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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τη συνοπτική καταγραφή των μέχρι σήμερα μεθόδων 

αποτίμησης (που χρησιμοποιούνται στη διεθνή πρακτική και έχουν αναπτυχθεί σε 

ακαδημαϊκό επίπεδο ή στα πλαίσια της λειτουργίας των κεφαλαιαγορών), την ανάλυση 

των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων αυτών των μεθόδων, καθώς και την 

ανάδειξη των καταλληλότερων μεθόδων που πρέπει να χρησιμοποιούνται στην 

αποτίμηση των επιχειρήσεων. Ένα βασικό έργο για όποιον ασχολείται με την αποτίμηση 

είναι να επιλέξει την πιο κατάλληλη μέθοδο αποτίμησης για μια συγκεκριμένη 

επιχείρηση. Συμπερασματικά, η μέθοδος που επιλέγεται θα πρέπει να παρέχει μια λογική 

εκτίμηση της αξίας, να είναι κατάλληλη για τον προβλεπόμενο σκοπό και να είναι σε 

θέση να αντιμετωπίσει κριτική. Ο προσδιορισμός της αξίας μιας εταιρείας λοιπόν, θα 

πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία και όχι απλώς ο προσδιορισμός μιας τιμής σε 

κάποια χρονική περίοδο. Ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητας μιας εταιρείας, 

από τα πάγια στοιχεία της, από τη φήμη της ή από τη δυναμική της, υπάρχει ένας 

παράγοντας που παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της τελικής αξίας: το 

ρίσκο (ή επιχειρηματικός κίνδυνος). Όσο χαμηλότερη η επικινδυνότητα της εταιρείας (με 

όλους τους άλλους παράγοντες να παραμένουν σταθεροί), τόσο υψηλότερη η εκτίμηση 

της αξίας.  
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ABSTRACT 

This article aims to summarize the methods of valuation used up to now in international 

practice and developed at an academic level or within the framework of the operation of 

the capital markets, to analyze the advantages and disadvantages of these methods and to 

highlight the most suitable Methods to be used for business valuation. There are many 

different methods for evaluating a business, with some that fit a particular type of 

business better than others. A key task for anyone evaluating is to choose the most 

appropriate valuation method for a particular business. The method chosen should 

provide a reasonable estimate of the value, be appropriate for the intended purpose and be 

able to criticize. As part of the process, the valuation expert often applies different 

methods and gets the average of their results to arrive at an estimate of value. Because 

each method has its strengths and weaknesses, business owners and their advisors must 

be familiar with the most commonly used valuation techniques.  
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Το παρόν άρθρο έχει ως σκοπό τη συνοπτική καταγραφή των μέχρι σήμερα μεθόδων 

αποτίμησης που χρησιμοποιούνται στη διεθνή πρακτική και έχουν αναπτυχθεί σε ακαδημαϊκό 

επίπεδο ή στα πλαίσια της λειτουργίας των κεφαλαιαγορών, την ανάλυση των πλεονεκτημάτων 

και των μειονεκτημάτων αυτών των μεθόδων, καθώς και την ανάδειξη των καταλληλότερων 

μεθόδων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των επιχειρήσεων. 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι για την αποτίμηση μιας επιχείρησης, με κάποιες 

που ταιριάζουν καλύτερα σε ένα συγκεκριμένο τύπο επιχείρησης από άλλες. Ένα βασικό έργο 

για όποιον ασχολείται με την αποτίμηση είναι να επιλέξει την πιο κατάλληλη μέθοδο αποτίμησης 

για μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Η μέθοδος που επιλέγεται θα πρέπει να παρέχει μια λογική 

εκτίμηση της αξίας, να είναι κατάλληλη για τον προβλεπόμενο σκοπό και να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει κριτική. 

Ως μέρος της διαδικασίας, ο ειδικός στην αποτίμηση συχνά εφαρμόζει διαφορετικές 

μεθόδους και παίρνει τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων τους για να καταλήξει σε μια εκτίμηση 

της αξίας. Επειδή κάθε μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της, οι ιδιοκτήτες 

επιχείρησης και οι σύμβουλοι τους πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνικές αποτίμησης που 

πιο συχνά χρησιμοποιούνται. 

 

Μέθοδοι Αποτίμησης 

Η μελέτη αποτίμησης προσδιορίζει την αξία μιας επιχείρησης, μέσω επιστημονικών 

μεθόδων. Σήμερα, υπάρχουν δέκα μέθοδοι αποτίμησης περίπου, από τις οποίες επιλέγονται κάθε 

φορά οι καταλληλότερες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της αποτιμώμενης επιχείρησης. Δηλαδή, 

διαφορετική μέθοδος θα πρέπει να εφαρμοστεί για μία εταιρεία που είναι κερδοφόρος και 

διαφορετική για εταιρεία η οποία πραγματοποιεί ζημίες. Χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους 

αποτίμησης, οι οποίες μας προσδιορίζουν ένα εύρος τιμών εντός του οποίου θα μπορούσε να 

βρεθεί μία τιμή για να υποστηριχθεί μία συναλλαγή. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά την αποτίμηση ο κλάδος και οι προοπτικές του. 

