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Πρόλογος και 
Σκοπός της εργασίας

Αναπτύσσονται ποικίλες γνώμες σχετικά με το ποιοι παράγοντες δημιουργούν αξία 
σε μία επιχείρηση. ΓΓ αυτό υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις για την εκτίμηση 
της αξία αυτής. Για την διερεύνηση όλων αυτών των προσεγγίσεων αποτίμησης 
απαιτείται ένα εκτενές έργο. Μία τέτοιου είδους έρευνα επιζητά ποιοτικές και 
αξιόπιστες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε υπερ-πληθώρα 
δεδομένων, καθώς και σε επίπονη έρευνα αυτών. Ακολούθως, για τον καθορισμό 
έγκυρων και υπεύθυνων βελτιωτικών προτάσεων θα πρέπει να εστιαστούμε στην 
έρευνα μίας μόνο προβληματικής περιοχής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
εστιάσεις σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο αποτίμησης.

Αυτή η μελέτη πρόκειται να διαπραγματευθεί το μοντέλο της Μελλοντικής Ταμιακής 
Ροής, το οποίο αποτελεί και το πιο διαδεδομένο θεμελιακό μοντέλο που εφαρμόζεται 
στην αποτίμηση των επιχειρήσεων.

Το Μοντέλο της Μελλοντικής Ταμιακής Ροής δημιουργήθηκε με σκοπό την χρήση του 
σε καταστάσεις που απαιτείται η λήξη αποφάσεων. Ακολούθως, μπορεί να 
αντιμετωπιστεί ως ένα βοηθητικό εργαλείο σχεδιασμένο για την λήψη των 
κατάλληλων αποφάσεων και γι' αυτό πολλές απόψεις θα πρέπει να διερευνηθούν με 
σκοπό την βελτίωση του μοντέλου. Οι βελτιώσεις της μεθοδολογίας του μοντέλου 
μπορεί να παρουσιάζουν πολλές μορφές, για παράδειγμα μπορεί να εστιάζονται 
στην βελτίωση της ακρίβειας του μοντέλου, στην φιλικότερη χρήση του και στην 
χρήση του στην λήψη αποφάσεων, με βάση νέα δεδομένα, πολυπλοκότερα από ότι 
τα συνήθη.

Περαιτέρω βελτιώσεις, βασίζονται αποκλειστικά στην θεωρητική συλλογιστική του 
μοντέλου, η οποία τείνει να χάσει την χρηστικότητά της όταν εφαρμόζεται σε 
πραγματικές καταστάσεις. Συνεπώς, το συμπέρασμα αυτής της θεωρητικής μελέτης 
θα πρέπει ελέγχεται και κάτω από πραγματικότητα δεδομένα. Επιπλέον, στην 
επιστήμη είναι σημαντικός ο εμπειρικός έλεγχος των θεωρητικώς ανεπτυγμένων
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αποτελεσμάτων, και αυτό για να διαπιστωθούν τυχόν λανθασμένες θεωρίες ή να 
αποκαλυφθούν προσωρινές αλήθειες(Τπ/τά/7, 1998).

Το Μοντέλο της Μελλοντικής Ταμιακής Ροής βασίζεται σε δύο εισερχόμενα δεδομένα 
(inputs): στον αριθμητή, ο οποίος αποτελείται από εκτιμήσεις μελλοντικών ταμιακών 
ροών και στον παρονομαστή, ο οποίος αποτελείται από κάποιο είδος κόστους 
κεφαλαίου. Τα αποτελέσματα (outputs) του μοντέλου βασίζονται στα εισερχόμενα 
αρχικά δεδομένα. Ο παρονομαστής και το τρόπος υπολογισμού του αποτέλεσε το 
ενδιαφέρον μερικών επιστημονικών αναφορών (Bohlin, 1995), καθώς και το θέμα 
πολλών διαπραγματεύσεων οικονομικών εγχειριδίων (Copeland et al., 2001, Perrakis 
et al., 1991, Ross et al., 1991). Από την άλλη, ο αριθμητής αποτελεί το θέμα που έχει 
λιγότερο συζητηθεί. Αυτό υπονοεί, ότι σε αυτό το κομμάτι του Μοντέλου της 
Μελλοντικής Ταμιακής Ροής μπορεί να υπάρχουν ανεξερεύνητες εκδοχές, οι οποίες 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην βελτίωση του.

Συνοψίζοντας τον σκοπό της παρούσας μελέτης, μπορούμε να αναφέρουμε την 
εύρεση επιχειρημάτων, κινήτρων και αιτιών πίσω από κάθε προβληματική περιοχή 
του συγκεκριμένου μοντέλου, καθώς και τρόπων επίτευξης βελτιώσεων σε αυτές τις 
περιοχές.

Κριτική των πηγών της μελέτης
Προσπαθώντας να παρουσιάσουμε μία κριτική των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν 
για την ολοκλήρωση της μελέτης, μπορούμε να αναφέρουμε ότι η αναλογία των 
βιβλίων που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με τον αριθμό των άρθρων εμφανίζει μια 
ανισορροπία. Παρόλα αυτά, τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν, κυρίως αφορούν την 
μεθοδολογία των προβλέψεων και την ανάλυση της συμπεριφοράς των επενδυτών 
(shareholder value analysis) και έχουν θεμελιωθεί με αξιόπιστες πηγές της 
υπάρχουσας βιβλιογραφίας.

Βέβαια, είναι πιθανό μία ή δύο εκδοχές της τρέχουσας έρευνας να έχουν 
παραβλεφθεί λόγω της έλλειψης έγκυρων δεδομένων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ : I

Προσδιορισμός της
Αξίας της Επιχείρησης : Γενική Θεώρηση
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11 Εισανωνικέε Παρατηρήσεις

Ο Προσδιορισμός της αξίας μιας επιχείρησης είναι ένα από τις πιο κρίσιμες και 
περίπλοκες διαδικασίες. Η ερώτηση «Πόσο αξίζει η επιχείρησή σου;» συναντάται 
συχνά σε περιόδους αλλαγής και μεγάλης αβεβαιότητας.

Η αξία μιας επιχείρησης διερευνάται όταν :
♦ ένας συνέταιρος ή μέτοχος επιθυμεί να εξαγοράσει τις συμμετοχές των 
λοιπών συνεταίρων ή μετόχων
♦ ένα άτομο ή μία επιχειρηματική οντότητα μελετά την συγχώνευση, πώληση ή 
απόκτηση
♦ δικαστικές διεκδικήσεις, όπως διαφωνίες μετόχων, διασπάσεις και 
καταπατήσεις συμβολαίων, αξιώνοντας την επίσημη μαρτυρία «ειδικού» σχετικά 
με την αξία της επιχείρησης
♦ φόροι ακίνητης περιουσίας και κληροδοτημάτων, σε περίπτωση θανάτου του 
κατόχου των μετοχών ή του ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή σε περίπτωση 
κληροδοτήματος μεριδίου σε οικογένεια ή φίλους και
♦ αφαίρεση περιουσίας από το κράτος προκαλώντας ζημία στην επιχείρηση

Ακολούθως, ο προσδιορισμός της αξίας της επιχείρησης αποτελεί απαραίτητο 
εργαλείο σε περίπτωση πώλησης μέρους ή του συνόλου των μετοχών μιας εταιρίας, 
σε περίπτωση συμμετοχής στρατηγικού επενδυτή ή σε περίπτωση συγχώνευσης / 
απορρόφησης.

Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο παίζει από φορολογικής απόψεως, καθώς βάσει 
νομοθετικών ρυθμίσεων προσδιορίζεται η βάση πάνω στην οποία υπολογίζεται η 
εκάστοτε φορολογική επιβάρυνση.

Ο προσδιορισμός της αξίας της επιχείρησης περιλαμβάνει τον καθορισμό της 
παρούσας αξίας των υελλοντικών αποτελεσυάτων της και των κινδύνων (απειλών) 
σχετικά με την επίτευξη αυτών των μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Τα αναμενόμενα κέρδη-αποτελέσματα εξαρτώνται από τον κλάδο, την τοποθέτηση 
στην αγορά των προϊόντων της επιχείρησης, τον τρέχοντα και τον μελλοντικό 

ανταγωνισμό, τις προκύπτουσες αλλαγές στην ζήτηση και τέλος από την εξελικτική 
ικανότητα της επιχείρησης πάντα με γνώμονα την οικονομική και λειτουργική 
παρελθοντική παρουσία της. Ο κίνδυνος περιλαμβάνει την οικονομική κατάσταση της
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επιχείρησης (κερδοφορία, ρευστότητα και ικανότητα πληρωμής των χρεών της), την 
ικανότητα των διοικούντων για στήριξη των λειτουργιών και της κερδοφορίας της, των 
τάσεων της αγοράς και του κλάδου της, των δυνάμεων του ανταγωνισμού, του 
οικονομικού περιβάλλοντός της, των νομικών και κανονιστικών ζητημάτων και των 
πιθανών υποχρεώσεών της.

Η αποτίμηση των προβλέψεων και των κινδύνων απαιτεί εις βάθος έρευνα και 
ανάλυση, καθώς και επίμονη προσπάθεια. Επιπροσθέτους, απαιτεί δεκτικότητα στη 
χρήση καινοτόμων ερευνητικών τεχνικών (τηλεφωνική καταμέτρηση, βιβλιογραφική 
έρευνα, πρακτική εκπαίδευση, δειγματοληψία και έλεγχος προϊόντων, έρευνα του 
κλάδου και του ανταγωνισμού) και στη λήψη τεχνολογικής πληροφόρησης 
(απευθείας χρήση βάσεων δεδομένων και Internet).

Τελικώς, η αποτελεσματική και αξιόπιστη αποτίμηση βασίζεται στην άριστη έρευνα 
και δηυιουονικότητα. (Nevin Sanli, 1995)

Ακολούθως, θα διερευνηθεί η αξία και η υπεραξία της επιχείρησης, οι παράγοντες 
που τις επηρεάζουν και που ενσωματώνονται ή δεν ενσωματώνονται στις μεθόδους 
αποτίμησης. Επίσης θα μελετηθούν οι μέθοδοι προσδιορισμού της αξίας αυτής, η 
ταξινόμηση τους, η κατασκευή τους, ο σκοπός και η χρηστικότητα τους, καθώς και τα 
πιο συνήθη λάθη στην εφαρμογή τους.

Ιδιαίτερη μνεία θα δοθεί στην αξία της μάρκας και στην αξία των μετόχων, μέσω της 
αβεβαιότητα της σχέσης της αξίας και της τιμής της επιχείρησης, καθώς και των 
αναφορών στις Χρηματιστηριακές κρίσεις και τα αίτια αυτών.

1.2 Η αξία uiac επιχείρησης

Στη διαδικασία των εξαγορών και των συγχωνεύσεων επιχειρήσεων είναι απαραίτητη 
η χρησιμοποίηση επιστημονικών μεθόδων για τον προσδιορισμό της αξίας των 
επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται ή συγχωνεύονται.

Βέβαια αυτό το παιχνίδι είναι πολύπλοκο και μέσω αυτού σταθμίζονται και άλλοι 
παράγοντες, προκειμένου να ληφθούν επενδυτικές ή αποεπενδυτικές αποφάσεις.
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Οι φορολογικές αρχές χρησιμοποιούν, επίσης, κάποιες μεθόδους αποτίμησης 
προκειμένου να υπολογίσουν της αξία των επιχειρήσεων που κληρονομούνται ή 
μεταβιβάζονται και να επιβάλλουν τους αναλογούντες φόρους.

Οι νομισματικές αρχές (Τράπεζα της Ελλάδος), κάνουν επίσης χρήση ορισμένων 
μεθόδων, προκειμένου να εγκρίνουν ή να απορρίψουν αιτήσεις για εισαγωγή 
κεφαλαίων από το εξωτερικό που προορίζονται για την εξαγορά ελληνικών 
επιχειρήσεων.

Η επιτροπή της κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους, προκειμένου να 
υπολογίσει την αξία των μετοχών των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών και 
που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Θέλοντας να προσδιορίσουμε την αξία της επιχείρησης, θα πρέπει να λάβουμε 
υπόψη μας την κατοχή από μέρους της διαφόρων στοιχείων ενεργητικού, δηλαδή 
κτίρια, εξοπλισμό, εμπορεύματα, διαθέσιμα. Εφόσον η επιχείρηση αυτή λειτουργεί και 
πραγματοποιεί σημαντικά κέρδη, η αξία της είναι μεγαλύτερη από το άθροισμά της 
αξίας των επιμέρους στοιχείων που έχει στην κατοχή της.

Επομένως, είναι φανερό ότι η περιουσία μίας εταιρίας δεν εκφράζει την αξία της. Η 
αξία μίας επιχείρησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα κέρδη της, των παρελθόντων 
ετών και περισσότερο τα αναμενόμενα. Τα κέρδη αυτά αποτελούν το μέτρο για την 
φήμη και πελατεία της, για την οργάνωση της και για όλα τα άλλα στοιχεία του 
ενεργητικού της που δεν περιλαμβάνονται στην περιουσία της, όπως αυτή 
απεικονίζεται στα λογιστικά της βιβλία.

Έτσι μέσω της Αποτίμησης προσδιορίζεται, πέραν της λογιστικής αξίας της 
επιχείρησης και η εμπορική αξία της, η οποία περιλαμβάνει και την υπεραξία 
(goodwill).

13 Παοάνοντεε που επηρεάζουν την αξία 

131 Γενικά Σχόλια

Μπορούμε να αναφέρουμε τους παράγοντες που διαμορφώνουν είτε τα κέρδη είτε 
τον κίνδυνο της επιχείρησης και στη συνέχεια να δούμε τους παράγοντες εκείνους
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που δεν ενσωματώνονται στα μοντέλα της αποτίμησης, αλλά παρ' όλα αυτά 
επηρεάζουν την αξία της.

13 2 Στοιχεία του επιχειοηυατικού κινδύνου

Σε μία ανταγωνιστική επιχείρηση , τα κέρδη της είναι συνάρτηση των πωλήσεών της 
και με τη σειρά τους αυτές εξαρτώνται από τη συνολική ζήτηση της αγοράς για το 
συγκεκριμένο προϊόν και από το ποσοστό τα αγοράς που η επιχείρηση είναι ικανή να 
αποσπάσει.

Λέγοντας «ζήτηση της αγοράς» αποτυπώνεται μια καμπύλη που δείχνει πόση 
ποσότητα προϊόντος μπορεί να απορροφηθεί σε κάθε επίπεδο τιμών :

Ζητούμενη
ποσότητα

Ο κίνδυνος για την επιχείρηση είναι είτε να υποχωρήσει η καμπύλη ζήτησης είτε να 
μειωθεί τα μερίδιό της στην αγορά. Για την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, πρέπει να 
εξεταστούν οι παρακάτω παράγοντες:

> Η εισοδηματική ελαστικότητα του ποοϊόνπχ. Ο παράγοντας αυτός είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Η εισοδηματική 
ελαστικότητα του προϊόντος ορίζεται σαν ένα κλάσμα που έχει για αριθμητή 
την ποσοστιαία μεταβολή της ζήτησης του προϊόντος αυτού, που είναι 
αποτέλεσμα μιας ποσοστιαίας μεταβολής του διαθέσιμου εισοδήματος των 
καταναλωτών (παρονομαστής):

Ε = % μεταβολή ζήτηστκ ποοϊόντοο
% μεταβολή εισοδήματος

7/147



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ

Είναι προφανές ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης, μειώνονται οι προοπτικές κερδών
των επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα μεγάλης εισοδηματικής ελαστικότητας.

> Η κατάσταση του κλάδου. Για να εκτιμηθούν οι προοπτικές μιας επιχείρησης 
και επομένως η αξία της, είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν πληροφορίες 
γύρω από την κατάσταση του κλάδου. Οι πληροφορίες αυτές θα επιτρέψουν 
στον υποψήφιο επενδυτή να κρίνει την ορθότητα των προβλέψεων για 
μελλοντικά κέρδη και ενδεχόμενα να καταρτίσει εναλλακτικά σενάρια 
μελλοντικών κερδών.

Η κατάσταση του κλάδου αποδίδεται από τις εξής επιμέρους πληροφορίες:

1. μέγεθος της αγοράς και ποσοστό της συγκεκριμένης επιχείρησης στο σύνολο 
της αγοράς του προϊόντος

2. αριθμός ανταγωνιστών
3. προοπτικές της ζήτησης του προϊόντος (και τάση υποκατάστασής του)
4. πιθανότητα εμφάνισης νέων ανταγωνιστών
5. τάσεις στην αγορά των πρώτων υλών

Στις σημερινές γρήγορα μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, υπολογισμοί που
βασίζονται στην προηγούμενη εμπειρία μπορεί να αποδειχτούν τελείως άχρηστοι.

> Συναλλανυατικοί κίνδυνοι. Κατά την αποτίμηση μιας επιχείρησης θα πρέπει 
να εξετάζεται η εξάρτηση των αποτελεσμάτων της από τη διακύμανση του 
euro έναντι των άλλων νομισμάτων. Σημαντικά στοιχεία κινδύνου θεωρούνται 
ο εκτεταμένος δανεισμός σε ξένο νόμισμα και η αγορά μεγάλου μέρους των 
εισροών της επιχείρησης με βάση ένα ξένο νόμισμα.

> Ο διεθνήο αντανωνισυόε. Η ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού στον τομέα 
δραστηριότητας της επιχείρησης εξετάζεται πάντοτε πριν από οποιαδήποτε 
πρόβλεψη για μελλοντικά κέρδη. Ο παράγων του διεθνούς ανταγωνισμού 
αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα υπό τις συνθήκες της απελευθέρωσης μιας 
σειράς αγορών, που παλαιότερα ήταν σχετικά «κλειστές». Για τις επιχειρήσεις 
έντασης εργασίας, πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο ανταγωνισμός εκ 
μέρους των χωρών φτηνής εργασίας (Ανατολική Ευρώπη και Ασία).
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Πέρα από π|ν πιθανή εκδήλωση του ξένου ανταγωνισμού στην εσωτερική 
αγορά, στοιχεία κινδύνου συνιστούν ο πλήρως εξαγωγικός προσανατολισμός 
της επιχείρησης και η εξάρτησή της από τις αγορές μιας συγκεκριμένης 
χώρας.

> Τεννολονικέε υεταΒολέε. Οι γρήγορες τεχνολογικές μεταβολές του κλάδου, 
αυξάνουν το στοιχείο του κινδύνου. Όπου η κούρσα της τεχνολογίας είναι 
αρκετά γρήγορη, ενισχύεται η πιθανότητα να μην μπορέσει η επιχείρηση να 
παρακολουθήσει τις μεταβολές και να πάψει να είναι ανταγωνιστική. Αυτό 
ισχύει κυρίως για παραγωγικές επιχειρήσεις που δεσμεύουν μεγάλα κεφάλαια 
σε πάγιο εξοπλισμό και δεν μπορούν να ανανεώσουν εύκολα την τεχνολογία 
τους, βιώνοντας μελλοντικά της απαξίωσή του.

Αντίθετα με την παραπάνω συλλογιστική, η λειτουργία τμήματος έρευνας και 
ανάπτυξης (R&D), σε μια επιχείρηση μπορεί να περιορίσει τον παράγοντα του 
κινδύνου, αφού κρατά την επιχείρηση συνεχώς ανταγωνιστική και περιορίζει τον 
κίνδυνο ανταγωνισμού από τις «χώρες χαμηλού κόστους» που δεν μπορούν να 
παρακολουθήσουν την κούρσα της έρευνας.

13 3 Παράνοντες που δεν ενσωυατώνονται crrouc υπολονισυούς των υεθόδων 
αποτίυησηο

Σίγουρα η τιμή μίας επιχείρησης μπορεί να διαφέρει από την αξία της, όπως 
προσδιορίζεται από τις μεθόδους αποτίμησης. Και τελικά είναι γνωστό ότι η τιμή της 
επιχείρησης θα προσδιοριστεί, από το άλλους παράγοντες, μη λαμβάνοντας υπόψη 
τις αντικειμενικές αξίες που προσδιορίζει η θεωρία.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε αγοραπωλησία επιχείρησης έχει και ορισμένα μοναδικά 
χαρακτηριστικά που συνδέονται με την ίδια την επιχείρηση και δεν μπορούν να 
ποσοτικοποιηθούν, καθώς και με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πωλητή και του 
αγοραστή της και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Τέτοιοι παράγοντες είναι οι ακόλουθοι:
> Τα μελλοντικά σχέδια της επιχείρησης
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Γίνεται αποδεκτό ότι στα κέρδη της επιχείρησης δεν περιλαμβάνονται όσα πιθανόν 
θα προέλθουν από νέες δραστηριότητες που μπορούν να ανατρέψουν τελείως την 
εικόνα του παρόντος.

> Η διοίκηση της εταιρίας.
Η επιχειρηματική διαίσθηση, η τεχνογνωσία, αλλά και οι προσωπικές γνωριμίες των 
διοικητικών στελεχών μιας επιχείρησης έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την 
περαιτέρω ανάπτυξή της.
Η ικανότητα της διοίκησης αποτυπώνεται συνήθως στην ανοδική πορεία των 
αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων ή στην περίπτωση 
προσφάτων αλλαγών στη διοίκηση, ο επενδυτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του την 
ικανότητα των διευθυντών.

> Η οργάνωση της εταιρίας.
Τα κέρδη πολλών επιχειρήσεων είναι συγκυριακά και είναι εύκολο να εξαφανιστούν, 
αν διαταραχθούν οι συνθήκες του κλάδου ή αν ανακύψουν εσωτερικά προβλήματα 
μέσα στην επιχείρηση. Είναι πολλά τα παραδείγματα επιχειρήσεων, που ενώ για 
πολλά χρόνια υπήρξαν κερδοφόρες έγιναν ζημιογόνες λόγω θανάτου του ιδρυτή 
τους, λόγω κακοδιαχείρισης ή λόγω ανταγωνισμού. Πολλές επιχειρήσεις μεγάλωσαν 
χωρίς να προσέξουν την οργάνωσή τους και στη συνέχεια κατέρρευσαν.

Η σύγχρονη και σωστή οργάνωση μιας επιχείρησης :
- προσφέρει κίνητρα για ανάπτυξη πρωτοβουλιών
- περιορίζει τους κινδύνους από αλλαγές προσώπων
- περιορίζει τους κινδύνους οικονομικών ατασθαλιών
- εξασφαλίζει τις πληροφορίες για ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις
- αφήνει τη διεύθυνση απερίσπαστη να ασχολείται με τα πιο σημαντικά θέματα

Κατά συνέπεια, η σωστή οργάνωση μιας επιχείρησης συντελεί σημαντικά στην 
αύξηση της κερδοφορίας της και πρέπει να εκτιμάται ανάλογα κατά την αποτίμηση.

> Η θέση της επιχείρησης στην αγοράς.
Το όνομα και η φήμη της επιχείρησης στην αγορά αποτελούν καλές προϋποθέσεις 
για την επέκτασή της σε νέες δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό, προστίθεται αξία 
στην επιχείρηση χωρίς η αξία αυτή να αποτιμάται άμεσα.

> Το δίκτυο πωλήσεων της επιχείρησης.
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Το δίκτυο ττωλήσεων περιλαμβάνει:
- τα στελέχη των πωλήσεων
- το δίκτυο των υποκαταστημάτων
- το δίκτυο των αντιπροσώπων σε όλη τη χώρα
- το δίκτυο διανομής των εμπορευμάτων
- την τεχνική οργάνωση του δικτύου των πωλήσεων
- τις δυνατότητες σέρβις

Στο βαθμό που το δίκτυο πωλήσεων μιας επιχείρησης μπορεί να εξυπηρετήσει τη 
διάθεση και νέων προϊόντων, είναι φανερό ότι δεν αποτιμάται μέσω των μεθόδων 
προεξόφλησης των μελλοντικών κερδών από τις τρέχουσες δραστηριότητες. Το εξ 
αρχής στήσιμο ενός δικτύου πωλήσεων είναι πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή 
υπόθεση και για το λόγο αυτό η ύπαρξη έτοιμου δικτύου αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
άϋλου ενεργητικού για μια επιχείρηση.

> Η διανεμητότητα των κερδών
Ο παράγοντας αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην περίπτωση που ο αγοραστής 
δεν ενδιαφέρεται για την αγορά της πλειοψηφίας του κεφαλαίου της επιχείρησης αλλά 
για μικρό μόνο ποσοστό. Στην περίπτωση αυτή, όσο μεγαλύτερο τμήμα των ετήσιων 
κερδών μοιράζεται κάθε χρόνο στους εταίρους τόσο ελκυστικότερη είναι η αγορά της 
συγκεκριμένης επιχείρησης.

Τα πλεονεκτήματα που δεν ενσωματώνονται στα κέρδη είναι πιο σημαντικά για 
μεγάλες επιχειρήσεις με πλατιά και πολυπρόσωπη οργάνωση και δεν συζητούνται 
για μικρές και μεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις.

13 4 Παpάvovτεc “κλειδιά" via τον καθοοισυό Tnc aflac : ανάπτυξη, απόδοση, 
κίνδυνοε και επιτόκιο δανεισυού.

Η αξία των ιδίων κεφαλαίων βασίζεται στις μελλοντικές ροές και στην απαιτούμενη 
απόδοσή τους. Διαδοχικά, η ανάπτυξη των μελλοντικών ροών εξαρτάται από την 
απόδοση των επενδύσεων και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Αν και η ζητούμενη 
απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, εξαρτάται από μία μεταβλητή την οποία η επιχείρηση 
δεν μπορεί να ελέγξει, την απόδοση χωρίς κίνδυνο και επίσης από τον κίνδυνο των 
ιδίων κεφαλαίων, ο οποίος μπορεί να διαιρεθεί σε λειτουργικό κίνδυνο και 
χρηματοοικονομικό κίνδυνο.
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Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την αξία των ιδίων κεφαλαίων εξαρτώμενη από τρεις 
βασικούς παράγοντες (value drivers):

- Προσδοκίες μελλοντικών χρηματορροών

- Απαιτούμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων

- Επικοινωνία με την αγορά

Παράγοντες που επηρεάζουν την αξία των ιδίων κεφαλαίων
Αξία των ιδίων κεφαλαίων

Προσδοκίες μελλοντικών χρηματορροών Απαιτούμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων

Προσδοκώμενη 

απόδοση 

των επενδύσεων

Προσδοκώμενη 

ανάπτυξη 

της επιχείρησης
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Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να υποδιαιρεθούν, με την σειρά τους, στην απόδοση της 
επένδυσης, στην ανάπτυξη της επιχείρησης, στην απόδοση χωρίς κίνδυνο, στο 
ασφάλιστρο της αγοράς, στον λειτουργικό κίνδυνο και στον χρηματοοικονομικό 
κίνδυνο. Παρόλα αυτά, οι παράγοντες αυτοί θεωρούνται ακόμα γενικοί. Είναι πολύ 
σημαντικό η επιχείρηση να αναγνωρίζει τις θεμελιώδεις παραμέτρους, οι οποίες 
παρουσιάζουν την μεγαλύτερη επιρροή στην αξία των μετοχών, καθώς και στην 
δημιουργία της αξίας. Προφανώς, η σημαντικότητα κάθε παράγοντα ποικίλει μεταξύ 
διαφορετικών επιχειρηματικών μονάδων.
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13 5 Koioiucc απόωεκ του ποοσδιορισυού me aflac me επιχείρησης

Κρίσιμες απόψεις του προσδιορισμού της αξίας της επιχείρησης
Δυναμικότητα. Η εκτίμηση είναι μία διαδικασία.
Η διαδικασία εκτίμησης αναμενόμενων κινδύνων και βαθμονόμησης του κινδύνου ανάμεσα σε 
διαφορετικές επιχειρήσεις και επιχειρηματικές μονάδες, είναι κρίσιμη.
Επιχειρηματική εμπλοκή.
Οι μάνατζερ της επιχείρησης θα πρέπει να εμπλέκονται στην ανάλυση της επιχείρησης της βιομηχανίας 
και των προβλέψεων ταμιακών ροών
Πολυ-λεπουργικότητα.
Η εξέλιξη δεν είναι ένα έργο που επιτυγχάνεται αποκλειστικά από την χρηματοοικονομική διοίκηση. Για 
την επίτευξη μία καλής εκτίμησης είναι κρίσιμο και για τους μάνατζερ όλων των τμημάτων να 
συμμετάσχουν στην εκτίμηση των ταμιακών ροών και του κινδύνου τους 
Στρατηγική.
Η τεχνική απολογισμού είναι παρόμοια σε όλες τις εκτιμήσεις αλλά η εκτίμηση των ταμιακών ροών και η 
βαθμονόμηση του κινδύνου θα πρέπει να λάβει υπόψη της την στρατηγική της κάθε επιχειρηματικής 
μονάδας.
Αποζημίωση.
Η ποιότητα της εκτίμησης είναι αυξανόμενη όταν περιλαμβάνει στόχους (πωλήσεις ανάπτυξη, μερίδιο 
αγοράς κέρδη, επενδύσεις κ.τ,λ.)
Πραγματικές Επιλογές
Εάν η επιχείρηση έχει πραγματικές επιλογές αυτές θα πρέπει να εκτιμηθούν καταλλήλως. Οι 
πραγματικές επιλογές απαπούν μία συνολικά διαφορετική μεταχείριση του κινδύνου από ταμιακών ροών.
Ιστορική Ανάλυση.
Αν και η αξία εξαρτόται από τις μελλοντικές βλέψεις μία πλήρης ιστορική ανάλυση της οικονομικής 
στρατηγικής και ανταγωνιστικής εξέλιξης των διαφορετικών επιχειρημσπκών μονάδων βοηθά στην 
εξακρίβωση της συνεκτικότητας των προβλέψεων.
Τεχνική ορθότητα.
Η τεχνική ορθότητα αναφέρεται κυρίως : α) στον υπολογισμός των ταμιακών ροών, β) στην επαρκή 
αντιμετώπιση του κινδύνου, ο οποίος μεταφράζεται μέσω του συντελεστή προεξόφλησης γ) στην 
συνεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων ταμιακών ροών με την εφαρμογή των αποδόσεων, δ) στην 
μεταχείριση της υπολειμμστικής αξίας και ε) στην μεταχείριση του πληθωρισμού

14 Η υπεραξία me επιχείρησης

Υπεραξία είναι η αξία μιας επιχείρησης προστιθέμενης της καθαρής θέσης της. Δεν 
αποτελεί μόνο το δημιούργημα μιας επιτυχημένης πορείας ετών, αλλά είναι 
συνδυασμός πολλών παραγόντων όπως:

♦ Ο χρόνος δραστηριοποίησης της επιχείρησης
♦ Η αξία των προμηθευτών και των πωληθέντων προϊόντων
♦ Οι σχέσεις μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, που απεικονίζονται μέσω της 
αποτελεσματικότητας της παραγωγής και την μείωσης των ελαττωματικών
♦ Οι συνθήκες της αγοράς
♦ Ο δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας
♦ Η διαχείριση των αποθεμάτων (inventory efficiency)
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♦ Η χωροθέτηση της επιχείρησης
♦ Η δανεική επιβάρυνση της επιχείρησης

Με λίγα λόγια η υπεραξία είναι η ικανότητα της επιχείρησης να παράγει κέρδη πέρα 
από αυτά που θεωρούνται «κανονικά», βάσει του μεγέθους της και του κλάδου 
δραστηριοποίησής της.

Άθλο Περιουσιακά Στοιγεία (eintaTncmAunc και πελατείας)

> Αθλα Περιουσιακά Στοιχεία σχεπκά με το 
μάρκετινγκ:

• Εμπορικά Σήματα και Ονόματα
• Σημεία Υπηρεσιών, Συλλογής 

Πιστοποίησης
• Εμπορική συσκευασία (χρώμα, 

μορφή, σχεδίαση)
• Καταγραφές σε εφημερίδες
• Δικτυακοί Τόποι
• Μονοπωλιακές Συμφωνίες

> Άθλα περιουσιακά στοιγεία σνετικά υε 
του πελάτες:

• Κατάλογοι Πελατών
• Λογότυπο εντολής και παραγωγής
• Συμφωνίες με πελάτες και πελατειακές 

σχέσεις
• Μη συμβστοποιημένες πελατειακές

σχέσεις

> Αθλα περιουσιακά στοιχεία καλλπεχνικής 
φύσεως:

• Παραστάσεις όπερες μπαλέτα
• Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και άλλες 

εκδόσεις
• Μουσικό έργα, όπως συνθέσεις

τραγούδια, διαφημιστικά σποτάκια
• Εικόνες φωτογραφίες
• Βίντεο και ηλεκτρονικό υλικό, με

κινούμενες εικόνες μουσικά βίντεο, 
προγράμματα τηλεόρασης

> Άθλα περιουσιακά στοιχεία σχεπκά 
υε συυΒόσειε:

• Άδειες δικαιώματα, σταθερές 
συμφωνίες

• Διαφήμισης κατασκευής διοίκησης 
υπηρεσίας ή προσφοράς συμβόλαια

• Δανειακές συμβάσεις
• Άδειες κατασκευής
• Συμφωνίες franchising
• Λειτουργικά δικαιώματα
• Χρήση δικαιωμάτων, όπως διύλισης 

νερού, αέρα, ορυχείων, ξυλείας
• Συμφωνίες παροχής υπηρεσιών, 

όπως υποθήκες
• Συμβάσεις με το εργσπκό δυναμικό

> Άϋλα περιουσιακά στοιγεία σγεπκό 
υε την τεχνολογία:

• Τεχνολογικές πατέντες
• Software
• Τεχνολογία χωρίς πατέντες
• Βάσεις δεδομένων,

συμπεριλαμβάνοντας και τους 
τίτλους των εργοστασίων

• Εμπορικό μυστικά, όπως μυστικές 
φόρμουλες διαδικασίες και 
συνταγές

~Γ||Γ· ■ ΤιΤΓΙίΤΙ ΓΜΓΤΚΙΙί 'ΤΙΙ ιΐιΓΓιΙ ·Ύ~Ιγ^<Π»ιΊΒΤΤΤ-ιΤι)'~~ ι’ι II > ΠΜΙΓΛΐΙι' ιΤΙΙΤ ιΓ ΤιϊΠΙΠ ~ ΊΊ·"1>·ιΓ ΓΊΓ ~ΐ|·Γ ι| ΙΙΙΊ ιιHill Ml II—·ΜιΙΙΙ·ι Hill II ι Ιι III I fc I .

(Determine the Value of Goodwill - www. taxplannina, com/article 1.htm)
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Μετά Βάση tiic Onunc και neAcrreiac από ατουική σε επιχειρησιακή

Μέγεθος
επιχείρησης

Προσωπικές σχέσεις 
πελάτες, προμηθευτές, 
προσωπικό, ιδιοκτήτες

Εμπιστοσύνη σπς 
πηγές της επιχείρησης

Προσωπική επιδεξιάτητα 
λειτουργίες, διαφήμιση 
και διοίκηση

Συμβατοποιημένες | 
σχέσεις με πελάτες, ; 
προμηθευτές ;
προσωπικό, ιδιοκτήτες <

Επίσημη οργανωσιακή ! 
δομή και διοίκηση του ! 
συστήματος πληροφοριών]

Εκπαίδευση δυναμικού 1 
και διαδικασίες εργασίας !

Εμπόδια εισόδου στην 
αγορά - πατέντες δικαιώματα, 
εμπορικό σήματα, εμπορικά 
μυσπκά

Εσωτερικός έλεγχος τριμελές 
διοικητικό συμβούλιο

Κίνητρα «κλειδιά» για τους 
διοικούντες σχέδια 

αποζημίωσης

(Πηγή: J.D.Martin, A. Sayrak / Journal of Corporate Finance, 2003 pp.40)

1.4.1 Γιατί διαφοροποίηση;

O Montgomery (1994) αναγνώρισε τρεις κύριες θεωρητικές προοπτικές, οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξηγήσουν το γιατί μία επιχείρηση μπορεί να 
επιλέξει την διαφοροποίηση : η θεωρία του αντιπροσώπου, η αντίληψη της πηγής 
γνώσεων και πληροφοριών και η δύναμη της αγοράς.

Με Βάση την θεωρία του αντιπροσώπου οραματιζόμαστε την διαφοροποίηση ως 
αποτέλεσμα της επιδιωκόμενης διοικητικής ιδιοτέλειας σε βάρος των μετόχων. Οι 
μάνατζερ μπορεί να επιδιώκουν την διαφοροποίηση γιατί μέσω αυτής αναμένουν :1) 
να αυξήσουν την αποζημίωσή τους (Jensen & Murphy, 1990), την δύναμη και το 
κύρος τους (Jensen, 1986), 2) να εδραιώσουν την θέση τους στην επιχείρηση, μέσω 
της πραγματοποίηση επενδύσεων, οι οποίες απαιτούν τα ειδικά προσόντα τους 
(Shleifer & Vishny, 1990) ή 3) να μειώσουν τον κίνδυνο του προσωπικού 
επενδυτικού χαρτοφυλακίου τους, μέσω της μείωσης του ρίσκου της επιχείρησης, 
καθώς οι ίδιοι δεν μπορούν να μειώσουν τον δικό τους κίνδυνο μέσω της 
διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου τους. (Amihud and Lev, 1981)
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Από την σκοπιά me πηνηε των γνώσεων και των πληροφοριών, μπορούμε να 
παρατηρήσουμε διαφοροποίηση σε επιχειρήσεις, οι οποίες κατέχουν υπερβολική 
χωρητικότητα πόρων και δυναμικού, τα οποία είναι μεταβιβάσιμα μεταξύ των 
βιομηχανιών. Εδώ αναφερόμαστε σε οικονομίες ευκαιριών, μέσω των οποίων η 
διαφοροποιημένη επιχείρηση είναι μία αποτελεσματική φόρμα οργάνωσης 
δραστηριοτήτων ( Penrose, 1959). Για παράδειγμα, η επιχείρηση μπορεί να 
χρησιμοποιήσει μερικά κανάλια διαφήμισης και διανομής για την προώθηση μίας 
ποικιλίας προϊόντων και υπηρεσιών. Παρόμοια, η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει 
το επιχειρησιακό νομικό και οικονομικό επιτελείο της για να υποστηρίξει μία ποικιλία 
ενεργειών. Ο Matsusaka τυποποίησε αυτή την ιδέα σε ένα δυναμικό μοντέλο 
διαφοροποίησης, όπου η επιχείρηση επανειλημμένα εισέρχονταν σε νέες 
επιχειρήσεις και εξέρχονταν από παλιές, κατά την διάρκεια αναζήτησης καλών 
συνεταιρισμών, ανάλογων των οργανωσιακών της ικανοτήτων.

Η τρίτη και τελευταία θεωρητική προοπτική αντίληψης του κινήτρου επιχειρησιακής 
διαφοροποίησης είναι αυτή της δύναυηε πκ ανοράε. Ο Villalonga (2000) προσέφερε 
τρία διαφορετικά μη ανταγωνιστικά κίνητρα διαφοροποίησης. Το πρώτο χρησιμοποιεί 
τα παραγόμενα κέρδη της επιχείρησης σε ένας βιομηχανικό κλάδο για να 
υποστηρίξει την ληστρική τιμολόγηση σε έναν άλλο. Το δεύτερο κίνητρο 
περιλαμβάνει την συνομωσία με άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες ανταγωνίζονται την 
ίδια σε πολλαπλές αγοράς, ή την υπόθεση αμοιβαίας ανοχής του ανταγωνισμού σε 
πολλαπλές αγορές. Τελικώς, οι επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιήσουν την 
διαφοροποίηση για να οδηγηθούν σε αμοιβαία συνένωση με άλλες μεγάλες 
επιχειρήσεις, με στόχο τον περιορισμό άλλων μικρότερων ανταγωνιστών.

14 2 Παράνοντεε επιτυνίαε και ποοσδιοοισυού υπεοα£ίαε επιγείρησηε. Βασιίόυενηε 
στο ανθρώπινο στελενιακό δυναυικό τηε

Παράγοντες επιτυχίας της αξιολόγησης της παρουσία και του αναπτυξιακού 
συστήματος μιας επιχειρηματικής οντότητας:
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ράγοντες
Π

αρ
άγ

ον
τε

ς

Συ
μπ

ερ
ιφ

ορ
άς

Θεμελιώδης αναλυτική σκέψη
Εστίαση στους stakeholders (μέτοχοι, πελάτες προμηθευτές κ.τ.λ.)
Δυνατότητα Επιρροής
Πρωτοβουλία
Αρχηγική ικανότητα (leadership)
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων / Αίσθημα δικαιοσύνης 
Ομαδικότητα και Συνεργασία

%

1

Υπαλληλικό Προσωπικό - Κύριοι παράγοντες επιτυχίας:

Δραοτηριοποίηση - Υποκίνηση
Προσαρμοστικότητα
Δέσμευση για συνεχή επιμόρφωση

5. Εστίαση στους stakeholder (μέτοχοι, πελάτες προμηθευτές κ.τ.λ.) 
Πρωτοβουλία

£s Δικτύωση
k>| . . , ? ,

Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων / Αίσθημα δικαιοσύνης 
Εξειδίκευση (specialty expertise)
Ομαδικότητα και Συνεργασία

Η σχέση μεταξύ παραγόντων επιτυχίας τεχνικών και συμπεριφοράς είναι μια σχέση 
αλληλεπίδρασης. Δηλαδή, η συνολική παρουσία είναι το αποτέλεσμα της κατοχής της γνώσης 

του απαιτείται και της ικανότητας αποτελεσματικής εφαρμογής στην επίτευξη των 
προσδοκιών της θέσης και του ρόλου που αυτή απορρέει.

Π
αρ

άγ
ον

τε
ς

Τε
χν

ικ
οί Γνωστικότητα (π.χ. γνώση του προϊόντος) 

Επιτηδειότητα (π.χ. οικονομική ανάλυση)

Π
αρ

άγ
ον

τε
ς

Συ
μπ

ερ
ιφ

ορ
άς

Επιτηδειότητα (π.χ. επίλυση προβλημάτων)
Κοινωνικός ρόλος : η παραγόμενη εξωτερική εικόνα (π.χ. ειδικός τεχνολόγος) 

Προσωπικότητα : ο εσωτερικός εαυτός σημαντικστητα της νοοτροπίας 
και των αξιών (π.χ. εστίαση στον πελάτη, αυτοπεποίθηση) 

Ιδιαιτερότητες (π.χ. αυτοέλεγχος προσοχή στην λεπτομέρεια 
και στην ποιότητα)

Κίνητρα (π.χ. προσωπικά επιτεύγματα, δύναμη, δέσμευση)
Ctechnical and Behavioral Success Factors, December 1,2003)
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Ένας εύκολος τρόπος να αποδειχθεί η σχέση μεταξύ των συστατικών της επιτυχίας 
είναι η εικόνα του «παγόβουνου»(iceberg πιοάβί). Πάνω από την επιφάνεια του 
νερού είναι οι τεχνικές γνώσεις που διαθέτει κάποιος. Πιο κοντά στην επιφάνεια του 
νερού είναι η επιτηδειότητα π.χ. η ικανότητα επίτευξης ενός έργου, φυσικά και 
τεχνικά, όπως η οικονομική ανάλυση ή η επίλυση ενός προβλήματος. Οι ικανότητες 
που είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού είναι πιο δύσκολο να αποτιμηθούν. 
Παράδειγμα, για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος μπορεί κάποιος να αντιληφθεί 
την επίλυσή του, αλλά μπορεί να μην αντιληφθεί τις απαιτούμενες διεργασίες για την 
επίτευξη της.

15 Μέθοδοι ποοσδιοοισυού πκ αξίαο πκ επιχείρησης

Η οικονομική επιστήμη έχει αναπτύξει διάφορες μεθόδους αποτίμησης, που 
βασίζονται στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Κάποιες μέθοδοι αποτελούν κράμα 
μέτρησης της περιουσίας και των κερδών.

Από τον κατάλογο των χρησιμοποιούμενων μεθόδων για την αποτίμηση της αξίας 
των επιχειρήσεων, οι σημαντικότερες και συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες είναι οι 

εξής:

ο Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης 
ο Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμιακών ροών

ο Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών σε διάφορες 
παραλλαγές

Το σημαντικό σε όλα αυτά είναι το ότι 
μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποια 

χαρακτηριστικά συμπεριφοράς 
καταδεικνύονται όταν λειτουργούμε σε 
ένα ανώτερο επίπεδο, αδιαφορώντας για 
τους θεμελιώδεις λόγους. Με αυτή την 
πληροφόρηση, μπορούμε να κατασκευ
άσουμε φόρμες διερεύνησης της συμπε- 

. ριφοράς των ανωτέρων.
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ο Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης προσαυξημένης με την 
κεφαλαιοποιημένη υπερπρόσοδο των τελευταίων ή των επόμενων 5 ετών

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση μιας υφιστάμενης επιχείρησης 
βασίζονται στις ίδιες θεωρητικές αρχές με εκείνες που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων για νέες επιχειρήσεις ή για νέες δραστηριότητες 
μέσα σε μια επιχείρηση. Με δύο βασικές διαφορές :

• Η αξιολόγηση νέων επενδυτικών πλάνων γίνεται αποκλειστικά με βάση την 
αναμενόμενη κερδοφορία τους, ενώ η αποτίμηση υφιστάμενων επιχειρήσεων 
περιλαμβάνει και λογιστικές μεθόδους για την μέτρηση της περιουσιακής τους 
θέσης

• Η αξιολόγηση νέων επενδυτικών πλάνων γίνεται αποκλειστικά με βάση τις 
μελλοντικές αποδόσεις, ενώ κάποιες από τις μεθόδους αποτίμησης 
επιχειρήσεων χρησιμοποιούν και τα δεδομένα παρελθόντων ετών (ιστορικά 
στοιχεία).

