαίων , και ότι η υπερπρόσοδος αυτή είναι
πρόσκαιρη γιατί ο ανταγωνισμός θα περιορίσει τα κέρδη στο κανονικό τους
ύψος .
Ο εκτιμητής οφείλει να προσδιορίσει την αξία της υπερπροσόδου της
επιχείρησης κατά τον χρόνο εκτίμησης της επιχειρηματικής αξίας , που είναι
η παρούσα αξία της προβλεπόμενης να πραγματοποιηθεί σε μια σειρά ετών
στο μέλλον υπερπροσόδου . Επομένως η αξία της υπερπροσόδου μιας
επιχείρησης είναι ίση με την αρχική αξία ράντας πρόσκαιρης , ετήσιας ,
σταθερής , με ετήσιο όρο τον μέσο όρο της πιθανολογούμενης μελλοντικής
ετήσιας

υπερπροσόδου

της

επόμενης

περιόδου

,

με

ποσοστό

προεξόφλησης, ένα ποσοστό που καλείται να προσδιορίσει ο εκτιμητής .
Έχω ήδη τονίσει ότι τα υπερκέρδη προέρχονται από τα άυλα περιουσιακά
στοιχεία της επιχείρησης . Τα στοιχεία αυτά όμως είναι ευμετάβλητα ,
αβέβαια και περικλείουν αυξημένο κίνδυνο , ο οποίος σε κάθε περίπτωση
πρέπει να σταθμίζεται από τον εκτιμητή ο οποίος προσαυξάνει ανάλογα το
ποσοστό κεφαλαιοποίησης .
Το ποσοστό κεφαλαιοποίησης της υπερπροσόδου είναι βασικά το ποσοστό
απόδοσης των επενδυμένων στην επιχείρηση κεφαλαίων , προσαυξημένο με
ένα πρόσθετο ποσοστό για την αντιστάθμιση των κινδύνων που είναι
συμφυείς με την υπερπρόσοδο ( όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό τόσο η
αξία της φήμης και πελατείας προσδιορίζεται σε μικρότερο μέγεθος ). Οι
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εκτιμητές προσδιορίζουν αυτό το πρόσθετο ποσοστό από 25% μέχρι 75%
του ποσοστού απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου .
Γίνεται φανερό στο σημείο αυτό ότι η προσέγγιση που μόλις παρουσίασα
σχετίζεται

με

τις προσεγγίσεις

της

προεξόφλησης

των

μελλοντικών

ταμειακών ροών και της αποτίμησης των μετοχών και κατά επέκταση των
επιχειρήσεων με βάση τα μελλοντικά μερίσματα τους ( χρήση αντίστοιχης
λογικής

στην

διαμόρφωση

του

επιτοκίου

κεφαλαιοποίησης

της

υπερπροσόδου με αυτήν που ο εκτιμητής και ο επενδυτής κατά κανόνα θα
πρέπει να χρησιμοποιεί για τον προσδιορισμό του ποσοστού προεξόφλησης
ή κεφαλαιοποίησης των μελλοντικών ταμειακών ροών και των μερισμάτων
αντίστοιχα ) και

αφού και οι τρεις αυτές προσεγγίσεις ξεκινούν από το

επιχειρηματικό εισόδημα και την δυνατότητα μελλοντικής επίτευξης του από
την πλευρά της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων .

5.5 Κριτικές επί των προσεγγίσεων της κεφαλαιοποίησης των
μελλοντικών

κερδών

και

των

υπερβαλλόντων

κερδών

ή

της

υπερπροσόδου μέσα από την διεθνή βιβλιογραφία .
Εάν και το μοντέλο των υπερβαλλόντων κερδών χρησιμοποιείται ευρέως ,
εντούτοις δέχεται οξύτατη
περισσότερες

των

κριτικών

κριτική από την βιβλιογραφία.
αυτών

είναι

θεωρητικές,

Εάν και οι

αρκετές

αυτών

βασίζονται σε συγκεκριμένα ζητήματα εφαρμογής του, τα οποία κατά κύριο
λόγο σχετίζονται με ζητήματα πρακτικής εφαρμογής του μοντέλο και όχι με τη
φύση του.
Ο

(Neuhauser 1966) , συμπέρανε ότι η δυσκολία στον προσδιορισμό της

αξίας των περιουσιακών στοιχείων , και η ανάγκη ξεχωριστής αξιολόγησης
των λειτουργικών μέσων δράσης περιορίζει αρκετά την χρησιμότητα του
μοντέλου αυτού (Υπερβαλλόντων κερδών ) .
Ο ( Fox 1992 ), επικρίνει τους εκτιμητές οι οποίοι βασίζονται στο μοντέλο
αυτό ( Υπερβαλλόντων κερδών ) βασιζόμενος στην άποψη ότι “ τα τυχαία
ποσοστά απόδοσης “, καθώς και τα μη ευδιάκριτα πρότυπα της βιομηχανίας
για τα “ πραγματικά ποσοστά απόδοσης" οδηγούν κατά κανόνα στην μείωση
της αξιοπιστίας του μοντέλου αυτού .
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Η Φορολογούσα Αρχή των ΗΠΑ στα 1968 επιβεβαίωσε την εφαρμογή του
μοντέλου των υπερβαλλόντων κερδών κάνοντας την εξής παρατήρηση
αναφορικά με την χρήση του : Η προσέγγιση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τον προσδιορισμό της πραγματικής αγοραίας αξίας των περιουσιακών
στοιχείων μιας επιχείρησης τα οποία δεν έχουν υλική υπόσταση (Intangible
Assets ) μόνο κατά την περίπτωση όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη μια
καλύτερη βάση προσδιορισμού της επιχειρηματικής αξίας . Η προσέγγιση
της κεφαλαιοποίησης των κερδών μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε περίπτωση
στην οποία η εφαρμογή του μοντέλου των Υπερβαλλόντων κερδών βρίσκει
εφαρμογή

.

Κατά συνέπεια στις περιπτώσεις όπου

η εφαρμογή της

προσέγγισης των κεφαλαιοποιημένων κερδών θεωρείται ότι θα αποδώσει
περισσότερο

από

την

εφαρμογή

του

μοντέλου

ή

προσέγγιση

των

Υπερβαλλόντων κερδών , τότε ο εκτιμητής θα πρέπει να αποκλείει την χρήση
της δεύτερης προσέγγισης .
Η Φορολογούσα Αρχή των ΗΠΑ κριτικάροντας την προσέγγιση των
υπερβαλλόντων κερδών

αναφέρει τα εξής :

Ελπίζεις να πάρεις μια

πραγματικά ακριβή απάντηση βασιζόμενος σε δυο κακές προβλέψεις , και
προσπαθείς να πάρεις δυο πραγματικά ακριβή ποσοστά απόδοσης ένα για
τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζονται από φυσική υλική
υπόσταση

και ένα για τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν διαθέτουν

φυσική υλική υπόσταση . Είναι σίγουρο ότι εάν θέλεις να προσδιορίσεις με
ακρίβεια τα μεγέθη αυτά μια τακτική η οποία είναι διαφορετική της μαντείας
με την προσέγγιση των υπερβαλλόντων κερδών είναι αδύνατη .

5.6 Προσπάθειες ελέγχου της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας
των προσεγγίσεων της κεφαλαιοποίησης των μελλοντικών κερδών και
των υπερκερδών ή της υπερπροσόδου κατά την εφαρμογή τους στην
αξιολόγηση των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων.
Ένας μεγάλος αριθμός προσπαθειών σύγκρισης της αποτελεσματικότητας
και

αξιοπιστίας των δύο αυτών μοντέλων στα πλαίσια αξιολόγησης των

μικρών

οικογενειακών

επιχειρήσεων

είχε

πραγματοποιηθεί

ακαδημαϊκούς κυρίως στην διάρκεια της δεκαετίας του 1990 .
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από

Οι Boatsman και Baskin ( 1981 ) , Shilt ( 1984 ) , Le Clair ( 1990 )
προσπάθησαν

να

ελέγξουν

την

αξιοπιστία

και

την

ακρίβεια

των

αποτελεσμάτων από την χρήση των μοντέλων των υπερβαλλόντων κερδών
και της Κεφαλαιοποίησης των Κερδών κατά την αξιολόγηση των μικρών
επιχειρήσεων .
Για τον λόγο ότι οι αξίες των μικρών οικογενειακών επιχέιρήσεων είναι τις
περισσότερες φορές άγνωστες , οι προσπάθειες ελέγχου των ακαδημαϊκών
έγιναν μέσα από την χρήση συγκρίσιμου δείγματος αποτελούμενο από

μεγάλες χρηματιστηριακά συναλλασσόμενες επιχειρήσεις .
Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών χρησιμοποιήθηκαν για να
εξηγήσουν την ικανότητα και την καταλληλότητα

των περισσοτέρων

προσεγγίσεων αξιολόγησης οικογενειακών επιχειρήσεων .
Οι Boatsman και Baskin ( 1981 ), ανέπτυξαν μια προσέγγιση προσδιορισμού
αξίας βασιζόμενη στο μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων ( Capital
Asset Pricing Model )

με την χρήση συγκρίσιμων μεγάλων επιχειρήσεων

κατά κανόνα εισηγμένων στο χρηματιστήριο.

Κριτήριο για την επιλογή της

συγκρίσιμης επιχείρησης με βάση την προσέγγιση αυτή αποτελεί η ύπαρξη ή
όχι συσχέτισης μεταξύ των ταμειακών ροών αυτής (συγκρίσιμης) και των
ταμειακών ροών της υπό αξιολόγησης επιχείρησης.
Εν συνεχεία η προσέγγιση αυτή

ερμήνευε την αξία της οικογενειακής

επιχείρησης με αναφορά στην αξία της χρηματιστηριακά εισηγμένης και
συναλλασσόμενης επιχείρησης .
Ενώ η προσέγγιση αυτή παρείχε μια μικρή βελτίωση στην προσέγγιση της
κεφαλαιοποίησης των κερδών εντούτοις συνέχιζε να παράγει ένα αυξημένο
μέγεθος σφαλμάτων . Ένας από τους σημαντικότερους λόγους μη αποφυγής
λάθους από την προσέγγιση αυτή ήταν τις περισσότερες φορές η έλλειψη της
αναγκαίας πληροφόρησης για τις ταμειακές ροές των μικρών επιχειρήσεων .
Ο Shilt σε μια προσπάθεια ελέγχου της αξιοπιστίας του μοντέλου των
υπερβαλλόντων κερδών μελέτησε δεκαεννέα ( 19 ) επιχειρήσεις του κλάδου
των ηλεκτρονικών υπολογιστών .
Επιχειρηματολόγησε την προσπάθεια του με την εξής λογική “Εάν η

προσέγγιση των υπερβαλλόντων κερδών βρίσκει πεδίο εφαρμογής
στις επιχειρήσεις του κλάδου αυτού, τότε οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερα
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ποσοστά κερδών επί των περιουσιακών στοιχείων τα οποία διαθέτουν
υλική υπόσταση θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο
μέγεθος υπεραξία”. Για κάθε επιχείρηση η υπεραξία υπολογίζεται ως η
διαφορά ανάμεσα στην αγοραία αξία και στην καθαρή λογιστική αξία ( η
ποσοστιαία έκφραση υπεραξίας προκύπτει από την διαίρεση της διαφοράς
την οποία ανέφερα προηγουμένως με την καθαρή αξία της επιχείρησης).
Ο Shilt Κατέληξε λέγοντας ότι τα συμπεράσματα τις έρευνας του δεν
υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα την χρήση της μεθόδου των

υπερβαλλόντων

κερδών .
Εάν και ο Shilt δεν κάνει χρήση στατιστικών στοιχείων και δεδομένων , μέσα
από την εξέταση των αποτελεσμάτων της έρευνας του αποδεικνύεται ότι ο
συντελεστής συσχέτισης μεταξύ του ποσοστού της υπεραξίας και του
ποσοστού των κερδών ανέρχεται στο 0.65. Ο συντελεστής αυτός είναι
ιδιαίτερα σημαντικός στο επίπεδο 0.01 (μέσα στο οποίο ο συντελεστής
συσχέτισης κινείται ) γεγονός που αποτελεί ένδειξη υποστήριξης για το
μοντέλο των υπερβαλλόντων κερδών .
Ο Le Clair (1990) , προχώρησε σε μια άμεση σύγκριση του μοντέλου της
κεφαλαιοποίησης των κερδών
κερδών, το οποίο ονόμασε

και του μοντέλου των υπερβαλλόντων

προσέγγιση της προσαρμοσμένης λογιστικής

αξίας . Η σύγκριση δομήθηκε σε μια ετήσια βάση με στοιχεία τα οποία
συνέλεξε από κάθε βιομηχανία .Τα αποτελέσματα και κατ’ επέκταση τα
συμπεράσματα του με έμφαση υποστήριζαν την καταλληλότητα χρήσης της
προσέγγισης της κεφαλαιοποίησης των κερδών .
Η

μέθοδος

της

προσαρμοσμένης

λογιστικής

αξίας

(μοντέλο

των

υπερβαλλόντων κερδών ) όχι μόνο οδηγούσε σε μεγαλύτερα σφάλματα στις
περισσότερες βιομηχανίες, αλλά επίσης σε μια τάση υπερεκτίμησης ή
υποεκτίμησης της αξίας των περισσοτέρων βιομηχανιών.

Ο Le Clair

απέδωσε την φτωχή απόδοση του μοντέλου των υπερβαλλόντων κερδών,
στην έλλειψη διασύνδεσης ( σχέσης ) αυτού με ένα αγοραία προσδιορισμένο
ποσοστό προεξόφλησης.
Για την σύγκριση αυτή χρησιμοποίησε δυο κριτήρια : α) την ρίζα του μέσου
των τετραγώνων ( RMSE ), β) το ποσοστό σφάλματος από επιχείρηση σε
επιχείρηση .
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To

RMSE είναι η τυπική απόκλιση των υπολογισμών αξίας σε σχέση με την

παρατηρήσιμη πραγματική αγοραία αξία . Ένα μεγάλο RMSE δηλώνει
μεγάλη διασπορά των προς προσδιορισμό ποσοτήτων, και κατά συνέπεια
φτωχότερη απόδοση του μοντέλου . Ο Le Clair κατέληξε ότι στην πλειοψηφία
των βιομηχανιών που μελέτησε, το μοντέλο της κεφαλαιοποίησης των
κερδών

παρήγαγε

μικρότερο

δείκτη

RMSE

από

το

μοντέλο

των

υπερβαλλόντων κερδών . Η στατιστική σχεδιαγραμματική απεικόνιση των
αποτελεσμάτων (μέσα από την χρήση ραβδογραμμάτων και ιστογραμμάτων)
από την εφαρμογή των δυο προσεγγίσεων ήταν σαφώς υπέρ του μοντέλου
της κεφαλαιοποίησης των κερδών.
Μέσα από την λεπτομερή επισκόπηση των αποτελεσμάτων του Le Clair
γίνεται αντιληπτό ότι σε αρκετές βιομηχανίες τις οποίες μελέτησε υπάρχουν
RMSE s πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολαρίων . Έχοντας σφάλμα
μεγαλύτερο από 1 δισεκατομμύριο δολαρίων , συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχει
αναλογία σε καμία αξιολόγηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μικρών
επιχειρήσεων .
Ο στόχος της μελέτης του ήταν να χρησιμοποιήσει τις χρηματιστηριακά
εισηγμένες επιχειρήσεις ως

υποκατάστατο

των

μικρών

οικογενειακών

επιχειρήσεων . Στην συνέχεια αποδείχθηκε ότι τα αποτελέσματα στα οποία
κατέληξε δεν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν τις περισσότερες μικρές
επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο , ή για κάποια
μειοψηφία αυτών με χρηματιστηριακή συμμετοχή . Ο Le Clair προσδιορίζει το
ποσοστό απόδοσης των

μέσων δράσης που χαρακτηρίζονται από υλική

υπόσταση με βάση το ποσοστό κέρδη προς περιουσιακά στοιχεία για το
σύνολο της βιομηχανίας. Ο υπολογισμός αυτός αντιπροσωπεύει τα συνολικά
κέρδη ως ποσοστό των μέσων δράσης που διαθέτουν υλική υπόσταση,
παρά ως κέρδη εφαρμόσιμα στα περιουσιακά αυτά στοιχεία . Ως εκ’ τούτο
αυτός ο υπολογισμός απόδοσης επί των

περιουσιακών στοιχείων που

διαθέτουν υλική υπόσταση είναι πιθανό να αποτελεί μια υπερεκτίμηση της
πραγματικής .
Ο Le Clair χρησιμοποιεί ένα ποσοστό απόδοσης επί αυτών των

μέσων

δράσης μεταξύ του 8% και του 12%, το οποίο βασίζεται κυρίως στην κρίση
του για σταθερότητα της επιχειρηματικής απόδοσης επί των επενδύσεων .
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5.7 Πλήρης Παρουσίαση της έρευνας η οποία διεξάχθηκε από τους
Mastracchio και Lippitt μέσα από την οποία στην βιβλιογραφία για
πρώτη

φορά

προβάλλεται

η

καταλληλότητα

της

χρήσης

της

προσέγγισης των υπερκερδών ή της υπερπροσόδου στην αξιολόγηση
μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων .
Η μελέτη η οποία παρουσιάζεται σε αυτό το τμήμα της εργασίας μου παρέχει
έναν εμπειρικό έλεγχο μεταξύ της προσέγγισης των υπερβαλλόντων κερδών
και αυτής της κεφαλαιοποίησης των κερδών .
Τα μοντέλα αυτά αξιολογήθηκαν, συγκρίνοντας τους υπολογισμούς λάθους
στην προσπάθεια πρόβλεψης της αξίας ενός συνόλου επιχειρήσεων. Στην
διαδικασία αυτή είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την αξία κάθε επιχείρησης
η οποία συμμετέχει στο δείγμα το οποίο θα ελεγχθεί με στόχο την αξιολόγηση
της ακρίβειας των μοντέλων .
Για τον λόγο ότι οι αγοραίες αξίες των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι
γνωστές

μόνο

σε

ελάχιστες

των

περιπτώσεων,

οι

χρηματιστηριακά

εισηγμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν ως στοιχεία μελέτης και έρευνας .
Δύο ζητήματα της μελέτης αυτής την οποία παρουσιάζω στο σημείο αυτό της
εργασίας μου την διαφοροποιούν από τις ήδη υπάρχουσες : α) Η ανάπτυξη
μιας τεχνικής η οποία χρησιμοποιεί τις χρηματιστηριακά εισηγμένες

επιχειρήσεις για τον υπολογισμό των ρυθμών

κεφαλαιοποίησης για το

μοντέλο των υπερβαλλόντων κερδών (Η τεχνική αυτή αναπτύχθηκε σε
σύνδεση με την ισότητα ( 5.4 ) η οποία θα παρουσιαστεί αργότερα στα
πλαίσια του ίδιου κεφαλαίου ), β) Το μέγεθος των επιχειρήσεων του
δείγματος περιορίστηκε σε μια προσπάθεια να γίνουν αυτές και κατά
επέκταση

το

δείγμα

περισσότερο

αντιπροσωπευτικό

για

τις

μικρές

οικογενειακές επιχειρήσεις .
Το πρώτο ζήτημα που δημιουργεί τον σύνδεσμο προς τους ρυθμούς ή τα
ποσοστά της αγοράς, δεν το συναντάμε σε καμία από τις προηγούμενες
μελέτες.

