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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Στα πλαίσια του διατμηματικού μαθήματος «Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» του ΑΠΘ, η ομάδα μας κλήθηκε να σχεδιάσει και να παρουσιάσει ένα 

τριετές αισιόδοξο και όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό, επιχειρηματικό πλάνο μιας 

εικονικής εταιρείας που θα δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.   

   Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του κλάδου των επιχειρήσεων και 

προσπαθώντας η ιδέα μας να είναι εφαρμόσιμη και παράλληλα να διακρίνεται από τα 

στοιχεία της καινοτομίας και της συνάφειας με το επιστημονικό μας αντικείμενο ως 

Βιολόγοι, συλλάβαμε την ιδέα για τη δημιουργία της εταιρείας με ονομασία 

«ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ» , με το λογότυπο γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες ως 

«OIKODIAGNOSIS». Η επιχείρηση μας, όπως πιθανόν μαρτυρά και το όνομά της, 

ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών στο τομέα των διαγνωστικών εξετάσεων  του 

κλάδου της υγείας. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες θα παρέχονται «κατ’ οίκον» , με τη 

βοήθεια μιας κινητής μονάδας δειγματοληψίας εξετάσεων, αποτελεί το καινοτόμο 

στοιχείο της επιχείρησης και κάτι  πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. 

Αυτό που διαφοροποιεί την εταιρεία μας από τις υπόλοιπες του κλάδου , είναι 

ο κοινωνικός χαρακτήρας που επιθυμούμε να της προσδώσουμε, επικεντρώνοντας το 

ενδιαφέρον μας σε μια μερίδα του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που θα 

προσφέρονται περιλαμβάνουν διάφορους τύπους αιματολογικών και ουρολογικών 

εξετάσεων, που θα απευθύνονται πέρα από το ευρύ κοινό, σε ανθρώπους που 

ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Η κοινωνική διάσταση της 

εταιρείας εντοπίζεται λοιπόν στην εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, γηραιών 

ατόμων, εγκύων και γενικά ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα μετακίνησης 

εκτός του προσωπικού τους χώρου. Απευθυνόμενα τα άτομα αυτά στη 

ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ θα εξασφάλιζαν τη πρόσβαση στις υπηρεσίες μας σε ιδιαίτερα 

προσιτές τιμές κάτι που ευελπιστούμε ότι θα βελτίωνε το βιοτικό τους επίπεδο 

[1,2,3].    

Η τάση των ανθρώπων να δρουν προληπτικά σε σχέση με διάφορες παθήσεις 

και ζητήματα της υγείας τους, εμφανίζει μια διαρκή αύξηση στη σημερινή εποχή. 

Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες πολίτες απευθύνονται σε διαγνωστικά κέντρα της 

χώρας προκειμένου να διερευνήσουν σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση 

της υγείας τους. Στην προσπάθεια τους αυτή, είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν 

σημαντικά ετήσια ποσά καθιστώντας τον κλάδο των διαγνωστικών εργαστηρίων,  

στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί η ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ως έναν από τους πλέον 

δελεαστικούς χώρους επενδύσεων. 
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II. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ (EXECUTIVE SUMMARY) 

 

Το παρόν Επιχειρηματικό Σχέδιο αποσκοπεί στο να εκθέσει μία 

εμπεριστατωμένη πρόταση για την ίδρυση μιας κοινωνικής επιχείρησης με την 

επωνυμία ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ, μια εταιρεία τριών συνεταίρων με έδρα την πόλη των 

Ιωαννίνων και δράση στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.    

 Στα επόμενα κεφάλαια του Επιχειρηματικού Σχεδίου θα αναφερθούμε 

διεξοδικά στα εσωτερικά στοιχεία της επιχείρησης,  στις συνθήκες της αγοράς , στους 

ανταγωνιστές της, στις στρατηγικές Marketing που θα εφαρμοστούν καθώς και σε 

πολλά άλλα στοιχεία  που θα δώσουν στον αναγνώστη μια σαφή εικόνα του οράματος 

μας για την συγκεκριμένη επιχείρηση [1,2,3]. 

Η ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΕ στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών στον τομέα της υγείας. Οι εξετάσεις που θα αναλαμβάνει θα  μπορούν να 

πραγματοποιηθούν μετά τη λήψη βιολογικού υλικού από τον πελάτη με τη 

δυνατότητα η λήψη αυτή να γίνεται στο χώρο του πελάτη. Η εταιρεία μας συνεπώς 

προσπαθεί να ενσωματώσει στο κοινό της και άτομα που ανήκουν στις λεγόμενες 

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Στοχεύει δηλαδή στην εξυπηρέτηση ατόμων με 

ειδικές ανάγκες, γηραιών ατόμων, εγκύων και γενικά ανθρώπων που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα μετακίνησης εκτός του προσωπικού τους χώρου. Γίνεται λοιπόν εύκολα 

αντιληπτό ότι η ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ δεν ιδρύεται με μοναδικό στόχο την κερδοφορία 

αλλά παράλληλα αποσκοπεί και στην προσφορά κοινωνικού έργου.  

Στη συνέχεια του επιχειρηματικού πλάνου θα αναλυθούν τα δυνατά σημεία 

αλλά και οι αδυναμίες της εταιρείας καθώς και οι ευνοϊκές συνθήκες που 

πλαισιώνουν  την εταιρεία αλλά και οι απειλές που αυτή ενδέχεται να δεχτεί. Όλα 

αυτά τα στοιχεία θα απεικονιστούν σε έναν εύληπτο πίνακα ανάλυσης SWOT.  

Από ένα επιχειρηματικό πλάνο, σχεδιασμένο κατά το ευρέως αποδεκτό 

πρότυπο, δεν θα μπορούσε να λείπει η οικονομική ανάλυση της εταιρείας. Το όσο το 

δυνατόν περισσότερο ρεαλιστικό πλάνο περιλαμβάνει πληθώρα οικονομικών 

στοιχείων ( ισολογισμός, νεκρό σημείο, συναρτήσεις κέρδους κ.α.) που αφορούν την 

πορεία της εταιρείας σε βάθος χρόνου τριών ετών. Αναλύοντας κανείς τα οικονομικά 

αυτά μεγέθη είναι σε θέση να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την 

κατάσταση της εταιρείας καθώς και να προβεί σε προβλέψεις για την μελλοντική 

εξέλιξή της. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

      

Η ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ είναι ένα σύγχρονο διαγνωστικό κέντρο με δυνατότητα 

κατ’ οίκον αιματολογικής-ουρολογικής δειγματοληψίας και ανάλυσης του βιολογικού 

υλικού. Η δυνατότητα αυτή προσδίδει στην επιχείρηση κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς 

μπορεί να εξυπηρετεί και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι και τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες, για τις οποίες η μετακίνηση εκτός του ιδιωτικού τους 

χώρου είναι ιδιαίτερα δυσχερής [3]. Είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, της 

οποίας οι ιδρυτές και μέτοχοι, μαζί με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής στα 

μερίσματα είναι οι κάτωθι: 

 

1. Γαβριηλίδης Μάξιμος, Βιολόγος ΑΠΘ - Νοσηλευτής (35 %) 

2. Νιαούρης Αθανάσιος, Βιολόγος ΑΠΘ (30 %) 

3. Πετσούκη Ελένη, Βιολόγος ΑΠΘ (35 %) 

 

Οι τρεις ιδρυτές αποτελούν και διαχειριστές της εταιρείας, λαμβάνοντας 

ομόφωνα τις αποφάσεις για το μέλλον της επένδυσής τους. Οι ιδρυτές προέρχονται 

από το χώρο της υγείας, γεγονός που τους καθιστά ικανούς να παρέχουν οι ίδιοι τις 

υπηρεσίες της επιχείρησης. Αυτό είναι ένα ισχυρό πλεονέκτημα που θα επιφέρει 

πολλά οφέλη στην επιχείρηση. Επιπλέον, η επιχείρηση απασχολεί έναν ακόμη 

υπάλληλο, ο οποίος έχει την ιδιότητα του νοσηλευτή, και επιπρόσθετα διαθέτει 

δίπλωμα οδήγησης μικρού φορτηγού οχήματος, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την 

κατ’ οίκον συλλογή των βιολογικών δειγμάτων των πελατών.  

Η επιχείρησή μας θα παρέχει υπηρεσίες, που θα περιλαμβάνουν ανάλυση 

δειγμάτων αίματος και ούρων. Επιπλέον, θα παρέχει τη δυνατότητα της λήψης 

δείγματος βιολογικού υλικού στον ιδιωτικό χώρο των πελατών και της προσκομιδής 

τους στο χώρο του εργαστηρίου για περαιτέρω ανάλυση. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

χαρακτηριστικό στοιχείο και σημαντικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας, καθώς η 

ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ μεριμνά και για την εξυπηρέτηση πελατών με αδυναμία 

μετακίνησης από τον ιδιωτικό τους χώρο, όπως οι ηλικιωμένοι ή τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες. Η δυνατότητα κατ’ οίκον λήψης βιολογικού υλικού θα απαλλάσσει τους 

πελάτες αυτής της κατηγορίας από τις δυσκολίες που συνεπάγεται η μετακίνησή τους 

τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συνοδούς τους. 
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Για την ίδρυση της επιχείρησης, οι εταίροι θα συμβάλουν ισόποσα για τη 

συγκέντρωση ενός συνολικού κεφαλαίου της τάξης των 10.000 ευρώ. Εκτός από το 

αρχικό κεφάλαιο των 10.000 ευρώ, οι υπόλοιποι χρηματικοί πόροι της επιχείρησης  

θα προέρχονται από δάνειο 30.000 ευρώ από την Εμπορική Τράπεζα, με επιτόκιο 

6,35% και πλάνο αποπληρωμής σε βάθος πενταετίας.  

 Οι χρηματικοί πόροι θα καλύψουν τα έξοδα εκκίνησης (επενδύσεις) της 

επιχείρησης : τον εργαστηριακό εξοπλισμό (20.000 €), την επίπλωση του χώρου 

(1.000 €) και την αγορά φορτηγού οχήματος (βαν) (10.000 € ). Οι πόροι αυτοί 

προσδοκούμε ότι θα εξασφαλίσουν την ικανότητα πληρωμής των πρώτων σταθερών 

και μεταβλητών εξόδων της εταιρείας όπως το ενοίκιο του χώρου, τους υπαλληλικούς 

μισθούς, το κόστος διαφήμισης, την αγορά αναλώσιμων υλικών, τα έξοδα κίνησης 

(βενζίνη), και τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ και τηλεφώνου.  

     Η έδρα της επιχείρησης θα βρίσκεται στην πόλη των Ιωαννίνων. Το σταθερό 

εργαστήριο της επιχείρησης θα στεγάζεται σε έναν ισόγειο χώρο έκτασης 120 τμ. στη 

συμβολή  των οδών Καποδιστρίου και Ζωγράφου. Η έκταση του χώρου είναι 

ικανοποιητική για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και προορίζεται για τη 

στέγαση του εργαστηριακού εξοπλισμού και τη διεξαγωγή των αιματολογικών και 

ουρολογικών εξετάσεων. Επιπλέον, υπάρχει χώρος στάθμευσης για τη φύλαξη του 

βαν της εταιρείας. 

     Η ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Ε.Π.Ε είναι μια νέα, ανεξάρτητη και καινοτόμα 

επιχείρηση που λειτουργεί και τους 12 μήνες του χρόνου (εκτός από 10 ημέρες στην 

αρχή του Σεπτεμβρίου), από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 20:00 το βράδυ καθημερινά 

εκτός Κυριακής. Το όνομά της δεν έχει προέλθει από κάποιο άλλο επώνυμο με 

franchise, αλλά είναι ένα πρωτότυπο όνομα, που έχει στόχο να προσελκύσει το 

ενδιαφέρον των καταναλωτών και περιγράφει τη δυνατότητα που προσφέρει η 

επιχείρηση για λήψη δείγματος βιολογικού υλικού χωρίς να είναι απαραίτητη η 

μετακίνηση των πελατών από τον προσωπικό τους χώρο. 

Ο  βασικός προμηθευτής της επιχείρησής μας, θα είναι η εταιρεία ‘’ SCITEC 

ABEE’’, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της Υγείας στις πωλήσεις και το 

service ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας.. Πρόκειται για μια πολύ 

επιτυχημένη εταιρεία με έδρα την Άρτα και χωρίς κανένα άλλο υποκατάστημα στην 

Ελλάδα που ασχολείται τόσο με τη χονδρική όσο και με τη λιανική πώληση 

διαφόρων ειδών προϊόντων: ιατρικών και διαγνωστικών μηχανημάτων, 

εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών, 

νοσοκομειακού εξοπλισμού [7].  
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Η εταιρεία προμηθευτής ακολουθεί μια αυξητική πορεία όσον αφορά τον 

κύκλο εργασιών της όσο και τα κέρδη και το προσωπικό της. Αποτελεί leader στο 

αντικείμενο της στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου ως αποτέλεσμα της ποιοτικής 

και ταχύτατης εξυπηρέτησης του πελατολογίου της [7]. 

 

 

ΙΙ.  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

  

Οι υπηρεσίες του διαγνωστικού εργαστηρίου ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ 

περιλαμβάνουν τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού (αίματος και ούρων),  και τη 

μετέπειτα ανάλυσή τους.  

Η παροχή υπηρεσίας αρχίζει με τη λήψη του βιολογικού υλικού του πελάτη, 

είτε στο χώρο του εργαστηρίου, είτε στον προσωπικό του χώρο. Υπεύθυνος για τη 

δειγματοληψία στο χώρο του εργαστηρίου θα είναι ο μέτοχος της εταιρείας 

Γαβριηλίδης Μάξιμος, ο οποίος είναι απόφοιτος και της Νοσηλευτικής. Τα δείγματα 

στη συνέχεια θα αναλύονται με τον ειδικό εργαστηριακό εξοπλισμό, από τους 

μετόχους της εταιρείας Νιαούρη Αθανάσιο και Πετσούκη Ελένη (αναλυτές).  

Όσον αφορά την υπηρεσία της λήψης δείγματος στον προσωπικό χώρο του 

πελάτη, αυτή θα αποτελεί την ειδοποιό διαφορά της επιχείρησης. Υπεύθυνος για την 

υπηρεσία αυτή θα είναι ο έμμισθος οδηγός του οχήματος της εταιρείας, ο οποίος θα 

είναι επίσης απόφοιτος Νοσηλευτικής. Μετά τη λήψη του δείγματος, ο οδηγός με τη 

βοήθεια ενός εκ των δύο αναλυτών, θα αποθηκεύει τα δείγματα στον ειδικό χώρο 

ψύξης που βρίσκεται στο εσωτερικό του εταιρικού οχήματος. Τα αποθηκευμένα 

δείγματα θα μεταφέρονται στη συνέχεια στο χώρο του εργαστηρίου και θα ακολουθεί 

η ανάλυσή τους.  

 

Οι αιματολογικές αναλύσεις  που θα παρέχονται διακρίνονται σε τέσσερις (4) 

κατηγορίες: 

 

1) Γενική ανάλυση αίματος. Στην εξέταση αυτή θα αναλύονται οι εξής 

παράγοντες : αιματοκρίτης, αιμοπετάλια, αιμοσφαιρίνη, αιμοδιάγραμμα, 

δικτυοερυθροκύτταρα, λευκά αιμοσφαίρια.  

2) Ανάλυση παραγόντων πηκτικότητας και βιοχημικών παραγόντων. Στην 

εξέταση αυτή θα αναλύονται : παράγοντας VIII, χρόνος προθρομβίνης, γλυκόζη, 

ουρία, ουρικό οξύ, χολερυθρίνη, γ-GT, LDH. 
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3) Ορμονική ανάλυση. Στην περίπτωση αυτή θα αναλύονται : β-χοριακή 

γοναδοτροπίνη, ωχρινοτρόπος ορμόνη, ορμόνες θυροειδούς (θυροξίνη, 

τριϊωδοθυρονίνη).  

4) Ουρολογική ανάλυση.  Οι αναλύσεις θα περιλαμβάνουν γενική εξέταση 

ούρων, καθώς και ανάλυση βιοχημικών παραγόντων των ούρων (αμυλάση, ασβέστιο, 

γλυκόζη, κάλιο, κρεατινίνη, πυοσφαίρια, β-χοριακή γοναδοτροπίνη) [8].  

