Οδεγφο χληαμεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Κέληξνπ Απαζρφιεζεο θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΑΔ) ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ
Tα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα ζπληάμεηε ην επηρεηξεκαηηθφ
ζαο ζρέδην. Γηαβάζηε ηα ινηπφλ πξνζεθηηθά θαη πξνζπαζήζηε λα ηα
πξνζαξκφζεηε ζηα δηθά ζαο δεδνκέλα.

1. ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη κία μεθάζαξε παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Ζ πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο είλαη ν εηαηξηθφο ζηφρνο θαη
ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:
·

Πνηνη είκαζηε

·

Ση ζθνπεχνπκε λα πξνζθέξνπκε

·

Σηο αλάγθεο πνηαο αγνξάο ζθνπεχνπκε λα θαιχςνπκε

·

Γηαηί ε επηρεηξεκαηηθή ηδέα καο είλαη βηψζηκε

Πνιιέο θνξέο νη επηρεηξεκαηίεο θάλνπλ ην ιάζνο λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο εηαηξηθφ
ζηφρν, πξάγκα πνπ επεξεάδεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα αλαπηπρζεί θαη
λα θεξδνθνξήζεη. Μία νξγαλσκέλε θαη θαηαλνεηή πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο
βνεζάεη ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαζψο επίζεο θαη ζηελ ζσζηή
παξνπζίαζε ηεο επηρείξεζεο ζε επελδπηέο θαη κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.
Ζ παξνπζίαζε ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:

1.1.

χληνκε παξνπζίαζε ηεο επξχηεξεο αγνξάο ζηελ νπνία πξνηίζεζηε λα
δξαζηεξηνπνηεζείηε.

θνπφο είλαη λα αλαιπζεί ε αγνξά θαη νη επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη γηα
καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε. Σαπηφρξνλα κε απηή ηελ παξνπζίαζε δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα λα θαλεί ε ζέζε πνπ κπνξεί λα θαηαιάβεη ε επηρείξεζε ζαο ζηε
ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Πξέπεη λα παξνπζηαζζεί ε παξνχζα θαηάζηαζε ηεο αγνξάο
αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο γηα κειινληηθή αλάπηπμε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα
αλαιπζνχλ νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηεο αγνξάο θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη πηζαλέο
επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηελ δηθηά ζαο επηρείξεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
ζπκπεξηιάβεηε ηα λέα πξντφληα θαη ηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο πνπ πηζαλφλ λα
βιάςνπλ ή λα σθειήζνπλ ηελ επηρείξεζε ζαο. Σέινο, πξέπεη λα παξνπζηάζεηε ηηο
εζληθέο ή νηθνλνκηθέο ηάζεηο θαη παξάγνληεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε
ηεο επηρείξεζεο ζαο (λένη αλαπηπμηαθνί λφκνη, επλντθέο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα
λέεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θ.α)

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο αγνξάο πξέπεη
λα είλαη έγθπξεο θαη λα αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Γελ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζεί κφλν κία πεγή πιεξνθνξηψλ. Πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα
ζπγθεληξσζνχλ απφ θπβεξλεηηθνχο θνξείο, νηθνλνκηθά έληππα, ελψζεηο –
ζσκαηεία, επηρεηξεκαηηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο παλεπηζηεκίσλ. ε κεξηθέο
πεξηπηψζεηο ε ζπγθέληξσζε πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ απφ ζπλεληεχμεηο κε πειάηεο
θαη πξνκεζεπηέο βνεζάεη ζην λα ζρεκαηηζηεί κία μεθάζαξε εηθφλα ηνπ ηη δεηάεη
ε αγνξά θαη πσο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη αληαγσληζηέο.

1.2. Πεξηγξαθή ηεο Δπηρείξεζεο ζαο
Δίλαη απαξαίηεην λα δειψζεηε κε κία ή δπν πξνηάζεηο ηνλ ζθνπφ ηεο
επηρείξεζεο ζαο θαη ζε πνηφλ απεπζχλνληαη νη ππεξεζίεο/ πξντφληα ζαο. Απηφ ζα
απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν θαη ην φξακα ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα είλαη θαη ν
βαζηθφο άμνλαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν ζα αλαπηπρζνχλ φια. Μία μεθάζαξε
πεξηγξαθή δείρλεη απνθαζηζηηθφηεηα.
Με βάζε απηή ηελ δήισζε κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζε κία πην ιεπηνκεξή
πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο ζαο. Πξέπεη λα δψζεηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζηα αθφινπζα ζέκαηα:
Ση είδνπο επηρείξεζε ζα είλαη; (π.ρ Υνλδξηθνχ - Ληαληθνχ Δκπνξίνπ, Βηνηερλία,
Καηαζθεπαζηηθή Δηαηξεία, Πξνζθνξάο Τπεξεζηψλ;)
Πφηε ηδξχζεθε; Δίλαη ππάξρνπζα ή λενζχζηαηε επηρείξεζε;
Πνηα είλαη ε λνκηθή ηεο ππφζηαζε; (π.ρ Α.Δ, Ο.Δ, Δ.Π.Δ, πλεηαηξηζκφο;)
Πνηνη είλαη νη εηαίξνη θαη ηη γλψζεηο / εκπεηξίεο πξνζθέξνπλ ζηελ επηρείξεζε;
Πνηα αγνξά ζα θαιχςεη; Πνηνη ζα είλαη νη πειάηεο ηεο; Πψο ζα πσινχληαη ηα
πξντφληα/ ππεξεζίεο ηεο;
Πνηεο δνκέο ππνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο ζα αλαπηπρζνχλ; (π.ρ Σκήκα
κεραλνγξάθεζεο, Δμππεξέηεζεο πειαηψλ, Μάξθεηηλγθ, Πξνψζεζε πσιήζεσλ;)