151 Η ταΕινόιιηση των υεθόδων προσδιοοισυού τγκ a£iac πκ επιχείρησης

Για την αποτίμηση μιας επιχείρησης διατίθενται πολλές μέθοδοι οι οποίες θεματικά 
εντάσσονται στις ακόλουθες προσεγγίσεις : βάσει αναμενόμενων κερδών, βάσει 
δεικτών αγοράς, βάσει στοιχείων ενεργητικού.

Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

• Η εταιρία και η αγορά

• Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών - Δανειακές υποχρεώσεις
• Η τρέχουσα αξία των παγίων στοιχείων

• Οι προβλεπόμενοι λογαριασμοί αποτελεσμάτων και αναμενόμενες ταμειακές 
ροές

• Τα στοιχεία αγοραπωλησίας ομοειδών επιχειρήσεων

• Η εφαρμογή μεθόδων αποτίμησης - Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων

Κάθε ένας που ασχολείται με τα οικονομικά των επιχειρήσεων, ως αναγκαία 

προϋπόθεση κατανοεί τους μηχανισμούς αποτίμησης της αξίας των επιχειρήσεων. 
Αυτό δεν συμβαίνει μόνο λόγω της σημαντικότητας της αποτίμησης στις περιπτώσεις 
εξαγορών και συγχωνεύσεων, αλλά και επειδή η διαδικασία αποτίμησης μίας 
επιχείρησης και των επιχειρηματικών μονάδων της βοηθά στην αναγνώριση των

19/147



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ

πηγών δημιουργίας και καταστροφής οικονομικής αξίας μέσα στην ίδια την 
επιχείρηση.

Οι υέθοδοι anoiiunonc υποοούν να ταΕινουπθούν σε έ& οαάδεε:
Κύριες Μέθοδοι Αποτίμησης 

(MAIN VALUATION METHODS

Ισολογισμού Κατάστασης Μεικτής αξίας Προεξόφλησης Δημιουργίας Επιλογών
(Balance αποτελεσμάτων -Φήμη και ταμειακών αξίας (options)
Sheet) (Income Πελατεία ροών (value

creation)Statement) (Goodwill) (cashflow
discounting)

Λογιστική αξία Πολλαπλασιαστές Κλασσική Ελεύθερων Οικονομικής Black and

(Book Value) (Multiples) (Classic) Ταμειακών Ροών προστιθέμενης Scholes
(Free cash flow) αξίας

Προσαρμοσμένη Αξία Μετοχής / Ένωση των (EVA-Economic Επενδυπκές
προτάσεις
(Investment
Opinions)

λογιστική αξία Κέρδη ανά Ευρωπαίων Ταμειακές ροές Value Added)
(Adjusted book Μετοχή (PER - Ειδικών (Equity cash
value) Price earnings Λογιστών flow) Οικονομικού

ratio) (Union of κέρδους
Αξία European Ταμειακές ροές (Economic Επέκτασης του 

Προγράμματος 
(Expand the 
project)

Ρευστοποίησης Πολλαπλασιαστές Accounting μερισμάτων profit)
(Liquidation Πωλήσεων Experts) (Dividends cash
value) (Sales Multipliers)

Συντετμημένου
flow) Προστιθέμενης

αξίας
Πραγμσπκή Αξία της Εισοδήματος Κεφαλαιακές διαθεσίμων Καθυστέρησης 

της επένδυσηςΑξία επιχείρησης / (Abbreviated ταμιακές ροές (Cash value
(Substantial κέρδη προ τόκων. income) (Capital cash added)
value) φόρων. flow) (Delay the

αποσβέσεων και Άλλοι CFROI investment)
χρεολυσίων
(Ρ/ΕΒΓΠϋΑ)

Προσαρμοσμένη 
παρούσα αξία

(Cash Flow 
Return on Εναλλακτικές

χρήσης
(AlternativeΆλλοι

(APV- Adjusted 
Present Value)

Investment)

πολλαπλασιαστές
jn_____________

uses)

(*) Αξία της επιχείρησης / κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) 
Αξία της επιχείρησης/λειτουργικές ταμιακές ροές 
Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου /Λογιστική αξία

Οι μέθοδοι που αναπτύσσονται και συνεχώς γίνονται περισσότερο δημοφιλείς (και 
είναι θεμελιωδώς σωστοί) είναι αυτοί που βασίζονται στην προεξόφληση των 
ταμιακών ροών. Και αυτό γιατί, οι μέθοδοι αυτοί αντιλαμβάνονται την επιχείρηση ως 
μία γεννήτρια ταμιακών ροών και γι' αυτό το λόγο την αποτιμούν ως οικονομικό 
κεφάλαιο.

15 2 Αξία και Τιυή. Ποιον σκοπό υπηρετεί ο προσδιορισμός πκ αξίας Tnc 
επιχείρησης;
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Η αξία μίας επιχείρησης είναι διαφορετική μεταξύ των δυνητικών αγοραστών της και 
επίσης μεταξύ των αγοραστών και των πωλητών της.

Η α£ία ενάντια στην τιυή

Χαρακτηριστικά πωλητών
Οι διαπραγματευτικές δυνάμεις 

ευνοούν τον πωλητή (καλύτερη 
γνώση, επιδεξιότητα και 
ποιότητα συμβουλών)

Αντίληψη του πωλητή σχετικά 
με το αν ο κίνδυνος της 
επιχείρησης είναι υψηλός ή όχι

Χαοακτηοισπκά ανοοοστών
- Αγοραστής με υψηλό κίνητρο 

(στρατηγικός αγοραστής που 
επιζητά συνεργασίες)

- Η φορολογική δομή ευνοεί τον 
αγοραστή (πώληση κεφαλαίου)

- Η δομή της συμφωνίας ευνοεί 
των αγοραστή (στην αγορά 
μετρητοίς, η χρηματοδοτικοί όροι 
ευνοούν τον αγοραστή)

◄--------------------------- λογική Τιμή Αγοράς (Fair Market Value)

Χαοακτηοισπκά πωλητών
Πωλητής με υψηλό κίνητρο 

δυνάμεις
(επώδυνη προσωπική κστάσταση)

Η φορολογική δομή ευνοεί τον 
πωλητή (πώληση μετοχών)
Η δομή της συμφωνίας ευνοεί 

των πωλητή (υψηλό ποσό 
μετρητών, οι χρηματοδοτικοί 
όροι ευνοούν τον πωλητή)

----------------------------►
Χαοακτπρισπκά ανοοοστών

Οι διαπραγματευπκές

Μείωση

ευνοούν τον αγοραστή 
(καλύτερη γνώση, επιδεξιότητα 

και ποιότητα συμβουλών 
Αντίληψη του αγοραστή σχετικά 
με το αν ο κίνδυνος της 
επιχείρησης είναι υψηλός ή όχι

«Η αΕϊα καθορίζεται και π τιυή διαποανυατεύεται»

Η αξία δεν θα πρέπει να συννέεται με την τιμή, η οποία είναι το συμφωνημένο ποσό 
μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή σε μία πώληση μίας επιχείρησης. Αυτή η 
διαφορά στην συγκεκριμένη αξία μιας επιχείρησης, εξαρτάται από μεγάλο αριθμό 
αιτιών. Για παράδειγμα, μία μεγάλη και τεχνολογικά ανεπτυγμένη αλλοδαπή εταιρία 
επιθυμεί να αγοράσει μία ευρέως γνωστή εγχώρια επιχείρηση, με σκοπό την 
επίτευξη της εισόδου της στην τοπική αγορά, μέσω χρήσης της φήμης της εγχώριας 
επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο ξένος αγοραστής θα εκτιμήσει μόνο την 
μάρκα (brand) και όχι το εργοστάσιο, τον μηχανολογικό εξοπλισμό κ.λ.π. Παρόλα 
αυτά, ο πωλητής θα δώσει μία πολύ υψηλή αξία στις υλικές πηγές, καθώς δεν έχουν 
απαξιωθεί ακόμη. Από την μεριά του αγοραστή, ο κύριος στόχος είναι ο 

προσδιορισμός της υψηλότερης αξίας, την οποία είναι προετοιμασμένος να 
πληρώσει. Από την μεριά του πωλητή, ο στόχος είναι η εξακρίβωση της μικρότερης 
αξίας, στην οποία θα αποδεχθεί την πώληση. Η τελική αξία διαμορφώνεται μετά από 
διαπραγματεύσεις και βρίσκεται συνήθως κάπου μεταξύ των δύο ακραίων τιμών. 
Επίσης, μία επιχείρηση μπορεί να έχει διαφορετικές αξίες για διαφορετικούς
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αγοραστές, εξαιτίας των οικονομιών κλίμακος, των οικονομιών βλέψεων ή των 
διαφορετικών προοπτικών για τον κλάδο και της επιχείρηση. (Pablo Fernandez, 
2001)

15 3 Τα ιιοντέλα ποοσδιορισυού Tnc aEiac me επινείοπσπε και π κατασκευή touc

Τα μοντέλα και η κατασκευή τους είναι ένα κεντρικό ζήτημα αυτής της μελέτης. Το 
μοντέλο της μελλοντικής ταμειακής ροής (Discounted Cash Flow Model) και η 
διαδικασία πρόβλεψης που περιλαμβάνεται σε αυτό το μοντέλο αποτελεί ένα μοντέλο 

από μόνη της.

15 31 Ooiouoc των υοντέλων

Ένα μοντέλο είναι μία ατελής απεικόνιση ενός αντικειμένου, ενός συστήματος η μίας 
ιδέας (Edlund et al 1999). Αυτά αποτελούν μία γενίκευση της πραγματικότητας. 
Υπάρχουν φυσικά, αναλογικά και μαθηματικά (συμβολικά) μοντέλα. Τα φυσικά 
μοντέλα είναι απτά και τα μαθηματικά είναι απροσδιόριστα. Αυτή η μελέτη 
πραγματεύεται μαθηματικά μοντέλα, ή όπως αλλιώς αναφέρονται, ποσοτικά μοντέλα. 
Η σκοπιμότητα αυτών είναι να διασαφηνίσουν την περίπλοκη πραγματικότητα μία 
προβλεπόμενης κατάστασης-δράσης και να χρησιμοποιηθούν ως σημαντικά 
εργαλεία σε περιπτώσεις που απαιτείται η λήψη αποφάσεων (decisionmaking 
situations). Διαφοροποιούνται στο σχεδιασμό, πρωτίστως βάσει του τρόπου που 
αυτά σκοπεύουν να απεικονίσουν την πραγματικότητα.

Τα μαθηματικά μοντέλα ορίζονται ως μοντέλα που απεικονίζουν την πραγματικότητα 
μέσω της χρήσης μαθηματικών συμβόλων και σχέσεων μεταξύ των λειτουργιών 
(Edlund et al,1999). Ακολούθως παρουσιάζονται μερικά από τα ποσοτικά μοντέλα 
που χρησιμοποιούνται συνήθως:

Καθώς τα μοντέλο έχουν ως σκοπό την εξήγηση της περίπλοκης πραγματικότητας 
σε μία προβλεπόμενη, ή απλοποιημένη κατάσταση διαφοροποιούνται ακόμα και 
μεταξύ τους. Το σχήμα που ακολουθεί εξηγεί την αλληλεπίδραση της 

πολυπλοκότητας ενός μοντέλου και της γενίκευσης της πραγματικότητας. Αυτή η 
ανταλλαγή μεταξύ της γενίκευσης της πραγματικότητας και της πολυπλοκότητας των 
μοντέλων είναι απαραίτητη για την ισορροπία με στόχο την επίτευξη της 
αντικειμενικότητας στην λήψη της απαιτούμενης απόφασης.
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Η Πραγματικότητα και τα Μοντέλα γενίκευσής της

Η πραγματικότητα 

Πηγή: Andersson, 1997

Γενικευμένο Σε μεγάλο βαθμό γενικευμένο
Μοντέλο της πραγματικότητας Μοντέλο της Πραγματικότητας

Σήμερα πολύ συχνά, τα μοντέλα χρησιμοποιούνται ακόμα και από οργανισμούς 
παροχής βοήθειας, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η λήψη αποφάσεων. Ειδικά, η 
χρήση ποσοτικοποιημένων μοντέλων είναι ευρέως διαδεδομένη σε περιπτώσεις 
οικονομικού ελέγχου. Επίσης, τα μοντέλα χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις 
ρουτίνας, όπως σχετικά με τιμές, επενδύσεις, εναλλακτικές οικονομικές επιλογές και 
με τον ορισμό της αξίας των μετοχών και των επιχειρήσεων. (Edlund et al, 1999)

Η πρόσφατη ραγδαία εξέλιξη της «Τεχνολογίας της Πληροφορίας», έχει αυξήσει την 
διαθεσιμότητα των ποσοτικοποιημένων μοντέλων. Οι περισσότεροι διαθέτουμε 
πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υπάρχουν σχεδιασμένα προγράμματα 
για να καλύψουν τις περισσότερες απαιτήσεις. Η εκπαίδευση σχετικά με 
ποσοτικοποιημένα μοντέλα και δεδομένα συναντάται ευρέως στα πανεπιστήμια, 
καθώς και στις επιχειρήσεις (Edlund et al, 1999).

1.5.3.2 Προβλήματα εφαρυονεκ των υοντέλων

Υπάρχουν πολλά μοντέλα τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν στην πράξη ποτέ ή η 
εφαρμογή τους δεν έδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Πολλές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό να εξηγήσουν την σπανιότητα της 
εφαρμογής νέων μοντέλων. Σε μία από αυτές (Chris Argyris 1999), διατυπώθηκε το 
ότι η αποτυχία είναι ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα του γεγονότος ότι τα στελέχη ενός 
οργανισμού αντιλαμβάνονται των κατασκευαστή ενός μοντέλου ως ένας καταπατητή 
των κεκτημένων τους, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την θεώρησή του ως απειλή.
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Ακολούθως, μερικοί άνθρωποι αισθάνονται τον περιορισμό του πεδίου δικαιοδοσίας 
τους από την εφαρμογή των ποσοτικοποιημένων μοντέλων, το οποίο μπορεί να 
παρουσιάσει αρνητική επιρροή στην αυτοεκτίμηση και στην ικανοποίηση που πρέπει 
να νοιώθει το άτομο από την εργασία του.

1 5 3 3 Η καταλληλότητα των υοντέλων ποοσδιορισυού τγκ a£iac τηε επιχείρησης

Κάθε μέθοδος πρέπει να εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη της ιδιαιτερότητα της 
περίπτωσης.

Ακολούθως:
ο Η μέθοδος της καθαρής περιουσίας είναι καταλληλότερη για επιχειρήσεις που 

έχουν διακόψει τη λειτουργία τους. Στην περίπτωση αυτή, οι τιμές που πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν για την αποτίμηση των παγίων και των εμπορευμάτων, 
πρέπει να είναι τιμές ρευστοποίησης και όχι τιμές αντικατάστασης 

ο Η μέθοδος της καθαρής περιουσίας είναι επίσης κατάλληλη για επιχειρήσεις 
που είτε πραγματοποιούν ζημίες είτε πραγματοποιούν πολύ μικρά κέρδη 

ο Όλες οι μέθοδοι που βασίζονται στα κέρδη (παρελθόντων ετών ή 
αναμενόμενα) είναι εφαρμόσιμες μόνο σε επιχειρήσεις που η συνέχιση της 
δραστηριότητάς τους θεωρείται δεδομένη (going concern) 

ο Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμιακών ροών είναι κατάλληλη για 
επιχειρήσεις με αυξανόμενα κέρδη

ο Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών της τελευταίας 
πενταετίας είναι κατάλληλη για επιχειρήσεις με σχετικά σταθερά διαχρονικά 
κέρδη

Στην πράξη χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο η μέθοδος των προεξοφλημένων 
ταμιακών ροών, καθώς αναγνωρίζει ότι μεγαλύτερη σημασία έχουν τα αναμενόμενα 
κέρδη, παρά τα κέρδη του παρελθόντος. Ακολούθως, λαμβάνει υπόψη την 
φορολογία και τις πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για να παραμείνει 
ανταγωνιστική η εκτιμώμενη επιχείρηση.

1.5.4 Μέθοδοι βασιζόμενοι στον Ισολονισυό

Αυτοί οι μέθοδοι προσπαθούν να προσδιορίσουν την αξία της επιχείρησης, μέσω της 
εκτίμησης της αξίας των κεφαλαίων της. Αυτές αποτελούν τις παραδοσιακά 
χρησιμοποιούμενες μεθόδους και θεωρούν ότι η αξία της επιχείρησης βασίζεται στον
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Ισολογισμό της. Προσδιορίζουν την αξία από μία στατική σκοπιά, η οποία δεν 
λαμβάνει υπόψη της την πιθανή μελλοντική εξέλιξη της επιχείρησης. Επίσης, αυτές οι 
μέθοδοι δεν λαμβάνουν υπόψη τους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την αξία 
όπως: η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου, το ανθρώπινο δυναμικό ή τα οργανωτικά 
προβλήματα, συμφωνίες κ.τ.λ. τα οποία δεν εμφανίζονται στις λογιστικές 
καταστάσεις.

15 5 Μέθοδοι βασιΕόυενοι στην κατάσταση αποτελεσυάτων

Σε αντίθεση με τις μεθόδους βασιζόμενες στον Ισολογισμό, αυτές οι μέθοδοι 
βασίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Επιζητούν να 
καθορίσουν την αξία της επιχείρηση μέσω του μεγέθους των κερδών, των πωλήσεων 
και άλλων δεικτών. Έτσι, για παράδειγμα, είναι κοινή πρακτική η παρουσίαση 
γρήγορων αποτιμήσεων τσιμεντοβιομηχανιών, μέσω πολλαπλασιασμού της ετήσιας 
παραγωγικής δυναμικότητάς τους με έναν πολλαπλασιαστή (δείκτη). Αυτή η 
κατηγορίας περιλαμβάνει μεθόδους βασιζόμενες στον δείκτη PER (αξία μετοχής / 
κέρδη ανά μετοχή), ο οποίος παρουσιάζεται ως πολλαπλασιαστής των κερδών.

Πολλαπλασιαστές χρησιμοποιούμενοι για την εύρεση της αξίας των επιχειρήσεων 
Internet:

Οι πολλαπλασιαστές που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της αξίας των 
επιχειρήσεων Internet είναι Αξία / Πωλήσεις, Αξία / Συνδρομητές, Αξία / Επισκέψιμες 
Σελίδες και Αξία / Κάτοικοι.

Για παράδειγμα : Το Μάρτιο του 2000, μία Γαλλική Τράπεζα εξέδωσε τις εκτιμήσεις 
της για την Terra, βασιζόμενες στον δείκτη Αξία / Πωλήσεις συγκρίσιμων-ομοειδών 
επιχειρήσεων.

Freese rve Tiscali Freenet.de Infosources Μέσος όρος
Αξία / Πωλήσεις 110,40 55,60 109,10 21,00 74,00

Με την εφαρμογή του μέσου όρου (74) στις αναμενόμενες πωλήσεις της Terra για το 
έτος 2001, εκτίμησαν την αξία των κεφαλαίων της επιχείρησης στα 19.105 δις. 
δολάρια (68,2 δολάρια ανά μετοχή).
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15 6 Μέθοδοι βασι£όυενοι στην Φήυη και Πελατεία (Goodwill)

Γενικά, η Φήμη και Πελατεία είναι η αξία που έχει η επιχείρηση επιπλέον της 
λογιστικής της αξίας (book value) ή επιπλέον της προσαρμοσμένης λογιστικής της 
αξίας (adjusted book value).

Η Φήμη και Πελατεία αναζητά την απεικόνιση των άϋλων κεφαλαίων (intangible 
assets) της επιχείρησης, τα οποία δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό, αλλά παρόλα 
αυτά αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των λοιπών επιχειρήσεων του 
κλάδου, (ποιότητα του χαρτοφυλακίου πελατών, αρχηγία του κλάδου, εμπορικό 
σήμα, στρατηγικές συμμαχίες κ.τ.λ.). Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν κάποιος 
προσπαθεί να προσδιορίσει της αξία τους, καθώς δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με 
την χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία υπολογισμού της. Μερικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της Φήμης και Πελατείας παραθέτονται 
ακολούθως, δίνοντας ποικίλες διαδικασίες αποτίμησης.

Αυτές οι μέθοδοι εφαρμόζουν μία μεικτή προσέγγιση : Από την μία μεριά, εκτελούν 
μία στατική εκτίμηση των κεφαλαίων της επιχείρησης και από την άλλη, προσπαθούν 
να ποσοτικοποιήσουν την αξία την οποία θα παράγει η επιχείρηση στο μέλλον. 
Βασικά, αυτές οι μέθοδοι αναζητούν τον προσδιορισμό της αξίας της επιχείρησης 
μέσω της εκτίμησης της συνδυαστικής αξίας των κεφαλαίων της συν το αποτέλεσμα 
κεφαλαιακής κερδοφορίας από την αξία των μελλοντικών κερδών της. Ξεκινούν με 
την εκτίμηση των κεφαλαίων της επιχείρησης και σε αυτά προσθέτουν το ποσό που 
σχετίζεται με τα μελλοντικά κέρδη.

Επιλεκτικά, θα παραθέσουμε την κλασσική μέθοδο αποτίμησης, την μέθοδο της 
«Ένωσης Ευρωπαίων Ειδικευμένων Λογιστών», την «Αγγλοσαξονική μέθοδο» και 
την μέθοδο με απόδοση που λαμβάνει ή δεν λαμβάνει υπόψη της τον κίνδυνο.

15 61 Η κλασσική υέθοδοο εκτίυησηε (Classic valuation method)

Αυτή η μέθοδος δηλώνει ότι η αξία της επιχείρησης είναι ίση με την αξία των 
καθαρών κεφαλαίων της (καθαρή πραγματική αξία - net substantial value) συν την 
αξία της Φήμης και Πελατείας της. Εναλλακτικά, η Φήμη και Πελατεία εκτιμάται ως η 
φορές το καθαρό εισόδημα της επιχείρησης, ή ως ένα συγκεκριμένο ποσοστό του 
κύκλου εργασιών (turnover). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, ο τύπος που εκφράζει της 
αξία της επιχείρησης είναι:

26/147



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ

V = A + (η χ Β)

Όπου : Α είναι η αξία των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης
η είναι συντελεστής μεταξύ 1,5 και 3 (εκφράζει την αναλογία μεταξύ της 
εκτιμώμενης φήμης και πελατείας και των ετήσιων κερδών της επιχείρησης)
Β είναι το καθαρό εισόδημα 
z είναι το περιθώριο κέρδους επί των πωλήσεων 
F είναι ο κύκλος εργασιών

Η διαφοροποίηση της μεθόδου συνίσταται στην χρήση των ταμιακών ροών αντί του 
καθαρού εισοδήματος.

1 5 6 2 Μέθοδος Tnc ΈνωσΓΚ Ευρωπαίων Ειδικευυένων Λονιστών (UEC - Union of 
European Accounting Experts method)

Η αξία της επιχείρησης σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο επιτυγχάνεται μέσω της 
ακόλουθης εξίσωσης:

V = A + an (Β - iV) η οποία δίνει V = [ A + (a„ χ Β) ] / (1 + ia„)

Όπου : Α είναι τα καθαρά αναμορφωμένα κεφάλαια
a„ είναι η παρούσα αξία η ετήσιων ποσών, όπου η είναι μεταξύ 5 και 8 έτη 
Β είναι το καθαρό εισόδημα του προηγούμενου έτους 
ΐ είναι το ποσοστό απόδοσης που επιτυγχάνεται από την εναλλακτική 
τοποθέτηση, την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων και την απόδοση των 
επενδύσεων σε ακίνητα (μετά φόρων)

Για την UEC μέθοδο, η συνολική αξία της επιχείρησης είναι ίση με την πραγματική 
αξία (ή τα ανατιμόμενα καθαρά κεφάλαια) συν την Φήμη και Πελατεία. Αυτή εκτιμάται 
μέσω της κεφαλαιοποίησης δια ανατοκισμού (χρήση του παράγοντα a„). Έτσι, ένα 
υπέρ- κέρδος το οποίο είναι το κέρδος μείον την ροή που επιτυγχάνεται μέσω 
επένδυσης ενός κεφαλαίου ίσου με της αξία της επιχείρησης V και με απόδοση το 
επιτόκιο χωρίς κίνδυνο ϊ.

1 5 6 3 Αννλοσα£ονική ή άυεση υέθοδος

Ο τύπος της μεθόδου είναι:
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V = A + (Β - ΪΑ) / tm

Σε αυτή την περίπτωση, η αξία της Φήμης και Πελατείας επιτυγχάνεται με την 
επανατοποθέτηση της αξίας του υπερ-κέρδους της επιχείρησης. Αυτό το υπερ
κέρδος είναι η διαφορά μεταξύ του καθαρού εισοδήματος και του ποσού που θα 
επιτυγχάναμε από την τοποθέτηση ενός κεφαλαίου, ισόποσου της αξίας του 
κεφαλαίου της επιχείρησης, με μία απόδοση ί. Το ποσοστό U είναι το επιτόκιο που 
κερδίζεται από τα ομόλογα σταθερού εισοδήματος πολλαπλασιαζόμενο με έναν 
συντελεστή μεταξύ 1,25 και 1,5, ως ρυθμιστή του κινδύνου.

1 5 6 4 Μέθοδοο απόδοστκ υε ή yujpic κίνδυνο 
(Risk-bearing and risk-free rate method)

Αυτή η μέθοδος προσδιορίζει της αξία της επιχείρησης μέσω της χρήσης του 

ακόλουθου τύπου:

V = A + a„ (Β - iV) /1 η οποία δίνει V = (A + B/t)/(l + i/t)

Το ποσοστό ί είναι η απόδοση της εναλλακτικής ακίνδυνης τοποθέτησης, ο όρος t 
είναι η απόδοση με κίνδυνο και χρησιμοποιείται για την επανατοποθέτηση του υπερ
κέρδους και είναι ίση με την απόδοση ί αυξημένη κατά το ασφάλιστρο του κινδύνου. 
Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, η αξία της επιχείρησης είναι ίση με τα καθαρά κεφάλαια 
προσαυξημένα με την επανατοποθέτηση του υπερ-κέρδους. Όπως μπορούμε να 
αντιληφθούμε, ο τύπος είναι μία διαφοροποίηση της μεθόδου UEC, όταν ο χρονικός 
ορίζοντας τείνει στο άπειρο.

15 7 Μέθοδοι Βασιίόυενοι στην προεξόφληση των ταυιακών οοών 

15 71 Γενικά Σνόλια

Αυτές οι μέθοδοι αναζητούν τον προσδιορισμό της αξίας της επιχείρηση μέσω της 
εκτίμησης των ταμιακών ροών, οι οποίες θα δημιουργηθούν στο μέλλον και μετέπειτα 

της προεξοφλεί με ένα επιτόκιο προεξόφλησης ανάλογο του ρίσκου των ροών 
αυτών.

Οι μεικτές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς στο παρελθόν. Αν και αυτή τη 
στιγμή, χρησιμοποιούνται όλο και λιγότερο, καθώς σήμερα οι μέθοδοι προεξόφλησης

28/147



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ

των ταμιακών ροών εφαρμόζονται περισσότερο, αφού είναι οι μόνες μέθοδοι 
αποτίμησης που είναι θεμελιωδώς σωστές. Σε αυτές τις μεθόδους, η επιχείρηση 
λογίζεται ως γεννήτρια ταμιακών ροών και η αξία της επιτυγχάνεται με τον 
υπολογισμό αυτών των ροών σε παρούσες αξίας, μέσω της χρήσης του κατάλληλου 
επιτοκίου προεξόφλησης.

Οι μέθοδοι προεξόφλησης των ταμιακών ροών βασίζονται στην λεπτομερή και 
προσεκτική πρόβλεψη για κάθε ένα από τα οικονομικά μεγέθη που συνδέονται με την 
παραγωγή των ταμιακών ροών από τις λειτουργίες της επιχείρησης. Για παράδειγμα, 
συλλογή μισθών προσωπικού, ακατέργαστων υλικών, μισθοί διοικούντων, δαπάνες, 
εξόφληση δανείων κ.τ.λ. Συνεπώς, η θεμελιώδης προσέγγιση είναι παρόμοια του 
προϋπολογισμού διαθεσίμων.

Στις μεθόδους προεξόφλησης των ταμιακών ροών, ο κατάλληλος συντελεστής 
προεξόφλησης προσδιορίζεται από το είδος της ταμιακής ροής. Ο προσδιορισμός 
του επιτοκίου προεξόφλησης είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα και λαμβάνει 
υπόψη του τον κίνδυνο και την ιστορική μεταβλητότητα. Στην πρακτική, ο ελάχιστος 
συντελεστής προεξόφλησης συνήθως καθορίζεται από τα ενδιαφερόμενο μέρη (οι 
αγοραστές ή οι πωλητές δεν είναι προετοιμασμένοι να επενδύσουν ή να πουλήσουν 
για λιγότερα από μία συγκεκριμένη απόδοση κ.τ.λ.)

1 5 7 2 Γενική Μέθοδοε ποοεξόφληστκ υελλοντικών ταυιακών ροών

Οι διάφορες μέθοδοι προεξόφλησης των ελεύθερων ταμιακών ροών ξεκινούν με την 
ακόλουθη εξίσωση:

PV = CFt / (1 + k)1 + CF2 / (1 + k)2 + CF3 / (1+k)3 + ... + CF„ + VR„ / (1 + k)n

Όπου: CFj είναι η ελεύθερη ταμιακή ροή που παράγεται από την επιχείρηση στον 
χρόνο t
VRn είναι η υπολειμματική αξία της επιχείρησης στον χρόνο η
k είναι ο κατάλληλος συντελεστής προεξόφλησης των ταμιακών ροών με
κίνδυνο

Αν και με την πρώτη ματιά, φαίνεται ότι ο ανωτέρω τύπος μελετά μία προσωρινή 
κατεύθυνση των ροών, αυτό δεν συμβαίνει απαραίτητα. Έτσι, καθώς η 
υπολειμματική αξία της επιχείρηση στον χρόνο n (V„) μπορεί να υπολογιστεί μέσω
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της προεξόφλησης των μελλοντικών ταμιακών ροών, μετά από αυτή την περίοδο. 
Μία απλοποιημένη διαδικασία για την θεώρηση της απροσδιόριστης κατεύθυνσης 
των μελλοντικών ταμιακών ροών, μετά τον χρόνο η, είναι η υπόθεση ενός σταθερού 
ρυθμού ανάπτυξης (g) των ροών μετά την περίοδο αυτή. (Fraser, 1993)

Τότε η υπολειμματική αξία στον χρόνο t είναι:
VRn = CF„(l + g)/(k-g)

όπου g = { V fe - k 1Γ1 + el11 + k } - 1 
e

g είναι ο καθαρός μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 
e είναι η εξισωτική απόδοση
k είναι η ονομαστική απόδοση κεφαλαιοποίηση του εισοδήματος στο διηνεκές όπου α 
ανάπτυξη και ο πληθωρισμός συμπεριλαμβάνεται, για παράδειγμα η απόδοση με 
κίνδυνο

Αν και οι ροές μπορεί να παρουσιάζουν μία απροσδιόριστη κατεύθυνση, μπορεί να 
είναι αποδεκτή η παράβλεψη της αξίας τους μετά από μία περίοδο, καθώς οι 
παρούσες αξίες τους μειώνονται προοδευτικά με τον μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. 
Επιπροσθέτους, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πολλών επιχειρήσεων τείνει να 
εξαλειφθεί μετά από μερικά χρόνια.

1.5.8 Μέθοδοι βασιζόυενοι στην φύση της επιχείρησης

Οι εταιρίες χαρτοφυλακίου βασικά αποτιμώνται με βάση την αξία ρευστοποίησής 
τους, η οποία διορθώνεται για να συμπεριλάβει τους πληρωτέους φόρους, καθώς και 
την διοικητική ποιότητα.

Η ανάπτυξη των οργανισμών κοινής ωφέλειας είναι δικαίως σταθερή. Σε 
ανεπτυγμένες χώρες, οι αμοιβές που χρεώνονται για τις υπηρεσίες τους 
καταγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό ή υπολογίζονται σε συνάφεια με ένα 
νομικό πλαίσιο. ΓΓ αυτό, είναι απλούστερος ο προσδιορισμός της αξίας τους, κατά 
προσέγγιση, μέσω του απολογισμού των λειτουργιών τους και της προεξόφλησης 
των μετέπειτα ταμιακών ροών τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδική προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στις ρυθμιστικές αλλαγές, οι οποίες μπορεί να παρουσιάσουν 
αβεβαιότητες.
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Στην περίπτωση των τραπεζών, κεραία είναι η εστίαση της προσοχής στο 
λειτουργικό κέρδος (περιθώριο κέρδους, μείον προμήθειες, μείον λειτουργικές 
δαπάνες), προσαρμοσμένο σχετικά με τα επισφαλή χρέη. Επίσης αναλύετε το 
χαρτοφυλάκιο τους. Αποτιμήσεις όπως η PER χρησιμοποιούνται, ή η μέθοδος της 
καθαρής περιουσίας (το μετοχικό κεφάλαιο προσαρμόζεται για να προβλέψει 
πλεονάσματα ή ελλείμματα και κεφαλαιακά κέρδη ή ζημίες πάνω στα κεφάλαια, 
όπως το χαρτοφυλάκιο βιομηχανιών). (Copeland et al.,2000)

Στην περίπτωση των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, οι μέθοδοι 
αποτίμησης που χρησιμοποιούνται συχνότερα, εκτός αυτών των ταμιακών ροών, 
είναι αυτές που βασίζονται σε χρηματοοικονομικούς δείκτες (PER, αξία / πωλήσεις, 
αξία / χρηματορροές).

16 Η νοηστικότητα του ποοσδιοοισυού tdc a£iac Tnc επινείοησηε

Η εκτίμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ σκωπτικό πεδίο :
1. Σε διαδικασίες αγοράς και πώλησης επιχείρησης:

- για τον αγοραστή, η εκτίμηση θα του γνωστοποιήσει την υψηλότερη 
τιμή που θα πρέπει αυτός να πληρώσει

- για τον πωλητή, η εκτίμηση θα του γνωστοποιήσει την χαμηλότερη 
τιμή στην οποία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να πωλήσει

2. Εκτίμηση ταξινομημένων επιχειρήσεων :
- Η εκτίμηση χρησιμοποιείται στην σύγκριση της αξίας που 

επιτυγχάνεται ως μετοχική αξία στην χρηματιστηριακή αγορά και 
αποφασίζει πότε να πουληθεί ή πότε να αγοραστεί μία μετοχή
Η εκτίμηση διαφόρων επιχειρήσεων χρησιμοποιείται για την απόφαση 
των ασφαλίστρων στα οποία το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να 
εστιαστεί: δηλαδή, σε αυτά που φαίνεται να είναι υπο-εκτιμημένα 
(undervalued)

- Η εκτίμηση διαφόρων επιχειρήσεων χρησιμοποιείται επίσης για την 
μεταξύ τους σύγκριση

3. Δημόσια προσφορά:

- Η εκτίμηση χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει την τιμή στην οποία 
οι μετοχές προσφέρονται στο κοινό.
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4. Κληρονομιές και διαθήκες :
- Η εκτίμηση χρησιμοποιείται για να συγκρίνει την αξία των μετοχών με 

αυτές των λοιπών κεφαλαίων

5. Πλάνα αποζημίωσης βασιζόμενα στην δημιουργία αξίας :
- Η εκτίμηση μίας επιχείρησης ή μίας επιχειρηματικής μονάδας είναι 

θεμελιώδης για την ποσοτικοποίηση της δημιουργούμενης αξίας που 
αποδίδεται στους διοικούντες

6. Αναγνώριση των παραγόντων αξίας :
- Η αξία της επιχείρησης ή μίας επιχειρηματικής μονάδας είναι 

θεμελιώδης για την αναγνώριση και την διαστρωμάτωση των κύριων 
παραγόντων αξίας

7. Στρατηγικές αποφάσεις κατά την διάρκεια ύπαρξης της επιχείρησης :
Η εκτίμηση μίας επιχείρησης ή μίας επιχειρηματικής μονάδας είναι το 
προηγούμενο βήμα της απόφασης συνέχισης της, πώλησης, αγοράς, 
εξάντλησης, ανάπτυξης ή αγοράς και άλλων επιχειρήσεων.

8. Στρατηγικός Σχεδιασμός:
- Η εκτίμηση μίας επιχείρησης ή διαφορετικών επιχειρηματικών 

μονάδων είναι θεμελιώδης για αποφάσεις όπως ποια προϊόντα, 
γραμμές παραγωγής, χώρες , πελάτες κ.τ.λ. θα πρέπει να 
διατηρηθούν, να αναπτυχθούν ή να εγκαταλειφθούν.
Η εκτίμηση παρέχει τα μέσα για την μέτρηση της επιρροής των 

πιθανών πολιτικών και στρατηγικών της επιχείρησης, στην 
δημιουργία αξίας ή απαξίωσης.

17 Τα πιο κοινά λάθη στον ποοσδιοοισυό πκ αξίαε πκ επινείοησηε

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Fernandez Pablo (2001), η ακόλουθη λίστα περιέχει τα 
πιο κοινά λάθη που έχουν εντοπιστεί σε περισσότερες από χίλιες αποτιμήσεις.

Α. Λάθη στην διαδικασία :

- Υπολογισμός του WACC χρησιμοποιώντας τις λογιστικές αξίες των ιδίων και 
ξένων κεφαλαίων, αντί των αγοραίων

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
______________ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ______________
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- Υπολογισμός των ελεύθερων ταμιακών ροών, με την χρήση των φόρων σε 
ένα προϊόν που έχει δανειακή επιβάρυνση

- Χρήση των ροών με αμετάβλητη νομισματική αξία και χρήση των τρεχουσών 
αποδόσεων, ή αντίστροφα

- Διαφορά μεταξύ του αναμενόμενου πληθωρισμού και των συντελεστών 
προεξόφλησης

- Χρήση ροών ιδίων κεφαλαίων στα χρόνια στα οποία δεν πραγματοποιήθηκε 
διανομή μερισμάτων

- Οι ροές ιδίων κεφαλαίων δεν ταιριάζουν με τα μερίσματα και τις αναμενόμενες 
πληρωμές προς τους μετόχους

- Σύγχυση του συντελεστή Ke και του WACC

- Αποτίμηση των μεριδίων χρησιμοποιώντας τον συντελεστή WACC

- Αποτίμηση όλης της επιχείρησης με τον ίδιο συντελεστή

- Λανθασμένος υπολογισμός των ελεύθερων ταμιακών ροών

- Λανθασμένος υπολογισμός των οικονομικών ταμιακών ροών

- Υπόθεση ότι η αξία του χρέους ταιριάζει με την ονομαστική αξία

- Μη χρήση της σωστής φόρμουλας όταν η αξία του χρέους δεν ταιριάζει με την 
ονομαστική αξία

- Υπολογισμός του ασφαλίστρου της αγοράς με βάση ιστορικά στοιχεία

- Υπολογισμός του συντελεστή beta με βάση ιστορικά στοιχεία

- Χρήση πολλαπλασιαστών με υψηλό βαθμό διασποράς

Β. Λάθη στα δεδομένα :

- Σε ώριμες επιχειρήσεις διαφοροποίηση μεταξύ ιστορικών και παραγόμενων 
ροών ιδίων κεφαλαίων

- Υποθέσεις σχετικά με τις πωλήσεις, κόστη, περιθώρια κ.λ.π. απολύτως 
ανορθολογικές

- Υποθέσεις σχετικά με τις πωλήσεις, κόστη, περιθώρια κ.λ.π. που δεν 
λαμβάνουν υπόψη το οικονομικό περιβάλλον

- Υποθέσεις σχετικά με τις πωλήσεις, κόστη, περιθώρια κ.λ.π. που δεν 
λαμβάνουν υπόψη την βιομηχανική ανάπτυξη

- Υποθέσεις σχετικά με τις πωλήσεις, κόστη, περιθώρια κ.λ.π. που έρχονται σε 

ανακολουθία με την ανάλυση του ανταγωνισμού

- Λανθασμένος υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας

- Υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας με βάση λανθασμένη ροή
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18 Η α£ία τγκ υάοκαε και η α£ία των Μετόχων 
(Brand Equity and Shareholder Value)

18 1 Η α£ία me υάοκαε (brand equity)

Συνήθως θεωρείτε ότι η μάρκα αντιπροσωπεύει το κεφάλαιο, σαν μία πηγή 
τρεχόντων και μελλοντικών κερδών, καθώς και ταμιακών ροών για μία επιχείρηση. 
Όπως για παράδειγμα, η αξία της μάρκας (Brand Equity) θα πρέπει να εμφανίζεται 
στην αγοραία αξία της επιχείρησης και με αυτό τον τρόπο να έχει αντίκτυπο στην αξία 
των μετόχων (shareholder value). Επιπλέον δεν υπάρχει έρευνα στην οποία να 
διεξάγεται εμπειρική διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της αξία της επιχείρηση και της 
αξία των μετόχων. (Ch.Pahud De Mortanges, Allard Van Riel, 2003)

Σε μία πρόσφατη μελέτη, μετρήθηκε η αξία 73 Γερμανικών επιχειρήσεων, 
χρησιμοποιώντας τον “Εκτιμητή του Κεφαλαίου της Μάρκας" (BAV - Brand Asset 
Valuator), για το διάστημα 1993-1997. Τρεις διαφορετικοί τρόποι μέτρησης 
χρησιμοποιήθηκαν για να καθορίσουν την αξία των μετόχων : Η Συνολική Απόδοση 
για τους Μετόχους (Total Shareholder Return), ο δείκτης Κέρδη ανά Μετοχή 
(Earnings per Share)Kai ο δείκτης Αγοραία / Λογιστική αξία (Market to Book ratio). 
Ποικίλες ενδείξεις ανακαλύφθηκαν για να επιβεβαιώσουν τις αναμενόμενες σχέσεις, 
αλλά παρατηρήθηκε και η ανάγκη ανάπτυξης έγκυρων και βάσιμων ενδείξεων για την 
αξία των μετόχων. (Aaker. D.199B)

Τυπικώς, οι μάρκες θεωρούνται ως άϋλα περιουσιακά κεφάλαια. Συχνά έχει 
διατυπωθεί ότι κατέχουν οικονομική αξία και δημιουργούν ευημερία στους μετόχους 
της επιχείρησης (Aaker 1996, Doyle 2001, Kerin & Sethuraman 1998). Παρόλα αυτά 
οι δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες παρέχουν εμπειρικές μαρτυρίες σχετικά με 
την σχέση μεταξύ της αξίας της επιχείρησης και της αξία που λαμβάνουν οι μέτοχοι. 
Ακόμα, σύμφωνα με τους Kerin & Sethuraman (1998), η εννοιολογική 
επιχειρηματολογία για την ύπαρξη αυτής της σχέσης είναι αρκετά βάσιμη για να 
προτείνει την επιπλέον ενασχόληση με την αιτιολόγηση των συνδέσεων.
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Αλλπλοσυσνέτκτη υεταΕύ των ηγετικών θευελιωδών Μοντέλων
της της μάρκας

Πηγή: Journal of Product & Brand Management, Vol.7, No 4, pp.277(1998)

1811 Η αβεβαιότητα Tnc τιμής και η αξία me επιχείρησης

Η οικονομική θεωρία υποδεικνύει ότι η διαχείριση του επιχειρησιακού κινδύνου 
μπορεί να ωφελήσει του μετόχους. Συγκεκριμένα, η διαχείριση του κινδύνου μπορεί 
να αυξήσει την αξία τον μετόχων μέσω της μείωσης της αβεβαιότητας των 
χρηματορροών και κατά συνέπεια των αναμενόμενων δαπανών της οικονομικής 
δυσπραγίας και της υπο- επένδυσης. Αυτές οι «ατέλειες» της αγοράς εμφανίζονται 
όταν τα ταμιακά διαθέσιμα μίας επιχείρησης πέφτουν κάτω από το όριο που 
θεωρείται απαραίτητο για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεών της ή όταν 
προβαίνουν στην πραγματοποίηση πολυδάπανων κεφαλαιακών επενδύσεων.

Εμπειρικά τεστ εξετάζουν την θεωρία ότι, οι μέτοχοι οικονομικά περιορισμένων 
επιχειρήσεων μπορούν να επωφεληθούν από την διαχείριση του επιχειρησιακού 
τους κινδύνου. Συγκεκριμένα, αναλύοντας το πως οι αξίες των ιδίων κεφαλαίων των 
πετρελαιοπαραγωγών μονάδων, αντιδρούν στις αλλαγές της αβεβαιότητας των 
μελλοντικών τιμών του πετρελαίου. Εστιάζοντας στην αβεβαιότητα των τιμών του 
πετρελαίου, ελέγχεται απευθείας η ευαισθησία της αξία της επιχείρησης στις αλλαγές 
του βαθμού της αβεβαιότητας των χρηματορροών, που σχετίζονται με την
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πιθανότητα της επιχείρησης να αντιμετωπίσει τις πολυδάπανες «ατέλειες» της 
αγοράς, όπως αυτή της οικονομικής δυσπραγίας και της υπο-επένδυσης. 
(G.D.Haushalter; R. Heron, E.Lie, 2002)

18 12 Η σχέση me αΒεΒαιότηταε πκ Tiuhc και τηε αΕίαε πκ επινείοησηε.