Αυτό

είναι

σημαντικό

αφού

ελαττώνει

την

ανάγκη

για

υποκειμενικές εκτιμήσεις των ποσοστών αυτών .
Το δεύτερο ζήτημα είναι σημαντικό για την ενδυνάμωση της ικανότητας μας
να αντλούμε πρακτικά συμπεράσματα από την μελέτη αυτή. Περιορίζοντας
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το μέγεθος των επιχειρήσεων του δείγματος, προκύπτει μια ισορροπία
μεταξύ του μεγέθους αυτού και της συγκρισιμότητας των επιχειρήσεων που
το απαρτίζουν .
Αυτός ο περιορισμός του
απάρτιζαν

αυτό

να

δείγματος επέτρεψε στις επιχειρήσεις που

προέρχονται

από

τις

σχετικά

μικρότερες

των

χρηματιστηριακά εισηγμένων επιχειρήσεων, σε μια Ττροσπάθεια βελτίωσης
της

συγκρισιμότητας

των

επιχειρήσεων

που

κατά

συνέπεια

θα

χρησιμοποιούνταν στην μελέτη με τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις .
Οι επιχειρήσεις του δείγματος επιλέχθηκαν από βάση δεδομένων τον Ιούλιο
του 1991. Ο αποκλεισμός της συμμετοχής των επιχειρήσεων στο δείγμα
αυτό γινότανε στις περιπτώσεις τις οποίες κάποιο απαραίτητο για την εξέλιξη
της μελέτης στοιχείο δεν μπορούσε να προσδιορισθεί σε αυτές ,ή στην
περίπτωση που τα κέρδη τους ήταν μηδενικά ή μικρότερα του μηδενός .Οι
επιχειρήσεις με αρνητικά κέρδη αποκλείονταν από το δείγμα αφού η
εφαρμογή του μοντέλου της κεφαλαιοποίησης των κερδών απαιτεί την
ύπαρξη από τις επιχειρήσεις θετικών κερδών . Το επόμενο στάδιο της
μελέτης ήταν ο αποκλεισμός από το δείγμα των επιχειρήσεων με κέρδη
συνολικής αξίας μεγαλύτερη από 100 εκατομμύρια δολάρια, συνέπεια των
άνω περιορισμών ήταν ο περιορισμός του μεγέθους του δείγματος κατά 50%
(συνέπειες

των

άνω

περιορισμών

απεικονίζονται

στον

πίνακα

που

ακολουθεί).

Επίδραση από το Φιλτράρισμα του μεγέθους των επιχειρήσεων
Αριθμός Επιχειρήσεων

2175

1108

Μέση Αξία

1183

30

Μέσο Μέγεθος Κερδών

77

1.5

Μέση Αξία Ενεργητικού

1506

69

Με τους περιορισμούς αυτούς η μέση συνολική επιχειρηματική αξία μειώθηκε
στα 30 εκατομμύρια δολάρια από 1.183 δισεκατομμύρια δολάρια που
αντιστοιχούσε στο μη περιορισμένο δείγμα . Ο μέσος όρος των κερδών
μειώθηκε από 77 εκατομμύρια δολάρια που αντιστοιχούσε στο σύνολο των
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επιχειρήσεων του

κλάδου

σε

1.5

εκατομμύρια

δολάρια.

Σε αυτό το

περιορισμένο δείγμα ο μέσος όρος της συνολικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων τα οποία χαρακτηρίζονται από φυσική , υλική υπόσταση μειώθηκε
από 1.506 δισεκατομμύρια δολάρια σε 69 εκατομμύρια δολάρια .Σε κάθε
βιομηχανία ο αριθμός των επιχειρήσεων ο οποίος παραμένει μετά από τις
προσαρμογές αυτές ισούται με 50 επιχειρήσεις .
Από το μέγεθος αυτό επιλέχθηκε μια βάση 40 επιχειρήσεων με στόχο τον
προσδιορισμό του ποσοστού κεφαλαιοποίησης των κερδών , και ένα δείγμα
10

επιχειρήσεων

ως

δείγμα

ελέγχου

των

υποθέσεων

και

των

αποτελεσμάτων.
Η διαδικασία η οποία αναφέρθηκε παρείχε ένα ικανοποιητικό μέγεθος για το
δείγμα για έναν λογικό αριθμό εξεταζομένων βιομηχανιών . Ο πίνακας
οποίος

ακολουθεί

δείχνει

τις

έξι

κατηγορίες

βιομηχανιών

οι

ο

οποίες

επιλέχθηκαν αφού αυτές πληρούσαν όλα τα κριτήρια επιλογής .

Βιομηχανίες

SIC

Χημικές

2800

Κατασκευαστικές

3500

Ηλεκτρονικές

3600

Εξοπλισμού & Εξαρτημάτων

3800

Χονδρεμπόριο

5000

Υπηρεσίες

7300

Η σύγκριση των μοντέλων επιτεύχθηκε μέσα από έναν

διαχωρισμό των

επιχειρήσεων του δείγματος. Έτσι, πενήντα ( 50 ) επιχειρήσεις , επιλέχθηκαν
τυχαία από κάθε βιομηχανία , σαράντα ( 40 ) από αυτές χρησιμοποιήθηκαν
για τον υπολογισμό των βασιζόμενων στην αγορά ρυθμών κεφαλαιοποίησης
των κερδών , οι υπόλοιπες δέκα επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν για τον
έλεγχο των αποτελεσμάτων που ευρέθηκαν . Οι ρυθμοί κεφαλαιοποίησης
των κερδών , αποκτήθηκαν από σαράντα (40) επιχειρήσεις
επιλέχθηκαν χωριστά για κάθε βιομηχανία , με την χρήση

οι οποίες
στατιστικής

ανάλυσης παλινδρόμισης , εν συνεχεία τα ποσοστά αυτά κεφαλαιοποίησης
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εφαρμόσθηκαν στις δέκα επιχειρήσεις οι οποίες επιλέχθηκαν για τον έλεγχο
των αποτελεσμάτων για κάθε βιομηχανία .

Το Μοντέλο Κεφαλαιοποίησης των Κερδών

Στην πλέον κοινή μορφή του , το μοντέλο της κεφαλαιοποίησης των κερδών
υπολογίζει την αξία μιας επιχείρησης με τον ακόλουθο τρόπο :

V=

Ε

(5.1)

C

Όπου

Στην

:

V =

μελέτη

Η αξία της επιχείρησης

Ε

= Τα προσαρμοσμένα κέρδη της επιχείρησης

C

= Το κατάλληλο ποσοστό κεφαλαιοποίησης

αυτοί

οι

παράμετροι

του

μοντέλου

κεφαλαιοποίησης

υπολογίζονται χωριστά για κάθε βιομηχανία χρησιμοποιώντας παλινδρόμιση
ελάχιστων τετραγώνων της αξίας στα κέρδη και εφαρμόζοντας την ισότητα
( 5.1 ) ως εξής :

Vί = Β ο + Β ι Ει

(5.2)

Ο συντελεστής συσχέτισης των κερδών Β ι υπολογίζει την τιμή του ποσοστό
κερδών της βιομηχανίας , το οποίο είναι ακριβώς το αντίθετο με το ποσοστό
κεφαλαιοποίησης των κερδών της βιομηχανίας . Η διαδικασία παλιδρόμισης
εναρμονίζει την ισότητα ( 5.2 ) στις αληθινές αξίες των σαράντα επιχειρήσεων
του δείγματος παράγοντας αξία για τους συντελεστές Β ο

και

Β ι

που

επιφέρουν στην ισότητα ( 5.2 ) τους πλέον ακριβής υπολογισμούς αξιών για
τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο δείγμα παράγοντας ταυτόχρονα το
μικρότερο άθροισμα λάθους τετραγώνων .
Όταν χρησιμοποιούμε το μοντέλο αυτό προσοχή δίδεται στο ζήτημα της
τιμής του

συντελεστή

αποφασίστηκε

ότι

είναι

Βο . Αρχικά προτάθηκε
περισσότερο
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κατάλληλο

η

τιμή
να

0

,

εντούτοις

επιτρέψουμε

την

διαδικασία της παλιδρόμισης να προσδιορίσει τον σταθερό όρο και εν
συνεχεία να ελέγξουμε εάν αυτός είναι διαφορετικός του 0 . Το να δώσουμε
στον συντελεστή Β ο την τιμή 0 θα οδηγήσει σε έναν βιαστικό υπολογισμό
του ρυθμού κεφαλαιοποίησης των κερδών στην περίπτωση όπου υπάρχει
ένας παράγοντας αξίας μη σχετικός με τα κέρδη .
Ο παράγοντας αυτός που συμβάλλει στην δημιουργία αξίας, μπορεί να
συνδέεται με επενδύσεις σε μη επικερδή περιουσιακά στοιχεία, ή μπορεί να
αντιπροσωπεύει τα μελλοντικά κέρδη τα οποία δεν περικλείονται από τα
υπάρχοντα κέρδη αναφορικά με δαπάνες σε στοιχεία κόστους όπως οι
διαφημίσεις

ή

τα

κόστη έρευνας και ανάπτυξης.

Σε

μια πραγματική

περίπτωση αξιολόγησης ο εκτιμητής θα πρέπει να προσαρμόζει αυτά τα
στοιχεία ή να τα αξιολογεί χωριστά ή να προσαρμόζει τα κέρδη.

Η

προσαρμογή αυτή θα γινόταν σε κάθε περίπτωση από τον εκτιμητή
προσθέτοντας έναν επιπλέον παράγοντα ο οποίος θα αντικατοπτρίζει τα
στοιχεία αυτά. Θεωρείται μη πρακτικό να προβούμε στην λεπτομερή
ανάλυση

κάθε

επιχείρηση

για

να

κάνουμε

τις

προσαρμογές

αυτές.

Επιπρόσθετα μια τέτοια προσπάθεια αναγκαία θα χαρακτηριζόταν από έναν
σημαντικό βαθμό υποκειμενικών κρίσεων από την πλευρά των ερευνητών .

Το Μοντέλο των Υπερβαλλόντων Κερδών ή της υττερττροσόδου

Στην περισσότερο κοινή του μορφή το μοντέλο των υπερβαλλόντων κερδών
υπολογίζει την αξία της επιχείρησης ως εξής :

V=

Ε - A Ra

+ A

(5.3)

eg

Όπου :

V

Η αξία της επιχείρησης

Ε

Τα προσαρμοσμένα κέρδη

A

Η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης

Ra

Το κατάλληλο ποσοστό κεφαλαιοποίησης των κερδών που
αποδίδεται στην καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων
της επιχείρησης
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Cg

=

To κατάλληλο ποσοστό κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας

Όπως και στην ανάλυση του προηγουμένου μοντέλου , χρησιμοποιείται μια
τεχνική

παλιδρόρισης

για

τον

υπολογισμό

των

αποδόσεων

των

περιουσιακών στοιχείων που χαρακτηρίζονται από υλική και αυτών τα οποία
δεν χαρακτηρίζονται από υλική, φυσική υπόσταση

χωριστά για κάθε

βιομηχανία.

αυτού

Η

φόρμα

υπολογισμού

του

μοντέλου

μπορεί

να

υπολογισθεί αναθεωρώντας σε έναν βαθμό την προηγούμενη ισότητα στην
εξής μορφή :

V=

[ Ε - (A Ra) ]

/ Cg

Κατανέμοντας τον συντελεστή

+ A

Cg

σε όλους τους εισερχόμενους στην

φόρμουλα όρους εντός των παρενθέσεων , παίρνουμε την εξής ισότητα

V=

Ε / Cg - (A Ra) / Cg

+ A

αναδομώντας την προηγούμενη σχέση καταλήγουμε στην εξής σχέση

V=

1 / Cg Ε + (1-Ra / Cg ) * A

Προσθέτοντας

στην παραπάνω

σχέση

τον

σταθερό

όρο

Β

ο

προηγούμενα ανέλυσα σχηματίζεται η εξής ισότητα

V=

Όπου

:

Β0 + Β1Ε1 + Β2Α1

(5.4)

Βο =

Σταθερός όρος

Β ι =

1 / Cg , Β

A

Η καθαρή αξία των απτών περιουσιακών στοιχείων της

1

=

2

= (1- Ra / Cg )

πρώτης επιχείρησης
Ει

= Τα προσαρμοσμένα κέρδη της πρώτης επιχείρησης .
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που

Ο σταθερός όρος με τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση του μοντέλου
της κεφαλαιοποίησης των κερδών που συζητήθηκε προηγούμενα

Ο όρος Ra , μπορεί να υπολογισθεί από τα αποτελέσματα (Β ι και Β 2) της
χρήση της στατιστικής τεχνικής της παλιδρόμισης ως εξής :

Β

2

= ( 1 - Ra Β ι )

Λύνοντας την άνω σχέση ως προς έχουμε :

Ra = (1 -Β2 ) / Β ι

Η

διαδικασία

υπολογισμού

(5.5)

που

μόλις

παρουσιάστηκε

συνδέει,

τα

χρησιμοποιούμενα ποσοστά για το μοντέλο των υπερβαλλόντων κερδών με
τα ποσοστά προεξόφλησης όπως αυτά προσδιορίζονται στην αγορά .
Ένας σύνδεσμος προς τα ποσοστά τα οποία προσδιορίζονται στην αγορά
είναι διαθέσιμος για το μοντέλο της κεφαλαιοποίησης των κερδών μέσα από
την χρησιμοποίηση των εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων .
Παρόλο αυτά τα ποσοστά της αγοράς δεν χρησιμοποιούνται από το μοντέλο
των υπερβαλλόντων κερδών ,όπου δυο ποσοστά είναι αυτά που χρειάζονται.
Η διαδικασία αυτή ελαχιστοποιεί την ανάγκη για δυο κακές προβλέψεις .Οι
κυριότερες μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιούνται από τα δύο μοντέλα είναι
οι εξής :
•

Η επιχειρηματική αξία υπολογίζεται ως το προϊόν της διαίρεσης του
αριθμού των

μετοχών που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των

πρώτων κερδών ανά μετοχή και της τιμής της μετοχής κατά το κλείσιμο
της τρέχουσας χρήσης. Η εμπιστοσύνη στις μετοχές για τον προσδιορισμό
των πρώτων κερδών ανά μετοχή περικλείει την επίδραση όλων των
μορφών χρεογράφων, που θεωρούνται ότι δύναται να αποτελέσουν
ισοδύναμα κοινών μετοχών , όπως δικαιώματα , παράγωγα μετατρέψιμα
χρεόγραφα . Ο υπολογισμός αυτός της επιχειρηματικής αξίας, βασίζεται
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στις συναλλαγές ενός μικρού αριθμητικά πακέτου μετοχών, αγνοώντας
οποιοδήποτε μεγάλο αριθμητικά πακέτου αυτών, οι οποίες κατά κανόνα
αντιπροσωπεύουν ενδιαφέροντα πλειοψηφίας ή παράγοντες οι οποίοι
σχετίζονται με την εμπορευσιμότητα .Οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να
εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή κάθε φορά που χρησιμοποιούνται
συγκρίσιμες επιχειρήσεις για

την

αξιολόγηση

μικρών

οικογενειακών

επιχειρήσεων .Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να αγνοούνται στα πλαίσια
των μοντέλων που προηγούμενα ανέλυσα αφού έχουν την ίδια επίδραση
και στα δύο , και η έλλειψη προσαρμογής δεν επηρεάζει την σύγκριση της
απόδοσης των δυο μοντέλων .
• Τα

κέρδη

υπολογίζονται

ως

το

προϊόν

των

κερδών

ανά

μετοχή

αποκλείοντας από αυτά εξαιρετικά κέρδη τα οποία χρησιμοποιούνται για
τον προσδιορισμό των πρώτων κερδών ανά μετοχή ,Η τακτική αυτή
αποδίδει έναν αριθμό κερδών ο οποίος αντανακλά την διασπορά

στην

κατανομή των κερδών .
• Η

καθαρή

αξία

των

περιουσιακών

στοιχείων

με

υλική

υπόσταση

υπολογίζεται με βάση την καθαρή λογιστική αξία της επιχείρησης. Από την
στιγμή που το ενεργητικό ισούται με τις υποχρεώσεις συν την καθαρή θέση
η ποσότητα αυτή είναι ισοδύναμη της λογιστικής αξίας της περιουσίας των
μετοχών όπως αυτή αναγράφεται στον

ισολογισμό.

Υπάρχουν δυο

διαφορές μεταξύ της προσέγγισης αυτής και αυτής που κατά κανόνα ένας
εκτιμητής θα χρησιμοποιούσε :α)Η χρήση της λογιστικής αξίας αντί της
πραγματικής αγοραίας αξίας, και β) Η χρησιμοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων που δεν χαρακτηρίζονται από υλική υπόσταση με βάση

την

καθαρή λογιστική τους αξία . Εντούτοις σε πολλές περιπτώσεις αληθινής
αξιολόγησης ο εκτιμητής έχει προβεί σε υπολογισμούς της καθαρής αξίας
των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν φυσική, υλική υπόσταση.

5.7.1 Αποτελέσματα και συμπεράσματα της μελέτης .
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμισης στα προηγούμενα δεδομένα
παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.
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ΠΙΝΑΚΑΣ

1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ - ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Βο

Βι

ΧΗΜΙΚΕΣ

12.33

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

5.58

★

7.21

*

12.76

*★

7.54

★

12.88

★

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

&

επίττ. σημ/τας

’

R2S

RMSE

9.5

★*

60

16.24

8.83

★*

75

11.26

8.9

★*

69

15

7.32

★★

39

14.27

8.74

★★

62

13.88

11.35

★★

57

21.03

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

•

Επίπεδο σηιιαντικότηπκ 0.05% *

•

Επίπεδο σηυαντικότητας 0.01% **

Ο πρώτος πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την προσέγγιση της
κεφαλαιοποίησης των κερδών. Οι συντελεστές παλινδρόμισης των κερδών
είναι όλοι τους σημαντικοί και θετικοί. Οι συντελεστές αυτοί είναι ουσιαστικά
τα ποσοστά τιμής προς κέρδη για τις βιομηχανίες οι οποίες συνέθεσαν το
δείγμα της έρευνας η οποία παρουσιάστηκε. Οι τιμές των συντελεστών αυτών
εκτείνονται από την τιμή του 7.32 για την βιομηχανία εργαλείων και
εξοπλισμού μέχρι και την τιμή 11.35 για την βιομηχανία παροχής υπηρεσιών .
από την στιγμή που οι δείκτες αυτοί είναι ακριβώς το αντίστροφο των δεικτών
ή ποσοστών κεφαλαιοποίησης των κερδών ( αναφέρθηκε σε προηγούμενο
τμήμα της εργασίας μου ), υπονοούν ποσοστά κεφαλαιοποιήσεως της τάξης
του 13.7% και 8.8% για τις δυο βιομηχανίες αντίστοιχα .
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ - ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Q

β

ΧΗΜΙΚΕΣ

8.85

*

β 1

Β2

R2s

RMSE

4.72

♦*

0.71

*«

71

13.82

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

3.95

5.89

**

0.38

*

77

10.76

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

5.59.

6.99

**

0.21

**

75

13.58

5.11

**

0.38

*

46

13.69

6.5

**

0.42

**

74

11.43

4.71

♦

0.8

**

71

17.23

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

&

9.99

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

2.74

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8.66

**

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

*
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•

Επίπεδο σηυαντικότητας 0.05% *

•

Επίπεδο σηυαντικάτηταο 0.01% **

Ο δεύτερος πίνακας, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της παλινδρόμισης για
το μοντέλο των υπερβαλλόντων κερδών. Οι συντελεστές τόσο των κερδών
όσο και των καθαρών περιουσιακών στοιχείων ή μέσων δράσης είναι
σημαντικοί στο ελάχιστο επίπεδο του 0.05. Για αυτούς τους συντελεστές
παλινδρόμισης, τα ποσοστά απόδοσης επί των περιουσιακών στοιχείων με
φυσική , υλική υπόσταση υπολογίσθηκαν με βάση την σχέση
ποσοστά

επί

των

περιουσιακών

στοιχείων

χωρίς

υλική

(5.5). Τα
υπόσταση

υπολογίσθηκαν χρησιμοποιώντας το αντίστροφο του Β ι με βάση την σχέση
(5.4) και παρουσιάζονται στον τρίτο πίνακα .

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ %

Ra

eg

ΧΗΜΙΚΕΣ

10.5

5.4

21.2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

11.3

11.1

14.3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

11.2

10.6

17.0

13.7

12.1

19.6

11.4

9

15.4

4.3

21.2

&

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8.8

Τα ποσοστά απόδοσης επί των

περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν

υλική υπόσταση εκτείνονται από 4 % για τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας
παροχής υπηρεσιών σε 12 % για τη βιομηχανία παραγωγής και πώλησης
τεχνολογικού εξοπλισμού. Με εξαίρεση την χημική βιομηχανία όλα τα
αντίστοιχα

ποσοστά

θεωρούνται

λογικά.