1.3. Πεξηγξαθή ησλ Πξντφλησλ/ Τπεξεζηψλ ζαο
Πεξηγξάςηε ηα πξντφληα / ππεξεζίεο ζαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηξφπν πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ. Γψζηε ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην ηη
πξνζθέξεηαη θαη ηηο δπλαηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπο απφ ηνπο πειάηεο ζαο,.
πγθεθξηκέλα πεξηγξάςηε:
Ση πξντφληα / ππεξεζίεο πνπιάηε,
Πσο ζα σθειεζνχλ νη πειάηεο ζαο απφ ηα πξντφληα / ππεξεζίεο ζαο,

Πνηα είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ δηθψλ ζαο πξντφλησλ / ππεξεζηψλ απφ ηα
ππφινηπα ηεο αγνξάο ( ην αληαγσληζηηθφ ζαο πιενλέθηεκα).
Πξέπεη λα παξνπζηάζεηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα πξντφληα / ππεξεζίεο
ζαο ζα είλαη επηηπρεκέλα ζηελ αγνξά. Δηδηθά εάλ επηδηψθεηε ρξεκαηνδνηήζεηο
απηφ ην θνκκάηη ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή. Δπηθεληξσζείηε ζηνπο
παξάγνληεο επηηπρίαο ζαο. Σνλίζηε ηα δπλαηά ζαο ζεκεία θαη πξνβάιιεηε
επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ άξηηα νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο, ηελ ρξήζε
ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πςειήο πνηφηεηαο, ηελ ζχγρξνλε αλάπηπμε ηεο
αγνξάο, ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ ζαο ζε ζέκαηα
πνηφηεηαο θαη ηηκήο απφ ηνπο αληαγσληζηέο ζαο.
Απνθχγεηε ηηο αλαθνξέο ζε γεληθνχο ζηφρνπο θαη εμεγείζηε ηηο κεζφδνπο πνπ
ζθνπεχεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα μερσξίζεηε.

2. ΑΓΟΡΑ
2.1. Πεξηγξαθή ηνπνζέηεζεο Δπηρείξεζεο ζηελ Αγνξά
Ζ ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά απνηειεί ηελ ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Πσο ηα
πξντφληα / ππεξεζίεο ζαο ζα ζηαζνχλ ζηελ αγνξά ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο
ζαο. Γηα λα μεθαζαξίζεηε ηελ ζέζε ζαο ζηελ αγνξά πξέπεη λα γλσξίδεηε ηελ ζέζε
ησλ αληαγσληζηψλ ζαο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ ζαο. Με ηα ζηνηρεία
απηά ζα κπνξέζεηε λα θαηαλνήζεηε ηη πξνζθέξνπλ νη αληαγσληζηέο ζαο, πνηα
είλαη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπο θαη ηειηθά λα θαηαλνήζεηε πσο
κπνξείηε λα δηαθνξνπνηεζείηε κέζα ζηελ αγνξά.
Αλαπηχμηε ηελ ηνπνζέηεζε ζαο απαληψληαο ζε κεξηθά εξσηήκαηα:
Ση είλαη μερσξηζηφ ζηα πξντφληα / ππεξεζίεο ζαο;
Πνηεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ζαο κπνξείηε λα θαιχςεηε;
Πσο ζα ζέιαηε λα αληηιακβάλεηαη ε αγνξά ηα πξντφληα / ππεξεζίεο ζαο;
Πσο ηνπνζεηνχληαη νη πειάηεο ζαο ζηελ αγνξά;
Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε γηα ηνπο αληαγσληζηέο ζαο θάλνληαο επηζθέςεηο ζηελ
επηρείξεζε ηνπο ή ξσηψληαο γηα ηα πξντφληα / ππεξεζίεο ηνπο ψζηε λα κάζεηε ηη
πξνζθέξνπλ θαη πφζν θνζηίδνπλ. Πξνζπαζήζηε λα θαιχςεηε ηνκείο ζρεηηθά κε
ηελ δηαλνκή, ηηκνιφγεζε, πνηφηεηα ψζηε λα κπνξείηε λα δηαγλψζεηε δπλαηά θαη
αδχλαηα ζεκεία ησλ αληαγσληζηψλ ζαο.
εκαληηθφ είλαη λα θαηαλνήζεηε ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο ηεο αγνξάο, φπσο
ηηκνιφγεζε, δηαλνκή, ρξέσζε θιπ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηέο ηηο πξαθηηθέο
είλαη ζπλήζσο δηαζέζηκεο απφ ηα ζσκαηεία – ελψζεηο ηνπ θιάδνπ, ηα
επηκειεηήξηα, θαη ηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα.

2.2. Σν Αγνξαζηηθφ Κνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεζηε
ε απηφ ην ηκήκα ζα αλαπηχμεηε ηα επηρεηξήκαηα ζαο πξνο πηζαλνχο επελδπηέο,
εηαίξνπο φηη ε επηρείξεζε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαιχςεη αξθεηνχο πειάηεο ζε
κία αλαπηπζζφκελε αγνξά, θαη κπνξεί λα απνθέξεη ζεκαληηθέο πσιήζεηο παξά
ηνλ ππάξρνληα αληαγσληζκφ. Σν ηκήκα απηφ ηεο κειέηεο βησζηκφηεηαο πξέπεη
λα δείμεη ην ηνπ ππάξρνληνο αγνξαζηηθνχ θνηλνχ θαη ηηο ηάζεηο ηνπ θαη απαηηεί
εθηεηακέλε έξεπλα.

2.2.1 Μέγεζνο Αγνξάο ηφρνπ / Σάζεηο
Σν ηκήκα απηφ αλαιχεη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. Σέηνηα
ρξήζηκα ζηνηρεία είλαη ζπλήζσο απνηειέζκαηα εξεπλψλ αγνξάο. Μπνξείηε λα
ςάμεηε ζε νηθνλνκηθά πεξηνδηθά ή έληππα πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ θιάδν πνπ
επηζπκείηε λα δξαζηεξηνπνηεζείηε γηα λα βξείηε ζηνηρεία. πλδπάζηε ηα ζηνηρεία
ψζηε λα δείμεηε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο.
ηε ζπλέρεηα ζρνιηάζηε παξάγνληεο θαη ηάζεηο ηεο αγνξάο, θνηλσληθφνηθνλνκηθέο αιιαγέο, θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά
ηελ αλάπηπμε ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ.

