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∆ηµιουργεί η Επιχείρησή σας 
Αξία για τους Μετόχους της; 
 

Η VRS Προσφέρει την Πραγµατική 
Απάντηση στα Ερωτήµατά σας 
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Τριµηνιαίες Αναλύσεις για τη ∆ηµιουργία 
ή τη “Φθορά” Εταιρικής Αξίας 
 
Η Valuation & Research Specialists (VRS) παρέχει υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις που αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιµα ερωτήµατα των µετόχων 
τους για τη δηµιουργία πραγµατικής εταιρικής αξίας. 
 

Πρόκειται για την εξειδικευµένη υπηρεσία ∆ηµιουργίας ή “Φθοράς” Εταιρικής 
Αξίας, η οποία παρέχεται σε ετήσια βάση από τη VRS µέσω 4 τριµηνιαίων 
αναφορών. Σκοπός των αναφορών είναι η διασφάλιση ανεξάρτητης άποψης 
ως προς την εξαγωγή της εταιρικής αξίας. 
 

Η κάθε τριµηνιαία αναφορά αναλύει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της 
εξεταζόµενης Εταιρίας και την επίδραση που έχουν οι επιχειρηµατικές 
αποφάσεις της ∆ιοίκησης σε αυτά. Τα ακόλουθα στάδια λαµβάνουν χώρα 
προκειµένου να εξαχθούν αποτελέσµατα και συµπεράσµατα: 
 

1. Ανάπτυξη µοντέλου προβλέψεων οικονοµικών καταστάσεων και 
ταµειακών ροών. 

2. Τροποποίηση του µοντέλου προβλέψεων βάσει εναλλακτικών 
σεναρίων ανάπτυξης της Εταιρίας. 

3. Αποτίµηση της αξίας της Εταιρίας βασισµένης στις προβλέψεις του 
µοντέλου. Παράθεση εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης. 

4. Συµπεράσµατα επί της ∆ηµιουργίας ή “Φθοράς” Εταιρικής Αξίας. 
 

Η κάθε αναφορά συµπληρώνεται από την παρουσίαση της δραστηριότητας της 
Εταιρίας, των πρόσφατων εξελίξεων και των στρατηγικών αποφάσεων. Επίσης 
δύναται να παρουσιάζονται πρόσθετοι παράγοντες που ασκούν επίδραση στην 
εταιρική αξία όπως µακροοικονοµικές και κλαδικές µεταβολές. 
 

Οι τριµηνιαίες αναφορές εξετάζουν τη µεταβολή της αξίας της επιχείρησης 
βασιζόµενες στην ανάλυση και την επεξεργασία των ακόλουθων στοιχείων: 
∆ραστηριότητας της επιχείρησης, ισολογισµού / ισοζυγίου, οικονοµικών 
αποτελεσµάτων (κύκλου εργασιών και µικτών κερδών), κεφαλαιακής 
διάρθρωσης, χρήσης ξένων κεφαλαίων και επιτοκίων δανεισµού, κύκλου 
κεφαλαίου κίνησης, διάρθρωσης αποθεµάτων, πελατών και προµηθευτών, 
καθώς και ταµειακών ροών. 
 

Η υπηρεσία απευθύνεται σε βασικούς µετόχους και µέλη διοικητικού 
συµβουλίου επιχειρήσεων που επιθυµούν να λαµβάνουν ανεξάρτητη άποψη, 
εκτός των εταιρικών τους διευθύνσεων, για την αξία της εταιρίας τους. 
 

 

Η υπηρεσία παρέχεται βάσει ετήσιας συνδροµής 600 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (50 ευρώ / µήνα) 
για επιχειρήσεις µε πωλήσεις / κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ και βάσει ετήσιας 
συνδροµής 1.200 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (100 ευρώ / µήνα) για επιχειρήσεις µε πωλήσεις / 
κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατ. ευρώ. 
 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από την καλυπτόµενη 
(εξεταζόµενη) επιχείρηση και δεν προορίζονται για δηµοσίευση ή γνωστοποίηση προς 
εξωτερικά και τρίτα µέρη. 

 