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αποτίμησης είναι οι εξής: 

 

Κύριες μέθοδοι αποτίμησης  

▪ η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης 

▪ οι μέθοδοι των ταμειακών ροών 

▪ η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών 

▪ η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης προσαυξημένης με την κεφαλαιοποιημένη 

υπερπρόσοδο των τελευταίων ή των επόμενων 5 ετών. 
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Δευτερεύουσες μέθοδοι αποτίμησης 

▪ η μέθοδος της χρηματιστηριακής τιμής 

▪ η μέθοδος της συγκριτικής ανάλυσης εισηγμένων εταιριών και χρήσης δεικτών 

κεφαλαιαγοράς 

▪ η μέθοδος των συγκριτικών συναλλαγών 

▪ η μέθοδος της προστιθέμενης αξίας 

▪ η μέθοδος option pricing model 

Οι χαρακτηριζόμενες ως κύριες μέθοδοι αποτίμησης θεωρούνται ότι μπορούν, κάτω από 

τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω στην περιγραφή της καθεμιάς, να αποδώσουν 

αρκετά ικανοποιητικά την αξία της επιχείρησης. Οι δευτερεύουσες μέθοδοι, λόγω κυρίως του 

μεγάλου αριθμού των παραδοχών και των υποθέσεων που θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές για να 

κριθούν ότι είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα τους, χρησιμοποιούνται κυρίως για να 

επαληθεύσουν τα αποτελέσματα των κύριων μεθόδων. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται ότι η χρήση 

τουλάχιστον δύο μεθόδων είναι απαραίτητη για την εξαγωγή ενός ασφαλούς συμπεράσματος. 

 

Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης 

Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής περιουσιακής θέσης, η αξία μιας επιχείρησης είναι 

ίση με τα ίδια κεφάλαιά της όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό της. Όπως είναι γνωστό, ο 

ισολογισμός μιας εταιρείας περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία εκείνα που αποκτήθηκαν από την 

επιχείρηση με κάποιο κόστος και αποτελούν ευδιάκριτα αντικείμενα και δεν περιλαμβάνει τα 

άλλα στοιχεία που είναι γνωστά σαν «αέρας της επιχείρησης». 

Η κύρια χρησιμότητα της μεθόδου εντοπίζεται στις περιπτώσεις που η επιχείρηση είτε 

είναι ζημιογόνος, είτε τα κέρδη της είναι μικρά σε σχέση με την περιουσία της καθώς επίσης και 

σε περιπτώσεις διακοπής εργασιών-λειτουργίας της. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι τα εξής: 

Πλεονεκτήματα 

• Στηρίζεται αποκλειστικά στην λογιστική και συνεπώς είναι περισσότερο κατανοητή από τους 

αναγνώστες. 

• Δεν απαιτεί την πραγματοποίηση πολλών παραδοχών και υποθέσεων. 

• Το αποτέλεσμα εξάγεται σχετικά γρήγορα. 

• Δεν απαιτείται η παροχή ιδιαίτερα πολλών πληροφοριών στον μελετητή. Η πλειονότητα των 

πληροφοριών είναι διαθέσιμη από τις λογιστικές καταστάσεις και από τις σημειώσεις του 

ορκωτού ελεγκτή. 
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Μειονεκτήματα 

• Δεν μπορεί να αποδώσει την δυναμική της επιχείρησης. Δεν μπορεί να συμπεριλάβει ορισμένα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ευκαιρίες –απειλές, δυνάμεις και αδυναμίες της επιχείρησης. 

Είναι εξ ορισμού στατική μέθοδος. 

• Δεν λαμβάνει υπόψη της σημαντικές πτυχές της διαδικασίας παραγωγής της αξίας. 

• Στηρίζεται σε μια και μόνο λογιστική κατάσταση. 

• Ο ισολογισμός της εταιρίας μπορεί να έχει τύχει πολλών αλλοιώσεων λόγω του φορολογικού, 

εμπορικού δικαίου ή λόγω των ιδιαίτερων λογιστικών πολιτικών και αρχών που χρησιμοποιεί η 

επιχείρηση. 

• Δεν λαμβάνει υπόψη τα απασχολούμενα κεφάλαια, αλλά τα συνολικά (και συνεπώς στην 

αποτίμηση των στοιχείων της επιχείρησης συνυπολογίζονται και τα αδρανούντα στοιχεία). 

• Δεν μπορεί να συμπεριλάβει οικονομικά και λογιστικά γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά 

την αξία της επιχείρησης 

• Δεν μπορεί να συμπεριλάβει στην εκτίμηση της αξίας τον παραγωγικό πόρο της 

επιχειρηματικότητας. 