2.2.2 Αγνξαζηηθφ θνηλφ – Πειάηεο
Πεξηγξάςηε ην αγνξαζηηθφ θνηλφ ζην νπνίν ζηνρεχνπλ ηα πξντφληα / ππεξεζίεο
ζαο. Αλαθεξζείηε ζην πξνθίι ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ πνπ επηζπκείηε λα
απνθηήζεηε. Πξνζπαζήζηε λα γίλεηε ζπγθεθξηκέλνη ζην πνηνη ζα είλαη νη πειάηεο
ζαο θαη απνθχγεηε γεληθέο πεξηγξαθέο φπσο "φινη φζνη ζέινπλ λα αγνξάζνπλ έλα
απηνθίλεην". πλδπάζηε ηηο δηθέο ζαο πξνζδνθίεο κε κειέηεο – έξεπλεο πνπ
πξνζθέξνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ, ηηο
απαηηήζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα / ππεξεζίεο ζαο, ηελ ζπρλφηεηα δήηεζεο
ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ ζαο θ.α
Δπίζεο αλαθεξζείηε ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία ζθνπεχεηε λα
πξνζθέξεηαη ηηο πξντφληα / ππεξεζίεο ζαο.

2.2.3 Αληαγσληζκφο
ην ηκήκα απηφ αλαθεξζείηε ζην ζέζε πνπ ιακβάλεηαη κέζα ζηελ
αληαγσληζηηθή αγνξά κε ηα πξντφληα / ππεξεζίεο ζαο. Παξνπζηάδνληαο ηελ
επηρείξεζε ζαο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ζαο δείρλεη φηη θαηαλνείηε ηελ
αγνξά θαη είζηε έηνηκνη λα αληηκεησπίζεηε πηζαλά εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε ηεο.
Κάληε κία κηθξή παξνπζίαζε ησλ θχξησλ αληαγσληζηψλ ζαο. Δάλ κπνξείηε
ζπκπεξηιάβεηε θαη ηηο εηήζηεο πσιήζεηο ηνπο θαη ην κεξίδην αγνξάο πνπ

θαηέρνπλ. Σαπηφρξνλα αλαπηχμηε θάπνηα πξνζσπηθά ζρφιηα ζρεηηθά κε ην εάλ
θαιχπηνπλ επηηπρψο ή φρη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Οη απφςεηο ζαο πξέπεη
λα είλαη εκπεξηζηαησκέλεο θαη φρη ηπραίεο. Με βάζε απηά ηα ζρφιηα κπνξείηε λα
επηρεηξεκαηνινγήζεηε γηα ηελ δηεθδίθεζε κεξηδίνπ ηεο αγνξάο απφ ηελ
επηρείξεζε ζαο.
Δίλαη ζεκαληηθφ κέζα απφ απηή ηελ δηαδηθαζία λα αλαγλσξίζεηε ηνπο
πξαγκαηηθνχο αληαγσληζηέο ζαο. Γείηε πνηνη ηνκείο είλαη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα
ζεκεία ηεο επηρείξεζεο ζαο θαη ησλ αληαγσληζηψλ ζαο. Δξσηήκαηα πνπ πξέπεη
λα απαληήζεηε:
πνηνο πξνζθέξεη ηηο θαιχηεξεο ηηκέο;
πνηνο πξνζθέξεη θαιχηεξε πνηφηεηα;
πνηνο έρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο;
γηαηί θάπνηεο εηαηξείεο εηζήρζεζαλ ή απνζχξζεθαλ απφ ηελ αγνξά;
Μάζεηε απφ ηα ιάζε ή ηηο επηηπρίεο ησλ αληαγσληζηψλ ζαο. Βξείηε ηελ αηηία γηα
ηελ νπνία πξνηηκνχλ νη πειάηεο ηνπο αληαγσληζηέο ζαο (ιφγσ ησλ ρακειψλ
ηηκψλ, ηεο πςειήο πνηφηεηαο, ηεο θαιήο εμππεξέηεζεο;)

3. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
Αλαθεξζείηε ζηελ δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο αλάγθεο
πξνζσπηθνχ γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη απφδνζε.
ε απηφ ην θεθάιαην πξέπεη λα παξνπζηαζζεί ε ζχλζεζε ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο
ζηειέρσζεο ησλ ηκεκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο.
Αλαπηχμηε ην ζέκα ηεο ζηειέρσζεο αλά ηκήκα θαη δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηα
απαξαίηεηα πξνζφληα θάζε ππαιιήινπ θαη ηεο αξκνδηφηεηεο πνπ θαιείηαη λα
αλαιάβεη.
Ζ ρξήζε ελφο νξγαλνγξάκκαηνο ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε δηάγλσζε αλαγθψλ
ηεο επηρείξεζεο. Υξεζηκνπνηήζηε ην παξαθάησ παξάδεηγκα:

Πξνζαξκφζηε ην νξγαλφγξακκα ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζαο. Δίλαη
αλαγθαίν λα έρεηε ήδε πξνζδηνξίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ζαο
έηζη ψζηε λα μέξεηε ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα εθηειείηαη. Πξνζπαζήζηε λα
αλαιχζεηε ζε βάζνο φιεο ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο γηα λα κπνξέζεηε λα έρεηε
κία πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιήζεηε.
ηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε ηελ πεξηγξαθή εξγαζίαο θάζε ππαιιήινπ,
ε νπνία ζα ζαο δηεπθνιχλεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο. Ζ πεξηγξαθή εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ζέζεο
εξγαζίαο θαη ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα έρεη ν ππνςήθηνο ππάιιεινο.

4. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ην ηκήκα απηφ ηεο κειέηεο πξέπεη λα αλαιπζεί ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο
ζχκθσλα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζθνπεχεη λα αλαπηχμεη.
πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ ηα εμήο:
Τπνινγηζκφο Παγίσλ ηνηρείσλ
- Κφζηνο Ίδξπζεο Δπηρείξεζεο (δαπάλεο ίδξπζεο, ζρεδηαζκνχ, θ.ι.π)
- Κφζηνο Παγίσλ Δπελδπηηθψλ ηνηρείσλ Δπηρείξεζεο (δαπάλεο εμνπιηζκνχ γηα
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο)
Τπνινγηζκφο Κφζηνπο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο
- Λεηηνπξγηθά Έμνδα (δαπάλεο ειεθηξηθνχ, θσηηζκνχ, επηθνηλσληψλ)
- Μηζζνί θαη επηβαξχλζεηο πξνζσπηθνχ
- Άιιεο δαπάλεο (έμνδα πξνβνιήο, δηνηθεηηθά έμνδα)
Τπνινγηζκφ Αλαγθαίσλ Κεθαιαίσλ
- Κεθάιαην γηα Αγνξά Δμνπιηζκνχ
- Κεθάιαην Κίλεζεο
- Πεγέο Υξεκαηνδφηεζεο
Έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο
Βησζηκφηεηα ηεο Δπηρείξεζεο

4.1 Τπνινγηζκφο Παγίσλ ηνηρείσλ
ην ηκήκα απηφ ζα παξνπζηαζζνχλ ηα παξαθάησ :
Ο ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο. Απηφ ζα πεξηιακβάλεη ηελ
γεσγξαθηθή ηνπνζεζία πνπ επηιέρζεθε, ηελ ρσξνηαμηθή πεξηγξαθή ησλ
εγθαηαζηάζεσλ (m², αξηζκφο γξαθείσλ / απνζεθψλ θ.ι.π). Δπίζεο είλαη ρξήζηκν
λα αηηηνινγεζεί ε επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ βάζεη αληαγσληζηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ζηελ επηρείξεζε (θζελφηεξν ελνίθην,
ζηξαηεγηθή ζέζε ζηελ αγνξά, θαηαιιειφηεηα ρψξσλ θ.α)
Ο εμνπιηζκφο πνπ είλαη απαξαίηεην λα αγνξάζεη ε επηρείξεζε γηα ηηο αλάγθεο
ιεηηνπξγίαο ηεο.

Σα έμνδα ίδξπζεο ηεο Δπηρείξεζεο. Δδψ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηδξπηηθέο
θαη πξνιεηηνπξγηθέο δαπάλεο φπσο εγγξαθή ζε Δπηκειεηήξηα, έλαξμε ζηελ
Δθνξία θ.α
Άιια έμνδα ηεο Δπηρείξεζεο. Σέηνηα έμνδα κπνξεί λα είλαη δαπάλεο
ηειεθσληθήο ζχλδεζεο, ζχλδεζεο κε ηελ ΓΔΖ, δεκηνπξγία ινγφηππνπ θαη
δηαθεκηζηηθνχ ηξίπηπρνπ θ.α
Απξφβιεπηα έμνδα Δπηρείξεζεο. Πξέπεη λα γίλεη πξφβιεςε γηα έθηαθηα έμνδα
πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο. Απηφ ην πνζφ απνηειεί
πεξίπνπ ην 5% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
Απνζβέζεηο. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ
θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.

4.2.

Υξεκαηνδφηεζε Παγίσλ ηνηρείσλ Δπηρείξεζεο

Αλαθεξζείηε ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ε
επηρείξεζε ζαο απφ θπβεξλεηηθνχο θνξείο φπσο ν ΟΑΔΓ, ν ΔΟΜΜΔΥ θαη ην
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαζψο επίζεο θαη Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα
Υξεκαηνδφηεζεο Νέσλ Δπηρεηξήζεσλ. Δπίζεο παξνπζηάζηε θαη ηελ δπλαηφηεηα
ρξεκαηνδφηεζεο απφ ίδηνπο πφξνπο. Δάλ έρεηε εμαζθαιίζεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε
ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ζαο δείμηε ηελ αλαινγία εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη
ίδησλ πφξσλ.
ηε ζπλέρεηα δείμηε ηηο δαπάλεο ζαο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Δίδνο Γαπαλψλ Παγίσλ ηνηρείσλ
Δαπάλεο Ίδξπζεο Επηρείξεζεο
Δαπάλεο Εμνπιηζκνύ
Άιιεο Δαπάλεο
Απξόβιεπηα
χλνιν Γαπαλψλ
Απνζβέζεηο

Πνζφ

Σέινο, αλαιχζηε ηελ ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ
δαπαλψλ. Πξέπεη λα θαιχςεηε ηηο δαπάλεο κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ
εμσηεξηθνχο θνξείο θαη απφ ίδηνπο πφξνπο. Απηφ δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο
επηρείξεζεο λα μεθηλήζεη θαηά ηελ ίδξπζε ηεο.
Πξέπεη λα έρεηε κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο
ηεο επηρείξεζεο ζαο γηα λα πξνβάιιεηε ηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο
ζαο ηδέαο.

4.3.