Τα

μέσα

δράσης

τα

οποία

περιλαμβάνονται στην παραγωγή ( Χημικών , Ηλεκτρονικών .Βιομηχανικών
προϊόντων και εξαρτημάτων )είναι περισσότερο εξειδικευμένα από αυτά που
χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών , καθώς και
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διαρκών καταναλωτικών αγαθών, από την στιγμή που τα εξειδικευμένα
περιουσιακά στοιχεία (μέσα δράσης Αντιλαμβάνονται ως περισσότερο
επικίνδυνα ( Είναι λιγότερο εμπορεύσιμα σε σχέση με τα μη εξειδικευμένα)
είναι λογικό για τσυς επενδυτές να απαιτούν ότι , τα ποσοστά απόδοσης επί
των

μέσων δράσης με υλική υπόσταση θα είναι περισσότερο υψηλά στις

βιομηχανίες αυτές .Τα ποσοστά απόδοσης επί των περιουσιακών στοιχείων
που δεν χαρακτηρίζονται από υλική υπόσταση κυμαίνονται από 14% για τις
επιχειρήσεις βιομηχανικών προϊόντων μέχρι 22% για τις επιχειρήσεις της
χημικής

βιομηχανίας,

υπηρεσιών.

και

τις

επιχειρήσεις

της

βιομηχανίας

παροχής

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η απόδοση των περιουσιακών

στοιχείων τα οποία δεν διαθέτουν υλική υπόσταση είναι μεγαλύτερη από την
απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν υλική υπόσταση σε
όλες τις βιομηχανίες .
Ο πρώτος και ο δεύτερος πίνακας εμφανίζουν επίσης κάποια αποτελέσματα
τα οποία βρίσκονται σε συνέπεια και στις έξη βιομηχανίες του δείγματος .
Οι

προσαρμοσμένοι

δείκτες

υπερβαλλόντων κερδών

διακύμανσης

R2s

για

το

μοντέλο

των

είναι υψηλότεροι από αυτούς για το μοντέλο της

κεφαλαιοποίησης των κερδών, κατά μέσο όρο οι τιμές του δείκτη αυτού
ανέρχεται σε 60% για το μοντέλο της κεφαλαιοποίησης κερδών και σε 70%
για το μοντέλο των υπερβαλλόντων κερδών, δηλώνοντας ότι ένα ποσοστό
διακύμανσης αξίας

10% περισσότερο μπορεί να εξηγηθεί από το μοντέλο

των υπερβαλλόντων κερδών παρά από το μοντέλο της κεφαλαιοποίησης των
κερδών. Η ρίζα του μέσου των τετραγώνων

RMSE ( δείκτες για κάθε

βιομηχανία ) για το μοντέλο των υπερβαλλόντων κερδών κατά μέσο όρο
ανέρχεται σε 13.4 εκατομμύρια δολάρια , ενώ η τιμή του δείκτη αυτού κατά
μέσο όρο για το μοντέλο της κεφαλαιοποίησης των κερδών ανέρχεται σε 15.3
εκατομμύρια δολάρια (1.9 εκ. Δολάρια μεγαλύτερος για το δεύτερο μοντέλο) ,
δηλώνοντας ότι ο υπολογισμός λάθους ή λαθών που συνδέονται με το
μοντέλο των υπερβαλλόντων κερδών είναι γενικά μικρότερος από αυτόν που
προκύπτει με βάση την χρήση του μοντέλου της κεφαλαιοποίησης των
κερδών .0 σταθερός όρος του μοντέλου των υπερβαλλόντων κερδών

Β ο

είναι σταθερά χαμηλότερος και λιγότερο σημαντικός από αυτόν του μοντέλου
της κεφαλαιοποίησης των κερδών κατά μέσο όρο η τιμή του είναι 3
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εκατομμύρια μικρότερη , δηλώνοντας ότι η ενσωμάτωση των περιουσιακών
στοιχείων που χαρακτηρίζονται από υλική υπόσταση από το μοντέλο των
υπερβαλλόντων κερδών μειώνει τη σημασία του όρου αυτού .
Μέσα από την έρευνα (μελέτη) την οποία παρουσίασα , έγινε αντιληπτό ότι το
μοντέλο των υπερβαλλόντων κερδών παρέχει πιο ρεαλιστικά
συνέπεια πιο σημαντικά αποτελέσματα από

αυτά τα

και κατά

οποία προκύπτουν

μέσα από την χρήση του μοντέλου της κεφαλαιοποίησης των κερδών , για
όλες τις βιομηχανίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στο δείγμα .

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με αυτά προηγουμένων
ερευνών .
Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας του Le Clair, είναι δυνατή η εξήγηση
των διαφορετικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των
δύο προσεγγίσεων :0 Le Clair κατά πρώτο λόγο διατήρησε ένα πολύ μεγάλο
από άποψη μεγέθους δείγμα ( αριθμός επιχειρήσεων ) και κατά δεύτερο λόγο
δεν λάμβανε υπόψη της αποδόσεις της αγοράς , κάτι το οποίο η έρευνα αυτή
πέτυχε με την χρήση της μεθόδου παλινδρόμισης για τον υπολογισμό των
αποδόσεων στο μοντέλο των υπερβαλλόντων κερδών .Μέσα από την μελέτη
του Shilt, και την ανάλυση των δεδομένων που χρησιμοποίησε όπως
προηγούμενα ειπώθηκε παρέχεται

μικρή στήριξη προς το μοντέλο των

υπερβαλλόντων κερδών παρά τα τελικά συμπεράσματα στα οποία αυτός
κατέληξε .
Με βάση την μελέτη αυτή για πρώτη φορά οι εκτιμητές οι οποίοι θα επιλέξουν
να χρησιμοποιήσουν για τον προσδιορισμό της αξίας της επιχείρησης το
μοντέλο των υπερβαλλόντων κερδών θα έχουν μια εμπειρική απόδειξη που
δείχνει ότι η χρησιμοποίηση του μοντέλου αυτού παρέχει υπολογισμούς αξίας
περισσότερο ρεαλιστικούς από εκείνους του μοντέλου της κεφαλαιοποίησης
των κερδών . Η σημασία των συντελεστών Β

2

( συντελεστές των καθαρών

απτών περιουσιακών στοιχείων ) στο μοντέλο των υπερβαλλόντων κερδών
παρέχουν ένδειξη ότι το επίπεδο του κινδύνου ο οποίος συνδέεται με μια
επιχείρηση και τα κέρδη της επηρεάζεται σημαντικά από το επίπεδο των
επενδύσεων της επιχείρησης σε απτά περιουσιακά στοιχεία .Το ποσοστό των
κατανομών λάθους στον πίνακα ο οποίος θα ακολουθήσει δηλώνει ότι η
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χρησιμοποίηση αυτού από τον εκτιμητή στην διαδικασία προσδιορισμού της
επιχειρηματικής αξίας βελτιώνει την ακρίβεια της αξιολόγησης .

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ

< 10

12 %

18%

< 20

28%

35%

<30

38%

43%

<40

45%

48%

< 50

50%

58%

< 60

60%

65%

< 70

62%

68%

< 80

67%

72%

< 90

67%

75%

< 100

70%

75%

Οι δύο προσεγγίσεις συγκρίνονται σε όρους των ποσοστών λάθους κατά την
διαδικασία προσδιορισμού της επιχειρηματικής αξίας .Κάθε στοιχείο του
πίνακα αντιπροσωπεύει το αντίστοιχο ποσοστό λάθους για τις εξήντα 60
επιχειρήσεις ( 10 από κάθε βιομηχανία )για τις οποίες η αξία υπολογίσθηκε
με βάση το ενδεικτικό ποσοστό, της πραγματικής αγοραίας αξίας της
επιχείρησης

.Έτσι

μπορούμε

να

δούμε

ότι

για

το

μοντέλο

της

κεφαλαιοποίησης των κερδών ,το 12 % του συνόλου των επιχειρήσεων ( 7
από τις 60 ) έχουν σφάλματα σε ποσοστό μικρότερο του 10 % από την
αγοραία αξία της επιχείρησης ,και ποσοστό 18% ( 11 στις 60 επιχειρήσεις)
έχουν σφάλματα σε ποσοστό μικρότερο του 10 % της αγοραίας αξίας της
επιχείρησης για το μοντέλο των υπερβαλλόντων κερδών

.Το αποτέλεσμα

αυτό ενδυναμώνει την μέχρι τώρα ανάλυση . Το μοντέλο των υπερβαλλόντων
κερδών

υπολογίζει

ένα

μεγαλύτερο ποσοστό

επιχειρήσεων οι

οποίες

συμμετείχαν στο δείγμα με μικρότερα ποσοστά σφαλμάτων για όλο το φάσμα
των βιομηχανιών οι οποίες επιλέχθηκαν .
Ο επιπλέον έλεγχος της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των δύο μοντέλων,
μπορεί να επιτευχθεί μέσα ατιό την πραγματοποίηση

επιπρόσθετων

ερευνών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους . Ενσωματώνοντας στις έρευνες
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αυτές επιπρόσθετους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τους ρυθμούς
(ποσοστά) κεφαλαιοποίησης των επιχειρήσεων οι οποίες συνθέτουν το
δείγμα όπως την μόχλευση και την ανάπτυξη θα προσεγγίζαμε ακόμη
περισσότερο

μια

μέθοδο

κατάλληλη

για

τον

προσδιορισμό

της

επιχειρηματικής αξίας ,και θα ενισχύαμε την δυνατότητα σύγκρισης των
αποτελεσμάτων . Επίσης το να λάβουμε υπόψη μας πρακτικούς παράγοντες
όπως η εμπορευσιμότητα των επιχειρήσεων , καθώς και ζητήματα ελέγχου
επιχειρηματικής ιδιοκτησίας θα μας επέτρεπε να κάνουμε μεγαλύτερη χρήση
των εισηγμένων χρηματιστηριακά επιχειρήσεων κατά την αξιολόγηση των
μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ “ ΕΛΑΪΣ ”

6.1 Παρουσίαση της Ελληνικής βιομηχανίας ελαιολάδου .
6.1.1 Παραγωγή Ελαιολάδου .
Το παραγωγικό δυναμικό της βιομηχανίας ελαιολάδου αποτελείται από τα
ελαιοτριβεία

,

ελαιοδεξαμενές

,

ραφιναριές

,

τυποιητήρια

,

και

πυρηνελαιουργία . Τα περισσότερα από τα ελαιοτριβεία είναι συγκεντρωμένα
στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές , οι κυριότερες εκ των οποίων είναι η
Πελοπόννησος και η Κρήτη . Οι περισσότερες από τις μονάδες των
ελαιοτριβείων είναι μικρές με απαρχαιωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό αν και
τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση εκσυγχρονισμού που οδηγεί στη
βελτίωση της παραγωγικότητας . Το 89 % των μονάδων των ελαιοτριβείων
απασχολεί μέχρι δύο άτομα , ενώ μόλις το 0,26 % απασχολεί πάνω από δύο
άτομα . Ο αριθμός των ελαιοτριβείων μειώθηκε κατά 2,4 % στην περίοδο
1984-1988 ενώ η μέση απασχόληση ανά κατάστημα ήταν δύο εργαζόμενοι
ανά κατάστημα το 1988.
Τα τυποποιητήρια , αντίθετα βρίσκονται κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα
αφού ευνοείται με τον τρόπο αυτό η διακίνηση του τυποποιημένου προϊόντος.
Το κοινοτικό καθεστώς που ίσχυσε στον τομέα του ελαιολάδου καθώς και η
αύξηση των αναγκών

για το τυποποιημένο ελαιόλαδο οδήγησαν σε μια

απότομη αύξηση του αριθμού των τυποποιητηρίων μεταξύ των ετών 1978 και
1989 .
Οι παράμετροι που καθορίζουν την ποιότητα του ελαιολάδου είναι η οξύτητα,
η οξείδωση , το χρώμα και τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά . Οι δε
ποιοτικές κατηγορίες του ελαιολάδου όπως αυτές έχουν καθορισθεί από το
Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου , είναι οι εξής :
• Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο , οξύτητας από 0-1 βαθμών
• Παρθένο ελαιόλαδο , οξύτητας από 1-2 βαθμών
•

Κοινό παρθένο ελαιόλαδο , οξύτητας από 2- 3,3 βαθμών

•

Παρθένο

ελαιόλαδο

Λαμπαντέ

,

το

οποίο

δεν

προσφέρεται

κατανάλωση αφού η οξύτητα του ξεπερνάει τους 3,3 βαθμούς
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για

•

Ραφιναρισμένο ελαιόλαδο του οποίου η οξύτητα του δεν ξεπερνά τους 0,5
βαθμούς

• Ελαιόλαδο το οποίο αποτελείται από ανάμιξη εξευγενισμένου ελαιολάδου
ή παρθένων ελαιολάδων εκτός του Λαμπαντέ , οξύτητας έως 1,5 βαθμών
Παρά την αύξηση της ελαιοκαλλιέργειας στην χώρα μας κατά την τελευταία
25ετία , η μέση παραγωγή των ελαιοδένδρων παραμένει ακόμη χαμηλή . Η
μέση ετήσια παραγωγή για τους πεδινούς ελαιώνες είναι περίπου 300 κιλά
ελαιοκάρπου ανά στρέμμα , ενώ για τις ορεινές περιοχές , η μέση ετήσια
απόδοση είναι περίπου ίση με 240 κιλά ανά στρέμμα .
Κατά την τελευταία πενταετία , ο μέσος όγκος παραγωγής ελαιολάδου στην
Ελλάδα πλησίασε τους 300000 χιλιάδες τόνους ετησίως ενώ η υψηλότερη
παραγωγή ελαιολάδου σημειώθηκε κατά το ελαιοκομικό έτος 1992/93 με
310000 τόνους περίπου . Κατά την περίοδο 1987- 1992 , ο μέσος ετήσιος
ρυθμός αύξησης της παραγωγής ήταν 3,5 % . Τέλος , το μεγαλύτερο μέρος
της παραγωγής συγκεντρώνεται στην Πελοπόννησο και την Κρήτη ( 64 %
του συνόλου περίπου ) .
(Πηγές : Περιοδικό σύγχρονη διαφήμιση τεύχος Δεκεμβρίου 1991. Περιοδικό
Τρόφιμα και Ποτά , αποσπάσματα τευχών 1990 - 1992 . Περιοδικό Αγορά ,
αποσπάσματα 1990 - 1992 . Ειδικές Εκδόσεις Επιχειρήσεων του κλάδου ).

6.1.2 Κατανάλωση ελαιολάδου .
Το 85 % της φαινομενικής κατανάλωσης ελαίων λιπών στην Ελλάδα
αντιπροσωπεύεται από τα φυτικά λίπη και έλαια ενώ το ελαιόλαδο καλύπτει
το 80% περίπου της καταναλισκόμενης ποσότητας ελαίων και λιπών . Η
κατανάλωση ελαιολάδου φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο σε σχέση με το
παρελθόν , από τον ανταγωισμό των τιμών που προέρχεται κυρίως από τα
σπορέλαια . Αυτό οφείλεται κυρίως στις θετικές αντιλήψεις των καταναλωτών
σχετικά με την συμβολή του ελαιολάδου στην υγιεινή διατροφή . Η ζήτηση
του ελαιολάδου είναι περισσότερο ευαίσθητη στις διακυμάνσεις της τιμής του
ελαιολάδου , τις αυξήσεις στα εισοδήματα των καταναλωτών

και τις

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας του ελαιολάδου και προώθησης του
στην αγορά .
Η φαινομενική κατανάλωση ελαιολάδου παρουσιάζει μια κάμψη τα τελευταία
χρόνια και μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 14 % περίπου κατά την περίοδο
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1988-92 . Η κατά κεφαλή κατανάλωση παραμένει από τις υψηλότερες στον
κόσμο και κυμάνθηκε από 12 κιλά το 1970 , σε 19 κιλά το 1992 .
Η αγορά του τυποποιημένου λαδιού γνώρισε σημαντική ανάπτυξη κατά την
περίοδο 1981-1989 . Είναι ενδεικτικό ότι από το 30 % των συνολικών
πωλήσεων το 1983 , έφτασε στο 80 % το 1988 . Ο μέσος ετήσιος ρυθμός
αύξησης ήταν 16, 7% κατά την περίοδο 1981-1989 . Στην διάρκεια της
ελαιοκομικής περιόδου 1989-90 , η αγορά του τυποποιημένου ελαιολάδου
παρουσίασε μια στασιμότητα αφού ο ρυθμός μεγέθυνσης κυμάνθηκε γύρω
στο 5 % . Η δε χαμηλή παραγωγή ελαιολάδου κατά το 1991 και η
επακόλουθη αδυναμία κάλυψης της εγχώριας κατανάλωσης από το χύμα
ελαιόλαδο ώθησε τις πωλήσεις του τυποποιημένου ελαιολάδου στο μέγιστο
ύψος τους . Αντίθετα η υψηλή παραγωγή ελαιολάδου κατά την περίοδο
1992-93 προκάλεσε μια μεταστροφή της κατανάλωσης πρός το χύμα
ελαιόλαδο με συνέπεια να συρρίκνωση στην αγορά του τυποποιημένου
ελαιολάδου . Ένας πρόσθετος λόγος ο οποίος εξηγεί την μείωση της αγοράς
του

τυποποιημένου

ελαιολάδου

κατά

την

περίοδο

αυτή

είναι

η

ορθολογικοποίηση της χρήσης του ( για παράδειγμα , μέσω της χρήσης
σπορέλαιων

στο

τηγάνισμα των

φαγητών

)

.

Τέλος

κατά

το

1995

παρατηρείται μια σταθεροποίηση σε συνδυασμό με μια μικρή αύξηση της
αγοράς του τυποποιημένου ελαιολάδου .
Η μεταφορά ενός σημαντικού μέρους της κοινοτικής επιδότησης από τον
τυποποιητή στον παραγωγό που αποφασίσθηκε πρόσφατα θα έχει δύο
συνέπειες .
Πρώτον , θα σταματήσει η λειτουργία εκείνων των τυποποιητηρίων που
μέχρι τώρα στηρίζονταν κατά κύριο λόγο στο ποσό της επιδότησης .
Δεύτερον , το ύψος της τιμής λιανικής πώλησης του ελαιολάδου θα εξαρτηθεί
από τις αντιδράσεις των παραγωγών στη μετακύλιση της επιδότησης .
Ειδικότερα , μια μείωση της τελικής τιμής πώλησης του προϊόντος θα
εξαρτηθεί από το ποσοστό αύξησης της παραγωγής και από τον βαθμό
μείωσης της τιμής παραγωγής αφού η επιδότηση κατευθύνεται πρός τους
παραγωγούς . Στόχος της κοινότητας είναι η αύξηση της παραγωγής όσο και
και η μείωση της τελικής τιμής πώλησης χωρίς να ζημιωθεί ο παραγωγός .
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(Πηγές : Περιοδικό σύγχρονη διαφήμιση τεύχος Δεκεμβρίου 1991. Περιοδικό
Τρόφιμα και Ποτά , αποσπάσματα τευχών 1990 - 1992 . Περιοδικό Αγορά ,
αποσπάσματα 1990 - 1992 . Ειδικές Εκδόσεις Επιχειρήσεων του κλάδου ) .

6.1.3 Εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδος στον κλάδο των λιπαρών
ουσιών.
Παρόλη την μεγάλη εσωτερική κατανάλωση που παρατηρείται , ο κλάδος
παρουσιάζει κάθε χρόνο μια σημαντική ποσότητα πλεονάσματος που
εξάγεται , η οποία αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 31,39 % κατ'όγκο και
59,7 % κατ'αξία , κατά την πενταετία 1988-92 . Η πορεία αυτή αποτελεί
δείγμα μιας αξιόλογης εξέλιξης στον χώρο του εξωτερικού εμπορίου . Τα
συναλλαγματικά οφέλη είναι επίσης σημαντικά με αποτέλεσμα ο κλάδος να
έχει θετικό εμπορικό ισοζύγιο , το οποίο αυξήθηκε με ένα μέσο ετήσιο ρυθμό
ίσο με 135,06 % κατ'αξία , κατά την περίοδο 1990-95 .
Το ελαιόλαδο αποτελεί το σημαντικότερο μέρος των εξαγωγών λιπαρών
ουσιών ενώ τα άλλα φυτικά λίπη και έλαια συμμετέχουν από ελάχιστα έως
καθόλου .
Οι εισαγωγές λιπαρών ουσιών σημείωσαν σημαντική αύξηση . Ο μέσος
ετήσιος ρυθμός αύξησης των εισαγωγών κατά την περίοδο 1990-95 ήταν
11,02 % κατ'όγκο και 5,41 % κατ'αξία .

