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Ξέρατε ότι ...

Ποιο θα είναι το επόµενο βήµα σας;

Το ποσοστό
θνησιµότητας των
νέων επιχειρήσεων
είναι 50% την πρώτη
3ετία και 70% την
πρώτη 5ετία.

Μήπως
το
επόµενο βήµα
σας µοιάζει µε
τη
διπλανή
εικόνα; Μήπως
η αβεβαιότητα
σας κρατάει
στάσιµους, και
δεν γνωρίζετε που µπορείτε να
απευθυνθείτε για συµβουλές;

Η πλειοψηφία των
νέων επιχειρήσεων
δεν παρουσιάζει
κέρδη µέχρι το
δεύτερο χρόνο
λειτουργίας τους.
Το βασικό κίνητρο των
αγοραστών µικρών
και µεσαίων
επιχειρήσεων ∆ΕΝ
είναι οικονοµικό.

Το επόµενό σας βήµα είναι
µια
επιχειρηµατική
απόφαση.
Αν είστε επιχειρηµατίας µπορεί
να
αποφασίσετε
να
µεγαλώσετε την επιχείρησή
σας, να επεκταθείτε σε νέα

προϊόντα, να εξειδικευθείτε ή
ακόµα να πουλήσετε την
επιχείρησή σας.
Στις αποφάσεις σας αυτές
µπορούµε να σας βοηθήσουµε
α ξ ιολο γώ ν τα ς τις νέ ε ς
επενδύσεις ή την εξαγορά µιας
επιχείρησης ή καταρτίζοντας
ένα επιχειρηµατικό σχέδιο ή
π ρ ο σφ έ ρ ο ν τ ά ς σα ς το
ολ ο κλ ηρω µέ νο πακέτο
υπηρεσιών για την πώληση της
επιχείρησής σας.

Τεύχος 2

σηµαντικά στην αναζήτηση της
δικής σας δουλειάς.
Θέλετε να ξεκινήσετε µια
επιχείρηση από το µηδέν; Να
αγοράσετε ένα franchise; Ή να
αγοράσετε µια επιχείρηση µε
αποδεδειγµένο ιστορικό;
Το επόµενο βήµα σας:
Μαζί µας!

Αν πάλι είστε µισθωτός,
µπορούµε να σας βοηθήσουµε
στην αναζήτηση καινούργιας
δουλειάς ή ακόµα πιο

∆εν πουλάω την επιχείρησή µου αν δεν πάρω Χ φορές τα κέρδη!

Σε πόσα χρόνια
κάνατε εσείς
απόσβεση της
αρχικής σας
επένδυσης;

ΛΑΘΟΣ

Ο ι ε π ι χ ε ι ρ ή σε ι ς , σ τ η ν
συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων, πωλούνται σε
κάποιο πολλαπλάσιο των
κερδών τους.
Για να βρούµε όµως τον
κατάλληλο ορισµό των κερδών,
και
τον
κατάλληλο
πολλαπλασιαστή θα πρέπει να
εξετάσουµε τη συναλλαγή από
την πλευρά του αγοραστή.

«Οι κερδοφόρες
επιχειρήσεις δεν
πωλούνται!»

Είναι
τα
κέρδη
αντιπροσωπευτικά
της
πραγµατικής δυνατότητας
της
επιχείρησης
να
παράγει εισόδηµα;

ΣΩΣΤΟ

Οι διαφορετικοί ορισµοί των
κερδών (µικτά ή καθαρά; προ
φόρων, ή µετά από φόρους;
προ τόκων και αποσβέσεων;),
σε συνδυασµό µε την επιλογή
της χρήσης (τρέχουσα ή
τελευταία κλεισµένη ή µέσος
όρος των τριών τελευταίων)
οδηγούν σε τόσες πολλές
εναλλακτικές προσεγγίσεις που
οι αγοραστές λένε στους
πωλητές:

Ο συνηθέστερος
λόγος πώλησης
είναι η κόπωση από
την ενασχόληση µε
το ίδιο αντικείµενο.