Τπνινγηζκφο Κφζηνπο Λεηηνπξγίαο

Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηηο παξαθάησ
θαηεγνξίεο εμφδσλ – δαπαλψλ:
Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ
Υξεζηκνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη ε
επηρείξεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηηο ακνηβέο ηνπο.
Δίλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί ε βάζε κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη νη κηζζνί ηνπ
πξνζσπηθνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο
εξγαζίαο βάζεη ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ν πξνβιεπφκελνο κηζζφο αλά θαηεγνξία
εξγαδνκέλσλ θαη νη πξνβιεπφκελεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη επηβαξχλζεηο
(δψξα, επίδνκα αδείαο).
Γηα παξάδεηγκα, νη κηζζνί ζα ππνινγίδνληαλ σο εμήο;
Υπεύθσνος Πωλήσεων
Μεληαίνο Μηζζφο: 300.000 δξρ
300.000 δξρ Υ 14 κήλεο Υ = 4.200.000 δξρ
Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 28,6 %
4.200.000 δξρ Υ 28,96% = 5.401.200 δξρ
Γραμματέας
Μεληαίνο Μηζζφο: 180.000 δξρ.
180.000 δξρ Υ 14 κήλεο = 2.520.000 δξρ
Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 28,6 %
2.520.000 δξρ Υ 28,96% = 3.240.720 δξρ
Με ην ίδην ζθεπηηθφ ζα ππνινγηζζνχλ φινη νη κηζζνί ηνπ Μφληκνπ πξνζσπηθνχ.
Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κεξηθήο απαζρφιεζεο δελ ηζρχνπλ νη εξγνδνηηθέο
εηζθνξέο θαη επηβαξχλζεηο.
Ο ππνινγηζκφο ησλ ακνηβψλ πξνζσπηθνχ ζα ππνινγηζζεί γηα έλα δηάζηεκα πέληε
(5) ρξφλσλ. Κάζε ρξφλν ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κία λφκηκε αχμεζε.
Παξάδεηγκα:
Δηήζηεο πλνιηθέο Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ θαηά ηνλ πξψην ρξφλν: 14.500.000 δξρ
Δηήζηα Πξνζαχμεζε: 5%

Έηνο
1ν Έηνο
2ν Έηνο
3ν Έηνο
4ν Έηνο
5ν Έηνο

χλνιν Ακνηβψλ
Πξνζσπηθνχ
14.500.000 δξρ
15.225.000 δξρ
15.986.250 δξρ
16.785.562 δξρ
17.624.840 δξρ

Γαπάλεο Δλνηθίνπ
Με ηνλ ίδην ηξφπν ππνινγίδνληαη νη δαπάλεο ελνηθίνπ. Δάλ ππνζέζνπκε φηη ην
κεληαίν πνζφ ελνηθίνπ είλαη 180.000 δξρ, ε εηήζηα δαπάλε ελνηθίνπ ζα είλαη:
180.000 δξρ Υ 12 κήλεο = 2.160.000 δξρ
Σα ελνίθηα επηβαξχλνληαη βάζεη λφκνπ κε αχμεζε 10 % εηεζίσο.

Παξάδεηγκα:
πλνιηθέο Γαπάλεο Δλνηθίνπ: 2.160.000 δξρ
Δηήζηα Πξνζαχμεζε: 10%
Έηνο
1 Έηνο
2ν Έηνο
3ν Έηνο
4ν Έηνο
5ν Έηνο
ν

χλνιν Γαπαλψλ Δλνηθίνπ
2.160.000 δξρ
2.376.000 δξρ
2.613.600 δξρ
2.874.960 δξρ
3.162.456 δξρ

Γαπάλεο Ύδξεπζεο – Φσηηζκνχ
Δίλαη απαξαίηεην λα βαζηζηείηε ζε θάπνηνπο ππνινγηζκνχο γηα ηηο δαπάλεο
Ύδξεπζεο – Φσηηζκνχ. Οη δαπάλεο Ύδξεπζεο ππνινγίδνληαη αλά ηξίκελν θαη νη
δαπάλεο Φσηηζκνχ αλά ηεηξάκελν.
Παξάδεηγκα:
Γαπάλεο Ύδξεπζεο αλά ηξίκελν: 8.000 δξρ
Δηήζηεο δαπάλεο Ύδξεπζεο: 32.000 δξρ
Γαπάλεο Φσηηζκνχ αλά ηεηξάκελν 75.000 δξρ
Δηήζηεο δαπάλεο Φσηηζκνχ: 225.000 δξρ
ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ππνινγίζεηε φηη νη δαπάλεο απηέο ζα πξνζαπμάλνληαη
θαηά έλα πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 5 –7 %.
πλνιηθέο Γαπάλεο Ύδξεπζεο – Φσηηζκνχ θαηά ηνλ πξψην ρξφλν: 300.000 δξρ
Δηήζηα Πξνζαχμεζε: 5%
Έηνο
1ν Έηνο
2ν Έηνο
3ν Έηνο
4ν Έηνο
5ν Έηνο

χλνιν Γαπαλψλ Ύδξεπζεο –
Φσηηζκνχ
300.000 δξρ
315.000 δξρ
330.750 δξρ
347.875 δξρ
365.293 δξρ

Γαπάλεο Σειεθψλνπ
Με ηνλ ίδην ηξφπν ππνινγίδεηαη ηηο Γαπάλεο Σειεθψλνπ αλά δίκελν.

Παξάδεηγκα:
Γαπάλεο Σειεθψλνπ αλά δίκελν: 100.000 δξρ
πλνιηθέο Γαπάλεο Σειεθψλνπ θαηά ηνλ πξψην ρξφλν: 600.000 δξρ
Δηήζηα Πξνζαχμεζε: 5%
Έηνο

χλνιν Γαπαλψλ
Σειεθψλνπ
600.000 δξρ
630.000 δξρ
661.500 δξρ
694.575 δξρ
729.304 δξρ

1ν Έηνο
2ν Έηνο
3ν Έηνο
4ν Έηνο
5ν Έηνο
Γαπάλεο Πξνβνιήο θαη Γηαθήκηζεο

Γηα ηελ ζσζηή παξνπζίαζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο
θαη ηεο επαγγεικαηηθήο δηάζεζεο πξέπεη λα γίλεη έλαο αξρηθφο ππνινγηζκφο ησλ
ελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ.
Απηέο νη ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηχπσζε επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ, ηελ
εθηχπσζε δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ θαη ηελ δηαθήκηζε ζε εκπνξηθά έληππα
θαη ειεθηξνληθά κέζα.
Δπίζεο ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα δείμεη ηελ δηάζεζε ηεο γηα ηελ ζπλερή
πξνβνιή θαη δηαθήκηζε. Απηφ κπνξεί λα θαλεί κε κία πξφβιεςε εηήζηαο
αχμεζεο ησλ δαπαλψλ γηα ηέηνηεο ελέξγεηεο θαηά έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 5-8
%.
Παξάδεηγκα:
Πίλαθαο Γαπαλψλ Πξνβνιήο – Γηαθήκηζεο 1νπ Έηνπο
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΑΠΑΝΩΝ
Επαγγεικαηηθέο Κάξηεο
Δηαθεκηζηηθά έληππα
Δηαθήκηζε ζηα Εκπνξηθά έληππα θαη
ειεθηξνληθά κέζα
ΤΝΟΛΟ