6.1.3.1 Το εξωτερικό εμπόριο του ελαιολάδου .
Οι εξαγωγές ελαιολάδου της Ελλάδος , που κατατάσσονται στις τρεις πρώτες
θέσεις των παγκοσμίων εξαγωγών μαζί με αυτές της Ιταλίας και της
Ισπανίας, αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60 % των εξαγωγών της χώρας
στον τομέα των ελαίων και λιπών . Παρά την αισθητή βελτίωση στις
εξαγωγές τυποποιημένου

ελαιολάδου , οι εξαγωγές χύμα προϊόντος

εξακολουθούν να κυριαρχούν . Το 80 % και πλέον

της εξαγόμενης

ποσότητας είναι σε μορφή χύμα και κατευθύνεται συνήθως στην Ιταλική
αγορά η οποία το συσκευάζει και το επανεξάγει με Ιταλική ετικέτα.
Η εξέλιξη των εξαγωγών του παρθένου ελαιολάδου ( το οποίο μπορεί να
εξαχθεί είτε ως χύμα είτε ως τυποποιημένο αφού πρώτα υποστεί κάποιο
εξευγενισμό ) παρουσιάζει αυξομειώσεις κατ'έτος , διατηρεί ωστόσο μια
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ανοδική πορεία της τάξης του 94,21 % κατά μέσο όρο στην περίοδο
1988/1995 .
από το 1988 και μετά , η ΕΟΚ απορροφά πάνω από το 90 % των εξαγωγών
παρθένου ελαιολάδου της χώρας μας ( βλέπε τον πίνακα που ακολουθεί ) .
Το ποσοστό αυτό έφθασε στο 98 % κατά τα έτη 1989 ,1990 , και 1992 .
Μόνον η Ιταλία , απορρόφησε πάνω από το 88 % των συνολικών εξαγωγών
μας παρθένου ελαιολάδου κατά την ίδια περίοδο . Το ποσοστό αυτό ανήλθε
στο 96 % το 1991 .
Οι εξαγωγές παρθένου ελαιόλαδου πρός τις ΗΠΑ σημείωσαν μια ανοδική
πορεία από το 1988 και μετά , αλλά δεν ξεπέρασαν το 0,8 % των συνολικών
εξαγωγών . Η μικρή αυτή ποσότητα , η οποία κυρίως κατευθύνεται πρός
τους ομογενείς της Αμερικής , αποτελεί ένδειξη της ελλιπούς οργάνωσης
ενός

συστήματος

προώθησης

του

εξαιρετικής

ποιότητας

Ελληνικού

ελαιολάδου σε μια τεράστια αγορά , όπως αυτή των ΗΠΑ .
Όπως είναι αναμενόμενο , οι εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου της Ελλάδος
βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο , φθάνοντας το μέγιστο ύψος τους το
1991 , οπότε εισήχθησαν 15692 τόνοι από την Ισπανία και 7772 τόνοι από
την Ιταλία .
Πίνακας 1 : Εξανωνές Παρθένου ελαιολάδου κατά γώρες προορισυού (τόνοι)

1988

1989

1990

1991

1992

9721

65430

56592

37774

105570

ΙΣΠΑΝΙΑ

-

639

-

374

3134

ΑΓΓΛΙΑ

204

403

434

235

834

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

72

152

228

155

274

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

21

100

14

-

13

ΓΑΛΛΙΑ

9

3136

6971

14

210

ΔΑΝΙΑ

7

17

15

29

71

ΒΕΛΓΙΟ

2

9

13

5

63

ΠΟΡΤΟ/ΛΙΑ

-

-

-

-

558

ΧΩΡΕΣ ΕΟΚ

10036

69886

64267

ΚΥΠΡΟΣ

412

155

12

4

633

ΗΠΑ

269

514

527

348

955

ΚΑΝΑΔΑΣ

116

116

165

56

185

ΑΥΣΤΡΙΑ

57

100

102

64

83

ΙΤΑΛΙΑ

160

38585

110727

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

36

62

68

11

98

ΣΟΥΗΔΙΑ

34

54

67

86

102

ΕΛΒΕΤΙΑ

28

10

24

43

18

ΙΑΠΩΝΙΑ

13

32

17

22

43

-

-

-

-

300

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

15

83

53

104

97

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

980

1126

1035

738

2514

11046

71072

65363

39373

113312

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

(Πηγές : Περιοδικό σύγχρονη διαφήμιση τεύχος Δεκεμβρίου 1991. Περιοδικό
Τρόφιμα και Ποτά , αποσπάσματα τευχών 1990 - 1992 . Περιοδικό Αγορά ,
αποσπάσματα 1990 - 1992 . Ειδικές Εκδόσεις Επιχειρήσεων του κλάδου ).

6.1.4 Ανταγωνισμός στην εσωτερική και ξένη αγορά .
Το κύριο ανταγωνιστικό προϊόν του ελαιολάδου στην εσωτερική αγορά είναι
τα σπορέλαια , η θέση των οποίων έχει ισχυροποιηθεί τελευταία εξαιτίας
τόσο της διαφήμισης που γίνεται όσο και της οικονομικής κρίσης που στρέφει
τον καταναλωτή σε πιο οικονομικές λύσεις . Έτσι , ενώ το ύψος της
παραγωγής ελαιολάδου θεωρείται ικανοποιητικό , παρατηρείται μια κάμψη
στην κατανάλωση .
Πρέπει να σημειωθεί ότι η σπορελαιουργία καθυστέρησε να αναπτυχθεί στην
Ελλάδα εξαιτίας του καθεστώτος προστασίας του ελαιολάδου . Μετά την
ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ και την αναπόφευκτη , σταδιακή κατάργηση
των εγχωρίων κανονισμών στη διακίνηση των σπορέλαιων . Η φαινομενική
κατανάλωση στην περίοδο 1983 - 1995

αυξήθηκε κατά 159 % , ενώ η

αύξηση στην κατανάλωση ελαιολάδου κατά την ίδια περίοδο ήταν μόνο 10%.
Το μερίδιο των σπορέλαιων στην αγορά αυξήθηκε από 20 % στις αρχές της
δεκαετίας του 1980 , σε 37 % στις αρχές της δεκαετίας του 1990 . Η σημερινή
κατανάλωση σπορέλαιων υπερβαίνει τους 160000 τόνους το 1992 με τάση
για 230000 τόνους το 1995 .
Η τάση της μείωσης της κατανάλωσης ελαιολάδου είναι μάλλον αναστρέψιμη
καθώς η διαφορά της τιμής του με τις τιμές των σπορέλαιων μικραίνει και
επιπλέον , έχουν γίνει αποδεκτές οι ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου
στην υγεία του ανθρώπου .
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Αυτό που απαιτείται για την αποτελεσματική προώθηση του Ελληνικού
ελαιόλαδου στην εσωτερική και , πολύ περισσότερο στην ξένη αγορά
( ιδιαίτερα στις ΗΠΑ ) είναι η οργάνωση του συστήματος εμπορίας και
marketing

και η εφαρμογή των ονομασιών προέλευσης και σημάτων

ποιότητας .
Αναφορικά με τον ανταγωνισμό στις ξένες αγορές θα πρέπει να σημειωθούν
τα εξής . Είναι πράγματι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι παρά την υψηλή
ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου σε σύγκριση με τα ελαιόλαδα άλλων
χωρών και κυρίως της Ιταλίας και της Ισπανίας , η χώρα μας δεν έχει
καταφέρει να διεισδύσει κυρίως στην τεράστια αγορά των ΗΠΑ . Ο χαμηλός
βαθμός διείσδυσης φανερώνει την ανεπάρκεια υποδομής , εμπορίας και
marketing , γεγονός που έχει συντελέσει στην διατήρηση του φαινομένου να
επανεξάγει η Ιταλία στις ΗΠΑ το ελληνικό ελαιόλαδο που εισάγει αφού
πρώτα το αναμείξει με ιταλικά ελαιόλαδα . Ένα μέρος λοιπόν της ελληνικής
παραγωγής ελαιολάδου πωλείται και εξάγεται εμφιαλωμένο όχι ως ελληνικό
αλλά ως ιταλικό επειδή τυποποιείται στην Ιταλία .
Από την στιγμή που το ελαιόλαδο έχει εδραιωθεί ως ένα βασικό συστατικό
της υγιεινής διατροφής του Έλληνα καταναλωτή , η παραπέρα αύξηση του
κλάδου του ελαιόλαδου εξαρτάται Από την πορεία των εξαγωγών του ,
κυρίως στις χώρες με υψηλό κατά κεφαλή εισόδημα ( ΗΠΑ , Καναδάς ,
Αυστραλία ) . Η διείσδυση αυτή δεν μπορεί να εξασφαλισθεί

μέσω ενός

πολέμου στις τιμές , αφού οι κύριες ανταγωνίστριες χώρες (Ιταλία .Ισπανία)
βρίσκονται σε πιο πλεονεκτική θέση λόγω τεχνολογίας και marketing . Αυτό
όμως το οποίο μπορεί μα εξασφαλίσει στο ελαιόλαδο την αύξηση του
μεριδίου του στις ξένες αγορές είναι η πιστοποίηση της ποιότητας του μέσω
ονομασιών προέλευσης και σημάτων ποιότητας .
Αυτές οι ενέργειες πρέπει να συνοδευτούν με προσπάθειες προώθησης του
ελαιολάδου ( διαφήμιση της θρεπτικής αξίας του ελαιολάδου κ.τ.λ ) αφού
έχουν σημειωθεί τάσεις αύξησης της κατανάλωσης σε χώρες που έχουν
εφαρμοσθεί τέτοιες προσπάθειες . Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι καταναλωτές
στις ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει από άλλες μορφές ελαίων αλλά μετά από έρευνες
κατέληξαν ότι το ελαιόλαδο υπερέχει.
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(Πηγές : Περιοδικό σύγχρονη διαφήμιση τεύχος Δεκεμβρίου 1991. Περιοδικό
Τρόφιμα και Ποτά , αποσπάσματα τευχών 1990 - 1992 . Περιοδικό Αγορά ,
αποσπάσματα 1990 - 1992 . Ειδικές Εκδόσεις Επιχειρήσεων του κλάδου ) .

6.1.5 Διαφημιστικές δαπάνες για το ελαιόλαδο .
Στον κλάδο των τροφίμων τα χαρακτηριστικά της αγοράς είναι τέτοια που
οδηγούν τις εταιρίες να αυξάνουν συνέχεια τις προσπάθειες τους στο
marketing

για να επιβάλλουν έτσι την ταυτότητα τους σε σχέση με τους

ανταγωνιστές . Παράγοντες όπως , ο βαθμός κορεσμού ( ή ωριμότητα της
αγοράς ) , η τυποποίηση των προϊόντων όσον αφορά τις ίδιες τους τις
ιδιότητες και η διαρκώς αυξανόμενη σημασία που αποκτά ο τρόπος
διανομής, επιβάλλουν μια τέτοια προσπάθεια, που μεταφράζεται κυρίως
μέσω της αύξησης των διαφημιστικών δαπανών .
Στην χώρα μας με εξαίρεση τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου , οι μέθοδοι
προώθησης του ελαιολάδου είναι μάλλον στοιχειώδης ή και ανύπαρκτες ,
χρησιμοποιούνται δε αυτές που θα αποφέρουν κέρδη σε σύντομο χρόνο .
Από πλευράς διαφημιστικών δαπανών, τρεις είναι οι εταιρίες που κυριαρχούν
, καλύπτοντας το σύνολο των δαπανών αυτών . Είναι η

ΕΛΑΪΣ , η

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ , και η ΜΙΝΕΡΒΑ .
Το 1991 , η διαφημιστική δαπάνη έφθασε στο ύψος των 419 εκατομμυρίων
δραχμών ( μέσος όρος τριετίας 1988-1991, 294 εκατομμύρια δραχμές ).
Στην τριετία αυτή η ΕΛΑΙΣ , κάλυψε κατά μέσο όρο το 42,36 % των
διαφημιστικών δαπανών και η ΜΙΝΕΡΒΑ το 7,6 % . Αξιοσημείωτο είναι ότι η
ΜΙΝΕΡΒΑ

ενίσχυσε κατά τα επόμενα έτη σημαντικά τη θέση της στις

διαφημιστικές δαπάνες .
Κύριο μέσο προβολής των προϊόντων λαδιού στην χώρα μας είναι η
τηλεόραση , που απορροφά πάνω Από το 60 % της συνολικής διαφημιστικής
δαπάνης . Ακολουθούν οι αφίσες , το ραδιόφωνο και ο περιοδικός τύπος . Η
ιεράρχηση με την σειρά αυτή δικαιολογείται Από την δεκτικότητα του μέσου
Έλληνα σε κάθε ένα Από τα μέσα αυτά και στην συγκεκριμένη περίπτωση
Από την μεγάλη ακροαματικότητα που έχει η τηλεόραση στις καταναλωτικές
ομάδές στόχους ( νοικοκυρές , εστιατόρια κ.τ.λ ). Ο πίνακας ο οποίος
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ακολουθεί παρουσιάζει τις διαφημιστικές δαπάνες για το ελαιόλαδο στην
Ελλάδα .
Πίνακας 2 : Διαφημιστικές Δαπάνες για Ελαιόλαδο

(χιλιάδες δργ) και σε

ποσοστό της εκατό
1989

%

1990

%

1991

%

ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

63170

30,86

75806

ΕΛΑΝΘΗ

8019

3,92

-

-

-

-

ΦΛΩΡΙΝΑ

15919

7,78

9227

5,44

0

0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΪΣ

87108

42,56

85033

50,11

144062

34,4

ΑΛΚΗ

15439

1,75

-

-

-

-

ΣΠΙΤΙΚΟ

10800

5,33

0

0

46523

11,1

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

26239

12,82

0

0

46523

11,1

ΜΙΝΕΡΒΑ

1722

0,8

18022

10,62

47365

11,11

-

-

0

-

27262

6,6

ΜΑΝΑ

18350

8,9

15849

9,33

0

0

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

51941

25,4

20528

12,10

47133

11,25

79

0,03

0

0

512

0,07

735

0,4

511

0,3

530

0,13

18504

9,04

29750

17,53

14758

3,52

ΑΤΡΕΜΙΣ

-

-

0

0

1047

0,25

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

-

-

0

0

349

0,08

ΗΛΙΟΣ

-

-

0

0

10208

2,4

ΠΡΩΤΟ

-

-

0

0

78974

18,55

204678

100

169693

100

418887

100

ΑΛΤΙΣ

44,67

144062

34,4

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΑΥΓΕΤΟΣ
ΜΙΝΟΑ
ΝΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

(Πηγές : Περιοδικό σύγχρονη διαφήμιση τεύχος Δεκεμβρίου 1991. Περιοδικό
Τρόφιμα και Ποτά , αποςτττάσματα τευχών 1990 - 1992 . Περιοδικό Αγορά ,
αποσπάσματα 1990 - 1992 . Ειδικές Εκδόσεις Επιχειρήσεων του κλάδου ).

6.1.6 Χρηματοοικονομική Κατάσταση των κυριοτέρων επιχειρήσεων
του κλάδου στην τριετία 1990-1992 .
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Από το σύνολο των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τον κλάδο ελαιουργικών
προϊόντων

και προϊόντων φυτικού λίπους επιλέχθηκε ένα δείγμα

επιχειρήσεων

(αριθμός

απαραίτητου

στατιστικού

δείγματος

10

13

-

15

επιχειρήσεις ) με στόχο την εκτίμηση ορισμένων δεικτών χρηματοοικονομικής
κατάστασης αυτών και του κλάδου γενικότερα .
Το δείγμα επιλέχθηκε με βάση

το σύνολο του

ενεργητικού

και δεν

περιλαμβάνει συνεταιριστικές επιχειρήσεις αφού αυτές δεν υποχρεούνται να
δημοσιεύουν ισολογισμούς , επίσης επιλέχθηκε το διάστημα της τριετίας
1990 μέχρι 1992 ( για χρηματοοικονομική ανάλυση ) για τον λόγο ότι
αποτελεί αρχή της δεκαετίας του 2000 στην διάρκεια της οποίας και μέχρι το
1997 πραγματοποιήθηκαν από τις επιχειρήσεις του κλάδου σημαντικές
κεφαλαιουχικές δαπάνες , καθώς και για το γεγονός της ύπαρξης διαθέσιμων
στοιχείων στο διάστημα αυτό από ένα σημαντικό σε αριθμό επιχειρήσεων οι
οποίες συνθέτουν

το δείγμα ( 13 επιχειρήσεις ) η ανάλυση του οποίου

αποτελεί ουσιαστική ένδειξη των επιχειρήσεων και του κλάδου γενικότερα
μέχρι σήμερα .

Γενικά

παρατηρείται

μια

αύξηση

του

συνόλου

του

ενεργητικού

των

επιχειρήσεων Από το 1990 και έπειτα . Αύξηση επίσης παρουσιάζουν στο
σύνολο τους και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία , γεγονός που επιβεβαιώνει
ότι στον κλάδο έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις . Τα ίδια
κεφάλαια αυξήθηκαν στο σύνολο του κλάδου κατά 27 % στην περίοδο 19901995 . Τα κέρδη ακόμα και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου
παρουσιάζουν διακυμάνσεις , ενώ υπάρχουν και ζημιογόνες επιχειρήσεις .

Εξέχουσα είναι η θέση της εταιρίας

ΕΛΑΪΣ

η οποία αποτελεί την

δυναμικότερη εταιρία του κλάδου αλλά και μια Από τις σημαντικότερες της
οικονομίας , αφού συγκαταλέγεται μέσα στίς μεγαλύτερες 20 της Ελληνικής
βιομηχανίας , με βάση τα κέρδη και τις πωλήσεις στην διάρκεια της δεκαετίας
του 2000 .
Στο σύνολο του κλάδου , αλλά και σε επίπεδο επιχείρησης , η εξέλιξη
ορισμένων δεικτών παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα ( βλέπε πίνακα που
ακολουθεί).
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Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας είναι σταθερός κατά την τριετία
1990-1992 και βρίσκεται σε επίπεδα λίγο υψηλότερα της μονάδας , ένδειξη
ότι δεν είναι ικανοποιητικός

,

η εκτίμηση αυτή αναμένεται Από τα

χρηματοοικονομικά στελέχη των κυριοτέρων επιχειρήσεων του κλάδου

να

διατηρηθεί μέχρι το 1997 .

Ο δείκτης της άμεσης ρευστότητας παρουσιάζει διαφορετική εικόνα ( αφού
είναι μικρότερος της μονάδας ) και δείχνει την αδυναμία του κλάδου να
ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να εξαρτάται
Από τις μελλοντικές του πωλήσεις , προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκή
ρευστότητα .

Ο δείκτης παγιοποίησης , που για τις επιχειρήσεις κυμάνθηκε Από 10 έως
53% περίπου για το 1992 , φτάνει στο 1993 στο 30,85 % και είναι κάτω Από
τον μέσο όρο του δείκτη αυτού για τον κλάδο των τροφίμων , αλλά και του
συνόλου της βιομηχανίας γενικότερα .

Η δανειακή πίεση , που σημειώνει μια καθοδική τάση κατά την τριετία
1990-92 έφθασε το 59, 11% το 1992 , γεγονός που υποδηλώνει την
αυξημένη συμμετοχή των ξένων επιχειρήσεων στον κλάδο . Στο ίδιο
συμπέρασμα μας οδηγεί και ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ( σχέδια ιδίων
πρός ξένων κεφαλαίων ) που ήταν για το 1992 ίσος με 144,58 % ( 167 το
1990, 155,6 1991 ).

Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων μειώθηκε κατά 7 % περίπου κατά
την τριετία 1990 - 1992 αλλά παραμένει πολύ μεγαλύτερη Από αυτή του
κλάδου τροφίμων και του συνόλου της βιομηχανίας .
Μείωση κατά 3 % παρουσιάζει και η αποδοτικότητα των συνολικών
κεφαλαίων κατά την ίδια περίοδο αν και παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα
από αυτά του κλάδου τροφίμων καθώς και της βιομηχανίας ως σύνολο . Η
μείωση

της αποδοτικότητας

των

απασχολουμένων

κεφαλαίων

είναι

ενδεχόμενο να σημαίνει υπερεπένδυση κεφαλαίων στον κλάδο σε σύγκριση
με τις πωλήσεις του , αύξηση των δαπανών για την επίτευξη των πωλήσεων,
υψηλότερα γενικά έξοδα , κακή διαχείριση και γενικά δυσμενείς οικονομικές
συνθήκες.
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Πίνακας 3 Χρηυατοοικονουικοί Δείκτες Εττιγειρησεων σε
Απόδοση
Ενεργητικού

%

Απόδοση

Συνήθης

Άμεση

Παγιο/ση

Δανειακή

Περιθώριο

Ιδίων

Ρευστότητα

Ρευστότητα

Ενεργητ.