 

 

Η κατ’ οίκον λήψη βιολογικού υλικού αποτελεί την πλέον σημαντική και 

χαρακτηριστική υπηρεσία της επιχείρησης. Αρχικά, η υπηρεσία αυτή θα διευκολύνει 

πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα μετακίνησης από τον ιδιωτικό τους χώρο, 

όπως οι υπερήλικοι και τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Επιπλέον, θα 

διευκολύνεται η λήψη δείγματος από μικρά παιδιά, τα οποία πιθανόν στο 

νοσοκομειακό περιβάλλον να μην είχαν την επιθυμία να συνεργαστούν. Επιπρόσθετα, 

άτομα με λιποθυμικές τάσεις κατά τη διαδικασία της αιμοληψίας, καθώς και άτομα 

με φλέβες που δεν εντοπίζονται εύκολα, θα αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα 

εάν η αιμοληψία πραγματοποιηθεί σε ένα οικείο περιβάλλον όπως ο προσωπικός τους 

χώρος. Όλα τα παραπάνω καθιστούν τη δυνατότητα που προσφέρει η 

ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ για κατ’ οίκον λήψη δείγματος άκρως επωφελή για ορισμένες 

κατηγορίες πελατών για τις οποίες η αιμοληψία στο χώρο του εργαστηρίου θα ήταν 

ιδιαίτερα δυσχερής, υποδηλώνοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της επιχείρησης, ο 

οποίος εντείνεται περεταίρω από το γεγονός ότι για την υπηρεσία αυτή δεν υπάρχει 

επιπλέον χρέωση. 

Η ανάλυση δειγμάτων βιολογικού υλικού αποτελεί την πλέον διαδεδομένη 

προσέγγιση που συνιστάται για την εξακρίβωση της κατάστασης της υγείας του 

ασθενούς από τον ιατρό, και τη χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας. Η 

ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ, με το σύγχρονο εξοπλισμό της και την τεχνογνωσία των μελών 

της, εγγυάται την ταχεία και αξιόπιστη ανάλυση των δειγμάτων των πελατών. 

 

 

 

 

 

 

 

III. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 
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Η επιχείρησή μας θα δραστηριοποιείται στο γεωγραφικό διαμέρισμα της 

Hπείρου. Συγκεκριμένα ως έδρα της επιχείρησης , επιλέχτηκε η πόλη των Ιωαννίνων. 

Δεδομένου ότι η εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητο χώρο, είναι αναγκασμένη να 

προσανατολιστεί στην ενοικίαση ακινήτου που θα έχει τη χαμηλότερη δυνατή 

μίσθωση. Το σταθερό εργαστήριο της επιχείρησης θα στεγάζεται σε έναν ισόγειο 

χώρο 120 τμ. στη συμβολή  των οδών Καποδιστρίου και Ζωγράφου και το ενοίκιο 

του θα ανέρχεται στο μηνιαίο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €). Η έκταση 

του χώρου είναι ικανοποιητική και προορίζεται για τη στέγαση του εργαστηριακού 

εξοπλισμού και ως χώρος διεξαγωγής των αιματολογικών και ουρολογικών 

εξετάσεων. Το οίκημα διαθέτει επίσης χώρο στάθμευσης (γκαράζ) που θα εξυπηρετεί 

την φύλαξη του βαν της εταιρείας αλλά κυρίως θα συμβάλει στην άμεση μεταφορά 

των δειγμάτων προς ανάλυση, από το βαν στο εργαστήριο, εξοικονομώντας έτσι 

πολύτιμο χρόνο. Η ύπαρξη πρατηρίων βενζίνης σε κοντινή απόσταση, γεγονός που θα 

επιτρέπει τον εύκολο και γρήγορο ανεφοδιασμό του βαν με καύσιμα , θεωρήθηκε ένα 

από τα πλεονεκτήματα του οικήματος. 

Η επιλογή του γεωγραφικού διαμερίσματος της Ηπείρου πραγματοποιήθηκε 

μετά από λεπτομερή μελέτη της χωρικής κατανομής των διαγνωστικών κέντρων ανά 

την Ελλάδα. Από την έρευνα αυτήν προέκυψε ότι η Ήπειρος παρουσιάζει μεγάλη 

έλλειψη στη διάθεση υπηρεσιών υγείας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η πόλη των 

Ιωαννίνων, που συγκαταλέγεται στις οκτώ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος διαθέτει 

λιγότερα από 15 ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και τα δημόσια κέντρα υγείας που 

καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού αδυνατούν να επιτελέσουν 

επιτυχώς το έργο τους, λόγω ελλείψεων εργατικού προσωπικού και εργαστηριακού 

εξοπλισμού [10,11]. Σημαντικό στοιχείο για την επιλογή της τοποθεσίας αποτέλεσε 

ακόμα το είδος της τοπογραφίας της περιοχής, καθώς εντοπίζονται πολλά 

απομονωμένα χωριά με περιορισμένα δίκτυα συγκοινωνιών χωρίς εύκολη πρόσβαση 

στις υπηρεσίες υγείας της πόλης. Δεδομένου λοιπόν του κοινωνικού χαρακτήρα της 

επιχείρησης και λαμβάνοντας υπόψη την άσχημη επικρατούσα κατάσταση της 

περιοχής, θεωρήθηκε  ότι στο συγκεκριμένο τόπο υπάρχουν τα περιθώρια για την 

ίδρυση και βιώσιμη λειτουργία μιας επιχείρησης  όπως η ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΕ που 

θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων. 

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Ι. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
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 Οι υπηρεσίες ανάλυσης βιολογικού υλικού που παρέχει η ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Ε.Π.Ε. απευθύνονται σε όλο το φάσμα του αγοραστικού κοινού, ανεξαρτήτου ηλικίας 

ή εισοδήματος.  

 Με κριτήριο το χώρο στον οποίο θα γίνεται η λήψη του βιολογικού υλικού, η 

αγορά θα ήταν δυνατό να τμηματοποιηθεί σε δύο (2) κατηγορίες : 

1. Άτομα που θα προτιμήσουν τη μετάβαση στο χώρο του εργαστηρίου για 

δειγματοληψία 

2. Άτομα που θα επιλέξουν τη δειγματοληψία στον προσωπικό τους χώρο. Στην 

κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται άτομα για τα οποία η μετακίνησή τους από 

το χώρο τους είναι εξαιρετικά δυσχερής (υπερήλικοι, άτομα με κινητικά 

προβλήματα), παιδιά που θα παρουσίαζαν δυσκολίες στη δειγματοληψία σε 

εργαστηριακό περιβάλλον, καθώς και άτομα που εμφανίζουν τάσεις λιποθυμίας 

κατά την αιμοληψία. Τέλος, την οδό της δειγματοληψίας στον προσωπικό τους 

χώρο θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και πελάτες για τους οποίους η μετάβαση 

στο διαγνωστικό μας κέντρο περιορίζεται λόγω απόστασης. 

 

Μια άλλη τμηματοποίηση της αγοράς θα μπορούσε να γίνει με κριτήριο το 

είδος των εξετάσεων που θα επιλέξουν οι πελάτες ανάλογα με τις ανάγκες τους : 

 

 Γενική εξέταση αίματος : είναι η πλέον απλή εξέταση και θα μπορούσε να 

επιλεγεί από άτομα που θα επιθυμούσαν ένα στοιχειώδη έλεγχο της κατάστασης 

της υγείας τους (στοιχειώδες check-up). 

 Ανάλυση βιοχημικών και πηκτικών παραγόντων : η εξέταση αυτή θα αφορά 

ανάλυση περαιτέρω παραγόντων, παραμένει ωστόσο τμήμα μιας γενικής τυπικής 

εξέτασης και πιθανότερο θα επιλέγεται μαζί με τη γενική αίματος (check-up) 

 Ανάλυση ορμονών (αναπαραγωγής και θυρεοειδικών) : οι εξετάσεις αυτές είναι 

πιο εξειδικευμένες και θα μπορούσαν να επιλεγούν σε περιπτώσεις ελέγχου 

πιθανότητας εγκυμοσύνης ή σε ελέγχους ορθής λειτουργίας του θυρεοειδούς 

αδένα. Οι εξετάσεις αυτές επίσης θα μπορούσαν να συνοδεύονται από γενική 

εξέταση αίματος. 
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 Ανάλυση ούρων : η εξέταση αυτή θα μπορούσε να επιλεγεί είτε σε περιπτώσεις 

check-up είτε σε περιπτώσεις ουρογεννητικών παθήσεων . 

 Σε περιπτώσεις ολικού check-up θα μπορούσαν να επιλεγούν όλες οι παραπάνω 

αναλύσεις [4,5,6,8]. 

Συνολικά, οι υπηρεσίες της ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Ε.Π.Ε. εμφανίζουν ευελιξία 

καθώς ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος το χώρο στον οποίο θα 

γίνει η δειγματοληψία. Επιπλέον, κάθε πελάτης θα επιλέγει το είδος της εξέτασης 

ανάλογα με τις ανάγκες του.  

 

 

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Στην πόλη των Ιωαννίνων, οι άμεσοι ανταγωνιστές της ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Ε.Π.Ε. είναι τα άλλα διαγνωστικά κέντρα, καθώς και οι ιδιωτικές κλινικές και τα 

δημόσια νοσοκομεία.  

 Όσον αφορά τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, μια έρευνα αγοράς έδειξε 

καταρχήν ότι στην πόλη των Ιωαννίνων δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός διαγνωστικών 

κέντρων : βρέθηκαν 14 διαγνωστικά κέντρα, εκ των οποίων 7 αφορούσαν 

ακτινολογικές εξετάσεις και υπερήχους, 2 ήταν ιδιωτικές κλινικές, ενώ 5 ήταν 

διαγνωστικά εργαστήρια με παρόμοιο αντικείμενο με την ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ.  

 Τα 5 διαγνωστικά-αιματολογικά εργαστήρια που βρέθηκαν είναι τα 

«ΔΙΑΓΝΩΣΗ», «ΓΑΛΗΝΟΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», «ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ», 

«ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ» και το διαγνωστικό εργαστήριο του κ. Τζιόρα Σπύρου. Όλα τα 

παραπάνω εργαστήρια προσφέρουν παρόμοιες αναλύσεις αίματος και ούρων με την 

ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ. Ωστόσο, κανένας από τους παραπάνω ανταγωνιστές δεν παρέχει 

την πιο σημαντική υπηρεσία της επιχείρησής μας : τη δυνατότητα λήψης δείγματος 

από τον πελάτη στον προσωπικό του χώρο. Η δυνατότητα αυτή, με τα οφέλη που 

συνεπάγεται για τον πελάτη (διευκόλυνση υπερηλίκων, ατόμων με κινητικά 

προβλήματα, παιδιών και ατόμων με λιποθυμικές τάσεις κατά την αιμοληψία), 

προσδίδει στην επιχείρησή μας το στοιχείο της μοναδικότητας. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά αποτελούν σημαντικά εφόδια για την επικράτηση της ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Ε.Π.Ε. 

έναντι των ανταγωνιστών της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία EUROMEDICA 

AE μια εταιρεία κολοσσός στο χώρο της υγείας που παρουσιάζει τεράστια εξάπλωση 

σε όλη την Ελλάδα, απουσιάζει παντελώς από ένα μόνο γεωγραφικό διαμέρισμα της 

χώρας και αυτό τυγχάνει να είναι η Ήπειρος [10,11]. 
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Επιπλέον, ανταγωνιστές της εταιρείας μας συνιστούν οι ιδιωτικές κλινικές και 

τα δημόσια νοσοκομεία. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός της επιχείρησης περιλαμβάνει 

τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, γεγονός που θα επιτρέψει στην επιχείρησή μας να 

ανταγωνιστεί τα εργαστήρια των κλινικών και των νοσοκομείων. Επιπλέον, η 

εταιρεία μας προσφέρει τις υπηρεσίες ανάλυσης βιολογικών δειγμάτων σε εξαιρετικά 

προσιτές τιμές, οι οποίες είναι χαμηλότερες από αυτές των ιδιωτικών κλινικών. 

Φυσικά τα δημόσια νοσοκομεία πλεονεκτούν στον τομέα αυτό, καθώς η χρέωση των 

αναλύσεών τους είναι μηδαμινή. Ωστόσο, ούτε οι ιδιωτικές κλινικές ούτε και τα 

νοσοκομεία  προσφέρουν τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει ο ίδιος το χώρο της 

αρεσκείας του στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η δειγματοληψία. Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασμό και με τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα της εταιρείας μας, θεωρούμε 

ότι θα είναι επαρκή αν όχι για την επικράτηση της επιχείρησης μας απέναντι στους 

ανταγωνιστές της, τουλάχιστον για την επιβίωση και εδραίωση της στον χώρο 

[10,11]. 

 

 

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 

 

 

Η ανάλυση αγοράς στοχεύει στον προσδιορισμό του κατά πόσο ελκυστική 

είναι η αγορά και στη διερεύνηση της δυναμική της αγοράς, ώστε να εντοπιστούν, οι 

ευκαιρίες και οι απειλές της. Όπως τονίστηκε και προηγουμένως, στην περιοχή που 

πρόκειται να δραστηριοποιηθούμε δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτέρως ανταγωνιστική 

επιχείρηση παρά μόνο μικρές διαγνωστικές μονάδες που περιορίζουν τη δράση τους 

στα στενά όρια της πόλης των Ιωαννίνων.  

 Ο κλάδος της υγείας παραμένει ένας από τους λίγους επενδυτικούς χώρους , 

στους οποίους μία καινοτόμα και προσεκτική επενδυτική κίνηση μπορεί να οδηγήσει 

στη δημιουργία μιας εταιρείας,  η οποία μακροπρόθεσμα θα αποδειχτεί βιώσιμη και 

κερδοφόρα. Η υγεία αποτελεί ένα πολύτιμο αγαθό για τους κατοίκους αυτής της 

χώρας και οι υπηρεσίες μας αναμένεται να βρουν μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό στο 

οποίο στοχεύουμε.  

Συγκεκριμένα, οι τύποι των αιματολογικών και ουρολογικών εξετάσεων που 

προσφέρονται, αποτελούν τις πλέον διαδεδομένες και προτεινόμενες από τους 

θεράποντες ιατρούς διαγνωστικές εξετάσεις προκειμένου να λάβουν μια γενικότερη 

εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς. Επιπλέον είναι οι ίδιες εξετάσεις 

που επιλέγουν να κάνουν υγιείς άνθρωποι σε τακτά χρονικά διαστήματα σαν μέσο 

πρόληψης διαφόρων παθήσεων [8].    
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Το μεγάλο πλεονέκτημα της επιχείρησης είναι το γεγονός ότι προσφέρει τις 

υπηρεσίες της κατ’ οίκον καθιστώντας  τες εύκολα διαθέσιμες σε χιλιάδες ανθρώπους 

της επαρχίας. Συνεπώς προσβλέπουμε σε μια σταδιακή διεύρυνση της δράσης της 

επιχείρησης μας στην ευρύτερη περιοχή του νομού και σε επόμενα στάδια στην 

εξυπηρέτηση και των υπόλοιπων νομών της Ηπείρου. Σε ό,τι αφορά το μέγεθος της 

κερδοφορίας, τα στοιχεία που δημοσιεύουν οι στατιστικές υπηρεσίες  υποδεικνύουν 

μια μείωση του κύκλου εργασιών στον κλάδο των διαγνωστικών εργαστηρίων, ο 

ετήσιος τζίρος των οποίων παραμένει ωστόσο σε ικανοποιητικά για την εποχή 

επίπεδα, της τάξεως των 350 εκ. ευρών περίπου.     

 Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι παρατηρείται μία τάση των Ελλήνων πολιτών 

να απομακρύνονται από τα ανταγωνιστικά ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, που 

διατηρούν τις τιμές των υπηρεσιών τους σε υψηλά επίπεδα, και να απευθύνονται στα 

δημόσια κέντρα υγείας.  