 

Οι μέθοδοι των ταμειακών ροών 

Σύμφωνα με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμιακών ροών, η αξία μιας επιχείρησης 

ισούται με την παρούσα αξία των ταμιακών πλεονασμάτων που αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν σε ορισμένο αριθμό ετών, συν τη παρούσα αξία της υπολειμματικής αξίας της 

επιχείρησης στο τέλος του χρονικού ορίζοντα. Εφόσον η επιχείρηση έχει στην κατοχή της 

περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται από αυτήν στη συνήθη παραγωγική διαδικασία, 

η αξία των περιουσιακών αυτών στοιχείων προστίθεται στην αξία των προεξοφλημένων 

ταμιακών πλεονασμάτων. 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. Με την προσέγγιση αυτή, μια ολόκληρη επιχείρηση παρομοιάζεται 

με μια ομολογία που για μια σειρά ετών αποφέρει ορισμένο ετήσιο κέρδος και στο τέλος 

εξαργυρώνεται στην ονομαστική της αξία. 

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 ρευστοποίηση της επιχείρησης και η τοποθέτηση των χρημάτων σε κρατικά 

ομόλογα που δεν συνεπάγονται σημαντικό κίνδυνο. Διευκρινίζεται ότι η έννοια του 
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"προτιμότερου" δεν συνεπάγεται αναγκαστικά μεγαλύτερες αποδόσεις, αλλά έναν καλύτερο 

συνδυασμό απόδοσης και κινδύνου.Η κύρια χρησιμότητα της μεθόδου εντοπίζεται στις 

περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει αυξημένα ή αυξανόμενα κέρδη. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι τα εξής: 

 

Πλεονεκτήματα 

• Στον πυρήνα της μεθόδου αυτής βρίσκεται η πηγή δημιουργίας χρήματος 

• Η λογιστική κατάσταση των ταμειακών ροών δίνει περισσότερες πληροφορίες στον 

αναγνώστη, εάν διαθέτει μία σχετικά μεγάλη χρονοσειρά, από ότι οι στατικές λογιστικές 

καταστάσεις. 

• Είναι δυνατή η προβολή στο μέλλον των ταμειακών ροών. 

• «Καταγράφει» την δυναμική της επιχείρησης. 

• «Καταγράφει» τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την πορεία της 

επιχείρησης στο μέλλον. 

• Εάν χρησιμοποιηθεί παράλληλα με την ανάλυση αριθμοδεικτών και την βασική 

χρηματοοικονομική ανάλυση είναι δυνατόν να δώσει ένα αρκετά αξιόπιστο αποτέλεσμα. 

 

Μειονεκτήματα 

• Ο χρόνος που απαιτείται για την διεκπεραίωση είναι αρκετά μεγάλος. 

• Απαιτείται η γνώση χρηματοοικονομικών εργαλείων. 

• Η σύνταξη των μελλοντικών ταμειακών ροών επιβάλλει την υιοθέτηση αρκετών παραδοχών 

και υποθέσεων (υπάρχει ο κίνδυνος της υποκειμενικότητας ή/και μεροληψίας), συνεπώς μπορεί 

εύκολα να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα της μεθόδου, εάν δεν εφαρμοσθούν οι βασικές 

λογιστικές αρχές που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

• Οι πληροφορίες που απαιτούνται είναι πολλές. 

• Η μέθοδος είναι σχετικά πολύπλοκη και απαιτεί μεγάλο στάδιο προετοιμασίας. 

• Θα πρέπει πάντα να ακολουθείται από σχετική χρηματοοικονομική μελέτη (ανάλυση 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αριθμοδείκτες). 

• Είναι πιθανό η επιχείρηση να επηρεάσει άμεσα τα ταμιακά πλεονάσματα μειώνοντας δραστικά 

τις επενδυτικές της δραστηριότητες και πολλαπλασιάζοντας τις χρηματοοικονομικές της 

δραστηριότητες. Η δυνατότητα αυτή που δίνεται στην επιχείρηση είναι εξαιρετικά σημαντική 

για τον προσδιορισμό τόσο της υπολειμματικής αξίας, όσο και της καθαρής παρούσας αξίας 

των ταμιακών ροών. 
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Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η αξία της επιχείρησης είναι ίση με την προεξοφλημένη 

αξία των οργανικών κερδών των επόμενων 5 έως 8 ετών, πλέον την προεξοφλημένη 

υπολειμματική αξία της επιχείρησης και πλέον την αξία των μη λειτουργικών περιουσιακών 

στοιχείων. Η κύρια χρησιμότητα της μεθόδου εντοπίζεται στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει 

σταθερά διαχρονικά κέρδη. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι τα εξής: 

 

Πλεονεκτήματα 

• Στον πυρήνα της μεθόδου αυτής βρίσκεται η πηγή δημιουργίας οργανικών κερδών, συνεπώς 

θέτει στον πυρήνα της τις βασικές δραστηριότητες της επιχείρησης, αγνοώντας τα έκτακτα 

λογιστικά γεγονότα. 

• Η λογιστική κατάσταση των ταμιακών ροών δίνει περισσότερες πληροφορίες στον αναγνώστη, 

εάν διαθέτει μια σχετικά μεγάλη χρονοσειρά, από ότι οι στατικές λογιστικές καταστάσεις. 

• Είναι δυνατή η προβολή στο μέλλον των οργανικών κερδών. 

• «Καταγράφει» την δυναμική της επιχείρησης. 