Επιβάρυνα

Καθαρού

Π

Κέρδους

Κεφαλαίων
%

1990

1990-1992

-

%

%

%

%

%

Καθαρά

Καθαρά

Κυκλοφ.

Κυκλ. Ενεργ

Καθαρή

Κέρδη /

Κέρδη / Ιδια

Ενεργητικό /

- Αποθ. /

Αξία

Ξένα

Κέρδη /

Σύνολο

Κεφάλαια

Βραχ.

Βραχ.

Παγίου

Κεφάλαια /

Πωλήσεις

Υποχρεώσεις

Υποχ/σεις

/ Σύνολο

Ιδια

Ενεργητικ.

Κεφάλαια

Ενεργητικού

%

Καθαρά

ΕΛΑΪΣ

21,25

44,99

1,75

0,97

25,38

111,75

8,82

ΜΙΝΕΡΒΑ

12,46

48,05

1,24

0,55

9,52

285,48

5,14

ΑΝΑΤΟΛΗ

-15,19

-33,59

0,63

0,26

13,99

-321,20

-13,2

ΣΑΡΕΛΑΚΟΣ

4,39

15,5

1,17

0,61

17,76

253,39

2,08

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ

0,88

3,26

1,18

0,9

13,7

272,93

0,49

ΚΟΛΙΑΣ ΑΕ

6,17

19,46

1,14

0,51

23,8

215,12

1,83

31,9

78,16

1,04

0,47

38,57

144,99

9,55

0,79

1,32

0,83

0,25

47,73

68,21

1,03

-4,81

-6,77

2,76

0,54

20,46

40,81

-5,0

5,71

21,5

1,3

0,66

9,02

276,66

2,75

2,15

2,96

3,8

2,55

12,8

38,13

0,75

4,49

20,10

2,47

1,61

9,0

347,5

1,65

6,23

12,9

1,38

0,58

29,3

106,67

6,94

13,78

36,79

1,41

0,72

21,18

166,98

6,15

2,20

9,58

32,7

334,72

1,94

6,73

37,76

246,4

ΕΛΑΪΣ

21,83

48,14

1,79

0,96

24,22

54,65

8,39

ΜΙΝΕΡΒΑ

17,5

50,73

1,36

0,64

12,06

65,51

7,15

ΑΝΑΤΟΛΗ

14,64

87,4

0,8

0,49

9,83

116,72

19,6

ΑΘΗΝ.

ΕΛΑΙΟΡΓΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΣΑΠ ΑΕ
ΓΈΩΡΓΑΚΟ ΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.
ΚΑΤΑΣΑΚΟΥΛΗΣ ΑΕ .
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΕ .
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΕ .
IDEAL ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΛΑΔΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΙΟΜΗΧ/ΑΣ

1991
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ΣΑΡΕΛΑΚΟΣ

4,22

15,38

1,16

0,34

16,9

72,55

4,7

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ

3,46

10

1,29

0,36

15,7

65,4

1,22

ΚΟΛΙΑΣ ΑΕ

7,07

25,3

1,10

0,42

21,11

72,05

2,23

20,2

5,4

1,11

0,64

36,63

62,58

0,82

-8,29

-11,45

0,65

0,33

56,53

27,58

-9,12

-3,37

-4,43

3,13

0,72

25,52

23,91

-2,78

ΛΗΣ ΑΕ .

4,77

14,14

1,43

0,66

9,7

66,25

1,93

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

-2,23

-4,81

1,71

1,2

11,51

53,53

-7,86

4,18

17,05

2,66

1,75

7,42

75,46

1,59

3,56

7,22

1,43

0,25

30,44

50,76

3,45

16,52

42,26

1,49

0,75

20,91

60,92

7,24

3,85

14,09

30,38

72,67

0,9

3,34

36,66

73,16

ΕΛΑΪΣ

21,97

44,08

1,47

0,93

36,76

50,17

10,46

ΜΙΝΕΡΒΑ

5,27

14,68

1,42

0,72

22,95

64,07

2,52

ΑΝΑΤΟΛΗ

-18,54

-62,97

0,67

0,41

15,5

129,45

-18,5

ΣΑΡΕΛΑΚΟΣ

-19,36

-431,37

0,88

0,23

18,96

95,51

-21,41

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ

1,08

5,23

1,14

0,46

9,93

79,31

0,47

ΚΟΛΙΑΣ ΑΕ

17,43

45,7

1,43

0,99

15,18

61,9

6,28

14,46

36,98

1,05

0,29

38,79

60,90

7,44

18,44

22,01

1,21

0,59

52,73

16,22

12,26

3,39

4,02

4,55

0,88

29,62

15,57

2,88

9,16

24,00

1,46

0,73

13,19

61,82

3,76

-11,08

-30,72

1,25

0,71

21,66

63,9

-6,99

ΑΘΗΝ.

ΕΛΑΙΟΡΓΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΣΑΠ ΑΕ
ΓΕΩΡΓΑΚΟ ΠΟΥΛΟΣΑΕ.
ΚΑΤΑΣΑΚΟΥ-

ΑΕ .
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΕ .
IDEAL ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΛΑΔΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΙΟΜΗΧ/ΑΣ

1992

ΑΘΗΝ.

ΕΛΑΙΟΡΓΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΣΑΠ ΑΕ
ΓΕΩΡΓΑΚΟ ΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.
ΚΑΤΑΣΑΚΟΥΛΗΣ ΑΕ.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΕ .
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ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

0,73

1,99

4,31

3,21

15,6

63,27

0,28

0,11

0,25

1,26

0,6

34,84

54,26

0,09

13,03

31,86

30,84

59,11

4,4

13,61

36,97

67,7

3,44

11,39

39,13

69,8

ΑΕ .
IDEAL ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΛΑΔΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΙΟΜΗΧ/ΑΣ

( Πηγές : Περιοδικά Τρόφιμα και Ποτά 1990 - 1992 , Αγορά 1990 - 1992 .
Πηγή των αριθμιτικών στοιχείων η βάση της ICAP . Για την ερμηνεία των
δεικτών

χρησιμοποίησα

το

βιβλίο

.Ανάλυση

Χρηματοοικονομικών

Καταστάσεων του Δ. Παπαδόπουλου ) .

6.1.7 Τάσεις στην κοινοτική αγορά ελαίων και λιπών , Προοπτικές και
συμπεράσματα .
Η κατανάλωση των ελαίων , φυτικών και ζωικών λιπών στην κοινότητα
παραμένει σταθερή τα τελευταία 12 έτη . Οι πιο σημαντικές εξελίξεις
αναφέρονται στην υποκτάσταση των ζωικών με φυτικά λίπη , οι αυξανόμενες
προτιμήσεις για προϊόντα με χαμηλό ποσοστό λίπους και η μεγαλύτερη
γεωγραφική διασπορά της κατανάλωσης ελαιολάδου . Με εξαίρεση το
ελαιόλαδο , η αυτάρκεια σε έλαια και λίπη βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο .
Αντίθετα , η κοινοτική παραγωγή μαργαρίνης βρίσκεται σε ισορροπία με τα
επίπεδα της ζήτησης , έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αυτάρκεια σε αυτόν τον
κλάδο .
Η αυξανόμενη συγκέντρωση στον κλάδο έχει συμβάλλει στην βελτίωση της
παραγωγικότητας

μεσώ

της

υιοθέτησης

τεχνολογικών

αλλαγών

.

Ο

αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός και η διάθεση καινοτομικών προϊόντων
αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικές εξελίξεις στο μέλλον .
Ο κλάδος του ελαιολάδου χαρακτηρίζεται στην περίπτωση της Ιταλίας και της
Ελλάδος , από την παρουσία πολλών , μικρών και τοπικών επιχειρήσεων
μαζί με έναν μικρό αριθμό μεσαίων και μεγάλων εταιριών . Αντίθετα , η
παραγωγική διάρθρωση της Ισπανίας χαρακτηρίζεται από εργοστάσια
υψηλής δυναμικότητας που της προσδίδουν σημαντικά πλεονεκτήματα . Οι
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συνεταιριστικές επιχειρήσεις διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο ιδιαίτερα
στην Ισπανία .
Στην ΕΟΚ των 12 η Ιταλία και η Ισπανία εναλλάσσονται στις δύο πρώτες
θέσεις ενώ η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση . Η ΕΟΚ αποτελεί την πρώτη
εξαγωγό ελαιολάδου στον κόσμο , αφού καλύπτει πάνω από το 80 % των
παγκόσμιων εξαγωγών . Η ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ το 1981 αύξησε
κατά 100% τις κοινοτικές εξαγωγές , ενώ η ένταξη της Ισπανίας και της
Πορτογαλίας αύξησε το ποσοστό αυτό κατά 80 % .
Σε επίπεδο χωρών , η Ισπανία είναι η πρώτη εξαγωγός χώρα στον κόσμο και
ακολουθείται από την Ελλάδα και την Ιταλία .
Σε ότι αφορά τις παγκόσμιες εισαγωγές λαδιού , η ΕΟΚ των 12 και πάλι
κατείχε την πρώτη θέση με ετήσιο ποσοστό που ανήλθε σε 68 % του
συνόλου κατά την περίοδο 1988 - 1995 και με μια ετήσια αύξηση των
εισαγωγών της κατά 7,5 % κατά την ίδια περίοδο . Η Ιταλία είναι η πρώτη
εισαγωγός χώρα στον κόσμο με ποσοστό 46 % του συνόλου την περίοδο
1988 - 1995 . Οι ΗΠΑ κατέχουν την δεύτερη θέση και ακολουθεί η Γαλλία και
η Ισπανία .
Γενικότερα παρατηρείται μια συνεχής επέκταση της αγοράς ελαιολάδου ,
ακόμα και σε χώρες που δεν είχαν εκδηλώσει εισαγωγικό ενδιαφέρον μέχρι
τώρα . Η συνεχής επέκταση της αγοράς ελαιολάδου οφείλεται τόσο στην
άνοδο του βιοτικού επιπέδου ορισμένων αναπτυσσομένων χωρών όσο και
στην συνεχή διαφήμιση του ελαιολάδου και στην προβολή της βιολογικής του
αξίας , και της υπεροχής του έναντι των άλλων λιπαρών ουσιών στην
ανθρώπινη διατροφή .
Οι δυνατότητες αύξησης της εγχώριας αγοράς ελαιολάδου , είναι πλέον
περιορισμένες καθώς οι εγχώριοι καταναλωτές θεωρούν το ελαιόλαδο ως
βασικό συστατικό της καθημερινής διατροφής τους και έχουν επιπλέον
πειστεί για τα υγιεινά συστατικά που περιέχει.
Οι προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων θα πρέπει να στραφούν πρός
την διείσδυση στις ξένες αγορές και ιδιαίτερα αυτή των ΗΠΑ , η οποία
παρουσιάζει έντονα ανοδική τάση . Η επιτυχής έκβαση των προσπαθειών
αυτών εξαρτάται από την αποτελεσματική οργάνωση του συστήματος
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ελέγχου ποιότητας του

ελαιολάδου

καθώς και από την συστηματική

προώθηση και διαφήμιση του εξαιρετικής ποιότητας ελληνικού ελαιολάδου .
Η παραγωγή του ελληνικού ελαιολάδου για την δεκαετία από το 1990 μέχρι
το 2000 αναμένεται ότι θα είναι υψηλή και θα κυμανθεί από 350000 μέχρι
450000 τόνους περίπου . Οι τιμές πώλησης του παρθένου ελαιολάδου
αναμένεται ότι θα αυξηθούν και αυτές στα επίπεδα των 1200 δραχμών το
λίτρο κατά μέσα όρο στο τέλος της δεκαετίας αυτής . Όσον αφορά την
κοινοτική παραγωγή στο τέλος της δεκαετίας του 2000 αναμένεται μικρότερη
της Ελληνικής .Επομένως η ζήτηση ελληνικού ελαιολάδου από το εξωτερικό
αναμένεται ότι θα είναι αυξημένη αφού ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και
πραγματοποιούνται την στιγμή αυτή

εξαγωγές από χώρες μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης πρός τις ΗΠΑ , Ιαπωνία , Αυστραλία , και τις
Ανατολικές χώρες . Η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με την αναμενόμενη
αύξηση των τιμών θα έχει κατά συνέπεια θετικές επιπτώσεις στο εισόδημα
των ελαιοπαραγωγών και των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται
στον κλάδο αυτό .
(Πηγές : Περιοδικό σύγχρονη διαφήμιση τεύχος Δεκεμβρίου 1991. Περιοδικό
Τρόφιμα και Ποτά , αποσπάσματα τευχών 1990 - 1992 . Περιοδικό Αγορά ,
αποσπάσματα 1990 - 1992 . Ειδικές Εκδόσεις Επιχειρήσεων του κλάδου ).

6.2 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών δεικτών της επιχείρησης
ελαιουργικών προϊόντων “

ΕΛΑΙΣ

” , της μεταβολής αυτών και των

αντίστοιχων δεικτών ολόκληρου του κλάδου για το χρονικό διάστημα
1995 - 1997 .

Η επιχείρηση ελαιουργικών προϊόντων

ΕΛΑΪΣ αποτελεί την δυναμικότερη

εταιρία του κλάδου αλλά και μια από τις σημαντικότερες της Ελληνικής
οικονομίας , αφού όπως προηγούμενα ανέφερα συγκαταλέγεται μέσα στίς
μεγαλύτερες 20 της Ελληνικής βιομηχανίας , με βάση τα κέρδη και τις
πωλήσεις στην διάρκεια της δεκαετίας του 2000 .
Στα 1997 το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της εν λόγω επιχείρησης ανέρχεται
στα 14. 309. 737 000 δραχμές, από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της ανέρχεται
σε 3. 888. 754. 000 και τα αποθεματικά της ανέρχονται στο ύψος των
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10. 414.750.000 δραχμών . Την ίδια στιγμή το ύψος των καθαρών παγίων
περιουσιακών στοιχείων της φθάνουν τα 7.954.761.000 δραχμές σε συνολικό
ύψος ενεργητικού την ίδια χρονική στιγμή της τάξης του 26.843. 815.000
δραχμών .Το συνολικό πακέτο μετοχών της ανέρχεται σε 6.673.050 μετοχές
και η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της κατά την τελευταία τριετία
κυμαίνεται μεταξύ 7500 και 9500 δραχμών .
Γίνεται κατά συνέπεια εύκολα αντιληπτό ότι η “ ΕΛΑΙΣ ” εκτός από ηγέτιδα
επιχείρηση του κλάδου αποτελεί και μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές
επιχειρήσεις .
Οι

κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες της και

η

μεταβολή αυτών

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 4 Χρηυατοοικονουικοί Δείκτες “ ΕΛΑΙΣ ” σε % 1995-1997

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

1997

1996

1995

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

52,25 %

41,41 %

44,59%

49,12 %

44,87 %

47,15%

38,82 %

30,33 %

29,41%

13,33 %

8,68 %

8,73%

13,76 %

10,12 %

10,19%

4,43 X

4,63 X

3,58 X

4,73 X

5,17 X

1,95 : 1

1,77:1

1,79:1

0,88 : 1

0,84:1

1,23:1

76,77 :1

7,42:1

6,54:1

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ
ΚΕΡΔΟΥΣ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ
ΛΕΙΤ/ΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ
ΚΑΘΑΡ. ΚΕΡΔΟΥΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
3,57 X

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

/ ΚΑΘΑΡΑ

ΠΑΓΙΑ
ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ

ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΛΥΨΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΏΝ
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ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΧΕΣΗ

ΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΣ
0,93 :1

0,94:1

0,9:1

ΓΕΝΙΚΉ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ-

1,65 X

1,59 X

1,44 X

ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

1,23

1,16 X

1,07 X

7.466

6.273

5.845

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΕ ΕΚΑΤΟ. ΔΡΑΧΜΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

15,421

ΣΕ

14.555

13,354

ΕΚΑΤΟΜ. ΔΡΑΧΜΕΣ
ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

69 ΗΜΕΡΕΣ

68 ΗΜΕΡΕΣ

38 ΗΜΕΡΕΣ

34 ΗΜΕΡΕΣ

36 ΗΜΕΡΕΣ

37 ΗΜΕΡΕΣ

42 ΗΜΕΡΕΣ

83 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕ/ΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

53 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Πίνακας 5 Μεταβολή των Χρπυατοοικονουικών Δεικτών της “ ΕΛΑΙΣ ”
στο διάστπυα 1995-1997
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1997 -1996
28,18%

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

1996 - 1995
-7,13 %

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

9,47 %

-4,84 %

24,85 %

-2,78 %

27,99 %

3,13%

53,57 %

-0,57 %

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ
ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ
ΛΕΙΤ/ΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ
ΚΑΘΑΡ. ΚΕΡΔΟΥΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ

35,97 %

-0,69 %

-19, 41 %

-4,32 %

-18,61 %

-8,51%

10,17%

-1,12 %

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
/ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ
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ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

-4.76 %

31,71 %

939,64 %

13,46 %

-1,06 %

4,44 %

ΓΕΝΙΚΉ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

3,77 %

10,42 %

ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

6,03 %

8,41 %

ΚΑΛΥΨΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΏΝ

ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΧΕΣΗ

ΙΔΙΩΝ

~ ΠΡΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΕ
19,02 %

ΕΚΑΤΟ. ΔΡΑΧΜΕΣ

7,32 %

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΕ

ΕΚΑΤΟΜ.

5,25 %

8,99 %

-1,47 %

18,07%

11,76%

-5,56 %

-43,24 %

11,91 %

ΔΡΑΧΜΕΣ
ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕ/ΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Πίνακας 6 Χρηματοοικονουικοί Δείκτες του κλάδου ελαιουρνικών προϊόντων
στο διάστηυα 1995-1997

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

1997

1996

1995

10,99 %

11,56%

12,97 %

15,34 %

16,81 %

20,66 %

22,82 %

22,32 %

21,13 %

4,23 %

4,18 %

4,14 %

6,88 %

7,49 %

7,95 %

2,23 X

2,24 X

2,60 X

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ
ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ
ΛΕΙΤ/ΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ
ΚΑΘΑΡ. ΚΕΡΔΟΥΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

2,92 X

2,85 X
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2,60 X

ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΚΑΘΑΡΑ

1,30 : 1

1,24 : 1

1,23 : 1

1,35: 1

1,52 :1

1,85 :1

2,27 :1

2,12 :1

1,90:1

ΠΑΓΙΑ
ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΛΥΨΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΏΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΧΕΣΗ

ΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΣ
0,78:1

0,77 :1

0,75 :1

ΓΕΝΙΚΉ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

1,20 X

1,16 X

1,14 X

ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

0,74 X

0,69 X

0,67 X

206

127

109

1238

860

749

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΕ ΕΚΑΤΟ. ΔΡΑΧΜΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΕ

ΕΚΑΤΟΜ. ΔΡΑΧΜΕΣ
ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

87 ΗΜΕΡΕΣ

89 ΗΜΕΡΕΣ

89 ΗΜΕΡΕΣ

61 ΗΜΕΡΕΣ

71 ΗΜΕΡΕΣ

78 ΗΜΕΡΕΣ

72 ΗΜΕΡΕΣ

80 ΗΜΕΡΕΣ

83 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕ/ΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
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6.3

Προσδιορισμός

Επιχείρησης

της

Ελαιουργικών

Πραγματικής

Εσωτερικής

Προϊόντων

ΕΛΑΙΣ

Αξίας

μέσα

από

της
τις

Προσεγγίσεις της Προεξοφλημένης Ταμειακής Ροής ( Discounted Cash
Flow Approach )~και της Προεξόφλησης των Μελλοντικών Μερισμάτων
της Μετοχής αυτής ( Discounted Dividend Model).

6.3.1

Προσδιορισμός

επιχείρησης

ΕΛΑΙΣ

της
με

πραγματικής

εσωτερικής

την

της

χρήση

αξίας

της

προσέγγισης

της

προεξοφλημένης ταμειακής
ροής .
Με βάση τα όσα έχουν αναλυτικά αναφερθεί στο τρίτο
προσδιορισμός

της

αγοραίας

αξίας

της

επιχείρησης

κεφάλαιο ο

ξεκινά

με

τον

προσδιορισμό των ιστορικών ταμειακών ροών δηλαδή των ταμειακών ροών
των προηγούμενων ετών και μέχρι το χρονικό σημείο για το οποίο υπάρχει
διαθέσιμη πληροφόρηση ( για την συγκεκριμένη περίπτωση το έτος 1997 ) .
Στο τμήμα αυτό της εργασίας μου έχω προσδιορίσει τις ιστορικές ταμειακές
ροές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών και συγκεκριμένα από
το 1986 και μέχρι το 1997 . Ο προσδιορισμός των ιστορικών ταμειακών ροών
κρίνεται αναγκαίος αφού η απόδοση της επιχείρησης κατά το παρελθόν
αποτελεί θεμέλιο για την κατανόηση των μελλοντικών επιχειρηματικών
σχεδίων και ταυτόχρονα μέτρο ελέγχου της συνέπειας των μελλοντικών
προβλέψεων .