Η αδυναμία της κάλυψης των τεράστιων αναγκών των πολιτών από τους 

δημόσιους φορείς καθώς και η συνήθης πολύμηνη αναμονή και ταλαιπωρία που 

συνεπάγεται μια τέτοια επιλογή, προσδοκούμε ότι θα δράσουν προς όφελος της 

εταιρείας μας. Και αυτό καθώς η ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΕ προσφέρει υπηρεσίες σε 

πολύ χαμηλές τιμές, και με μεγάλη ταχύτητα, αξιοπιστία και σεβασμό προ πάντων 

προς τον πελάτη. Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα επιτυχίας για 

την εταιρεία και κυρίως αν αναλογιστεί κανείς ότι η επιχείρηση στελεχώνεται από 

άτομα με αναπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης αλλά και της προσφοράς στο 

συνάνθρωπο. Πέραν του ανθρώπινου δυναμικού και των άλλων στοιχείων,  στους 

βασικούς παράγοντες επιτυχίας (γνωστοί με τα αρχικά KSF= Key Success Factors) 

της επιχείρησής μας συγκαταλέγεται ο μεγάλος βαθμός καινοτομίας που την 

διακρίνει, καθώς η λειτουργία κινητής μονάδας διαγνωστικών εξετάσεων θεωρείται 

ακόμα ως πρωτοποριακό εγχείρημα για τα δεδομένα της χώρας μας.  
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ΙV. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

Το περιβάλλον στο οποίο καλείται να δραστηριοποιηθεί μια εταιρεία, είναι 

καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξή της. Εξετάζοντας το περιβάλλον της Ελλάδας 

διακρίνουμε ορισμένους βασικούς άξονες που θα αναλυθούν περαιτέρω. Αυτοί είναι 

το οικονομικό, νομικό-πολιτικό, πολιτιστικό, τεχνολογικό υπόβαθρο καθώς και τα 

δημογραφικά στοιχεία της χώρας.        

 Η Ελληνική οικονομία είναι γνωστό ότι έχει υποστεί ένα βαρύ πλήγμα και οι 

προσπάθειες ανάκαμψης της αποδεικνύονται καθημερινά μια δύσκολη και επίπονη 

για τους πολίτες διαδικασία. Η γενικευμένη κρίση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος θεωρείται παγκόσμιο φαινόμενο και φαίνεται να χει παραλύσει τις 

αγορές. Απόρροια αυτής της κατάστασης αποτελεί η έλλειψη ρευστότητας και  η 

μείωση των κερδών των επιχειρήσεων. Ο δανεισμός επίσης από τους τραπεζικούς 

οργανισμούς καθίσταται πλέον ιδιαιτέρα δύσκολος, και ο αριθμός των 

επιχειρηματικών δανείων που εγκρίνονται είναι πολύ περιορισμένος. Υπό αυτές τις 

συνθήκες δύσκολα θα επωμιζόταν κάνεις την ευθύνη και θα έπαιρνε το τεράστιο 

ρίσκο να ιδρύσει μια νέα εταιρεία. Η δημιουργία της ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΠΕ 

βασίστηκε στην πεποίθηση των ιδρυτών της ότι παρά τις δυσκολίες που είναι βέβαιο 

ότι θα συναντήσουμε , υπάρχουν οι κατάλληλες ευκαιρίες που θα επιτρέψουν στην 

ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΕ να αναδειχτεί σε υγιή και κερδοφόρα επιχείρηση. 

Το νομικό-πολιτικό περιβάλλον της χώρας μας αναμένεται να δημιουργήσει 

ορισμένα ζητήματα τόσο στη φάση ίδρυσης όσο και στη φάση λειτουργίας της 

επιχείρησης. Τα προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν θα είναι πιθανόν 

γραφειοκρατικής- φορολογικής  φύσεως και προσδοκούμε ότι θα αντιμετωπιστούν με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες και οι 

καθυστερήσεις.  

Αναφορικά με το πολιτιστικό και τεχνολογικό πλαίσιο της Ελλάδας, 

θεωρούμε ότι προσφέρουν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την επιχείρησή μας. Αυτό 

γίνεται κατανοητό αν αναλογιστεί κανείς τις τεράστιες δυνατότητες διευκόλυνσης της 

δράσης της εταιρείας μέσα από τα εργαλεία της τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές, προγράμματα βάσης δεδομένων, λογισμικά προοριζόμενα για εταιρίες 

“έξυπνα κινητά τηλέφωνα-υπολογιστές” ). 

Η εταιρείας στην προσπάθεια της να επιτελέσει παράλληλα με την 

επιχειρηματική της δράση και κοινωνικό έργο, πιστεύουμε ότι εναρμονίζεται με την 

κουλτούρα της αγοράς του τομέα της υγείας και ευελπιστούμε ότι θα χαίρει 

σεβασμού και εκτίμησης ακόμα και από τους ανταγωνιστές της. 
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Τέλος, συγκρίνοντας πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία του ελληνικού 

πληθυσμού με αντίστοιχα στοιχεία περασμένων δεκαετιών, συμπεραίνει κανείς ότι η 

Ελλάδα ακολουθεί το πρότυπο των περισσοτέρων αναπτυγμένων χωρών 

παρουσιάζοντας ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του 

πληθυσμού. Οι ανάγκες του « γηράσκοντος » αυτού πληθυσμού, αναμένεται να 

αυξήσουν κατακόρυφα τη ζήτηση σε υπηρεσίες υγείας και κατ’ επέκταση να 

ωφελήσουν μακροπρόθεσμα και την επιχείρησή μας. 

 

 

 

 

 

 

 

V. SWΟΤ ΑΝΑΛΥΣΗ  

 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί μια ολοκληρωμένη SWOT Ανάλυση 

των εξωτερικών και εσωτερικών στοιχείων της εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

Σημεία Ισχύος  (Strengths) 

Επιστημονικό προσωπικό άρτια καταρτισμένο 

Ευνοϊκοί όροι δανεισμού μικρού σχετικά ποσού 

(30.000 ευρώ) 

Υπερσύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός 

Διευρυμένο κοινό που ανταποκρίνεται καθώς 

εξυπηρετούμε και άτομα από ευπαθείς ομάδες 

μέσω της κατ’ οίκον λήψης βιολογικού υλικού 

Πρωτότυπα μέσα προώθησης ( ύπαρξη 

ιστοσελίδας ) 

Συνολικό κέρδος του πελάτη με ταχύτητα 

οικονομία και αξιοπιστία στις υπηρεσίες 

Αδυναμίες ( Weaknesses ) 

Έλλειψη εμπειρίας των συνεταίρων στη 

διοίκηση μιας εταιρείας 

Απουσία αναγνωρισιμότητας από το κοινό 

καθώς πρωτοεμφανίζεται τώρα 

Περιορισμένος αριθμός προσωπικού 

Περιορισμένη ρευστότητα ταμείου 
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Ευκαιρίες (Opportunities) 

 Απουσία ισχυρού ανταγωνισμού 

Επιτυχία παρόμοιων μοντέλων κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό 

Υπερσύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός 

Υποστήριξη της προσπάθειας της εταιρείας 

από τις τοπικές κοινωνίες λόγω παροχής 

κοινωνικού έργου 

Συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του 

πληθυσμού 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

 

Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

 Οι αναλύσεις βιολογικού υλικού αποτελούν την πλέον διαδεδομένη οδό για 

την εξακρίβωση της κατάστασης της υγείας του ανθρώπου. Ωστόσο, πολλές φορές 

αντιμετωπίζονται δυσκολίες στη διαδικασία της δειγματοληψίας, όπως αδυναμία 

μετακίνησης του ατόμου στον εργαστηριακό χώρο λόγω ηλικίας ή κινητικών 

προβλημάτων, απροθυμία για δειγματοληψία (περιπτώσεις μικρών παιδιών), καθώς 

και τάσεις για λιποθυμία. Η ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Ε.Π.Ε., εκτός από τις υπηρεσίες 

ανάλυσης βιολογικού υλικού, θα προσπαθήσει να αμβλύνει τις όποιες δυσκολίες 

αφορούν τη διαδικασία της λήψης βιολογικού υλικού, προσφέροντας τη δυνατότητα 

λήψης δείγματος στον προσωπικό χώρο του πελάτη. 

 Υπόσχεση παρεχόμενων υπηρεσιών : Η ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ προσφέρει στους 

πελάτες της την πολύ σημαντική επιλογή της λήψης δείγματος στον προσωπικό τους 

χώρο, η οποία θα τους διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

ατόμων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και για τα οποία η δειγματοληψία στον 

εργαστηριακό χώρο θα ήταν ιδιαίτερα δυσχερής. Τα μέλη της εταιρείας μας 

εγγυώνται την ασφαλή δειγματοληψία και την τήρηση των κανόνων υγιεινής, είτε 

στο χώρο του εργαστηρίου είτε στον προσωπικό χώρο του πελάτη, με φιλική πάντα 

διάθεση και υπομονή. Επιπλέον, η εταιρεία μας δεσμεύεται για την αξιόπιστη και 

Απειλές ( Threats ) 

Οικονομική κρίση και στροφή του κοινού 

στους δημόσιους φορείς υγείας 

Ενδεχόμενη σημαντική αύξηση της τιμής της 

βενζίνης κατ επέκταση αύξηση εξόδων 

Βλάβη μηχανήματος , αδυναμία παραγωγής 

έργου και καθυστερήσεις κατά την 

επιδιόρθωση 

Ενδεχόμενη αύξηση της τιμής των 

αναλώσιμων από την εταιρεία προμηθευτή 
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όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων, σε ιδιαίτερα προσιτές 

τιμές.   

 Χαρακτηριστικά : Χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που θα προσφέρει η 

ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Ε.Π.Ε. είναι η βελτιστοποίηση των συνθηκών δειγματοληψίας για 

τον ασθενή (ασφάλεια, λήψη δείγματος κατ’ οίκον, φιλική διάθεση), η 

οικονομικότητα, καθώς και η αξιοπιστία και η ταχύτητα των αποτελεσμάτων. 

 Διαφοροποίηση υπηρεσιών από αντίστοιχες των ανταγωνιστών :  Η 

επιχείρησή μας παρέχει τις υπηρεσίες ανάλυσης των βιολογικών δειγμάτων σε 

εξαιρετικά προσιτές τιμές, οι οποίες είναι παρόμοιες με τις τιμές που προσφέρουν τα 

άλλα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια στα Ιωάννινα, είναι ωστόσο χαμηλότερες από 

το κόστος των αντίστοιχων υπηρεσιών στις ιδιωτικές κλινικές [10,11]. 

 Μοναδικότητα των υπηρεσιών : Η υπηρεσία που διακρίνει την 

ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Ε.Π.Ε. από όλους τους ανταγωνιστές της (ιδιωτικά διαγνωστικά 

εργαστήρια, ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία) είναι η δυνατότητα που παρέχει στους 

πελάτες της για κατ’ οίκον δειγματοληψία. Για ορισμένα άτομα η δειγματοληψία 

στον εργαστηριακό χώρο συνοδεύεται από προβλήματα (δυσκολία μετακίνησης από 

τον προσωπικό χώρο του ατόμου, απροθυμία συνεργασίας, λιποθυμικές τάσεις). Η 

δυνατότητα για κατ’ οίκον δειγματοληψία που προσφέρει η εταιρεία μας περιορίζει 

σε σημαντικό βαθμό τα παραπάνω προβλήματα. Η υπηρεσία αυτή, που δε χρεώνεται 

επιπλέον, αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό της εταιρείας μας και της προσδίδει 

κοινωνικό χαρακτήρα και επιπλέον της προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση 

με τον ανταγωνισμό [10,11]. 

 

 

 

ΙΙ. ΠΛΑΝΟ MARKETING  

 

Συμπεριφορά καταναλωτή : Η ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Ε.Π.Ε. απευθύνεται σε 

άτομα όλων των ηλικιών. Οι πελάτες της επιχείρησης μπορούν να διαχωριστούν 

αρχικά με βάση την επιλογή του χώρου δειγματοληψίας. Η επιλογή τους για κατ’ 

οίκον δειγματοληψία υπαγορεύεται από πιθανές δυσκολίες στη διαδικασία, που 

μπορεί να σχετίζονται με αδυναμία μετακίνησης από τον προσωπικό χώρο λόγω 

ηλικίας ή κινητικών προβλημάτων, με απροθυμία συνεργασίας στο χώρο του 

εργαστηρίου (περιπτώσεις μικρών παιδιών) καθώς και με λιποθυμικές τάσεις των 

ατόμων. Ένας άλλος τρόπος κατηγοριοποίησης των πελατών είναι με βάση το είδος 

των αναλύσεων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. Η ανάγκη για κάθε 
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συγκεκριμένη κατηγορία ανάλυσης απορρέει από το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας 

που πιθανόν αντιμετωπίζει ο κάθε πελάτης. 

Υπηρεσίες : Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ είναι η 

δειγματοληψία βιολογικού υλικού είτε στον εργαστηριακό χώρο είτε με κατ’ οίκον 

επίσκεψη εξειδικευμένου προσωπικού. Όσον αφορά τη λήψη δείγματος κατ’ οίκον, 

πραγματοποιείται με ασφάλεια από εξειδικευμένο νοσηλευτή, και στη συνέχεια το 

δείγμα αποθηκεύεται σε θερμοστατημένο φορητό θάλαμο ψύξης. Στο εργαστήριο, η 

δειγματοληψία πραγματοποιείται επίσης από ειδικό προσωπικό. Η ανάλυση των 

δειγμάτων πραγματοποιείται στους αναλυτές του εργαστηρίου από το αρμόδιο 

προσωπικό. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκτυπώνονται στην ελληνική αλλά και 

στην αγγλική γλώσσα. Επίσης αναγράφονται τα φυσιολογικά όρια των τιμών για 

κάθε παράμετρο που αναλύεται, καθώς και μια σύντομη περιγραφή της κάθε 

παραμέτρου. 

Τιμές των υπηρεσιών : οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τον πρώτο 

και δεύτερο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Είδος υπηρεσίας Χρέωση 

Γενική ανάλυση αίματος 5 € 

Ανάλυση παραγόντων πηκτικότητας 

και βιοχημικών παραγόντων 
20 € 

Ανάλυση ορμονών 40 € 

Ανάλυση ούρων 15 € 

Κατ’ οίκον δειγματοληψία Δε χρεώνεται 

 

Κατά τον τρίτο χρόνο από την ίδρυση της επιχείρησης θα υπάρχει μια μικρή 

διαφοροποίηση στις τιμές : 

 

Είδος υπηρεσίας Χρέωση 

Γενική ανάλυση αίματος 6 € 

Ανάλυση παραγόντων πηκτικότητας 

και βιοχημικών παραγόντων 
23 € 

Ανάλυση ορμονών 45 € 

Ανάλυση ούρων 17 € 

Κατ’ οίκον δειγματοληψία Δε χρεώνεται 

 



27 

 

Διανομή-Προώθηση προϊόντων : εφόσον η επιχείρησή μας προσφέρει άυλες 

υπηρεσίες, ο όρος διανομή προϊόντων δεν υφίσταται. Η διαφήμιση διαδραματίζει 

πρωτεύοντα ρόλο στην προώθηση και την κερδοφορία μιας επιχείρησης. Οι μέτοχοι 

της εταιρείας προτίθενται να χρησιμοποιήσουν μια ευρεία ποικιλία διαφημιστικών 

μέσων για την προώθηση της ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Ε.Π.Ε. Αναλυτικότερα, θα 

δημιουργηθεί ένας εύχρηστος ιστότοπος, με την επωνυμία www.oikodiagnosi.gr, ο 

οποίος θα επεξηγεί αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας και επιπλέον 

θα παρέχει στοιχεία για το εταιρικό προφίλ της επιχείρησης καθώς και στοιχεία 

επικοινωνίας. Επιπρόσθετα, θα τοιχοκολληθούν αφίσες και θα μοιραστούν φυλλάδια 

τόσο σε κεντρικά σημεία της πόλης των Ιωαννίνων όσο και στα περίχωρα, για την 

ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων πελατών. Οι αφίσες και τα φυλλάδια θα 

περιγράφουν τα οφέλη των υπηρεσιών που θα προσφέρει η ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Ε.Π.Ε. 

κάνοντάς την ελκυστική στο κοινό. Τέλος, η επιχείρηση θα διαφημιστεί περεταίρω σε 

κάποιο τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό υψηλής ακροαματικότητας. 

 

 

ΙΙΙ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 

 Οι πωλήσεις της εταιρείας αναφέρονται στον αριθμό των εξετάσεων που θα 

πραγματοποιούνται ανά έτος και ποιο θα είναι το είδος τους. Η εκτίμηση των 

πιθανών πωλήσεων για τα τρία πρώτα έτη έγινε με βάση τον υπάρχοντα ανταγωνισμό 

(μικρός αριθμός ανταγωνιστικών επιχειρήσεων) και τις υποθετικές ανάγκες τις 

αγοράς. 

