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3 Χρόνια SYNAPSIS
(«έχουµε αγοραστές για την
επιχείρησή σας»), ήµασταν
αντικειµενικοί και ειλικρινείς
απέναντι στους πελάτες µας,
δεν τους είπαµε ότι ήθελαν να
ακούσουν,

«Έχουµε
Αγοραστές για την
Επιχείρησή σας»

«Αξία Επιχείρησης
= 3 –5 Φορές τα
Κέρδη»

«Οι επιχειρήσεις
πωλούνται από
1-2,5 Φορές τις
Πωλήσεις και από
2-10 Φορές τα
Κέρδη!!!»

«Οι κερδοφόρες
επιχειρήσεις δεν
πωλούνται»

«Η επιχείρησή µου
δεν πάει καλά,
πρέπει να την
πουλήσω»

«∆ουλειά σας είναι
να µας βρείτε
αγοραστές»

Το 2005 ανοίξαµε µια νέα
σελίδα στις µεταβιβάσεις
µικρών και µεσαίω ν
επιχειρήσεων ιδρύοντας τη
Synapsis, την πρώτη εταιρεία
στην Ελλάδα µε κύριο
αντικείµενο την παροχή
υπηρεσιών στο τµήµα αυτό της
αγοράς.
Στη διάρκεια των 3 τελευταίων
ετών προσπαθήσαµε να
καλύψουµε το κενό στην
επαγγελµατική εξυπηρέτηση
των πωλητών και αγοραστών
µικρών και µεσαίω ν
ε πιχε ιρήσεω ν και να
ενηµερώ σο υµε
–
εκπαιδεύσουµε την αγορά
ώστε να ξεπεραστούν οι
προκαταλήψεις σχετικά µε το
αντικείµενό µας και τις
υπηρεσίες µας.
Συνεργαστήκαµε µε πολλές
διαφορετικές επιχειρήσεις –
µικρές, µεσαίες αλλά και
µεγάλες – από πολλούς
διαφορετικούς κλάδους είτε ως
σύµβουλοι στην πώληση ή την
εξαγορά µιας επιχείρησης, είτε
παρέχοντας στους ιδιοκτήτες
επιχειρηµατίες
µια
τεκµηριωµένη, ανεξάρτητη και
επαγγελµατική αποτίµηση της
επιχείρησής τους είτε ως
σύµβουλοι σε µια σκοπούµενη
επιχειρηµατική συµφωνία, είτε
βοηθώντας τις επιχειρήσεις
πελάτες να αναπτυχθούν πχ.
αναλαµβάνοντας
την
αναζήτηση franchisees.
Μείναµε
µακριά
από
εύκολες υποσχέσεις

είπαµε
όχι
ρεαλ ιστικέ ς
πελατών

σε
µη
ε ντ ολέ ς

και δεν αναλάβαµε εντολές
πελατών όταν πιστεύαµε ότι
δεν είµαστε ο καταλληλότερος
για αυτούς σύµβουλος.
Επενδύσαµε
και
επενδύουµε στη συνεχή
εκπαίδευσή µας.
Τα στελέχη µας συµµετείχαν
σε 6 συνέδρια του IBBΑ,
παρακολουθώντας
περισσότερες από 200 ώρες
µαθηµάτων και 60 ώρες
σεµιναρίων.
Από το 2006
Εµπέογλου
µ ο ν α δ
Πιστοποι
Μ ε σ ο λ α
Επιχειρήσεων
Ελλάδα.

ο Γιάννης
είναι
ο
ι κ ό ς
ηµένος
β η τ ή ς
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Μέσα από τη συµµετοχή µας
στο IBBA αντλούµε εµπειρίες
από συναδέλφους σε όλο τον
κόσµο, έχουµε πρόσβαση
στους ειδικούς κάθε κλάδου
και ενηµερωνόµαστε συνεχώς
µέσα από το µεγαλύτερο
δίκτυο
συµβούλων
επιχειρηµατικών αποφάσεων.
Θέσαµε τον υπολογισµό της
αξίας µίας επιχείρησης στην
πραγµατική του διάσταση
τονίζοντας ότι
«κάθε επιχείρηση είναι
µοναδική,
και
κάθε
αποτίµηση είναι και τέχνη
και επιστήµη».