• Εάν χρησιμοποιηθεί παράλληλα με την ανάλυση αριθμοδεικτών και την βασική 

χρηματοοικονομική ανάλυση είναι δυνατόν να δώσει αρκετά αξιόπιστο αποτέλεσμα. 

 

Η μελέτη αποτίμησης προσδιορίζει την αξία μιας επιχείρησης, μέσω επιστημονικών μεθόδων. 

Διαφορετική μέθοδος θα πρέπει να εφαρμοστεί για μια εταιρεία που είναι κερδοφόρος και 

διαφορετική για εταιρεία η οποία γράφει ζημιές. 

 

Μειονεκτήματα 

• Ο χρόνος που απαιτείται για την διεκπεραίωση είναι αρκετά μεγάλος. 

• Υπάρχουν δύο παραλλαγές χωρίς να έχουν καθιερωθεί-τυποποιηθεί συγκεκριμένες 

υποθέσεις-παραδοχές για την κάθε μία από αυτές. 

• Η σύνταξη των μελλοντικών οργανικών κερδών επιβάλλει την υιοθέτηση αρκετών παραδοχών 

και υποθέσεων (υπάρχει ο κίνδυνος της υποκειμενικότητας ή/και μεροληψίας), συνεπώς μπορεί 

εύκολα να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα της μεθόδου, εάν δεν εφαρμοσθούν οι βασικές 

λογιστικές αρχές που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

• Δεν λαμβάνεται υπόψη η κεφαλαιακή και περιουσιακή θέση της επιχείρησης, έτσι μία 

επιχείρηση εντάσεως κεφαλαίου που έχει τα ίδια οργανικά κέρδη με μια επιχείρηση εντάσεως 

εργασίας ή νοητικού κεφαλαίου αξίζει το ίδιο. 
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• Χρησιμοποιεί ως συντελεστή κεφαλαιοποίησης τη μέση απόδοση της αγοράς 

(αποπληθωρισμένη) που ως μέτρο δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο. 

• Οι πληροφορίες που απαιτούνται είναι πολλές. 

• Η μέθοδος είναι σχετικά πολύπλοκη και απαιτεί μεγάλο στάδιο προετοιμασίας. 

 

Η γνώση είναι δύναμη, οπότε η γνώση της καθαρής αξίας μιας εταιρείας και των 

παραγόντων που την διαμορφώνουν, αποτελεί σημαντικό εργαλείο και ένδειξη για το που 

βρίσκεται η εταιρεία και κυρίως για το πως μπορεί μακροπρόθεσμα να βελτιωθεί. 

 

Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης προσαυξημένης με την κεφαλαιοποιημένη 

υπερπρόσοδο των τελευταίων ή των επόμενων 5 ετών. 

Σημείο αφετηρίας της μεθόδου αυτής είναι η ιδέα, πως η αξία μιας επιχείρησης είναι 

μεγαλύτερη από το άθροισμα των περιουσιακών της στοιχείων. Η επιπλέον αυτή αξία, που 

ονομάζεται υπεραξία (goodwill) οφείλεται στο γεγονός ότι το κεφάλαιο της επιχείρησης 

εξασφαλίζει μεγαλύτερες αποδόσεις από το τραπεζικό επιτόκιο. Η διαφορά σε ετήσια βάση των 

οργανικών κερδών της επιχείρησης και του τόκου του απασχολούμενου κεφαλαίου ονομάζεται 

υπερπρόσοδος. Αν οι θετικές αυτές διαφορές υπολογιστούν για μια σειρά ετών και εν συνεχεία 

αναχθούν στο παρόν- με βάση το επιτόκιο- και αθροιστούν, έχουμε μια εκτίμηση για την 

υπεραξία της επιχείρησης.  

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η αξία της επιχείρησης είναι το άθροισμα της καθαρής 

περιουσιακής θέσης και της παρούσας αξίας της υπερπροσόδου της. Στον υπολογισμό της 

καθαρής περιουσιακής θέσης και στα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται όλα τα πάγια 

στοιχεία, λειτουργικά και μη. Σαν σταθερός όρος της γεωμετρικής προόδου που δίνει την 

υπεραξία της επιχείρησης, χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των υπερπροσόδων των πέντε 

τελευταίων ετών/ των πέντε επομένων. 

Η μέθοδος εφαρμόζεται, βεβαίως, μόνον εφόσον η επιχείρηση είναι κερδοφόρα και 

μάλιστα εφόσον τα κέρδη της είναι μεγαλύτερα από το επίπεδο εκείνο που χαρακτηρίζεται σαν 

κανονική πρόσοδος και είναι ο τόκος που θα έδινε το απασχολούμενο κεφάλαιο, αν τοκιζόταν με 

το τρέχον επιτόκιο. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι τα εξής: 

 

Πλεονεκτήματα 

Παρουσιάζει όλα τα πλεονεκτήματα της μεθόδου της καθαρής περιουσιακής θέσης και 

επιπρόσθετα: 
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• Άρει το μειονέκτημα της μη αποτύπωσης και εκτίμησης της δυναμικής της επιχείρησης. 