Αρκετές πρόσφατες μελέτες τεκμηρίωσαν μία σχέση μεταξύ των αποδόσεων των 
μετοχών και παραγόντων έξω από τις αποδόσεις που σχετίζονται με την αγορά. Αυτό 
αληθεύει για την επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών, στις οποίες οι τιμές των μετοχών 
σχετίζονται με τις μεταβολές στις τιμές των αγαθών τους. Για παράδειγμα, οι Tufano 
(1998), Blose & Shieh (1995) τεκμηρίωσαν θετικές σχέσεις μεταξύ της αξίας των 
μεταλλευτικών εταιρειών χρυσού και της αξίας του χρυσού. Παρόμοια, ο Strong 
(1991) επέδειξε μία θετική σχέση μεταξύ των τιμών των μετοχών των 
πετρελαιοπαραγωγών επιχειρήσεων και των αλλαγών στις τιμές του πετρελαίου. Το 
αποτέλεσμα αυτών των μελετών ήταν ότι αλλαγές στα επίπεδα τιμών των αγαθών 
οδηγούν τους επενδυτές σε αλλαγή των προσδοκιών τους για μελλοντικές ταμιακές 
ροές και κατά συνέπεια της αξίας των κεφαλαίων της επιχείρησης.

Παίρνοντας μία ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση εστιάζουμε στο πότε η 
αβεβαιότητα των μελλοντικών εμπορικών αγαθών επηρεάζει της αξία των 
πετρελαιοπαραγωγών. Η εξέταση αυτής της σχέσης μας καθιστά ικανούς στον 
έλεγχο της πρόβλεψης της διαχείρισης των επιχειρηματικού κινδύνου, όπου με βάση 
τη θεωρία, πληροφοριακές ασυμμετρίες μπορεί να οδηγήσουν σε «ατέλειες» της 
κεφαλαιαγοράς, όπως υπο-επένδυση και οικονομική δυσπραγία, στον βαθμό στον 
οποίο η επιχείρηση μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά. Σύμφωνα με την θεωρία, η 
διαχείριση του κινδύνου μπορεί να αυξήσει την αξία της επιχείρησης, μέσω της 
μείωσης της πιθανότητας η επιχείρηση αυτή να αντιμετωπίσει εμπόδια κόστους λόγω 
των «ατελειών» της αγοράς.

Το ακόλουθο σχέδιο απεικονίζει το πώς η αύξηση της αβεβαιότητας της ταμιακής 
ροής μπορεί να προκαλέσει τις ατέλειες της αγοράς, οι οποίες εναντιώνονται στην 
αξία της επιχείρησης. Τα D1 και D2 αντιπροσωπεύουν δύο κατανομές 
χρηματορροών με την ίδια πιθανότητα πραγματοποίησης, αλλά με διαφορετικά 
επίπεδα αβεβαιότητας. Με την κατανομή D1, η επιχείρηση πάντα χρηματοδοτεί 
πλήρως τις επενδύσεις της και επίσης καλύπτει και αξιοσημείωτες οικονομικές 
υποχρεώσεις της. Με την κατανομή D2, υπάρχει μία λογική πιθανότητα η επιχείρηση 
να αντιμετωπίσει περιορισμό διαθεσίμων (cash shortfall) και γι' αυτό να μην μπορεί

36/147



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ

να χρηματοδοτήσει πλήρως όλες τις επενδυτικές της προσπάθειες και να καλύψει τις 
οικονομικές υποχρεώσεις της. Το κατώτερο μέρος του σχήματος δείχνει τις επιρροές 
της αξίας της επιχείρησης. Αν η υπογραμμιζόμενη ταμιακή αβεβαιότητα δεν είναι 
μεγάλη, ώστε να δημιουργήσει μείωση της ρευστότητας της επιχείρησης, όπως 
συμβαίνει στην κατανομή D1, η αξία της επιχείρησης δεν ελαττώνεται, λόγω των 
«ατελειών» της κεφαλαιαγοράς. Ωστόσο, καθώς αυξάνεται η αβεβαιότητα, το οποίο 
συμβαίνει στην κατανομή D2, μία αναλογία της αξίας της επιχείρησης διαβρώνεται 
για την κάλυψη του αναμενόμενου κόστους των «ατελειών» της κεφαλαιαγοράς.

Πιθανότητα

Ελάχιστο επίπεδο απαπούμενων
διαθεσίμων για πλήρη χρηματοδότηση +
καθαρή παρούσα αξία επενδύσεων και
κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων

Πιθανότητα 
αντμετώπισης 

ανεπάρκειας διαθεσίμων

/ / \ D1

Ταμιακά Διαθέσιμα

Πηγή: Journal of Corporate France, pp.274 (2002)

To σημείο περιορισμού διαθεσίμων ποικίλει μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων., 
σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά τους. Για πολλές επιχειρήσεις, και ειδικότερα 
αυτές που διαθέτουν σταθερές χρηματορροές, περιορισμένες χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις και γι' αυτό σημαντική οικονομική ευελιξία, το αναμενόμενο κόστος της 
υπο-επένδυσης και της οικονομικής δυσπραγίας είναι τετριμμένο. Ωστόσο, 
επιχειρήσεις με υψηλά επίπεδα δανειακής επιβάρυνσης και γι' αυτό μείωση της 
οικονομικής ευελιξία τους, αντιμετωπίζουν μεγάλη πιθανότητα ανάληψης του
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κόστους αττό τις «ατέλειες» της αγοράς. Έτσι, η μείωση της αξίας των μετόχων από 
μία δεδομένη αύξηση της αβεβαιότητας των τιμών, προβλέπεται να αυξηθεί 
περισσότερο, ανάλογα με τον βαθμό δανειακής επιβάρυνσης.

Τα κόστη παραγωγής έχουν παρόμοιο αντίκτυπο με την δανειακή επιβάρυνση. Έτσι 
επιχειρήσεις με υψηλά κόστη παραγωγής είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν από τις 
«ατέλειες» της κεφαλαιαγοράς. Η απώλεια της αξία των μετόχων, από μία δεδομένη 
αύξηση της αβεβαιότητας των τιμών, προβλέπεται ότι θα αυξηθεί ανάλογα με το 
επίπεδο του παραγωγικού κόστους της επιχείρησης.

Η θεωρία των πραγματικών επιλογών ισχυρίζεται ότι πολλές επιχειρήσεις κατέχουν 
κεφάλαια τα οποία θα πρέπει να εκτιμηθούν παρόμοια με τις οικονομικές επιλογές- 
σενάρια. (Brennan & Schwartz 1985, Pindyck 1991). Αντίθετα με την προσέγγιση 
των προεξοφλημένων ταμιακών ροών, η προσέγγιση με βάση τα εναλλακτικά 
σενάρια περιλαμβάνει σημαντικά χαρακτηριστικά των επενδυτικών ευκαιριών, όπως 
η ικανότητα προσαρμογής των διαδικασιών ανάλογα με τις αλλαγές των συνθηκών 
της αγοράς. Η διορατικότητα της προσέγγισης των εναλλακτικών σεναρίων, είναι το 
ότι όταν όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια, η αξία των πραγματικών επιλογών που έχει μία 
επιχείρηση αυξάνεται με την αβεβαιότητα των μελλοντικών ταμιακών ροών της.

Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι, η αξία των επιχειρήσεων με μικρή οικονομική 
ευελιξία (υψηλή μόχλευση ή υψηλό κόστος παραγωγής) είναι αντιστρόφους 
συσχετιζόμενη με την αλλαγή του βαθμού αβεβαιότητας σχετικά με τις μελλοντικές 
τιμές. Αυτό είναι υγιές όταν ελέγχουμε επιχειρήσεις βασιζόμενοι σε άλλα σημαντικά 
χαρακτηρισπκά, όπως το μέγεθος, το ποσοστό κερδών και την έκταση των 
πραγματικών εναλλακτικών επιλογών. Έρευνες καταλήγουν στο ότι μειώνοντας τα 
αναμενόμενα κόστη από τις «ατέλειες» της κεφαλαιαγοράς και κάνοντας διαχείριση 
του επιχειρησιακού κινδύνου μπορούμε να αυξήσουμε της αξία των μετόχων.

Επίσης αποτελέσματα ερευνών υποδεικνύουν ότι δεν ευνοούνται όλες οι 
επιχειρήσεις από την μείωση της αβεβαιότητας των τιμών. Ειδικά, οι επιχειρήσεις με 
μικρό ή καθόλου εξωτερικό χρέος επηρεάζονται αντιστρόφους από τις αλλαγές της 
αβεβαιότητας των τιμών. Επιχειρήσεις, για τις οποίες τα αναμενόμενα κόστη από τις 
«ατέλειες» της αγοράς είναι ασήμαντα, τα οφέλη των μετόχων από την αγορά δεν 
είναι ξεκάθαρα. Γι' αυτό η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου μπορεί 
ενδεχόμενα να αυξήσει της αξία των μετόχων για μερικές επιχειρήσεις, αλλά μπορεί 
να υποδηλώσει ότι για άλλες, η αγορά των μετοχών κατάφερε πολύ λίγα.
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18 13 Κεοδοσκοπικέο «φούσκεο> στην χοηυατιστηοιακή ανορά 
(speculation bubbles)

Οι υπέρμαχοι της θεμελιακής ανάλυσης συμφωνούν στο ότι οι τιμές των μετοχών 
αντανακλούν τις μελλοντικές προσδοκίες των ορθολογικών επενδυτών. Έτσι, η αξία 
της μετοχής είναι ισοδύναμη της καθαρής παρούσας αξίας όλων των αναμενόμενων 
μελλοντικών μερισμάτων. Αυτή είναι η λεγόμενη θεμελιακή ανάλυση (fundamental 
analysis). Με άλλα λόγια, η τιμή της μετοχής αντικατοπτρίζει τα τρέχοντα 
παραγόμενα κέρδη συν τις προσδοκίες ανάπτυξης. Η αντικειμενική θεμελίωση 
αναφέρεται σε παραμέτρους οι οποίες επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών: ποσοστό 
επιτοκίων, προσδοκίες ανάπτυξης, επενδυτικός κίνδυνος κ.τ.λ.

Μία άλλη ομάδα θεωριών βασίζεται στην ψυχολογική και κοινωνιολογική 
συμπεριφορά, όπως των “animal spirits” του Keynes. Σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες, 
η μορφοποίηση των τιμών των μετοχών δεν ακολουθεί κανέναν λογικό κανόνα 
αποτίμησης, αλλά περισσότερο εξαρτάται από τις συνθήκες ευφορίας, πεσιμισμού 
κ.τ.λ. που πρυτανεύουν την συγκεκριμένη περίοδο στην οικονομική κοινότητα και 
στην κοινωνία γενικά. Είναι αυτό το ψυχολογικό φαινόμενο που δίνει ελπίδα τους 
οπαδούς: όταν οι διαθέσεις δεν αλλάζουν συχνά και η αξία των κεφαλαίων των 
επενδυτών λαμβάνει υπόψη της την παρελθοντική εξέλιξη των τιμών των μετοχών. 
Κάποιος μπορεί να περιμένει ότι οι σωστές τιμές των μετοχών θα είναι σχετιζόμενες 
ή θα κινούνται σε επαναλαμβανόμενους κύκλους.

Η θεωρία της κερδοσκοπικής «φούσκας» μπορεί να προέλθει από την θεμελιακή 
ανάλυση και απασχολεί μία μεσαία ομάδα θεωρητικών, μεταξύ των δύο ανωτέρων 
και η οποία επιζητά την αξία της μετοχής, μέσω των συμπεριφορών και της εξέλιξης. 
Ο καθηγητής Olivier Blanchard ανέπτυξε την αλγεβρική έκφραση της κερδοσκοπικής 
«φούσκας», η οποία μπορεί να επιτευχθεί από την εξίσωση που χρησιμοποιείται 
συνήθως και από τους οπαδούς της θεμελιακής ανάλυσης (fundamentalists) . Απλά 
κάνει χρήση του γεγονότος ότι η εξίσωση έχει διάφορες λύσεις, μία εκ των οποίων 
είναι η θεμελιακή και μία άλλη είναι η θεμελιακή που συμπεριλαμβάνει και της 
κερδοσκοπική «φούσκα». Από την χρηστότητα της τελευταίας λύσεις, η αξία μίας 

μετοχής μπορεί να είναι μεγαλύτερη της θεμελιακής αξίας της (καθαρή παρούσα αξία 
όλων των μελλοντικών μερισμάτων) αν μία φούσκα αναπτύσσεται συνεχώς. Η οποία 
σε κάποια δεδομένη στιγμή μπορεί: α) συνεχίσει να αυξάνεται ή να β) σκάσει και να 
εξαφανιστεί. Για να αποφύγουμε την κοπιαστική χρήση των εξισώσεων, μπορούμε να
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φανταστούμε την «φούσκα» ως μία υπερ-εκτίμηση της αξίας της μετοχής : ένας 
επενδυτής πληρώνει σήμερα για μία μετοχή υψηλότερη τιμή, αν πιστεύει ότι η 
«φούσκα» θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Αυτή η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί, 
καθώς οι επενδυτές, λόγω της πίστης τους σε αυτήν την κερδοσκοπική «φούσκα» θα 
αναπτύσσονται, αναμένοντας στο μέλλον να βρουν αγοραστές πουλώντας την σε 
υψηλότερη τιμή, από αυτή που είχαν δώσει αρχικά. Οι «φούσκες» τείνουν να 
μεγαλώνουν σε περιόδους ευφορίας, όπου φαίνεται ότι η μόνη πιθανή πορεία της 
αγοράς είναι ανοδική. Αν και τελικά, έρχεται μία μέρα όπου σταματούν να υπάρχουν 
έμπιστοι επενδυτές και η «φούσκα» σπάει και εξαφανίζεται, γυρνώντας στην αρχική 

θεμελιώδης αξία της.

Αυτή η θεωρία είναι ελκυστική, καθώς επιτρέπει στην θεμελιώδη θεωρία να 
συνδυαστεί με την υπάρχουσα ανορθολογική συμπεριφορά (για τους 
fundamentalists) στην εξέλιξη της αξίας της μετοχής. Πολλοί αναλυτές 
χρησιμοποίησαν αυτή την θεωρία για να εξηγήσουν την αιτία της φοβερής πτώσης 
των τιμών των μετοχών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (19 Οκτωβρίου 1987).

Σύμφωνα με αυτή την εξήγηση, το σκάσιμο μίας «φούσκας», η οποία 
αναπτύσσονταν κατά τους προηγούμενους μήνες, προκάλεσε την κρίσης του 
Χρηματιστηρίου Αξιών. Μία πρόσφατη μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον 
καθηγητή, του Πανεπιστημίου του Yale, κος Shiller παρείχε επιπρόσθετες μαρτυρίες 
για την υποστήριξη της θεωρίας. Ο Shiller πήρε συνέντευξη από 1000 θεσμικούς και 
μη θεσμικούς επενδυτές. Οι επενδυτές, οι οποίες πούλησαν πριν την «Μαύρη 
Δευτέρα» (Black Monday) ανέφεραν ότι πούλησαν επειδή θεωρούσαν ότι οι μετοχές 
τους ήταν υπέρ-εκτιμημένες. Αν και, το πιο αξιοσημείωτο εύρημα είναι ότι το 90% 
των θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι δεν πούλησαν, ανέφεραν ότι και αυτοί 
θεωρούσαν ότι η αγορά ήταν υπερ-εκτιμημένη, αλλά ήλπιζαν ότι θα πουλήσουν πριν 
την μη αναστρέψιμη πτώση. Ανάμεσα στους μη θεσμικούς επενδυτές που δεν 
πούλησαν στην 19η Οκτωβρίου, περισσότεροι από το 60% δήλωσαν ότι και αυτοί 
πίστευαν ότι η αγορά ήταν υπερ-εκτιμημένη.

Αυτό το σκάσιμο της κερδοσκοπικής φούσκας, δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. 
Μπορούμε να βρούμε και άλλα παραδείγματα, όπως αυτό της Ισπανίας το 1974 και 
των Η.Π.Α. : το 1962 μεταξύ των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών και υψηλής 

τεχνολογίας και το 1970 μεταξύ των καινοτόμων επιχειρήσεων και μεταξύ των κοινών 
επιχειρήσεων. Το 1962 στην κρίση των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών, οι μετοχές 
άξιζαν λιγότερο από το 20%, απ' ότι το 1961. Η τιμή της μετοχής της IBM έπεσε από
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τα $600 το 1961, στα $300 το 1962. Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η φούσκα που 
αναπτύχθηκε το 1970 μεταξύ των καινοτόμων επιχειρήσεων : όπου αρκετές από 
αυτές έχασαν το 99% της αξίας τους, μέσα σε ένα διάστημα ενός έτους. Οι γνωστές 
κοινές επιχειρήσεις υπέφεραν δριμύ πτώση κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ’70: 
ο δείκτης PER της MacDonald’s από τις 83 μονάδες έπεσε στις 9, της Sony από τις 
92 μονάδες έπεσε στις 17 και της Polaroid από τις 90 μονάδες έπεσε στις 16.

Επίσης όλοι είμαστε γνώστες της ελληνικής σύγχρονης ιστορίας του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Αθηνών, βιώνοντας την κρίση του Σεπτεμβρίου του 1999 και η οποία έχει 
αφήσει ακόμη αντίκτυπο στην οικονομική κατάσταση των Ελλήνων. Όλοι πιστεύαμε 
ότι οι αξίες των μετοχών ήταν υπερ-εκτιμημένες, αλλά κανείς δεν είχε την διάθεση να 
σταματήσει αυτόν τον ξέφρενο ρυθμό της ανοδικής πορείας τους και να αναγνωρίσει 
ότι αναπόφευκτα βαδίζαμε προς την κρίση.

Η Αυεοικάνικη κοίση του Χοηυατιστηοΐου ΑΕιών (19291

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
______________ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ______________

Η κρίση του Ισπανικού XonuoTiortnoiou Αξιών (1987)

Οι κερδοσκοπικές φούσκες μπορούν να αναπτυχθούν και εκτός χρηματαγορών. Ένα 
αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι αυτό της «Ολλανδικής τουλίπας» στον 17° αιώνα.
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Όπου ξεκίνησε ένας αφύσικος περιορισμός στις τουλίπες, μετά την αυξανόμενη
μείωση της τιμής τους ............... και στο τέλος η τιμή της τουλίπας επανήλθε σε
φυσιολογικά επίπεδα, οδηγώντας πολλούς ανθρώπους στην οικονομική
καταστροφή. Επίσης υπήρξαν πολλές κερδοσκοπικές φούσκες και στην 
κτηματαγορά. Η ιστορία είναι πάντα ίδια: οι τιμές προσωρινά εκτοξεύονται προς τα 
πάνω και έπειτα επανέρχονται στα φυσιολογικά επίπεδα. Στην διαδικασία, πολλοί 
επενδυτές που πίστεψαν ότι η τιμή θα συνεχίσει να αυξάνεται, έχασαν πολλά 
χρήματα. Το πρόβλημα με αυτή την θεωρία, όπως και πολλές από τις οικονομικές 
ερμηνείες, είναι το ότι παρέχει μία μεγαλοφυής εξήγηση παρελθοντικών γεγονότων, 
αλλά είναι άχρηστη στην προσπάθεια πρόβλεψης των μελλοντικών τιμών των 
μετοχών. Γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε πως να εντοπίσουμε μία «φούσκα» και 
να προβλέψουμε την πορεία της. Αυτό απαιτεί την ικανότητα διαχωρισμού της αξίας 
της μετοχής, σε δύο συνθετικά στοιχεία (την θεμελιακή αξία της και την φούσκα) και 
την ικανότητα αναγνώρισης του αριθμού επενδυτών που πιστεύουν ότι αυτή η 
«φούσκα» θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Αυτό που μας υπενθυμίζει η θεωρία είναι 
ότι η «Φούσκα» υποοεί να ξεφουσκώσει οποιαδήποτε στινυή και η ιστορία έχει δείξει 
ότι οι «Φούσκες» τελικά σκάνε.

Η μόνη σίγουρη συνταγή για να αποφεύγουμε να παγιδευτούμε μέσα σε μία φούσκα, 
είναι να μην μπούμε μέσα σε αυτή :

Ποτέ να μην αγοράζουμε κάτι που μας φαίνεται ακριβό, ακόμα και αν μας το 
συμβουλεύουν οι «ειδικοί», οι οποίοι αναφέρονται σε εσωτερικές τάσεις και στην 
ανοησία και βιασύνη των άλλων επενδυτών.

18 14 Το υοντέλο εκτίυησηε του κεφαλαίου τγκ ιιάοκαο 
«The Brand Asset Valuator Model»

Κατά την διάρκεια των ετών, αρκετές μέθοδοι παρουσιάστηκαν για την εκτίμηση της 
αξίας της μάρκας. Πολλές από αυτές τις μεθόδους είχαν χρηματοοικονομική ή 
λογιστική βάση. Δεν είναι ξεκάθαρη η μαρτυρία ότι τα μοντέλα του μάρκετινγκ σχετικά 
με την εκτίμηση των καταναλωτών (consumer evaluation) και τον προσδιορισμό της 
αξίας της μάρκας είναι ανώτερα από τα χρηματοοικονομικά μοντέλα. Βέβαια, τα 

τελευταία φαίνεται να έχουν μία στατική προσέγγιση και επίσης οι διοικητικές εκδοχές 
που προήλθαν από έρευνα, βασιζόμενη στους οικονομικούς δείκτες, είναι 

περιορισμένες. Επίσης, μία περιορισμένου εύρους εστίαση στα χρηματοοικονομικά 
δεδομένα είναι πιθανό να αποδειχθεί πιο χρήσιμη για λογιστικούς σκοπούς ή όταν η
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επιχείρηση πρόκειται να πουληθεί (Murphy, 1989). Πιστεύεται ότι μια από της πιο 
εύστροφες και χρήσιμες μεθόδους βασιζόμενες στον καταναλωτή, είναι αυτή του 
Μοντέλου του Εκτιμητή του κεφαλαίου της μάρκας. (Brand Asset Valuator Model, 
Young & Rubicam, 2000). Αυτή η ενορατική, δυναμική και εστιαζόμενη στο 
μάρκετινγκ τεχνική εκτίμησης του καταναλωτή, αναπτύχθηκε από τους Young & 
Rubicam για την εκτίμηση της αξίας της μάρκας. Το μοντέλο δυναμικά 
αντιλαμβάνεται την αξία της μάρκας ως μία σύνθεση δύο συστατικών : της 
αντιλαμβανόμενης ποιότητας, της φήμης της επιχείρησης για τους καταναλωτές και 
της αντιλαμβανόμενης δυναμικής της επιχείρησης και πάλι από τους καταναλωτές. 

Τα πρότερα γεγονότα αυτών των δύο συστατικών είναι: το επίπεδο διαφοροποίησης 
της μάρκας (Differentiation), η σχετικότητα (Relevance) αυτής της διαφοροποίησης 
με τον καταναλωτή και η επακόλουθη εκτίμηση (Esteem), που εδραιώνεται στο 
μυαλό του καταναλωτή ως γνώση (Knowledge).

Πηνή: European Management Journal, dp.522. 2003

Ο παράγοντας της διαφοροποίησης, ή της αντιλαμβανόμενης ιδιαιτερότητας της 
μάρκας από μέρους του καταναλωτή (Agres & Dubitsky, 1996) προηγείται όλων των 
άλλων χαρακτηριστικών. Συνήθως υποστηρίζεται ότι η επιλογή του καταναλωτή και 
τα δυνητικά περιθώρια καθοδηγούνται από την διαφοροποίηση. Όταν εμφανίζεται για 
πρώτη φορά μία μάρκα, η διαφοροποίησή της θα προσδιορίσει την μάρκα αυτή και 
θα την ξεχωρίσει από τις άλλες. Καθώς οι μάρκες ωριμάζουν και άλλες 
ανταγωνιστικές μάρκες εμφανίζονται, βλέπουμε την παρακμή του παράγοντα της
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διαφοροποίησης. Αν και, ακόμα και μετά την προσέγγιση της ώριμης φάσης του 
κύκλου ζωής (life cycle), μία μάρκα μπορεί να περισώσει το επίπεδο 
διαφοροποίησής της ως αποτέλεσμα της καλής διαχείρισής της.

Η δημιουργία και η διατήρηση της σχετικότητας της διαφορετικότητας της μάρκας με 
τον καταναλωτή είναι το επόμενο βήμα. Η σχετικότητα μετρά της εκτίμηση από την 
μεριά της μάρκας προς τον καταναλωτή, με όρους του μείγματος μάρκετινγκ 
(marketing mix). Είναι ανάλογη η τιμή ; Διανέμεται σε μέρη που μπορεί να την βρει ο 
καταναλωτής ; Έχει την σωστή φόρμα ; Συσκευάζεται σωστά ; Η σχετικότητα και η 
διαφοροποίηση οδηγούν στην δυναμικότητα της μάρκας, η οποία αποτελεί έναν 
δείκτη μελλοντικής παρουσίας της μάρκας και υγείας της.

Η εκτίμηση θεωρείται ως ο τρίτος καθοριστικός παράγοντας της αξίας της μάρκας. Η 
εκτίμηση ορίζεται ως το σημείο μέχρι του οποίου ένας καταναλωτής διατηρεί την 
μάρκα. Σύμφωνα με τους Agree & Dubitsky (1996) η εκτίμηση είναι το αποτέλεσμα 
των καταναλωτικών αντιλήψεων της ποιότητας και της δημοτικότητας της μάρκας.

Αν μία μάρκα έχει εδραιώσει μία σχετική διαφορετικότητα και οι καταναλωτές την 
έχουν σε μεγάλη εκτίμηση, η γνώση της μάρκας έρχεται ως αποτέλεσμα. Γνώση είναι 
το πλαίσιο στο οποίο αυτό το μοντέλο υπονοεί ότι οι καταναλωτές είναι ενήμεροι της 
μάρκας και κατανοούν το τι αυτή πρεσβεύει.

Η γνώση δεν είναι ισοδύναμη της αναγνωρισιμότητας της μάρκας (brand awareness) 
και δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της διαφήμισης ή της δημοσιότητας.

Κύοοο-Ποιότητα τικ Μάοκαε

Πηνή: European Management Journal, ρρ.523, 2003
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Το δυναμικό πλέγμα (power grid) καθορίζει έναν κύκλο για την ανάπτυξη της μάρκας 
και παρέχει μία θεμελίωση των στρατηγικών αποφάσεων μάρκετινγκ. Με την έκθεση 
των δυνάμεων ή των αδυναμιών μίας μάρκας, δείχνει ποια στρατηγική πορεία θα 
οδηγήσει σε μία δυνατή στρατηγική θέση. Επιπλέον, βοηθά στην εξακρίβωση των 
ρόλων και των δυνητικών συνεισφορών του κάθε στοιχείου του μείγματος 
μάρκετινγκ. (Ch.Pahud Da Mortagas, Al.Van Rial, 2003)

1.8.2 Η ιστορία πιε afiac των υετόνων (shareholder value)

Τρία πράγματα δημιούργησαν το κατάλληλο κλίμα στο οποίο ο καλύτερος τρόπος 
διανομής της «αξίας των μετόχων» έγινε ένα σημαντικό θέμα: η επανένωση της 

δύναμης των επενδυτών, η μεγαλοπρεπής απόρριψη πολλών λογιστικών εκτιμήσεων, 
που θεωρούνταν ως αξιόπιστα μέσα για την αξιολόγηση των αποδόσεων και ένα 
πλήθος συμβουλευτικών επιχειρήσεων, πεινασμένων για νέες αποστολές και με

πληθώρα χρηστικών εργαλείων.
(McKinsey, 1996)

Η αποτίμηση είναι μία παλαιά μεθοδολογία της οικονομικής επιστήμης και με 
πνευματική προέλευση την μέθοδο της παρούσας αξίας του κεφαλαιακού 
προϋπολογισμού και την ανάπτυξη της αποτιμητικής προσέγγισης των Καθηγητών 
Miller και Modigliani, το 1963.

Χρήση της λέξης shareholder value στους Financial 
Times

Αριθμός αναφορών ανά έτος

Πηγή: “The Antidote”, ρρ.8, 1996)
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18 2 1 Η α£ία των υετόχων (shareholder value)

Ένας στόχος του μάρκετινγκ είναι η δημιουργία και η διαχείριση των κεφαλαίων που 
βασίζονται στην αγορά, για να παρέχουν την αξία των μετόχων. Η αξία της μάρκας 
επηρεάζει την ανάπτυξη των πωλήσεων, των λειτουργικών περιθωρίων κέρδους και 
είναι ένας από τους παράγοντες που καθοδηγούν την αξία. (Rappaport, 1998)

Μία μέθοδος καθορισμού της αξίας των μετόχων είναι μέσω της μέτρησης του δείκτη 
αγοραία / λογιστική αξίας (market to book ratio). Μία επιχείρηση παράγει πλούτο για 

τους μετόχους της μέσω της διασφάλισης της γνησιότητας της αγοραίας αξίας των 
ιδίων κεφαλαίων που είναι επενδυμένα στην επιχείρηση από τους μετόχους της και 
την υπερβάλλουσας αξίας τους έναντι της λογιστικής τους αξίας.

Μία ακόμα μέθοδος για την εκτίμηση της αξίας των μετόχων είναι αυτή της Συνολικής 
Απόδοσης των Μετόχων (Total Shareholder Return - TSR). Οι επενδυτές συχνά 
θεωρούν τον δείκτη ως τον μοναδικό σημαντικό μετρητή της επιχειρησιακής 
απόδοσης. Η συνολική απόδοση των μετόχων ισούται με τα μερίσματα και την 
αναγνώριση της αξίας της μετοχής. Αυτό που οδηγεί τα μερίσματα και την 
αναγνώριση της αξίας της μετοχής είναι τα πλεονασματικά διαθέσιμα. Η ικανότητα 
της επιχείρησης στην αύξηση των τιμών των μετοχών εξαρτάται από την ικανότητά 
της να παράγει συνεχώς πλεονασματικά ταμιακά διαθέσιμα στο μέλλον. Ένας τρίτος 
παράγων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης της αξίας των μετοχών είναι ο 
δείκτης κέρδη ανά μετοχή (earnings per share) . Ο δείκτης δείχνει τον μερισμό του 
κέρδους της επιχείρησης δια του αριθμού των εξαίρετων μετοχών της. Γνωστές και 
επιτυχημένες μάρκες συχνά πωλούνται σε υψηλή τιμή, με αντίστοιχα υψηλά 
περιθώρια κέρδους. Υψηλά περιθώρια κέρδους καταλήγουν σε υψηλό δείκτη κερδών 
ανά μετοχή.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
______________ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ______________
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Το Μοντέλο της μελλοντικής ταμιακής ροής 
(Discounted Future Cash Flow)
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2.1 Εισανωνικέε Παρατηρήσεις

Η αξία μιας επιχείρησης που σε ομαλή λειτουργία πραγματοποιεί κέρδη, είναι 
μεγαλύτερη από το άθροισμά των αξιών των στοιχείων που την αποτελούν. Η 
συνδυαστική οργάνωση ανθρώπινου δυναμικού και περιουσιακών στοιχείων σε ένα 
ενιαίο σύνολο, προσανατολισμένο σε ορισμένους σκοπούς και στόχους, είναι εκείνη 
η οποία αυξάνει την αξία των διαθέσιμων μέσων, δηλαδή της περιουσία της 
επιχείρησης. Η καθιέρωση της επιχείρησης στην αγορά, η απόκτηση «φήμης και 
πελατείας» αυξάνει ακόμα περισσότερο την αξία της επιχείρησης.

Είναι φανερό λοιπόν ότι, ο υπολογισμός της αξίας μιας επιχειρηματικής οντότητας, με 
βάση τα στοιχεία που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της, είναι ανεπαρκής. Και 
ακολούθως, πως το πιο κατάλληλο μέτρο για τη μέτρηση της αξίας μιας κερδοφόρας 
επιχείρησης είναι τα ίδια τα κέρδη της.

Πώς όμως θα χρησιμοποιηθούν τα κέρδη σε μια φόρμουλα υπολογισμού της αξίας ;

Ακολούθως επιδιώκεται η παρουσίαση του Μοντέλου της Μελλοντικής Ταμιακής 
Ροής και η θεμελιακή βάση του, τα βασικά στάδια εφαρμογής του, καθώς και οι 
προβληματικές και αμφισβητούμενες περιοχές του.

Επίσης παραθέτονται οι συστατικοί παράγοντες του μοντέλου, οι οποίοι είναι οι 
ελεύθερες ταμιακές ροές, η ανάλυση των ιστορικών αποδόσεων, το κόστος 
κεφαλαίου, η υπολειπόμενη αξία και ακολούθως η παρουσίαση της πρόβλεψης. Με 
παράλληλη ειδική αναφορά στην τεχνική και την καταλληλότητα των προβλέψεων.

2 2 Η θευελιακή Βάση του Μοντέλου πκ υελλοντικήε ταιιιακήε οοήε

Η αξία του κεφαλαίου είναι ίση με την παρούσα αξία όλων των μελλοντικών 
χρηματορροών, οι οποίες έχουν ως πηγή το ίδιο το αρχικό κεφάλαιο. Η διαφορά, για 
παράδειγμα, της αποτίμησης των ομολόγων και της αποτίμησης των μετοχών, είναι 
το ότι οι αναμενόμενες χρηματορροές των ομολόγων είναι από πριν γνωστές με 
σιγουριά, ενώ οι μελλοντικές ταμιακές ροές των μετοχών είναι συνήθως άγνωστες. Η 

σημανπκότητα των ταμιακών ροών οφείλεται στην αναπτυξιακή πορεία της εκάστοτε 
επιχείρησης, η οποία με τη σειρά της βασίζεται στον ρυθμό ανάπτυξης των 

πωλήσεων και στο περιθώριο κέρδους της. Συνεπώς, για την εκτίμηση μίας μετοχής,
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θα πρέπει να διενεργηθεί η αντίστοιχη πρόβλεψη της μελλοντικής κερδοφορία της 
επιχείρησης. (Hagerud, 2002)

Τα μοντέλα αποτίμησης, όπου καθορίζουν τα μελλοντικά αποτελέσματα μίας 
επιχείρησης, ονομάζονται θεμελιώδη ή μοντέλα αποτίμησης. Η ανάπτυξη μίας 
ρεαλιστικής πρόβλεψης, σχετικά με την μελλοντική αναπτυξιακή πορεία μίας 
επιχείρησης, αποτελεί μία εκτεταμένη προσπάθεια. Συμπερασματικά, τα θεμελιώδη 
μοντέλα αποτίμησης απαιτούν την γνώση της επιχείρησης από την μεριά του 
αναλυτή, καθώς και τις πιθανές εξελίξεις της αγοράς στην οποία αυτή 
δραστηριοποιείται. Για την αποφυγή αυτού του προβλήματος έχουν αναπτυχθεί 
διάφορες απλουστεύσεις. Κυρίως, αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούν δείκτες «κλειδιά» 
με σκοπό την περιγραφή την παρούσας οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και 
την αξία της. Γι' αυτό το λόγο, αυτά συνήθως αναφέρονται και ως αναφορικά μοντέλα 
αποτίμησης. (Hagerud, 2002)

Υπάρχουν διάφορα θεμελιώδη μοντέλα αποτίμησης. Κοινός παράγοντας αυτών είναι 
το ότι η αξία της επιχείρησης καθορίζεται από την παρούσα αξία των μελλοντικών 
ταμιακών ροών της, οι οποίες απορρέουν από την δράση της. Αυτά τα μοντέλα 
αποτίμησης διαιρούνται σε δύο κατηγορίες, μοντέλα μερισματικής προεξόφλησης και 
μοντέλα προεξόφλησης χρηματορροών. Οι διαφορά τους είναι το ότι τα πρώτα 
προεξοφλούν τα αναμενόμενα μερίσματα, ενώ τα δεύτερα προεξοφλούν τις 
ελεύθερες ταμιακές ροές, οι οποίες πρόκειται να προέλθουν από την δραστηριότητα 
της επιχείρησης. (Hagerud, 2002)

2.3 Παρουσίαση του Μοντέλου πκ Μελλοντικήε Ταυιακήε Ροήε.

Σήμερα, το μοντέλο της μελλοντικής ελεύθερης ταμιακής ροής (DCF) είναι το 
χρησιμοποιούμενο πιο συχνά ανάμεσα στους οικονομικούς αναλυτές όταν πρόκειται 
να αποτιμήσουν μία επιχείρηση. Είναι τεκμηριωμένο από έρευνες, ότι ποσοστό 
μεγαλύτερο του 50% των οικονομικών αναλυτών χρησιμοποιούν το μοντέλο των 
προεξοφλημένων ταμιακών ροών, όταν αποτιμούν αντικείμενα προς δυνητικά 
απόκτηση (Hult, 1998). Μία μελέτη των Absiye & Diking (2001), κατέδειξε ότι και οι 
επτά ανταποκρινόμενοι της μελέτης, οι οποίοι ήταν οικονομικοί αναλυτές, 
χρησιμοποιούσαν το μοντέλο της μελλοντικής ταμιακής ροής όταν διεξήγαγαν την 
αποτίμηση μίας επιχείρησης και τα υπόλοιπα μοντέλα αποτίμησης χρησιμοποιούνταν 
ως συμπληρωματικά της αρχικής αποτίμησης.
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Η μεθοδολογία των ττροεξοφλημένων ταμιακών ροών αναπτύχθηκε με στόχο την 
ανάλυση και την διασαφήνιση των μελλοντικών κερδών μιας επιχείρησης. Η θεωρία 
της πηγάζει από το ότι η αξία της επιχείρησης βασίζεται στα μελλοντικά οφέλη 
(κέρδη), τα οποία θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες της. Παραδοσιακά, τα κέρδη 
προβλέπονται βάση μίας ιστορικής πορείας ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, 
συνήθως 5 με 10 ετών, και ακολούθως αυτά προεξοφλούνται σε παρούσες αξίες με 
την χρήση ενός παράγοντα προεξόφλησης, ειδικού για την κάθε επιχείρηση. (Yegge, 
2001)

Αυτή η μέθοδος μαθηματικά απεικονίζεται με την εξίσωση:

PV = Σ CF ι 

1=1 (l+k)'

Όπου : PV είναι η παρούσα αξία 
CF είναι η ταμιακή ροή 
k είναι το ποσοστό προεξόφλησης

Η αξιοπιστία αυτού του μοντέλου προεξόφλησης βασίζεται σε δύο παράγοντες, στην 
αξιοπιστία του αριθμητή του κλάσματος - την προβλεπόμενη ταμιακή ροή - και στην 
αξιοπιστία του παρονομαστή του κλάσματος - το ποσοστό προεξόφλησης. 
Δυστυχώς, η εκτίμηση των προβλέψεων έχουν μία τάση να αποκλίνουν από τα 
πραγματικά νούμερα. Εάν συμβαίνει αυτό, η εκτιμώμενη αξία της επιχείρηση μπορεί 
και να αποδειχθεί λανθασμένη και η αποτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε λάθος 
συμπεράσματα και ακολούθως αποφάσεις.

ΓΓ αυτό το λόγο, στην ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μοντέλου πρόβλεψης είναι 
υπέρτατης σημασίας η πρόβλεψη της ταμιακής ροής, η οποία και θα χρησιμοποιηθεί 
για την αποτίμηση της επιχείρησης. (Hult, 1998)

3.1 Βασικά στάδια της εφαουονήο της αποτίμησης υε βάση την προεξόφληση των 
ταμιακών ροών

Τα βασικά στάδια της εφαρμογής μίας ακριβής αποτίμησης μέσω της προεξόφλησης 
των ταμιακών ροών:
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1. Ιστορική και Στρατηγική ανάλυση της επιχείρησης και του κλάδου

Εξέλιξη της κατάστασης αποτελεσμάτων και 
του Ισολογισμού
Εξέλιξη των παραγόμενων ταμιακών ροών της 
επιχείρησης
Εξέλιξη της χρηματοδότησης της επιχείρησης 
Ανάλυση της χρηματοοικονομικής υγείας 
Προσδιορισμός του κινδύνου της επιχείρησης

Εξέλιξη του κλάδου

Εξέλιξη της ανταγωνιστικής θέσης της 
επιχείρησης
Θέση των κύριων ανταγωνιστών 
Προσδιορισμός των οδηγών αξίας

2. Προοπτική των μελλοντικών ροών

Α. Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις

Κατάσταση αποτελεσμάτων και Ισολογισμού 
Ταμιακές Ροές παραγόμενες από την επιχείρηση

Επενδύσεις
Δανεισμός

Β. Στρατηγικές και ανταγωνιστικές 
προβλέψεις
Προβλέψεις της εξέλιξης του κλάδου
Προβλέψεις για την ανταγωνιστική θέση της 
επιχείρησης
Θέση των κύριων ανταγωνιστών
Γ. Συνέπεια των προβλεπόμενων ταμιακών 
ροών

3. Προσδιορισμός του κόστους κεφαλαίου (ζητούμενη απόδοση) 

Για κάθε επιχειρηματική μονάδα και για την επιχείρηση ως ολότητα

4. Καθαρή παρούσα αξία μελλοντικών ταμιακών ροών

Καθαρή παρούσα των ροών μετά την εφαρμογή του συντελεστή προεξόφλησης Αξία των ιδίων 
κεφαλαίων.

5. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Μέτρο σύγκρισης της λαμβανόμενης αξίας : σύγκριση με ομοειδείς επιχειρήσεις
Αναγνώριση της παραγόμενης αξίας
Σταθερότητα της παραγόμενης αξίας (χρονικός ορίζοντας)
Ανάλυση ευαισθησίας της αξίας σπς αλλαγές των θεμελιωδών παραμέτρων

Fernandez Pablo, 'Valuation using multiples. How do anafysts reach their conclusions?’ "(2002)

2.3.2 Προβληματικές Αμφισβητούμενες περιοχές

To μοντέλο των ττροεξοφλημένων ταμιακών ροών (DCF) είναι ένα μοντέλο το οποίο 
σχεδιάστηκε για να απεικονίσει την πραγματικότητα. Ακολούθως, ως τέτοιο από την 
φύση του αποτελεί μία απλοποίηση ή μία γενίκευση των αλληλεπιδράσεων και του 
περιβάλλοντος της πραγματικότητας. Έτσι, το μοντέλο είναι πιθανό να παρουσιάζει 

έμφυτα ελαττώματα και αδυναμίες. Με βάση την οικονομική βιβλιογραφία, οι 
συνήθεις αδυναμίες θα αναφερθούν ακολούθως.
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Αρχικά, υπάρχει η θεώρηση ενός συστήματος το οποίο βασίζεται στην αποτίμηση 
μίας επιχείρησης αποκλειστικά με την χρήση μελλοντικών δεδομένων. Οπως 
εκφράστηκε από τον Vick (2001) αυτό οδηγεί τον αναλυτή στην χρήση μίας σειράς 
υποθέσεων, οι οποίες τελικά μπορεί να αποδειχθούν τελείως λάθος. Οι μελλοντικές 
ταμιακές ροές μίας επιχείρησης δεν αποτελούν βεβαιωμένες χρηματορροές, αλλά 
παρόλα αυτά θα πρέπει να εκτιμηθούν. Με σκοπό της εκτίμηση αυτών των 
χρηματορροών ο αναλυτής πρέπει να προβεί σε αντικειμενικές προβλέψεις, οι οποίες 
αποτελούν ακόμη μία αδυναμία του μοντέλου.

Οπως ο Hamberg έχει εκφράσει:

Οταν οι μάνατζερ αναγνωρίζουν μία επενδυτική ευκαιρία κάνουν στατιστικές 
προβλέψεις με βάση τις πληροφορίες που έχουν στα χέρια τους. Ποτέ δεν μπορούν 
να εκτιμήσουν επακριβώς τις χρηματορροές, καθώς από την φύση τους είναι 
αβέβαιες. Η ιδέα του κινδύνου βασίζεται σε υποκειμενικές πιθανές κατανομές, και σε 
καμία περίπτωση αντικειμενικές. Ακόμη η θεμελιακή ανάλυση μίας επενδυτικής 
απόφασης, δεν είναι τίποτα άλλο από υποκειμενικές αντιλήψεις ενός αβέβαιου, 
αδιασάφητου μέλλοντος. Στην πραγματικότητα, εάν υπήρχε η δυνατότητα 
αντικειμενικού καθορισμού των μελλοντικών ταμιακών ροών είναι πιθανό το ότι καμία 
επίσημη αποτίμηση δεν θα πραγματοποιούνταν. Αυτό είναι ευδιάκριτο και στις 
εμπειρικές μελέτες οι οποίες καταλήγουν στο ότι: Είναι μόνο για περίπλοκα και πολύ 
αβέβαια ερευνητικά σχέδια όπου σημαντικά χρηματικά ποσά διεκδικούνται και όπου 
οι μάνατζερ πραγματικά εκτελούν μία τέτοια δομημένη ανάλυση (DCF). Αυτό μπορεί 
να αναφερθεί ως το παράδοξο της κατάρτισης κεφαλαιακού προϋπολογισμού. Στην 
πραγματικότητα οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούν τεχνικές κατάρτισης 
κεφαλαιακού προϋπολογισμού, για εκείνες τις περιπτώσεις όπου είναι δύσκολο να 
εφαρμοστούν. (Hamberg, 2000, σελ.286)

Μία παρόμοια άποψη έχει εκφραστεί από τον Benjamin Graham :

Οσο περισσότερο η εκτίμηση βασίζεται στα προσδοκώμενα του μέλλοντος - και 
λιγότερο σε φόρμες οι οποίες αποδεικνύονται από την παρουσία του παρελθόντος - 
τόσο περισσότερο είναι ευπαθής σε πιθανούς λανθασμένους υπολογισμούς και 
σοβαρά λάθη. Ένα μεγάλο κομμάτι της αποτίμηση θεμελιώνεται από έναν 

πολλαπλασιαστή ανάπτυξης, ο οποίος εξάγεται από μελλοντικά σχέδια, τα οποία 
διαφέρουν αξιοσημείωτα από την παρελθοντική παρουσία. Έτσι μπορεί να 
αναφερθεί ότι αναλυτές ασφαλειών σήμερα (έχει γραφτεί το 1973) υποχρεώνονται να
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γίνουν περισσότερο μαθηματικοί και επιστημονικοί σε ποικίλες περιπτώσεις όπου 
καταλήγοντας να γίνουν λιγότερο αποδοτικοί στην εξαγωγή της απαιτούμενης 
θεραπείας. (Vick 2001, σελ. 120)

Αυτές οι δύο απόψεις υπογραμμίζουν δύο προβληματικές περιοχές και οι οποίες 
πηγάζουν από την αβεβαιότητα των γενόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. 
Πρώτα, οι αναλυτές πρέπει να προβλέψουν το μέλλον μέσω της χρήσης κάποιων 
τεχνικών προβλέψεων. Έπειτα, κατά την πρόβλεψη του μέλλοντος ένα στοιχείο 
υποκειμενισμού προστίθεται στην αποτιμητική. Έτσι, το αποτέλεσμα του μοντέλου 
των προεξοφλημένων ταμιακών ροών δεν είναι αντικειμενικό, αλλά βασίζεται σε 
υποθέσεις και εκτιμήσεις οι οποίες γίνονται από τον αναλυτή.