ΚΟΣΟ
200.000 δξρ
150.000 δξρ
300.000 δξρ
650.000 δξρ

πλνιηθέο Γαπάλεο Πξνβνιήο θαη Γηαθήκηζεο θαηά ηνλ πξψην ρξφλν: 650.000
δξρ
Εηήζηα Πξνζαύμεζε: 5%
Έηνο

χλνιν Γαπαλψλ Πξνβνιήο θαη

1ν Έηνο
2ν Έηνο
3ν Έηνο
4ν Έηνο
5ν Έηνο

Γηαθήκηζεο
650.000 δξρ
682.500 δξρ
716.625 δξρ
752.456 δξρ
790.079 δξρ

Γξαθηθή Ύιε θαη Αλαιψζηκα Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή
Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηα έμνδα
γξαθηθήο χιεο (ραξηί εθηχπσζεο, θσηναληίγξαθα θ.ι.π) θαη αλαιψζηκα ηνπ
Ζ/Τ (κειάλη, δηζθέηεο θ.ι.π). Οη δαπάλεο απηέο ππνινγίδνληαη ζε κεληαία βάζε
θαη ππνινγίδεηαη εηήζηα πξνζαχμεζε.
Παξάδεηγκα:
πλνιηθέο Γαπάλεο Γξαθηθήο Ύιεο θαη Αλαισζίκσλ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή
θαηά ηνλ πξψην ρξφλν: 170.000 δξρ
Δηήζηα Πξνζαχμεζε: 5%
Έηνο
1ν Έηνο
2ν Έηνο
3ν Έηνο
4ν Έηνο
5ν Έηνο

χλνιν Γαπαλψλ Γξαθηθήο Ύιεο
θαη Αλαισζίκσλ Ζ / Τ
170.000 δξρ
178.500 δξρ
187.425 δξρ
196.796 δξρ
206.636 δξρ

Λνηπέο Γαπάλεο
ηηο δαπάλεο απηέο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη δηάθνξα πιηθά θαζαξηζκνχ,
εηζθνξέο ζε Δπηκειεηήξηα – Σακεία, θαη γεληθά δαπάλεο πνπ είλαη ζηαζεξήο
κνξθήο θαη επαλαιακβαλφκελεο. Οη δαπάλεο πξέπεη λα ππνινγίδνληαη κε εηήζηα
πξνζαχμεζε.
Παξάδεηγκα:
πλνιηθέο Λνηπέο Γαπάλεο θαηά ηνλ πξψην ρξφλν: 150.000 δξρ
Δηήζηα Πξνζαχμεζε: 5%
Έηνο
1 Έηνο
2ν Έηνο
3ν Έηνο
4ν Έηνο
5ν Έηνο
ν

χλνιν Λνηπψλ Γαπαλψλ
150.000 δξρ
157.500 δξρ
165.375 δξρ
173.644 δξρ
182.326 δξρ

Γαπάλεο πληήξεζεο θαη Κίλεζεο Απηνθηλήηνπ
ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε απηνθηλήηνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηεο επηρείξεζεο ζαο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε θαη ηνλ ππνινγηζκφ δαπαλψλ
γηα πληήξεζε θαη Κίλεζε Απηνθηλήηνπ. Σέηνηεο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ
θαχζηκα, ιηπαληηθά, αληαιιαθηηθά, αζθάιεηεο θαη ινηπέο δαπάλεο.
Οη δαπάλεο γηα θαχζηκα ππνινγίδνληαη ζε κεληαία βάζε
Οη ππφινηπεο δαπάλεο ππνινγίδνληαη βάζεη ρηιηνκέηξσλ.
Τπάξρεη εηήζηα πξνζαχμεζε
Παξάδεηγκα:
Γαπάλεο θαπζίκσλ αλά κήλα: 30.000 δξρ
Δηήζηεο Γαπάλεο θαπζίκσλ: 360.000 δξρ
Λνηπέο δαπάλεο αλά ρηιηφκεηξν 40 δξρ.
χλνιν ρικ. Αλά κήλα :1.000 ρικ/ κήλα
Δηήζηεο Λνηπέο Γαπάλεο: 1.000 ρικ/ κήλα Υ 40 δξρ/ ρικ = 40.000 δξρ ην κήλα
40.000 δξρ Υ 12 κήλεο = 480.000 δξρ
χλνιν Γαπαλψλ πληήξεζεο θαη Κίλεζεο Απηνθηλήηνπ: 840.000 δξρ ην ρξφλν
Δηήζηα Πξνζαχμεζε: 5%
Έηνο
1ν Έηνο
2ν Έηνο
3ν Έηνο
4ν Έηνο
5ν Έηνο

χλνιν Γαπαλψλ γηα πληήξεζε θαη
Κίλεζε Απηνθηλήηνπ
840.000 δξρ
882.000 δξρ
926.100 δξρ
972.405 δξρ
1.021.025 δξρ

Απξφβιεπηα Έμνδα
Σα απξφβιεπηα έμνδα ππνινγίδνληαη ζε πνζνζηφ 5% επί ησλ πξνβιεπφκελσλ
εηήζησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη εθηηκάηαη φηη ζα πξνζαπμάλνληαη θαηά 5%
θάζε ρξφλν.

4.4.

