
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Πίνακας για ερευνητική έκθεση αποτίμησης 

Πίνακας 1: Μορφή για ερευνητική έκθεση αποτίμησης. Πηγή: Προσωπική μετάφραση στο Βιβλίο με 

τίτλο “Equity Asset Valuation”, σελ.28 

 

 

 

 

 

 

 

Τομέας Σκοπός Περιεχόμενα Σχόλια 

Πίνακας 

Περιεχομένων 

▪ Δείχνει την οργάνωση της 

έκθεσης 

▪ Συνεπής με διαδοχική αφήγηση 

και γλώσσα 

▪ Αυτό χρησιμοποιείται τυπικά σε 

πολύ μεγάλες ερευνητικές 

εκθέσεις. 

Περιγραφή και 

Συμπεράσματα 

Επενδύσεων 

 

  

▪ Δίνει τη σημαντική εικόνα της 

έκθεσης 

▪ Σημαντικά ειδικά 

συμπεράσματα της ανάλυσης 

▪ Συνιστά την επενδυτική 

απόφαση 

▪ Περιγραφή εταιρείας με 

κουκίδες 

▪ Σημαντικές πρόσφατες 

εξελίξεις 

▪ Προβλέψεις κερδών 

▪ Άλλα σημαντικά 

συμπεράσματα 

▪ Περίληψη αποτίμησης 

▪ Επενδυτική απόφαση 

▪ Μια συνοπτική περιγραφή μπορεί 

να ονομαστεί απλά «Περίληψη» 

 

  

Περιγραφή 

Εταιρείας 

 

 

  

▪ Παρουσιάζει την εταιρεία με 

περισσότερες λεπτομέρειες 

▪ Δίνει μια λεπτομερή κατανόηση 

των οικονομικών της εταιρείας 

και την τρέχουσα κατάσταση 

▪ Παρέχει και εξηγεί 

συγκεκριμένες προβλέψεις 

Περιγραφή εταιρείας διαιρεμένη 

σε επίπεδα: 

▪ Ανάλυση κλάδου 

▪ Ανάλυση ανταγωνισμού 

▪ Ιστορική απόδοση 

▪ Οικονομικές προβλέψεις 

▪ Αντικατοπτρίζει το πρώτο και το 

δεύτερο στάδιο της διαδικασίας 

αποτίμησης. 

▪ Οικονομικές προβλέψεις θα πρέπει 

να εξηγούνται επαρκώς και να 

αντικατοπτρίζουν την ποιότητα της 

ανάλυσης των κερδών. 

Κίνδυνοι ▪ Ενημέρωση των αναγνωστών 

για τους παράγοντες κινδύνου 

όσον αφορά την επένδυση στο 

χρεόγραφο  

▪ Πιθανές αρνητικές εξελίξεις 

στον κλάδο 

▪ Πιθανές αρνητικές ρυθμιστικές 

και νομικές εξελίξεις 

▪ Πιθανές αρνητικές εξελίξεις 

της εταιρείας 

▪ Κίνδυνοι στις προβλέψεις 

▪ Άλλοι κίνδυνοι 

▪ Οι αναγνώστες θα πρέπει να έχουν 

αρκετές πληροφορίες για να 

καθορίζουν πώς ο αναλυτής 

καθορίζει και αξιολογεί τους 

κινδύνους ειδικά για τις επενδύσεις 

στο χρεόγραφο. 

  

Αποτίμηση ▪ Δίνει μια καθαρή και 

προσεκτική αποτίμηση 

▪ Περιγραφή του μοντέλου (ων) 

που χρησιμοποιούνται 

▪ Ανακεφαλαίωση των εισροών 

▪ Δήλωση των συμπερασμάτων 

▪ Οι αναγνώστες θα πρέπει να έχουν 

αρκετές πληροφορίες για την 

κριτική της ανάλυσης.  

Ιστορικά στοιχεία 

και Pro Forma 

πίνακες 

 

  

▪ Οργάνωση και παρουσίαση 

δεδομένων για την υποστήριξη 

της ανάλυσης στην 

Περιγραφή Εταιρείας 

 
▪ Αυτή είναι γενικά μια ξεχωριστή 

ενότητα μόνο σε μεγάλες 

ερευνητικές εκθέσεις. 

▪ Πολλές εκθέσεις περιέχουν όλες ή 

μερικές από αυτές τις πληροφορίες 

στην ενότητα Περιγραφή Εταιρείας. 