∆ιαλέξετε
όποιον
πολλαπλασιαστή θέλετε
αρκεί να διαλέξουµε εµείς
τα κέρδη!
Η καλύτερη προσέγγιση στην
πραγµατική δυνατότητα της
επιχείρησης να παράγει
εισόδηµα είναι τα Κέρδη Προ
Φόρων,
Τόκων
και
Αποσβέσεων ή τα ∆ιαθέσιµα
Κ έ ρδη Π ωλ ητή. Σ το ν
υπολογισµό των µεταβλητών
αυτών α) έχουν αφαιρεθεί
τυχόν έκτακτα έσοδα ή έξοδα,
β) έχουν γίνει προσαρµογές σε
κονδύλια εσόδων-εξόδων ώστε
να αντικατοπτρίζουν τιµές
αγοράς.
Η επιλογή του επιπέδου των
κερδών
πρέπει
να
αντικατοπτρίζει την τυπική
χρήση της µέχρι σήµερα
πορείας της επιχείρησης.
Οι αγοραστές αγοράζουν
για το µέλλον, αλλά
για
το
π λ η ρώ νου ν
παρελθόν.

Γ ια να µπο ρέ σε τε ν α
εισπράξετε πχ. 3 φορές τα
κέρδη, όπως τα ορίσαµε, θα
πρέπει να βρεθεί αγοραστής
διατεθειµένος να πάρει τα
λεφτά του πίσω σε 3 χρόνια και
ικανοποιηµένος µε απόδοση
33% (1/3) για τον κίνδυνο
(και τον κόπο) του αβέβαιου
εισοδήµατος που θα του
προσφέρει η επιχείρησή σας.
Η τιµή πώλησης µιας
επιχείρησης δεν καθορίζεται
ούτε από τους πωλητές, ούτε
από τους αγοραστές και ούτε
βέβαια από εµάς, αλλά από
την α γο ρά µέ σα από
διαπραγµατεύσεις. Για να
υπάρξουν,
όµως,
διαπραγµατεύσεις θα πρέπει
το σηµείο εκκίνησης να είναι
ρεαλιστικό. Αφήστε µας να σας
ενηµερώσουµε.

Γνωρίζουµε την αγορά,
γνωρίζουµε τις
απαιτήσεις των
αγοραστών.

∆ιαθέσιµα Κέρδη Πωλητή:

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.

Τι είναι τα ∆ιαθέσιµα Κέρδη Πωλητή (Seller’s Discretionary Earnings) ;
Τα ∆ιαθέσιµα Κέρδη Πωλητή
του δανεισµού είναι στη
διακριτική επιλογή του
µετράνε το πραγµατικό
ιδιοκτήτη-επιχειρηµατία
διαθέσιµο εισόδηµα που έχει
ένας ιδιοκτήτης σε µία χρήση. ⇒ Προ Αποσβέσεων καθώς το
ύψος των αποσβέσεων
Ο ορισµός είναι:
µπο ρε ί, ε πί ση ς , ν α
Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων
αποτέλεσµα διακριτικής
και Αποσβέσεων (EBITDA)
επιλογής
Μείον
Αµοιβή και Απολαβές Το EBITDA, όµως, δεν
υπολογίζει το διαφορετικό
ΕΝΟΣ ιδιοκτήτη.
Έ ν α συγκρ ίσιµο µέ τρο ύψος απολαβών του κάθε
κερδοφορίας για όλες τις ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό
µικρές
και
µ ε σ α ί ε ς αφαιρούµε την αµοιβή και
τυχόν απολαβές (αυτοκίνητο)
επιχειρήσεις πρέπει να είναι:
του
ενός
ιδιοκτήτη
⇒ Προ φόρων καθώς ο φόρος ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ί α
και
π χ . σ τ ι ς α τ ο µ ι κ έ ς προσαρµόζουµε σε τιµές
επιχειρήσεις υπολογίζεται
αγοράς όλες τις συναλλαγές
στην κλίµακα του κάθε
µεταξύ
του ιδιοκτήτη και της
φυσικού προσώπου
επιχείρησής του. Οι πιο συχνές
⇒ Προ τόκων καθώς το ύψος
προσαρµογές είναι:

α) Υπολογισµός εύλογου
ενοικίου ιδιόκτητου κτηρίου.
β) Υπολογισµός µισθοδοσίας
για την αντικατάσταση µελών
της ο ικο γέ ν ε ιας πο υ
εργάζονται στην επιχείρηση
γ) ∆ιαγραφή µισθών µελών της
ο ικογέ νε ιας πο υ δε ν
εργάζονται στην επιχείρηση.
Μετά από την αφαίρεση τυχόν
έκτακτων εσόδων ή εξόδων,
βρίσκουµε το πραγµατικό
εισόδηµα που είναι διαθέσιµο
στον
ένα
ιδιοκτήτη
επιχειρηµατία και συνεπώς και
στο δυνητικό αγοραστή.
Το πραγµατικό διαθέσιµο
εισόδηµα που παράγει µια
επιχείρηση καθορίζει την
αξία της.
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