• Συνδυάζει σχετικά αρμονικά δύο από τις βασικότερες λογιστικές καταστάσεις (ισολογισμός και 

αποτελέσματα χρήσης). 

 

Μειονεκτήματα 

Παρουσιάζει όλα τα μειονεκτήματα της μεθόδου της καθαρής περιουσιακής θέσης και 

επιπρόσθετα: 

• Η εκτίμηση «επιβάλλει» την υιοθέτηση αρκετών παραδοχών και υποθέσεων (υπάρχει ο 

κίνδυνος της υποκειμενικότητας ή/και μεροληψίας), συνεπώς μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί 

το αποτέλεσμα της μεθόδου, εάν δεν εφαρμοσθούν οι βασικές λογιστικές αρχές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

• Η αναπροσαρμογή των στοιχείων ενεργητικού που απαιτούνται είναι αρκετά χρονοβόρος και 

δύσκολη (αξία αντικατάστασης). 

• Ο υπολογισμός των απασχολούμενων κεφαλαίων μπορεί να στηριχθεί σε υποκειμενικές 

εκτιμήσεις. 

• Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας (κυρίως του τριτογενή τομέα). 

• Οι πληροφορίες που απαιτούνται είναι πολλές. 

Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης προσαυξημένης με την κεφαλαιοποιημένη 

υπερπρόσοδο των τελευταίων ή των επόμενων 5 ετών στην Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία. 

Μέχρι και την 31/12/2013, σύμφωνα με τον προυφιστάμενο Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος Ν.2238/1994, η παρούσα μέθοδος εφαρμοζόταν στον προσδιορισμό της αξίας των 

μη εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, προκειμένου να υπολογιστεί η 

απόδοση του φόρου επί της μεταβίβασης αυτών (5%). Δεδομένου όμως της κατάργησης του 

συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου από 1/1/2014 και όλων των εγκυκλίων διατάξεων που 

αναφέρονται σε αυτό βάση του εδαφίου 25 της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, ο 

ακριβής τρόπος προσδιορισμού της αξίας των μεταβιβαζόμενων τίτλων, εκτός χρηματιστηριακής 

αγοράς και για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας (15%) δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί 

πλήρως. 

Η μέχρι όμως την 31/12/2013 υφιστάμενη μέθοδος εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε 

μεταβιβάσεις μετοχών μη εισηγμένων στην χρηματιστηριακή αγορά, σε περιπτώσεις 

μεταβίβασης τίτλων λόγω χαριστικής αιτίας (δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές). Ο 

προσδιορισμός της αξίας των μετοχών ορίζεται αναλυτικά στην με αριθμό 

1030366/10307/80012/ΠΟΛ.1053/1-4-2003 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Για την 



σελίδα 10 από 16 

ακριβή γνώση του αναγνώστη της εφαρμοσμένης μεθόδου από το Υπ. Οικονομικών, 

παραθέτουμε το πιο κάτω παράδειγμα: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗ 

ΟΛΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑΣ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

2009 3.728.954,18 15.233.929,05  

2010 804.878,13 13.032.319,18  

2011 730.381,42 12.673.179,02  

2012 779.688,96 12.738.646,76  

2013 1.434.620,05 11.611.242,58  

ΣΥΝΟΛΟ 7.478.522,74 65.289.316,59 191.316.100,73 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 1.495.704,55 13.057.863,32 191.316.100,73 

 

Α’ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

 

Μ.Ο. Ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης   1.495.704,55          

                                                                 =          0,115   (1) 

Μ.Ο. ιδίων κεφαλαίων                          13.057.863,32 

 

Ίδια κεφάλαια προηγούμενης από την μεταβίβαση ημέρας          191.316.100,73  (2) 

 

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (1) x (2)                                 22.001.351,58   (3) 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (2) + (3)    213.317.452,31  (4) 

Β’ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ 

ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

Αντικειμενική αξία  3.498.270,88  Αξία βιβλίων 2.094.249,05         1.404.021,83 (5) 

                                                  13.057.863,32 

 

Γ’ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (βάση της απόφασης) (4) + (5)                                                           

                                                                    214.721.474,14                        
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Δ’ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 

Ελάχιστη αξία μετοχών                 214.721.474,14  =                     8,95    

Αριθμός μεταβιβαζόμενων μετοχών      24.000.000,00     

 

Η μέθοδος της χρηματιστηριακής τιμής (Ρ/Ε) και η μέθοδος προεξοφλημένων μερισμάτων 

(TRS) 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να συγκριθούν γρήγορα και άμεσα οι εταιρίες 

μεταξύ τους σε εταιρείες εισηγμένες που δεν παρουσιάζονται εξαιρετικά μεγάλες διακυμάνσεις 

στην τιμή της. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι τα εξής: 

 

Πλεονεκτήματα 

• Η αποτίμηση είναι καθημερινή. 

• Η αποτίμηση συμπεριλαμβάνει, τόσο οικονομικά, όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά της 

επιχείρησης (π.χ. διακυβέρνηση). 

• Στην αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης λαμβάνουν μέρος μεγάλο τμήμα των 

ενδιαφερόμενων μερών, χωρίς αποκλεισμούς. 