Η υποκειμενικότητα του μοντέλου έχει μελετηθεί και από τον Vick (2001). Αυτός 
εξηγεί το ότι η εσωτερική αξία, η οποία θα προκύψει από τον εφαρμογή του μοντέλου 
των DCF είναι από την φύση της δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη στην αγορά. 
Επιπλέον, έχει αναφέρει την άποψη του Waoen Buffet, ένας από τους παγκοσμίως 
γνωστότερους επενδυτές, σχετικά με την εγγενής, εσωτερική αξία. Αυτός 

αναφέρεται στην εσωτερική αξία ως μία «απατηλή» αξία, αλλά πιστεύει ότι κάθε 
κεφάλαιο κατέχει μία πραγματική αξίωση, η οποία μπορεί να ανακαλυφθεί μέσω μίας 
ακριβής ανάλυσης. Παρόλα αυτά, υπογράμμισε το ότι η εσωτερική α£ία είναι 
υπερβολικά δύσκολη, βασανιστική και απολύτωο υποκειυενική. Εάν ήταν εύκολος ο 
εντοπισμός της εσωτερικής αξίας, οι αναλυτές θα συμφωνούσαν σχετικά με την αξία 
στην οποία μία επιχείρηση θα πρέπει να πουληθεί, αλλά μία τέτοια ομοφωνία είναι 
δύσκολο να συναντηθεί. (Vick, 2001)

Μία ακόμη αδυναμία που συναντάται στην οικονομική βιβλιογραφία έχει να κάνει με 
την ακρίβεια των προβλεπόμενων δεδομένων. Ο Hamberg (2001) δηλώνει το ότι η 
δυσκολία με την αποτίμηση μίας επιχείρησης δεν είναι η επιλογή του μοντέλου 
αποτίμησης, αλλά η εκτίμηση των μελλοντικών ταμιακών ροών. Αναφέρει ότι παρά 
την τελική επιλογή του εφαρμοζόμενου μοντέλου, η αξία της επιχείρησης μπορεί να 
αλλάξει πλήρως απλά με μία ελάχιστη αλλαγή του συντελεστή προεξόφλησης ή του 
αναμενόμενου ρυθμό ανάπτυξης των ταμιακών ροών. Αυτό δίνει έμφαση στην 
ακρίβεια των προβλέψεων.

Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται από τους Absiye & Diking, όπου ανέφεραν :
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Η εκτίμηση των ταμιακών ροών κυρίως σχηματίζεται στην πρόβλεψη, καθώς 
προεξοφλούμε τις μελλοντικές ταμιακές ροές. Το πιο σημαντικό στην αποτίμηση μίας 
επιχείρησης είναι η εκτέλεση μίας καλής πρόβλεψης. Το μοντέλο των 
προεξοφλημένων ταμιακών ροών είναι ένα μαθηματικό μοντέλο, εάν υπάρχει λάθος 
εκεί τότε θα υπάρξει και στην εξαγωγή του συμπεράσματος. (Absuye & Diking, 2002, 
σελ.ΙΒ)

Ο Abrahms (2001) φτάνει στο ίδιο συμπέρασμα σχετικά με την ανάλυση του 
μοντέλου αποτίμηση των προεξοφλημένων ταμιακών ροών. Το τελικό συμπέρασμά 

του είναι το ότι οι αναλυτές πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτική στην πρόβλεψη 
του ρυθμού ανάπτυξης και των συντελεστών προεξόφλησης. Αυτό το συμπέρασμα 
βασίζεται στο ότι αυτές οι περιοχές έχουν τον πιο βαθύ αντίκτυπο στην αποτίμηση. 
Επίσης γράφει ότι συνήθως οι αναλυτές αναλώνουν το μέγιστο των προσπαθειών 
τους στην πρόβλεψη των ταμιακών ροών και παραπλανόνται με την εφαρμογή 
ανεπαρκών προσπαθειών για την επιλογή του ρυθμού ανάπτυξης ή/και του 
συντελεστή προεξόφλησης.

Οι απόψεις των ανωτέρω συγγραφέων υποδηλώνουν το ότι κατά την διεξαγωγή μίας 
αποτίμησης, η πρόβλεψη είναι μία κύρια περιοχή εστίασης. Επιπλέον, δεν είναι η 
πρόβλεψη των ταμιακών ροών, για παράδειγμα η πρόβλεψη των προσχεδιασμένων 
καταστάσεων εισοδήματος και των ισολογισμών, στις οποίες θα πρέπει να 
εστιάσουμε. Η σημαντική περιοχή εστίασης είναι η πρόβλεψη των δεικτών 
ανάπτυξης, για παράδειγμα: πως η πρόσοδος, από τις ετήσιες πωλήσεις της 
αναλυόμενης επιχείρησης, θα αυξηθεί στο μέλλον.

Ανακεφαλαιώνοντας της συζήτηση σχετικά με τις προβληματικές περιοχές του 
μοντέλου των προεξοφλημένων ταμιακών ροών, έχουμε αναγνωρίσει δύο περιοχές, 
οι οποίες είναι σημαντικές: 1) Πώς να περιορίσουμε την υποκειμενικότητα των 
υποθέσεων και των εκτιμήσεων πίσω από μία αποτίμηση και 2) Πως μα κάνουμε μία 
ακριβής πρόβλεψη των μελλοντικών αποδόσεων των πραγματοποιούμενων 
πωλήσεων.

Υπάρχει πολύ μεγαλύτερος όγκος βιβλιογραφίας, τονίζοντας την σημαντικότητα της 
πρόβλεψης. Σύμφωνα με τον Bernstein (1996), ο οποίος αναφέρθηκε στις 
σημαντικές αρχές, οι προβλέψεις είναι από τις σημαντικότερες εισαγόμενες 
πληροφορίες που αναπτύσσουν οι μάνατζερ, με σκοπό την διευκόλυνσή τους στην
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διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Ουσιαστικά, κάθε σημαντικό εγχείρημα απαιτεί 
κάποιο βαθμό πρόβλεψης (Hanke et al, 2001).

2 4 Το Μοντέλου πκ υελλοντικικ ταυιακήε oohc Ποιο είναι και σε τι διαφέρει

Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμιακών ροών χρησιμοποιείται ευρύτατα και 
απαιτεί πολλούς υπολογισμούς. Η μεθοδολογία της μεθόδου έχει αναπτυχθεί με 
στόχο την ανάλυση της αξίας με βάση τα μελλοντικά αποτελέσματα μίας επιχείρησης. 
Προσπαθώντας να περιγράφουμε απλά το μοντέλο, μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι 

μέθοδοι αποτίμησής του μοντέλου λαμβάνουν υπόψη τα μελλοντικά κέρδη μίας 
επιχείρησης, συνήθως σε χρονικό ορίζοντα δέκα ετών. Αυτά τα κέρδη 
προεξοφλούνται σε παρούσες αξίες, οι οποίες υποδηλώνουν τα αναμενόμενα κέρδη 
εκφραζόμενα σε τωρινές νομισματικές αξίες. (Hult, 1998)

Το μοντέλο των προεξοφλημένων ταμιακών ροών χρησιμοποιείται ευρέως στις 
επιχειρήσεις (Copeland et al, 2000). Επιπρόσθετα ονομάζεται και αποτίμηση 
ελεύθερων ταμιακών ροών (free cash flow). Οι ελεύθερες ταμιακές ροές είναι οι 
σωστές χρηματορροές για την εφαρμογή αυτού του μοντέλου. Αυτό συμβαίνει καθώς 
αυτές αντανακλούν τις ταμιακές ροές που είναι αποτέλεσμα των επιχειρηματικών 
λειτουργιών, οι οποίες είναι στην διάθεση των κεφαλαιακών πιστωτών της 
επιχείρησης (firm’s capital claimers), οι οποίοι πιστωτές είναι οι δικαιούχοι των 
οφειλών και των ιδίων κεφαλαίων της. Η ελεύθερη ταμιακή ροή χαρακτηρίζεται ως η 
πραγματική επιχειρηματική λειτουργική ροή (true operational cash flow), η οποία και 
θα αναλυθεί ακολούθως.

Η λογική της μεθόδου είναι ότι ο επενδυτής δεν ενδιαφέρεται τόσο για τα λογιστικά 
κέρδη της επιχείρησης, όσο για τα ταμιακά πλεονάσματά της, που μπορεί είτε να τα 
εισπράξει, είτε να τα επανεπενδύσει. Τα ταμιακά πλεονάσματα μας ενδιαφέρουν μετά 
την πληρωμή των φόρων, δηλαδή ως καθαρό κέρδος (αμοιβή) του επενδυτή από την 
επένδυση.

Σύμφωνα με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμιακών ροών, η αξία μια 
επιχείρησης ισούται με την παρούσα αξία των ταμιακών πλεονασμάτων που 
αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε ορισμένο αριθμό ετών, συν την παρούσα αξία 
της υπολειμματικής αξίας της επιχείρησης στο τέλος του χρονικού ορίζοντα.
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Η αναγωγή των μελλοντικών πλεονασμάτων στο παρόν γίνεται με έναν συντελεστή, 
το ύψος του οποίου εξαρτάται από το μέγεθος των κινδύνων που αναλαμβάνει η 
συγκεκριμένη επιχείρηση.

Το μοντέλο αποτίμηση περιλαμβάνει τέσσερα σημαντικά στάδια, πριν την τελική 
εκτίμηση της αξίας (Copeland et at, 2000):

1. Ανάλυση των ιστορικών αποδόσεων
2. Πρόβλεψη της μελλοντικής απόδοσης
3. Εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου
4. Εκτίμηση της μετέπειτα συνεχιζόμενης αξίας

Κάθε ένα από αυτά τα στάδια θα ερευνηθεί στη συνέχεια.

2 4 1 Ανάλυση των “ελεύθερων ταυιακών ροών”

Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμιακών ροών διαιρεί τις ελεύθερες ταμιακές ροές 
σε δύο μέρη, συνολικές μεικτές ταμιακές ροές (gross cash flow) και συνολική μεικτή 
επένδυση (gross investments).

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
______________ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ______________

Ελεύθερη ταμιακή ροή

Συνολική Μεικτή Ταυιακή Ροή

+

+

Κέρδη προ τόκων και φόρων 
(ΕΒΓΤ - earnings before Interests and Taxes) 
Φόροι των κερδών προ τόκων και φόρων (ΕΒΓΤ) 
Διαφοροποίηση στα φορολογικό πρόσημα 
Λειτουργικό Κέρδος (NOPLAT)
Απόσβεση
Συνολική Μικτή Ταμιακή Ροή

Ελεύθερη ταμιακή ροή (συνέχεια)

Συνολική Μεικτή Επένδυση Αύξηση του λειτουργικού κεφαλαίου κίνηση
(Operating Working Capital)
Δαπάνες Μακροπρόθεσμων Κεφαλαίων 
(Capital Expenditures)
Δαπάνες σε «Φήμη και Πελατεία» (Goodwill) 
Αύξηση λοιπών καθαρών κεφαλαίων
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Το Λειτουργικό Κέρδος (NOPLAT) ονομάζεται αλλιώς και ως λειτουργικό εισόδημα, 
το οποίο εκτιμάται ως το ποσό που απεικονίζει τις καθαρές πωλήσεις μείον το 
συνολικό κόστος των πωληθέντων προϊόντων. Για την επίτευξη του λειτουργικού 
κέρδους, οι φόροι πάνω στο λειτουργικό εισόδημα αφαιρούνται. Αυτοί οι φόροι δεν 
είναι να είναι το ίδιο ποσό φόρων που δηλώθηκε στην φορολογική δήλωση.

Ακολούθως, οι ελεύθερες ταμιακές ροές ορίζονται ως:

Ελεύθερη ταμιακή ροή (συνέχεια)

Συνολική Μεικτή Ταμιακή Ροή 
- (Συνολική Μεικτή Επένδυση)

Ελεύθερη Ταμιακά Ροή

2 411 Η πρόβλεψη και ο έλεννοε των λονιστικών αοιθυών και των ελεύθερων 
ταυιακών ροών

Ένα σημαντικό διάσταση της αποτίμησης μίας επιχείρησης είναι η ποιότητα των 
προβλέψεων. Με μεταβλητές που χρειάζονται πρόβλεψη για τις προσεγγίσεις του 
Υπολειπόμενου Εισοδήματος και των Προεξοφλημένων Ταμιακών Ροών είναι 
διαφορετικές, το οποίο υπονοεί την εστίαση των οικονομικών αναλυτών σε 
διαφορετικά ζητήματα, όταν πραγματοποιούν την αποτίμηση της επιχείρησής τους 
σύμφωνα με την μία ή την άλλη προσέγγιση. Η Μέθοδος του Υπολειμματικού 
Εισοδήματος εστιάζεται στον δείκτη της απόδοσης της επένδυσης (ROE), ενώ η 
Μέθοδος των Προεξοφλημένων Ταμιακών Ροών εστιάζεται στις ελεύθερες ταμιακές 
ροές. Αρκετές πρόσφατες μελέτες έχουν εξετάσει την πρόβλεψη των κερδών και των 
ταμιακών ροών. Ο Plenborg (1996) ανακάλυψε ότι το υπόδειγμα των χρονολογικών 
σειρών των κερδών είναι σταθερό σχετικά με τις ποικίλες μετρήσεις ταμιακών ροών, 
συμπεριλαμβάνοντας των ελεύθερων ταμιακών ροών. Ο Shroff (1998) ανακάλυψε 
ότι τα κέρδη έχουν μικρότερη διαφοροποίηση και υψηλότερη συσχέτιση από ότι οι 
αποδόσεις και επίσης υψηλότερη προβλεψιμότητα των αποδόσεων έναντι των 
ταμιακών ροών. Τελικά, οι Dechow, Kothari και Watts (1998) ανακάλυψαν ότι τα 
τρέχοντα κέρδη από μόνα τους είναι η καλύτερη πρόβλεψη των μελλοντικών 
ταμιακών ροών από ότι η τρέχουσα ταμιακή ροή. Αυτά τα αποτελέσματα 
υποδεικνύουν ότι η λογιστική μεταφορά λογίζεται ως μία ιδέα που εξομαλύνει τις 
λογιστικά παρουσιαζόμενες μετρήσεις. Έτσι, μετρήσεις όπως τα κέρδη και η
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απόδοση της επένδυσης (ROE) είναι καλύτεροι δείκτες της μελλοντικής παρουσίας, 
από ότι οι μετρήσεις των ταμιακών διαθεσίμων.

Αυτά τα ευρήματα επίσης εξηγούν το γιατί η αρχική ιδέα, η οποία βασίζεται σε 
λογιστικά νούμερα και χρηματοοικονομικούς δείκτες, ενδείκνυται για την πρόβλεψη 
των λογιστικών αριθμών και των ελεύθερων ταμιακών ροών (Copeland et al.,1990, 
Stickney & Brown, 1999). Η απόδοση της επένδυσης είναι ο βασικός παράγοντας της 
προσέγγισης του υπολειπόμενου εισοδήματος και συνθέτεται από έναν αριθμό 
άλλων υπο-παραγόντων, όπως το περιθώριο κέδρους, η απόδοση του κεφαλαίου, τα 
τοκομερίδια και την χρηματοοικονομική μόχλευση. Οι Nissim και Penman, σχέδιασαν 
ένα πλαίσιο για την αποσύνθεση του ROE. Η προσέγγιση του υπολειπόμενου 
εισοδήματος εμπλέκεται με την ανάλυση των περισσότερων οικονομικών 
καταστάσεων. Η προσέγγιση των μελλοντικών ταμιακών ροών βασίζονται στην 
εκτίμηση των ταμιακών ροών και γΓ αυτό εστιάζονται στους παράγοντες που 
επηρεάζουν την ταμιακή ροή. Συχνά υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δυνάμεων της 
αξίας, που επηρεάζουν τις ταμιακές ροές, και των δεικτών που απασχολούνται στην 
ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων. Αν και, όταν μία πρόβλεψη βασίζεται στους 
καθοριστικούς παράγοντες μεταλλάσσεται από λογιστικά νούμερα σε ελεύθερη 
ταμιακή ροή, μερικές προφανείς συνδέσεις μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων και 
της προσέγγισης των προεξοφλημένων ταμιακών ροών χάνονται. Για παράδειγμα, 
οικονομικού αναλυτές σπάνια απασχολούνται με τον προϋπολογιστικό έλεγχο των 
ελεύθερων ταμιακών ροών. Από την άλλη, φαίνεται πιο πιθανό ο προϋπολογιστικός 
έλεγχος να βασίζεται σε λογιστικά νούμερα και να αθροίζεται σε 
χρηματοοικονομικούς δείκτες, οι οποίοι βασίζονται σε λογιστικά δεδομένα. Καθώς το 
πλαίσιο των προβλέψεων βασίζεται σε λογιστικές μεταφορές και ο προϋπολογιστικός 
έλεγχος σε λογιστικά νούμερα, φαίνεται λογική η εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης 
βασιζόμενη σε γνωστές έννοιες και δείκτες από την ανάλυση των οικονομικών 
καταστάσεων.

2 4 2 Ανάλυση των ιστορικών αποδόσεων

Το πρώτο ζήτημα για την αποτίμηση μίας επιχείρησης είναι η ανάλυση των ιστορικών 
αποδόσεών της. Η κατανόηση της ιστορικής παρουσίας μίας επιχείρησης παρέχει 
μία ουσιαστική αντίληψη για την ανάπτυξη και εκτίμηση των προβλέψεων της 
μελλοντικής παρουσίας της. Αυτό προϋποθέτει ότι, η επιχείρηση έχει παρελθόν, το 
οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντα. Η ανάλυση των ιστορικών αποδόσεων πρέπει 
να εστιαστεί στους παράγοντες «κλειδιά» μίας επιχείρησης. Αυτοί οι διαφορετικοί
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παράγοντες κλειδιά ονομάζονται μεταβλητές και η εκτίμηση του αν η επιχείρηση 
παράγει ή αναλώνει χρήματα προσδιορίζεται μέσω των ελεύθερων ταμιακών ροών.

2 4 3 ΠοόΒλειυη me υελλοντικήο απόδοσηο

Το κλειδί για την πρόβλεψη της μελλοντικής απόδοσης είναι η ανάπτυξη μίας 
άποψης σχετικά με τον τρόπο που θα λειτουργεί μία επιχείρηση στο μέλλον και 
πάντα σε σχέση με τους σημαντικότερους παράγοντες που είναι προσδιοριστικοί της 
αξίας της. Όπως είναι αναμενόμενο, το μέλλον δεν μπορεί να προβλεφθεί, αλλά μία 
προσεκτική ανάλυση μπορεί να αποδώσει την μελλοντική εξέλιξη.

2 4 4 Εκτίίίηση του κόστους του κεφαλαίου και τγκ υετέπειτα υπολειπόυενηο g£iac

Ακολούθως, θα παρουσιαστεί μία σύντομη περιγραφή δύο σημαντικών ζητημάτων 
για την διαδικασία αποτίμησης. Αυτά είναι η εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου (cost of 
capital), ο παρονομαστής της εξίσωσης των προεξοφλημένων ταμιακών ροών και η 
εκτίμηση την υπολειπόμενης αξίας (continuing value) ή τελικής αξίας (terminal value) 
όπως αλλιώς ονομάζεται. Και τα δύο ζητήματα είναι δύσκολο να εκτιμηθούν και 
επίσης και τα δύο είναι θέματα ευρείας μελέτης στην οικονομική βιβλιογραφία.

Η εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου
Οι επενδυτές αναμένουν να αποζημιωθούν για το κόστος ευκαιρίας μίας επένδυσης 
σε μία συγκεκριμένη επιχείρηση σε σχέση με μία άλλη παρόμοιου κινδύνου. Το 
μοντέλο την μελλοντικής ταμιακής ροής χρησιμοποιεί τον σταθμισμένο μέσο όρο του 
κεφαλαίου (weighted average cost of capital), ως ποσοστό προεξόφλησης, για την 
μετατροπή των αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών σε παρούσες αξίες. Ο 
σταθμισμένος μέσος όρος (WACC) είναι το μέσο κόστος το οποίο μία επιχείρηση 
αναμένει ότι θα αποδώσει στους κατόχους των χρεών και των κεφαλαίων της.

Η εκτίμηση της υπολειμματικής αξίας
Η προσέγγιση του μοντέλου των μελλοντικών ταμιακών ροών εκτιμά μία επιχείρηση 
μέσω της προεξόφλησης των ελεύθερων μελλοντικών ταμιακών ροών της. 
Πρόβλεψη διενεργείται για την εκτίμηση των αναμενόμενων ελεύθερων ταμιακών 
ροών, η οποία δεν μπορεί να είναι ακριβής και μακροπρόθεσμη. Γι' αυτό, η μέθοδος 
αποτίμησης διαιρεί τις αναμενόμενες χρηματορροές της επιχείρηση σε ξεχωριστές 
ελεύθερες ταμιακές ροές. Οι χρηματορροές με την σειρά τους παράγονται σε δύο 
περιόδους (Copeland et al, 2000, σελ.267) :
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Αξία = των ελεύθερων ταμιακών ροών +

της περιόδου πρόβλεψης

Παρούσα αξία

κατά τη διάρκεια

Παρούσα αξία
των ελεύθερων ταμιακών ροών 

μετά τη διάρκεια 
της περιόδου πρόβλεψης

Ο δεύτερος όρος της φόρμας είναι η υπολειπόμενη ή τελική αξία. Ορίζεται ως η αξία 
των αναμενόμενων ελεύθερων ταμιακών ροών, πέρα από την αναλυόμενη περίοδο 
πρόβλεψης.

2 4 5 Μελλοντικές ταιιιακές ροές και δανεισυός

Ένας σοβαρός λόγος που οδηγεί σε σοβαρές αποκλίσεις των αποτελεσμάτων με 
βάση το Μοντέλο της Μελλοντικής Ταμιακής Ροής είναι η δανειακή επιβάρυνση των 
επιχειρήσεων. Όσο μεγαλύτερη είναι η δανειακή επιβάρυνση της επιχείρησης, τόσο 
μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να μειωθούν δραστικά ή και να εξαλειφθούν τα κέρδη 
της σε περίπτωση κρίσης της αγοράς ή του κλάδου. Έτσι για υπερ-δανεισμένες, αν 
και κερδοφόρες επιχειρήσεις, ενδείκνυται η χρησιμοποίηση μεγαλύτερων 
συντελεστών προεξόφλησης που συνεπάγονται μικρότερη αξία για αυτές. Αν το 
αποπληθωριστικό επιτόκιο είναι 4%, ο εκτεταμένος δανεισμός μπορεί να κάνει 
αναγκαία της εφαρμογή συντελεστών προεξόφλησης από 7% μέχρι 12%, ανάλογα με 
το είδος της επιχείρησης.

2 4 6 Μελλοντικές ταιιιακές ροές και πληθωρισυός

Η μεταπολεμική εμπειρία πολλών ευρωπαϊκών κρατών και ιδιαίτερα της Ελλάδας, 
δείχνει ότι οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών ακολουθούσαν μια σταθερή 
ανοδική πορεία. Με την αναμενόμενη είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και την αναγκαιότητα πλήρωσης κάποιον κριτηρίων, μέσα σε αυτά και ο χαμηλός 
πληθωρισμός, πραγματοποιήθηκε μια πολύ σοβαρή και κοπιαστική προσπάθεια για 
την μείωση αυτού από το 16% στο ικανοποιητικό επίπεδο του 4%, χωρίς βέβαια να 
πάψουν να υφίστανται κατά καιρούς ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.

Ακολούθως, υπό συνθήκες πληθωρισμού γεννιέται το ερώτημα ποιες τιμές θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των ταμιακών ροών : εκείνες που 
αναμένεται να διαμορφωθούν στην αγορά και ενσωματώνουν τον πληθωρισμό ή
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σταθερές τιμές όμοιες με τις σημερινές; Είναι προφανές ότι στην πρώτη περίπτωση 
τα ταμιακά πλεονάσματα θα είναι μεγαλύτερα από ότι στη δεύτερη.

Ακολούθως, αποδεικνύεται ότι η προεξόφληση των πληθωριστικών ταμιακών 
πλεονασμάτων με ένα επιτόκιο που ενσωματώνει και τον αναμενόμενο πληθωρισμό 
(δηλαδή, ένα επιτόκιο που έχει σαν βάση τα πραγματικά επιτόκια της αγοράς) έχει το 
ίδιο αποτέλεσμα με την προεξόφληση των ταμιακών ροών που έχουν υπολογιστεί σε 
σταθερές τιμές με ένα αποπληθωριστικό επιτόκιο, σημαντικά μικρότερο από τα 
πραγματικά.

2.5 Παρουσίαση rnc πρόΒλειυίκ

Όπως ήδη έχει αναφερθεί ένα από τα βασικότερα σημεία της αποτίμησης μίας 
επιχείρησης είναι η πρόβλεψη της οικονομικής κατάστασής της. Για την ολοκλήρωση 
της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, θα πρέπει να προβλεφθεί η μελλοντική 
απόδοσή της. Αυτό είναι ένα από τα κρισιμότερα σημεία της διαδικασίας αποτίμησης, 
καθώς κανείε δεν απορεί υε σινουοιά να προβλέπει το υέλλον. Παρόλα αυτά, 
προσεκτική ανάλυση μπορεί να διαφωτίσει της αναπτυσσόμενη μελλοντική απόδοση 
της επιχείρησης. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει και το αντικειμενικό κομμάτι της 
πρόβλεψης.

Τα βασικότερα βήματα που απαιτούνται για την ανάπτυξη μίας οικονομικής 
πρόβλεψης είναι: (Copeland et al, 2000, σελ.233)

1. Προσδιορισμός του εύρους και του επιπέδου λεπτομέρειας της πρόβλεψης
2. Ανάπτυξη της στρατηγικής προοπτικής στην μελλοντική απόδοση της 

επιχείρησης
3. Μετασχηματισμός της στρατηγικής προοπτικής σε οικονομικές προβλέψεις. 

Δημιουργία καταστάσεων εισοδήματος, ισολογισμών, ελεύθερων ταμιακών 
ροών και παραγόντων «κλειδιά» για την αξία της

4. Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων για τα βήματα 2 και 3
5. Έλεγχος και συνολική πρόβλεψη εσωτερικής συνάφειας και ευθυγράμμισης 

με την στρατηγική προοπτική

Αυτά τα 5 βήματα πρόκειται να αναλυθούν ακολούθως, μετά την παράθεση 
εισαγωγικών παρατηρήσεων σχετικά με τις τεχνικές πρόβλεψης.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
_____________ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ_____________
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2.5.1 Εισανωνή otic τεχνικές πρόβλεψης

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές πρόβλεψης που χρησιμοποιούνται στην πράξη. Ο 
προσδιορισμός της απόφασης επιλογής μίας τεχνικής βασίζεται στα διαθέσιμα 
δεδομένα. Συχνά διαφορετικές τεχνικές συνδυάζονται με σκοπό την λήψη των 
καλύτερων αποτελεσμάτων. Οι διαφορετικές τεχνικές πρόβλεψης μπορούν να 
ταξινομηθούν σε τρεις ομάδες (Kinnear & Taylor, 1996). Ο ακόλουθος πίνακας 
παρουσιάζει τις ομάδες αυτές και μερικά παραδείγματα από τις πιο διαδεδομένες 
τεχνικές πρόβλεψης:

Ανασκόπηση των Μοντέλων ΠοόΒλεωης

Ποσοτικές Μέθοδοι 
(αντικειμενική πρόβλεψη)

Μέθοδος των χρονολογικών 
σειρών

Κινητός Μέσος 

Εκθετική Κατανομή 

Μαθηματικά Μοντέλα

Πηγή: Kinnear & Taylor (1996) & Nahmias (2001)

Αυτές είναι οι βασικότερες προσεγγίσεις επιχειρηματικών προβλέψεων, οι οποίες 
αναγνωρίζονται στην βιβλιογραφία. Η διαφοροποίησή τους βασίζεται στην θεμελίωση 
της πρόβλεψης, εάν βασίζεται στην ανθρώπινη κρίση ή απορρέει από την ανάλυση 
των δεδομένων. Η πρώτη προσέγγιση είναι ευρέως γνωστή ως υποκειμενική 
μέθοδος πρόβλεψης και η δεύτερη ως αντικειμενική μέθοδος πρόβλεψης.

Επίσης, οι ποιοτικές τεχνικές πρόβλεψης (qualitative forecasting techniques) 
απαιτούν οικονομική κρίση και βασίζονται αποκλειστικά ή κυρίως στην κρίση ή στην 
γνώμη των «ειδικών».

Κυρίως υπάρχουν τέσσερα μορφές οικονομικών αποφάσεων-κρίσεων, ο 
απολογισμός των πωλήσεων (sales force composition), η καταμέτρηση των τάσεων 
των καταναλωτών (costumer survey), το Συμβούλιο της γνώμης των διοικητικών 
στελεχών Qury of executive opinion) και η μέθοδος των Δελφών (Delphi method) 
(Nahmias, 2001). Σήμερα η χρήση τους είναι πολύ συχνή σε περιπτώσεις που δεν 
υπάρχουν ποσοτικοποιημένα δεδομένα. Όταν πραγματοποιούνται από μέλη με

Τυχαίες Μέθοδοι

Δείκτες καθοδήγησης

Οικονομετρική Πρόβλεψη 
(Μοντέλα Παλινδρόμησης)

Ποιοτικές Μέθοδοι 
(υποκειμενική πρόβλεψη)

Γνώμες των Διοικούντων

Απολογισμός πωλήσεων

Καταμέτρηση τάσεων 
αγοραστών και 
καταναλωτών

Μέθοδος των Δελφών
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υψηλό γνωστικό επίπεδο, οι ποιοτικές μέθοδοι μπορεί και παρέχουν μία λογική και 
καλή πρόβλεψη βραχυχρόνια, κυρίως λόγω της οικειότητας από την μεριά των 
ειδικών των ζητημάτων και τον προβλημάτων που εμπλέκονται. Το κυρίως 
πρόβλημα των ποιοτικών μεθόδων είναι ο προσδιορισμός των κατάλληλων 
εργαζομένων και η μετέπειτα ομοφωνία τους σε μία κοινή πρόβλεψη (Namvar, 2000).

Οι ποσοτικές τεχνικές πρόβλεψης (quantitative forecasting techniques) ή αλλιώς 
αντικειμενικές τεχνικές πρόβλεψης, χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους για την 
παραγωγή αποτελεσμάτων μέσω ιστορικών δεδομένων. Μερικές ποσοτικές μέθοδοι 
περιλαμβάνουν την χρήση δεδομένων από την επιχείρηση για την εξαγωγή των 
ανάλογων προβλέψεων, καθώς και αριθμητικούς δείκτες και πίνακες που εκδίδονται 
από τον κρατικό μηχανισμό ή από ιδιωτικά γραφεία προβλέψεων. Γενικά, οι 
ποσοτικές μέθοδοι προτιμούνται σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν τα κατάλληλα 
δεδομένα. (Namvar, 2000)

1Κ·;·ι ικά Μοντέλα Αποφάσεων

Μαθηματικός
Προγραμματισμός

Στοχαστικά Μοντέλα και 
Μοντέλα Πρόβλεψης

Λοιπά Μαθηματικά 
Μοντέλα

Γραμμικός Προγραμμαπσμός Μοντέλα Πρόβλεψης Κεφαλαιακά Προϋπολογιστικά 
Μοντέλα

Προγραμματισμός 
Ακέραιου Αριθμού

Μοντέλο Προσομοίωσης Επενδυτικά Μοντέλα

Μη γραμμικός 
Προγραμματισμός

Θεωρία Παιγνίων Μοντέλα Οικονομικού 
Σχεδιασμού

Μοντέλα Μεταφοράς Δέντρα αποφάσεων Προϋπολογιστικά
Μοντέλα

Η μέθοδος των χρονολογικών σειρών (time series technique) είναι η πιο δημοφιλής 
μέθοδος. Δύο βασικοί τύποι χρονολογικών σειρών είναι αυτός του κινητού μέσου 
(moving average) και της εκθετικής εξομάλυνσης (exponential smoothing). Οι 
κυριότερες υποθέσεις αυτών των μοντέλων είναι το ότι το μοτίβο του παρελθόντος θα 
συνεχιστεί και στο μέλλον. Η πληροφόρηση που θα προκόψει από το δείγμα θα 
χρησιμοποιηθεί για την εύρεση της αξίας της μεταβλητής πρόβλεψης.

Στην περίπτωση των οικονομετρικών μοντέλων, δεν είναι απαραίτητη η χρήση 
εξισώσεων παλινδρόμησης, αλλά ενός συνδυασμού εξισώσεων που περιγράφουν 
διαφορετικές σχέσεις. Τα οικονομετρικά μοντέλα επιτρέπουν, μέσω των εξισώσεων, 
την εκτίμηση όλων των αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών. Επιπροσθέτους, 
σύμφωνα με τους Rindyk & Rubinfeld (1991), αυτά τα μοντέλα μπορούν και να 
συμπεριλάβουν εξισώσεις που δεν είναι εκτιμητέες, όπως λογιστικές ταυτότητες
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(accounting identities) ή εμπειρικοί κανόνες συμπεριφοράς (behavioral rules of 
thumb).

Στην περίπτωση της πρόβλεψης των πωλήσεων, όπως στην περίπτωση του 
μοντέλου των προεξοφλημένων ταμιακών ροών, η διαφορά μεταξύ των 
χρονολογικών σειρών και των τυχαίων προβλέψεων έχουν τις ακόλουθες επιπλοκές. 
Καθώς η τεχνική των χρονολογικών σειρών εκτιμά μία μεταβλητή βασιζόμενη στην 
παρελθοντική τάση, όπως για παράδειγμα οι πωλήσεις, δεν λαμβάνει υπόψη τις 
τάσεις της οικονομίας και του κλάδου που πρόκειται να διαμορφωθούν στο μέλλον. 
Βέβαια αυτή η αδυναμία μπορεί ναι παρακαμφθεί με την συσχετισμένη πρόβλεψη, οι 
οποία είναι μία άλλη φάση της τυχαίας πρόβλεψης.

2 511 ΠοοΒληυατικέο πεpιoyέc στην διαδικασία επιλονικ τεννικικ ποόΒλειιιηο

Η πρόβλεψη είναι μικρής σημασίας για την διαδικασία αποτίμησης, εκτός εάν καθιστά 
ικανούς τους αναλυτές να κάνουν πιο ακριβής αποτίμηση. Επίσης αποτελεί ένα 
χρήσιμο εργαλείο μέσω της μείωσης της αβεβαιότητα του περιβάλλοντος. Η 
αβεβαιότητα αυτή μειώνεται με την προσπάθεια καθορισμού των μεταβλητών που 
επηρεάζουν τις εξαρτημένες μεταβλητές.

Είναι το παρελθόν ένα καλόε προάννελοε του υέλλοντοο : Αυτή είναι ένα κρίσιμο 
ζήτημα στην περίπτωση που η πρόβλεψη των μελλοντικών αποτελεσμάτων 
βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία. Η αντίληψη του οικονομικού περιβάλλοντος της 
επιχείρησης είναι θεμελιώδης για την επιλογή των κατάλληλων υποθέσεων (Link & 
Boger, 1990). Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται με την μελέτη των πωλήσεων ενός 
προϊόντων και την αντίληψη του τη θα επηρεαστεί περισσότερο στο μέλλον.

Μία απλή ανάλυση χρονολογικών σειρών πωλήσεων σε μία επιχείρηση είναι μία 
απλή μέθοδος για την πρόβλεψη των πωλήσεων σε μία ασταθής οικονομία. Καθώς 
οι μακροοικονομικές συνθήκες συνεχώς αλλάζουν είναι σημαντική η ικανότητα 
πρόβλεψης των τάσεων. Αυτές οι μέθοδοι ασχολούνται με παρελθοντικά νούμερα 
πωλήσεων και εμπλέκουν το γεγονός ότι οι μελλοντικές πωλήσεις κατά κάποιο 
τρόπο αντανακλώνται σε αυτά. Εάν τα δεδομένα του παρελθόντος επιδεικνύουν μία 
συνεχή αύξηση των πωλήσεων, αντίστοιχα η πρόβλεψη των πωλήσεων θα δείχνει 
μία συνεχή αυξητική τάση, παρά το γεγονός της ύφεσης της επιχείρησης (Hamberg, 
2000). Παρόλα αυτά, σε μία σταθερή οικονομία, μία απλή ανάλυση χρονολογικών 
σειρών μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Προϊόντα, όπως το γάλα, τα οποία είναι λιγότερο
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ευαίσθητα στον κύκλο ζωής της επιχείρησης (business cycle), μπορεί να 
αποδειχθούν κατάλληλα για την εφαρμογή της μεθόδου των χρονολογικών σειρών. 
Τέλος, η απόφαση του σχηματισμού ενός μονο-εξισωτικού μοντέλου ή ενός μοντέλου 
χρονολογικών σειρών συμβαίνει όταν είναι διαθέσιμα λίγα δεδομένα. Αν και, είναι 
λογική η εφαρμογή δύο ειδών μοντέλων, μονο-εξισωτικού και πολυ-εξισωτικού, με 
σκοπό την σύγκριση των σχετικών αποτελεσμάτων (Cooley, 1994).

Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η διεξαγωγή μιας πρόβλεψης δεν είναι μία 
μηχανική διαδικασία. Ένα ζωτικό στοιχείο της πρόβλεψης είναι η συστηματική έρευνα 
του περιβάλλοντος και η ανακάλυψη των τάσεών του. Αναλυτικές και μαθηματικές 
ικανότητες είναι σημαντικές για την ανάλυση των δεδομένων. Αυτό αποτελεί και την 
πιο χρονοβόρα και λεπτομερής διαδικασία της πρόβλεψης, αν και είναι μικρής 
σημασίας εάν ο αναλυτής εξετάζει ακατάλληλες πληροφορίες, ένα άσχετο πρόβλημα 
ή έχει παραβλέψει ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο είναι πέρα από το πεδίο και την 
ειδικότητά του. Ελλείψει πνοής και οράματος, η προσοχή μπορεί να εστιαστεί σε 
λάθος πράγματα και να οδηγηθούμε σε νοσηρά θεμελιωμένη αντίληψη του 
παρελθόντος. (Ibid)

Επιπροσθέτους, μερικές φορές υπάρχουν δυσκολίες στην ανεύρεση κατάλληλων και 
αξιόπιστων δευτερευόντων δεδομένων. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει παγίδες στην 
πρόβλεψη, χωρίς την γνώση του ερευνητή. ΓΓ αυτό είναι σημαντικό να γίνει 
αντιληπτό, ότι τα δευτερεύοντα δεδομένα δεν είναι πάντα αξιόπιστα. (Halvorsen, 
2001)

Κριτική της πολυπλοκότητας

Συχνά δηλώνεται ότι το ραφινάρισμα των τεχνικών κεφαλαιακού προϋπολογισμού 
είναι άχρηστο, καθώς η βασική χρησιμοποιούμενη πληροφόρηση είναι αναξιόπιστη. 
Υποστηρίζεται ότι οι εκτιμήσεις των χρηματορροών είναι μόνο υποθέσεις και η χρήση 
οποιοσδήποτε μεθόδου εκτός αυτής του απλοποιημένου κεφαλαιακού 
προϋπολογισμού (simplest capital budgeting) είναι μία μάταια προσπάθειας επιλογής 
των νικητών από ένα φυλλάδιο στοιχημάτων ιπποδρόμου. (Elton & Gruber, 1995)

Προτείνεται, η υπερβολική πίστη στα πολύπλοκα μοντέλα πρόβλεψης να 
χαλιναγωγηθεί με προσοχή. Επίσης είναι σημαντική η εκτίμηση και η έρευνα των 
μεταβλητών που χρησιμοποιούνται. Καθώς, τα μοντέλα γίνονται πολυπλοκότερα, 
έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σμίκρυνσης των αποτελεσμάτων. (Ibid)
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Ο Vick (2001) είναι ακόμη ένας συγγραφέας που γράφει για το θέμα την 
πολυπλοκότητας των μοντέλων αποτίμησης. Καθώς οι επενδυτές βασίζονται σε 
μαθηματικά συστήματα, όπως το μοντέλο DCF, όταν εκτιμούν μετοχές υποβάλλονται 
σε μαθηματικά προβλήματα. Έτσι πρώτον, μπορεί να περιπλέξουν τα πράγματα και 
επομένως τα μοντέλα να γίνουν οι χειρότεροι εχθροί τους καθώς όσο περισσότερες 
μεταβλητές εισάγουν, τόσο πιο συχνά το μοντέλο θα αποτυγχάνει. Και δεύτερον, 
επειδή η πιθανότητα του λάθους πολλαπλασιάζεται με την εισαγωγή περισσότερων 
λεπτομερειών στην ανάλυση. ΓΓ αυτό ο Vick συμβούλεψε την αποφυγή της χρήσης 
των μοντέλων που βασίζονται σε αριθμητικές μεταβλητές και ιδιαίτερα των μοντέλων 
που βασίζονται σε μελλοντικές προβλέψεις.

Υπεράσπιση της πολυπλοκότητας

Είναι αλήθεια ότι σε πολλές περιπτώσεις αξιόπιστες εκτιμήσεις των μελλοντικών 
ταμιακών ροών είναι δύσκολο να επιτευχθούν. Εάν είναι δύσκολη η πρόβλεψη του 
αποτελεσμάτων μίας επένδυσης με σιγουριά και εάν η επένδυση είναι μεγάλη, η 
χρήση μίας προσεκτικής και συγκριτικής ανάλυσης είναι δικαιολογημένη, παρά το ότι 
μπορεί να είναι περίπλοκη και δαπανηρή. (Beirman & Smidt, 1993)

Ο Vick υπερασπίστηκε τους μάνατζερ που χρησιμοποιούν πολύπλοκα μοντέλα 
πρόβλεψης:

Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους επενδυτές για την επιθυμία ποσοτικοποίησης 
και την καχυποψία τους. Παράγων «κλειδί» της διαχείρισης του κινδύνου είναι η όσο 
το δυνατόν μείωση της αβεβαιότητα από μία πιθανή εξαγορά. Για παράδειγμα, εάν η 
ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι οι πωλήσεις της επιχείρησης τείνουν να 
αυξηθούν κατά 5%, κάθε φορά η προβλεπόμενη απόδοση θα πρέπει να μειώνεται 
κατά 0,25%, και έτσι με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μία κάποια μείωση στην 
αβεβαιότητα της πρόβλεψης. Οπλισμένοι με τέτοιου είδους πληροφόρηση, μπορούμε 
να έχουμε καλύτερη πιθανότητα πρόβλεψης της μελλοντικής πορείας των πωλήσεων 
και των κερδών. (Vick, 2001, σελ.88)

Ο συγγραφέας φανερώνει μία κριτική στάση απέναντι στην χρησιμοποίηση των 
προβλεπόμενων δεδομένων. Καθώς είναι πάντα καλύτερο να είναι κανείς 
σκεπτικιστής και να αμφισβητεί τα αποτελέσματα μίας πρόβλεψης, λόγω της 
αβέβαιης φύσης τους.

