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Εκθέσειρ Αποτίμησηρ Εταιπιών
& Πεπιοςσιακών Στοισείων
για τιρ ανάγκερ σύνταξηρ μητπικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων βάσει Διεθνών Λογιστικών
Πποτύπων και Δ.Π.Χ.Π.
Βαζηδόκελνο ζηε 15εηή θαη πιένλ παξνπζία, εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ηνπ
ζηελ Διιεληθή αιιά θαη ηε δηεζλή αγνξά, ν αλεμάξηεηνο νίθνο έξεπλαο &
αλάιπζεο “Valuation & Research Specialists” (VRS) εθπνλεί εθζέζεηο
απνηίκεζεο εηαηξηώλ θαη πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα ηηο αλάγθεο ζύληαμεο
κεηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ βάζεη ησλ Γηεζλώλ
Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (ΓΛΠ – IAS) θαη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ
Χξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (Γ.Π.Χ.Π. – IFRS).
Πξόθεηηαη γηα κία εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία ε νπνία απεπζύλεηαη ζε κεγάινπ
νηθνλνκηθνύ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθόηεξα ζε εηζεγκέλνπο ζην
Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ νκίινπο επηρεηξήζεσλ.
Σύκθσλα κε ηα ΓΛΠ 27, ΓΛΠ 39, ΓΠΧΠ 9 θαη ΓΠΧΠ 13, ε απνηίκεζε ησλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ θαη ζπκκεηνρώλ ζε ηξέρνπζεο
αμίεο θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή γηα ηε δίθαηε θαη αληηπξνζσπεπηηθή απεηθόληζε,
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (αλά έηνο ή αλά εμάκελν), ηεο νηθνλνκηθήο
ζέζεο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ή ελόο νκίινπ εηαηξηώλ.
Δπίζεο ζύκθσλα κε ην δηεζλή θώδηθα δενληνινγίαο, νη εθζέζεηο απνηίκεζεο
ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ εθπνλνύληαη από
αλεμάξηεηνπο θνξείο ζε ζρέζε κε ηνπο ειεγθηηθνύο νίθνπο πνπ δηελεξγνύλ ην
ινγηζηηθό έιεγρν ησλ κεηξηθώλ εηαηξηώλ ή νκίισλ ώζηε λα αληηκεησπίδεηαη
απνηειεζκαηηθά ην γλσζηό θαηλόκελν “conflict of interest”.
Η έθζεζε απνηίκεζεο εηαηξηώλ / πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ εθπνλείηαη από
ηνλ αλεμάξηεην νίθν έξεπλαο & αλάιπζεο VRS πεξηιακβάλεη κεηαμύ ησλ
άιισλ ηα αθόινπζα ζηάδηα:
1. Αλάπηπμε
κνληέινπ
πξνβιέςεσλ
ηζνινγηζκνύ,
θαηάζηαζεο
απνηειεζκάησλ θαη θαηάζηαζεο ηακεηαθώλ ξνώλ.
2. Τξνπνπνίεζε ηνπ κνληέινπ πξνβιέςεσλ βάζεη ελαιιαθηηθώλ
ζελαξίσλ αλάπηπμεο ηεο εηαηξίαο / ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ.
3. Απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο / ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ βάζεη
ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ κνληέινπ. Παξάζεζε ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ
απνηίκεζεο θαη αλάιπζε επαηζζεζίαο.
Σηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δύλαηαη λα απνηηκεζνύλ πεξηιακβάλνληαη ελζώκαηα θαη
αζώκαηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ησλ εηαηξηώλ, όπσο εκπνξηθά ζήκαηα,
παηέληεο, πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεώζεηο θιπ..
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