• Η διαδικασία είναι απλή και κατανοητή σχεδόν από όλους (π.χ. η τιμή της μετοχής Χ τον 

αριθμό των μετοχών, Ρ/Ε). 

• Είναι Δυνατή η σύγκριση μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους, έχουν 

διαφορετικά λογιστικά συστήματα, νόμισμα ή λειτουργούν κάτω από διαφορετικές συνθήκες. 

• Είναι σχετικά εύκολο να γίνουν προβλέψεις με την χρήση της τεχνικής ανάλυσης 

• Μπορεί βραχυχρόνια να «απεικονίσει» γεγονότα που δεν μπορούν να συνυπολογιστούν από 

άλλες μεθόδους. 

• Περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες των επενδυτών και των άλλων ενδιαφερόμενων 

μερών. 

 

Μειονεκτήματα 

• Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία δεν μπορούν να γνωρίζουν με ακρίβεια τα στοιχεία με τα 

οποία θα πάρουν μια ορθολογική απόφαση. 

• Είναι πιθανό να υπάρχουν στρεβλώσεις στη αγορά (ομάδες μετοχών-ενδιαφερομένων με 

διαφορετικά συμφέροντα και δυνάμεις) που διογκώνουν ή ελαχιστοποιούν την τιμή της 

μετοχής. Η ύπαρξη χρηματιστηριακών κύκλων έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν σημαντικά την 

αξία των μετοχών. 
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• Η διαδικασία αποτίμησης επηρεάζεται άμεσα από την κερδοσκοπία επί της τιμής της μετοχής. 

• Είναι αρκετά εύκολο για τον οποιονδήποτε να υπολογίσει τους αριθμοδείκτες και να κάνει 

εκτίμηση της αξίας χωρίς, όμως, να έχει την συνολική εικόνα και χωρίς την κατάλληλη 

μεθοδολογία, με αποτέλεσμα να καταλήγει σε πλασματικά αποτελέσματα. 

• Υπάρχει άμεση συσχέτιση του κλάδου με την απόδοση των εταιριών και συνεπώς θα πρέπει να 

γίνεται διόρθωση των δεικτών έτσι ώστε να διευκολυνθεί η σύγκριση μεταξύ επιχειρήσεων που 

δεν ανήκουν στον ίδιο κλάδο. 

• Τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης, ορισμένες φορές, έρχονται σε σύγκρουση με τα εργαλεία 

θεμελιώδους ανάλυσης. 

• Δεν γίνεται καμία σύνδεση με το μέγεθος του επενδυμένου κεφαλαίου, ούτε λαμβάνει υπόψη τα 

επενδυτικά σχέδια και τις τρέχουσες επενδύσεις της επιχείρησης 

• Δεν λαμβάνεται υπόψη η διακύμανση των κερδών και της οικονομικής αποδοτικότητας της 

επιχείρησης. 

• Δεν λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος που προέρχεται από τις υποχρεώσεις της επιχείρησης 

(κίνδυνος χρεοκοπίας ή αναγκαστικής ρευστοποίησης παγίων και κυκλοφορούντων 

ενεργητικών στοιχείων). 

• Δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως είναι το management, οι ευκαιρίες και απειλές, η υψηλή 

παραγωγικότητα, η καλή φήμη, η μερισματική πολιτική, κ.λ.π. 

• Δεν λαμβάνεται υπόψη η ρευστότητα των μετοχών (fleefloat) και ο κίνδυνος εγκλωβισμού των 

επενδυτών. 

• Η τεχνική ανάλυση απαιτεί την χρήση ειδικών εργαλείων ανάλυσης (λογισμικό) και ειδικών 

γνώσεων και αντίστοιχης εμπειρίας. 

 

Η μέθοδος της συγκριτικής ανάλυσης εισηγμένων εταιριών και χρήσης δεικτών 

κεφαλαιαγοράς 

Το χρηματιστήριο ως θεσμός επιβάλλει την γνωστοποίηση των βασικών οικονομικών 

καταστάσεων και των πληροφοριακών δελτίων. Η διαπραγμάτευση εταιριών διαφόρων κλάδων 

που έχουν μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και αντιπροσωπεύουν σχεδόν το σύνολο των 

δραστηριοτήτων που παρατηρούνται στην ελληνική οικονομία σε συνάρτηση με την προσφορά 

των παραπάνω δεδομένων προσφέρουν την ευκαιρία για να γίνουν συγκρίσεις. 

Η μέθοδος υλοποιείται με την χρήση ορισμένων πολλαπλασιαστών βασικών 

οικονομικών μεγεθών (πωλήσεις, κέρδη προ φόρων, καθαρή θέση, σύνολο ενεργητικού, κ.α.). Η 

επιλογή των μεγεθών εξαρτάται από τον κλάδο, τα προϊόντα/υπηρεσίες που παράγει η επιχείρηση 

και τις ιδιαιτερότητες που παρατηρούνται σε αυτά. 
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Η κύρια χρησιμότητα της μεθόδου εντοπίζεται στις περιπτώσεις που έχουμε ομοειδής 

επιχειρήσεις και επάρκεια στοιχείων για την σύγκριση. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι τα εξής: 

 

Πλεονεκτήματα 

• Είναι εύκολος σχετικά ο υπολογισμός, υπό τη συνθήκη ότι τα στοιχεία-δεδομένα είναι 

διαθέσιμα και έγκυρα. 