Πίνακας 7 Προσδιορισμός των Ταμειακών Ροών της ΕΛΑΪΣ , νια τα έτη
1986- 1988

1986
12885639188
Έσοδα Πωλήσεων
-Κόστος Πωληθέντων Αγαθών
9907508561
-Αποσβέσεις
112801051
1702697608
-Έξοδα Διοικήσεως , Πώλησης και Διάθεσης
Εισόδημα από Λειτουργίες
1162631968
Καθαρή διαφορά απο Έσοδα Συμμετοχών, Πιστωτικών -363241193
και Χρεωστικών Τόκων
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΕΛΑΪΣ . ΑΕ
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1987
1988
14394057112 17689478428
11018701662 13671892329
208854316
258543113
1937819634 2445324978
1228681500 1313718008
-374051792
-450120476

Καθαρή διαφορά Εκτάκτων Αποτελεσμάτων (Έσοδα & -48391862
47152029
-49122981
Κέρδη ,Έξοδα & Ζημιές )
Φορολογητέο Εισόδημα Ελεύθερο Δανεισμού
750998913 | 901781737
814474551
300399565,2 360712694,8 325789820,4
Φόροι Εισοδήματος
Καθαρό Λειτουργικό Κέρδος μετά Φόρων
450599347,8 541069042,2 488684730,6
112801051
Αποσβέσεις
208854316
258543113
Αύξηση στο Κεφάλαιο Κίνησης
259314571
524864072
817552977
Κεφαλαιακή Δαπάνη
250575720
1141190931
375358672
|Καθαρή Ταμειακή Ροή
53510107,8 | -150299385 -1211516064

Πίνακας

8

Προσδιορισμός των Ταμειακών Ροών της ΕΛΑΪΣ . νια τα έτη

1989- 1991
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΕΛΑΪΣ . ΑΕ

Έσοδα Πωλήσεων
-Κόστος Πωληθέντων Αγαθών
-Αποσβέσεις
-Έξοδα Διοικήσεως , Πώλησης και Διάθεσης
|Εισόδημα από Λειτουργίες
Καθαρή διαφορά απο Έσοδα Συμμετοχών, Πιστωτικών
και Χρεωστικών Τόκων
Καθαρή διαφορά Εκτάκτων Αποτελεσμάτων (Έσοδα &
Κέρδη ,Έξοδα & Ζημιές )
Φορολογητέο Εισόδημα Ελεύθερο Δανεισμού
Φόροι Εισοδήματος

Αποσβέσεις
Αύξηση στο Κεφάλαιο Κίνησης
Κεφαλαιακή Δαπάνη
|Καθαρή Ταμειακή Ροή

9

1990
30701691269
22937020573
311591970
4269516573
3183562153
-514289558

1991
42163543906
32032476684
410233153
6185234685
3535599384
-689589577

61554525

-155221441

35023418

1305299369 2514051154| 2881033225
522119747,6 1005620462 1152413290
783179621,4 1508430692
277418944
311591970
530298275
766546635
105059333
77911836
425240957,4 1975564191,41

Καθαρό Λειτουργικό Κέρδος μετά Φόρων

Πίνακας

1989
24038569325
18628985976
277418944
3377491691
1754672714
-510927870

1728619935
410233153
979920812
568031329
590900947

Προσδιορισμός των Ταμειακών Ροών της ΕΛΑΪΣ . νια τα έτη

1992 - 1994

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΕΛΑΪΣ . ΑΕ

Έσοδα Πωλήσεων
-Κόστος Πωληθέντων Αγαθών
-Αποσβέσεις
-Έξοδα Διοικήσεως , Πώλησης και Διάθεσης
|Εισόδημα από Λειτουργίες
Καθαρή διαφορά απο Έσοδα Συμμετοχών, Πιστωτικών
και Χρεωστικών Τόκων
Καθαρή διαφορά Εκτάκτων Αποτελεσμάτων (Έσοδα &
Κέρδη ,Έξοδα & Ζημιές )
Φορολογητέο Εισόδημα Ελεύθερο Δανεισμού
Φόροι Εισοδήματος
|Καθαρό Λειτουργικό Κέρδος μετά Φόρων
Αποσβέσεις
Αύξηση στο Κεφάλαιο Κίνησης
Κεφαλαιακή Δαπάνη

1992
43232503478
32531979420
501537198
5778456207
4420530653
-589204249
-116905716

140996340

-225838508

3714420688 | 3205802697 | 3411552006
1485768275 1282321079 1364620802
| 2228652413
501537198
-1165501454
3504236447
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1994
1993
|
44159384826 53326474626
31519671249 37790931203
846794040 1201157102
7687899729 9470000151
|4105019808 4864386170
-1040213451 -1226995656

1923481618 | 2046931204 |
846794040 1201157102
-601733688 1228357419
688202317
99046088

|Καθαρή Ταμειακή Ροή

Πίνακας

10

391454617,8 | 2683807029 1719527696Έ

Προσδιορισμός των Ταυειακών Ροών της ΕΛΑΪΣ , νια τα έτη

1995 - 1997
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΕΛΑΪΣ . ΑΕ

Έσοδα Πωλήσεων
-Κόστος Πωληθέντων Αγαθών
-Αποσβέσεις
-Έξοδα Διοικήσεως , Πώλησης και Διάθεσης
Εισόδημα από Λειτουργίες
Καθαρή διαφορά απο Έσοδα Συμμετοχών, Πιστωτικών
και Χρεωστικών Τόκων
Καθαρή διαφορά Εκτάκτων Αποτελεσμάτων (Έσοδα &
Κέρδη ,Έξοδα & Ζημιές )
ΐΦορολογητέο Εισόδημα Ελεύθερο Δανεισμού
Φόροι Εισοδήματος
|Καθαρό Λειτουργικό Κέρδος μετά Φόρων
Αποσβέσεις
Αύξηση στο Κεφάλαιο Κίνησης
Κεφαλαιακή Δαπάνη
Καθαρή Ταμειακή Ροή

1995
61820061000
42650626000
1340273000
12809113000
5020049000
-630205000

1996
63147996000
43993307000
1457422000
14069336000
3627931000
-593854000

1997
54060230000
33073418000
1356413000
14550727000
5079672000
324314000

-395820000

-234184000

-283004000

3994024000
1597609600

2799893000 5120982000
1119957200 2048392800

| 2396414400
1340273000
1325342694
865881594
1545463112

1679935800 3072589200
1457422000 1356413000
1489557145 1486521123
952115246
859621345
695685409 2082859732

Από τον προσδιορισμό των ιστορικών ταμειακών ροών γίνεται αντιληπτό κάτι
το οποίο αναφέρθηκε σε προηγούμενο τμήμα του παρόντος κεφαλαίου ,
δηλαδή παρατηρούμε ότι τα κέρδη της εν λόγο επιχείρησης παρουσιάζουν
σημαντικές μεταβολές από χρονιά σε χρόνια . Οι μεταβολές αυτές γίνονται
περισσότερο αντιληπτές εξετάζοντας τις καθαρές ταμειακές ροές , όπου σε
κάποιες των περιπτώσεων ( βλέπε καθαρές ταμειακές ροές των ετών 1987
και 1988 ) αυτές είναι αρνητικές σε αντίθεση με τα κέρδη τα οποία για το ίδιο
χρονικό διάστημα είναι θετικά , αυτό επιβεβαιώνει την αντίληψη που θέλει τις
ταμειακές ροές και όχι τα λογιστικά κέρδη ως το ουσιαστικό μέτρο απόδοσης
της επιχειρηματικής πορείας .
Συνεχίζοντας την ανάλυση μου

με στόχο τον προσδιορισμό της αγοραίας

αξίας της επιχείρησης , προχωρώ στον προσδιορισμό των μελλοντικών,
αναμενόμενων ταμειακών ροών, στην προσπάθεια μου αυτή έχω κάνει
κάποιες παραδοχές τις οποίες και έκρινα αναγκαίες σε συνέπεια με τα
στοιχεία του παρελθόντος .
Οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι εξής :
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• Για

τον

προσδιορισμό

χρησιμοποίησα

την

του

μέθοδο

μελλοντικού
της

ύψους

προβολής

τάσης

των
(

πωλήσεων
Growth

rate

extrapolation ) , χρησιμοποιώντας τον γεωμετρικό μέσο του ρυθμού
ανάπτυξης των"ταμειακών ροών κατά τα προηγούμενα έτη (1986 - 1997).
• Αναφορικά με το ύψος του προβλεπόμενου ρυθμού πληθωρισμού θεωρώ
αυτό για την επόμενη δεκαετία σταθερό στο ύψος του 5 % , αφού το
μέγεθος αυτό βρίσκεται σε συνέπεια με τις προβλέψεις για την ελληνική
οικονομία στο σύνολο της .
• Σε σχέση με το κόστος πωληθέντων αγαθών , και από την ανάλυση των
ιστορικών ταμειακών ροών προκύπτει ότι αυτό κατά μέσο όρο αποτελεί το
70 % της μεταβολής των εσόδων από πωλήσεις .
• Το ύψος των μελλοντικών αποσβέσεων κατά προσέγγιση και με βάση τα
στοιχεία του παρελθόντος υπολογίζεται στο 20 % των πωλήσεων .
• Οι

αντίστοιχες δαπάνες πωλήσεως

και

διαθέσεως των

προϊόντων

προσδιορίζονται στο 16,5 % των πωλήσεων .
• Το ύψος του κεφαλαίου κίνησης εκτιμάται σε ποσοστό 19 % των
πωλήσεων με βάση την τιμή που αυτό παίρνει την περασμένη δεκαετία .
• Η επιπρόσθετη αναγκαία κεφαλαιακή δαπάνη την προηγούμενη δεκαετία
έχει υπολογισθεί ετησίως σε 8,5 % , ο ρυθμός αυτός μεταβολής θεωρώ ότι
θα συνεχισθεί και στο μέλλον .
• Σε ότι αφορά το ύψος των εσόδων από τις συμμετοχές και τα άλλα
χρεόγραφα τα οποία η επιχείρηση έχει στην κατοχή της αναμένεται

να

διατηρηθούν κατά μέσο όρο στο επίπεδο του 1997 (περίπου 300 .000 000
δραχμές )ύστερα βέβαια από την σημαντική μείωση του ποσού των τόκων
που η επιχείρηση μέχρι το 1997 κατέβαλε . Στο ίδιο περίπου ύψος θεωρώ
ότι θα βρίσκεται η διαφορά των εκτάκτων αποτελεσμάτων ( κατά μέσο όρο
275.000 000 ) . Θα πρέπει να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι το ακριβές
μέγεθος των δύο τελευταίων στοιχείων καθορίζεται από την ανώτερη
διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης και τον προγραμματισμό αυτής
( management schedule ).
.

Ο φορολογικός συντελεστής αναμένεται να παραμείνει σταθερός στο 40%.
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Ύστερα από την ανάλυση που προηγήθηκε

η πρόβλεψη των μελλοντικών

ταμειακών ροών δίνεται στους πίνακες που ακολουθούν :

Πίνακας 11 Προσδιορισμός των Μελλοντικών Ταυειακών Ροών της ΕΛΑΪΣ ,·
νια τα έτη 1998 - 2000

1998
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
Έσοδα Πωλήσεων
47663835084
28598301050
-Κόστος Πωληθέντων Αγαθών
9532767017
-Αποσβέσεις
7864532789
-Έξοδα Πώλησης και Διάθεσης
| 1668234228
Εισόδημα από Λειτουργίες
Καθαρή διαφορά από έσοδα συμμετοχών
324314000
.πιστωτικών και χρεωστικών τόκων
Καθαρή διαφορά εκτάκτων αποτελεσμάτων ( Έσοδα
-283004000
& Κέρδη , Έξοδα & Ζημιές )
1709544228
|Φορολογητέο Εισόδημα Ελεύθερο Δανεισμού
683817691,2
Φόροι Εισοδήματος

1999
45394128652
27236477191
9078825730
7490031228
1588794503
354123120

2000
50047026839
30028216103
10009405368
8257759428
1751645939
312569874

-300563241

-278695412

1642354382 1785520401
656941752,7 714208160,5

1025726537 985412629,1 1071312241 |
9532767017 9078825730 10009405368
9056128666 -431244222,1 431244222,1
932689159
1011967738 1097984996
569675728,3 8621026400 10413976835

Καθαρό Λειτουργικό Κέρδος μετά Φόρων
Αποσβέσεις
Αύξηση στο Κεφάλαιο Κίνησης
Κεφαλαιακή Δαπάνη
|Καθαρή Ταμειακή Ροή

Πίνακας 12 Προσδιορισυός των Μελλοντικών Ταυειακών Ροών της ΕΛΑΪΣ ,
νια τα έτη 2001 - 2003

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
Έσοδα Πωλήσεων
-Κόστος Πωληθέντων Αγαθών
-Αποσβέσεις
-Έξοδα Πώλησης και Διάθεσης
ΐΕισόδημα από Λειτουργίες
Καθαρή διαφορά από έσοδα συμμετοχών .πιστωτικών
και χρεωστικών τόκων
Καθαρή διαφορά εκτάκτων αποτελεσμάτων (Έσοδα &
Κέρδη , Έξοδα & Ζημιές )
ΐΦορολογητέο Εισόδημα Ελεύθερο Δανεισμού
Φόροι Εισοδήματος

2001
52549378181
31529626909
10509875636
8670647400
| 1839228236
300562154

|Καθαρό Λειτουργικό Κέρδος μετά Φόρων
Αποσβέσεις
Αύξηση στο Κεφάλαιο Κίνησης
Κεφαλαιακή Δαπάνη
|Καθαρή Ταμειακή Ροή

1095129297
10509875636
-475446755
1191313720
9938244458
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-314574896

2002
2003
55176847090 57935689444
33106108254 34761413666
11035369418 11587137889
9104179770 9559388758
1931189648 | 2027749131
298578452
325412000
-260256321

-288563214

1825215494 1969511779 | 2064597917|
730086197,7 787804711,7 825839166,6
1181707067 | 1238758750
11035369418 11587137889
-499219092,7 -524180047,3
1292575386 1402444294
104252820071 10899272297

Πίνακας 13 Προσδιορισμός των Μελλοντικών Ταμειακών Ροών της ΕΛΑΪΣ ,
νια τα έτη 2004 - 2006

2004
60832473916
36499484350
12166494783
10037358196
2129136587
307265412

2005
63874097612
38324458567
12774819522
10539226106
2235593416
297456325

2006
67067802493
40240681496
13413560499
11066187411
2347373087
317458964

-295489751

-296897451

-316123654

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
Έσοδα Πωλήσεων
-Κόστος Πωληθέντων Αγαθών
-Αποσβέσεις
-Έξοδα Πώλησης και Διάθεσης
Εισόδημα από Λειτουργίες
Καθαρή διαφορά από έσοδα συμμετοχών .πιστωτικών
και χρεωστικών τόκων
Καθαρή διαφορά εκτάκτων αποτελεσμάτων (Έσοδα &
Κέρδη , Έξοδα & Ζημιές )
ΐΦορολογητέο Εισόδημα Ελεύθερο Δανεισμού
Φόροι Εισοδήματος

|2140912248 | 2236152290 2348708397
856364899,2 894460916,2 939483358,9

Καθαρό Λειτουργικό Κέρδος μετά Φόρων
Αποσβέσεις
Αύξηση στο Κεφάλαιο Κίνησης
Κεφαλαιακή Δαπάνη
Καθαρή Ταμειακή Ροή

1284547349 1341691374
12166494783 12774819522
-550389049,7 -577908502,2
1521652059 1650992484
11379001023 111887609910

1409225038
13413560499
-606803927,4
1791326845
12424654765

Πίνακας 14 Προσδιορισμός των Μελλοντικών Ταυειακών Ροών της ΕΛΑΪΣ ,
νια τα έτη 2007 - 2009

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
Έσοδα Πωλήσεων
-Κόστος Πωληθέντων Αγαθών
-Αποσβέσεις
-Έξοδα Πώλησης και Διάθεσης
|Εισόδημα από Λειτουργίες
Καθαρή διαφορά από έσοδα συμμετοχών .πιστωτικών
και χρεωστικών τόκων
Καθαρή διαφορά εκτάκτων αποτελεσμάτων ( Έσοδα &
Κέρδη , Έξοδα & Ζημιές )
Φορολογητέο Εισόδημα Ελεύθερο Δανεισμού
Φόροι Εισοδήματος

2007
2008
70421192617 73942252248
42252715570 44365351349
14084238523 14788450450
11619496782 12200471621
| 2464741742 | 2587978829
305621356
289758451

|Καθαρό Λειτουργικό Κέρδος μετά Φόρων
Αποσβέσεις
Αύξηση στο Κεφάλαιο Κίνησης
Κεφαλαιακή Δαπάνη
Καθαρή Ταμειακή Ροή

1482965087 | 1547394989 | 1631355204 |
14084238523 14788450450 15527872972
-606803927,4 -637144123,6 -669001329,9
1943589627 2108794741 2288042299
13016810056113589906574 14202184547
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-298754620

-298745632

2009
77639364861
46583618917
15527872972
12810495202
2717377770
301235021
-299687451

2471608478 | 2578991648 | 2718925340
988643391 1031596659 1087570136

Πίνακας 15 Προσδιορισμός των Μελλοντικών Ταμιακών Ροών της ΕΛΑΪΣ
νια τα έτη 2010 - 2012
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Έσοδα Πωλήσεων
-Κόστος Πωληθέντων Αγαθών
-Αποσβέσεις
-Έξοδα Πώλησης και Διάθεσης
Εισόδημα από Λειτουργίες
Καθαρή διαφορά από έσοδα συμμετοχών .πιστωτικών
και χρεωστικών τόκων
Καθαρή διαφορά εκτάκτων αποτελεσμάτων ( Έσοδα &
Κέρδη , Έξοδα & Ζημιές )
ΐΦορολογητέο Εισόδημα Ελεύθερο Δανεισμού
Φόροι Εισοδήματος
|Καθαρό Λειτουργικό Κέρδος μετά Φόρων
Αποσβέσεις
Αύξηση στο Κεφάλαιο Κίνησης
Κεφαλαιακή Δαπάνη
Καθαρή Ταμειακή Ροή

2010
81521333104
48912799862
16304266621
13451019962
2853246659
303546214

2011
85597399759
51358439855
17119479952
14123570960
2995908992
278965412

2012
89877269747
53926361848
17975453949
14829749508
3145704441
324879654

-301254789

-301123654

-285631478

2855538084
1142215233

3274874404 | 3184952617
1309949761 1273981047

1713322850
16304266621
-702451396,5
2482525894
14832612180

1964924642 | 1910971570 |
17119479952 17975453949
-737573966,2 -774452664,5
2693540596 2922491546
15653290032 16189481309

Το επόμενο βήμα στην διαδικασία προσδιορισμού της επιχειρηματικής αξίας
και ύστερα από τον προσδιορισμό των μελλοντικών ταμειακών ροών σε
ετήσια βάση, είναι η εκτίμηση της συνεχιζόμενης ή υπολειμματικής αξίας από
το τελευταίο έτος του χρονικού ορίζοντα για τον οποίο έχουν αναπτυχθεί
προβλέψεις

ταμειακών

ροών

σε

ετήσια

βάση

και

έπειτα.