 

1
ο
 έτος : Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ΟΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Ε.Π.Ε., εκτιμάται 

ότι οι πωλήσεις θα είναι μικρότερες από τα επόμενα έτη, καθώς η επιχείρηση δε θα 

είναι ακόμη ευρέως γνωστή στο κοινό. Οι πιθανές πωλήσεις του 1
ου

 έτους 

απεικονίζονται παρακάτω : 
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2
ο
 έτος : κατά το δεύτερο χρόνο λειτουργίας εκτιμάται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

θα παρουσιάσουν αυξημένη ζήτηση, καθώς στην προώθηση της εταιρείας θα 

συμβάλλουν, εκτός από τη διαφήμιση, οι θετικές εντυπώσεις και η ικανοποίηση των 

πελατών : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
ο
 έτος : κατά τον τρίτο χρόνο λειτουργίας, αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση 

στις πωλήσεις, καθώς η εταιρεία θα είναι πλέον γνωστή σε μεγάλο βαθμό στο κοινό 

και θα έχει αναπτύξει αρκετά τη δραστηριότητά της : 
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IV. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 

  

Η επιχείρηση στελεχώνεται από τρεις εταίρους (Γαβριηλίδης Μάξιμος, 

Νιαούρης Αθανάσιος, Πετσούκη Ελένη) και έναν υπάλληλο, που είναι ο οδηγός του 

οχήματος της εταιρείας και υπεύθυνος για τις κατ’ οίκον δειγματοληψίες.  Ο 

υπάλληλος αυτός είναι απόφοιτος της Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης και κάτοχος 

διπλώματος οδήγησης μικρού φορτηγού. Οι υπόλοιπες ανάγκες της εταιρείας θα 

καλυφθούν από τα τρία ιδρυτικά στελέχη της εταιρείας : ο Γαβριηλίδης Μάξιμος, ο 

οποίος είναι απόφοιτος Βιολογίας και Νοσηλευτικής, θα αναλάβει τη δειγματοληψία 

στο χώρο του εργαστηρίου, ενώ η Πετσούκη Ελένη και ο Νιαούρης Αθανάσιος, που 

είναι απόφοιτοι Βιολογίας, θα αναλάβουν την περαίωση των αναλύσεων. Μετά το 

πέρας των πρώτων τριών ετών πιθανόν να γίνει πρόσληψη και άλλων υπαλλήλων, 

ανάλογα με την κερδοφορία της εταιρείας. 

 Η διοίκηση της εταιρείας θα είναι ισότιμη και θα ασκείται και από τα 3 

ιδρυτικά στελέχη ενώ οι λήψεις των αποφάσεων θα γίνονται ομόφωνα. Ο ετήσιος 

μισθός του υπαλλήλου της εταιρείας θα ανέρχεται στις 6.000 €, ενώ τα κέρδη της 

επιχείρησης θα μοιράζονται ισόποσα ανάμεσα στους εταίρους. Τέλος, όσον αφορά τις 

άδειες, αυτές θα χορηγούνται σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας, και επιπλέον 

προβλέπεται μια περίοδος 10 ημερών τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου όπου η 

εταιρεία δε θα λειτουργεί. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 

 
Α. 1ο έτος 

 

     Στις αρχές του πρώτου έτους, η επιχείρησή μας ξεκινάει τη λειτουργία της με 

χρηματικά διαθέσιμα ύψους 10.000 €. Το κεφάλαιο αυτό είναι απαραίτητο για την 

αρχική ίδρυση και οργάνωση της επιχείρηση, για την αγορά των παγίων, καθώς και 

για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης μέχρι την εξισορρόπηση εσόδων-εξόδων. 

Προέρχεται από τις λεγόμενες “ήπιες” μορφές χρηματοδότησης και αποτελείται από 

τους πόρους των μετόχων, καθώς και από τα χρήματα που αποκτήθηκαν με δανεισμό 

από φίλους. 

     Στον πίνακα 1.1 παρουσιάζεται ο ισολογισμός της εταιρείας μας για τον πρώτο 

χρόνο της ύπαρξής της. Αποτελεί ένα λογιστικό πίνακα που εμφανίζει τα περιουσιακά 

στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις της επιχείρησης σε διάστημα ενός 

χρόνου. Όπως φαίνεται από τον ισολογισμό, τα χρήματα που έχει στην άμεση 

διάθεσή της η οικονομική μας μονάδα είναι 19.582,57 €.  Ταυτόχρονα η επιχείρηση 

επένδυσε 31.000 € στην σε πάγιες εγκαταστάσεις και τεχνολογικό εξοπλισμό. Πιο 

συγκεκριμένα, για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου ξοδεύουμε 21.000 €, καθώς και 

άλλα 10.000 € για την αγορά του αυτοκινήτου. Επιπλέον, μετά από τον προσεκτικό 

σχεδιασμό και την αναλυτική μελέτη αναγκών αποφασίσαμε  να πάρουμε ένα 

μακροπρόθεσμο δάνειο 30.000 € διάρκειας 5 χρονών με σταθερό επιτόκιο 6,35% από 

την Εθνική Τράπεζα. 

Γράφημα 1.1 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

Πίνακας 1.1 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

 

 

     Μετά από την μελέτη των αποτελεσμάτων χρήσης γίνεται κατανοητό ότι οι 

πωλήσεις των εμπορευμάτων μετά από τον πρώτο χρόνο φτάνουν την τιμή 35.750  €, 

η οποία στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ίση με το μικτό κέρδος. Επιπρόσθετα, τα 

συνολικά έξοδα, που είναι ίσα με το άθροισμα των σταθερών και των μεταβλητών 

εξόδων, είναι ίσα με 17.840 €. Τέλος, με την αφαίρεση από το μικτό κέρδος των 

συνολικών εξόδων βγαίνουν τα κέρδη χρήσης, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση 

είναι ίσα με 17.910 €. 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Πωλήσεις Eμπορευμάτων

Πωλήσεις προιόντων

Κόστος εμπορευμάτων

Κόστος προιόντων

Μικτό κέρδος

Σταθερά έξοδα

Μεταβλητά έξοδα

Σύνολο εξόδων

Κέρδος

35 750,00

35 750,00

10 000,00

7 840,00

17 840,00

17 910,00

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

  Πάγια   Κεφάλαιο

  Αποθέματα   Μακροπρόθεσμα Δάνεια

893,75   Βραχυπρόθεσμα Δάνεια

  Χρεώστες   Προμηθευτές

  Διαθέσιμα-Ταμείο   Πιστωτές

Κέρδη Χρήσης

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

31 000,00 10 000,00

23 566,32

19 582,57

17 910,00

51 476,32 51 476,32
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ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 

Πίνακας 1.2 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

 

 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 

 

Πίνακας 1.3 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

      

 

     Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται από τον πίνακα 1.2  τα σταθερά έξοδα, τα οποία 

αποτελούνται από το ενοίκιο, τους μισθούς και την διαφήμιση, αγγίζουν το ποσό των 

10.000 €. Αποτελούν το 27,97% των πωλήσεων και το 56,05% των συνολικών 

εξόδων.  Το ενοίκιο αντιστοιχεί σε 250 € το μήνα. Από την άλλη πλευρά, τα 

μεταβλητά έξοδα, τα οποία είναι ίσα με 7.840 €, καταλαμβάνουν το 43,95% των 

συνολικών εξόδων και αποτελούν το 21,93% των πωλήσεων. 

     Στην συνέχεια, ακολουθεί πίνακας 1.4 στον οποίο παρουσιάζεται το νεκρό σημείο, 

που είναι το ποσό ακριβώς των πωλήσεων, με τις οποίες μια επιχείρηση καλύπτει το 

σύνολο των εξόδων της, σταθερών και μεταβλητών, μη πραγματοποιώντας ούτε 

κέρδος ούτε ζημιά. Ουσιαστικά το νεκρό σημείο δείχνει ότι οι πωλήσεις της 

επιχείρησης μας μπορούν να μειωθούν έως 12.809 € (δηλαδή 35,83% των 

αναμενόμενων πωλήσεων), χωρίς αυτή να είναι ζημιογόνα. Η εταιρεία είναι 

κερδοφόρα, αν οι πωλήσεις της υπερβαίνουν τα 12.809 €, ενώ είναι ασύμφορη, αν οι 

πωλήσεις δεν φτάνουν την τιμή αυτή. 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ % ΠΩΛΗΣΕΩΝ % ΣΤΑΘ.ΕΞΟΔΩΝ % ΣΥΝ.ΕΞΟΔΩΝ

1 ΕΝΟΙΚΙΟ 8,39 30,00 16,82

2 ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 16,78 60,00 33,63

3 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 2,80 10,00 5,61

ΣΥΝΟΛΑ 27,97 100,00 56,05

3 000,00

6 000,00

1 000,00

10 000,00

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ % ΠΩΛΗΣΕΩΝ % ΜΕΤ.ΕΞΟΔΩΝ % ΣΥΝ.ΕΞΟΔΩΝ

1 ΔΕΚΟ 5,59 25,51 11,21

2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 540,00 1,51 6,89 3,03

3 ΕΞΟΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 8,39 38,27 16,82

4 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 6,43 29,34 12,89

ΣΥΝΟΛΑ 21,93 100,00 43,95

2 000,00

3 000,00

2 300,00

7 840,00
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ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 

 

Πίνακας 1.4 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

 

     Επιπλέον, στο γράφημα 1.2 παρουσιάζεται η ανάλυση του νεκρού σημείο. Τα 

καθαρά κέρδη της επιχείρησης εμφανίζονται με την κόκκινη γραμμή, τα συνολικά 

έξοδα με την πράσινη, ενώ στο σημείο τομής των γραμμών αυτών βρίσκεται το νεκρό 

σημείο. Σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό, είναι φανερό ότι η εταιρεία μας, κατά την 

παραγωγική διαδικασία, προσεγγίζει πολύ γρήγορα το σημείο που εμφανίζει 

μηδενικό κέρδος, γεγονός το οποίο συνεπάγεται με σύντομη μετέπειτα κερδοφορία. 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 35750

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10000

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7840

ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 12809

ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (% των πωλήσεων) 35,83

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ %

- Ως Προς Πωλήσεις % 50,10

- Ως Προς Μεταβλητές Δαπάνες % 228,44
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Γράφημα 1.2 (όλες οι τιμές σε ευρώ)    

Γράφημα 1.3 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

  Στα γραφήματα 1.3 και 1.4 τα οποία ακολουθούν παρουσιάζεται η σχέση  ανάμεσα 

στο κέρδος και τα σταθερά και τα μεταβλητά έξοδα, αντίστοιχα. Η αρνητική κλήση 

της καμπύλης στην πρώτη περίπτωση δείχνει ότι όσο αυξάνονται τα σταθερά έξοδα, 

τόσο μειώνεται το κέρδος (που είναι λογικό, αφού κέρδος/ζημιά= μικτό κέρδος-

συνολικά έξοδα). Με άλλα λόγια, το κέρδος έχει μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση με 

τα σταθερά έξοδα. Το ίδιο ισχύει και για τα μεταβλητά έξοδα. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι ακόμα και με την αύξηση των σταθερών και των μεταβλητών εξόδων κατά 10% η 

εταιρεία παραμένει κερδοφόρα. Αυτό δίνει στην επιχείρηση μας το περιθώριο 

αντίδρασης σε μια απρόβλεπτη αισθητή αύξηση των εξόδων, γεγονός που αυξάνει 

σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσής της. 

Γράφημα 1.4 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 
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ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (%) 

 

Βασική Παραδοχή : Οι μικρές μεταβολές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα υπόλοιπα 

στοιχεία. 

Πίνακας 1.5 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

Α/Α ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ % ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΕΡΔΗ

1 -10,00 9000 18910

2 -9,50 9050 18860

3 -9,00 9100 18810

4 -8,50 9150 18760

5 -8,00 9200 18710

6 -7,50 9250 18660

7 -7,00 9300 18610

8 -6,50 9350 18560

9 -6,00 9400 18510

10 -5,50 9450 18460

11 -5,00 9500 18410

12 -4,50 9550 18360

13 -4,00 9600 18310

14 -3,50 9650 18260

15 -3,00 9700 18210

16 -2,50 9750 18160

17 -2,00 9800 18110

18 -1,50 9850 18060

19 -1,00 9900 18010

20 -0,50 9950 17960

21 0,00 10000 17910

22 0,50 10050 17860

23 1,00 10100 17810

24 1,50 10150 17760

25 2,00 10200 17710

26 2,50 10250 17660

27 3,00 10300 17610

28 3,50 10350 17560

29 4,00 10400 17510

30 4,50 10450 17460

31 5,00 10500 17410

32 5,50 10550 17360

33 6,00 10600 17310

34 6,50 10650 17260

35 7,00 10700 17210

36 7,50 10750 17160

37 8,00 10800 17110

38 8,50 10850 17060

39 9,00 10900 17010

40 9,50 10950 16960

41 10,00 11000 16910
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ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (%) 

 

Βασική Παραδοχή : Οι μικρές μεταβολές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα υπόλοιπα 

στοιχεία. 

Πίνακας 1.6 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

 

Α/Α ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ % ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΕΡΔΗ

1 -10,00 7056 18694

2 -9,50 7095 18655

3 -9,00 7134 18616

4 -8,50 7174 18576

5 -8,00 7213 18537

6 -7,50 7252 18498

7 -7,00 7291 18459

8 -6,50 7330 18420

9 -6,00 7370 18380

10 -5,50 7409 18341

11 -5,00 7448 18302

12 -4,50 7487 18263

13 -4,00 7526 18224

14 -3,50 7566 18184

15 -3,00 7605 18145

16 -2,50 7644 18106

17 -2,00 7683 18067

18 -1,50 7722 18028

19 -1,00 7762 17988

20 -0,50 7801 17949

21 0,00 7840 17910

22 0,50 7879 17871

23 1,00 7918 17832

24 1,50 7958 17792

25 2,00 7997 17753

26 2,50 8036 17714

27 3,00 8075 17675

28 3,50 8114 17636

29 4,00 8154 17596

30 4,50 8193 17557

31 5,00 8232 17518

32 5,50 8271 17479

33 6,00 8310 17440

34 6,50 8350 17400

35 7,00 8389 17361

36 7,50 8428 17322

37 8,00 8467 17283

38 8,50 8506 17244

39 9,00 8546 17204

40 9,50 8585 17165

41 10,00 8624 17126
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     Έκτος όμως από τις μεταβολές των δαπανών, το κέρδος επηρεάζεται και από 

άλλους παράγοντες, όπως είναι το επίπεδο των πωλήσεων και η τιμή των προϊόντων. 

Μεταξύ τους υπάρχει θετική σχέση. Δηλαδή, όσο περισσότερο αυξάνονται οι 

πωλήσεις τόσο αυξάνονται και τα κέρδη. Το ίδιο ισχύει και για τη τιμή των 

προϊόντων της επιχείρησης.  

Γράφημα 1.5 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

 

Γράφημα 1.6 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 
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ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (%) 

 

Βασική Παραδοχή : Οι μικρές μεταβολές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα υπόλοιπα 

στοιχεία. 

Πίνακας 1.7 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

Α/Α ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ % ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ

1 -10,00 32175 15119

2 -9,50 32354 15259

3 -9,00 32533 15398

4 -8,50 32711 15538

5 -8,00 32890 15677

6 -7,50 33069 15817

7 -7,00 33248 15956

8 -6,50 33426 16096

9 -6,00 33605 16235

10 -5,50 33784 16375

11 -5,00 33963 16515

12 -4,50 34141 16654

13 -4,00 34320 16794

14 -3,50 34499 16933

15 -3,00 34678 17073

16 -2,50 34856 17212

17 -2,00 35035 17352

18 -1,50 35214 17491

19 -1,00 35393 17631

20 -0,50 35571 17770

21 0,00 35750 17910

22 0,50 35929 18050

23 1,00 36108 18189

24 1,50 36286 18329

25 2,00 36465 18468

26 2,50 36644 18608

27 3,00 36823 18747

28 3,50 37001 18887

29 4,00 37180 19026

30 4,50 37359 19166

31 5,00 37538 19306

32 5,50 37716 19445

33 6,00 37895 19585

34 6,50 38074 19724

35 7,00 38253 19864

36 7,50 38431 20003

37 8,00 38610 20143

38 8,50 38789 20282

39 9,00 38968 20422

40 9,50 39146 20561

41 10,00 39325 20701
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ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ (%) 

 

Βασική Παραδοχή : Οι μικρές μεταβολές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα υπόλοιπα 

στοιχεία. 