• Είναι κατανοητοί οι δείκτες από μεγάλο αριθμό αναλυτών, επενδυτών. 

• Επειδή χρησιμοποιούνται δείκτες είναι δυνατή η σύγκριση μετοχών οι οποίες έχουν 

διαφορετικά επίπεδα κερδών, πωλήσεων και ιδίων κεφαλαίων. 

• Η χρήση χρηματιστηριακών τιμών (και όχι των λογιστικών ή ονομαστικών) των μετοχών, μέσω 

του μηχανισμού της αγοράς, σημαίνει ότι στην ανάλυση και επεξεργασία λαμβάνονται υπόψη 

οι προσδοκίες των επενδυτών για την μελλοντική απόδοση της επιχείρησης και του κλάδου 

στον οποίο ανήκει. 

 

Μειονεκτήματα 

• Δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης 

• Υπάρχει η πιθανότητα «ανωμαλιών» στην αγορά που θα οδηγήσουν σε υπερεκτίμηση ή 

υποεκτίμηση της αξίας της επιχείρησης. Η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς θα πρέπει 

λίγο ή πολύ να ισχύει. 

• Στηρίζεται αποκλειστικά σε ιστορικά στοιχεία και δεν λαμβάνει υπόψη τις 

προοπτικές-στρατηγικές και πλεονεκτήματα της επιχείρησης. 

• Υπάρχει άμεση συσχέτιση του κλάδου με την απόδοση των εταιριών και συνεπώς θα πρέπει να 

γίνεται διόρθωση των δεικτών έτσι ώστε να διευκολυνθεί η σύγκριση μεταξύ επιχειρήσεων που 

δεν ανήκουν στον ίδιο κλάδο. 

• Χρησιμοποιεί λογιστικά. Η λογιστική μέθοδος διαμορφώνει την αξίας της εταιρίας 

λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την κερδοφορία της εταιρίας και όχι την ικανότητα αυτής να 

δημιουργεί ταμειακά πλεονάσματα. 

• Για πολλούς από τους δείκτες δεν τυποποιεί η μέθοδος ούτε τα βασικά συστατικά στοιχεία 

τους. 

• Πρέπει να ισχύει η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς. 

• Δεν είναι τόσο αναλυτική όσο οι άλλες σύνθετες μέθοδοι. 

• Δεν συμπεριλαμβάνουν όλους τους επενδυτικούς και άλλους κινδύνους στην ανάλυση και 

επεξεργασία. 
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Η μέθοδος των συγκριτικών συναλλαγών 

Στην περίπτωση που ιστορικά έχει λάβει χώρα μία εξαγορά ή συγχώνευση μίας 

επιχείρησης η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ομοειδής και άμεσα συγκρίσιμη με την 

επιχείρηση για την οποία υπάρχει εντολή αποτίμησης επιχείρησης, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι η 

αξία της επιχείρησης μπορεί να υπολογισθεί με βάση και μέτρο την αξία της επιχείρησης που έχει 

εξαγορασθεί ή συγχωνευθεί. Η κύρια χρησιμότητα της μεθόδου εντοπίζεται στις περιπτώσεις που 

έχουμε ομοειδής και άμεσα συγκρίσιμες επιχειρήσεις. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι τα εξής: 

 

Πλεονεκτήματα 

• Είναι εύκολη η διαδικασία αποτίμησης. 

• Η σύγκριση είναι άμεση και κατανοητή από όλους. 

 

Μειονεκτήματα 

• Δεν υπάρχουν, εύκολα, διαθέσιμα στοιχεία για τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί. 

• Η αποτίμηση, εάν οι δύο επιχειρήσεις δεν είναι παρόμοιες δεν είναι ακριβής. 

• Ο χρόνος (για την ακρίβεια ο χρονισμός), η κατάσταση της αγοράς, οι προτεραιότητες των 

μετόχων, η δυνατότητα καταβολής του τιμήματος της συναλλαγής, κλπ. είναι επιπρόσθετοι 

παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο της αξίας μιας συναλλαγής. Οι παράγοντες αυτού είναι 

δύσκολοι στον χειρισμό τους και υπολογισμό τους. 

 

Η μέθοδος της προστιθέμενης οικονομικής αξίας 

Η μέθοδος της προστιθέμενης οικονομικής αξίας μπορεί να συνδυάσει αμιγώς 

χρηματοοικονομικά στοιχεία με ποιοτικά στοιχεία και την στρατηγική της επιχείρησης. Βάση της 

μεθόδου είναι τα καθαρά λειτουργικά κέρδη μετά από φόρους και το σταθμισμένο κόστος 

κεφαλαίου και τα απασχολούμενα κεφάλαια.  