Για

τον

προσδιορισμό της συνεχιζόμενης αξίας χρησιμοποιώ την προσέγγιση της
σταθερής ανάπτυξης των ταμειακών ροών λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση
του πληθωρισμού .
Προσδιορίζω την συνεχιζόμενη αξία χρησιμοποιώντας εναλλακτικά τρεις
ρυθμούς εκτίμησης του ΑΕΠ

3, 2, 1 % αντίστοιχα και υποθέτοντας ότι η

ανάπτυξη των ταμειακών ροών της εν λόγο επιχείρησης θα συμβαδίζει
εναλλακτικά πάντα με έναν εκ των ρυθμών αυτών .
Το επόμενο βήμα στην διαδικασία προσδιορισμού της επιχειρηματικής αξίας
είναι ο προσδιορισμός της παρούσας αξίας των μελλοντικών ταμειακών
ροών χρησιμοποιώντας ως ποσοστό προεξόφλησης την απαιτούμενη
απόδοση του συγκεκριμένου επενδυτή η οποία προσδιορίζεται από το
ελεύθερο κινδύνου ποσοστό απόδοσης των εντόκων γραμματίων έστω η
τιμή αυτού σήμερα είναι ίση

με 10%,

προσαυξημένο με το ασφάλιστρο,

πριμ έναντι του κινδύνου που ο επενδυτής αυτός προσδοκά. Έτσι στην
ανάλυση μου και για την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών
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χρησιμοποιώ ένα ποσοστό της τάξης του 12 % ( δηλαδή το ασφάλιστρο για
την αντιστάθμιση του κινδύνου ισούται με 2 % ) .

Πίνακας

16

Γυνεγιξόμενη ή Υπολειυματικά Αξία

της ΕΛΑΪΣ , υπό

διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ στο έτος t = 2012

ΑΕΠ 3 %
16189481309
0,12
0,05
0,03

Ε( NCF ) 2012
r
π
g

ΑΕΠ 2%
16189481309
0,12
0,05
0,02

ΑΕΠ 1%
16189481309
0,12
0,05
0,01

420506008031 330397577739 272092122843

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ t = 2012

Πίνακας 17 Ανανωνή σε Παρούσα Αξία , έτος 1997, των Προβλεπομένων
Ταυειακών Ροών της ΕΛΑΪΣ νια τον χρονικό ορίζοντα 1998 - 2012

Ποσοστό Αναγωγής σε Παρούσα Αξία r = 12 %
1998
ENCF ΕΩΣ 2012
569675728,3
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 508639043,1
ΡΟΩΝ

ENCF ΕΩΣ 2012
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ
ΡΟΩΝ

1999
8621026400
6872629464

2000
10413976835
7412463012

2001
2002
2003
9529640557 10449054344 10924233252
6056258855 5929074052 5534556540

2004
2005
2006
ENCF ΕΩΣ 2012
11405210025 11915129363 12453550189
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 5159137806 4812320909 4490875045
ΡΟΩΝ
2007
2008
2009
Ε NCF ΕΩΣ 2012
13016810055 13589906569 14202184547
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 4191064464 3906773396 3645347039
ΡΟΩΝ
2010
2011
2012
ENCF ΕΩΣ 2012
14832612180 15653290032 16189481309
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 3807162110 4017809674 4155436620
ΡΟΩΝ
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Πίνακας 18 Πρανυατική Συνολική Αξία της ΕΛΑΪΣ υπό διαφορετικούς
ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ στο έτος 1997
ΑΕΠ 3%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ 70499548027
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ -

ΑΕΠ 2%

70499548027

ΑΕΠ 1%

70499548027

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ( 2012 ) 420506008031 330397577739 272092122843
ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
76824875506
60362402183 49710213563
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (1997)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

147324423533 130861950210 120209761590

Η συνολική επιχειρηματική αξία είναι το άθροισμα της παρούσας τιμής της
συνεχιζόμενης επιχειρηματικής αξίας στο 1997 και της παρούσας αξίας των
προσδοκώμενων ταμειακών ροών στο ίδιο έτος . Οι μαθηματικές σχέσεις
υπολογισμού τόσο της παρούσας αξίας των μελλοντικών ταμειακών ροών
για τις οποίες έχει αναπτυχθεί πρόβλεψη σε ετήσια βάση , όσο και της
συνεχιζόμενης επιχειρηματικής αξίας έχουν δοθεί στο τρίτο κεφάλαιο της
εργασίας μου .
Ο πίνακας που ακολουθεί αναφέρεται στην διαδικασία πρόβλεψης των
πωλήσεων με την χρήση της μεθόδου της προβολής τάσης λαμβάνοντας
υπόψη ως ρυθμό πληθωρισμού το 5 % .

Πίνακας

19

Προβολή

Τάσης

και

Προσδιορισμός

των

Μελλοντικών

Πωλήσεων της ΕΛΑΪΣ
Έτος

Πωλήσεις

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

14394057112
17689478428
24038569325
30701691269
42163543906
43232503478
44159384826
53326474626
61820061000
63147996000
54060230000

Γεωμετρικός μέσος
ρυθμού μεταβολής

Ρυθμός
Μεταβολής

Έτος

Πρόβλεψη
Πωλήσεων

-68,29%
' 22,89%
35,89%
27,72%
37,33%
2,54%
2,14%
20,76%
15,93%
2,15%
-14,39%

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
3005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

45394128652
47663835084
50047026839
52549378181
55176847090
57935689444
60832473916
63874097612
67067802493
70421192617
73942252248
77639364821
81521333104
85597399759

0,137136639ι

2012

89877269747
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6.3.2 Αποτίμηση της μετοχής της επιχειρήσεως ΕΛΑΪΣ με την χρήση
σταθερού

και

μεταβλητού

ρυθμού

ανάπτυξης

των

μελλοντικών

μερισμάτων για διάφορα ποσοστά απόδοσης .

1.

Στο σημείο αυτό εκτιμώ τον

ρυθμό ανάπτυξης των

μελλοντικών

μερισμάτων, εν συνεχεία και αναφορικά με τον προσδιορισμό της τιμής της
μετοχής υποθέτω ότι ο ρυθμός αυτός ανάπτυξης θα διατηρηθεί σταθερός
στο μέλλον για όλο τον χρονικό ορίζοντα της πρόβλεψης των μελλοντικών
μερισμάτων

. Η μαθηματική σχέση προσδιορισμού της τιμής της μετοχής

έχει δοθεί στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας μου .
Πίνακας 20 Προσδιορισμός του Ρυθυού Ανάπτυξης των Μερισμάτων

τγκ

μετοχής ΕΛΑΪΣ
D1983
D1984
D1985
D1986
D1987
D1988
D1989
D1990
D1991
D1992
D1993
D1994
D1995
D1996
D1997

143
127
96
341
489
560
298
470
686
191
584
337
397
416
545
g =0,093295006

Για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας των μελλοντικών μερισμάτων
χρησιμοποιώ τον ρυθμό μεταβολής των μερισμάτων που προηγούμενα
εκτίμησα θεωρώντας αυτόν σταθερό και ποικίλα ύψη
ποσοστών απόδοσης (τ = 10 %,

απαιτούμενων

r = 11 %, r = 12 %, r = 13 % ) .
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Πίνακας 21 Προσδιορισυός me Εσωτερικής Αξίας της υετογης Tnc ΕΛΑΪΣ ,
και της Συνολική Αξίας αυτής υε την γρήση ποσοστών προεξόφλησης
υερισυάτων 10 % και 11 %
ΕΤΟΣ

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

r

0,1

9
DO

0,09
545

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
Dll
D12
D13
D14
D15

594,05
705,79
769,31
838,55
914,02
996,28
1085,95
1183,68
1290,21
1406,33
1532,90
1670,86
1821,24
1985,15
2163,82

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΑΞΙΑ

0,11

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΑΞΙΑ

0,09
545
594,05
583,30
578,00
572,74
567,53
562,37
557,26
552,20
547,18
542,20
537,27
532,39
527,55
522,75
518,00

ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

594,05
705,79
769,31
838,55
914,02
996,028
1085,95
1183,68
1290,21
1406,33
1532,9
1670,86
1821,24
1985,15
2163,82

8294,79
55346276700

594,05
572,8356505
562,5142874
552,3788949
542,426122
532,6526784
523,0553328
513,6309124
504,3763014
495,2884401
486,364324
477,6010029
468,9955794
460,5452086
452,2470967
7738,10
5136060900

Η συνολική αξία της επιχείρησης προκύπτει από το γινόμενο της τιμής
μετοχής της συγκεκριμένης επιχείρησης με τον συνολικό αριθμό μετοχών της
επιχείρησης οι οποίες βρίσκονται σε κυκλοφορία .
Πίνακας 22 Πρασδισρισυός της Εσωτερικής Αξίας της υετογης της ΕΛΑΪΣ ,
και της Συνολικής Αξίας αυτής υε την γρήση ποσοστών προεξόφλησης
υερισυάτων 12 % και 13 %
ΕΤΟΣ

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

r

0,12

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΑΞΙΑ

9
DO

0,09
545

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

594,05
705,79
769,31
838,55
914,02
996,28
1085,95
1183,68
1290,21

0,13

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΑΞΙΑ

0,09
545

186

594,05
562,6521086
547,58107
532,9137199
518,6392452
504,7471226
491,2271104
478,0692413
465,2638152

594,05
705,79
769,31
838,55
914,02
996,28
1085,95
1183,68
1290,21

594,05
552,7377281
533,1717908
514,2984531
496,0931981
478,5323769
461,5931778
445,2535962
429,492407

2007
2008
2009
2010
2011
2012

D10
D11
D12
D13
D14
-D15

1406,33
1532,90
1670,86
1821,24
1985,15
2163,82

452,8013916
440,6727829
428,8690477
417,3814839
406,2016227
395,3212221

7236,390984
48286189800

ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

414,2891359
399,6240338
385,4780503
371,8328096
358,6705862
345,9742823

1406,33
1532,9
1670,86
1821,24
1958,15
2163,82

6781,091626
45249952050

2. Στο σημείο αυτό και αναφορικά με το ζήτημα προσδιορισμού της
πραγματικής τιμής της μετοχής της επιχείρησης υποθέτω ότι τα μελλοντικά
μερίσματα αυτής μεταβάλλονται με διαφορετικό ρυθμό στο μέλλον μέχρι
το τελευταίο χρονικό σημείο του ορίζοντα για τον οποίο δημιουργείται
πρόβλεψη της πορείας αυτών . Η μαθηματική σχέση προσδιορισμού της
τιμής της μετοχής έχει δοθεί στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας μου .
Πίνακας 23 Προσδιορισυός της Εσωτερικής Αξίας της υετσγής της ΕΛΑΪΣ ,
και της Συνολικής Αξίας αυτής υε την γρήση υπ σταθερού ρυθυού ανάπτυξης
των υελλοντικών υερισυάτων αυτής
0,15

0,15

0,15

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

0,09
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13

0,07
545
594,05
705,790805
769,3119775
838,5500554
914,0195604
996,2813208
1085,94664
1183,681837
1001,960271
1072,09749
1147,144314
1227,444416
1027,678783

0,05
545
594,05
533,6792476

2011

D14

1079,062722 152,5024863

2012

D15

1133,015858 139,2414006

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΥΘΜΟ
ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΤΗ
ΡΥΘΜΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
(g)

Απαιτούμενο Ποσοστό Απόδοσης r = 15 %

Ρυθμός Ανάπτυξης Μερισμάτων

(g)

Υπόθεση :
Ρυθμός Ανάπτυξης Μερισμάτων g
(1998-2005) = 9%
Ρυθμός Ανάπτυξης Μερισμάτων g
(2006-2009) = 7%
Ρυθμός Ανάπτυξης Μερισμάτων g
(2010-2013) = 5%

505,835113
479,4437158
454,429261
430,7199083
408,2475653
386,9476923
284,8196433
265,0061029
246,5708958
229,4181378
167,0265327

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΑΞΙΑ
5277,937703
35220357900

ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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6.4 Σχολιασμός των εκτιμηθέντων αποτελεσμάτων καθώς και των
περιορισμών οι οποίοι επεισέρχονται στην διαδικασία υπολογισμού
αυτών στα πλαίσια της πρακτικής εφαρμογής .

6.4.1 Ανάλυση των Αποτελεσμάτων τα οποία προκύπτουν από την
χρήση της προσέγγισης της προεξοφλημένης ταμειακής ροής .
Όπως ήδη έχω σημειώσει η διαδικασία προσδιορισμού της πραγματικής
αγοραίας

αξίας

μιας

επιχείρησης

μέσα

από

την

προσέγγιση

της

προεξοφλημένης ταμειακής ροής ξεκινά με τον προσδιορισμό των ιστορικών
ταμειακών ροών δηλαδή των ταμειακών ροών των προηγούμενων ετών και
μέχρι του χρονικού σημείου στο οποίο επιχειρείται η προσπάθεια εκτίμησης
της επιχειρηματικής αξίας, στην συγκεκριμένη περίπτωση το έτος 1997 ,
αφού μέχρι το χρονικό αυτό σημείο υπάρχει διαθέσιμη η απαραίτητη για την
εφαρμογή της προσέγγισης αυτής πληροφόρηση . Η επιλογή της διάρκειας
του χρονικού ορίζοντα υπολογισμού των ιστορικών ταμειακών ροών δεν
γίνεται κατά τρόπο αυθαιρετώ. Κατά την συνήθη εκτιμητική πρακτική ο
χρονικός αυτός ορίζοντας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχει διάρκεια
μικρότερη από δέκα έτη,
προσδιορίζουμε

τις

αφού ο ουσιαστικός λόγος για τον οποίο

ιστορικές

ταμειακές

ροές

είναι

η

ανάλυση

της

επιχειρηματικής πορείας κατά το παρελθόν , ο εντοπισμός των μεταβλητών
( χρηματοοικονομικών στοιχείων )οι οποίες έχουν διαδραματίσει

σημαντικό

ρόλο στην πορεία αυτής κατά το παρελθόν, η επίδραση των οποίων
αναμένεται να συνεχίσει να είναι σημαντική για την πορεία της επιχειρήσεως
και στο μέλλον.
Η απαραίτητη πληροφόρηση για τον προσδιορισμό και την

ερμηνεία των

ιστορικών

τις

ταμειακών

χρηματοοικονομικές

ροών

παρέχεται

καταστάσεις του

κυρίως

ισολογισμού,

από

βασικές

των αποτελεσμάτων

χρήσης και τους πίνακες διάθεσης κερδών , καθώς από τις εκθέσεις οι οποίες
συντάσσονται από το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης με στόχο την
απεικόνιση της επιχειρηματικής πορείας .
Έχοντας στην συγκεκριμένη περίπτωση προσδιορίσει τις καθαρές ταμειακές
ροές της επιχείρησης ΕΛΑΪΣ για το χρονικό διάστημα από το 1986 και μέχρι
το 1997 μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής :
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1. Οι καθαρές ταμειακές ροές της επιχείρησης είναι στην πλειοψηφία τους
θετικές, και κυμαίνονται από 53.510.107 εκατομμύρια δραχμές η ελάχιστη
(θετική) για το έτος 1986 μέχρι 2.683.807.029 δισεκατομμύρια δραχμές η
μέγιστη (θετική)που έτους 1993 .
2. Στην διάρκεια αυτών των δέκα και πλέον ετών 1986 - 1997 οι καθαρές
ταμειακές ροές της επιχείρησης παίρνουν αρνητική τιμή μόνο δύο φορές ,
150.299.385 εκατομμυρίων δραχμών το έτος 1987 και 1.211.516.064
δισεκατομμυρίων δραχμών το έτος 1988. Οι αρνητικές αυτές ταμειακές
ροές ερμηνεύονται από τους εξής δύο λόγους : α) Η οικονομική κατάσταση
της επιχείρησης μέχρι και το 1986 κρίνεται δυσμενής γεγονός που κυρίως
επιβεβαιώνεται από το μεγάλο ύψος της εξωτερικής χρηματοδότησης της
(υπέρογκος τραπεζικός δανεισμός , έλλειψη ρευστότητας, υποθήκευση
ακινήτων. Πληροφόρηση από την έκθεση του Δ.Σ της επιχείρησης 1987 1988). Στο 1988 η καθαρή διαφορά μεταξύ χρεωστικών και πιστωτικών
τόκων ανήλθε στα 450.120.476 εκατομμύρια δραχμές υπέρ των
χρεωστικών τόκων . β) Από το 1988 αρχίζει ουσιαστικά η αναγέννηση της
επιχείρησης με την αλλαγή διοικητικού συμβουλίου και την μεταβίβαση του
μεγαλύτερου τμήματος του μετοχικού πακέτου αυτής, την μεταγενέστερη
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , και την πραγματοποίηση τεραστίων
επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισμό , αξίζει να σημειωθεί ότι στο 1988 οι
κεφαλαιακές δαπάνες ανήλθαν σε 1.141.190.931. δισεκατομμύριο
δραχμές, οι ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης έφθασαν τα 817.552.972.
εκατομμύρια δραχμές , γεγονός που ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό την
αρνητική ταμειακή

ροή του έτους αυτού .

3. Για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται αυτό πού με έμφαση έχει τονισθεί όχι
μόνο στο παρόν αλλά και σε προηγούμενα κεφάλαια της εργασίας μου ,ότι
δηλαδή ουσιαστικό μέτρο της επιχειρηματικής αποδοτικότητας αποτελούν
οι προς διάθεση καθαρές ταμειακές ροές και όχι τα λογιστικά κέρδη, η τιμή
των οποίων για ένα έτος ( 1988 ) είναι θετική ενώ αντίθετα η καθαρή
ταμειακή της επιχείρησης παίρνει την μέγιστη αρνητική τιμή της .

Η συνέχιση της εφαρμογής της προεξοφλημένης ταμειακής ροής απαιτεί τον
προσδιορισμό των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών ( διαδικασία
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η οποία περιγράφτηκε σε προηγούμενο τμήμα του παρόντος κεφαλαίου και
απεικονίζεται στους πίνακες 11 έως 15 ).
Έχοντας προσδιορίσει αυτές για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών σε
ετήσια βάση μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
1. Η χρηματοοικονομική θεωρία αλλά και η εκτιμητική πρακτική προτείνουν
ως ελάχιστο χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης των καθαρών ταμειακών ροών
τα δεκαπέντε έτη, αφού γίνεται αποδεκτό ότι όσο μεγαλύτερος είναι
ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης τόσο μικρότερη είναι η επίδραση των
λαθών που ενδεχομένως να έχουν συμβεί μέσα από τις υποθέσεις
και τις παραδοχές οι οποίες έχουν γίνει.
2. Οι προβλεπόμενες καθαρές ταμειακές ροές παίρνουν θετικές τιμές σε όλη
την διάρκεια των δεκαπέντε ετών , και εκτείνονται από 569.675. 728.
εκατομμύρια δραχμές για το έτος 1998 ( ελάχιστη θετική τιμή ) μέχρι
16.189.481.309 δισεκατομμύρια δραχμές για το έτος 2012 ( μέγιστη θετική
προβλεπόμενη τιμή ) .Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των τιμών αυτών οφείλεται
κατά πρώτο λόγο στην χρήση της μεθόδου προβολής τάσης (growth rate
extrapolation

)με στόχο την πρόβλεψη του

πωλήσεων η οποία τείνει

μελλοντικού

ύψους των

να εμφανίζει σχεδόν πάντα ελαττωμένες τις

πρώτες προβλεπόμενες τιμές και αντίθετα

αυξημένες τις τελευταίες

προβλεπόμενες τιμές, και κατά δεύτερο λόγο στις παραδοχές τις οποίες
έχω κάνει αναφορικά με τον προβλεπόμενο ρυθμό πληθωρισμού , το ύψος
των μελλοντικών αποσβέσεων , του κεφαλαίου κίνησης, του ύψους των
εσόδων από συμμετοχές και χρεόγραφα ,του επιπέδου των έκτακτων και
ανόργανων αποτελεσμάτων, καθώς και της πορείας των μελλοντικών
κεφαλαιακών δαπανών , παραδοχές οι οποίες στηρίζονται στην ανάλυση
των στοιχείων του παρελθόντος και σε πληροφόρηση η οποία προέρχεται
από τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης αναφορικά με
την διαμόρφωση προβλέψεων για την δεκαετία 1997 έως 2007 εντούτοις
θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσω ότι σχεδόν πάντα στην διαδικασία
πρόβλεψης επεισέρχεται ο υποκειμενικός παράγοντας , ο οποίος και
δυσχεραίνει το έργο του εκτιμητή ή του αναλυτή . Κατά συνέπεια
εκάστοτε παραδοχές και υποθέσεις θα πρέπει να κρίνονται με επιφύλαξη.
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οι

Εντούτοις θα πρέπει να σημειωθεί ότι η καθαρή ταμειακή ροή της τάξης
των 8.379.578.519 δισεκατομμυρίων δραχμών η οποία αντιστοιχεί στον
μέσο όρο των προβλεπομένων ταμειακών ροών (με βάση την ανάλυση και
τους υπολογισμούς που πραγματοποίησα ) βρίσκεται σε συμφωνία με την
πρόβλεψη της ανώτατης διοίκησης της επιχείρησης όπως αυτή διαφαίνεται
μέσα από τις εκθέσεις του τωρινού διοικητικού της συμβουλίου.