66/147



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ

2 5 12 Πωο να επιλέΕεκ το υοντέλο ποόθλειυηε

Η επιλογή του τύπου του μοντέλου που θα αναπτυχθεί για την πραγματοποίηση μίας 
πρόβλεψης περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρόνου, ενέργειας, κόστους και 
επιθυμητής ακρίβειας της πρόβλεψης. Η κατασκευή ενός πολυ-εξισωτικού μοντέλου, 
μπορεί να απαιτεί μεγάλο κόστος σε χρόνο και χρήμα σε σχέση με ένα μονο- 
εξισωτικό μοντέλο, όπως αυτό της εκθετικής εξομάλυνσης (exponential smoothing) 
και του κινητού μέσου (moving average). Τα κέρδη από την επιλογή ενός πιο 
περίπλοκου μοντέλου μπορεί να περιλαμβάνουν μεγαλύτερη κατανόηση των 
σχέσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η ικανότητα περαίωσης καλύτερων 
προβλέψεων. Αλλά αυτά τα οφέλη μπορεί να είναι απαγορευτικά βάσει του κόστους 
και των δυσκολιών που απορρέουν. (Rindyk & Rubenfeld, 1996)

Κατά την απόφαση του μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί, οι απαιτήσεις για την 
προβλεπόμενη κατάσταση θα πρέπει να εναρμονιστούν με τα χαρακτηριστικά των 
μεθόδων αποτίμησης, κατά τον καλύτερο τρόπο. Πριν την απόφαση σχετικά με το 
ποιο μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί πρέπει κάποιος να αναρωτηθεί τα εξής :

□ Ποιος είναι ο σκοπός του μοντέλου - πως πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα 
αποτελέσματα;

□ Ποιες είναι οι μεταβλητές και οι συνδέσεις που θα χρησιμοποιηθούν στο 
σύστημα για την εξαγωγή της πρόβλεψης ;

□ Πόσο σημαντική είναι η ιστορική ανάπτυξη για την πρόβλεψη της μελλοντικής 
ανάπτυξης;

Σύμφωνα με τον Edlund et al (1999), μερικοί από τους σημαντικότερους παράγοντες 
επιλογής του εφαρμοζόμενου μοντέλου είναι οι ακόλουθοι:

> Ο χρονικός ορίζοντας της πρόβλεψης
> Η μορφή των δεδομένων
> Τα κόστη
> Η ανάγκη ακρίβειας
> Επίπεδο των λεπτομερειών
> Πρόσβαση στα δεδομένα
> Φιλικότητα προς τον χρήστη

Συμπερασματικά, αναφέρουμε ότι αυτοί είναι οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για την απόφαση του ποιο μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί για την συγκεκριμένη
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περίπτωση. Στην ανάλυση, αυτά θα εξεταστούν κατά την ανάλυση των τρόπων 
βελτίωσης της τεχνικής των προεξοφλημένων ταμιακών ροών.

ΑνάπτυΕη cv6c μοντέλου ποάβλειιιικ 
και γοήση του στο υοντέλο οπστίυηση PCF

Πηγή: Modification of Thomas, 1997

2.5.2 Ποοσδιορισυόο του εύοουο και του επιπέδου λεπτουέοειαε πκ πρόβλεψίκ

Η πρόβλεψη συναλλάσσεται με το μέλλον. Όσο μεγαλύτερη είναι το διάστημα της 
προβλεπόμενης περιόδου που χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή του μοντέλου 
πρόβλεψης, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυσκολία πραγματοποίησης της πρόβλεψης, 
καθώς και το ρίσκο διαφοροποίησης μεταξύ των προβλεπόμενων και τελικών 
πραγματοποιούμενων μεγεθών. Οι προβλέψεις, τυπικά, διαιρούνται σε τρία χρονικά 
πλαίσια, μακρύ, μεσαίο και βραχύ.

Οι βραχυχρόνιες προβλέψεις καλύπτουν το άμεσο μέλλον και χρησιμοποιούνται σε 
περιπτώσεις που έχουμε να κάνουν με θέματα ημερήσιας ή εβδομαδιαίας
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δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Συνήθως, μία βραχυχρόνια περίοδος καλύπτει 
το διάστημα ενός ή δύο μηνών.

Μία μέσης διάρκειας πρόβλεψη συνήθως καλύπτει περίοδο ενός ή δύο μηνών, έως 
ενός έτους και γενικώς σχετίζεται με το ετήσιο πλάνο παραγωγής.

Οι μακροχρόνιες προβλέψεις αφορούν διαστήματα μεγαλύτερα του ενός ή των δύο 
ετών. Χρησιμοποιούνται κυρίως για τον σχεδιασμό παραγωγής νέων προϊόντων, την 
επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας ενός εργοστασίου ή την αιτιολόγηση μίας 
μακροχρόνιας χρηματοδότησης.

Προτείνεται (Copeland et al, 2000 και Hanke et al, 2001), η χρήση μία περιόδου 
πέντε έως δεκαπέντε ετών, όταν πραγματοποιούμε μία πρόβλεψη. Έτσι η πρόβλεψη 
θα πρέπει να έχει τέτοια χρονική διάρκεια, ώστε η προβλεπόμενη ανάπτυξη της 
επιχείρησης να είναι κοντά στον ρυθμό ανάπτυξης της περιβάλλουσας οικονομίας, ο 
οποίος απεικονίζεται από την ανάπτυξη του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ).

Η χρήση μίας βραχυχρόνιας περιόδου, τριών ή πέντε ετών, τυπικά θα έχει ως 
αποτέλεσμα την υπο-εκτίμηση της επιχείρησης. Καθώς η ακρίβεια των προβλέψεων 
ελαττώνεται με το χρόνο, η πρόβλεψη συνήθως αναλύεται σε δύο περιόδους.

2 5 2 1 Ο ypoviKQC οοίζονταο νια την ανανωνή των κερδών

Παράγοντες που καθορίζουν το εύρος του χρονικού ορίζοντα της προεξόφλησης 
είναι το είδος της επιχείρησης, η σταθερότητα των οικονομικών συνθηκών, η 
κατάσταση της αγοράς κεφαλαίου και άλλοι.

Εξαιτίας των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών και των γρήγορα μεταβαλλόμενων 
οικονομικών συνθηκών, η συντηρητική εκτίμηση υπαγορεύει ένα χρονικό ορίζοντα 5 
έως 10 ετών ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. Μετά τον ορίζοντα αυτό, θεωρείται 
ότι τα κέρδη της επιχείρησης είναι απρόβλεπτό και παρέρχονται από νέες 
δραστηριότητες και όχι από την εκμετάλλευση του παλαιού και συνήθως 
απαξιωμένου δυναμικού της.

Για ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων είναι επιτρεπτό γα γίνονται προβλέψεις για τα 
πλεονάσματα περισσοτέρων ετών. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν κάποια μονοπωλιακά 
χαρακτηριστικά και το προϊόν τους δεν έχει άμεσα υποκατάστατα. Παράδειγμα
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τέτοιων περιπτώσεων αποτελούν τα μεταλλεία και τα εργοστάσια 
ηλεκτροπαραγωγής.

Μέγεθος δείγματος και χρονικός ορίζοντας

Η προβληματική της εύρεσης των απαραίτητων δεδομένων είναι προφανής κατά την 
διάρκεια συλλογής τους. Στατιστικά ένα δείγμα από τουλάχιστον 30 με 40 
παρατηρήσεις από κάθε μεταβλητή είναι ικανό να δημιουργήσει τις απαραίτητες 
υποθέσεις. Η περίοδος εκτίμησης μπορεί να οριστεί σε 6 χρόνια, το οποίο με την 
χρήση τριμηνιαίων δεδομένων, σημαίνει την συλλογή εικοσπεσσέρων (24) 
παρατηρήσεων. Επιπροσθέτους, μία περίοδος ex ante χρησιμοποιείται για τον έλεγχο 
του κατασκευαζόμενου μοντέλου πρόβλεψης. Η πρόβλεψη περικλείει και την εκτίμηση 
πέρα από τον χρόνο αυτής και της περιόδου ex ante. Οι αξίες των ανεξάρτητων 
μεταβλητών θα πρέπει να καλύψουν ολόκληρη την περίοδο πρόβλεψης (Pindyk & 
Rybenfeld, 1991). Μία πρόχειρη περίοδο πρόβλεψης μπορεί να επεκταθεί σε 6 
χρόνια (για παράδειγμα το έτος 2002 είναι το αρχικό έτος πρόβλεψης).

Εκτιυώυενεε περίοδοι σε ιιίο διαδικασία ποόΒλεωπε

Εκημώμενη Περίοδος Προβλεπόμενη
περίοδος πριν την πρόβλεψη περίοδος

tl Ώ. e t4

1987 1996 2002 2007
estimation period ex-ante forecast ex post forecast

Σε περίπτωση ιδανικών συνθηκών, η εκτιμώμενη περίοδος και η ex-ante περίοδος (η 
αλλιώς περίοδος χωρίς δείγμα), δεν πρέπει να παρουσιάζουν επικάλυψη. Εξαπίας 
των περιορισμών των δεδομένων, αυτό μπορεί να μην είναι πιθανό. Βέβαια αυτό 
μπορεί και να έχει αντίκτυπο στο μοντέλο πρόβλεψης και την παραγωγή καλύτερων 
αποτελεσμάτων.
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2.5.3 Στοατηνικές προοπτικές

Για την εκτίμηση των μελλοντικών ελεύθερων ταμιακών ροών, ο αναλυτής θα πρέπει 
να εκτελέσει μία θεμελιακή ανάλυση. Αυτή η ανάλυση βασίζεται στην εύρεση των 
δυνατοτήτων και των αδυναμιών των λειτουργιών μίας επιχείρησης και στην 
συσχέτιση αυτών με την αξία της επιχείρησης. Η θεμελιακή ανάλυση αποτελείται από 
έναν συνδυασμό στρατηγικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Η στρατηγική 
ανάλυση αποβλέπει στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης επιχείρηση, μετόχων και 
ανταγωνιστών στο μέλλον. Η χρηματοοικονομική ανάλυση βασίζεται σε ιστορικά 
δεδομένα, τα οποία και θα επεκταθούν στο μέλλον με στόχο τον καθορισμό των 
ελεύθερων ταμιακών ροών. (Hamberg, 2001)

Είναι σχεδόν αδύνατο, να διεξαχθεί μία καλή χρηματοοικονομική ανάλυση, χωρίς μία 
στρατηγική ανάλυση. Αυτό συμβαίνει από το γεγονός ότι τα ιστορικά ταμιακά 
διαθέσιμα θα πρέπει να κατανοηθούν υπό το πρίσμα του ιστορικού ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος και των μελλοντικών αλλαγών του περιβάλλοντος αυτού, οι οποίες και 
θα προκαλέσουν αλλαγές στις μελλοντικές ελεύθερες ταμιακές ροές της 
επιχειρηματικής μονάδας. (Ibid)

Στρατηγική Ανάλυση - Ο Copeland et al (2000) μελετά το πώς θα 
πραγματοποιηθεί μία στρατηγική ανάλυση και πως αυτή θα επιδράσει στην 
στρατηγική προοπτική της επιχείρησης. Λέγεται ότι η ανάπτυξη μίας τέτοιας 
προοπτικής σημαίνει την κατασκευή μίας αληθοφανής ιστορίας σχετικά με το μέλλον 
μίας επιχείρησης. Αυτή η ιστορία θα πρέπει να βασιστεί στην στρατηγική ανάλυση 
της επιχείρησης και του κλάδου που αυτή ανήκει. Επιπροσθέτους, έχει διαπιστωθεί 
ότι η αξία της επιχείρησης καθοδηγείται από το κατά πόσο και για πόσο διάστημα 
αυτή είναι ικανή να έχει κέρδη, υπερβάλλοντα του κόστους ευκαιρίας. Για την 
επίτευξη αυτού, οι εταιρείες πρέπει να κάνουν χρήση του αντανωνιστικού 
πλεονεκτήυατος που τυχόν διαθέτουν. Η έλλειψη αυτού του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος σε έναν κλάδο θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις να έχουν ως απόδοση 
μόνο το κόστος κεφαλαίου τους.

2 5 4 Οικονουικές προβλέψεις

Μετά την διεξαγωγή της στρατηγικής ανάλυσης, αυτή θα πρέπει να μετασχηματιστεί 
σε οικονομική πρόβλεψη. Η διαδικασία μεταλλαγής της στρατηγικής ανάλυσης σε 
οικονομική πρόβλεψη ονομάζεται χρηματοοικονομική ανάλυση (financial analysis).
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Το μείγμα της στρατηγικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης θα πρέπει να οδηγήσει 
στην πρόβλεψη των μελλοντικών ταμιακών ροών.

Πρώτα, θα μελετηθούν οι πωλήσεις, ως ένας παράγοντας κλειδί για την αποτίμηση 
μίας επιχείρησης. Επιπλέον, θα περιγράφει η ανάπτυξη μίας οικονομικής πρόβλεψης 
και η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της τελικής αξίας της 
επιχείρησης.

Πωλήσεις
Πωλήσεις ή όπως αλλιώς ονομάζονται, έσοδα πωλήσεων, τζίρος, καθαρές 
πωλήσεις, καθαρή πρόσοδος ή απλά έσοδα, είναι το εισόδημα από την πώληση 
αγαθών και υπηρεσιών, μείον το κόστος που σχετίζεται με τις πωλήσεις αυτές, όπως 
το κόστος πωληθέντων.

Οι πωλήσεις είναι ένας αρχικός παράγοντας «κλειδί», καθώς χωρίς καταναλωτές και 
πωλήσεις δεν μπορεί να προστεθεί καμία αξία στους οργανισμούς. Οι περισσότεροι 
τομείς της επιχείρησης έχουν επίδραση στις πωλήσεις, όπως η παραγωγική 
διαδικασία, η έρευνα και ανάπτυξη, η διαφήμιση κ.α. Έτσι ως αποτέλεσμα έχουμε τις 
πωλήσεις ως στοιχείο «κλειδί» στην διαδικασία αποτίμησης μίας επιχείρησης. Μία 
αξιόπιστη μέτρηση των πωλήσεων αποτελεί θευελιακή λίθο για την επίτευξη μίας 
αμερόληπτης και σωστής εκτίμησης της αξίας της. (Colley, 1994)

Η πρόβλεψη των μελλοντικών πωλήσεων είναι το αρχικό σημείο ενός οικονομικού 
σχεδιαστικού μοντέλου, και αυτό καθώς οι πωλήσεις επηρεάζουν το μέγεθος όλων 
των οικονομικών μεταβλητών. Μία αύξηση των πωλήσεων, επηρεάζει και τα δύο 
μέρη του ισολογισμού, καθώς και όλα τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων. 
Αν οι πωλήσεις προβλεφθούν υψηλότερα, χρήματα θα δεσμευτούν σε κεφάλαια τα 
οποία δεν έχουν οικονομική απόδοση. Αν οι πωλήσεις εκτιμηθούν χαμηλότερα, η 
επιχείρηση θα χάσει ευκαιρίες δημιουργίας κερδοφόρων συναλλαγών, καθώς και 
μερίδιο της αγοράς της. Έτσι, επιπρόσθετα της πρόβλεψης των πωλήσεων, είναι 
σημαντικό να εκτιμηθεί κατά πόσο η πρόβλεψη αυτή μπορεί να αποδειχθεί 
λανθασμένη. Αυτό το μέρος της διαδικασίας πρόβλεψης ονομάζεται ανάλυση 
ευαισθησίας (sensitivity analysis) και ανάλυση προσομοίωσης (simulation analysis). 
(Cooley, 1994)

Η πρόβλεψη των πωλήσεων μπορεί να βασίζεται σε μία εσωτερική ή μία εξωτερική 
ανάλυση. Η προβληματική μίας εσωτερικής ανάλυσης είναι το ότι αυτή
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πραγματοποιείται από τους μάνατζερ μίας επιχείρησης και αυτοί τείνουν να 
παραβλέπουν σημαντικές τάσεις της οικονομίας και της επιχείρησης. Με μία 
εξωτερική προσέγγιση, οι οικονομικοί αναλυτές κάνουν προβλέψεις σχετικές με την 
οικονομία, καθώς και τις μελλοντικές πωλήσεις του κλάδου. Αυτοί μπορεί να 
χρησιμοποιήσουν ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis) για να εκτιμήσουν 
την συσχέτιση μεταξύ των βιομηχανικών πωλήσεων και γενικά των πωλήσεων της 
οικονομίας (Cooley, 1994). Μία πρόβλεψη πωλήσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει και 
πληροφορίες για την επιχείρηση, μακροοικονομικές τάσεις, την αγορά κ.α. με σκοπό 
να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής.

Ακολούθως έχουμε μία λίστα από πληροφορίες που απαιτούνται στην πρόβλεψη 
πωλήσεων: (Damodaran, 2002)

> Ειδικές δημοσιευμένες πληροφορίες της επιχείρησης
> Μακροοικονομικές πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν τις πωλήσεις
> Πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές των ανταγωνιστών
> Ιδιαίτερες πληροφορίες για την επιχείρηση

Καθοριστικοί παράγοντες των πωλήσεων
Πριν την εδραίωση της τεχνικής πρόβλεψης πωλήσεων, θα πρέπει να 
προσδιοριστούν οι καθοριστικοί παράγοντές τους. Εάν η μεταβολή μιας μεταβλητής 
προκαλεί μεταβολές στις πωλήσεις, αυτή χαρακτηρίζεται ως καθοριστικός 
παράγοντας των πωλήσεων. Για τον καθορισμό των ανεξάρτητων μεταβλητών που 
προσδιορίζουν τις πωλήσεις, λαμβάνονται υπόψη δύο κύρια ζητήματα : 1) γενικοί 
δείκτες, όπως το Α.Ε.Π. και ο πληθωρισμός, καθώς και 2) κλαδικοί και 
εργοστασιακού ειδικοί δείκτες, όπως ο δείκτης των πωλήσεων ενός προϊόντος και 
των συμπληρωματικών αυτού (Abrahms, 2000). Το μεγαλύτερο μέρος της 
βιβλιογραφίας εστιάζεται στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν μόνο ένα 
προϊόν προς πώληση και κατά συνέπεια προς πρόβλεψη των εσόδων αυτού. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, τα μοντέλα αποτελούνται από τρεις ανεξάρτητες 
μεταβλητές. Αυτές τείνουν να αποτελούν ένα μείγμα του Α.Ε.Π., των εξόδων 
διαφήμισης, του πληθωρισμού κ.α. Καθώς, στις μεγάλες επιχειρήσεις, με τα πολλά 
προϊόντα και τις αγορές, υπάρχουν πολλοί περισσότεροι παράγοντες που 
επηρεάζουν τις πωλήσεις, ο καθορισμός των ανεξάρτητων μεταβλητών των 
πωλήσεών τους είναι πιο σύνθετος. (Copeland et a/, 2000)

Ένα χρήσιμο εργαλείο, για τον προσδιορισμό των πωλήσεων, είναι η δημιουργία 
ενός οικονομικού μοντέλου βασιζόμενου στο περιβάλλον της επιχείρησης. Φυσικά,
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αυτό το μοντέλο θα είναι ατελές, αλλά αποτελεί ένα εργαλείο χρήσιμο για την εύρεση 
των παραγόντων που επηρεάζουν την κατάληξη των πωλήσεων της επιχείρησης. 
(Hymans, 2002)

ΜεταΒλητέε που νοησιυοποιούνται 

στο υοντέλο ποόΒλειιιικ υελλονπκών πωλήσεων

Διεξαγωγή της οικονομικής πρόβλεψης
Οι οικονομικές καταστάσεις εκθέτουν πολλά σημεία, τα οποία εξηγούν τον τρόπο 
που μία επιχείρηση παράγει κέρδη και ταμιακές ροές. Η κατάσταση εισοδήματος 
δείχνει τις αναγκαίες πωλήσεις και έξοδα για την δημιουργία των εσόδων και οι 
καταστάσεις ταμιακών ροών δείχνουν τις πηγές των χρηματορροών. Ο ισολογισμός 
παραθέτει τα απασχολούμενα κεφάλαια για την παραγωγή κερδών και 
χρηματορροών. Για όλα τα προηγούμενα, οι οικονομικές καταστάσεις 
χαρακτηρίζονται ως η «διάλεκτος» (“jargon”) της ανάλυσης της αποτίμησης.

Η πρόβλεψη της κατάστασης αποτελεσμάτων ονομάζεται προ-φόρμα ανάλυση, 
καθώς συνεπάγεται την προετοιμασία των προσχεδίων των μελλοντικών 
οικονομικών καταστάσεων. Οι τρέχουσες οικονομικές καταστάσεις παρέχουν την 
απαιτούμενη πληροφόρηση για την πρόβλεψη, και γι' αυτό αναλύονται με βάση τον 
σκοπό αυτό. Αυτό γίνεται μέσω της χρησιμοποίησης των οικονομικών δεικτών που 
προκύπτουν από τις ιστορικές λογιστικές καταστάσεις. Οι αλλαγές της επιχείρησης 
και του κλάδου θα πρέπει να ενσωματωθούν στην αναμενόμενη μελλοντική 
οικονομική παρουσία.
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Μετά την διεξαγωγή της πρόβλεψης των μελλοντικών πωλήσεων, αυτές θα πρέπει 
να μετασχηματιστούν σε οικονομική πρόβλεψη. Αρχικά, θα πρέπει να σχηματιστούν 
προσχέδια καταστάσεων αποτελεσμάτων και ισολογισμών. Έπειτα μπορεί να 
παραχθεί η κατάσταση ταμιακών ροών.

Μία πρόβλεψη καθοδηγούμενη από τις πωλήσεις μπορεί να έχει την ακόλουθη δομή 
(Ross et al, 2001) :

1. Σχεδιασμός των προβλεπόμενων πωλήσεων
2. Πρόβλεψη των προβλεπόμενων λειτουργικών στοιχείων
3. Πρόβλεψη των προβλεπόμενων μη-λειτουργικών στοιχείων
4. Παραγωγή των λογαριασμών κεφαλαίου
5. Χρήση των διαθεσίμων και των λογαριασμών υποχρεώσεων για την 

εξισορρόπηση του ισολογισμού

2 5 5 MsTaoynuamuoc πιε αναυενόυενηε οικονουικήε παοουσίαε σε αξία

Μετά την κατασκευή των προσχεδίων των οικονομικών καταστάσεων, έχουμε την 
πρόβλεψη των αναμενόμενων χρηματορροών. Εφόσον η επιχείρηση δεν σταματά να 
υφίσταται μετά την περίοδο πρόβλεψης, θα πρέπει να μελετηθεί και η μετέπειτα 
ικανότητα της επιχείρησης να παράγει αποτελέσματα προς τους κατόχους της. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την εκτίμηση της τελικής-υπολειπόμενης αξίας. Με την 
προεξόφληση των προβλεπόμενων ελεύθερων ταμιακών ροών, κυρίως μέσω του 
σταθμισμένου μέσου όρου (WACC), παίρνουμε την αξία του συνόλου των κεφαλαίων 
της επιχείρησης.

2 5 6 Ανάπτυξη Εναλλακτικών σεναρίων

Ένας από τους περιορισμούς της πρόβλεψης είναι η χρήση υποθέσεων από ιστορικά 
στοιχεία για μελλοντικές καταστάσεις. Το πρόβλημα είναι το ότι το οικονομικό 
περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα μεγάλου βαθμού, η οποία μπορεί να 
προκαλέσει ανακρίβεια στις προβλέψεις. Με στόχο την χρήση των προβλέψεων σε 
ένα τέτοιου είδους περιβάλλον, μπορεί να πραγματοποιηθεί μία ανάλυση 
ευαισθησίας (sensitivity analysis) ή μία προσομοίωση (simulation).
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Πλεονέκτηυα me κατασκευικ evoc πολυ-υεταβλητού υοντέλου είναι το ότι : 
Εναλλακτικά σενάρια, τα οποία είναι πιθανό να συμβούν, μπορεί να προσομοιωθούν 
και να εξεταστούν οι επιδράσεις τους πάνω στις προβλεπόμενες μεταβλητές.

Ανάλυση Ευαισθησίας (Sensitivity Analysis)
Η ανάλυση ευαισθησίας είναι μία έρευνα σχετικά με την μεταβολή των 
προβλεπόμενων αξιών, που προέρχεται από την μεταβολή των υποθέσεων 
«κλειδιών» πάνω στις οποίες βασίζεται η αποτίμηση. Αυτό μπορεί να συμπεριλάβει 
την ανάλυση των επιδράσεων των πωλήσεων, του κόστους πωληθέντων, του 
κόστους κεφαλαίου κ.α. σε μία επιχείρηση. Μία ανάλυση ευαισθησίας πρέπει να 
διεξάγεται στις μεταβλητές που έχουν την μεγαλύτερη επίδραση στην εγκυρότητα της 
αποτίμησης και υποδεικνύει το που πρέπει να εστιαστεί η προσοχή και επίσης το 
ποιες μεταβλητές θα πρέπει να ελεγχθούν περισσότερο. Με την χρήση της μεθόδου 
αυτής, μπορεί να εξετασθεί η πιθανότητα παρουσίας διαφορετικών αποτελεσμάτων, 
καθώς και να προσδιοριστούν οι μεταβλητές με την μεγαλύτερη επίδραση πάνω στην 
αξία της επιχείρησης και στις πωλήσεις. Η μέθοδος είναι εφαρμόσιμη σε κάθε 
μοντέλο προεξοφλημένων ταμιακών ροών, με σκοπό τον έλεγχο της ευαισθησίας 
των μεταβολών των εισαγωγικών δεδομένων. (Ross etal, 1999)

Το πλεονέκτημα της διεξαγωγής ανάλυσης ευαισθησίας είναι ότι καταδεικνύει το αν 
μία πρόβλεψη ή μία αποτίμηση θα πρέπει να γίνει πιστευτή και επίσης παρέχει μία 
άποψη διαφορετικών αποτελεσμάτων. Μειώνει την «λανθασμένη αίσθηση της 
ασφάλειας» (“false sense of security”) ή οποία μπορεί να αυξηθεί με την χρήση 
πολύπλοκων μοντέλων πρόβλεψης, η με την αναγκαιότητα επιπλέον 
πληροφόρησης. (Ibid)

Προσομοίωση ή Ανάλυση Σεναρίων (Simulation or scenario analysis)
Η προέκταση της ανάλυσης ευαισθησίας είναι η εφαρμογή της προσομοίωσης ή 
ανάλυσης σεναρίων, με στόχο την ελαχιστοποίηση των μειονεκτημάτων της πρώτης. 
Η προσομοίωση ενός μοντέλου μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους, όπως ο 
έλεγχος του μοντέλου και της αποτίμησης, καθώς και ο έλεγχος της παρελθοντικής 
πολιτικής και της πρόβλεψης. Η προσομοίωση καθιστά ικανό τον χρήστη ενός 
μοντέλο, να αντιληφθεί το πως προβλεπόμενες υποθέσεις πρόκειται να επηρεάσουν 
το τελικό αποτέλεσμα και ακολούθως το αποτέλεσμα των μεταβλητών. Μέσω της 
χρήσης της προσομοίωσης, μπορεί να εξετασθεί μία σειρά πιθανών σεναρίων και 
επίσης μπορεί να εκτιμηθούν οι επιρροές των προβλεπόμενων πωλήσεων και αξιών. 
Το τελικό αποτέλεσμα της επιρροής σε μία μεταβλητή μπορεί να έχει αντίκτυπο και
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σε μία άλλη. Αυτό εξαρτάται από την συσχέτιση των μεταβλητών. Δεδομένου ότι, η 
ανάλυση ευαισθησίας εστιάζεται διαδοχικά στις αλλαγές μίας μεταβλητής κάθε φορά, 
κρατώντας σταθερές τις υπόλοιπες, η ανάλυση σεναρίων εξετάζει την επίδραση της 
αξία, πολλαπλών ταυτόχρονων αλλαγών, σε μία σειρά μεταβλητών ενός 
μοντέλου .(Cooley, 1994)

Σε μία προσομοίωση ή μία ανάλυση σεναρίων, τα πιθανά αποτελέσματα της 
αποτίμησης εξετάζονται πριν την αποδοχή τους. Η εξέταση βασίζεται σε ένα μοντέλο 
συνδεόμενο με πληροφορίες πιθανοτήτων για κάθε μία μεταβλητή. Οι κατανομές 
πιθανοτήτων προσδιορίζονται για κάθε μεταβλητή, βάσει διοικητικών αποτιμήσεων 
για τις πιθανές εκβάσεις. Αυτό βέβαια περιλαμβάνει ρίσκο, καθώς οι πιθανές 
εκβάσεις βασίζονται στην γνώση των μάνατζερ. Όταν καθοριστεί η κατανομή 
πιθανοτήτων, η προσομοίωση μπορεί να εκτελεστεί και να προσδιορίσει τα διάφορα 
αποτελέσματα για την κάθε εκδοχή. (Home & Wachowicz, 1995)

2 5 7 Έλεvγoc συνάφειαε και ευθυνοάιιυισΓκ

Τελικά, τα αποτελέσματα πρέπει να ελεγχθούν σχετικά με την συνάφεια και την 
ευθυγράμμισή τους. Η πρόβλεψη θα πρέπει να αναλυθεί με τον ίδιο τρόπο που 
αναλύθηκε και η ιστορική παρουσία. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς δεν θα πρέπει να 
υπάρχει απόκλιση από μία λογική και συναφής πορεία. Ερωτήσεις όπως : «Είναι η 
απόδοση των οδηγών της αξίας της επιχείρησης συναφής με τα οικονομικά της και 
την δυναμική του κλαδικού ανταγωνισμού της ;» θα πρέπει να ερωτηθούν. (Copeland 
etal, 2000, σελ.245)

2 5 8 Ικανότητα αιτιολόνησηε των εκτιυήσεων me aEiac Tnc επινείοησΓΚ

Μία ακόμα σημαντική άποψη της αποτίμησης της επιχείρησης είναι η ικανότητα 
αιτιολόγησης των εκτιμήσεων της αξίας της. Για παράδειγμα, προσεγγίσεις 
αποτίμησης που βασίζονται σε μετρήσεις που δείχνουν την δημιουργία παρά την 
διανομή της αξίας είναι πιο εύκολο να κατανοηθούν και να μεταφραστούν και γι' αυτό 
είναι και πιο ελκυστικές στην ανάλυση (Penman 1992). Τα περισσότερα οικονομικά 
βιβλία συνιστούν κέρδη και χρηματοοικονομικούς δείκτες που βασίζονται σε 
λογιστικά νούμερα για την διεξαγωγή της μέτρησης (όπως ο ROE) σε βάρος των 
ταμιακών ροών (White, Sondhi & Fried, 1998). Στην τελευταία δεκαετία έχει 
πραγματοποιηθεί μία ισχυρή εστίαση στην χρησιμότητα των ταμιακών ροών και των 
κερδών, για την εξήγηση των αποδόσεων των μετοχών. Γενικά, τα κέρδη υπερτερούν
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των ταμιακών ροών στην εξήγηση των σύγχρονων αποδόσεων. Οι Biddle, Bowen 
και Wallace (1997) εξέτασαν την συγκριτικό πληροφοριακό περιεχόμενο των κερδών, 
των ταμιακών ροών, της οικονομικής προστιθέμενης αξίας (EVA) και του 
υπολεπτόμενου εισοδήματος. Ο Biddle (1997) ανακάλυψε ότι τα κέρδη και το 
υπολειπόμενο εισόδημα περιέχουν περισσότερη πληροφόρηση απ' ότι οι ταμιακές 
ροές, έτσι τα πρώτα φαίνεται να είναι πιο ενδεικτικά της απόδοσης. Ο Bernard (1989) 
διατυπώνει ότι το πρόβλημα με τις ταμιακές ροές είναι ότι οι θετικές ταμιακές ροές 
μπορεί να χαρακτηρίσουν καλές και κακές ειδήσεις, όπως ακριβώς και η αρνητική 
χρηματορροή μπορεί να θεωρηθεί ως καλή ή κακή. Ένα θετικό υπολειπόμενο 
εισόδημα υπονοεί ότι η επιχείρηση μπορεί να ανταλλαχθεί σε έναν δείκτη αγοραία / 
λογιστική αξία μεγαλύτερο της μονάδας. Ενώ, μία θετική ελεύθερη ταμιακή ροή δεν 
υποδηλώνει αν η επιχείρηση μπορεί να ανταλλαχθεί σε έναν δείκτη αγοραία / 
λογιστική αξίας μεγαλύτερο της μονάδας. Συνεπώς φαίνεται πιο εύκολο να εξηγηθεί η 
αξία της επιχείρησης με βάση το υπολειπόμενο εισόδημα, παρά με βάση τις 
ελεύθερες ταμιακές ροές.

2.6 Η Καταλληλότητα του Μοντέλου τηε υελλοντικήε ταυιακήε oohc

Το Μοντέλο των μελλοντικών ταμιακών ροών (DCF) είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ 
των οικονομολόγων και χρησιμοποιείται σε μεγάλη έκταση. Τα σημαντικότερα 
πλεονεκτήματα της μεθόδου έναντι των άλλων, είναι τα εξής :

■ Αξιολογεί τις επιχειρήσεις σαν «ζωντανούς οργανισμούς», ανεξάρτητα από τα 
περιουσιακά στοιχεία που τις αποτελούν

■ Στηρίζεται στις αναμενόμενες αποδόσεις και όχι στις αποδόσεις παρελθόντος 
ετών

■ Λαμβάνει υπόψη της τη φορολογία του εισοδήματος που αλλοιώνει σημαντικά 
την εικόνα της απόδοσης

■ Λαμβάνει υπόψη την κατάσταση της αγοράς και την ενσωματώνει στο 
προεξοφλημένο επιτόκιο

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της μεθόδου είναι η αναμενόμενη 
ύπαρξη κερδών της επιχείρησης. Αν ωστόσο τα κέρδη είναι πολύ μικρά, είναι 
ενδεχόμενο η αξία της επιχείρησης, υπολογισμένη με τη μέθοδο των 
προεξοφλημένων ταμιακών ροών, να είναι μικρότερη από την καθαρή περιουσιακή 
θέση της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι είναι προτιμότερη η ρευστοποίησή της.
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2.7 Η μέθοδος των μελλοντικών ταυιακών ροών σε παράδειγμα

Σύμφωνα με παράδειγμα που αναφέρεται στο βιβλίο του Α. Σφαρνά, «Αποτίμηση 

Επιχειρήσεων»,και με παράλληλη προσαρμογή των δεδομένων, παραθέτουμε την 

επιχείρηση ΑΛΦΑ Α.Ε., που κατασκευάζει κουφώματα, διατίθεται προς πώληση τον 

Ιανουάριο του 2004. Δίδεται εντολή σε ελεγκτή λογιστή να αποτίμηση την αξία της.

Τα δεδομένα του Ισολογισμού της 31/12/2003 είναι τα εξής : 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε χιλ. euro) ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σεχιλ. euro)

Πάγια 792,37 Εταιρικό κεφαλαίο 146,74

Αποθέματα 146,74 Κέρδη εις νέο 733,68

Απαιτήσεις 146,74

Διαθέσιμα 29,35 Υποχρεώσεις 234.78

Σύνολο 1.115,20 Σύνολο 1.115,20

Κουβεντιάζοντας με τους υπεύθυνους των πωλήσεων, ο ελεγκτής καταλήγει σε ένα 

πρόγραμμα πωλήσεων πενταετίας, το οποίο θεωρείται απολύτως ρεαλιστικό και δεν 

απαιτεί πρόσθετες επενδύσεις. Προς διευκόλυνση των υπολογισμών, οι διαφορετικοί 

τύποι κουφωμάτων που παράγονται, μετατρέπονται σε ισοδύναμα τεμάχια ενός ή 

δύο τύπων, που είναι οι πλέον συνηθισμένοι. Η μετατροπή γίνεται με τη 

χρησιμοποίηση συντελεστών δυσχέρειας.

Χρόνος Πωλήσεις 

σε τεμάχια

Τιμή τεμαχίου Αξία πωλήσεων

1°ς 100.000 13,21 1.321.000
2°ς 130.000 13,21 1.717.300
3°c 145.000 13,21 1.915.450
Αος 155.000 13,21 2.047.550
5°*· 160.000 13,21 2.113.600

Με βάση την παραγωγή αυτή υπολογίζονται οι απαιτούμενες ετήσιες δαπάνες ως 

εξής:

■ Το κόστος των α' υλών υπολογίζεται με βάση την απαιτούμενη ποσότητα α' 

ύλης για την κατασκευή ενός τεμαχίου, τον αριθμό των κατ' έτος πωλούμενων 

τεμαχίων και την αναμενόμενη τιμή της α' ύλης
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Για παράδειγμα τον 1° χρόνο :
100.000 τεμ. χ 14,5 κιλά χ 0,31 euro/κιλό = 449.500 euro 
Η τιμή της α' ύλης υποτίθεται ότι είναι σταθερή στο διάστημα της 5ετίας.

■ Τα εργατικά παραγωγής με βάση το απαιτούμενο προσωπικό παραγωγής για 
κάθε επίπεδο παραγωγής και το κόστος κάθε εργαζομένου (μικτός μισθός + 
ασφαλιστική εισφορά εργοδότη, 14,5 φορές το χρόνο). Έτσι, τον 1° χρόνο τα 
άμεσα εργατικά είναι το κόστος 7 υπαλλήλων που το άθροισμα των μεικτών 
μισθών του έτους είναι: 3.815,11 euro.

Το ετήσιο κόστος είναι 3.815,11 χ 14,5 χ 1,25 (για ΙΚΑ και χαρτόσημο) = 69.148,94 
euro. Για τις επόμενες χρονιές, τα άμεσα εργατικά υποτίθεται ότι αυξάνουν κατά 
αναλογία των παραγόμενων τεμαχίων.

■ Ο μισθός του διευθυντή παραγωγής είναι 1.467,35 euro το μήνα και το ετήσιο 
κόστος είναι (1.467,35 + 196,63 μηνιαίο ασφάλιστρο) χ 14 = 23.295,67 euro.

■ Η ετήσια δαπάνη για ενέργεια είναι 4.695,52 euro και αυξάνεται αναλογικά με 
την παραγωγή.

■ Το ενοίκιο του εργοστασίου είναι 1.467,35 euro το μήνα.
■ Τα λοιπά γενικά βιομηχανικά έξοδα είναι 381,51 euro το μήνα και δεν 

επηρεάζονται από τις αυξομειώσεις της παραγωγής.
■ Για τη διοίκηση της επιχείρησης απαιτούνται 4 υπάλληλοι με σύνολο μικτών 

μισθών 2.054,29 euro και ένας διευθυντής με μισθό 1.467,35 euro. Το ετήσιο 
κόστος είναι: (2.054,29 χ 14,5 χ 1,25) + (1.467,35 + 174,08) χ 14 = 60.242,11 
euro και παραμένει σταθερό από έτος σε έτος.

■ Τα λοιπά έξοδα διοίκησης (ενοίκια, τηλέφωνα, έξοδα κίνησης, αμοιβές τρίτων, 
ρεύμα κ.τ.λ.) ανέρχονται σε 13.206,16 euro κατά έτος.

■ Τα έξοδα διάθεσης αποτελούνται από τους μισθούς 3 υπαλλήλων και από 
δαπάνες διαφήμισης. Το κόστος των υπαλλήλων υπολογίζεται για τον 1° 
χρόνο 33.162,14 euro και αυξάνεται κατά 5.869,41 κάθε χρόνο.

■ Οι φορολογικές αποσβέσεις του παραγωγικού εξοπλισμού είναι 23.477,62 
euro το χρόνο και τα πάγια αποσβένονται πλήρως σε 4 χρόνια. Οι 
αποσβέσεις του μη παραγωγικού εξοπλισμού είναι αμελητέες.

Όσον αφορά τη φορολογία, λαμβάνουμε υπόψη ότι οι εταιρίες φορολογούνται με 
53% (κύριος και συμπληρωματικός φόρος) περίπου μετά 2 χρόνια, βάσει του
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συστήματος των προκαταβολών και άλλων φορολογικών παραμέτρων. Έτσι κρίνεται 

σκόπιμο να αφαιρείται κάθε χρόνο από τα κέρδη φόρος ίσος με το 38% του 

αποτελέσματος του ίδιου χρόνου για αποθεματοποίηση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία καταρτίζεται ο εξής πίνακας ετήσιων 

αποτελεσμάτων (σε χιλ. euro):
Έτη 2004 2005 2006 2007 2008
Έσοδα 1.320,62 1.716,80 1.914,89 2.046,96 2.112,99
Αναλώσιμα α' υλών 446,81 580,85 647,87 692,55 714,89
Εργατικά Παραγωγής 69,15 89,89 100,27 107,18 110,64
Διευθυντής παραγωγής 23,30 23,30 23,30 23,30 23,30
Ενέργεια 4,70 6,10 6,81 7,28 7,51
Ενοίκια 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61
Γενικά Βιομηχανικά 
Έξοδα

4,58 4,58 4,58 4,58 4,58

Παραγωγικές
αποσβέσεις

23,48 23,48 23,48 23,48 0

Κόστος παραγωγής 589,61 745,81 823,91 875,97 878,53
Προσωπικό διοίκησης 60,24 60,24 60,24 60,24 60,24
Δαπάνες διοίκησης 13,21 13,21 13,21 13,21 13,21
Προσωπικό διάθεσης 33,16 43,11 48,09 51,40 53,06
Διαφήμιση 29,35 35,22 41,09 46,96 52,82
Σύνολο δαπανών 725,57 897,58 986,53 1.047,78 1.057,86
Φορολογικό
αποτέλεσμα

595,04 819,22 928,36 999,18 1.055,13

Φόρος (38%) 226,12 311,30 352,78 379,69 400,95
Υπόλοιπο 368,93 507,91 575,59 619,49 654,18
Αποσβέσεις 23,48 23,48 23,48 23,48 0
Ταμειακό πλεόνασμα 392,40 531,39 599,06 642,97 654,18

Για την υπολειμματική αξία της επιχείρησης (μετά το πέρας της πενταετίας) κάνουμε 

την υπόθεση ότι αυτή είναι ίση με τα κέρδη μιας πενταετίας ακόμα, που 

προεξοφλούνται στο τέλος του 5ου έτους. Θεωρούμε ότι τα ετήσια κέρδη της 

τετραετίας είναι ίσα με το μέσο όρο των κερδών της πρώτης πενταετίας. Η υπόθεση 

αυτή δικαιολογείται από τους εξής λόγους :

a) Εξαιτίας της επέκτασης της αγοράς των κουφωμάτων, θεωρείται πολύ πιθανό 

ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει να είναι κερδοφόρα και μετά την πενταετία

b) Στη διάρκεια της πενταετίας δεν έγινε καμία δαπάνη για την ανανέωση του 

παραγωγικού εξοπλισμού, πράγμα που σημαίνει μείωση της υπολειμματικής 

αξίας.

Ο συντελεστής αναγωγής, που είναι η απαιτούμενη απόδοση από την επιχείρηση, 

υπολογίζεται πρακτικά ως εξής :

81/147



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ

Παίρνουμε σαν αφετηρία την αποπληθωρισμένη απόδοση χωρίς κίνδυνο, που έστω 
είναι 3% κατά έτος. Εν συνεχεία, για να βρούμε το κατάλληλο ασφάλιστρο του 
κινδύνου, εξετάζουμε τους εξής παράγοντες :

■ Την ελαστικότητα της ζήτησης και τα υποκατάστατα : Η ζήτηση του προϊόντος 
κρίνεται μάλλον ελαστική ως προς το εισόδημα, αφού το προϊόν δεν είναι 
είδος πρώτης ανάγκης. Ωστόσο, η αγορά δεν είναι καλυμμένη από τις 
υπάρχουσες παραγωγικές μονάδες και υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες 
διεύρυνσής της.

■ Τις μεταβολές των τιμών : Η πιθανότητα πίεσης των τιμών πώλησης προς τα 
κάτω από νέους ή υπάρχοντες παραγωγούς είναι μικρή. Η τεχνολογία των 
κουφωμάτων δεν επιδέχεται σημαντικές αλλαγές ώστε να πιεστεί η τιμή 
πώλησης. Η τιμή της α' ύλης, εξάλλου, μακροχρόνια είναι σχετικά σταθερή.

■ Τον ανταγωνισμό : Η είσοδος νέων ανταγωνιστών στον κλάδο είναι πιθανή. Η 
αναμενόμενη διεύρυνση της αγοράς σε συνδυασμό με την ηγετική θέση της 
επιχείρησης στον κλάδο, καθιστά απίθανη την συμπίεση της τιμής ή των 
πωλήσεων της επιχείρησης.

Λαμβάνουμε ακόμα υπόψη μας ότι η επιχείρηση δεν έχει σημαντικό εξωτερικό 
δανεισμό και, επομένως, δεν υπάρχει κίνδυνος από την ανατροπή των σχεδίων της 
εξαιτίας του δανεισμού. Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρείται ικανοποιητικό ένα 
ασφάλιστρο κινδύνου 8%. Επομένως, ο κατάλληλος συντελεστής προεξόφληση είναι 
3% + 8% =11%.

Προχωρώντας στον υπολογισμό της υπολειμματικής αξίας και την προεξόφληση των 
ταμιακών ροών με το συντελεστή αυτό έχουμε :

> Υπολειμματική αξία
Ο μέσος όρος των πλεονασμάτων της πενταετίας είναι: 564.000 euro.
Προεξοφλούμε τα κέρδη αυτά για 4 χρόνια :

564:1,11 = 508,11 
564 : 1,232 = 457,80 
564: 1,368 = 412,28 
564: 1,518= 371,54 

1.749,73
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η υπολειμματική αξία είναι 1.749.730 euro.
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> Παρούσα αξία της επιχείρησης

1 Χρόνος Πλεόνασμα Συντελεστής αναγωγής Παρούσα αξία 1
392,40 1,11 364,08

2* 531,39 1,232 431,33
3°* 599,06 1,368 437,91
4°* 642,97 1,518 423,56
5°* 654,18 1,685 388,23
Υπολ,αξία 1,685 1.020,31

3.065,42

Σύμφωνα με τον πίνακα αυτόν η τρέχουσα αξία της επιχείρησης είναι 3.065.420 
euro. Η αξία αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από την καθαρή περιουσιακή θέση της 
επιχείρησης. Η τελευταία, σύμφωνα με τον φορολογικό Ισολογισμό, είναι 880.410 
euro και ενώ υπολογίζεται ότι η πραγματική καθαρή θέση δεν διαφέρει πολύ από 
εκείνη του φορολογικού Ισολογισμού.