Η κύρια χρησιμότητα της μεθόδου εντοπίζεται στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει 

κερδοφορία την τελευταία πενταετία. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι τα εξής: 

 

Πλεονεκτήματα 

• Η μέθοδος της οικονομικά προστιθέμενης αξίας χρησιμοποιείται όχι μόνο για την αποτίμηση 

της αξίας της επιχείρησης, αλλά και για ρύθμιση συστημάτων αμοιβών και κινήτρων απόδοσης. 
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• Περιορίζονται σημαντικά οι λογιστικές ανωμαλίες στην απεικόνιση των οικονομικών 

γεγονότων και δεδομένων. 

• Καλύπτει όλες τις πλευρές του επιχειρηματικού κύκλου. 

• Δεικνύει καλύτερα την αγοραία αξία της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας μέτρα που γίνονται 

αντιληπτά άμεσα από την αγορά και ακόμη περισσότερο δεν μπορούν εύκολα να 

αμφισβητηθούν από τρίτους. 

• Η ΠΟΑ είναι καλύτερη κατανοητή ως έννοια κερδοφορίας από ότι το ROI Και μπορεί να 

εφαρμοστεί για τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης και όχι μόνο περιοδικά στο τέλος 

της χρήσης ή με το πέρας του επιχειρηματικού σχεδίου. 

• Διευκολύνει την λήψη αποφάσεων (τα δεδομένα είναι δομημένα και έχουν τύχει επεξεργασίας). 

Οι πληροφορίες που δίνονται είναι καλύτερης ποιότητας από τα στοιχεία που δίνονται από  

άλλους δείκτες όπως είναι τα κέρδη ανά μετοχή, η απόδοση ανά μετοχή, κλπ. 

 

Μειονεκτήματα 

• Η μέθοδος της οικονομικά προστιθέμενης αξίας βασίζεται σε χρηματοοικονομικές – λογιστικές 

μεθόδους και πληροφορίες, με αποτέλεσμα οι πληροφορίες και οι μέθοδοι να έχουν και τους 

αντίστοιχους περιορισμούς και να είναι επιρρεπής σε χειραγώγηση. 

• Εστιάζεται στα άμεσα οικονομικά αποτελέσματα με συνέπεια την μείωση του κινήτρου για 

σχεδιασμό και ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών. 

• Είναι πολύπλοκη και απαιτείται σημαντικός χρόνος και ποσότητα πληροφορίας για την 

εφαρμογή της. 

• Η τεχνογνωσία για την εφαρμογή της δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. 

 

Συμπεράσματα 

Η οικονομική επιστήμη έχει αναπτύξει διάφορες μεθόδους προσδιορισμού αξίας που 

βασίζονται στην κερδοφορία των εταιρειών. Οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούνται σε πολλές 

παραλλαγές από τους οικονομικούς αναλυτές. Όλες οι μέθοδοι δεν είναι το ίδιο κατάλληλες για 

όλες τις περιπτώσεις. Ακόμα κάθε μέθοδος πρέπει να εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη την 

ιδιαιτερότητα της περίπτωσης. Ανεξάρτητα από ποια μέθοδος είναι περισσότερο κατάλληλη για 

την αποτίμηση μιας συγκεκριμένης εταιρείας είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται όλες οι μέθοδοι και 

κατόπιν να συγκρίνονται τα αποτελέσματα των μεθόδων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εκτιμηθεί 

καλύτερα το δυναμικό μιας εταιρείας και να προσδιοριστεί η αξία της υπό διαφορετικές 

συνθήκες.  
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Αν εξαιρέσουμε τις εταιρείες που έχουν εισαχτεί στο χρηματιστήριο, οι οποίες μπορούν 

να καθορίζουν την αξία τους ανά πάσα στιγμή απλώς ρίχνοντας μια ματιά στην κεφαλαιοποίηση 

τους, οι περισσότερες εταιρείες δεν γνωρίζουν την πραγματική αξία τους. Η γνώση είναι δύναμη, 

οπότε η γνώση της καθαρής αξίας μιας εταιρείας και των παραγόντων που την διαμορφώνουν, 

αποτελεί σημαντικό εργαλείο και ένδειξη για το που βρίσκεται η εταιρεία και κυρίως για το πως 

μπορεί μακροπρόθεσμα να βελτιωθεί. 

Ο προσδιορισμός της αξίας μιας εταιρείας λοιπόν, θα πρέπει να είναι μια συνεχής 

διαδικασία και όχι απλώς ο προσδιορισμός μιας τιμής σε κάποια χρονική περίοδο. Ανεξάρτητα 

από το αντικείμενο δραστηριότητας μιας εταιρείας, από τα πάγια στοιχεία της, από τη φήμη της ή 

από τη δυναμική της, υπάρχει ένας παράγοντας που παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον 

καθορισμό της τελικής αξίας: το ρίσκο (ή επιχειρηματικός κίνδυνος). Όσο χαμηλότερη η 

επικινδυνότητα της εταιρείας (με όλους τους άλλους παράγοντες να παραμένουν σταθεροί), τόσο 

υψηλότερη η εκτίμηση της αξίας.  
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