Πίνακας 1.8 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

 

Α/Α ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ % ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ

1 -10,00 32175 14335

2 -9,50 32354 14514

3 -9,00 32533 14693

4 -8,50 32711 14871

5 -8,00 32890 15050

6 -7,50 33069 15229

7 -7,00 33248 15408

8 -6,50 33426 15586

9 -6,00 33605 15765

10 -5,50 33784 15944

11 -5,00 33963 16123

12 -4,50 34141 16301

13 -4,00 34320 16480

14 -3,50 34499 16659

15 -3,00 34678 16838

16 -2,50 34856 17016

17 -2,00 35035 17195

18 -1,50 35214 17374

19 -1,00 35393 17553

20 -0,50 35571 17731

21 0,00 35750 17910

22 0,50 35929 18089

23 1,00 36108 18268

24 1,50 36286 18446

25 2,00 36465 18625

26 2,50 36644 18804

27 3,00 36823 18983

28 3,50 37001 19161

29 4,00 37180 19340

30 4,50 37359 19519

31 5,00 37538 19698

32 5,50 37716 19876

33 6,00 37895 20055

34 6,50 38074 20234

35 7,00 38253 20413

36 7,50 38431 20591

37 8,00 38610 20770

38 8,50 38789 20949

39 9,00 38968 21128

40 9,50 39146 21306

41 10,00 39325 21485
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  Γράφημα 1.7 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ 

 

Βασική Παραδοχή : Οι μικρές μεταβολές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα υπόλοιπα 

στοιχεία. 

Πίνακας 1.9 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

 

Α/Α ZHTOYMENO ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

1 0 12809

2 2500 16011

3 5000 19214

4 7500 22416

5 10000 25618

6 12500 28820

7 15000 32023

8 17500 35225

9 20000 38427

10 22500 41629

11 25000 44832

12 27500 48034

13 30000 51236

14 32500 54438

15 35000 57641

16 37500 60843

17 40000 64045

18 42500 67247

19 45000 70450

20 47500 73652

21 50000 76854
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   Ιδιαίτερη σημασία για την οικονομική μας μονάδα έχει το γεγονός ότι ακόμα και με 

την σημαντική μείωση (10%) των πωλήσεων, αλλά και των τιμών, αυτή παραμένει 

κερδοφόρα. Αυτό προσφέρει μας δυνατότητα να έχουμε πιο εύκαμπτη πολιτική 

τιμών, που έχει ως όφελος την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας 

της εταιρείας μας στην αγορά. 

     Το γράφημα 1.7 έχει ιδιαίτερη σημασία για την εταιρεία, αφού απεικονίζει το 

επίπεδο πωλήσεων που χρειάζεται για την επίτευξη συγκεκριμένου κέρδους. Με άλλα 

λόγια, βάση του διαγράμματος η επιχείρηση μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τις 

πωλήσεις που χρειάζεται να πραγματοποιήσει προκειμένου να επιτύχει το κέρδος που 

έχει θέσει ως στόχο. Στον πίνακα 1.9 στον οποίο οι τιμές αναφέρονται πιο αναλυτικά 

βλέπουμε ξεκάθαρα το νεκρό σημείο. 

     Έπειτα ακολουθούν οι πωλήσεις των εμπορευμάτων κατά εμπόρευμα. Η εταιρεία 

μας προσφέρει τέσσερα διαφορετικά είδη υπηρεσιών. Η τιμή της αιματολογικής 

εξετάσεις τύπου 1 είναι 5 €, του τύπου 2 είναι 20 €, του τύπου 3 είναι 40 €, ενώ μια 

ουρολογική εξέταση κοστίζει 15 €. Οι πωλήσεις της επιχείρησης σε εμπορεύματα 

εμφανίζουν αισθητή εποχικότητα. Πιο συγκεκριμένα, η ζήτηση για τις εξετάσεις 

βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα από το Σεπτέμβριο έως το Ιανουάριο, ενώ από το 

Φεβρουάριο έως το Ιούνιο και το Αύγουστο είναι μέτρια. Όπως φαίνεται από τον 

πίνακα 1.10 η ζήτηση για τις εξετάσεις εμφανίζει μέγιστο κατά την διάρκεια του 

Ιουλίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το καλοκαίρι είναι η εποχή των διακοπών 

και οι πιθανοί πελάτες έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο. 

 

 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Πίνακας 1.10 

Κατά Εμπόρευμα, Όλα Τα Εμπορεύματα,  Αξίες σε Μονάδες ,Νόμισμα : <Ευρώ>

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

1 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1 187,50 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 562,50 375,00 187,50 187,50 187,50 187,50

2 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

3 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

4 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

 ΣΥΝΟΛΑ

 Ποσά σε  Ευρώ (€)

3 750,00

10 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00

10 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00

12 000,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 800,00 1 200,00

35 750,00 1 787,50 3 575,00 3 575,00 3 575,00 3 575,00 3 575,00 5 362,50 3 575,00 1 787,50 1 787,50 1 787,50 1 787,50
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 Γράφημα 1.8 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

    

  Στο γράφημα 1.8 (όπως και στο γράφημα 1.9) με το κόκκινο χρώμα παρουσιάζονται 

οι αιματολογικές εξετάσεις τύπου 1, με το πράσινο - τύπου 2, με το κίτρινο - τύπου 3, 

ενώ με το μπλε παρουσιάζονται οι ουρολογικές. Όπως γίνεται φανερό από το 

παρακάτω πίνακα οι αιματολογικές εξετάσεις τύπου 1, παρόλο που έχουν την μεγάλη 

ποσότητα πωλήσεων, έχουν την μικρότερη συνεισφορά (μόνο 10,49%) στο μικτό 

κέρδος. Από την άλλη πλευρά, οι εξετάσεις αίματος τύπου 3, παρόλο που έχουν 

μικρότερη ποσότητα πωλήσεων σε σύγκριση με τις άλλες, παρουσιάζει μια 

σημαντική επίδραση στο τελικό μικτό κέρδος (27,97%). Με άλλα λόγια, οι 

αιματολογικές εξετάσεις τύπου 3 έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία της 

επιχείρησής μας, αφού απώλεια ακόμα και μερικών πελατών αυτής της υπηρεσίας 

μπορεί να προκαλέσει αισθητές αρνητικές επιπτώσεις στο τελικό κέρδος. Αντίθετα, οι 

απώλεια πελατών της αιματολογικής εξέτασης 1 και της ουρολογικής εξέτασης 

(παρόλο που αυτή έχει την μεγαλύτερη συνεισφορά (33,57%) στο κέρδος της 

εταιρείας) δεν είναι τόσο κρίσιμη. Τέλος, αφού η οικονομική μας μονάδα ασχολείται 

μόνο με παροχή υπηρεσιών, η σχέση του μικτού κέρδος προς το τζίρο είναι ίση με 

μονάδα για όλες κατηγορίες υπηρεσιών, όπως φαίνεται στο γράφημα 1.9. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Πίνακας 1.11 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

 

 

 Γράφημα 1.9 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

 

     Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες (αριθμοδείκτες) είναι τα οικονομικά εργαλεία τα 

οποία επιτρέπουν την αξιολόγηση της αποδοτικότητας, της ρευστότητας και της 

δανειακής επιβάρυνσης της επιχείρησης. Η ρευστότητα είναι η ικανότητα των 

επιχειρήσεων να ανταποκριθεί στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Οι δείκτες 

ρευστότητας ενδιαφέρουν κατά κύριο λόγο το διοικητικό συμβούλιο και όποιους 

έχουν οικονομικές συναλλαγές με την επιχείρηση (πιστωτές, τράπεζες και λοιποί 

δανειοδότες, επενδυτές κ.τ.λ.). 

 

 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΖΙΡΟΣ ΚΟΣΤΟΣ Μ.ΚΕΡΔΟΣ % ΤΖΙΡΟΣ % Μ.ΚΕΡΔΟΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1 750 3750 0 3750 10,49 10,49

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2 500 10000 0 10000 27,97 27,97

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3 250 10000 0 10000 27,97 27,97

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 800 12000 0 12000 33,57 33,57

ΣΥΝΟΛΑ 35750 0 35750 100,00 100,00
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1. Ο πρώτος δείκτης που ενδιαφέρει είναι η κυκλοφοριακή ρευστότητα : 

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΠΑΓΙΑ 

 

                  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

2. Και ο δεύτερος ο δείκτης της άμεσης (ταχείας) ρευστότητας: 

   ΠΕΛΑΤΕΣ + ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

                   ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Και οι δύο δείκτες απεικονίζουν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο 

κυκλοφορούν ενεργητικό και στο βραχυπρόθεσμο παθητικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

η διαφορά του κυκλοφορούν ενεργητικού και βραχυπρόθεσμου παθητικού συνιστά το 

κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης. Για την επιχείρηση μας οι προαναφερθέντες 

δείκτες είναι 0%, αφού δεν έχει βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

     Όσον αφορά τους δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας αποτελούν έναν διαφορετικό 

τρόπο εκτίμησης της ρευστότητας της επιχείρησης καθώς επίσης και της 

αποτελεσματικής χρήσης των ενεργητικών στοιχείων. 

3. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων μετράει και δείχνει πόσο 

γρήγορα πωλούνται τα αποθέματα της επιχείρησης. 

4. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές μέσα 

στο χρόνο ανανεώνονται οι πελάτες. 

Οι δύο αυτοί δείκτες για την εν λόγω εταιρεία είναι 0 και 9, αντίστοιχα.  Αυτό 

γίνεται στην πρώτη περίπτωση (αποθεμάτων) γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

αποθέματα (μόνο παροχή υπηρεσιών), και στην δεύτερη (απαιτήσεων) γιατί 

υπάρχουν απαιτήσεις προς τρίτους αφού πολιτική της επιχείρησης είναι να παρέχει 

τις υπηρεσίες της επί πιστώσει (μηνιαίες πληρωμές). 

5. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας πιστώσεων προμηθευτών μετριέται σε 

ημέρες και δείχνει πόσο συχνά ανανεώνονται οι πιστωτές: 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 

ΑΓΟΡΕΣ 

Η επιχείρηση δεν αγοράζει πρώτες ύλες  και δεν υπάρχει κάποια πίστωση προς 

προμηθευτές.  Έτσι, ο δείκτης αυτός ανέρχεται στις 0 ημέρες. 
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Οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης μελετάνε τη σύνθεση των στοιχείων του 

παθητικού σε σχέση με το κεφάλαιο και δείχνουν την ικανότητα τις επιχείρησης να 

αντεπεξέλθει σε τυχόν ζημίες χωρίς να βλάψει τα συμφέροντα των χρηματοδοτών. 

Όσο μικρότεροι είναι αυτός ο δείκτης τόσο περισσότερο προστατεύονται οι 

χρηματοδότες. Παρακάτω παρατίθενται δύο δείκτες δανειακής επιβάρυνσης. 

6. Ο δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης που ισούται με 45,78%: 

     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

                                                             ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

7. Και ο δείκτης μεσομακροπρόθεσμης δανειακής επιβάρυνσης που ισούται με 

45,78%: 

ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Οι δύο παραπάνω δείκτες είναι αρκετά χαμηλοί πράγμα που σημαίνει ότι η 

επιχείρηση δε δυσχεραίνεται στην κάλυψη των υποχρεώσεων της και ότι η δανειακή 

επιβάρυνση είναι σχετικά μικρή. 

Τελευταία ομάδα χρηματοοικονομικών δεικτών είναι αυτοί της 

αποδοτικότητας, οι οποίοι δείχνουν το πόσο καλά λειτούργησε η επιχείρηση μέσα στο 

χρόνο αναφοράς. Η αποδοτικότητα είναι η αντίθετη έννοια της ρευστότητας (όσο 

μεγαλύτερα ποσά μετρητών διαθέτει η επιχείρηση τόσο μεγαλύτερη και η 

ρευστότητα) γιατί απαιτεί όσο το δυνατό μεγαλύτερες νέες επενδύσεις, με άλλα λόγια 

απαιτεί μεγάλες εκροές μετρητών . Ο άριστος συνδυασμός μεταξύ αυτών των δύο 

εννοιών είναι αυτός που θα αυξήσει την παραγωγικότητα της επιχείρησης. 

8. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι 179,10% και δηλώνει τη σχέση 

που υπάρχει μεταξύ του καθαρού κέρδους της  επιχείρησης και των ιδίων 

κεφαλαίων. Αυτό συμβαίνει γιατί τα καθαρά κέρδη (αριθμητής) είναι 

μεγαλύτερα των ιδίων κεφαλαίων (παρονομαστής): 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
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9. Η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων κυμαίνεται στο 34,79% και 

δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο καθαρό κέρδος και στα συνολικά κεφάλαια της 

επιχείρησης (ίδια + ξένα): 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

ΙΔΙΑ + ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

     Η τεράστια διαφορά ανάμεσα στην αποδοτικότητα του ίδιου κεφαλαίου και του 

συνολικού κεφαλαίου δηλώνει την μεγάλη εξάρτηση της εταιρείας μας από τα ξένα 

κεφάλαια.  

10. Τέλος, ο δείκτης αποδοτικότητας πωλήσεων φθάνει το 50,10%. Δείχνει τη 

σχέση των καθαρών κερδών ως προς τις πωλήσεις: 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

                                                              ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

     Ο δείκτης αυτός δίνει περιθώρια για περαιτέρω επενδύσεις και ίσως μια πιθανή 

επέκταση της επιχείρησης, συνιστώντας παράλληλα ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

απόδοσης. Ακολουθεί ο πίνακας των Αριθμοδεικτών της επιχείρησης. 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 

Α. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

1. Κυκλοφοριακής (%) 0,00

(ενεργητικό-πάγια/βραχ.υποχρεώσεις)

2. Άμεσης (%) 0,00

(πελάτες+διαθέσιμα/βραχ.υποχρεώσεις)

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

1. Αποθεμάτων (ημέρες) 0

(κόστος πωληθ/μέσο απόθεμα)

2. Απαιτήσεων (ημέρες) 9

(απαιτήσεις/πωλήσεις)

3. Πιστώσεων προμηθευτών (ημέρες) 0

(προμηθευτές/αγορές)

Γ. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

1. Συνολικής (%) 45,78

(συν.υποχρεώσεων/ενεργητικό)

2. Μεσομακροπρόθεσμης (%) 45,78

(μεσομακροπρόθεσμα δάνεια/ενεργητικό)



47 

 

 

Πίνακας 1.12 

     Οι χρηματοοικονομικές ροές είναι το σύνολο των εισπράξεων μείον το σύνολο των 

πληρωμών για κάθε μήνα ξεχωριστά. Οι ίδιες επιτρέπουν την εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με την μηνιαία οικονομική κατάσταση της επιχείρησης – 

ποιους μήνες η εταιρεία έχει έλλειψη μετρητών και δε δύναται να καλύψει τις 

υποχρεώσεις της. Οι εισπράξεις μετρητών για τη επιχείρηση μας απαρτίζονται από τις 

παροχές υπηρεσιών και από το δάνειο. Οι πληρωμές μετρητών αφορούν πληρωμές 

προς σταθερά έξοδα, μεταβλητά έξοδα, πληρωμές δανείων, φόρους εισφορές και 

αγορές παγίων εγκαταστάσεων. Τον Ιανουάριο λαμβάνεται δάνειο του οποίου οι 

αποπληρωμή ξεκινά το Φεβρουάριο με μηνιαίες δόσεις των 585 €. Τον ίδιο μήνα 

αγοράζεται και το μεγαλύτερο μέρος των παγίων εγκαταστάσεων της επιχείρησης. 

Στον ταμειακό προγραμματισμό παρουσιάζονται, τα αρχικά χρηματικά διαθέσιμα 

κάθε μήνα τα οποία είναι τα τελικά του προηγούμενου. Ειδικότερα, για τον Ιανουάριο 

τα αρχικά διαθέσιμα είναι ίσα με το κεφάλαιο. Από αυτά αφαιρούνται οι πληρωμές 

και προστίθενται οι εισπράξεις. Έτσι, προκύπτουν τα χρηματικά διαθέσιμα που 

υπάρχουν στο ταμείο της επιχείρησης στο τέλος κάθε μήνα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 

πρώτου έτους της λειτουργίας μας, τα χρηματικά διαθέσιμα έχουν αυξηθεί κατά 9.583 

€ (19.583 € τελικά διαθέσιμα μηνός Δεκεμβρίου μείον 10.000 € αρχικά διαθέσιμα 

μηνός Ιανουαρίου). Σε αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι τα τελικά 

διαθέσιμα του πρώτου χρόνου (19.583 €) μεταφέρονται στην επόμενη χρονιά όπου 

και εμφανίζονται σαν αρχικά διαθέσιμα του δεύτερου έτους. Παρακάτω παρατίθενται 

οι ταμειακές ροές αναλυτικότερα σε μορφή πίνακα αλλά και σε μορφή γραφημάτων. 