Πξνυπνινγηζκφο Αλαγθαίνπ Κεθαιαίνπ Κίλεζεο

ην ηκήκα απηφ παξνπζηάδεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο Λεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο. Απηφ ην θφζηνο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ δαπαλψλ Ακνηβψλ
Πξνζσπηθνχ θαη φισλ ησλ
Δμφδσλ ιεηηνπξγίαο (δαπάλεο ελνηθίνπ, χδξεπζεο-θσηηζκνχ, θ.ι.π.). Σν
άζξνηζκα απηφ καο δίλεη ην πνζφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα λα κπνξέζεη λα
θαιχπηεη ε επηρείξεζε ηηο δαπάλεο ηεο.
Σν αλαγθαίν θεθάιαην θίλεζεο ππνινγίδεηαη σο ην κεληαίν θφζηνο ιεηηνπξγίαο
Υ 2 κήλεο.
Παξάδεηγκα:
Τπνζέηνπκε φηη ην Δηήζην Κφζηνο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο είλαη:
35.000.000 δξρ
Σν κεληαίν Κφζηνο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη: 35.000.000 δξρ / 12 κήλεο = 2.916.666
δξρ
Άξα ην αλαγθαίν Κεθάιαην Κίλεζεο ζα είλαη: 2.916.666 δξρ Υ 2 = 5.833.332 δξρ
Σν πνζφ απηφ πξέπεη λα δείμνπκε φηη ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο θαη πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο, εάλ είλαη δπλαηφλ.

4.5.

Τπνινγηζκφο Δζφδσλ

Σα έζνδα κηαο επηρείξεζεο πξνέξρνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα
αλαπηχμεη. Αλαπηχμηε ηελ πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ ζαο
θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηελ ππνινγίζαηε. Δίλαη απαξαίηεην λα παξνπζηαζηεί
κία κεζνδνινγία ζηελ αλάπηπμε ηηκνιφγεζεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα καγαδί
πψιεζεο ξνχρσλ πνπ βξίζθεηαη ζε θαιή ηνπνζεζία κπνξεί λα πνπιάεη
αθξηβφηεξα ηα πξντφληα ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ γηαηί έρεη ην
πιενλέθηεκα ηεο επλντθήο ηνπνζεζίαο.
Σα έμνδα ρξεηάδνληαη πξνζεθηηθή εθηίκεζε. Δίλαη εχθνιν λα παξνπζηάζνπκε ηα
πξντφληα / ππεξεζίεο καο σο πςειήο πνηφηεηαο θαη ζε ρακειή ηηκή. Δίλαη
αλαγθαίν λα απνδείμεηε ηελ δπλαηφηεηα θέξδνπο ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο. Δάλ
μεθηλήζεηε κε ρακειέο ηηκέο ζηα πξντφληα / ππεξεζίεο ζαο ηφηε ίζσο είλαη
δχζθνιν λα κπνξέζεηε λα ηηο απμήζεηε αξγφηεξα. Δάλ ρξεψζεηε πεξηζζφηεξν
απφ ηνπο αληαγσληζηέο ζαο ζα πξέπεη λα απνδείμεηε ηελ χπαξμε πςειήο
πνηφηεηαο θαη εγγχεζεο.
Τπάξρνπλ δηάθνξνη κέζνδνη ηηκνιφγεζεο. Ο θαζέλαο έρεη πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα. Πξέπεη λα βξείηε πνηα κέζνδνο ηαηξηάδεη ζηελ δηθηά ζαο
πεξίπησζε.
Σηκνιφγεζε κε ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη πξφζζεζε θέξδνπο (Cost-Plus
Pricing)

Απηή ε κέζνδνο είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα θαιχπηνληαη πάληα ηα ζηαζεξά θαη
θπκαηλφκελα έμνδα. Πξνζζέηνληαο ζηα άκεζα θαη έκκεζα έμνδα ην θέξδνο
ππνινγίδνπκε ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο.
Σηκνιφγεζε κε βάζε ηνλ αληαγσληζκφ
Δάλ ε αγνξά έρεη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο θαη ε δηαθνξνπνίεζε ζηα πξντφληα /
ππεξεζίεο είλαη δχζθνιε ηφηε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ηηκνιφγεζε κε
βάζε ηνλ αληαγσληζκφ. Κάλνληαο κία δηάγλσζε ηεο αγνξάο θαη ησλ ηηκψλ πνπ
ηζρχνπλ κπνξείηε λα εληνπίζεηε πνπ κπνξνχλ λα θπκαλζνχλ νη ηηκέο ζαο. Δίλαη
απαξαίηεην λα δηαιέμεηε κε βάζε ηα πιενλεθηήκαηα ζαο ηελ θαηάιιειε ηηκή
πνπ ζα είλαη απνδεθηή θαη απφ ην αγνξαζηηθφ θνηλφ πνπ ζα απεπζπλζείηε.
Σηκνιφγεζε κε βάζε ηελ Εήηεζε
Δάλ ην αγνξαζηηθφ θνηλφ ζαο δηαθέξεη πνιχ ζηελ ζχλζεζε ηνπ ηφηε κπνξείηε λα
ηηκνινγείηε κε βάζε ηελ δπλακηθή ηεο δήηεζεο. Μπνξνχλ λα ηζρχνπλ
δηαθνξεηηθέο ηηκέο κε βάζε ηηο παξαγγειίεο πνπ θάλεη ν θάζε πειάηεο.
5.6 Πξνβιέςεηο Πσιήζεσλ
Οη πξνβιέςεηο πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζαο βαζίδνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ: ησλ
αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ ζαο, ηνπ κεγέζνπο
ηεο αγνξάο θαη ηνπ ππάξρνληα αληαγσληζκνχ. Ζ πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ ζα
ζπκπεξηιάβεη ηηο πσιήζεηο ησλ επφκελσλ πέληε (5) ρξφλσλ. Ζ πξφβιεςε
πσιήζεσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ ζχληαμε άιισλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ.
Δίλαη απαξαίηεην λα επηρεηξεκαηνινγήζεηε γηα ηελ ινγηθή κε βάζε ηελ νπνία
έγηλαλ νη πξνβιέςεηο. Σνλίζηε ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ
δηαθνξνπνηνχλ ηα πξντφληα / ππεξεζίεο ζαο απφ ηελ ππφινηπε αγνξά.
Δίλαη ρξήζηκν λα ζηεξίμεηε ηελ πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ ζαο ζηα
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ ζαο, ην κέγεζνο ηεο
αγνξάο, ηνλ ππάξρνληα αληαγσληζκφ θαη ηηο πσιήζεηο πεξαζκέλσλ εηψλ, εάλ
ιεηηνπξγεί ήδε ε επηρείξεζε ζαο, ή πσιήζεηο παξφκνησλ επηρεηξήζεσλ εάλ
μεθηλάηε ηψξα. Ο παξαθάησ πίλαθαο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη:
Καιχηεξε
Πξφβιεςε
πλνιηθφο Αξηζκφο
Πειαηψλ
1νο Υξφλνο
2νο Υξφλνο
3νο Υξφλνο
4νο Υξφλνο
5νο Υξφλνο
Μέζν Έζνδν αλά Πειάηε
1νο Υξφλνο