Απορρίψαµε τους δήθεν
εµπειρικούς κανόνες («3-5
φορές τα κέρδη») και τις
µηχα νιστικές εφαρ µογές
µαθηµατικών
τύπων.
Αποφύγαµε, επίσης, να
µ ι λ ή σο υ µε γ ι α ση µε ί α
αναφοράς. Έχοντας τη γνώση
πραγµα τικά αν τίστο ιχω ν
συναλλαγών µπορούµε να τα
καθορίσουµε συγκεκριµένα και
τεκµηριωµένα: Σύµφωνα µε τα
στοιχεία µίας β άσης
δεδοµένων µε περισσότερες
από 10.000 συναλλαγές οι
αντιπροσωπευτικοί (διάµεσος)
πολλαπλασιαστές για τον
υπολογισµό της τιµής πώλησης
των περιουσιακών στοιχείων
κάθε επιχείρησης ελεύθερων
παντός βάρους είναι οι εξής:
• Επιχειρήσεις µε κύκλο
εργασιών < € 1εκ.
0,50 Χ Πωλήσεις
3,81 Χ EBITDA
• Επιχειρήσεις µε κύκλο
εργασιών € 1 – 5 εκ.
0,47 Χ Πωλήσεις
4,80 Χ EBITDA
Κ ά θε επιχ ε ίρ ηση ε ίν α ι
µοναδική και συνεπώς τα
οποιαδήποτε
σηµεία
αναφοράς µόνο ενδεικτική
αξία µπορούν να έχουν. Πόσο
µάλλον όταν προέρχονται από
µη συγκρίσιµες συναλλαγές
µεγάλων επιχειρήσεων και
καταλήγουν σε ακατανόητο
εύρος πιθανών τιµών, όπως για
παράδε ιγ µα ό τι « µια
επιχείρηση πωλείται από 1-2,5
φορές τις πωλήσεις της και
από 2-10 φορές τα κέρδη
της», δηλαδή µία επιχείρηση µε
Πωλήσεις € 500 χιλ. και Κέρδη
€ 100 χιλ. έχει τιµή πώλησης
που κυµαίνεται από € 200 χιλ.
έως € 1.250 χιλ. !!!
Μέσα από τις «Επιχειρηµατικές
Αποφάσεις» αλλά και όλη την
Συνέχεια ...

Οι επαγγελµατίες στην
πώληση και αγορά µικρών
και µεσαίων επιχειρήσεων
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Αν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε τις «Επιχειρηµατικές
Αποφάσεις», επικοινωνήστε µαζί µας.

«3 Χρόνια Synapsis» (συνέχεια)
παρουσία µας εκπαιδεύσαµε
την αγορά µε σκοπό τη
διάλυση των προκαταλήψεων
και της λανθασµένης εικόνας
για το αντικείµενό µας.
Εξηγήσαµε πόσο λανθασµένο
είν α ι το σύνθηµα «οι
κερδοφόρες επιχειρήσεις δεν
πωλούνται», δείξαµε ότι η
πώληση µιας επιχείρησης δεν
αποτελεί εναλλακτική λύση
όταν η επιχείρηση ετοιµάζεται
να κλείσει,

βρούµε αντισυµβαλλόµενους.
Ορίσαµε τα κατάλληλα Το µεγαλύτερο µέρος της
µέτρα κερδοφορίας
αξίας που προσφέρουµε στον
των µικρών και µεσαίων πελάτη µας υλοποιείται αφού
επιχειρήσεων: ∆ιαθέσιµα έχει βρεθεί ο δυνητικός
Κέρδη Πωλητή SDE, όπου αγοραστής.
δεν περιλαµβάνεται αµοιβή η δουλειά µας είναι να
η
ενός ιδιοκτήτη-επιχειρηµατία ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί
και EBITDA όπου έχει συµφωνία.
αφαιρεθεί
α µ ο ι β ή Το κάθε µας βήµα βασίστηκε
επαγγελµατικού management σ τ η ν
επαγγελµατική
ακόµα και αν ασκείται από κατάρτιση, την ειλικρίνεια και
τους ιδιοκτήτες.
το σεβασµό της δεοντολογίας.

αναδείξαµε τη σηµασία
της προετοιµασίας στην
διαδικασίας πώλησης

Ορίσαµε
τα
επίσηµα
οικονοµικά στοιχεία ως
το
µόνο
στοιχείο
απόδειξης της πελατείας.

και επισηµάναµε ότι η τιµή
πώλησης καθορίζεται από την
αγορά, και όχι από τον πωλητή
ή τον αγοραστή.

Παράλληλα, παρουσιάσαµε µε
σαφήνεια το αντικείµενό µας
και την αξία που προσφέρουµε
στους πωλητές – πελάτες µας:
η δουλειά µας δεν είναι να

Με τον ίδιο τρόπο, και τη δική
σας στήριξη, θα συνεχίσουµε
και στα επόµενα βήµατά µας.
Ολοκληρώνοντας το σύντοµο
απολογισµό του τι κάναµε και
θα συνεχίσουµε να κάνουµε
για εσάς είναι σκόπιµο να
τονίσουµε τι ∆ΕΝ µπορούµε
και ∆ΕΝ θα κάνουµε για εσάς:

∆ΕΝ

• θα βρούµε
αντισυµβαλλόµενους
µε περισσότερα λεφτά
από κοινό νου
• θα πουλήσουµε την
επιχείρησή σας στην
τιµή που εσείς,
αυθαίρετα, καθορίσατε
• θα παραπλανήσουµε
τον αντισυµβαλλόµενο
• θα πουλήσουµε την
επιχείρησή σας αν δεν
είναι βιώσιµη
• θα αποφασίσουµε για
λογαριασµό σας
• θα υποκαταστήσουµε
τους συµβούλους σας