 

 

 

Δ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Ιδίων κεφαλαίων (%) 179,10

(αποτελέσματ/ίδια κεφάλαια)

2. Συνολικών (%) 34,79

(αποτελέσματα/ίδια+ξένα κεφάλαια)

3. Πωλήσεων (%) 50,10

(αποτελέσματα/πωλήσεις)
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ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ - CASH FLOW 

 

Πίνακας 1.13 

Α. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Πωλήσεις Εμπ ορευμάτων 894

Πωλήσεις Προϊόντων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Πελάτες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραμμάτια Εισπ ρακτέα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπ ά Έσοδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Δάνεια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπ ές Εισπ ροές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Εισπ ράξεις Φόρων 411 822 822 822 822 822 822 411 411 411 411

ΣΥΝΟΛO 

Α. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Αγορές Εμπ ορευμάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Αγορές Υλών Παραγωγής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραμμάτια Πληρωτέα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Προμηθευτές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπ ές Υπ οχρεώσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σταθερά Έξοδα 835 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 835

Μεταβλητά Έξοδα 686 686 586 586 686 686 686 686 686 586 586 689

Φόροι Εισφορές 411 822 822 822 822 822 822 411 411 411 411

Αγορές Παγίων 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0

Λοιπ ές Εκροές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Δάνεια 0 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585

ΣΥΝΟΛO 

CASH FLOW 577 971 577 -217 -217 -321

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Διαθέσιμα Αρχής

Εισπ ράξεις

Πληρωμές

Κεφάλαιο Κίνησης Αρχής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Τόκοι Κεφαλαίου Κίνησης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Κεφάλαιο Κίνησης Τέλους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Διάθεσιμα Τέλους

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Ποσά σε  Ευρώ (€)

2 681 3 575 3 575 3 575 3 575 4 469 4 469 2 681 1 788 1 788 1 788

30 000

1 233

31 305 3 504 4 397 4 397 4 397 4 397 5 702 5 291 3 092 2 199 2 199 2 199

1 233

20 500 10 000

22 433 2 927 2 827 2 827 3 427 12 927 3 338 2 927 2 515 2 415 2 415 2 519

8 872 1 571 1 571 -8 529 2 364 2 364

10 000 18 872 19 449 21 019 22 590 23 561 15 031 17 396 19 760 20 337 20 120 19 903

31 305 3 504 4 397 4 397 4 397 4 397 5 702 5 291 3 092 2 199 2 199 2 199

22 433 2 927 2 827 2 827 3 427 12 927 3 338 2 927 2 515 2 415 2 415 2 519

18 872 19 449 21 019 22 590 23 561 15 031 17 396 19 760 20 337 20 120 19 903 19 583
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 Γράφημα 1.10 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

 Γράφημα 1.11 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 
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 Γράφημα 1.12 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

     Όπως φαίνεται από τα παραπάνω γραφήματα η επιχείρησή μας έχει την 

μεγαλύτερη είσπραξη το Ιανουάριο, που οφείλεται κυρίως στο δάνειο που πήραμε. 

Κατά την διάρκεια του ίδιου μήνα η εταιρεία μας παρουσιάζει και μεγαλύτερες 

δαπάνες, οι οποίες οφείλονται κυρίως στις αγορές των παγίων. Παρόλο αυτά στον 

πρώτο μήνα της ύπαρξης της οικονομικής μας μονάδας παρατηρείται το μέγιστο 

θετικό Cash Flow. Μια δεύτερη τοπική αύξηση πληρωμών παρατηρείται το Ιούνιο, η 

οποία οφείλεται στην αγορά των αναλώσιμων και στην αποπλήρωση του χρέος για το 

αμάξι. Για αυτό το λόγο τον ίδιο μήνα εμφανίζεται και το μεγαλύτερο αρνητικό Cash 

Flow. Επιπλέον, από το Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο το Cash Flow της επιχείρησής 

μας είναι αρνητικό, λόγω της μικρής ζήτησης για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. 
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Β. 2ο έτος 

     Ο 2ος χρόνος ξεκινάει με κέρδος, από την προηγούμενη χρήση, της τάξεως των 

17.910 €. Αυτό φαίνεται από τον αντίστοιχο πίνακα του Ισολογισμού του 

προηγούμενου έτους (Πίνακας 1.1). Μετά από το πέρασμα του πρώτου χρόνου η 

εταιρεία μας δεν αλλάζει την οικονομική της πολιτική, δηλαδή οι τιμές της παροχής 

των υπηρεσιών παραμένουν ίδιες. Το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα, μεταβλητά και 

σταθερά. Έτσι, τα συνολικά έξοδα παραμένουν ίδια με εκείνα της πρώτης χρονιάς 

(17.840 €). Επίσης, συνεχίζουμε να ξεπληρώνουμε το δάνειο που πήραμε στην αρχή 

της πρώτης χρονιάς. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιχείρησή μας είναι η 

αισθητή αύξηση πωλήσεων εμπορευμάτων, η οποία οφείλεται στην αύξηση της 

δημοτικότητάς της. Αυτό έχει ως απότοκο την αύξηση του κέρδος, το οποίο αγγίζει 

τιμή των 32.266,25 €. Επιπλέον με βάση την μελέτη του ισολογισμού του δεύτερου 

έτους παρατηρείται ότι έχουν αυξηθεί τα Διαθέσιμα από τις εισπράξεις των 

πωλήσεων από  19.582,57 € στους 44.454,23 €. 

 

 

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

 

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

  Πάγια   Κεφάλαιο

  Αποθέματα   Μακροπρόθεσμα Δάνεια

  Βραχυπρόθεσμα Δάνεια

  Χρεώστες   Προμηθευτές

  Διαθέσιμα-Ταμείο   Πιστωτές

Κέρδη Προηγούμενης Χρήσης

Κέρδη Χρήσης

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

31 000,00 10 000,00

16 552,98

1 275,00

44 454,23

17 910,00

32 266,25

76 729,23 76 729,23



52 

 

Πίνακας 2.1 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

Γράφημα 2.1 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

     Με την σύγκριση του πίνακα σταθερών εξόδων της δεύτερης χρονιάς με εκείνα 

της πρώτης, γίνεται κατανοητό ότι δεν παρατηρείται καμία αλλαγή. Το ίδιο ισχύει και 

για τα μεταβλητά έξοδα. Η μοναδική αλλαγή που παρατηρείται είναι η μείωση της 

αναλογίας των σταθερών και των μεταβλητών εξόδων προς πωλήσεις, λόγω της 

αύξησης των τελευταίων.   

ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Πίνακας 2.2 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Πωλήσεις Eμπορευμάτων

Πωλήσεις προιόντων

Κόστος εμπορευμάτων 893,75

Κόστος προιόντων

Μικτό κέρδος

Σταθερά έξοδα

Μεταβλητά έξοδα

Σύνολο εξόδων

Κέρδος

51 000,00

50 106,25

10 000,00

7 840,00

17 840,00

32 266,25

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ % ΠΩΛΗΣΕΩΝ % ΣΤΑΘ.ΕΞΟΔΩΝ % ΣΥΝ.ΕΞΟΔΩΝ

1 ΕΝΟΙΚΙΟ 5,88 30,00 16,82

2 ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 11,76 60,00 33,63

3 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 1,96 10,00 5,61

ΣΥΝΟΛΑ 19,61 100,00 56,05

3 000,00

6 000,00

1 000,00

10 000,00
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Πίνακας 2.3 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

     Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία αναφορά στο νεκρό σημείο.  Η 

σημασία του αναφέρθηκε παραπάνω, έτσι εδώ σχολιάζονται μόνο τα αποτελέσματα 

μελέτης του. 

ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Πίνακας 2.4 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ % ΠΩΛΗΣΕΩΝ % ΜΕΤ.ΕΞΟΔΩΝ % ΣΥΝ.ΕΞΟΔΩΝ

1 ΔΕΚΟ 3,92 25,51 11,21

2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 540,00 1,06 6,89 3,03

3 ΕΞΟΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5,88 38,27 16,82

4 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 4,51 29,34 12,89

ΣΥΝΟΛΑ 15,37 100,00 43,95

2 000,00

3 000,00

2 300,00

7 840,00

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 51000

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10000

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 8734

ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 12066

ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (% των πωλήσεων) 23,66

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ %

- Ως Προς Πωλήσεις % 63,27

- Ως Προς Μεταβλητές Δαπάνες % 369,44
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Γράφημα 2.2 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

     Τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης εμφανίζονται με την κόκκινη γραμμή ενώ τα 

συνολικά έξοδα με την πράσινη. Όπως φαίνεται, η ανάλυση του νεκρού σημείου είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με τις συνολικές δαπάνες. Δηλαδή, μία αύξηση σ’ αυτές 

μετατοπίζει τη καμπύλη συνολικών εξόδων σε πιο κάθετη θέση και όπως είναι 

αναμενόμενο επηρεάζει τη θέση του νεκρού σημείου μετακινώντας το σε υψηλότερο 

σημείο.  Όσο η κόκκινη γραμμή βρίσκεται κάτω από την πράσινη, η επιχείρηση έχει 

ζημία, ενώ καθώς η κόκκινη γραμμή ανεβαίνει πάνω από την πράσινη, η επιχείρηση 

σημειώνει όλο και περισσότερα κέρδη.  Στην τομή των δύο γραμμών βρίσκεται το 

νεκρό σημείο. 

     Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που το νεκρό σημείο δεν έχει υποστεί 

αισθητή αλλαγή, το πηλίκο το προς τις αναμενόμενες πωλήσεις έχει μειωθεί 

σημαντικά και έφτασε την τιμή 23,66%.  Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία μας πιο 

γρήγορα φτάνει στο νεκρό σημείο, το γεγονός το οποίο αυξάνει την βιωσιμότητά της 

ακόμα περισσότερα. Επιπρόσθετα, βλέπουμε ότι το νεκρό σημείο παρουσιάζει ακόμα 

μεγαλύτερη ευαισθησία (369,44%) από τις μεταβλητές δαπάνες σε σύγκριση με τον 

πρώτο χρόνο. Έτσι, ακόμα και μια μικρή αλλαγή των δαπανών αυτών οδηγεί στην 

αισθητή μετακίνηση του νεκρού σημείου. 
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ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ 

Πίνακας 2.5 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

     Στον πίνακα παραπάνω δίνονται οι διαδοχικές τιμές των Κερδών σε σχέση με τις 

Πωλήσεις. Το βήμα είναι 5% για τις Πωλήσεις ξεκινώντας από το 0% (Δηλαδή η 

επιχείρηση δεν σημειώνει πωλήσεις) μέχρι το 100% (Δηλαδή η επιχείρηση σημειώνει 

το μέγιστο των πωλήσεων της).  Στις σειρές 5 με 6 φαίνεται ότι εκεί υπάρχει το 

Νεκρό Σημείο, αφού τα κέρδη από Αρνητικά γίνονται Θετικά. Το ίδιο φαίνεται και 

από το γράφημα 2.3. 

Α/Α ΠΩΛΗΣΕΙΣ % ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΡΔΗ

1 0,00 0 0 10000 -10000

2 5,00 2550 437 10000 -7887

3 10,00 5100 873 10000 -5773

4 15,00 7650 1310 10000 -3660

5 20,00 10200 1747 10000 -1547

6 25,00 12750 2183 10000 567

7 30,00 15300 2620 10000 2680

8 35,00 17850 3057 10000 4793

9 40,00 20400 3494 10000 6907

10 45,00 22950 3930 10000 9020

11 50,00 25500 4367 10000 11133

12 55,00 28050 4804 10000 13246

13 60,00 30600 5240 10000 15360

14 65,00 33150 5677 10000 17473

15 70,00 35700 6114 10000 19586

16 75,00 38250 6550 10000 21700

17 80,00 40800 6987 10000 23813

18 85,00 43350 7424 10000 25926

19 90,00 45900 7860 10000 28040

20 95,00 48450 8297 10000 30153

21 100,00 51000 8734 10000 32266
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Γράφημα 2.3 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

     Στην συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των ζητούμενων κερδών για την επιχείρηση.  

Ο πίνακας ξεκινάει από τα 0 Ευρώ ως ελάχιστο Ζητούμενο Κέρδος και καταλήγει 

στις 50.000 € ως μέγιστο Ζητούμενο Επίπεδο Κέρδους με βήμα της τάξης των 2.500 

€. Φυσικά για κάθε τιμή Ζητούμενου Κέρδους στον πίνακα ορίζεται το αντίστοιχο 

Επίπεδο Πωλήσεων για να είναι εφικτά τα Κέρδη της επιχείρησης. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στον πίνακα τηρείται η αναλογία μεταβλητών εξόδων προς πωλήσεις 

και το επίπεδο των σταθερών εξόδων παραμένει σταθερό. 

     Τα κέρδη της εταιρείας όμως δεν παραμένουν ανεπηρέαστα και στις μεταβολές 

των συνολικών εξόδων. Υπάρχει μία αρνητική σχέση ανάμεσα στο κέρδος και τα 

σταθερά έξοδα και αντίστοιχα, ανάμεσα στο κέρδος και τα μεταβλητά έξοδα. Όσο πιο 

πολύ αυξάνονται τα έξοδα - είτε είναι σταθερά είτε μεταβλητά - τόσο περισσότερο 

μειώνονται τα κέρδη. Αυτό άλλωστε φαίνεται από την αρνητική κλίση των καμπυλών 

(γράφημα 2.5 και 2.6) που δείχνουν τη συμπεριφορά του κέρδους στις μεταβολές των 

σταθερών και μεταβλητών εξόδων. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ 

Πίνακας 2.6 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

Γράφημα 2.4 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

Α/Α ZHTOYMENO ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

1 0 12066

2 2500 15083

3 5000 18100

4 7500 21116

5 10000 24133

6 12500 27149

7 15000 30166

8 17500 33183

9 20000 36199

10 22500 39216

11 25000 42232

12 27500 45249

13 30000 48265

14 32500 51282

15 35000 54299

16 37500 57315

17 40000 60332

18 42500 63348

19 45000 66365

20 47500 69382

21 50000 72398
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Γράφημα 2.5 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

Γράφημα 2.6 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 
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ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (%) 

Βασική Παραδοχή : Οι μικρές μεταβολές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα υπόλοιπα 

στοιχεία. 

Πίνακας 2.7 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

Α/Α ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ % ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΕΡΔΗ

1 -10,00 9000 33266

2 -9,50 9050 33216

3 -9,00 9100 33166

4 -8,50 9150 33116

5 -8,00 9200 33066

6 -7,50 9250 33016

7 -7,00 9300 32966

8 -6,50 9350 32916

9 -6,00 9400 32866

10 -5,50 9450 32816

11 -5,00 9500 32766

12 -4,50 9550 32716

13 -4,00 9600 32666

14 -3,50 9650 32616

15 -3,00 9700 32566

16 -2,50 9750 32516

17 -2,00 9800 32466

18 -1,50 9850 32416

19 -1,00 9900 32366

20 -0,50 9950 32316

21 0,00 10000 32266

22 0,50 10050 32216

23 1,00 10100 32166

24 1,50 10150 32116

25 2,00 10200 32066

26 2,50 10250 32016

27 3,00 10300 31966

28 3,50 10350 31916

29 4,00 10400 31866

30 4,50 10450 31816

31 5,00 10500 31766

32 5,50 10550 31716

33 6,00 10600 31666

34 6,50 10650 31616

35 7,00 10700 31566

36 7,50 10750 31516

37 8,00 10800 31466

38 8,50 10850 31416

39 9,00 10900 31366

40 9,50 10950 31316

41 10,00 11000 31266
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ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (%) 

Βασική Παραδοχή : Οι μικρές μεταβολές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα υπόλοιπα 

στοιχεία. 