Η αξία των τριών εκατομμυρίων euro, μπορεί να θεωρείται σαν πιο πιθανή και όχι 
σαν απόλυτη αξία για την επιχείρηση, αφού για τον υπολογισμό της έγιναν αρκετές 
παραδοχές, καθώς και υποκειμενικές υποθέσεις και εκτιμήσεις.

2 8 Τα υειονεκτήυατα πκ υεθόδου πκ υελλοντικήε ταυιακήο οοήε

Απαριθμώντας τα μειονεκτήματα της μεθόδου καταλήγουμε στο ότι:

■ Ο υπολογισμός των ταμιακών πλεονασμάτων μιας επιχείρησης είναι 
υπόθεση δυσχερής. Στον υπολογισμό αυτό υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα, 
αφού κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τις συνθήκες που θα 
επικρατούν μέσα και έξω από την επιχείρηση κατά τα επόμενα χρόνια

■ Η αβεβαιότητα των μελλοντικών συνθηκών συνεπάγεται κινδύνους για τον 
επενδυτή, που μειώνουν της αξία των προβλεπόμενων κερδών. Έτσι, το 
τραπεζικό επιτόκιο παύει να είναι ο πιο κατάλληλος συντελεστής 
προεξόφλησης των μελλοντικών ταμιακών πλεονασμάτων

■ Φορολογία των ετήσιων αποτελεσμάτων. Τα κέρδη των επιχειρήσεων 
φορολογούνται με μεταβαλλόμενους συντελεστές (35% με 40%, για την 
ελληνική πραγματικότητα)

■ Η υπολειμματική αξία μιας επιχείρησης, δηλαδή η αξία της μετά από κάποια 
χρόνια, δεν μπορεί να προβλεφθεί εύκολα, καθώς απαιτεί επιπρόσθετες 
υποθέσεις και μαθηματικούς υπολογισμούς.
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Στη μελέτη που ακολουθεί, αντιμετωπίζονται διεξοδικά τα ανωτέρω προβλήματα που 
γεννιόνται κατά την αποτίμηση μιας επιχείρησης. Παρουσιάζονται όλες οι λύσεις που 
έχουν δοθεί από τους θεωρητικούς συγγραφείς και όσες εφαρμόζονται στην πράξη.

Σύμφωνα με μια παραλλαγή της μεθόδου αυτής που εφαρμόζεται από πολλούς 
οικονομικούς αναλυτές, η αξία της επιχείρησης υπολογίζεται «καθαρή», χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι δανειακές της υποχρεώσεις:

■ Κατ' αρχήν υπολογίζεται η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμιακών 
πλεονασμάτων, πριν από την αφαίρεση των τόκων (και των χρεολυσίων)

■ Σε δεύτερο στάδιο, από την αξία αυτή αφαιρείται η αξία των τρεχουσών 
δανειακών της υποχρεώσεων και επιτυγχάνεται η καθαρή αξία της 
επιχείρησης

2 9 Ανάλυση και Κριτική του Μοντέλου των Μελλοντικών Ταυιακών Ροών

Αναλύοντας την θεωρητική βάση του παραδοσιακού μοντέλου των προεξοφλημένων 
ταμιακών ροών, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η βασική προβληματική του 
μοντέλου είναι η ποιότητα των δεδομένων του, από τα οποία εκτιμώνται οι 
μελλοντικές ταμιακές ροές και το μελλοντικό κόστος κεφαλαίου. Η διαδικασία 
εκτίμησης του κόστους κεφαλαίου είναι μία εκτενώς εξεταζόμενη περιοχή, αλλά η 
εκτίμηση των ταμιακών ροών είναι λιγότερο ερευνούμενη.

Το αρχικό μοντέλο των μελλοντικών ταμιακών ροών DCF αναπτύχθηκε με σκοπό την 
εκτίμηση των αξιών των ομολόγων, στα οποία οι μελλοντικές χρηματορροές είναι 
σίγουρες (Hegerud, 2002). Για τον προσδιορισμό των μελλοντικών ταμιακών ροών 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο πρόβλεψης. Με αυτόν τον τρόπο, το 
υποκειμενικό στοιχείο εισήχθηκε στην αποτίμηση. Ακολούθως, η αποτίμηση με βάση 
το μοντέλο της μελλοντικής ταμιακής ροής δεν είναι αντικειμενική, αλλά βασίζεται σε 
υποθέσεις και εκτιμήσεις του ίδιου του αναλυτή.

Για να υποδείξουν τα αποτελέσματα του μοντέλο υψηλή ποιότητα, η διαδικασία 
αποτίμησης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από εγκυρότητα και αξιοπιστία. Με την 
εφαρμογή «επιστημονικών σταθερών» στις αρχικές ιδέες, η ποιότητα των 
αποτιμήσεων μπορεί και να καθοριστεί, η κατ' ελάχιστο ο αναλυτής της αποτίμησης 
μπορεί να αναπτύξει μία γνώμη για το πόσο έγκυρη και αξιόπιστη είναι αυτή.
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Η εγκυρότητα μπορεί να επιτευχθεί ακολουθώντας την μέθοδο των μελλοντικών 
ταμιακών ροών, όπως είχε αναλυθεί από το μοντέλο του Copeland. Η αξιοπιστία, 
δηλαδή η εκτέλεση της εκτίμησης με ένας τρόπο όσο το δυνατόν σωστό και 
αντικειμενικό, μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή ενός μοντέλου πρόβλεψης, το 
οποίο είναι συγκριτικά καταλληλότερο των υπολοίπων μοντέλων για την 
συγκεκριμένη περίπτωση.

Επιπροσθέτους, η πρόσβαση στα δεδομένα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Από 
την στιγμή που εφαρμόζεται ένα σύνθετο μοντέλο με πολλές ανεξάρτητες 
μεταβλητές, χρειάζονται πολλά δεδομένα. Στην σύγχρονη βέβαια κοινωνία, όπου η 
πληροφορίες δίνονται σε πληθώρα, αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόβλημα.

Όπως έχει καθοριστεί ανωτέρω, τα κόστη που σχετίζονται με την συλλογή και 
ανάλυση των δεδομένων, για την εφαρμογή ενός μοντέλου πρόβλεψης, δεν πρέπει 
να υπερέχουν σε αξία τα οφέλη της επίτευξης ορθών προβλέψεων.

Η συλλογιστική είναι το ότι η πρόβλεψη των μελλοντικών ταμιακών ροών, βάσει του 
μοντέλου DCF, είναι μία περιοχή η οποία μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί.

2 10 Σύνκοιση των ποοσεννίσεων Tnc υελλοντικηε ταυιακήο oonc και του 
υπολεπτόυενου εισοδηυατοε

Είναι σπάνια η θεμελίωση των οικονομικών καταστάσεων σε μία αντικειμενική 
λογιστική. Στην πραγματικότητα, τα λογιστικά νούμερα επηρεάζονται από 
συντηρητικές λογιστικές πρακτικές, οι οποίες επηρεάζουν και τους 
χρηματοοικονομικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένου και του ROE (αποδοτικότητα 
των κεφαλαίων - Return on Equity). Για παράδειγμα, λαμβάνουμε υπόψη μας δύο 
επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιούν παρόμοια κόστη, τα οποία θα ευνοήσουν 
στις μελλοντικές λειτουργίες τους. Μία από αυτές θεωρεί τα κόστη, ως έξοδα έρευνας 
και η άλλη, ως έξοδα περιουσιακά, εργοστασιακά και εξοπλισμού. Αν και οι δύο 
επιχειρήσεις παράγουν τις ίδιες ταμιακές ροές, η επιχείρηση που ξοδεύει σε Έρευνα 
και Ανάπτυξη (R & D), θα παρουσιάσει μικρότερο ROE κατά την διάρκεια των ετών 
που πραγματοποιούνται τα έξοδα και υψηλότερο ROE στα μετέπειτα χρόνια. Οι 
επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συντηρητικές λογιστικές πρακτικές, θα παρουσιάσουν 
μεγαλύτερο ROE, εκτός από τα χρόνια της αρχικής δαπάνης. Αυτό συμβαίνει ακόμη 
και αν το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης ενός επενδυτικού σχεδίου είναι ισοδύναμο 
του κόστους κεφαλαίου. Γι' αυτό το λόγο η συντηρητική και η φιλελεύθερη λογιστική
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πρακτική επηρεάζει τα επίπεδα του υπολειπόμενου εισοδήματος. (Plenborg Thomas, 
2002)

Αυθαίρετες υποθέσεις oufluou ανάπτυξης via τον υπολονισυό -me τελικής oEioc 
και n επίδρασή touc στην aEia Tnc επιχείρησης

Εκτίμηση 2000
Αξία Επιχείρησης 1500 .....

1000 ______________  ... ________
500

0 ---------------------------------------------------------------
-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3%

Ρυθμός Ανάπτυξης
-----------  DCF --------- Technically coned

Πηγή: T.P/enbom / Scand. J. MamL 18 (2002100.311

Διαφορετικές λογιστικά πρακτικές 
και η επίδρασή touc στην αΕία me ennreipnone

Εκτίμηση 2000
Αξία Επιχείρησης 1500 ......

1000 ...... ........................ ____________________________

500
0 ---------------------------------------------------------------

-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3%
Ρυθμός Ανάπτυξης

-----------  Απαισιόδοξη Λογιστική Φιλελεύθερη Λογιστική
--------- Αντικειμενική Λογιστική

Πηνή: T.PIenbora / Scand. Λ MamL 1812002) 00.312

Η σύγκριση των ροπών των εκτιμήσεων της αξίας της επιχείρησης, αποκαλύπτει ότι 
η προσέγγιση των προεξοφλημένων ταμιακών ροών είναι σχετικά πιο ευαίσθητη 
στην απλοποιημένη προσέγγιση του ρυθμού ανάπτυξης. Η προσέγγιση του 
υπολειπόμενου εισοδήματος χρησιμοποιεί την γνώση της επιχείρησης μέσω των 
οικονομικών καταστάσεων της (λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων). Αυτό υπονοεί 
ότι αυτή η προσέγγιση βασίζεται λιγότερο από ότι η μέθοδος των μελλοντικών
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ταμιακών ροών στην τελική αξία της επιχείρησης, γι' αυτό και παράγει μία πιο 
ακριβής εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης, από ότι η DCF προσέγγιση στην 
περίπτωση εφαρμογής του απλοποιημένου ρυθμού ανάπτυξης.

Διαωοοετικέο κεφαλαία κέε δοιιέο ποοσαουοσυένο κόστχχ: ιδίων κεφαλαίων 
και η επιρροή touc στην αΕία Tnc ennreiononc

Εκτίμηση 2000
Αξία Επιχείρησης 1500

1000 ____________________________________________

500
0 ---------------------------------------------------------------

0% 25% 50% 75% 100%
Κεφαλαιακή Δομή

Ξένα κεφάλαια / (Ξένα και Ίδια κεφάλαια)

-----------  DCF --------- Technically correct

Πηνή: T.Menbom / Scand. J. MamL 18 (2002) do.314

Όταν αυξάνεται η μόχλευση, ομοίως αυξάνεται και το κόστος των ιδίων κεφαλαίων. 
Έτσι, αν η εστιαζόμενη κεφαλαιακή δομή παρεκκλίνει από την εφαρμοζόμενη 
κεφαλαιακή δομή των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων και το κόστος 
ιδίων κεφαλαίων είναι προσαρμοσμένο σύμφωνα με την εστιαζόμενη κεφαλαιακή 
δομή, η προσέγγιση του υπολειπόμενου εισοδήματος δίνει και τις καταλληλότερες 
εκτιμήσεις της αξίας της επιχείρησης.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
_____________ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ_____________
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Υπολογισμός των επιμέρους μεγεθών

του Μοντέλου της Μελλοντικής Ταμιακής Ροής
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3.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Η αξία μιας επιχείρησης, σύμφωνα με το Μοντέλο της Μελλοντικής Ταμιακής, είναι 

ίση με την παρούσα αξία των μελλοντικών οργανικών ταμιακών αποτελεσμάτων, συν 

την παρούσα αξία της υπολειμματικής αξίας της επιχείρησης στο τέλος του χρονικού 

ορίζοντα και συν την τρέχουσα αξία των μη οργανικών παγίων της επιχείρησης.

Χρησιμοποιώντας μαθηματικά σύμβολα, αν ί είναι ο συντελεστής προεξόφλησης, η 

παρούσα αξία ενός κέρδους R που πραγματοποιείται μετά από ένα χρόνο είναι 

R/1+i, η αξία του ίδιου κέρδους που πραγματοποιείται μετά από δύο χρόνια είναι 

R/(1+i)2 κ.ο.κ.

Άρα η αξία της επιχείρησης εκφράζεται ως εξής :

V = CF1 + CF2 + CF3 +....... + CF n + V'

1+k (1+k)2 (1+k)3 (1+k)n

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
_____________ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ_____________

V = Σ CF, + V'

1=1 (l+kj1·

Όπου CFΠ είναι η ελεύθερη ταμιακή ροή, μετά από φόρους, στο χρόνο t. Το 

αποτέλεσμα του τελευταίου χρόνου περιλαμβάνει και την υπολειμματική αξία της 

επιχείρησης, k είναι ο συντελεστής προεξόφλησης των ταμιακών ροών.

Η διαφορά της ανωτέρω εξίσωσης και αυτών που εμφανίζονται στις σελίδες 20 και 

36 είναι ο παράγοντας V’, ο οποίος απεικονίζει την αξία των μη οργανικών παγίων, 

αυτών δηλαδή που δεν συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία.

Για την εφαρμογή της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμιακών ροών γίνονται 

συνήθως ορισμένες υποθέσεις, όσον αφορά το μέγεθος των ταμιακών 

πλεονασμάτων, την υπολειμματική αξία, το συντελεστή αναγωγής, το κατάλληλο 

χρονικό διάστημα για το οποίο θα γίνει αναγωγή των κερδών κ.λ.π.

Πριν την λεπτομερή παρουσίαση των διαφορετικών μεθόδων προεξοφλημένων 

ταμιακών ροών, πρέπει πρώτα να ορίσουμε τους διαφορετικούς τύπους ταμιακών 

ροών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε μία αποτίμηση.
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3.2 Οι ιιελλοντικέε ταυιακέο ooic

Για να γίνουν οι προβλέψεις των ταμιακών ροών θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα 
εξής στοιχεία:

α. Τα αναμενόμενα έσοδα εκμετάλλευσης, δηλαδή τα έσοδα από πωλήσεις 
β. Τα αναμενόμενα έσοδα από πωλήσεις οργανικών παγίων ή από άλλες αιτίες 
γ. Τα αναμενόμενα έξοδα εκμετάλλευσης 
δ. Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης 
ε. Οι χρηματοοικονομικές δαπάνες
στ. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα, στο βαθμό που αυτά μπορούν να προβλεφθούν και 
δεν προέρχονται από τα ανόργανα πάγια τα οποία αποτιμώνται χωριστά 
ζ. Οι δαπάνες για νέες αγορές παγίων που είναι απαραίτητα για να υλοποιηθεί το 
πρόγραμμα των πωλήσεων

Δεν θα ληφθούν υπόψη οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων αφού δεν αποτελούν 
ταμιακές ροές, και αφού έχουν προβλεφθεί δαπάνες για αγορά νέων παγίων.

Ας σημειωθεί ακόμα πως αν χρησιμοποιηθεί η παραλλαγή της μεθόδου κατά την 
οποία από τις προεξοφλημένες ταμιακές ροές αφαιρείται η αξία των δανειακών 
υποχρεώσεων, τότε για τον υπολογισμό των ταμιακών πλεονασμάτων δεν 
αφαιρούνται οι χρηματοοικονομικές δαπάνες ούτε, βέβαια, τα χρεολύσια.

Από την ταμιακή ροή που υπολογίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, αφαιρείται η 
φορολογική επιβάρυνση των καθαρών κερδών και υπολογίζεται το καθαρό ταμιακό 
υπόλοιπο. Επειδή, η φορολογική επιβάρυνση υπολογίζεται μετά την αφαίρεση των 
αποσβέσεων η ετήσια ελεύθερη ταμιακή ροή CF είναι:

CF = (ΚΠΑ - A) (1 - Τ) + A 
= ΚΠΑ (1—Τ) —Α(1—Τ) + Α 
= ΚΠΑ (1 - Τ) + Α χ Τ

Όπου: ΚΠΑ είναι τα κέρδη προ αποσβέσεων 
Α οι αποσβέσεις και 
Τ ο φορολογικός συντελεστής
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Με βάση την τελευταία σχέση και με την υπόθεση ότι η επιχείρηση δεν διαθέτει 

ανόργανα πάγια, η αξία της επιχείρηση είναι:

PV = Σ CF, + V' 

1=1 (1+k)1

PV = Σ [ ΚΠΑ , (1 - Τ) + Α,χΤ ]

1=1 (1+k)‘ (1+k)1

Όπου : k ο συντελεστής προεξόφλησης

Τα θεωρητικά υποδείγματα που συναντάει κανείς στα εγχειρίδια χρηματοοικονομικής 

πολιτικής διακρίνουν, σύμφωνα με τον Α.Σφαρνά, τέσσερα πιθανά σενάρια για την 

μελλοντική εξέλιξη των ταμιακών πλεονασμάτων :

1° σενάριο : Η επιχείρηση δεν αναπτύσσεται και οι ελεύθερες ταμιακές ροές είναι

αμετάβλητες από χρόνο σε χρόνο (ίσα με CF).

Στην περίπτωση αυτή η παρούσα αξία της επιχείρησης χωρίς ανόργανα πάγια είναι:

Π
ν = Σ _£F_t 

1=1 (1+k)‘

2° σενάριο : Η επιχείρηση έχει κανονική ανάπτυξη, πράγμα που σημαίνει ότι οι 

ετήσιες ελεύθερες ταμιακές ροές αυξάνονται, με σταθερό ετήσιο ρυθμό 
ίσο με g.

Στην περίπτωση αυτή, η παρούσα αξία της επιχείρησης είναι:

Π Π

PV = Σ = Σ CF η(1 + α) *

(1+k)’ 1=1 (1+k)’

Αποδεικνύεται πάλι μαθηματικά ότι το άθροισμα των άπειρων όρων είναι:
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ΡV= _CF·,

i-g

Όπου CFt είναι η ελεύθερη ταμιακή ροή της πρώτης περιόδου, δηλαδή CFt = CF0

(i+g).

Η ανωτέρω σχέση έχει νόημα μόνον όταν η απαιτούμενη απόδοση είναι μεγαλύτερη 

από το ρυθμό αύξησης του πλεονάσματος g.

Υποσηυείωση:

Το άθροισμα των όρων μίας φθίνουσας γεωμετρικής προόδου με λόγο 1: (1 + k) είναι:

PV= 1 + 1 + 1 +........ + 7 =

1+k (1+k)2 (1+k)3 (1+k)n

CF[ 1 +___7_ + 7 +........+ 7 ] (1)

1+k (1+k)2 (1+k)3 (1 +k)n

Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέρη με 1 + k έχουμε :

PV (1+k) = CF [ 1 + 1 + 1 + 1 +........+__7_ ] (2)

1+k (1+k)2 (1+k)3 (l+kf'1

και αφαιρώντας την 1 από την 2:

PV (1 + k- 1) = CF f 1 - 7 / (3)
(1+k)n

Όταν το η τείνει στο άπειρο, τότε το 1: (1 + k) θα τείνει στο 0.

Επομένως, η εξίσωση 3 γίνεται :

PV * k = CF και PV = CF/k

3° σενάριο Η επιχείρηση έχει υπερκανονική ανάπτυξη πράγμα που σημαίνει ότι για 

έναν αριθμό η ετών οι ελεύθερες ταμιακές ροές της αυξάνονται με έναν 

υψηλό ρυθμό h και εν συνεχεία συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά με έναν 

κανονικό ρυθμό πια g. Η περίπτωση αυτή συναντιέται στην πράξη όταν 

αρχίζει η εκμετάλλευση μιας νέας αγοράς ή ενός νέου προϊόντος. Σε ένα 

διάστημα μερικών ετών νέες επιχειρήσεις εισέρχονται στον κλάδο και η 

αγορά επανέρχεται σε κατάσταση ισορροπίας.
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Στην περίπτωση αυτή η παρούσα αξία της επιχείρησης είναι:

PV = Σ CFnd+hV + CFn+1 χ _1 

1=1 (1+k)' 1-g (1+k)n

4o σενάριο: Η επιχείρηση ακολουθεί φθίνουσα πορεία και ο ρυθμός μείωσης των 

ετήσιων ελεύθερων ταμιακών ροών της είναι g. Στην περίπτωση αυτή το 

g του τύπου V = CF/t-g παίρνει αρνητικές τιμές και τελικά η διαίρεση του 

CF γίνεται με κάποιο συντελεστή μεγαλύτερο από την απαιτούμενη 

απόδοση k.

Η χρησιμότητα των παραπάνω μαθηματικών τύπων είναι περισσότερο διδακτική 

παρά πρακτική. Με τη βοήθειά τους γίνονται πολλές αποδείξεις και εξάγονται 

θεωρητικά συμπεράσματα. Ωστόσο, αυτοί οι ίδιοι τύποι, υπερ-απλουστεύουν τις 

καταστάσεις και για το λόγο αυτό δεν χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες 

ελεγκτές λογιστές και οικονομολόγους που κάνουν αποτιμήσεις επιχειρήσεων.

Οι απλοποιήσεις που περιέχουν είναι πολλές. Σημειώνουμε ενδεικτικά :

□ Τα κέρδη μιας επιχείρησης δεν ακολουθούν σταθερό ρυθμό αύξησης, αλλά 

μεταβάλλονται με πιο σύνθετο τρόπο

□ Ο φόρος για τα κέρδη μιας χρήσης δεν καταβάλλεται στην ίδια χρήση αλλά 

την επόμενη

□ Οι αποσβέσεις που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των φόρων, δεν 

αποτελούν σταθερό μέγεθος, αφού από τον πρώτο κιόλας χρόνο μερικά 

πάγια μπορεί να συμπληρώσουν την πλήρη απόσβεσή τους, οπότε δεν θα 

λαμβάνονται υπόψη στις αποσβέσεις των επόμενων ετών.

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται στην πράξη είναι ο αναλυτικός υπολογισμός των 

ετήσιων πλεονασμάτων, δηλαδή η πρόβλεψη ενός εκάστου συστατικού στοιχείου του 

πλεονάσματος και εν συνεχεία η αλγεβρική τους άθροιση για να προκύψει το ταμιακό 

πλεόνασμα του έτους. Καθένα από τα ταμιακά πλεονάσματα προεξοφλείται χωριστά. 

Δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή, μαθηματικοί τύποι για το άθροισμα πολλών ετών 

ούτε απλοποιούνται τόσο τα πράγματα ώστε να υποτεθεί ότι τα πλεονάσματα 

ακολουθούν ορισμένο μαθηματικό πρότυπο.
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3 21 Απόφαση me κατάλληλΓΚ ταυιακήε oohe via προεξόφληση και ο Oikovouik6c 

Ισολονισυόε me επινείοησηε

Με σκοπό την κατανόηση του ποιες είναι οι βασικές ταμιακές ροές, οι οποίες θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μία αποτίμηση, ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τις 
διαφορετικές επικρατούσες απόψεις και τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης
για την κάθε μία :

Ταμιακές Ροές 
(Cash Flows)

Κατάλληλος Συντελεστής Προεξόφλησης 
(Appropriate Discount Rate)

Ελεύθερη Ταμιακή Ροή 
(Free Cash Flow) 
Κεφαλαιακή Ταμιακή Ροή 
(Equity Cash Flow)

Σταθμισμένο Κόστος Κεφαλαίου 
(Weighted average cost of capital) 
Ζητούμενη απόδοση κεφαλαίων 
(Ke. Required return to equity)

Ταμιακή Ροή Ξένων Κεφαλαίων 
(Debt Cash Flow)

Ζητούμενη απόδοση ξένων κεφαλαίων 
(Kd. Required return to debt)

Υπάρχουν τρεις βασικές ταμιακές ροές : η ελεύθερη ταμιακή ροή, η κεφαλαιακή 
ταμιακή ροή και η ταμιακή ροή των ξένων κεφαλαίων.

Αυτή που είναι πιο εύκολο να κατανοηθεί, είναι η ταμιακή ροή των ξένων κεφαλαίων, 
η οποία είναι το άθροισμα των τόκων που θα πληρωθούν για ένα χρέος συν την 
αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου. Με σκοπό τον προσδιορισμό της παρούσας 
αγοραίας αξίας ενός υπαρκτού χρέους, αυτή η ροή θα πρέπει να προεξοφληθεί με 
τον ζητούμενο συντελεστή απόδοσης του χρέους (κόστος του χρέους). Σε πολλές 
περιπτώσεις, η αγοραία αξία του χρέους μπορεί να είναι ανάλογη της λογιστικής 
αξίας του, το οποίο συμβαίνει καθώς η λογιστική αξία συχνά λαμβάνεται ως επαρκής 
προσέγγιση της αγοραίας αξίας.

Οι ελεύθερες ταμιακές ροές, καθιστούν ικανό τον καθορισμό της συνολικής αξία της 
επιχείρησης (χρέος και ίδια κεφάλαια = D + Ε). Η κεφαλαιακή ταμιακή ροή, μας 
καθιστά ικανούς να καθορίσουμε της αξία των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία σε 
συνδυασμό με της αξία του χρέους, θα προσδιορίσουν της συνολική αξία της 
επιχείρησης.

Το ακόλουθο σχήμα δείχνει σε μία απλοποιημένη φόρμα την διαφορά μεταξύ του 
πλήρους ισολογισμού μίας επιχείρησης και του οικονομικού ισολογισμού της. Όταν 
αναφερόμαστε στα οικονομικά κεφάλαια της επιχείρησης, δεν αναφερόμαστε στο 
σύνολο των κεφαλαίων της, αλλά στα συνολικά κεφάλαια μείον την αυθόρμητη 
χρηματοδότηση (προμηθευτές, πιστωτές κ.τ.λ.). Διαφορετικά, τα οικονομικά κεφάλαια
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της επιχείρησης αποτελούνται από τα καθαρά σταθερά κεφάλαια συν το ζητούμενο 
κεφάλαιο κίνησης. Οι οικονομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης αποτελούνται από 
τα μερίδια των μετόχων (shareholders’ equity) και από το χρέος της 
(βραχυπρόθεσμό και μακροπρόθεσμο οικονομικό χρέος).

Πλήοεc και Oikovouik6c Ισολονισu6c Επιχείρησης 
ίFull and economic balance sheet of a company1

Πλήρης Ισολονισυός QiKOvouiKOC Ισολονισυόε

Κεφάλαια Υποχρεώσεις Κεφάλαια Υποχρεώσεις

Διαθέσιμα

Εισπρακτέοι
Λογαριασμοί

Αποθέματα

Καθαρά
Σταθερά

Κεφάλαια

3

Πληρωτέοι
Λογαριασμοί

Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Απαπήσεις
Κεφαλαίου
Κίνησης
(W.C.R.-
Working Capital
Requirements)

Χρέος

Καθαρά
Σταθερά
Κεφάλαια

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Κεφάλαιο Κίνησης (W.C.R.) = Διαθέωμα + Πληρωτέα Λογαριασμοί + Αποθέματα
- Εισπρακτέα Λογαριασμοί

Πηγή : Pablo Fernandez, ’Company valuation methods, the most common errors in valuations”, p.15 
(2002)

3.2.2 Η ελεύθερη ταυιακή ροή

Η ελεύθερη ταμιακή ροή είναι η λειτουργική ταμιακή ροή, δηλαδή η ταμιακή ροή που 
παράγεται από τις λειτουργίες της επιχείρησης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τον 
δανεισμό και την φορολογία. Είναι τα χρήματα τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην 
επιχείρηση, μετά την κάλυψη των σταθερών επενδυτικών κεφαλαίων και του 
απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει χρέος και γι' αυτό δεν 
υπάρχουν χρηματοοικονομικά έξοδα.
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Λεπουργκές Ταμιακές Ροές (Operating Cash Flows)

Op CF, = Κέρδη προ τόκων και φόρων χ 
(1 -Φορολογικός Συντελεστής)
+ Διενεργούμενες Αποσβέσεις στον χρόνο t
- Επενδύσεις σε Κεφαλαιακά Έξοδα, στον 
χρόνο t
- Επενδύσεις και Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 
στον χρόνο t
(μεταβολή των τρεχόντων κεφαλαίων - 
μεταβολή των τρεχόντων υποχρεώσεων)
- Επένδυση σε άλλα κεφάλαια, στον χρόνο t

ΕΒΓΓ (1-Tax Rate),
+ Depreciation Expense,
- Investment in Capital Spending,
- Investment in NWC, (chg in current 
assets - chg in current liabilities)
- Investment in Other Assets,

Με σκοπό τον υπολογισμό των μελλοντικών ελεύθερων ταμιακών ροών, θα πρέπει
να προβλέψουμε τα διαθέσιμα που πρόκειται να λάβουμε και να αποδώσουμε σε 
αυτή την περίοδο. Αυτή είναι και η βασική προσέγγιση για τον σχεδίασμά του 
προϋπολογισμού διαθεσίμων. Παρόλα αυτά, στην αποτίμηση των επιχειρήσεων, 
αυτό το έργο απαιτεί πρόβλεψη των ταμιακών ροών σε μεγαλύτερο χρονικό 
ορίζοντα, από τον συνήθη του προϋπολογισμού διαθεσίμων.

Προσπαθώντας να αναγνωρίζουμε τα βασικά συστατικά των ελεύθερων ταμιακών 
ροών χρησιμοποιούμε πληροφόρηση από την κατάσταση αποτελεσμάτων, η οποία 
θα πρέπει να προσαρμοστεί για να μας δώσει τις ταμιακές ροές κάθε περιόδου, οι 
οποίες είναι το σύνολο των χρημάτων που πραγματικά λαμβάνονται και αποδίδονται 
σε κάθε περίοδο.

Με την χρήση των δεδομένων της κατάστασης αποτελεσμάτων, θα προσδιορίσουμε 
τις ελεύθερες ταμιακές ροές μίας επιχείρησης, οι οποίες γνωρίζουμε από τον ορισμό 
τους ότι δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πληρωμές σε χορηγούς κεφαλαίων. Γι' αυτό, 
τα μερίσματα και τα χρηματοοικονομικά έξοδα δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στις 
ελεύθερες ταμιακές ροές.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Income Statement!

Πώλησης
Κόστος Πωληθέντων 
Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 
Αποσβέσεις

Κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΓΓ)
Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Κέρδη προ φόρων
Φόροι

Καθαρό Αποτέλεσμα
Μερίσματα

Παρακρατούμενα Κέρδη
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Το ακόλουθο σχήμα δείχνει πως η ελεύθερη ταμιακή ροή επιτυγχάνεται από τα κέρδη 
προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ). Ο πληρωτέος φόρος των κερδών ΕΒΙΤ θα πρέπει να 
υπολογιστεί απευθείας. Αυτό μας δίνει το καθαρό εισόδημα χωρίς την πληρωμή 
τόκων, στο οποίο θα πρέπει να προσθέσουμε την απόσβεση της περιόδου, καθώς 
δεν είναι πληρωμή, αλλά μερικώς μία λογιστική καταχώρηση. Επίσης θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη το άθροισμα των χρημάτων που θα πρέπει να τοποθετηθούν σε νέες 
επενδύσεις και νέο κεφάλαιο κίνησης, καθώς αυτό το άθροισμα θα πρέπει να 
αφαιρεθεί για να μας δώσει την ελεύθερη ταμιακή ροή.

Κατοστοοη Ελεύθερων Ταυ ισκών Ροών

Κέρδη προ τόκων και φόρων
- Φόρος επί των Κερδών προ τόκων και φόρων

Καθαρό αποτέλεσμα χωρίς χρέος (Net Income without debt)
+ Αποσβέσεις

Αύξηση των σταθερών κεφαλαίων 
Αύξηση του Απαπούμενου Κεφαλαίου Κίνησης

Ελεύθερες ταμιακές ροές

Για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμιακών ροών θα πρέπει να αγνοήσουμε την 
χρηματοδότηση των λειτουργιών της επιχείρησης και να επικεντρωθούμε στην 
απόδοση των κεφαλαίων της μετά τους φόρους, λαμβάνοντας υπόψη την 
απαιτούμενη επένδυση για την συνέχιση της ύπαρξης της επιχείρησης.

Τελικώς, αν η επιχείρηση δεν έχει χρέος, οι ελεύθερες ταμιακές ροές θα είναι ίδιες με 
τις κεφαλαιακές ταμιακές ροές.

3 2 2 1 Υπολονισυός της αξίας της επιχείρησης υέσω χρήσης της ελεύθερης 
ταμιακής ροής

Με σκοπό τον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης μέσω χρήσης αυτής της 
μεθόδου, οι ελεύθερες ταμιακές ροές προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας τον 
σταθμισμένο μέσο όρο του κόστους κεφαλαίου (weighted average cost of debt and 
equity or weighted cost of capital): (Harris & Pringle, 1985)

E + D = present value [FCF ; WACC] ,

όπου WACC = E ke + D kd (1-T1 

E + D

97/147



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ

ή διαφορετικά
weighted cost = (cost of) [1 - tax] fdebt value] + (cost of) feauitv value] 

of capital debt rate firm value equity firm value

D είναι η αγοραία αξία του χρέους 
Ε είναι η αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων
kd είναι το κόστος του χρέους πριν τους φόρους, απαιτούμενη απόδοση του χρέους 
Τ είναι ο φορολογικός συντελεστής
ke είναι η απαιτούμενη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, η οποία αντανακλάται στον 
κίνδυνο

Ο WACC υπολογίζεται με την στάθμιση του κόστους των ξένων κεφαλαίων (Kd) και 
του κόστους των ιδίων κεφαλαίων (Κβ) και με αναφορά στην κεφαλαιακή δομή της 
επιχείρησης. Αυτός είναι ο κατάλληλος συντελεστής για αυτή την περίπτωση, καθώς 
αποτιμούμε της επιχείρηση ως ολότητα (Ξένα και Ίδια Κεφάλαια) και θα πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μας την ζητούμενη απόδοση των ξένων κεφαλαίων, στην αναλογία 
στην οποία αυτά χρηματοδοτούν της επιχείρηση.

Η απόδοση WACC, δεν λειτουργική σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ζημίες, οι 
οποίες μεταφέρονται από την μία χρονιά στην άλλη και επίσης όταν η αναλογούντες 
φόροι πληρώνονται τον χρόνου που ακολουθεί.

3 2 3 Η ταυιακή ροή των ιδίων κεφαλαίων

Η κεφαλαιακή ταμιακή ροή υπολογίζεται μέσω αποσωμάτωσης από την ελεύθερη 
ταμιακή ροή του τόκου και των αρχικών πληρωμών (μετά φόρων) που 
πραγματοποιούνται σε κάθε περίοδο στους πιστωτές και προσθέτοντας το νέο 
αναμενόμενο χρέος. Με λίγα λόγια, είναι η ταμιακή ροή που παραμένει στην 
επιχείρηση μετά την κάλυψη των σταθερών κεφαλαιακών επενδύσεων και του 
ζητούμενου κεφαλαίου κίνησης και επίσης μετά την αποπληρωμή των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και επαναχρηματοδότηση του αντίστοιχου 
μέρους από το αρχικό χρέος (στην περίπτωση που υπάρχει χρέος). Αυτό μπορεί να 
παρουσιαστεί στην ακόλουθη εξίσωση:

ECF = FCF - [interest payment χ (1 - Τ)] - principal repayments + new debt

/ ί ί ί t
ελεύθερη κόστος φορολογικός αποπληρωμή νέο

ταμκκή ροή δανεισμού συντελεστής αρχικού χρέους χρέος
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Κατά την διάρκεια δημιουργίας προβλέψεων, τα μερίσματα και οι λοιπές 
αναμενόμενες πληρωμές προς τους μετόχους, θα πρέπει να ταιριάζουν με την 
κεφαλαιακή ταμιακή ροή.

Αυτή η ταμιακή ροή προϋποθέτει την ύπαρξη μίας συγκεκριμένης κεφαλαιακής δομής 
για κάθε περίοδο, από την οποία ο τόκος που αναφέρεται στα υπαρκτά χρέη 
πληρώνεται, οι δόσεις του αρχικού κεφαλαίου πληρώνονται πριν την λήξη τους και 
επίσης λαμβάνονται νέα ομόλογα από νέο χρέος. Μετά τα ανωτέρω, το ποσό που 
παραμένει είναι η διαθέσιμη χρηματορροή για τους μετόχους, η οποία και θα 
επανατοποθετηθεί για να αποπληρώσει τα μερίσματα ή να εξαγοράσει παλιές 
μετοχές.

Όταν κάνουμε επανατοποθέτηση της κεφαλαιακής ταμιακής ροής, αποτιμούμε της 
αξία της επιχείρησης (Ε) και γι' αυτό, ο κατάλληλος συντελεστής προεξόφλησης θα 
είναι η απαιτούμενη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ke). Για να βρούμε την συνολική 
αξία της επιχείρησης (D+E) θα πρέπει να προσθέσουμε την αξία του υπάρχοντος 
χρέους (D) στην αξία των ιδίων κεφαλαίων (Ε).

3 2 4 Η κεφαλαιακή ταυιακή ροή

Κεφαλαιακή ταμιακή ροή (CCF - Capital Cash Flow) είναι το αποτέλεσμα που δίνεται 
από την άθροιση της ταμιακής ροής από ξένα κεφάλαια και της ταμιακής ροής από 
ίδια κεφάλαια. Η ταμιακή ροή των ξένων κεφαλαίων συνθέτεται από την άθροιση των 
πληρωμών τόκων και των πληρωμών του αρχικού χρέους. Γι' αυτό :

CCF = ECF + DCF = ECF + I - AD I = D kd

Συνεπώς, είναι ένα σημαντικό μπέρδεμα της κεφαλαιακής ταμιακής ροής και των 
ελεύθερων ταμιακών ροών.

3 3 Υπολονισυόε τγκ a£iac πκ επιχείοησπε ακ υία αξία νωοίε υόνλευση συν την 
προεξοφληυένη αξία πκ Φοοολονίαε

Η αξία της επιχείρησης υπολογίζεται με την προσθήκη δύο αξιών : της αξίας της 
επιχείρησης, υποθέτοντας ότι δεν έχει χρέος και της αξία της φορολογικής
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προστασίας, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση χρηματοδοτείται από ξένα 

κεφάλαια.

Η αξία της επιχείρησης χωρίς μόχλευση επιτυγχάνεται με την προεξόφληση των 

ελεύθερων ταμιακών ροών, χρησιμοποιώντας ως απόδοση της απαιτούμενη 

απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. Αυτή η απόδοση Ku είναι γνωστή ως απόδοση 

χωρίς μόχλευση (unleveled rate) ή ως απαιτούμενη απόδοση των κεφαλαίων 

(requires return to assets). Η απαιτούμενη απόδοση των κεφαλαίων είναι μικρότερη 

από την απαιτούμενη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, αν η επιχείρηση έχει χρέος 

στην κεφαλαιακή δομή της, καθώς σε αυτή την περίπτωση, οι μέτοχοι θα δεχθούν το 

χρηματοοικονομικό ρίσκο που υποβάλλεται από την ύπαρξη του χρέους και θα 

απαιτήσουν ένα υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium). Σε αυτές τις 

περιπτώσεις που δεν υπάρχει χρέος, η ζητούμενη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων 

(ke=ku) είναι ισοδύναμη του σταθμισμένου κόστους κεφαλαίου (WACC), καθώς η 

μοναδική χρησιμοποιούμενη πηγή χρηματοδότηση είναι το κεφάλαιο.

Προσδιορισμός της έννοιας του Σταθμισμένου Μέσου Κόστους ΚεΦΟλοίου
(Weighted Average Cost of Capital - WACC)

Πηνή: NARODNA BANKA SLOVENSKA
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Η παρούσα αξία της φορολογικής αξίας προέρχεται από το γεγονός ότι η επιχείρηση 
χρηματοδοτείται με ξένα κεφάλαια ως συνέπεια της χαμηλής φορολογίας της. Για την 
εύρεση της παρούσας αξίας της φορολογία, θα πρέπει να υπολογίσουμε το 
πλεόνασμα που επιτυγχάνεται για κάθε χρόνο, πολλαπλασιάζοντας τον πληρωτέο 
τόκο του χρέους με τον φορολογικό συντελεστή. Μετά την εύρεση των ανωτέρω 
ροών, θα πρέπει να τις προεξοφλήσουμε με ένας συντελεστή ο οποίος θα θεωρείται 
ο καταλληλότερος. Πολλοί συγγραφείς προτείνουν την χρήση του αγοραίου κόστους 
του ξένου κεφαλαίου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να είναι το ίδιο με το επιτόκιο 
στο οποίο η επιχείρηση συμβατοποίησε το χρέος της.

Συνεπώς, η προσαρμοσμένη παρούσα αξία (APV) περιλαμβάνεται στην ακόλουθη 
φόρμα:

D + Ε = NPV (FCF ; Ku) + value of the debt's tax shield

3.4 Υπολονισιιόε πκ αξίας των ιδίων κεφαλαίων Tnc επιχείρησης υέσω της 
προεξόφλησης πκ ταυιακής ροής touc

Η αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων μίας επιχείρησης επιτυγχάνεται με την 
προεξόφληση των ταμιακών ροών τους, χρησιμοποιώντας ως συντελεστή 
προεξόφλησης την απαιτούμενη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης 
(Ke). Όταν αυτή η αξία προστεθεί στην αγοραία αξία του ξένου κεφαλαίου, είναι 
πιθανό να καθοριστεί η συνολική αξία της επιχείρησης.

Η απαιτούμενη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται με την χρήση των 
ακόλουθων μεθόδων :

- Μέθοδος αποτίμησης των Gordon & Shapiro, με βάση τον ρυθμό ανάπτυξης
Ke = [DiVi / Ρ0] + g

Div-i είναι τα μερίσματα που θα αποδοθούν στην επόμενη περίοδο = Div0 (1 + g)
Ρ0 είναι η τρέχουσα τιμή της μετοχής 
g είναι ο συνεχής ρυθμός ανάπτυξης

- Το Μοντέλο CAPM (Capital Asset Pricing Model), ορίζει την ζητούμενη 
απόδοση των ιδίων κεφαλαίων ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
_____________ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ_____________
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re = rf + β (rm + rf)
ή διαφορετικά

Cost of = risk free + (company) ( market )
Equity rate beta risk premium

ke είναι η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων 
η είναι η απόδοση μία επένδυσης χωρίς κίνδυνο 
β είναι το beta της μετοχής 
rm είναι η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς 
rm-rf είναι το ασφάλιστρο της αγοράς

Έτσι, δίνοντας συγκεκριμένες τιμές στο β, στην απόδοση χωρίς κίνδυνο και στο 
ασφάλιστρο της αγοράς είναι πιθανό να υπολογίσουμε την ζητούμενη απόδοση των 
ιδίων κεφαλαίων.

3 5 Υπολονισυόε πκ α£ίαε πκ επιχείρησης υε προεξόφληση πκ κεα>αλαιακήε 
ταυιακήε oohc πκ

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η αξία της επιχείρησης (αγοραία αξία των ιδίων και 
ξένων κεφαλαίων της) είναι ισοδύναμη με την παρούσα αξία των κεφαλαιακών 
ταμιακών ροών (CCF), προεξοφλημένων με το σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου πριν 
από την Φοοολονία (WACCbt):

παρούσα αξία των συνολικών ταμιακών ροών 
υε Βάοη το <ΠΌΑυ»υένουέοο κόστος κεφαλαίου

Ε + D = present value [CCF; WACCBT]

WACCbt = E ke + D kd 
E + D

CCF = (ECF + DCF)

Συνολικές ταμιακές ροές =

Ταμιακές ροές Ιδίων Κεφαλαίων + Ταμιακές ροές Ξένων Κεφαλαίων
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3.β Προεξόφληση ταμιακών ροών υπό συνθήκες πληθωρισμού

Στην παράγραφο αυτή θα αποδείξουμε ότι η προεξόφληση των πληθωριστικών 

ταμιακών πλεονασμάτων με ένα επιτόκιο που ενσωματώνει και τον αναμενόμενο 

πληθωρισμό, έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την προεξόφληση των ταμιακών ροών που 

έχουν υπολογιστεί σε σταθερές τιμές με ένα αποπληθωριστικό επιτόκιο.

Υποθέτουμε ότι οι ετήσιες ελεύθερες ταμιακές ροές μιας επιχείρησης είναι CF και 

ακόμα ότι ο συντελεστής προεξόφλησης είναι k, ενώ ο ετήσιος ρυθμός του 

πληθωρισμού είναι ί. Επίσης για την απλούστευση των υπολογισμών, θα 

υποθέσουμε ακόμα ότι το ετήσιο πλεόνασμα σε σταθερές τιμές παραμένει σταθερό. 

Η παρούσα αξία της επιχείρηση είναι:

_ η

PV = Σ CFtd+iV 

,=1 (1+k)'(1+i)'

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
_____________ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ_____________

Η οποία απλοποιούμενη δίνει:

PV = Σ

,*1 (1+k)1

Οσο, δηλαδή, είναι η παρούσα αξία υπολογισμένη σε σταθερές τιμές.