Το επόμενο βήμα της διαδικασίας προσδιορισμού της επιχειρηματικής
αξίας είναι ο υπολογισμός της συνεχιζόμενης ή υπολειμματικής αξίας, της
επιχείρησης και η αναγωγή αυτής σε όρους παρούσας αξίας. Αναφορικά με
την ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την προηγούμενη
ανάλυση μου αναφορικά με το ζήτημα αυτό μπορώ να παρατηρήσω τα
εξής :
1. Η συνεχιζόμενη ή υπολειμματική αξία της επιχείρησης υπολογίστηκε
χρησιμοποιώντας ως αφετηρία την προβλεπόμενη ταμειακή ροή του
τελευταίου έτους του χρονικού ορίζοντα για τον οποίο αναπτύχθηκε
πρόβλεψη των ταμειακών ροών σε ετήσια βάση , έτος 2012 η οποία
είναι ίση με 16.189.481.309 δισεκατομμύρια δραχμές, μέσα από την
χρήση της προσέγγισης της σταθερής ανάπτυξης των ταμειακών ροών
χρησιμοποιώντας

απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης ίσο με 12 % ,

προβλεπόμενο ρυθμό πληθωρισμού 5 %, και εναλλακτικά τρεις ρυθμούς
ανάπτυξης του ΑΕΠ

3,2,1

% υποθέτοντας ότι η ανάπτυξη των

ταμειακών ροών της επιχείρησης θα ακολουθήσει εναλλακτικά τους
ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ .
2. Οι

τιμές

για

την

συνεχιζόμενη

ή

υπολειμματική

αξία

είναι

420.506.008.031, 330.397.577.739, 272.092.122.843 δισεκατομμύρια
δραχμές σε αντιστοιχία με τους τρεις εναλλακτικούς ρυθμούς ανάπτυξης
των ταμειακών ροών της επιχείρησης και του ΑΕΠ. Η αναγωγή σε όρους
παρούσας αξίας χρησιμοποιώντας ως ποσοστό προεξόφλησης το 12 %
των προηγούμενων τιμών δίνει τις εξής τιμές για την συνεχιζόμενη ή
υπολειμματική αξία , 76.824.875.506, 60.362.402.183, 49.710.213.563
δισεκατομμύρια

δραχμές

για

τους

τρεις

εναλλακτικούς

ρυθμούς

ανάπτυξης των ταμειακών ροών . Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η
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προσέγγιση της σταθερής ανάπτυξης των ταμειακών ροών

κάνει

κάποιες παραδοχές οι οποίες αποδέχονται οξύτατη κριτική ( βλέπε ,
Κεφάλαιο 3, προσδιορισμός της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής αξίας )
εντούτοις η εκτιμητική πρακτική την λαμβάνει σοβαρά υπόψη της στην
προσπάθεια προσδιορισμού της συνεχιζόμενης ή υπολειμματικής αξίας
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μεγάλων από απόψεως όγκου συναλλαγών
επιχειρήσεων , οι οποίες έχουν καθιερωθεί επιχειρηματικά στον κλάδο
στον οποίο λειτουργούν και αναμένεται η συνέχιση της πορείας τους
αυτής και στο μέλλον .
3. Θα πρέπει επίσης να τονίσω ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι μεγάλες τιμές
που η συνεχιζόμενη ή υπολειμματική αξία παίρνει στην συγκεκριμένη
περίπτωση ερμηνεύονται ( και μπορούν να γίνουν με σχετικά μικρή
επιφύλαξη αποδεκτές ) από τις τεράστιες σε αξία κεφαλαιακές δαπάνες
που η αξιολογούμενη επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει για μία σειρά
ετών στο διάστημα 1986 έως 1997 .

Η συνολική επιχειρηματική αξία είναι το άθροισμα της παρούσας τιμής της
συνεχιζόμενης επιχειρηματικής αξίας στο 1997 και της συνολικής παρούσας
αξίας των προσδοκώμενων ταμειακών ροών στο ίδιο χρονικό σημείο . Το
αποτέλεσμα της άθροισης αυτής δίνει τις εξής τρεις τιμές για την συνολική
αξία της επιχείρησης ( σε αντιστοιχία με τους τρεις ρυθμούς ανάπτυξης του
ΑΕΠ και των προσδοκώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών της επιχείρησης)
147.324.423.533 , 130.861.950.210 , 120.209.761.590 , δισεκατομμύρια
δραχμές για τους τρεις εναλλακτικούς ρυθμούς ανάπτυξης των ταμειακών
ροών .
Τελειώνοντας στο σημείο αυτό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τα οποία
προέκυψαν από την εφαρμογή της προσέγγισης της προεξοφλημένης
ταμειακής ροής οφείλω να σημειώσω τα εξής :
1. Η συνεχιζόμενη ή υπολειμματική αξία ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 45 %
με 50 % της συνολικά εκτιμώμενης επιχειρηματικής αξίας, ποσοστό το
οποίο βρίσκεται σε αντιστοιχία με το αντίστοιχα προτεινόμενο από την
χρηματοοικονομική θεωρία , αλλά και την εκτιμητική πρακτική ( Πηγή :
Βιβλιογραφία . Brandford Cornell, Corporate Valuation ).
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2. Οι τιμές οι οποίες προέκυψαν για την πραγματική αγοραία αξία της
συγκεκριμένης επιχείρησης μέσα από την χρήση της προσέγγισης της
προεξοφλημένης ταμειακής ροής βασίζονται στο εισόδημα και στην
δυνατότητα μελλοντικής επίτευξής του από την πλευρά της επιχείρησης .
Η συγκεκριμένη επιχείρηση , ΕΛΑΪΣ , αποτελεί μία από τις σημαντικότερες
επιχειρήσεις της ελληνικής βιομηχανίας , και κυρίαρχη επιχείρηση του
κλάδου ελαιουργικών προϊόντων , ένας από τους βασικούς
επιχειρηματικούς στόχους της διοίκησης της επιχείρησης για τα επόμενα
έτη είναι η επέκταση των πωλήσεων της στις αγορές των ΗΠΑ καθώς και
στις αγορές των πρώην ανατολικών χωρών ( σε επίπεδο παραγωγής και
εμπορίας ) , κινήσεις οι οποίες θα έχουν ως συνέπεια την αύξηση των
εισοδημάτων της επιχείρησης .
3. Οι τιμές για την συνολική επιχειρηματική αξία οι οποίες προσδιορίσθηκαν
προηγούμενα μέσα από την χρήση της προσέγγισης της προεξοφλημένης
ταμειακής ροής στηρίζονται σε υποθέσεις και παραδοχές αναφορικά με τις
κυριότερες μεταβλητές ( οικονομικά στοιχεία ) τα οποία χρησιμοποιούνται
από την προσέγγιση αυτή . Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι μία μικρή αλλαγή
στις τιμές των μεταβλητών αυτών είναι αρκετή για να προξενήσει
αντίστοιχα μεταβολή ( ελάττωση ή αύξηση ) στο τελικό αποτέλεσμα.
4. Οι τιμές της συνολικής επιχειρηματικής αξίας που προηγούμενα
προσδιορίσθηκαν αποτελούν μονάχα μία ένδειξη της πραγματικής
αγοραίας αξίας της επιχείρησης ΕΛΑΪΣ , οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη από τον εκτιμητή ή τον αναλυτή,
αφού η πραγματική πληροφόρηση η οποία απαιτείται για την εφαρμογή
όχι μόνο της προσέγγισης της προεξοφλημένης ταμειακής ροής αλλά
οποιοσδήποτε προσέγγισης προσδιορισμού της επιχειρηματικής αξίας
βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια της διοίκησης αυτής .
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6.4.2 Ανάλυση των αποτελεσμάτων τα οποία προκύπτουν από την
χρήση της προσέγγισης της προεξόφλησης των μελλοντικών
μερισμάτων

κατά

την

διαδικασία

αποτίμησης

της

μετοχής

της

επιχείρησης ΕΛΑ1Σ .

6.4.2.1 Ανάλυση των αποτελεσμάτων, από την αποτίμηση της μετοχής
της επιχείρησης ΕΛΑΙΣ , με την χρήση σταθερού ρυθμού ανάπτυξης των
μελλοντικών μερισμάτων για διάφορα ποσοστά απόδοσης .
Η

διαδικασία

αποτίμησης

της

τιμής

της

μετοχής

της

συγκεκριμένης

επιχείρησης ξεκίνησε σύμφωνα με τις υποδείξεις της χρηματοοικονομικής
θεωρίας , και της εκτιμητικής πρακτικής με τον υπολογισμό του ετήσιου
ρυθμού ανάπτυξης των μερισμάτων της μετοχής για χρονικό ορίζοντα
μεγαλύτερο από δέκα έτη , ο ρυθμός αυτός υπολογίσθηκε σε

9 % . Εν

συνεχεία ο ρυθμός αυτός εφαρμόσθηκε αρχικά στο τελευταίο ετήσιο μέρισμα
που η επιχείρηση έχει διανείμει ( αυτό είναι το μέρισμα του έτους 1997 και
ισούται με 545 δραχμές ανά μετοχή ) με στόχο την προβολή των μελλοντικών
μερισμάτων και τον εντοπισμό της τάσης αυτών, ο ίδιος ρυθμός ανάπτυξης
εφαρμόσθηκε σταθερά επί των επόμενων προβλεπόμενων μερισμάτων για
χρονικό

ορίζοντα

δεκαπέντε

ετών.

Η

αναγωγή

των

μελλοντικών

προβλεπόμενων μερισμάτων σε παρούσα αξία χρησιμοποιώντας διάφορα
ποσοστά απόδοσης ( εναλλακτικά ) και η άθροιση των τιμών αυτών οδήγησε
στον προσδιορισμό της εσωτερικής αξίας της μετοχής της επιχείρησης .
Έτσι η σταθερή εφαρμογή του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης των μερισμάτων
9 % , και η χρήση απαιτούμενου ποσοστού απόδοσης ίσο με 10 % οδήγησαν
σε εσωτερική αξία μετοχής ίση με 8294,8 δραχμές , ενώ η χρήση ποσοστών
απόδοσης της τάξης του 11, 12, και 13 % οδήγησαν σε εσωτερική αξία
μετοχής 7739,7237,6781, δραχμές αντίστοιχα.
Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι , οι τιμές αυτές οι οποίες
προσδιορίσθηκαν αποτελούν απλά μία ένδειξη της εσωτερικής αξίας της
μετοχής της εν λόγο επιχείρησης η οποία στηρίχθηκε στην υπόθεση ότι ο
ρυθμός
συνεχίσει

ανάπτυξης
να

των

υφίσταται

μερισμάτων
χωρίς

της προηγούμενης

καμία

μεταβολή

και

δεκαετίας
στην

θα

επόμενη

δεκαπενταετία , μη λαμβάνοντας υπόψη καμία ποιοτική μεταβλητή η οποία
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σχετίζεται με την μελλοντική πορεία της επιχειρηματικής πορείας , καθώς και
με την πορεία της οικονομίας στο σύνολο της .
Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσω ότι η τιμές αυτές οι οποίες προέκυψαν και
κυμαίνονται από'6.500

έως 8.500 δραχμές ( για ρυθμό ανάπτυξης

μερισμάτων ίσο με 9 % , και απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης 10, 11 , 12,
13% αντίστοιχα ) είναι σχετικά κοντά με τις αντίστοιχες τιμές που η εκτιμητική
πρακτική ( χρηματιστηριακές επιχειρήσεις ) δίνουν για την εσωτερική αξία της
μετοχής της εν λόγω επιχείρησης . Κρίνω επίσης αναγκαίο να προσθέσω ότι
την ίδια στιγμή η χρηματιστηριακή αξία της εν λόγο επιχείρησης κυμαίνεται
από 10.000 έως 12.500 δραχμές .
Με βάση την προσέγγιση της προεξόφλησης των μελλοντικών μερισμάτων η
πραγματική συνολική αξία της επιχείρησης δίνεται από το γινόμενο της
εσωτερικής αξίας της μετοχής αυτής με τον συνολικό αριθμό των μετοχών
αυτής σε κυκλοφορία , το γινόμενο αυτό δίνει τις εξής τιμές για την συνολική
αξία της επιχείρησης : 55.346.276.700 , 51.360.060.900, 48.286.189.800 ,
45.

249.

952.050

δισεκατομμύρια

δραχμές

(

για

ρυθμό

ανάπτυξης

μερισμάτων 9 % , και απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης 10, 11, 12, 13 %
αντίστοιχα ) . Θα πρέπει ιδιαίτερα να τονίσω ότι οι τιμές αυτές αποτελούν
απλά ενδείξεις και σε καμία των περιπτώσεων πραγματικές τιμές της αξίας
της επιχείρησης ΕΛΑΪΣ , οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη επιφύλαξη και προσοχή από τον εκτιμητή ή τον
αναλυτή . Εντούτοις κρίνω αναγκαίο να αναφέρω ότι οι τιμές για την
πραγματική αξία της επιχείρησης οι οποίες προσδιορίσθηκαν με την χρήση
της προσέγγισης που προηγούμενα αναφέρθηκε βρίσκονται σχετικά κοντά
στην τιμή που η ελληνική αγορά , αλλά και η εκτιμητική πρακτική δίνει για την
επιχείρηση

αυτή

(

σε

σχέση

με

το

αποτέλεσμα

της προηγούμενης

προσέγγισης ), η οποία κυμαίνεται από 55.000.000.000. έως 65.000.000.000
δισεκατομμύρια δραχμές .
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6.4.2.2 Ανάλυση των αποτελεσμάτων από την αποτίμηση της μετοχής
της επιχείρησης ΕΛΑΙΣ , με την χρήση μεταβλητού ρυθμού ανάπτυξης
των μελλοντικών μερισμάτων για διάφορα ποσοστά απόδοσης .
Η βασική υπόθεση της παραλλαγής αυτής αποτίμησης της μετοχής της εν
λόγο επιχείρησης που στηρίζεται στην προεξόφληση των μελλοντικών
μερισμάτων της, είναι ότι τα μερίσματα' θα αναπτύσσονται με διαφορετικούς
ρυθμούς κατά την διάρκεια της δημιουργίας πρόβλεψης της μελλοντικής
πορείας τους.
Ο αρχικός ρυθμός μεταβολής των ετήσιων μερισμάτων της μετοχής της
συγκεκριμένης επιχείρησης , είναι ίδιος με αυτόν ο οποίος προσδιορίσθηκε
προηγούμενα και ισούται με 9 % , εν συνεχεία υπέθεσα ότι ο ρυθμός αυτός
θα παραμείνει σταθερός για χρονικό διάστημα 8 ετών δηλαδή από το 1998
και μέχρι το 2005. Από το χρονικό αυτό σημείο και για τα τέσσερα επόμενα
έτη δηλαδή από το 2006 και μέχρι το 2009 υπέθεσα ότι ο ρυθμός ανάπτυξης
των μερισμάτων θα ελαττωθεί στο επίπεδο του 7 % , ενώ για τα επόμενα τρία
έτη δηλαδή από το 2010 και μέχρι το 2013 υπέθεσα ότι ο ρυθμός ανάπτυξης
των μερισμάτων θα ισούται με 5 % . Οι μεταβαλλόμενοι αυτοί ρυθμοί
ανάπτυξης των

μερισμάτων σε

συνδυασμό

με απαιτούμενο ποσοστό

απόδοσης της τάξης του 15 % οδήγησαν σε μέγεθος εσωτερικής αξίας της
μετοχής της επιχείρησης ΕΛΑΙΣ της τάξης των 5.278 δραχμών ( η μικρότερη
αυτή τιμή οφείλεται ακριβώς στην χρήση μεταβαλλόμενου .πτωτικού ρυθμού
ανάπτυξης των μερισμάτων της μετοχής της επιχείρησης ) . Η εκτίμηση της
αξίας της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε με τον πολλαπλασιασμό της
εκτιμηθήσας εσωτερικής αξίας της μετοχής της και του συνολικού αριθμού
μετοχών της επιχείρησης ΕΛΑΪΣ που βρίσκονται σε κυκλοφορία , και
ανέρχεται σε 35.220.357.900 δισεκατομμύρια δραχμές (πολύ μικρότερη
εκτίμηση αυτής που δόθηκε μέσα από την χρήση της προηγούμενης
παραλλαγής).
Όπως και στην προηγούμενη παραλλαγή

προσδιορισμού της εσωτερικής

αξίας της μετοχής και κατά επέκταση της επιχειρηματικής αξίας οφείλω να
σημειώσω ότι οι τιμές οι οποίες προσδιορίστηκαν για την μετοχή της
επιχείρησης και την επιχείρηση στο σύνολό της αποτελούν μονάχα μία
ένδειξη των μεγεθών αυτών και σε καμία των περιπτώσεων δεν αποτελούν
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ακριβείς πραγματικές τιμές για την μετοχή της επιχείρησης και για την αξία
της επιχείρησης συνολικά . Μία μικρή αλλαγή στην βασική υπόθεση του
ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης των μερισμάτων θα οδηγήσει σε ανάλογη αλλαγή
της εκτίμησης της εσωτερικής

αξίας της μετοχής και κατά συνέπεια της

συνολικής αξίας της επιχείρησης. Γίνεται κατά συνέπεια έντονα αντιληπτό ότι
η

χρήση

των

τιμών

αυτών

σε

κάθε

περίπτωση

θα

πρέπει

να

χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή και επιφυλακτικότητα από τον πιθανό
εκτιμητή ή αναλυτή .
Τελειώνοντας την εργασία μου στο σημείο αυτό οφείλω να τονίσω τα εξής :
1. Σκοπό της πρακτικής εφαρμογής που παρουσιάστηκε στο παρόν σημείο
δεν αποτελεί ο υπολογισμός της ακριβής τιμής της πραγματικής αξίας της
επιχειρήσεως η οποία χρησιμοποιήθηκε , αλλά ο προσδιορισμός μιας
ενδεικτικής τιμής της πραγματικής αξίας αυτής, αφού ο προσδιορισμός της
ακριβής τιμής της αξίας της επιχείρησης αυτής μέσα από την χρήση μίας
προσέγγισης προσδιορισμού επιχειρηματικής αξίας είναι μάλλον αδύνατος.
2. Έχει γίνει έντονα αντιληπτό μέσα από την ανάλυση η οποία προηγήθηκε
ότι

η

χρήση

διαφορετικών

προσεγγίσεων

προσδιορισμού

της

επιχειρηματικής αξίας είναι πολύ πιθανό ότι θα οδηγήσει σε διαφορετικά
αποτελέσματα . Αυτό αποτελεί συνέπεια των διαφορετικών υποθέσεων και
παραδοχών που η εφαρμογή της κάθε προσέγγισης απαιτεί.
3. Η

απαραίτητη

πληροφόρηση

προσέγγισης υπολογισμού

για

την

εφαρμογή

της πραγματικής αξίας

οποιοσδήποτε

μιας επιχείρησης

κατέχεται μονάχα από την ανώτατη διοίκηση αυτής , γεγονός το οποίο
υποχρεώνει

τον

πιθανό

εκτιμητή

ή

αναλυτή

να

προβαίνει

στην

πραγματοποίηση των απαραίτητων υποθέσεων και παραδοχών .
4. Τα

αποτελέσματα

προσδιορισμού

από

την

εφαρμογή

επιχειρηματικής

αξίας

οποιοσδήποτε
θα

πρέπει

προσέγγισης
πάντα

να

αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή και επιφυλακτικότητα από τον
πιθανό εκτιμητή ή αναλυτή .
5. Ο εκάστοτε εκτιμητής ή αναλυτής θα πρέπει να είναι γνώστης όλων των
προσεγγίσεων προσδιορισμού της πραγματικής αξίας μίας επιχείρησης
όπως αυτές προβάλλονται από την χρηματοοικονομική

θεωρία και

εφαρμόζονται από την εκτιμητική πρακτική ώστε να είναι σε θέση να
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καταλήξει και να επιλέξει

εκείνη την τιμή ( ενδεικτική ) της πραγματικής

αξίας για την υπό εκτίμηση επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε μεγαλύτερη
αντιστοιχία με τους αριθμούς και τα οικονομικά μεγέθη καθώς και τα
μελλοντικά επιχειρηματικά σχέδια .
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