Πίνακας 2.8 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

Α/Α ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ % ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΕΡΔΗ

1 -10,00 7860 33140

2 -9,50 7904 33096

3 -9,00 7948 33052

4 -8,50 7991 33009

5 -8,00 8035 32965

6 -7,50 8079 32921

7 -7,00 8122 32878

8 -6,50 8166 32834

9 -6,00 8210 32790

10 -5,50 8253 32747

11 -5,00 8297 32703

12 -4,50 8341 32659

13 -4,00 8384 32616

14 -3,50 8428 32572

15 -3,00 8472 32528

16 -2,50 8515 32485

17 -2,00 8559 32441

18 -1,50 8603 32397

19 -1,00 8646 32354

20 -0,50 8690 32310

21 0,00 8734 32266

22 0,50 8777 32223

23 1,00 8821 32179

24 1,50 8865 32135

25 2,00 8908 32092

26 2,50 8952 32048

27 3,00 8996 32004

28 3,50 9039 31961

29 4,00 9083 31917

30 4,50 9127 31873

31 5,00 9170 31830

32 5,50 9214 31786

33 6,00 9258 31742

34 6,50 9301 31699

35 7,00 9345 31655

36 7,50 9389 31611

37 8,00 9432 31568

38 8,50 9476 31524

39 9,00 9520 31480

40 9,50 9563 31437

41 10,00 9607 31393
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     Έκτος όμως από τις μεταβολές των δαπανών, το κέρδος επηρεάζεται και από 

άλλους παράγοντες, όπως είναι το επίπεδο των πωλήσεων και η τιμή των προϊόντων. 

Μεταξύ τους υπάρχει θετική σχέση. Δηλαδή, όσο περισσότερο αυξάνονται οι 

πωλήσεις τόσο αυξάνονται και τα κέρδη. Το ίδιο ισχύει και για τη τιμή των 

προϊόντων της επιχείρησης: μία ενδεχόμενη αύξηση της τιμής επιφέρει μία ανάλογη 

αύξηση στα κέρδη.  Τα σχεδιαγράμματα που ακολουθούν απεικονίζουν το κέρδος για 

κάθε μεταβολές των πωλήσεων ή της τιμής ενώ οι πίνακες το ποσό των κερδών για 

μεταβολή αυτών από –10% έως και +10%. 

Γράφημα 2.7 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

     

 

 Όπως και στην πρώτη χρονιά η επιχείρησή μας ακόμα και με την σημαντική μείωση 

(10%) των πωλήσεων, αλλά και των τιμών, παραμένει κερδοφόρα. Αυτό προσφέρει 

μας δυνατότητα να έχουμε ακόμα πιο εύκαμπτη πολιτική τιμών, που έχει ως όφελος 

ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της 

εταιρείας μας στην αγορά. 
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ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (%) 

Βασική Παραδοχή : Οι μικρές μεταβολές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα υπόλοιπα 

στοιχεία. 

Πίνακας 2.9 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

Α/Α ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ % ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ

1 -10,00 45900 28040

2 -9,50 46155 28251

3 -9,00 46410 28462

4 -8,50 46665 28674

5 -8,00 46920 28885

6 -7,50 47175 29096

7 -7,00 47430 29308

8 -6,50 47685 29519

9 -6,00 47940 29730

10 -5,50 48195 29942

11 -5,00 48450 30153

12 -4,50 48705 30364

13 -4,00 48960 30576

14 -3,50 49215 30787

15 -3,00 49470 30998

16 -2,50 49725 31210

17 -2,00 49980 31421

18 -1,50 50235 31632

19 -1,00 50490 31844

20 -0,50 50745 32055

21 0,00 51000 32266

22 0,50 51255 32478

23 1,00 51510 32689

24 1,50 51765 32900

25 2,00 52020 33112

26 2,50 52275 33323

27 3,00 52530 33534

28 3,50 52785 33746

29 4,00 53040 33957

30 4,50 53295 34168

31 5,00 53550 34380

32 5,50 53805 34591

33 6,00 54060 34802

34 6,50 54315 35014

35 7,00 54570 35225

36 7,50 54825 35436

37 8,00 55080 35648

38 8,50 55335 35859

39 9,00 55590 36070

40 9,50 55845 36282

41 10,00 56100 36493
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ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ (%) 

Βασική Παραδοχή : Οι μικρές μεταβολές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα υπόλοιπα 

στοιχεία. 

Πίνακας 2.10 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

Α/Α ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ % ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ

1 -10,00 45900 27166

2 -9,50 46155 27421

3 -9,00 46410 27676

4 -8,50 46665 27931

5 -8,00 46920 28186

6 -7,50 47175 28441

7 -7,00 47430 28696

8 -6,50 47685 28951

9 -6,00 47940 29206

10 -5,50 48195 29461

11 -5,00 48450 29716

12 -4,50 48705 29971

13 -4,00 48960 30226

14 -3,50 49215 30481

15 -3,00 49470 30736

16 -2,50 49725 30991

17 -2,00 49980 31246

18 -1,50 50235 31501

19 -1,00 50490 31756

20 -0,50 50745 32011

21 0,00 51000 32266

22 0,50 51255 32521

23 1,00 51510 32776

24 1,50 51765 33031

25 2,00 52020 33286

26 2,50 52275 33541

27 3,00 52530 33796

28 3,50 52785 34051

29 4,00 53040 34306

30 4,50 53295 34561

31 5,00 53550 34816

32 5,50 53805 35071

33 6,00 54060 35326

34 6,50 54315 35581

35 7,00 54570 35836

36 7,50 54825 36091

37 8,00 55080 36346

38 8,50 55335 36601

39 9,00 55590 36856

40 9,50 55845 37111

41 10,00 56100 37366
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Γράφημα 2.8 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

     Έπειτα ακολουθούν οι πωλήσεις των εμπορευμάτων  κατά εμπόρευμα για τον 

δεύτερο χρόνο λειτουργίας.  

Γράφημα 2.9 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 



65 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Πίνακας 2.11 

     Στο γράφημα 2.9 (όπως και στο γράφημα 2.10) τα διάφορα είδη υπηρεσιών 

χρωματίζονται με το ίδιο πρότυπο, όπως και στο γράφημα 1.8. Συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματα του πρώτου και του δεύτερου έτος, συμπεράνουμε ότι το σταθερό 

ετήσιο πρότυπο αύξησης και μείωσης και κατά τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας δεν 

αλλάζει. Η μοναδική αλλαγή που παρατηρείται είναι η αύξηση της ποσότητας των 

παροχών των υπηρεσιών, η οποία οφείλεται στην αύξηση της δημοτικότητας μετά 

από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας.  

     Όσον αφορά το περιθώριο του μικτού κέρδος των εμπορευμάτων, δεν εμφανίζεται 

κάποια σημαντική αλλαγή, επειδή κατά τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας οι τιμές 

πωλήσεις για όλες τις υπηρεσίες παραμένουν σταθερές και ίδιες με το πρώτο έτος. 

 

Γράφημα 2.10 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
1 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 750,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00

2 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

3 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

4 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

 ΣΥΝΟΛΑ

 Ποσά σε  Ευρώ (€)

5 000,00

15 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 2 250,00 1 500,00

16 000,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 2 400,00 1 600,00

15 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 2 250,00 1 500,00

51 000,00 2 550,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 7 650,00 5 100,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00
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ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Πίνακας 2.12 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

     Η ποσότητα των υπηρεσιών που παρέχει η οικονομική μας μονάδα έχει αυξηθεί σε 

σύγκριση με τον πρώτο χρόνο. Έτσι, όπως φαίνεται από τον πίνακα 2.13, αναμένεται 

να αυξηθεί η ζήτηση για εξετάσεις αίματος τύπου 1 και τύπου 2 σε 250, για εξετάσεις 

αίματος τύπου 3 σε 150 και για ουρολογικές εξετάσεις σε 200. Όπως φαίνεται αυτό 

αυξάνει ακόμα περισσότερα την σημασία των αιματολογικών εξετάσεων τύπου 2 και 

3 (ιδιαίτερα) και μειώνει την αξία για την εταιρεία μας των πελατών των 

αιματολογικών εξετάσεων τύπου 1 (ιδιαίτερα) και των ουρολογικών. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Πίνακας 2.13 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Μ. ΤΙΜΗ Μ. ΚΟΣΤΟΣ Μ.ΚΕΡΔΟΣ ΠΕΡΙΘ.Μ.Κ.
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1 5,00 0,22 4,78 95,52

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2 20,00 0,30 19,70 98,51

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3 40,00 0,56 39,44 98,60

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 15,00 0,22 14,78 98,52

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΖΙΡΟΣ ΚΟΣΤΟΣ Μ.ΚΕΡΔΟΣ % ΤΖΙΡΟΣ % Μ.ΚΕΡΔΟΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1 1000 5000 224 4776 9,80 9,53

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2 750 15000 224 14776 29,41 29,49

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3 400 16000 224 15776 31,37 31,49

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1000 15000 222 14778 29,41 29,49

ΣΥΝΟΛΑ 51000 894 50106 100,00 100,00
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Γράφημα 2.11 

     Η ανάλυση της σημασίας των χρηματοοικονομικών δεικτών στην πορεία μιας 

επιχείρησης αναλύθηκαν εκτενώς κατά την παρουσίαση του οικονομικού σχεδίου του 

πρώτου έτους λειτουργίας της επιχείρησης. Για τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας 

γίνεται αναφορά και σχολιασμός των δεικτών αυτών. 

     Σχετικά με τους δείκτες κυκλοφοριακής και άμεσης (ταχείας) ρευστότητας της 

επιχείρησης και κατά την δεύτερη χρονιά εμφανίζονται μηδενικοί.  Και οι δύο δείκτες 

απεικονίζουν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο κυκλοφορούν ενεργητικό και στο 

βραχυπρόθεσμο παθητικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφορά του κυκλοφορούν 

ενεργητικού και βραχυπρόθεσμου παθητικού συνιστά το κεφάλαιο κίνησης της 

επιχείρησης. 

     Όσον αφορά τον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων και τον δείκτη 

κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων για την εν λόγω εταιρεία είναι 0 και 9, 

αντίστοιχα.  Αυτό γίνεται στην πρώτη περίπτωση (αποθεμάτων) γιατί δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα αποθέματα (οτιδήποτε παράγεται καταναλώνεται αμέσως), και στην 

δεύτερη (απαιτήσεων) γιατί υπάρχουν απαιτήσεις προς τρίτους αφού πολιτική της 

επιχείρησης είναι να παρέχει τις υπηρεσίες της επί πιστώσει. Εν συνεχεία, σχετικά με 

τον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας πιστώσεων προμηθευτών, η επιχείρηση δεν 

αγοράζει πρώτες ύλες  και δεν υπάρχει κάποια πίστωση προς προμηθευτές.  Έτσι, ο 

δείκτης αυτός ανέρχεται στις 0 ημέρες.  
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     Ο δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης που ισούται με 21,57% και ο δείκτης 

μεσομακροπρόθεσμης δανειακής επιβάρυνσης που ισούται με 21,57%. Όπως 

φαίνεται, παρατηρείται σημαντική μείωση των δεικτών αυτών σε σύγκριση με τον 

πρώτο χρόνο. Αυτό οφείλεται και στην αύξηση του ενεργητικού της επιχείρησής μας, 

καθώς και στην σταδιακή αποπληρωμή του μεσομακροπρόθεσμου δανείου που 

πήραμε στην αρχή της πρώτης χρονιάς.  

Τελευταία ομάδα χρηματοοικονομικών δεικτών είναι αυτοί της αποδοτικότητας 

, οι οποίοι δείχνουν το πόσο καλά λειτούργησε η επιχείρηση μέσα στο χρόνο 

αναφοράς.  Η  αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι στο 322,66% (αυξημένη σε 

σχέση με το πρώτο έτος) και δηλώνει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του καθαρού 

κέρδους της  επιχείρησης και των ιδίων κεφαλαίων. Η αποδοτικότητα των συνολικών 

κεφαλαίων κυμαίνεται στο 42,05% (ελαφρώς αυξημένη για το δεύτερο έτος) και 

δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο καθαρό κέρδος και στα συνολικά κεφάλαια της 

επιχείρησης.  Τέλος, ο δείκτης αποδοτικότητας πωλήσεων φθάνει το 63,27% (και εδώ 

υπάρχει αύξηση των ποσοστών σε σχέση με το πρώτο έτος λειτουργίας). Δείχνει τη 

σχέση των καθαρών κερδών ως προς τις πωλήσεις. Η αύξηση αυτή όλων των δεικτών 

αποδοτικότητας και ιδιαίτερα  αυτή των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται κυρίως στην 

σημαντική αύξηση του καθαρού κέρδος. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Πίνακας 2.14 

 

 

 

Α. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

1. Κυκλοφοριακής (%) 0,00

(ενεργητικό-πάγια/βραχ.υποχρεώσεις)

2. Άμεσης (%) 0,00

(πελάτες+διαθέσιμα/βραχ.υποχρεώσεις)

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

1. Αποθεμάτων (ημέρες) 0

(κόστος πωληθ/μέσο απόθεμα)

2. Απαιτήσεων (ημέρες) 9

(απαιτήσεις/πωλήσεις)

3. Πιστώσεων προμηθευτών (ημέρες) 0

(προμηθευτές/αγορές)

Γ. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

1. Συνολικής (%) 21,57

(συν.υποχρεώσεων/ενεργητικό)

2. Μεσομακροπρόθεσμης (%) 21,57

(μεσομακροπρόθεσμα δάνεια/ενεργητικό)

Δ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Ιδίων κεφαλαίων (%) 322,66

(αποτελέσματ/ίδια κεφάλαια)

2. Συνολικών (%) 42,05

(αποτελέσματα/ίδια+ξένα κεφάλαια)

3. Πωλήσεων (%) 63,27

(αποτελέσματα/πωλήσεις)
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Οι εισπράξεις μετρητών για τη επιχείρησή μας, όπως έχει αναφερθεί, 

απαρτίζονται από τις παροχές υπηρεσιών. Οι πληρωμές μετρητών αφορούν πληρωμές 

προς σταθερά έξοδα, μεταβλητά έξοδα, πληρωμές δανείων, φόρους εισφορές και 

αγορές παγίων εγκαταστάσεων. Κατά τον δεύτερο χρόνο, η επιχείρηση συνεχίζει να 

αποπληρώνει το δάνειο που έχει λάβει από τον Ιανουάριο του πρώτου χρόνου. 

Στον ταμειακό προγραμματισμό παρουσιάζονται, τα αρχικά χρηματικά 

διαθέσιμα κάθε μήνα τα οποία είναι τα τελικά του προηγούμενου. Ειδικότερα, για τον 

Ιανουάριο τα αρχικά διαθέσιμα είναι ίσα με τα διαθέσιμα τέλους του μήνα Δεκέμβρη 

του προηγούμενου έτους. Από αυτά αφαιρούνται οι πληρωμές και προστίθενται οι 

εισπράξεις. Έτσι, προκύπτουν τα χρηματικά διαθέσιμα που υπάρχουν στο ταμείο της 

επιχείρησης στο τέλος κάθε μήνα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου έτους της λειτουργίας μας, τα χρηματικά 

διαθέσιμα έχουν αυξηθεί κατά 24.871 € (44.454 € τελικά διαθέσιμα μηνός 

Δεκεμβρίου μείον 19.583 € αρχικά διαθέσιμα μηνός Ιανουαρίου). Σε αυτό το σημείο 

είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι τα τελικά διαθέσιμα του δεύτερου χρόνου (44.454 €) 

μεταφέρονται στην επόμενη χρονιά όπου και εμφανίζονται σαν αρχικά διαθέσιμα του 

τρίτου έτους. 