Αν θελήσουμε να εφαρμόσουμε τον 1° τύπο για μια μόνο περίοδο, τότε ο μεν 

αριθμητής παριστάνει το ταμιακό αποτέλεσμα σε πληθωριστικές τιμές, ο δε 
παρονομαστής γίνεται:

(Ι+k) (1+ί) = k+ i + k + ik

Εκτιμάται ότι είναι μαθηματικά ευκολότερος ο υπολογισμός της παρούσας αξίας με 

σταθερές τιμές και αποπληθωρισμένο επιτόκιο. Για το λόγο αυτό η τελευταία αυτή 

μέθοδος εφαρμόζεται συστηματικά από τους οικονομικούς αναλυτές.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι η παραπάνω απόδειξη υπέθεσε ότι 

όλες οι τιμές των εισροών και των εκροών μεταβάλλονται κατά το ίδιο ποσοστό. Στην 

πραγματικότητα όμως, οι τιμές των α' υλών καθώς και των εργατικών αμοιβών δεν
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είναι απαραίτητο να αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό που αυξάνονται και οι τιμές των 

προϊόντων. Η αύξηση της παραγωγικότητας σε μια οικονομία, αποτελεί ένα λόγο για 

να αυξάνουν μακροχρόνια οι εργατικές αμοιβές, πάνω από το ποσοστό του 

πληθωρισμού.

Εξάλλου, οι τιμές των πρώτων υλών υπόκεινται σε περιοδικές διακυμάνσεις, με 

διάρκεια αρκετών ετών. Έτσι ο τύπος υπολογισμού της παρούσας αξίας της 

επιχείρησης χρειάζεται διόρθωση :

η

PV = Σ (εισροές (1+iaV - εκροές (Ι+ϋ1 (1-Τ) + (αποσβέσεις)! 

1=1 (1+k)' (1+k)'

Όπου : ia ο ρυθμός πληθωρισμού των εισροών 

ib ο ρυθμός πληθωρισμού των εκροών 

Τ ο συντελεστής φορολογίας και

ί ο συντελεστής προεξόφλησης με ενσωματωμένο τον πληθωρισμό

Στην πράξη είναι λίγες οι περιπτώσεις που η αποτίμηση μιας επιχείρησης λαμβάνει 

υπόψη τους διαφορετικούς ρυθμούς αύξησης των τιμών. Η περιπλοκή των 

υπολογισμών, που συνεπάγεται η διόρθωση τη γενικής μεθόδου, δικαιολογείται 

μονάχα για ορισμένους κλάδους (κλωστοϋφαντουργικά, πετρελαιοειδή κ.λ.π.), όπου 

η τάση των τιμών είναι σαφής ή για άλλους που έχουν μεγάλη εξάρτηση από μια 

πρώτη ύλη (αλουμίνια, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λ.π.)
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Το Μοντέλο Tnr ΠηορΓίνρληυένηο Μελλοντικά Ταυειακήο Porte

Παρουσίαση
Πρόβλεψης -----►

Χρόνος και Εύρος 
της Πρόβλεψης

Εκτίμηση του 
Κόστους Κεφαλαίου

^μηση της 
Υπολειμματικής Αξίας

υικονομική
Πρόβλεψη

Εκτίμησης της 
Συνολικής Αξίας

Εναλλακτικά
Σενάρια

Σύνταξη 
Τυχαίου 

> Μοντέλου 
Πρόβλεψης

Κατασκευή
* Μοντέλου Σεναρίων 

& Ανάλυση Ευαισθησίας

Το ανωτέρω σχήμα περιγράφει την διαδικασία πρόβλεψης όπως αναφέρεται στην 
βιβλιογραφική υελέτη. Ονουά&ται το υοντέλο του Copeland. Αυτή η διαδικασία θα 
πρέπει βασικά να ακολουθείτε, αλλά υπάρχουν μερικές περιοχές που πρέπει να 
βασιστούν σε υποθέσεις και όχι σε πλήρης ανάλυση. Αυτές οι περιοχές είναι με 
πορτοκαλί γράμματα. Οι περιοχές που είναι με έντονα γράμματα είναι και οι περιοχές 
μεγαλύτερης εστίασης. Βήμα (2), παρουσίαση πρόβλεψης, θα πρέπει να αναπτυχθεί 
περαπέρω στα βήματα «Χρόνος και Εύρος της Πρόβλεψης» και «Έλεγχος Συνάφειας 
και Ευθυγράμμισης». Το βήμα «Οικονομική Πρόβλεψη» θα πρέπει να εξεταστεί 
εκτενούς. Αυτό το βήμα περιλαμβάνει το τυπικό μοντέλο πρόβλεψης το οποίο 
συνιστάται βάσει της βιβλιογραφικής μελέτης. Το βήμα «Εναλλακτικά Σενάρια», θα 
πρέπει να διεξαχθεί μαζί με ένα μοντέλο σεναρίων. Οι υπόλοιπες περιοχές «Εκτίμηση 
του κόστους κεφαλαίου», «Εκτίμηση της Υπολειμματικής αξίας» και «Εκτίμηση της 
Συνολικής αξίας» είναι βήματα τα οποία θα επιτευχθούν με την ολοκλήρωση της 
αποτίμησης.
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3 7 Πρακτική αντιυετώπιση του στοιχείου τγκ αΒεΒαιότητοκ των υελλονπκών 
αποτελεσυάτων

Για τον υπολογισμό των ταμιακών πλεονασμάτων είναι προφανές ότι μπορούν να 
δοκιμαστούν πολλά διαφορετικά σενάρια εσόδων-εξόδων και ότι καθένα από αυτά θα 
οδηγεί σε διαφορετικό υπολογισμό αξίας για την επιχείρηση. Ποια είναι, λοιπόν, η πιο 
αντικειμενική εκτίμηση των μελλοντικών κερδών;

Την καλύτερη λύση στο πρόβλημα αυτό προσφέρει η μέθοδος της προσομοίωσης με 
τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η μέθοδος αυτή έχει ως εξής :

Τα μελλοντικά κέρδη της επιχείρησης είναι συνάρτηση αρκετών παραγόντων μεταξύ 
των οποίων σημειώνουμε τους εξής : μέγεθος της αγοράς, ρυθμός αύξηση της 
αγοράς, τιμές πώλησης, τιμές αγοράς α' υλών, εργατικό κόστος, σταθερές δαπάνες, 
ύψος επιτοκίου κ.λ.π.

Στο πρώτο Βήυα γίνεται κατ' αρχήν προσπάθεια να περιοριστεί ο μεγάλος αριθμός 
των παραγόντων αυτών σε ένα μικρότερο αριθμό. Αυτό επιτυγχάνεται, αν 
ξεκινήσουμε από μια εξίσωση της μορφής :

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
_____________ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ_____________

Πλεόνασμα = (ποσότητα προϊόντος χ τιμή προϊόντος) 
(ποσότητα a' υλών χ τιμή a' ύλης )

- άμεσα εργατικά
- έμμεσα εργατικά
- λοιπές δαπάνες παραγωγής
- λοιπές δαπάνες διοίκησης και διάθεσης
- χρηματοοικονομικό κόστος
- φορολογική επιβάρυνση

και απεικονίσουμε τα άμεσα εργατικά, τα έμμεσα εργατικά, τις λοιπές δαπάνες 
παραγωγής και τις δαπάνες διοίκησης και εμπορίας συναρτήσει της πωλούμενης 
ποσότητας, της τιμής πώλησης, της τιμής αγοράς, ίσως και μιας ή δύο ακόμα 
μεταβλητών.
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Το μοντέλο κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήσουμε μικρό αριθμό 
ανεξάρτητων μεταβλητών (π.χ. η πωλούμενη ποσότητα, η τιμή πώλησης και η τιμή 
των α' υλών).

Στο δεύτερο βήυα αξιολογούμε την έρευνα αγοράς που έχει γίνει και προσπαθούμε 
να μαντέψουμε τις πιθανές τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών και την αντίστοιχη 
πιθανότητα πραγματοποίησής τους. Από την εργασία αυτή καταλήγουμε σε έναν 
αριθμό κατανομών πιθανοτήτων, μια για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή. Για κάθε 
χρονιά παίρνουμε ένα χωριστό συνδυασμό κατανομών.

Οι κατανομές αυτές απεικονίζονται γραφικά ως εξής :

Π.χ. 1° έτος

Πιθανότητα ρι
επιπέδου
πωλήσεων ρ2

Si S2 Πωλήσεις

Πιθανότητα ρι
τιμής
πώλησης ρ2

Τι Τ2 Τιμή Πώλησης

Στο τρίτο Βήυα ο υπολογιστής παίρνει τυχαίες τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών 
και με βάση την εξίσωση του πρώτου βήματος υπολογίζει την τιμή του πλεονάσματος 
που αντιστοιχεί στις τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών (οι τιμές κάθε μιας είναι μεν 
τυχαίες, αλλά η συχνότητά τους επηρεάζεται από τη μορφή της κατανομής που 
ορίσαμε παραπάνω). Για εκατοντάδες τυχαίους συνδυασμούς των ανεξάρτητων 
μεταβλητών προκύπτουν αντίστοιχες τιμές του πλεονάσματος που φτιάχνουν μια νέα 
κατανομή πιθανότητας. Η πιθανότητα πραγματοποίησης της τιμής βγαίνει από τη 
συχνότητα εμφάνισης των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής.

Με τον τρόπο αυτόν κάθε χρονιά σχηματίζεται μια κατανομή πιθανότητας του 
ταμιακού πλεονάσματος. Οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της
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παρούσας αξίας είναι οι τιμές με τη μεγαλύτερη πιθανότητα πραγματοποίησης, 
δηλαδή οι μέσοι όροι των τιμών κάθε έτους (αν η κατανομή είναι κανονική). Από τη 
διασπορά των κατανομών, από το εύρος δηλαδή των τιμών που μπορεί να πάρει το 
πλεόνασμα κάθε χρόνο, παίρνουμε τις πληροφορίες για τον υπολογισμό του 
κατάλληλου συντελεστή προεξόφλησης.

Είναι φανερό ότι η χρησιμοποίηση της μεθόδου της προσομοίωσης απαιτεί όχι μόνο 
τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά και κατάλληλων προγραμμάτων, καθώς 
επίσης και τη δαπάνη πολλών ωρών εργασίας εκ μέρους προγραμματιστών, 
ερευνητών αγοράς και οικονομολόγων. Για το λόγο αυτό, η χρησιμοποίηση της 
μεθόδου είναι αρκετά δυσχερής και ενδείκνυται μόνο για επιχειρήσεις ιδιαίτερα 
μεγάλης αξίας.

Μια πρακτική και εύκολη προσέγγιση στο πρόβλημα της εύρεσης των μελλοντικών 
ταμιακών πλεονασμάτων είναι η εξής : αντί της κατανομής πιθανοτήτων του ταμιακού 
πλεονάσματος, κατασκευάζουμε τρία διαφορετικά σενάρια : ένα αισιόδοξο, ένα 
λογικό και ένα σχετικά απαισιόδοξο. Για την εφαρμογή του τύπου του πρώτου 
βήματος χρησιμοποιούμε το σενάριο, εκείνο που κρίνουμε ότι έχει τη μεγαλύτερη 
πιθανότητα να πραγματοποιηθεί. Τις άλλες δύο ακραίες τιμές τις έχουμε υπόψη μας 
για τον υπολογισμό του κατάλληλου συντελεστή προεξόφλησης.

Με τις τιμές που προκύπτουν από την εφαρμογή του τύπου κατασκευάζουμε γραφικά 
την κατανομή πιθανοτήτων του ετήσιου πλεονάσματος.

Πιθανότητα
πλεονάσματος

di d2 da

Μέγεθος πλεονάσματος

Με τις τιμές αυτές, η διασπορά του πλεονάσματος χαρακτηρίζεται μεγάλη και ο 
κίνδυνος υψηλός. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο μεγάλο περιθώριο μικτού κέρδους 
που μπορεί να έχει η επιχείρηση.

108/147



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ

Παρόλο ότι η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται πρακτική, εν τούτοις μας επιτρέπει να 
διατηρήσουμε μεγαλύτερο αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών.

Η εργασία του υπολογισμού του εύρους των τιμών του πλεονάσματος όταν 
μεταβάλλονται οι οικονομικές συνθήκες, όταν δηλαδή οι ποσότητες και οι τιμές των 
εισροών και των εκροών αποκλίνουν από τις αναμενόμενες (τις πιο πιθανές), γίνεται 
μέσα από διαδοχικά παραδείγματα και είναι γνωστή στην οικονομική επιστήμη σαν 
«ανάλυση ευαισθησίας».

3 8 Η υπολειυυατική αξία

Η υπολειμματική αξία της επιχείρησης είναι η αξία που υπολογίζεται ότι θα έχει η 
επιχείρηση στο τέλος της τελευταίας περιόδου, δηλαδή μετά τα 5 έως 10 χρόνια. Η 
αξία αυτή είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί. Φαίνεται κατ' αρχήν ότι εξαρτάται από 
την προβλεπόμενη πορεία της επιχείρησης κατά το ενδιάμεσο διάστημα. Αν η πορεία 
αυτή είναι καλή και τα ετήσια κέρδη της επιχείρηση ακολουθούν αυξητική πορεία, 
τότε η υπολειμματική αξία της επιχείρηση θα είναι μεγαλύτερη από την παρούσα αξία 
της. Αν η πορεία της επιχείρηση δεν είναι καλή και τα κέρδη της πέσουν κάτω από 
μια ελάχιστη απόδοση, τότε η υπολειμματική της αξία θα είναι ίση με την αξία 
ρευστοποίησής της, δηλαδή με τη μελλοντική καθαρή περιουσιακή της θέση, 
υπολογιζόμενη σε τιμές ρευστοποίησης.

Για τις πιθανές υπολειμματικές αξίες μπορεί να κατασκευαστεί μια κατανομή 
πιθανοτήτων και να προστεθεί μια ακόμα ανεξάρτητη μεταβλητή στη μέθοδο της 
προσομοίωσης με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σε μια πρακτική προσέγγιση του θέματος ο αναλυτής μπορεί να κάνει τις εξής 
ενέργειες:

α. Να υπολογίσει την καθαρή περιουσία της επιχείρησης σαν κατώτερη ακραία τιμή 
β. Να εφαρμόσει του μαθηματικούς τύπους της παραγράφου 3.1 και να υπολογίσει 
την προεξοφλημένη αξία των πλεονασμάτων πέραν του χρονικού ορίζοντα και στο 
τέλος αυτού.
γ. Να σταθμίσει τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και ιδιαίτερα :

- την ελαστικότητα της ζήτησης του συγκεκριμένου προϊόντος
- τις προοπτικές υποκατάστασης του προϊόντος
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- τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και την ταχύτητα αλλαγής της τεχνολογίας 
του κλάδου

και να αποφασίσει ποια από τις τιμές που υπολογίστηκαν με τις ενέργειες α. και β. 
ταιριάζει καλύτερα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η εκτίμηση της υπολειμματικής 
αξίας πρέπει να είναι το ίδιο αισιόδοξη ή απαισιόδοξη, όσο και οι εκτιμήσεις των 
ετήσιων αποδόσεων.

Ένα σημείο ιδιαίτερης προσοχής όσον αφορά την υπολειμματική αξία, είναι το εξής :

Όταν η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμιακών ροών εφαρμόζεται, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι χρηματοοικονομικές δαπάνες της επιχείρησης, τότε και η 
υπολειμματική αξία υπολογίζεται ανάλογα :

• Αν μεν θεωρηθεί σαν προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών κερδών, τότε και 
τα κέρδη αυτά υπολογίζονται χωρίς τα τοκοχρεολύσια, εκτός αν 
πιθανολογείται ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιήσει εντός του χρονικού 
ορίζοντα πρόσθετο δανεισμό

• Αν πάλι η υπολειμματική αξία θεωρηθεί σαν αξία της καθαρής περιουσιακής 
θέσης, η αξία αυτή θα πρέπει να υπολογιστεί χωρίς τις δανειακές 
υποχρεώσεις.

Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι η υπολειμματική αξία της επιχείρησης επηρεάζεται 
άμεσα από τη δαπάνη για καινούργια πάγια που προβλέφθηκε στη διάρκεια των 5 ή 
9 πρώτων χρόνων, τα κέρδη των οποίων προεξοφλούνται. Εφόσον κατά τα χρόνια 
αυτά προβλέφθηκε σημαντική δαπάνη για νέα πάγια και, μάλιστα, ανώτερη από την 
απόσβεση των παλαιών παγίων, είναι λογικό να αναμένεται μια αυξημένη 
υπολειμματική αξία. Αντίθετα, εφόσον δεν προβλέφθηκε καμία δαπάνη για 
αντικατάσταση παγίων και προσθήκη νέων, η υπολειμματική αξία της επιχείρησης θα 
είναι μειωμένη, τουλάχιστον, κατά το ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση του 
εξοπλισμού της.

Όποια τιμή και να ληφθεί υπόψη για την αποτίμηση, η τιμή αυτή θα προεξοφληθεί με 
το συντελεστή : 1/(1+k)‘ όπου t είναι ο αριθμός των περιόδων του υποδείγματος.
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3.9 Ο συντελεστής προεξόφλησης

Ο συντελεστής προεξόφλησης των μελλοντικών ταμιακών πλεονασμάτων είναι η 

απαιτούμενη απόδοση από τη συγκεκριμένη επένδυση. Είναι φανερό ότι η 

απαιτούμενη απόδοση είναι συνάρτηση των κινδύνων που συνοδεύουν την 

επένδυση. Αν οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι, τότε ο επενδυτής απαιτεί μια μεγάλη 

απόδοση υπό φυσιολογικές συνθήκες, που να τον αποζημιώνει για τους πιθανούς 

κινδύνους. Αν οι κίνδυνοι είναι πολύ μικροί, ο επενδυτής αρκείται σε μικρή απόδοση. 

Στην ακραία περίπτωση, όπου η επένδυση δεν συνεπάγεται καθόλου κινδύνους, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το επιτόκιο των ομολόγων του δημοσίου, αφού τα 

ομόλογα αυτά θεωρούνται επίσης «σίγουρη» τοποθέτηση.

Εξετάζοντας το κατάλληλο μέτρο του κινδύνου και προσπαθώντας να συνδέσουμε 

μαθηματικά τον κίνδυνο με το συντελεστή προεξόφλησης, αναπτύσσουμε δύο 

θεωρητικές προσεγγίσεις «ποσοτικοποίησης» του κινδύνου :

• Το συντελεστή μεταβλητότητας σαν μέτρο του κινδύνου και

• Το υπόδειγμα τιμολόγησης κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων

Οι παραπάνω μαθηματικές προσεγγίσεις έχουν σκοπό να δείξουν του παράγοντες 

που θα επηρεάσουν την επιλογή του συντελεστή προεξόφλησης. Η πλήρης 

εμπειρική εφαρμογή των μαθηματικών τύπων είναι από δύσκολη μέχρι αδύνατη. 

Τελικά, ο οικονομικός αναλυτής που κάνει την αποτίμηση καταφεύγει συνήθως σε 

υποκειμενικές κρίσεις που απλοποιούν το έργο του.

3.10 Ο συντελεστής υεταβλητότητας των κερδών, ακ υέτοο του κινδύνου

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζουμε μερικές στατιστικές έννοιες που μετρούν τη 

διασπορά των τιμών των κερδών.

s

σ2 = Σ Ps(R + R)
S=1

Όπου R είναι η μέση τιμή της κατανομής και Ps είναι η πιθανότητα πραγματοποίηση 
της τιμής R.
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Ας πάρουμε για παράδειγμα μια επιχείρηση για τα ετήσια κέρδη της οποίας γίνονται 
οι εξής προβλέψεις:

Πιθανό κέρδος Πιθανές επιτεύξεις 1

Αισιόδοξη πρόβλεψη 60 εκ. 0,30
Κανονική πρόβλεψη 40 εκ. 0,50
Απαισιόδοξη πρόβλεψη 25 εκ. 0,20

Με βάση αυτά τα δεδομένα καταρτίζουμε κατανομή πιθανοτήτων που γραφικά 
παριστάνεται:

Πιθανότητα
Πραγματοποίησης

Η μέση αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης είναι ο σταθμισμένος μέσο όρος των 
κερδών:

R = (60x0.30W40x0.50W25x0.20) = 43 
0,30+0,50+0,20

Η διακύμανση της κατανομής είναι:

σ2 = 0,30(60-43)+0,50(40-43)+0,20(25-43) = 156
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Και η μέση απόκλιση τετραγώνου :

σ = Vo2 = 12,5 εκατ.

Η μέση απόκλιση τετραγώνου είναι εκφρασμένη σε εκατομμύρια. Όμως από μόνη 
της δεν μπορεί να σημαίνει μεγάλη ή μικρή διασπορά. Η διασπορά των 12,5 εκατ. 
είναι ασήμαντη για μια μεγάλη κερδοφόρα επιχείρηση, ενώ δεν είναι ασήμαντη για 
μία μικρή επιχείρηση. Παρουσιάζεται έτσι η ανάγκη εισαγωγής ενός μέτρου που να 
παίρνει υπόψη του και το μέγεθος της επιχείρηση . Τέτοιο μέτρο είναι ο συντελεστής 
μεταβλητότητας (coefficient of variation) που ορίζεται ως εξής :

CV = σ / R

Και για το συγκεκριμένο παράδειγμα :

CV= 12,5/43 = 0,29

Δεν υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος που να εκφράζει το προεξοφλημένο επιτόκιο, 
συναρτήσει του συντελεστή μεταβλητότητας. Ο αποτιμητής της αξίας της επιχείρησης 
θα πρέπει να υπολογίσει το συντελεστή προεξόφλησης από το συντελεστή 
μεταβλητότητας, αξιολογώντας την εμπειρία του. Αφετηρία των υπολογισμών του 
αποτελεί η εξίσωση:

ϊ προεξοφλητικό = Rf χωρίς κίνδυνο + Rrek ασφάλιστρο κινδύνου

Όπου Rf είναι η απόδοση μια επένδυσης χωρίς κίνδυνο και R^k η αναγκαία αύξηση 
του προεξοφλητικού επιτοκίου ώστε να ενσωματώσει τους κινδύνους της επένδυσης.

3 11 Το υπόδεινυα me voauunc ανοοάε νοεονοάφων 
(Capital Asset Pricing Model - CAPM)

Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε για να εφαρμοστεί στην αποτίμηση τίτλων που 
διαπραγματεύονται στη χρηματιστηριακή αγορά, όπου τα στοιχεία για τις αποδόσεις
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των επιχειρήσεων είναι ευχερώς διαθέσιμα. Σε κάθε περίπτωση, η μέθοδος αυτή 

αποτελεί ένα καλό αναλυτικό εργαλείο για να διερευνηθεί η φύση του επιτοκίου 

προεξόφλησης και οι παράγοντες που το καθορίζουν.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η προεξόφληση των ταμιακών ροών γίνεται με ένα επιτόκιο 

το οποίο είναι η απαιτούμενη απόδοση από την επένδυση και αποτελείται από δύο 

συστατικά : από την απόδοση μιας επένδυσης χωρίς κίνδυνο και από ένα 

συντελεστή προσαρμογής για κίνδυνο :

r= r,+ rrisk

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μεθόδου της γραμμής αγοράς χρεογράφων (Security 

Market Line) είναι ότι συνδέει το συντελεστή προσαρμογής για κίνδυνο με την 

απόδοση της αγοράς και την ευαισθησία της απόδοσής της συγκεκριμένης 

επιχείρησης στις μεταβολές των αποδόσεων της αγοράς. Τα παραπάνω εκφράζονται 

με μαθηματικό τρόπο ως εξής :

r = rf + (rm - rf) Covin, rm) ή

r= rf+ (rm-rf) β

Όπου : rf είναι η απόδοση των κρατικών ομολόγων 

rm είναι η μέση απόδοση της αγοράς 

ή είναι η απόδοση της συγκεκριμένης επένδυσης

Οον (η, rm) είναι η συνδιακύμανση της απόδοσης της επένδυσης με τις 

αποδόσεις της αγοράς και

om2 είναι η διακύμανση των αποδόσεων της αγοράς

Υπενθυμίζεται από τη στατιστική, ότι η συνδιακύμανση (Covariance) δύο μεταβλητών 
η και rm είναι:

Cov (η , rm) = Σ ρ (r-η) (rm-rm)

Όπου : ρ είναι η πιθανότητα ταυτόχρονης εμφάνισης των τιμών (αποδόσεων) rm και 

η, ενώ η μπάρα πάνω από τις μεταβλητές συμβολίζει τη μέση τιμή της μεταβλητής.
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Επομένως, ο συντελεστής β γίνεται:

β - Σ ρ (rr
2om

Στην περίπτωση που έχουμε μία επιχείρηση που οι αποδόσεις της κυμαίνονται 

εντονότερα από τις αποδόσεις της αγοράς, τότε ο συντελεστής β παίρνει τιμές 

μεγαλύτερες της μονάδας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο κίνδυνος της επιχείρησης 

είναι μεγαλύτερος από το μέσο κίνδυνο της αγοράς και το προεξοφλημένο επιτόκιο 

θα πάρει τιμές μεγαλύτερες.

Αν οι αποδόσεις της επιχείρησης κυμαίνονται λιγότερο από τις αποδόσεις της 

αγοράς, τότε ο συντελεστής παίρνει τιμές μικρότερες από 1, η επένδυση θεωρείται 

σχετικά ασφαλής και το προεξοφλημένο επιτόκιο γίνεται μικρότερο.

Η μέθοδος της γραμμής αγοράς χρεογράφων προσφέρει ένα θαυμάσιο μοντέλο για 

την ποσοτικοποίηση του επιτοκίου προεξόφλησης. Από το υπόδειγμα αυτό φαίνεται 

ότι τι κατάλληλο επιτόκιο ενσωματώνει τις επιδράσεις των εξής παραγόντων :

• Των αποδόσεων που θεωρούνται συνήθεις στην αγορά

• Των κινδύνων της συγκεκριμένης επιχείρηση, δηλαδή της ευαισθησίας των 

αποδόσεών της όταν αλλάζουν οι συνθήκες της αγοράς

Ο υπολογισμός των επιμέρους συστατικών στοιχείων της εξίσωσης r = rf+(rm- η)β 

Προσφέρει μια καλή θεμελίωση του συντελεστή προεξόφλησης των ταμιακών ροών.

3.12 Η θεωρία και πρακτική πκ επιγειοησια^ οικονομικής

Μία έρευνα μεταξύ 392 οικονομικών διευθυντών σχετικά με το κόστος κεφαλαίου, τον 

κεφαλαιακό προϋπολογισμό και την κεφαλαιακή δομή, έδειξε ότι μεγάλες 
επιχειρήσεις βασίζονται στις τεχνικές της παρούσας αξίας και το μοντέλο CAPM 

(Capital Asset Pricing Model), ενώ μικρές επιχειρήσεις προτιμούν την χρήση του 

κριτηρίου επανείσπραξης. Ένα εκπληκτικό νούμερο επιχειρήσεων χρησιμοποιούν 

τον επιχειρησιακό κίνδυνο (firm risk), έναντι του σχεδιασπκού κινδύνου (project risk). 

Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται σχετικά με την οικονομική ευελιξία (financial flexibility) 

και την αποτιμητική αξία (credit rating) όταν πρόκειται να προβούν στην λήψη χρέους
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και τα κέρδη προσμετρούν τις πραγματικές επιλογές στην εξέλιξη ενός σχεδίου 

(Myers, 1977).
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Τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα προήλθαν από την εξέταση των 

αντανακλαστικών ανταποκρίσεων από την μεριά των επιχειρήσεων και των 

χαρακτηριστικών των διοικούντων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι σημαντικά πιο 

πιθανό να χρησιμοποιούν την καθαρή παρούσα αξία (NPV) (ποσοστό 3,42 έναντι 

2,83). Δεν υπάρχει διαφορά στην τεχνική μεταξύ των ανεπτυγμένων και 

μειονεκτούντων επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις με υψηλή μόχλευση είναι πιο πιθανό να 

χρησιμοποιούν την καθαρή παρούσα αξία (NPV) και το εσωτερικό ποσοστό 

απόδοσης (IRR), από ότι επιχειρήσεις με μικρό εξωτερικό χρέος. Αυτό δεν αποτελεί 

την μοναδική διαφοροποίηση με βάση το μέγεθος της επιχείρησης. Σε μία 

αδημοσίευτη ανάλυση, ανακαλύφθηκε μία σημαντική διαφορά μεταξύ μεγάλων 

επιχειρήσεων με μεγάλο ή μικρό εξωτερικό χρέος. Αξιοσημείωτα, επιχειρήσεις με 

υψηλή μόχλευση είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν ανάλυση ευαισθησίας και την 

τεχνική της προσομοίωσης, ίσως εξαιτίας κανονιστικών ρυθμίσεων. Επίσης 

διαπιστώθηκε ότι, οι οικονομικοί διευθυντές με μεταπτυχιακές σπουδές 

χρησιμοποιούν πιο συχνά την καθαρή παρούσα αξία.

ΚρτρμξΤΡΠΡΠ ΤΠς δημοτικότητας των μεθόδων κεφαλαιακού προϋπολογισμού

Ποσοστό οικονομικών διευθυντών που χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη μέθοδο

Πηνή: Journal of Financial Economics 60 (2001) ο. 197
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Οι επιχειρήσεις που πληρώνουν μερίσματα είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν την 
καθαρή παρούσα αξία και το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης, από ότι επιχειρήσεις 
που δεν δίνουν μερίσματα. Επίσης οι δημόσιες επιχειρήσεις είναι σημαντικά πιο 
πιθανό να χρησιμοποιήσουν καθαρή παρούσα αξία και εσωτερικό ποσοστό 
απόδοσης, από ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η περίοδος επανείσπραξης (payback period), μετά την NPV και το IRR, είναι η πιο 
συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική (με ποσοστό 2,53). Αυτό είναι αξιοσημείωτο, 
καθώς η οικονομική βιβλιογραφία έχει εκθειάσει κατά κόρον τα μειονεκτήματα του 
κριτηρίου επανείσπραξης, καθώς κυρίως αγνοεί την χρονική αξία του χρήματος και 
των ταμιακών ροών, πέρα από την ημερομηνία περαίωσής της. Επίσης μέσω της 
μελέτης διαφάνηκε ότι οι οικονομικοί διευθυντές των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίοι 
δεν διαθέτουν μεταπτυχιακές σπουδές, είναι πιθανό να χρησιμοποιούν το κριτήριο 
επανείσπραξης. Η επανείσπραξη είναι πιο δημοφιλής μεταξύ ώριμων οικονομικών 
διευθυντών (με ποσοστό 2,83), έναντι των νέων. Επίσης η περίοδος επανείσπραξης 
χρησιμοποιείται πιο συχνά από οικονομικούς διευθυντές με μεγάλη θητεία (με 
ποσοστό 2,80). Οι νέες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την προεξοφλημένη 
επανείσπραξη (με ποσοστό 1,53), μία μέθοδος η οποία εξαλείφει ένα από τα 
μειονεκτήματα του κριτηρίου επανείσπραξης, μέσω της εκτίμησης της χρονικής αξίας 
του χρήματος.

Μερικές φορές έχει αμφισβητηθεί η ορθότητα της μεθόδου επανείσπραξης για 
επιχειρήσεις με κεφαλαιακό περιορισμό, καθώς εάν ένα επενδυτικό σχέδιο δεν 
αποφέρει θετικές χρηματορροές νωρίς, η επιχείρηση θα σταματήσει τις διαδικασίες 
και γι' αυτό τον λόγο δεν θα λάβει τις θετικές χρηματορροές που αναμένονται 
μακροπρόθεσμα ή αλλιώς δεν θα διαθέτει πλέον την ρευστότητα για την 
πραγματοποίηση άλλων επενδύσεων στα επόμενα χρόνια (Weston & Brighaoi, 
1981, σελ.405).

Ο MacDonald (1998) σημείωσε ότι η μέθοδος επανείσπραξης μπορεί να αποτελέσει 
έναν ευνοϊκό κανόνα λήψης αποφάσεων στην περίπτωση που υπάρχουν επιλογές, 
όπως χαρακτηριστικά πολλών επενδυτικών προτάσεων, ειδικά στην ανάπτυξη πολύ 
αβέβαιων επενδύσεων. Αν μικρές επιχειρήσεις διαθέτουν ευμετάβλητα σχέδια από 
ότι οι μεγάλες, αυτό μπορεί να εξηγήσει την χρήση από μέρους τους τους ”ad hoc” 
κανόνες απόφασης. Ακόμη είναι πιθανή η χρήση αυτών των κανόνων όχι επειδή
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αντιλαμβάνονται την καταλληλότητα τους, αλλά επειδή αυτοί έχουν δώσει επιτυχή 
αποτελέσματα στο παρελθόν.

Ένας αριθμός επιχειρήσεων χρησιμοποιούν την προσέγγιση του πολλαπλασιαστή 
των κερδών για την εκτίμηση επιχειρηματικών σχεδίων. Μία επιχείρηση είναι πιθανό 
να εφαρμόσει αυτή την προσέγγιση εάν έχει υψηλή μόχλευση. Τέλος η επιρροή της 
μόχλευσης στην προσέγγιση του πολλαπλασιαστή των κερδών είναι καθοριστική (για 
παράδειγμα: επιχειρήσεις με υψηλή μόχλευση, ανεξάρτητα του αν είναι μεγάλες ή 
μικρές χρησιμοποιούν πολλαπλασιαστές κερδών).

Συμπερασματικά, η μελέτη κατέδειξε μία σημαντική αύξηση της χρήσης της καθαρής 
παρούσας αξίας ως τεχνικής αποτίμησης. Επιπροσθέτως, η πιθανότητα χρήσης 
συγκεκριμένων τεχνικών αποτίμησης συγχέεται με το μέγεθος της επιχείρησης, την 
μόχλευσή της και τα χαρακτηριστικά των οικονομικών διευθυντών της. Ειδικότερα, 
μικρές επιχειρήσεις είναι σημαντικά λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν την 
καθαρή παρούσα αξία. Επίσης είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν 
συμπληρωματικά ανάλυση ευαισθησίας.

Κόστος του κεφαλαίου

Μελέτη σχετικά με την χρήση του μοντέλου CAPM (Capital Asset Pricing Model), 
ενός πολύ- beta CAPM (με επιπλέον παράγοντες κινδύνου, εκτός του beta της 
αγοράς), του μέσου των ιστορικών αποδόσεων, ή ενός μοντέλου προεξόφλησης 
μερισμάτων, κατέδειξε την μέθοδο CAPM ως της πιο δημοφιλή, και με διαφορά, 
μέθοδο αποτίμησης : το 73,55% των ανταποκρινόμενων, πάντα ή συνήθως 
χρησιμοποιούν CAPM. Η δεύτερη και η τρίτη πιο δημοφιλείς είναι ο δείκτης 
απόδοσης της μετοχής και το πολύ- beta CAMP.

Προσφάτους, ο Bruner (1998) ανακάλυψε ότι το 85% των 27 καλύτερα οργανωμένων 
επιχειρήσεων χρησιμοποιούν CAPM ή ένα τροποποιημένο CAPM. Δυστυχώς, παρά 
την δημοτικότητα του CAPM, αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιείται σωστά στην 
πράξη.

Η ανάλυση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος υπήρξε διαφωτιστική. Οι μεγάλες 
επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν το CAMP από ότι οι μικρές 
επιχειρήσεις (ποσοστό 3,27 έναντι 2,49). Οι μικρές επιχειρήσεις κλίνουν περισσότερο
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στην χρήση του κόστους των ιδίων κεφαλαίων, καθοριζόμενου με βάση «αυτά που 

απαιτούν οι επενδυτές».

Επίσης η ανάλυση έδειξε ότι επιχειρήσεις με χαμηλή μόχλευση είναι πιο πιθανό να 

χρησιμοποιήσουν το CAPM. Ακολούθως παρατηρήθηκαν σημαντικές

διαφοροποιήσεις μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων (οι δημόσιες είναι πιο 

πιθανό να χρησιμοποιήσουν CAPM). Αυτό πιθανόν να συμβαίνει γιατί ο συντελεστής 

beta για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις υπολογίζεται μέσω ανάλυσης ισοδύναμων 

δημόσιων εμπορικών επιχειρήσεων. Τελικώς, επιχειρήσεις με υψηλές εξαγωγικές 

πωλήσεις είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν το CAPM.

Δίνοντας την ειδοποιό διαφορά μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων, είναι 

σημαντικό να ελεγχθεί πότε μερικά από αυτά τα αποτελέσματα ελέγχου προέρχονται 

μόνο από το μέγεθος.

1 Κανονιστικές Αποφάσεις Π
1

& Προσδοκίες των επενδυτών Γ 3
W
*

____________________
3 Μοντέλο προεξοφλημένων 
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1*
ν-ο
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I υ

Ο
ΙΟ

8
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CAPM 1____________ 1
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Ποσοστό οικονομικών διευθυντών που χρησιμοποιούν την 
συγκεκριμένη μέθοδο

Πηνή: Journal of Financial Economics 60 (2001) ρ.203

Συνοψίζοντας, οι διοικούντες κυρίως χρησιμοποιούν τις τεχνικές που διδάχθηκαν 

από τις σπουδές τους, την καθαρή παρούσα αξία και το CAPM, για να εκτιμήσουν 

επενδυτικά σχέδια και το κόστος των ιδίων κεφαλαίων. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 

οικονομικοί διευθυντές είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν τους ακαδημαϊκά 

προδιαγραφόμενους παράγοντες και θεωρίες για τον καθορισμό της κεφαλαιακής 

δομής. Ίσως η σχετικά ασθενής υποστήριξη των θεωριών κεφαλαιακής δομής 

καταδεικνύει το ότι είναι καιρός να επανεκτιμηθούν τα πορίσματα και οι επιπτώσεις 

αυτών των θεωριών. Εναλλακτικά, ίσως οι θεωρίες να αποτελούν ζωντανές
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περιγραφές του τι πρέπει να κάνει μία επιχείρηση - αλλά οι επιχειρήσεις αγνοούν την 
θεωρητική συμβολή. Μία εξήγηση αυτής της τελευταίας πιθανότητας είναι ότι τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι καλύτερα στην διδασκαλία του κεφαλαιακού 
προϋπολογισμού και του κόστους κεφαλαίου, από ότι στην διδασκαλία της 
κεφαλαιακής δομής. Επιπλέον, ίσως η καθαρή παρούσα αξία και το CAPM να είναι 
ευρέως πιο κατανοητά από ότι οι θεωρίες της κεφαλαιακής δομής, επειδή 
επιτυγχάνουν πιο ακριβείς προβλέψεις και έχουν γίνει αποδεκτά ως δεσπόζουσες 
απόψεις για αρκετό χρονικό διάστημα.

3 13 Ο κατάλληλοε Φοοολονικόε συντελεστής

Ένα άλλο σημείο πρακτικής αντιμετώπισης αφορά στην επιλογή του φορολογικού 
συντελεστή που θα εφαρμοστεί στα ετήσια κέρδη. Η σημασία του κατάλληλου 
συντελεστή είναι μεγάλη, αφού ο φόρος υπολογίζεται πάνω στα λογιστικά 
αποτελέσματα, που κατά κανόνα είναι μεγαλύτερα από τα ταμιακά πλεονάσματα και 
εφόσον η φορολογία των κερδών στην Ελλάδα είναι υψηλή.

Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο 2065/92, ο γενικός συντελεστής φορολογίας για 
ανώνυμες εταιρείες και για εταιρίες περιορισμένης ευθύνης είναι 35%. Ο συντελεστής 
αυτός εφαρμόζεται επί του συνόλου των κερδών των επιχειρήσεων, αδιάφορο αν 
αυτά διανέμονται ή παραμένουν μέσα στην επιχείρηση.

Όμως για την επιλογή του κατάλληλου φορολογικού συντελεστή πρέπει να ληφθούν 
ακόμα υπόψη και τα εξής :

α. Η φορολογική νομοθεσία επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις τη δημιουργία 
αφορολόγητων αποθεματικών, όταν η επιχείρηση προβαίνει σε νέες επενδύσεις. 
Καθώς, είναι εύλογο μία επιχείρηση, κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργία της 
να ανανεώνει μέρος του παραγωγικού της εξοπλισμού και επομένως να δημιουργεί 
δικαίωμα για αφορολόγητα αποθεματικά.
β. Για κάθε επιχείρηση οι δυνατότητες φοροδιαφυγής είναι σημαντικές. Οι πιο 
μεγάλες επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται συστηματικά τις δυνατότητες μεταφοράς των 
κερδών τους με νόμιμους τρόπους σε χώρες όπου ο συντελεστής φορολογίας είναι 
πολύ χαμηλός.
γ. Οι συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, που έχει υπογράψει η 
Ελλάδα με πολλές χώρες, προβλέπουν σε πολλές περιπτώσεις ανώτερο συντελεστή
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φορολογίας για αλλοδαπές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που αποκτούν κέρδη 
από ελληνικές επιχειρήσεις. Τέτοιου είδους διατάξεις μπορεί να αυξάνουν την τιμή 
που είναι διατεθειμένος να πληρώσεις ένας ξένος επενδυτής για να αγοράσει μια 
επιχείρηση.

Βεβαίως, με τις μεταβολές του φορολογικού νόμου (Ν.2065/92) δεν μπορούν να 
εφαρμόζονται οι ευνοϊκές διατάξεις των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, 
αφού η φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων γίνεται πριν από τη διανομή τους.

Οι παράγοντες αυτοί μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι 
ρεαλιστικό να εφαρμόσουμε φορολογικό συντελεστή μεγαλύτερο από 35%.

Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι η υπολειμματική αξία της επιχείρησης δεν θα πρέπει 
να μειωθεί ένεκα φορολογικής επιβάρυνσης, όπως τα ετήσια πλεονάσματα.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
_____________ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ_____________
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Αμφισβητήσεις και Προτάσεις Βελτίωσης 

του Μοντέλου της Μελλοντικής Ταμιακής Ροής

Ο σκοπός της βιβλιογραφικής έρευνας είναι η ανάλυση της χρήσης της μεθόδου των 
μελλοντικών ταμιακών ροών, όπως αυτή χρησιμοποιείται στην αποτίμηση της αξίας 
μιας επιχείρησης. Στόχος της είναι η έκθεση κάποιων σημαντικών αδυναμιών της 
μεθόδου και των αιτιών αυτών των αδυναμιών. Επιπλέον, η μελέτη διεξάγεται για την 
ανεύρεση των κινήτρων και των επιχειρημάτων σχετικά με τις λύσεις αυτών των 
προβλημάτων.

Οι κύριες προβληματικές, σε όλα τα μαθηματικά μοντέλα είναι η ποιότητα των 
εισερχόμενων δεδομένων. Στην περίπτωση του μοντέλου των μελλοντικών ταμιακών 
ροών, είναι η εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου και των μελλοντικών χρηματορροών. 
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, το πρώτο δεν έχει καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από την 
βιβλιογραφική μελέτη. Από την άλλη όμως, η εκτίμηση των μελλοντικών 
χρηματορροών έχει ευρύτατα διερευνηθεί. Ανακαλύφθηκε, ότι είναι η πρόβλεψη του 
ρυθμού ανάπτυξης, για παράδειγμα στην εξέλιξη των μελλοντικών πωλήσεων, 
αποτελεί την κύρια προβληματική και όχι η διαδικασία δημιουργίας των προσχεδίων 
οικονομικών καταστάσεων. Έχει ανακαλυφθεί, ότι ο λόγος αυτού είναι τα λάθη στον 
ρυθμό ανάπτυξης που επηρεάζουν περισσότερο την αποτίμηση.

Οι μελλοντικές προβλέψεις των πωλήσεων είναι αβέβαιες. Όταν έχουμε την εκτίμηση 
αυτών των δύο προβλημάτων, η πρόβλεψη μπορεί να επηρεαστεί από τις 
υποκειμενικές απόψεις του αναλυτή και κατά συνέπεια η ακρίβεια της αποτίμησης να 
βασιστεί εν μέρει στην ακρίβεια της πρόβλεψης.

Μετά την ανάλυση της περίπτωσης όπου η πρόβλεψη θα πρέπει να εφαρμοστεί, 
ανακαλύφθηκε ότι η πρόβλεψη των μελλοντικών πωλήσεων θα επιτευχθεί με τον 
καλύτερο τρόπο με την εφαρμογή ενός κοινού μοντέλου πρόβλεψης, το οποίο θα 
διαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για την μετέπειτα εφαρμογή του μοντέλου των 
μελλοντικών ταμιακών ροών.
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Το καλύτερο μοντέλο θα πρέπει:

♦ Να είναι ικανό να μεταφράζει την οικονομική αβεβαιότητα σε οικονομικό 
ρίσκο. Αυτό βάσει του ορισμού επιτυγχάνεται με την ποσοτικοποίηση των 
πιθανοτήτων των διαφορικών πιθανών αποτελεσμάτων
♦ Να κατασκευάστηκε με αντικειμενικές εκτιμήσεις. Αυτό δεν μπορεί ποτέ να 
επιτευχθεί πλήρως, αλλά είναι πιθανό το μοντέλο να εξεταστεί μαθηματικά ή 
στατιστικά για το κατά πόσο δικαιολογεί την αντικειμενικότητα της πρόβλεψής του
♦ Να επιδεικνύει δεκτικότητα σχετικά με όλες τις γενόμενες υποθέσεις και 
εκτιμήσεις και οι οποίες υπογραμμίζουν την πρόβλεψη. Αυτό δίνει την δυνατότητα 
συζήτησης των υποθέσεων αυτών και έκφρασης νέων αμφισβητήσεων σχετικά 
με την ακρίβεια του μοντέλου
♦ Να ισορροπεί τον σημαντικότερο παράγοντα προς μελέτη, όταν συγκρίνεται 
με άλλα μοντέλο πρόβλεψης
- Το χρονικό διάστημα της πρόβλεψης
- Το δείγμα των δεδομένων
- Την ανάγκη για ορθότητα, ακρίβεια
- Την δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα

Το μοντέλο των προεξοφλημένων ταμιακών ροών, έχει την ικανότητα εκπλήρωσης 
των ανωτέρω απαιτήσεων για την πρόβλεψη των μελλοντικών χρηματορροών μίας 
επιχείρησης. Ακόμα ένα προσόν του μοντέλου είναι το ότι η εξαγωγή 
συμπερασμάτων μπορεί να βασίζεται σε εξωτερικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα να 
έχει την δυνατότητα εξερεύνησης εκτροπών των τάσεων, το οποίο αναφέρεται από 
τον l-^berg (2001) ως το σημαντικότερο πράγμα.