Πην πηζαλή
Πξφβιεςε

Υεηξφηεξε
Πξφβιεςε

2νο Υξφλνο
3νο Υξφλνο
4νο Υξφλνο
5νο Υξφλνο
Πξφβιεςε Πσιήζεσλ
1νο Υξφλνο
2νο Υξφλνο
3νο Υξφλνο
4νο Υξφλνο
5νο Υξφλνο

5.7 Πξνυπνινγηζκφο Δζφδσλ θαη Γαπαλψλ
Ο παξαθάησ πίλαθαο απνηειεί έλα νδεγφ γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Δζφδσλ θαη
Γαπαλψλ
Υξεζηκνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεηε ζπιιέμεη ζηα πξνεγνχκελα
ηκήκαηα ηεο κειέηεο παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσηηθά ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο
ηεο επηρείξεζεο.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ
1ν ΔΣΟ
Έσοδα
Ακνηβέο Πξνζωπηθνύ
Δαπάλεο Ελνηθίνπ
Δαπάλεο Ύδξεπζεο –
Φωηηζκνύ
Δαπάλεο Τειεθώλνπ
Δαπάλεο Πξνβνιήο –
Δηαθήκηζεο
Δαπάλεο Γξαθηθήο ύιεο
θαη Αλαιωζίκωλ Η/Υ
Λνηπέο Δαπάλεο
Δαπάλεο Σπληήξεζεο θαη
Κίλεζεο Απηνθηλήηνπ
Απξόβιεπηα έμνδα
χλνιν Γαπαλψλ
Μηθηά Κέξδε πξν
Φφξσλ
Απφδνζε
(θέξδε / έζνδα x 100)

2ν ΔΣΟ

3ν ΔΣΟ

4ν ΔΣΟ

5ν ΔΣΟ

Υξήζηκα links






















Bootstrapper, site γηα λένπο επηρεηξεκαηίεο πνπ αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο γηα
έλα πεηπρεκέλν μεθίλεκα www.bootstrapper.com
Bplans.com, δωξεάλ ζπκβνπιέο θαη δείγκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ www.bplans.com
Build Your Business.com, πιεξνθνξίεο γηα ην μεθίλεκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο www.buildyourbusiness.com
The Business Forum Online, βάζε πιεξνθνξηώλ γηα κηθξνύο επηρεηξεκαηίεο,
κε επηπιένλ δηαζπλδέζεηο, www.businessforum.com
Business Resource Center, γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο κηθξέο
επηρεηξήζεηο, www.kciLink.com:80/brc
CELCEE (Center for Entrepreneurial Leadership, Clearinghouse on
Entrepreneurship Education, βάζε δεδνκέλωλ πνπ πεξηιακβάλεη ρξήζηκν
πιηθό ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα, θαζώο επίζεο θαη ζπλδέζκνπο ζε
νξγαληζκνύο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ
επηρεηξεκαηηθή εθπαίδεπζε, www.celcee.edu
Entrepreneurial Edge Online, έλα online πεξηνδηθό κε πιεξνθνξίεο γηα
επηρεηξεκαηίεο, www.edgeonline.com
The Entrepreneur’s Mind , πξαγκαηηθέο ηζηνξίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα
επηρεηξεκαηίεο, www.benlore.com
Entrepreneurs on the Web, ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ζύλδεζκνη ζε άιιεο
πεξηνρέο γηα επηρεηξεκαηίεο, www.eotw.com
FINWeb, επηινγή ζπλδέζκωλ νηθνλνκηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ
πιεξνθνξηώλ, www.finweb.com
Go Smart Entrepreneurial Training, πεξηέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε
δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο, www.bizstarters.com
Inc. Online, πεξηιακβάλεη software, ζπλδέζκνπο θαζώο επίζεο θαη αξρείν κε
πεξηζζόηεξα από 4.000 άξζξα, www.inc.com
Khera Communications Business Resource Center, πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα
ην μεθίλεκα θαη ηε δηαρείξηζε κηαο επηρείξεζεο, www.kcilink.com/brc
Marketing Pointers, κε ζπκβνπιέο γηα ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθώλ
ζηξαηεγηθώλ marketing, www.marketware-tech.com/marketing
NetMarquee Family Business Network Center, πνπ απεπζύλεηαη ζε
νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη πεξηέρεη άξζξα, έξεπλεο θαη άιιεο
πιεξνθνξίεο, www.nmq.com/fambiznc
Small
Business
Center,
κε
πιεξνθνξίεο
γηα
επηρεηξεκαηίεο,
www.mci.com/V/A/5MCI
Retailer News Online, κε άξζξα θαη ζπκβνπιέο γηα κηα επηηπρεκέλε
επηρείξεζε ζηνλ ηνκέα ηωλ ιηαληθώλ πωιήζεωλ, www.retailernews.com
SBA’s Online Women’s Business Center, κηα online εθπαίδεπζε γηα γπλαίθεο
επηρεηξεκαηίεο, www.onlinewbc.org