Επιπλέον, το μοντέλο των μελλοντικών ταμιακών ροών είναι ένα εργαλείο λήψης 
αποφάσεων. Το κυριότερο εύρημα αποτελεί το ότι, είναι σημαντική η δόμηση την 
ολότητας της διαδικασία αποτίμησης σύμφωνα με επιστημονικές μεθόδους. Μέσω 
αυτού, το στοιχείο της υποκειμενικότητας μπορεί να περιοριστεί. Και πάνω απ' όλα, 
αν σαφώς εξηγούνται οι μέθοδοι και οι υποθέσεις που εφαρμόστηκαν στην 
διαδικασία αποτίμησης, ο χρήστης αυτής (π.χ. ο επενδυτής) μπορεί να εκτιμήσει και 
την ποιότητα της.

Εν συντομία, πιστεύουμε ότι οι αναλυτές πρέπει να αγωνίζονται για την διεξαγωγή 
μίας διαδικασία αποτίμησης, με όσο πιο επιστημονικό τρόπο μπορούν, για
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παράδειγμα να είναι δομημένη με βάση την επιστημονική θεωρία. Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει:

Προσπάθεια για την δημιουργία ρεαλιστικών και ηθικών επιχειρημάτων και 
σαφή δήλωση των υποθέσεων και των υποκειμενικών απόψεων 

- Χρήση του μοντέλου ως οδηγού κατά τον μετασχηματισμό των στρατηγικών 
προοπτικών σε οικονομική πρόβλεψη

Βασιζόμενοι σε αυτές τις αμφισβητήσεις και προτάσεις, θα πρέπει να 
κατασκευάζουμε κάθε φορά το απαιτούμενο μοντέλο πρόβλεψης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Προσδιορισμός της αξίας της επιχείρησης 

Στα πλαίσια της Ελληνικής Πραγματικότητας

I. Νόμος 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» - Άρθρο 9

II. 1030366/10307/Β00121 ΠΟΑ. 1053/1-4-2003
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ

5 1 Γενικέε Παρατηρήσεις

Με βάση μία σύντομη διερεύνηση της ελληνικής πραγματικότητας, σχετικά με την 
εφαρμογή των μεθόδων προσδιορισμού της αξίας της επιχείρησης, μπορούμε να 
καταλήξουμε στο ότι στην ελληνική πραγματικότητα διεξάγονται κυρίως άτυπες 
μέθοδοι αποτίμησης.

Ο προσδιορισμός της αξίας της επιχείρησης δεν επιχειρείται μόνο από τους 
ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, αλλά πολλές φορές επιχειρούνται τέτοιες 
προσπάθειες και από επιχειρηματίες, από επενδυτές του Χρηματιστηρίου, από 
υπαλλήλους τραπεζών, από πιστωτές επιχειρήσεων κ.λ.π. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
προσδιορισμός της αξίας γίνεται με πολύ πιο συνοπτικό τρόπο και πολλές φορές 
πολύ εμπειρικά.

Αλλά ακόμα και τότε, η γνώση των επιστημονικών μεθόδων αποτίμησης είναι 
χρήσιμη, καθώς επιτρέπει να εκτιμηθούν τα πιθανά σφάλματα των πρόχειρων 
εκτιμήσεων και να ληφθούν επιφυλάξεις.

Βέβαια, οι επίσημες μέθοδοι προσδιορισμού της αξίας της επιχείρησης που είναι πιο 
διαδεδομένες στην Ελλάδα είναι αυτές της «Μέσης χρηματιστηριακής Αξίας των 
συναλλαγών της επιχείρησης» και της «Προεξόφλησης των ελεύθερων ταμιακών 
ροών».

Οι ανωτέρω μεθοδολογίες κρίνονται κατάλληλες καθώς είναι διεθνώς αποδεκτές, 
ειδικά για περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών και συνήθως η εφαρμογή τους 
δεν παρουσιάζει δυσχέρειες ή δυσκολίες.

Αξιοσημείωτη είναι η χρήση και των δύο μεθόδων προσδιορισμού της αξίας της 
επιχείρησης, στην περίπτωση της συγχώνευσης της εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια 
Α.Ε. (ΕΛ.ΠΕ.) και της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (ΠΕΤΡΟΛΑ), με απορρόφηση της 
δεύτερης από την πρώτη. Μέσω αυτής της συνένωσης, υπό τον ίδιο εταιρικό φορέα 
δύο εκ των μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρειών Ελληνικών συμφερόντων, 
δημιουργούνται σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη των εργασιών και της 
κερδοφορίας τους. (Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 18 Σεπτεμβρίου 2003)

Η μελέτη που διενεργήθηκε εστιάστηκε στην συγκριτική αποτίμησης των αξιών των 
μετοχών των δύο ανωτέρω εταιριών, στην οποία με συνδυαστική χρήση των
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μεθόδων της Μέσης χρηματιστηριακής αξία των συναλλαγών και της Προεξόφλησης 
των ελεύθερων ταμιακών ροών, κατέληξε σε ένα εύρος σχέσεων αξιών μεταξύ των 
συγχωνευόμενων εταιριών.

Οι ανωτέρω μεθοδολογίες χρησιμοποιήθηκαν καθώς θεωρήθηκαν κατάλληλες για 
την εν λόγω αποτίμηση, δεδομένου ότι είναι διεθνώς αποδεκτές για τέτοιες 
περιπτώσεις αποτιμήσεων και αρμόζουν στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται 
οι εταιρίες. Επισημαίνουμε ότι η μελέτη αυτή αφορούσε συγκριτική αποτίμηση, και 
συνεπώς τα αποτελέσματα δεν αποσκοπούσαν στον αντικειμενικό προσδιορισμό της 
αξία των μετοχών κάθε μίας εταιρίας ξεχωριστά, αλλά στη σχετική αξία τους.

Περαιτέρω, αναφέρουμε την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με αποφάσεις του ΥΠΕΘΟ και σχετικές προτάσεις της Κομισιόν, 
αρχής γενομένης από το 2005.

Παρά την γενική απαισιοδοξία σχετικά με την ετοιμότητα των ελληνικών 
επιχειρήσεων και την βραχυχρόνια αρνητική επίδραση των Δ.Λ.Π. στην εληνική 
οικονομία, το μέλλον διαφαίνεται αισιόδοξο.

Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να υπάρξουν αναπροσαρμογές των συστημάτων και 
των τρόπων λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων για να μπορέσουν να παράγουν 
τα στοιχεία που απαιτούνται από τα Δ.Π.Λ. και ταυτόχρονα την φορολογική 
νομοθεσία.

Τελικώς, είναι απαραίτητη η συστηματική πλέον χρήση των μεθόδων προσδιορισμού 
της αξίας της επιχείρησης και η αποδέσμευση από τις παλιές στατικές λογιστικές 
τεχνικές.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
_____________ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ_____________

Ακολούθως παραθέτονται:
το άρθρο 9 του Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» και η απόφαση 
1030366/10307/Β0012/ ΠΟΑ.1053/1-4-2003 του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας των επιχειρήσεων.
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V II Nouoc 2190/1920 «Περί Ανωνύυων Εταιριών» - Άρθρο 9

Η εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της 
εταιρείας, καθώς και η κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, γίνεται μετά από 
γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από έναν ή 
δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης (Τομέας Εμπορίου) ή της αρμόδιας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση, πτυχιούχους ανώτατης σχολής με τριετή τουλάχιστον 
υπηρεσία ή από έναν ή δύο ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή ορκωτούς εκτιμητές, 
κατά περίπτωση και από έναν εμπειρογνώμονα, εκπρόσωπο του αρμόδιου 
Επιμελητηρίου. Τα μέλη της επιτροπής δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε εξάρτηση 
από την εταιρεία.

Στις περιπτώσεις συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, η παραπάνω επιτροπή 
αποτελείται υποχρεωτικά από έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή και έναν ορκωτό 
εκτιμητή και τον εκπρόσωπο το αρμόδιου Επιμελητηρίου.

Με κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζονται και 
άλλες περιπτώσεις υποχρεωτικής σύνθεσης της επιτροπής για κατηγορίες εταιριών. 
(όπωςη παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.2837/2000-ΦΕΚ ΑΊ76- 
και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού από 3/6/2000)

Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με πράξη του Υπουργού Εμπορίου. Ο ορισμός 
πρέπει να γίνεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη υποβολή της σχετικής αίτησης 
στο Υπουργείο Εμπορίου. Η έκθεση της επιτροπής υποβάλλεται στο Υπουργείο 
Εμπορίου, μέσα σε δύο μήνες από τον ορισμό των μελών της και ταυτόχρονα, με την 
αποδοχή ή όχι, κοινοποιείται από το Υπουργείο αυτό στην ενδιαφερόμενη εταιρία. 
(όπως το α εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκεμε το άρθρο 2 παρ.4 του Π.Δ. 496/1967)

Η έκθεση της Επιτροπής πρέπει να περιέχει την περιγραφή κάθε εισφοράς, να 
αναφέρει τις μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόστηκαν και να πιστοποιεί για το αν οι 
αξίες, που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των μεθόδων αποτίμησης, 
αντιστοιχούν στον αριθμό και στην ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν 
έναντι των εισφορών αυτών, ή, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ονομαστική 
αξία, στη λογιστική τους αξία, αφού ληφθεί υπόψη και η διαφορά πάνω από το άρτιο 
που είναι πιθανό να προκύψει από την έκδοση των μετοχών.
(όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ.409719Θ6 - 

προσαρμογή στο άρθρο 10 της Δεύτερης Οδηγίας της ΕΟΚ.)
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Ειδικότερα, για την εκτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη:

• Προκειμένου περί γηπέδων οι τίτλοι κτήσεως, πρόσφατο τοπογραφικό 
διάγραμμα, η εμπορικότητα της περιοχής, οι προοπτικές ανάπτυξης, η τομή 
κτήσεως, οι πραγματικές τρέχουσες τιμές σε συνδυασμό πάντοτε με την 
αντικειμενική αξία του ακινήτου,

• Προκειμένου περί κτιρίων οι τίτλοι κτήσεως, οι άδειες οικοδομής και 
αντίστοιχη τεχνοοικονομική έκθεση μηχανικού,

• Προκειμένου περί μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και επίπλων, η 
χρονολογία και η αξία κτήσεως, ο βαθμός χρησιμοποίησής τους, ο βαθμός 
συντήρησης, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές 
για ίδια ή παρεμφερή πάγια στοιχεία.

(όπως το γ εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.2339/1995)

Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου καθορίζονται τα οδοιπορικά έξοδα και η 
αποζημίωση των μελών της επιτροπής των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 
που καταβάλλονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερομένους μετά το πέρας της 
εκτίμησης.
(όπως η παρ.3 αντικαταστάθηκεμε το άρθρο 6 παρ.2 του Ν.2339/1995)

Η λόγω αποτιμήσεως σε υπερβολική τιμή των εισφορών σε είδος απόρριψη της 
αίτησης περί παροχής άδειας συστάσεως ανώνυμης εταιρίας ή περί εγκρίσεως 
τροποποιήσεων καταστατικού τέτοιου είδους εταιρίας, δεν υπάγεται στις διατυπώσεις 
το άρθρου 4 παρ.3.

Αυξήσεις κεφαλαίων, με εισφορά σε είδος, θεωρούνται άκυρες, εάν δεν εξακριβωθεί 
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου η αξία των εισφορών σε είδος, μέσω των 
οποίων αυτές πραγματοποιούνται.

Οι εκθέσεις αποτίμησης των εισφορών σε είδος υποβάλλονται στις διατυπώσεις 
δημοσιότητας TOU άρθρου 7β. (όπως η παρ. 6 αντικαταστάθηκες με το άρθρο 9 του Π.Δ. 

409/1986 - προσαρμογή στο άρθρο 10 της Δεύτερης Οδηγίας της ΕΟΚ)
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V III 1030366/10307/Β0012/ ΠΟΑ. 1053/1-4-2003
Απόφαση του Υττουονού QiKOvouiac και Οικονουικών

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥΣ 
Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση με επαχθή απία 

ολόκληρης επιχείρηση, εταιρικών μεριδίων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής και
μετοχών στο Χ.Α.Α.

(Πηγή : ΛΟΓΙΣΤΗΣ σελ. 1333-1336, Σεπτέμβριος 2003)

Η επιχείρηση, ως οικονομική οντόπ|τα, είναι ένα σύνολο δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων, που αντιστοιχούν στα διάφορα περιουσιακά στοιχεία της. Έτσι, κατά 
την πώληση μιας επιχείρηση, τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία της πρέπει να 
αποτιμηθούν, για να βρεθεί η ελάχιστη αξία μεταβίβασής της.

Η πώληση μιας επιχείρησης συντελείται με τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων 
κυριότητα επί των περιουσιακών στοιχείων της, που στις προσωπικές εταιρίες και 
Ε.Π.Ε. είναι τα εταιρικά μερίδια ή μερίδες, στις ανώνυμες εταιρίες είναι οι μετοχές και 
στις δε ατομικές επιχειρήσεις, που είναι η πιο απλή μορφή επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, ολόκληρη η επιχείρηση, η οποία συνήθως είναι ένα μέρος από την 
ατομική περιουσία του φυσικού προσώπου.

Με την 1030366/10307/β0012/ΠΟΛ. 1053/1-4-2003 Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών: α) ορίζεται νέος τρόπος προσδιορισμού του ελάχιστου 
ποσού υπεραξίας και της κατώτατης πραγμαπκής αξίας, προκειμένου για τον 
υπολογισμού του φόρου από τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία, σε τρίτους, ολόκληρης 
επιχείρηση, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής και μετοχών μη 
εισηγμένων στο Χ.Α.Α. και β) καθορίζεται για πρώτη φορά ο τρόπος προσδιορισμού 
της κατώτατης πραγματικής αξίας (της παρ.3 άρθρου 3 του Ν.3091/24-12-2002) 
προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος από τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία (πώληση) 
σε δικαιούχο συγγενή της Α' ή Β' κατηγορίας του άρθρου 29 του Ν.2961/2001.

Η παραπάνω απόφαση εφαρμόζεται σε μεταβίβαση, κατά περίπτωση : α) ατομικής 
επιχείρησης, β) εταιρικών μεριδίων και ποσοστών συμμετοχής σε υπόχρεους της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε., αστικές κερδοσκοπικές 
εταιρείες ή μη εταιρείες, αφανείς ή συμμετοχικές εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου 
που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα καθώς και κοινοπραξίες του Κ.Β.Σ., οι οποίες 
ασχολούνται με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, εκτός από αυτή της εκτέλεσης

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
_____________ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ_____________
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δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων γενικώς, ανεξάρτητα αν αυτά αποτελούν έργα 
πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρολογικά κ.τ.λ.). Υ) εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε., και δ) 
μετοχών ημεδαπών Α.Ε. μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

5 3 1 Ποοσδιοοισυός τγκ υπεοαΕίαε επιχειρήσεων που δεν τηρούν ή τηοούν Βιβλία 
Α' ή Β' KaTnvopiac του Κ.Β.Σ.

Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, το ελάχιστο ποσό υπεραξίας, δηλαδή, της ωφέλειας 
από τη μεταβίβαση, προκύπτει ως εξής:

□ Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις, αν από την ελάχιστη εξία μεταβίβασης 
αφαιρεθεί το κόστος απόκτησης, και

□ Προκειμένου για εταιρικές μερίδες και ποσοστά συμμετοχής των υπόχρεων 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ αν από την ελάχιστη αξία 
μεταβίβασης όλων των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης αφαιρεθεί το 
κόστος απόκτησής της και τυχών διαφορά πολλαπλασιασθεί, με το ποσοστό 
συμμετοχής του μεταβιβάζοντος.

Ελάχιστη αξία μεταβίβασης είναι το άθροισμα της ΆϋλΓΚ A£iac και της Καθαρής 
Θέσης της επιχείρησης.

Η Άϋλη α£ία (όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 2.1 του άρθρου 1 του 
Κεφαλαίου Α' του πρώτου μέρους της Απόφασης του υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών) προκύπτει εάν ο μέσος όρος των καθαρών δηλωθέντων κερδών της 
τελευταίας πενταετίας πριν από τη μεταβίβαση μειωθεί: α) με την εμπορική αμοιβή 
και β) με τους τόκους των ιδίων κεφαλαίων και στη συνέχεια η προκύπτουσα 
διαφορά πολλαπλασιασθεί με το συντελεστή προσαρμογής στην οικεία ράντα και το 
αποτέλεσμα προσαυξηθεί με το συντελεστή παλαιότητας ανάλογα με τα έτη 
λειτουργίας της επιχείρησης.

Περαιτέρω, για την εξερεύνηση του μέσου όρου των δηλωθέντων κερδών 
διευκρινίζεται ότι, αν η επιχείρηση είναι νέα με λιγότερα από πέντε (5) έτη 
λειτουργίας, ο μέσος όρος προκύπτει από την άθροιση των κερδών αυτών των ετών 
δια του αριθμού τους.

Η Καθαρή Θέση, όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 2.2 άρθρο 1 του 
κεφαλαίου Α' του πρώτου μέρους της Απόφασης, προκύπτει, εάν το άθροισμα της
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αναττόσβεστης αξίας των παγίων, αποθεμάτων και απαιτήσεων μειωθεί με τις 
υποχρεώσεις της επιχείρησης.

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό αυτό, διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

□ Πάνια
- προκειμένου για ατομική επιχείρηση λαμβάνονται υπόψη η αναπόσβεστη αξία 

των παγίων, εκτός από ακίνητα και αυτοκίνητα, τα οποία αποτελούν 
περιουσιακό στοιχείο του φυσικού προσώπου

- προκειμένου για μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων λαμβάνεται υπόψη η 
αναπόσβεστη αξία όλων των παγίων (και ακινήτων και αυτοκινήτων), τα 
οποία αποτελούν στην προκειμένη περίπτωση περιουσιακό στοιχείο του 
νομικού προσώπου, προσαυξημένη με τη θετική διαφορά μεταξύ 
αντικειμενικής αξίας και τιμής κτήσης των ακινήτων

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν γίνει αποσβέσεις, για τον πιο 
πάνω υπολογισμό, λαμβάνεται η αξία των βιβλίων μειωμένη με τις αποσβέσεις που 
θα έπρεπε να είχαν γίνει, γιατί ο υπολογίσιμος αυτός σκοπό έχει την ανεύρεση της 
πραγματικής αξίας της επιχείρηση και όχι για άλλους φορολογικούς σκοπούς.

□ Αποθέυατα
- προκειμένου για επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής λαμβάνεται υπόψη 

ποσοστό 10% επί των αγορών των εμπορεύσιμων αγαθών του έτους που 
προηγείται του έτους της μεταβίβασης. Αν η επιχείρηση έχει διενεργήσει 
απογραφή, τότε λαμβάνονται υπόψη τα αποθέματα της τελευταίας 
απογραφής πριν από τη μεταβίβαση

- προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες δεν 
υπολογίζεται ποσοστό 10% επί των αναλώσιμων υλικών

- προκειμένου για μικτές επιχειρήσεις υπολογίζεται ποσοστό 10% επί των 
εμπορευσίμων αγαθών του προηγουμένου έτους της μεταβίβασης

□ Απαιτήσεκ
- Προκειμένου για επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών που 

διενεργούν χονδρικές και λιανικές ή αποκλειστικά χονδρικές πωλήσεις 
λαμβάνεται ποσοστό 10% μόνο επί των χονδρικών πωλήσεων που 
πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά το έτος που προηγείται της μεταβίβαση, 
δηλαδή επί λιανικών πωλήσεων δεν υπολογίζονται απαιτήσεις.
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- Προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες δεν 
υπολογίζονται απαιτήσεις

- Προκειμένου για μικτές επιχειρήσεις (παροχή υπηρεσιών ή εμπορία ή 
παραγωγή αγαθών) το ποσοστό 10% υπολογίζεται μόνο επί των χονδρικών 
πωλήσεων του έτους που προηγείται της μεταβίβασης

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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K6otoc απόκτησπε
α) προκειμένου για ατομική επιχείρηση, ως κόστος απόκτησής της λαμβάνεται αυτό 
που προκύπτει από τα πραγματικά δεδομένα. Σημειώνεται ότι το κόστος αυτό δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των τριών χιλιάδων (3.000) euro, 
β) προκειμένου για μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων κ.λ.π. :

- ως κόστος απόκτησης της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζονται μερίδια, 
που έχουν αποκτηθεί κατά την ίδρυσή της, λαμβάνεται το κεφάλαιο, όπως 
αυτό αναφέρεται στο καταστατικό της. Εάν μέχρι το χρόνο μεταβίβασης των 
μεριδίων έχουν λάβει χώρα αυξομειώσεις του κεφαλαίου, ως κόστος 
απόκτησης λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου της επιχείρησης των 
πέντε (5) προηγουμένων χρήσεων πριν από τη μεταβίβαση και σε περίπτωση 
κατά την οποία έχουν παρέλθει λιγότερες, από τις πέντε (5) χρήσεις, ως 
κόστος απόκτησης λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου αυτών των 
χρήσεων. Για παράδειγμα, εταιρεία εμφανίζει 31/12 κάθε έτους από τα πέντε 
(5) τελευταία έτη πριν από τη μεταβίβαση μεριδίων της τα εξής ποσά 
εταιρικού κεφαλαίου:
31/12/2002
31/12/2001
31/12/2000
31/12/1999
31/12/1998

30.000 euro
10.000 euro
10.000 euro
10.000 euro
10.000 euro

Μέσος όρος εταιρικού κεφαλαίου 70.000 : 5 = 14.000 euro, το οποίο και θα 
ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό του κόστους απόκτησης.
Για τις επιχειρήσεις που μεταβιβάζουν μερίδια που είχαν αποκτήσεις από 
προηγούμενες μεταβιβάσεις ως κόστος απόκτησης, λαμβάνεται η ελάχιστη 
αξία της επιχείρησης η οποία έχει υπολογισθεί κατά την απόκτηση των 
μεριδίων με βάση τις διατάξεις της παρούσας ή της 
1119720/1980/α0012/ΠΟΛ. 1259/1999 Α.Υ.Ο., ως αξία κτήσης λαμβάνεται 
αυτή που οριστικοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρμογή των 
διατάξεων φορολογίας εισοδήματος ή κληρονομιών, δωρεών, γονικών 
παροχών ή σε περίπτωση μη οριστικοποίησης, η δηλωθείσα αξία.
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5.3.2 Ποοσδιοοισυόε υπεραξίας επιχειρήσεων που τηρούν ΒιΒλία Γ κατηνοοίαε του 
Κ.Β.Σ.

Για τις επιχειρήσεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρθηκαν προηγούμενα 
για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α' και Β' κατηγορίας του ΚΒΣ με τις εξής 
διαφοροποιήσεις:

α) Στην άϋλη αξία της επιχείρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παρ.2.1 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α' του πρώτου μέρους της 
1030366/10307/β0012/ΠΟΛ. 1053/2003 Α.Ο.Υ., προστίθεται η λογιστική καθαρή θέση 
αυτής, η οποία εμφανίζεται στον τελευταίο ισολογισμό και επίσης η υφιστάμενη 
διαφορά μεταξύ της αξίας των ακινήτων, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο 
μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και της εμφανιζόμενης στα βιβλία 
αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι μικρότερη των πρώτης, 
β) Περαιτέρω, για την εξεύρεση του μέσου όρου διευκρινίζεται ότι, αν πρόκειται για 
εταιρεία η οποία έχει προέλθει από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων 
και πριν από τη μεταβίβαση των μεριδίων της έχει υποβάλει λιγότερες από τρεις 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για την εξεύρεση του μέσου όρου των 
εισοδημάτων ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης λαμβάνονται υπόψη τα 
ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης όσων ισολογισμών αυτής υπάρχουν, καθώς και 
τα αποτελέσματα όσων από τους τελευταίους ισολογισμούς των επιχειρήσεων που 
έχουν μετασχηματισθεί και τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ απαιτούνται, 
ώστε στο επίπεδο της επιχείρησης να συγκεντρωθούν τρεις ισολογισμού, 
γ) Ως κόστος απόκτησης των μεταβιβαζόμενων μεριδίων λαμβάνεται αυτό που έχει 
καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης, ανεξάρτητα από το χρόνο από κτήσης 
τους.

Αξία συμβολαίου κ.λ.π.
Αν από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει αξία 
μεταβίβασης (τίμημα)μεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύμφωνα 
με τις παραπάνω παραγράφους, ως αξία πώλησης λαμβάνεται η συμφωνηθείσα. 
Από αυτή την μεγαλύτερη αξία του συμβολαίου ή του συμφωνητικού στη συνέχεια 
αφαιρείται το κόστος απόκτησης και προκύπτει το ποσό της υπεραξίας επί του 
οποίου θα υπολογισθεί ο οφειλόμενος φόρος.
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5.3.3 Ποοσδιοοισυόε κατώτατΓΚ ποανυατικήο a£iac υεταθιΒα£όυενων επιχειρήσεων 
σε συννενεκ (δικαιούγουε me Α' ή Β' κατηνοοίαε tpu άρθρου 29 tpu 

Ν.2961/2001)

Η κατώτατη πραγματική αξία μεταβιβαζόμενων επιχειρήσεων, μεριδίων, μερίδων 
κ.λ.π. σε συγγενείς δικαιούχους Α' ή Β' κατηγορίας του άρθρου 29 του Ν.2961/2001 
προσδιορίζεται ως εξής:

- Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις είναι το άθροισμα της άϋλης αξίας και 
της καθαρής θέσης της επιχείρησης (όπως αυτές προσδιορίζονται πιο πάνω, 
ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων)
Προκειμένου για εταιρικές μερίδες και ποσοστά συμμετοχής σε υπόχρεους 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. είναι το άθροισμα της άϋλης 
αξίας και της καθαρής θέσης της επιχείρησης (όπως αυτές προσδιορίζονται 
πιο πάνω κατά περίπτωση) το ποίο πολλαπλασιάζεται με το ποσοστό 
συμμετοχής του μεταβιβάζοντα (πωλητή).

Στην κατώτερη πραγματικά αξία που προκύπτει, εφαρμόζεται ο συντελεστής 1,2% ή 
2,4% ανάλογα με το βαθμό συγγένειας του πωλητή και επιβάλλεται ο φόρος 
μεταβίβασης της περίπτωσης αυτής.

Περαιτέρω, οι κατηγορίες Α' και Β' συγγένειας του άρθρου 29 του Ν.2961/2001 
περιλαμβάνουν τα εξής πρόσωπα :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'
Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε : α) σύζυγο του 
κληρονομούμενου, β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα 
χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του 
πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο 
γονέων), γ) ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού (γονείς).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'
Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε : α) κατιόντες δευτέρου 
(εγγονοί) και επομένων βαθμών, β) ανιόντες δευτέρου (παππούς, γιαγιά) και 
επομένων βαθμών, γ) εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των 
ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι 
του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή
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ετεροθαλείς), στ) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου (ανίψια), ζ)πατριούς 
και μητριές, η) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, θ) τέκνα εξ αγχιστείας 
(γαμπρούς - νύφες), και ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερό-πεθερά).

Διευκρινίζεται ότι οι πιο πάνω συγγένειες αποδεικνύονται με τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται και κατά τη μεταβίβαση αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής.

Αξία συμβολαίου
Αν από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει αξία 
μεταβίβασης (τίμημα) μεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύμφωνα 
με τα παραπάνω, ως αξία πρώτης πώλησης λαμβάνεται η συμφωνηθείσα και επί 
αυτής εφαρμόζονται οι συντελεστές 1,2% ή 2,4% κατά περίπτωση.

5 3 4 Μεταβίβαση υεοιδίων Ε.Π.Ε.

Για μεταβιβάσεις μεριδίων Ε.Π.Ε., είτε για τον προσδιορισμό της υπεραξίας είτε για 
τον προσδιορισμό της κατώτατης πραγματικής αξίας προς συγγενείς Α' ή Β' βαθμού, 
ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω με τη διαφοροποίηση ότι στις 
μεταβιβάσεις αυτές από το μέσο όρο των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης δεν 
αφαιρείται εμπορική αμοιβή. Το ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρείας, της άϋλης αξίας αυτής και της υφιστάμενης διαφοράς 
μεταξύ της αξίας των ακινήτων της εταιρίας, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το 
χρόνο μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβαση ακινήτων και στην εμφανιζόμενης στα 
βιβλία αξίας κτήσης αυτών, διαιρούμενο δια του αριθμού των υφιστάμενων κατά το 
χρόνο μεταβίβασης μεριδίων, αντιπροσωπεύει την ελάχιστη πραγματική αξία του 
κάθε μεριδίου, η οποία πολλαπλασιαζόμενη στη συνέχεια με τον αριθμό των 
μεταβιβαζόμενων μεριδίων, αποτελεί την ελάχιστη αξία των τελευταίων.

5 3 5 Μεταβίβαση υετονών υη εισηνυένων στο Χ.Α.Α.

Για μεταβιβάσεις, είτε προς τρίτους είτε σε συγγενείς Α' ή Β' βαθμού, μετοχών 
ημεδαπών ανώνυμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με 
τη νέα απόφαση παραμένει βασικά ο τρόπος προσδιορισμού της κατώτατης 
πραγματικής αξίας αυτών, όπως ίσχυε με την 1112719/11072/Β0012/ΠΟΛ.1233/2- 
12-1999 Α.Υ.Ο., με τη διαφοροποίηση ότι στα αναπροσαρμοσμένα με το συντελεστή 
απόδοσης ίδια κεφάλαια της Α.Ε. προστίθεται και η υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της 
αξίας των ακινήτων της εταιρίας, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της
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μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και της εμφανιζόμενης στα βιβλία 
αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης. Το ποσό που 
προκύπτει σύμφωνα με τι που πάνω, διαιρούμενο δια του αριθμού των υφιστάμενων 
κατά το χρόνο μεταβίβασης μετοχών, αντιπροσωπεύει την ελάχιστη πραγματική αξία 
της κάθε μετοχής, η οποία πολλαπλασιαζόμενη στη συνέχεια με τον αριθμό των 
μεταβιβαζομένων μετοχών αποτελεί την κατώτατη πραγματική αξία των τελευταίων.

Σημειώνεται, ότι αν η μεταβίβαση των μετοχών λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της 
πρώτης χρήσης της ανώνυμης εταιρίας και κατά συνέπεια δεν υφίσταται 
ισολογισμός, ως ίδια κεφάλαια θα λαμβάνονται τα υφιστάμενα κατά την προηγούμενη 
από τη μεταβίβαση ημέρα και τα οποία πρέπει να προκύπτουν από το Ισοζύγιο των 
λογαριασμών του Γενικού Καθολικού της ημέρας αυτής 
(1052381/10699/β0012/2000, 1091126/10735/β0012/2000 έγγραφα). Τα ίδια
ισχύουν και όταν οι μετοχές μεταβιβάζονται μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 
αλλά πριν από τη δημοσίευση του ισολογισμού. Στην περίπτωση όμως αυτή, παρά 
το γεγονός ότι ο ισολογισμός που έχει συνταχθεί δεν είναι επίσημος , αυτός θα 
λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχει ελεγχθεί από ορκωτό λογιστή και τέλος, έχει εκδοθεί 
το σχετικό ΤΑΠΕΤ (1006412/10044β0012/2002 έγγραφο). Επίσης, διευκρινίζεται ‘ότι 
ως ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης λαμβάνονται αυτά των δημοσιευθέντων 
πέντε τελευταίων ισολογισμών, ανεξάρτητα αν οι χρήσεις αυτές έχουν περαιωθεί με 
τακτικό έλεγχο από τον οποίο προέκυψαν διαφορές φορολογικού ελέγχου 
(1053803/10466/Β0012/2001, 2027615/10283/Β0012/2003 έγγραφο). Κατά τα λοιπά 
εξακολουθούν να ισχύουν όσα αναφέρονται στην 1030026/10403/Β0012/ 
ΠΟΑ. 1108/22-3-2000 εγκύκλιος.

Τα αναφερόμενα πιο πάνω για τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α. ή 
εταιρικών μεριδίων εταιρίας περιορισμένης ευθύνης έχουν εφαρμογή και όταν η 
εταιρία βρίσκεται σε αδράνεια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Απόδοση επιχείρησης

ως κριτήριο αξιολόγησης επενδυτικού σχεδίου 

(εκτίμηση βιωσιμότητας)

Σχετικά με τον έλεγχο επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου, το κριτήριο βιωσιμότητας 

και την αναμενόμενη απόδοση (συντελεστή προεξόφληση των μελλοντικών 

χρηματορροών) της συγκεκριμένης επενδυτικής πρότασης, αναφέρουμε την χρήση 

των ακόλουθων δεικτών :

□ Για νέες επιχειρήσεις :

Σύνολο κερδών επόμενης δετίας

Δείκτης Β = ιιετά την ολοκλήρωση της επένδυσης προ Φόρων

Κόστος επένδυσης
Σε περίπτωση που συμπεριλαμβάνεται και κτιριακό έργο, ο δείκτης πολλαπλασιάζεται 
με 8/5, καθώς υπολογίζεται ως χρόνος απόσβεσης η οκταετία.

□ Για υφιστάμενες επιχειρήσεις

για επιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας 
Κ = ΚΠΑ ,.3 + ΚΠΑ ο + ΚΠΑ 

ΚΕ ,.3 + ΚΕ ,.2 + ΚΕ μ
Όπου: ΚΠΑ είναι τα κέρδη προ αποσβέσεων 

Κ.Ε. είναι ο κύκλος εργασιών 

t είναι το έτος ενίσχυσης

- για επιχειρήσεις με βιβλία Α’ ή Β' κατηγορίας 

Δείκτης μεταβολής πωλήσεων = Γ(Π μ/Π t^l-ll + Γ(Π >-?/Π t.aVII

2

Όπου : Π είναι οι πωλήσεις

Ενδεικτικά αναφέρουμε την ύπαρξη και λοιπών κριτηρίων αξιολόγησης επενδυτικών 

προτάσεων τα οποία έχουν να κάνουν με τον δυνητικό επενδυτή, την χωροθέτηση 

της επένδυσης, τον τρόπο κάλυψης της συμμετοχής της επένδυσης, τον καινοτόμο 

και ποιοτικό χαρακτήρα της επένδυσης, την ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος 

της επενδυτικής πρότασης και τέλος την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της 

δραστηριοποίησής της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Συμπεράσματα

και Περαιτέρω Διερεύνηση του Θέματος

Ο συνολικός σκοπός π|ς μελέτης ήταν η περιγραφή, ερμηνεία και εδραίωση των 
βελτιώσεων του μοντέλου των μελλοντικών ταμιακών ροών, όπως αυτό 
χρησιμοποιείται στην αποτίμηση της αξίας των επιχειρήσεων. Αυτό πιστεύεται ότι 
έχει επιτευχθεί με την διεξαγωγή βιβλιογραφικής μελέτης και την χρήση 
επιστημονικών άρθρων και πληροφοριών από το Διαδίκτυο.

Σχετικά με την υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων του μοντέλου των μελλοντικών 
ταμιακών ροών, έγινε γνωστό ότι επιτυγχάνεται με την χρήση ποσοτικών δεδομένων. 
Τα εισερχόμενα δεδομένα μπορεί να είναι οι μελλοντικές ταμιακές ροές, και 
ειδικότερα οι μελλοντικές πωλήσεις, καθώς αυτές αποτελούν τον παράγοντα με την 
μεγαλύτερη επιρροή στην εξαγωγή των μελλοντικών ταμιακών ροών. Οι μελλοντικές 
πωλήσεις και οι μελλοντικές χρηματορροές χαρακτηρίζονται ως αβέβαιες, γι' αυτό και 
θα πρέπει να εκτιμηθούν. Κατά τη διάρκεια εκτίμησης των μελλοντικών πωλήσεων 
υφίστανται δύο δυσκολίες : 1) το στοιχείο του υποκειμενισμού εισέρχεται στην 
αποτίμηση και 2) η ακρίβεια την πρόβλεψης επηρεάζει καθοριστικά την ακρίβεια της 
αποτίμησης.

Για την βελτίωση του μοντέλου των μελλοντικών ταμιακών ροών, αυτές οι δυσκολίες 
θα πρέπει να ερμηνευτούν. Οι αναλυτές, για να υπερνικήσουν την υποκειμενικότητα 
των εκτιμήσεων, θα πρέπει να προσπαθήσουν να κάνουν τις εκτιμήσεις τους όσο πιο 
επιστημονικές γίνεται. Συμφωνούμε σχετικά με την επίτευξη αυτού, μέσω της χρήσης 
ποσοτικών μεθόδων, για την επίτευξη αντικειμενικών προβλέψεων, ειδικότερα, με την 
εφαρμογή των επιστημονικών μεθόδων, στον τρόπο διεξαγωγής της ανάλυσης και 
πάνω απ' όλα στην αναφορά των αποτελεσμάτων. Αυτό υπονοεί την δόμηση της 
διαδικασίας ανάλυσης, με βάση επιστημονικές μεθόδους.
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Το επιστημονικό κομμάτι της χρήσης ποσοτικών μοντέλων, θα πρέπει να εστιαστεί 
στην υλοποίηση και βελτίωση των μοντέλων προσομοίωσης. Αυτό με στόχο, την 
ποσοτικοποίηση των κινδύνων των ανακριβών υποθέσεων και εκτιμήσεων και 
επιπλέον την γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν τα αποτελέσματα και τέλος 
τον τρόπο που αυτοί αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους.

Εάν αναγνωρίσουμε αυτά, κατ' ανάγκη, δεν μπορούμε να έχουμε ορθά 
αποτελέσματα ή τελικές επαληθεύσεις. Δευτερευόντως, το καλύτερο θα ήταν να 
δημιουργήσουμε μία προσέγγιση η οποία έχει απεριόριστες δυνατότητα βελτίωσης. 
Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της θεωρία της «ανοιχτής κοινωνίας» στο 
μοντέλο των μελλοντικών ταμιακών ροών και την διαδικασία αποτίμησης. Βάσει 
αυτού, οι αναλυτές θα πρέπει να εμμένουν σε θεμιτή επιχειρηματολογία, βασιζόμενη 
σε ρεαλιστικά επιχειρήματα. Η ανάλυσή τους θα πρέπει ευρέως να επιδεικνύει 
εγκυρότητα, γλωσσολογική συνοχή και αποδείξεις πάνω στις οποίες μπορούν να 
βασιστούν τα επιχειρήματα. Για την επίτευξη αυτού, αυτοί θα πρέπει να 
ενσωματώνουν τις αρχές της ευθύτητας, της ακεραιότητας, της γενναιότητας, της 
συνεργασίας, καθώς και να προβαίνουν στη θεώρηση του περιβάλλοντος.

Ακολούθως, το κύριο συμπέρασμα αποτελεί το ότι για την βελτίωση της μεθόδου της 
μελλοντικής ταμιακής ροής, οι αναλυτές θα πρέπει να αγωνίζονται για την επίτευξη 
μίας διαδικασίας πρόβλεψης όσο πιο επιστημονικά γίνεται, για παράδειγμα την 
δόμησή της σύμφωνα με την επιστημονική θεωρία. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει:

> Προσπάθεια για δημιουργία όσο το δυνατόν ρεαλιστικών και θεμιτών 
επιχειρημάτων, καθώς και σαφή έκθεση των υποθέσεων και των υποκειμενικών 
απόψεων.
X Χρήση κατάλληλου μοντέλου προσέγγισης, ως οδηγού κατά την διάρκεια 
ερμηνείας των στρατηγικών προοπτικών στην οικονομική πρόβλεψη. Αυτό θα 
πρέπει να επιτευχθεί με ενημέρωση των εμπειρικών ορίων προσέγγισης και γι' 
αυτό
> Εφαρμογή περισσότερων από ένα μοντέλων πρόβλεψης
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Τελικά, μετά την παράθεση των ανωτέρω προσεγγίσεων και δεδομένων μπορούμε 
να πούμε ότι ο αναγνώστης της μελέτης έχει αποκομίσει μία καθοριστική και 
συνολική εικόνα για το μοντέλο των μελλοντικών ταμιακών ροών, την ορθότητα και 
τις αδυναμίες του, καθώς και έχει αναγνωρίσει τους τομείς βελτίωσής του.

Στο μέλλον, οι παρούσες μέθοδοι μπορεί να τροποποιηθούν και να βελτιωθούν. 
Παλιές αλήθειες μπορεί τελικά να ενδώσουν σε νέες ερμηνείες. Μέσα από 
ενεργητική, δεσμευτική και θεμιτή επιχειρηματολογία, το ιδεώδες της κοινωνίας της 
πληροφορίας θα οδηγήσει στην προσπάθεια των επιστημόνων για απόκτηση 
περαιτέρω γνώσης, η οποία εν καιρό θα οδηγήσει σε πρόοδο.

Είναι όπως έγραψε κάποτε ο Shakespeare :

Ή αμάθεια είναι η κατάρα του Θεού, 
η γνώση είναι τα φτερά με τα οποία πετάμε προς τον παράδεισο."

“Ignorance is the curse of God,
Knowledge the wing wherewith we fly to heaven. ”

(William Shakespeare, 2 Henry VIIV, 7)
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Περαιτέρω διερεύνηση - Κατά την διεξαγωγή της μελέτης αναπτύχθηκαν ιδέες για 
περαπέρω έρευνα οι οποίες μπορεί να είναι ενδιαφέρουσες για το περιβάλλον. Αυτές 
οι ιδέες πρόκεπαι να συζητηθούν ακολούθως.

Σε συμφωνία με την ανάπτυξη του μοντέλου στην παρούσα μελέτη, μία πρόταση για 
περαιτέρω διερεύνηση είναι η διεξαγωγή μία εμπειρικής εφαρμογής, όπου η ισχύς και 
η έκθεση του μοντέλου ελέγχεται και εκτενώς εξετάζεται. Η εμπειρική εφαρμογή, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιπλέον ενδυνάμωση των συμπερασμάτων της 
παρούσας μελέτης.

Επιπροσθέτως, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι αποτίμησης, οι οποίες μπορεί να 
αναπτυχθούν και να διερευνηθούν με τον ίδιο τρόπο όπως αυτός των 
προεξοφλημένων ταμιακών ροών, οι οποίες αποτελούσαν το θέμα της παρούσας 
μελέτης. Μία τέτοιου είδους πρόταση θα ήταν η δημιουργία εκτίμησης που αφορά τις 
αδυναμίες και τους περιορισμούς της πραγματικά ασκούμενης θεωρίας. Αυτό 
αποτελεί μάλλον μία τρέχουσα ανάπτυξη της θεωρίας της αποτίμησης και σίγουρα 
αποτελεί ενδιαφέρον θέμα.

Μία ακόμα πρόταση είναι η επέκταση της ανάλυσης και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό 
απαιτεί εμβάθυνση και πολυπλοκότητα του μοντέλου πρόβλεψης, με την εξέταση 
διαφορετικών και ποικίλων παραμέτρων. Επιπλέον, μοντέλα πρόβλεψης 
ανεξάρτητων μεταβλητών μπορούν να κατασκευαστούν, με στόχο την ενσωμάτωση 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αποτίμησης.

Ακολούθως, μπορεί να μελετηθεί εκτενώς και ο τρόπος δημιουργίας των προσχεδίων 
οικονομικών καταστάσεων. Τα προσχέδια των Elliot και Uphoff (1972) 
χρησιμοποιούν πολύπλοκες εξισώσεις για κάθε στοιχείο της κατάστασης 
αποτελεσμάτων. Αυτό αποτελεί μία μέθοδος βελτίωσης της ανάλυσης των 
ελεύθερων ταμιακών ροών και είναι μία περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, η 
οποία μπορεί να αποτελέσει και θέμα διπλωματικής μελέτης.

Τελικά, αν και κρίνοντας υποκειμενικά, η πιο ενδιαφέρουσα περιοχή για περαιτέρω 
έρευνα είναι η προσομοίωση (simulation). Με την κατασκευή μοντέλων 
προσομοίωσης, τα οποία είναι εφαρμόσιμα της μεθόδου των προεξοφλημένων 
ταμιακών ροών και της κατάλληλης προσέγγισης μοντέλου πρόβλεψης, μπορεί να 
επιτευχθεί μεγαλειώδης βελτίωση στις τεχνικές αποτίμησης.
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