Παρακάτω παρατίθενται οι ταμειακές ροές αναλυτικότερα σε μορφή πίνακα 

αλλά και σε μορφή γραφημάτων. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ - CASH FLOW 

 

 

 

Πίνακας 2.15 

Α. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Πωλήσεις Εμπ ορευμάτων

Πωλήσεις Προϊόντων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Πελάτες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραμμάτια Εισπ ρακτέα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπ ά Έσοδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Δάνεια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπ ές Εισπ ροές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Εισπ ράξεις Φόρων 587 587 587 587 587

ΣΥΝΟΛO 

Α. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Αγορές Εμπ ορευμάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Αγορές Υλών Παραγωγής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραμμάτια Πληρωτέα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Προμηθευτές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπ ές Υπ οχρεώσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σταθερά Έξοδα 835 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 835

Μεταβλητά Έξοδα 686 686 586 586 686 686 686 686 686 586 586 689

Φόροι Εισφορές 587 587 587 587 587

Αγορές Παγίων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπ ές Εκροές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Δάνεια 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584

ΣΥΝΟΛO 

CASH FLOW -831 546 546 442

1 275 3 825 5 100 5 100 5 100 5 100 6 375 6 375 3 825 2 550 2 550 2 550

1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 1 760 1 173

1 862 4 998 6 273 6 273 6 273 6 273 8 135 7 548 4 412 3 137 3 137 3 137

1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 1 760 1 173

2 693 3 277 3 177 3 177 3 277 3 277 3 863 3 277 2 690 2 590 2 590 2 694

1 721 3 096 3 096 2 996 2 996 4 271 4 271 1 721

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Διαθέσιμα Αρχής

Εισπ ράξεις

Πληρωμές

Κεφάλαιο Κίνησης Αρχής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Τόκοι Κεφαλαίου Κίνησης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Κεφάλαιο Κίνησης Τέλους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Διάθεσιμα Τέλους

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Ποσά σε  Ευρώ (€)

19 583 18 751 20 472 23 568 26 665 29 661 32 657 36 928 41 199 42 920 43 466 44 012

1 862 4 998 6 273 6 273 6 273 6 273 8 135 7 548 4 412 3 137 3 137 3 137

2 693 3 277 3 177 3 177 3 277 3 277 3 863 3 277 2 690 2 590 2 590 2 694

18 751 20 472 23 568 26 665 29 661 32 657 36 928 41 199 42 920 43 466 44 012 44 454
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     Όπως φαίνεται από τα παρακάτω διαγράμματα η εταιρεία μας παρουσιάζει το 

αρνητικό Cash Flow μόνο κατά τον πρώτο μήνα της δεύτερης χρονιά, που οφείλεται 

κυρίως στην χαμηλή ζήτηση για εξετάσεις μετά από Χριστουγεννιάτικες Γιορτές. 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι τις μεγαλύτερες εισπράξεις η εταιρεία μας 

αναμένεται να έχει το Ιούλιο και το Αύγουστο, ενώ τις  μικρότερες (εκτός από το 

Ιανουάριο) κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών της δεύτερης χρονιάς. 

 

Γράφημα 2.12 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 
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Γράφημα 2.13 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

 

Γράφημα 2.14 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 
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Β. 3ο έτος 

 

     Ο 3ος χρόνος ξεκινάει με κέρδος, από την προηγούμενη χρήση, της τάξεως των 

32.266,25 €. Αυτό φαίνεται από τον αντίστοιχο πίνακα του Ισολογισμού του 

προηγούμενου έτους (Πίνακας 2.1). Μετά από το πέρασμα του δεύτερου χρόνου η 

εταιρεία μας αλλάζει την οικονομική της πολιτική, δηλαδή αυξάνει τις τιμές παροχής 

υπηρεσιών. Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση των μεταβλητών εξόδων έως 9.140 €, η 

οποία οδηγεί στην αύξηση των συνολικών εξόδων σε σύγκριση με εκείνα της 

δεύτερης χρονιάς (έως 19.140 €). Επίσης, συνεχίζουμε να ξεπληρώνουμε το δάνειο 

που πήραμε στην αρχή της πρώτης χρονιάς. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για την 

επιχείρησή μας είναι η αισθητή αύξηση πωλήσεων εμπορευμάτων, η οποία οφείλεται 

όχι τόσο στην αύξηση της δημοτικότητάς της εταιρείας, όσο στην αύξηση της τιμής 

των εξετάσεων. Αυτό έχει ως απότοκο την αύξηση του κέρδος, το οποίο αγγίζει την 

τιμή των 48.085 €. Επιπλέον με βάση την μελέτη του ισολογισμού του τρίτου έτους 

παρατηρείται ότι έχουν αυξηθεί τα Διαθέσιμα από τις εισπράξεις των πωλήσεων από  

19.582,57 € στους 44.454,23 €.  

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

Πίνακας 3.1 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

 

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

  Πάγια   Κεφάλαιο

  Αποθέματα   Μακροπρόθεσμα Δάνεια

  Βραχυπρόθεσμα Δάνεια

  Χρεώστες   Προμηθευτές

  Διαθέσιμα-Ταμείο   Πιστωτές

Κέρδη Προηγούμενης Χρήσης

Κέρδη Χρήσης

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

31 000,00 10 000,00

11 626,81

1 712,50

87 175,56

50 176,25

48 085,00

119 888,06 119 888,06

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Πωλήσεις Eμπορευμάτων

Πωλήσεις προιόντων

Κόστος εμπορευμάτων

Κόστος προιόντων

Μικτό κέρδος

Σταθερά έξοδα

Μεταβλητά έξοδα

Σύνολο εξόδων

Κέρδος

68 500,00

1 275,00

67 225,00

10 000,00

9 140,00

19 140,00

48 085,00
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Γράφημα 3.1 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

     Με την σύγκριση του πίνακα σταθερών εξόδων της τρίτης χρονιάς με εκείνα της 

δεύτερης, γίνεται κατανοητό ότι δεν παρατηρείται καμία αλλαγή. Το ίδιο, όμως, δεν 

ισχύει και για τα μεταβλητά έξοδα. Εξαιτίας αύξησης του αριθμού των πελατών, 

αυξάνεται και η κατανάλωση της βενζίνης, που οδηγεί στην αύξηση των εξόδων του 

αυτοκινήτου έως 4.000 €. Για τον ίδιο λόγο αυξάνονται και τα έξοδα για τα 

αναλώσιμα, τα οποία αγγίζουν την τιμή των 2.600 €. 
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ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Πίνακας 3.2 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Πίνακας 3.3 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

 

     Επίσης παρατηρείται η μείωση της αναλογίας των σταθερών και των μεταβλητών 

εξόδων προς πωλήσεις μέχρι 14,60% και 13,34% αντίστοιχα, λόγω της αύξησης των 

τελευταίων. Τόσο χαμηλές τιμές αυτών των αναλογιών αποτελούν ένα θετικό δείγμα, 

αφού δείχνουν ότι ακόμα και μεγάλες αλλαγές στα έξοδα δεν μπορούν να 

επηρεάσουν αισθητά την επιχείρησή μας. Αυτό έχει ως απότοκο την αύξηση της 

βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας μας στην αγορά. 

     Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία αναφορά στο νεκρό σημείο.  Η 

σημασία του αναφέρθηκε παραπάνω, έτσι εδώ σχολιάζονται μόνο τα αποτελέσματα 

μελέτης του. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ % ΠΩΛΗΣΕΩΝ % ΣΤΑΘ.ΕΞΟΔΩΝ % ΣΥΝ.ΕΞΟΔΩΝ

1 ΕΝΟΙΚΙΟ 4,38 30,00 15,67

2 ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,76 60,00 31,35

3 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 1,46 10,00 5,22

ΣΥΝΟΛΑ 14,60 100,00 52,25

3 000,00

6 000,00

1 000,00

10 000,00

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ % ΠΩΛΗΣΕΩΝ % ΜΕΤ.ΕΞΟΔΩΝ % ΣΥΝ.ΕΞΟΔΩΝ

1 ΔΕΚΟ 2,92 21,88 10,45

2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 540,00 0,79 5,91 2,82

3 ΕΞΟΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5,84 43,76 20,90

4 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 3,80 28,45 13,58

ΣΥΝΟΛΑ 13,34 100,00 47,75

2 000,00

4 000,00

2 600,00

9 140,00
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ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Πίνακας 3.4 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

     Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που το νεκρό σημείο δεν έχει υποστεί 

αισθητή αλλαγή, το πηλίκο το προς τις αναμενόμενες πωλήσεις έχει μειωθεί 

σημαντικά και έφτασε την τιμή 17,22%.  Αυτό οφείλεται στην σημαντική αύξηση 

των πωλήσεων και σημαίνει ότι η εταιρεία μας ακόμα πιο γρήγορα φτάνει στο νεκρό 

σημείο, το γεγονός το οποίο αυξάνει την βιωσιμότητά της ακόμα περισσότερα. 

Επιπρόσθετα, βλέπουμε ότι το νεκρό σημείο παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερη 

ευαισθησία (461,69%) από τις μεταβλητές δαπάνες σε σύγκριση με τον δεύτερο 

χρόνο. Έτσι, ακόμα και μια μικρή αλλαγή των δαπανών αυτών οδηγεί στην αισθητή 

μετακίνηση του νεκρού σημείου. 

 

 

 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 68500

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10000

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10415

ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 11793

ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (% των πωλήσεων) 17,22

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ %

- Ως Προς Πωλήσεις % 70,20

- Ως Προς Μεταβλητές Δαπάνες % 461,69
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Γράφημα 3.2 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 
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ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ 

Πίνακας 3.5 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

     Στον πίνακα παραπάνω δίνονται οι διαδοχικές τιμές των Κερδών σε σχέση με τις 

Πωλήσεις. Το βήμα είναι 5% για τις Πωλήσεις ξεκινώντας από το 0% (Δηλαδή η 

επιχείρηση δεν σημειώνει πωλήσεις) μέχρι το 100% (Δηλαδή η επιχείρηση σημειώνει 

το μέγιστο των πωλήσεων της).  Στις σειρές 4 με 5 φαίνεται ότι εκεί υπάρχει το 

Νεκρό Σημείο, αφού τα κέρδη από Αρνητικά γίνονται Θετικά. Το ίδιο φαίνεται και 

από το γράφημα 3.3. 

Α/Α ΠΩΛΗΣΕΙΣ % ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΡΔΗ

1 0,00 0 0 10000 -10000

2 5,00 3425 521 10000 -7096

3 10,00 6850 1042 10000 -4192

4 15,00 10275 1562 10000 -1287

5 20,00 13700 2083 10000 1617

6 25,00 17125 2604 10000 4521

7 30,00 20550 3125 10000 7426

8 35,00 23975 3645 10000 10330

9 40,00 27400 4166 10000 13234

10 45,00 30825 4687 10000 16138

11 50,00 34250 5208 10000 19043

12 55,00 37675 5728 10000 21947

13 60,00 41100 6249 10000 24851

14 65,00 44525 6770 10000 27755

15 70,00 47950 7291 10000 30660

16 75,00 51375 7811 10000 33564

17 80,00 54800 8332 10000 36468

18 85,00 58225 8853 10000 39372

19 90,00 61650 9374 10000 42277

20 95,00 65075 9894 10000 45181

21 100,00 68500 10415 10000 48085
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Γράφημα 3.3 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

     Στην συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των ζητούμενων κερδών για την επιχείρηση.  

Ο πίνακας ξεκινάει από τα 0 Ευρώ ως ελάχιστο Ζητούμενο Κέρδος και καταλήγει 

στις 50.000 € ως μέγιστο Ζητούμενο Επίπεδο Κέρδους με βήμα της τάξης των 2.500 

€. Φυσικά για κάθε τιμή Ζητούμενου Κέρδους στον πίνακα ορίζεται το αντίστοιχο 

Επίπεδο Πωλήσεων για να είναι εφικτά τα Κέρδη της επιχείρησης. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στον πίνακα τηρείται η αναλογία μεταβλητών εξόδων προς πωλήσεις 

και το επίπεδο των σταθερών εξόδων παραμένει σταθερό. 

     Τα κέρδη της εταιρείας όμως δεν παραμένουν ανεπηρέαστα και στις μεταβολές 

των συνολικών εξόδων. Υπάρχει μία αρνητική σχέση ανάμεσα στο κέρδος και τα 

σταθερά έξοδα και αντίστοιχα, ανάμεσα στο κέρδος και τα μεταβλητά έξοδα. Όσο πιο 

πολύ αυξάνονται τα έξοδα - είτε είναι σταθερά είτε μεταβλητά - τόσο περισσότερο 

μειώνονται τα κέρδη. Αυτό άλλωστε φαίνεται από την αρνητική κλίση των καμπυλών 

(γράφημα 3.5 και 3.6) που δείχνουν τη συμπεριφορά του κέρδους στις μεταβολές των 

σταθερών και μεταβλητών εξόδων. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ 

Πίνακας 3.6 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

Α/Α ZHTOYMENO ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

1 0 11793

2 2500 14741

3 5000 17690

4 7500 20638

5 10000 23586

6 12500 26534

7 15000 29483

8 17500 32431

9 20000 35379

10 22500 38327

11 25000 41276

12 27500 44224

13 30000 47172

14 32500 50121

15 35000 53069

16 37500 56017

17 40000 58965

18 42500 61914

19 45000 64862

20 47500 67810

21 50000 70758
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Γράφημα 3.4 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

Γράφημα 3.5 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 
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Γράφημα 3.6 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

 

 

 



84 

 

ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (%) 

Βασική Παραδοχή : Οι μικρές μεταβολές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα υπόλοιπα 

στοιχεία. 

Πίνακας 3.7 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

Α/Α ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ % ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΕΡΔΗ

1 -10,00 9000 49085

2 -9,50 9050 49035

3 -9,00 9100 48985

4 -8,50 9150 48935

5 -8,00 9200 48885

6 -7,50 9250 48835

7 -7,00 9300 48785

8 -6,50 9350 48735

9 -6,00 9400 48685

10 -5,50 9450 48635

11 -5,00 9500 48585

12 -4,50 9550 48535

13 -4,00 9600 48485

14 -3,50 9650 48435

15 -3,00 9700 48385

16 -2,50 9750 48335

17 -2,00 9800 48285

18 -1,50 9850 48235

19 -1,00 9900 48185

20 -0,50 9950 48135

21 0,00 10000 48085

22 0,50 10050 48035

23 1,00 10100 47985

24 1,50 10150 47935

25 2,00 10200 47885

26 2,50 10250 47835

27 3,00 10300 47785

28 3,50 10350 47735

29 4,00 10400 47685

30 4,50 10450 47635

31 5,00 10500 47585

32 5,50 10550 47535

33 6,00 10600 47485

34 6,50 10650 47435

35 7,00 10700 47385

36 7,50 10750 47335

37 8,00 10800 47285

38 8,50 10850 47235

39 9,00 10900 47185

40 9,50 10950 47135

41 10,00 11000 47085
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ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (%) 

Βασική Παραδοχή : Οι μικρές μεταβολές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα υπόλοιπα 

στοιχεία. 

Πίνακας 3.8 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

A/A ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ % ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΕΡΔΗ

1 -10,00 9374 49127

2 -9,50 9426 49074

3 -9,00 9478 49022

4 -8,50 9530 48970

5 -8,00 9582 48918

6 -7,50 9634 48866

7 -7,00 9686 48814

8 -6,50 9738 48762

9 -6,00 9790 48710

10 -5,50 9842 48658

11 -5,00 9894 48606

12 -4,50 9946 48554

13 -4,00 9998 48502

14 -3,50 10050 48450

15 -3,00 10103 48397

16 -2,50 10155 48345

17 -2,00 10207 48293

18 -1,50 10259 48241

19 -1,00 10311 48189

20 -0,50 10363 48137

21 0,00 10415 48085

22 0,50 10467 48033

23 1,00 10519 47981

24 1,50 10571 47929

25 2,00 10623 47877

26 2,50 10675 47825

27 3,00 10727 47773

28 3,50 10780 47720

29 4,00 10832 47668

30 4,50 10884 47616

31 5,00 10936 47564

32 5,50 10988 47512

33 6,00 11040 47460

34 6,50 11092 47408

35 7,00 11144 47356

36 7,50 11196 47304

37 8,00 11248 47252

38 8,50 11300 47200

39 9,00 11352 47148

40 9,50 11404 47096

41 10,00 11457 47044
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     Έκτος όμως από τις μεταβολές των δαπανών, το κέρδος επηρεάζεται και από 

άλλους παράγοντες, όπως είναι το επίπεδο των πωλήσεων και η τιμή των προϊόντων. 

Μεταξύ τους υπάρχει θετική σχέση. Δηλαδή, όσο περισσότερο αυξάνονται οι 

πωλήσεις τόσο αυξάνονται και τα κέρδη. Το ίδιο ισχύει και για τη τιμή των 

προϊόντων της επιχείρησης: μία ενδεχόμενη αύξηση της τιμής επιφέρει μία ανάλογη 

αύξηση στα κέρδη.  Τα σχεδιαγράμματα που ακολουθούν απεικονίζουν το κέρδος για 

κάθε μεταβολές των πωλήσεων ή της τιμής ενώ οι πίνακες το ποσό των κερδών για 

μεταβολή αυτών από –10% έως και +10%. 

Γράφημα 3.7 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

      Όπως και στην πρώτη και  στην δεύτερη χρονιά η επιχείρησή μας ακόμα και με 

την σημαντική μείωση (10%) των πωλήσεων, αλλά και των τιμών, παραμένει 

κερδοφόρα. Αυτό προσφέρει μας δυνατότητα να έχουμε ακόμα πιο εύκαμπτη 

πολιτική τιμών, που έχει ως όφελος ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της εταιρείας μας στην αγορά. 
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ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (%) 

Βασική Παραδοχή : Οι μικρές μεταβολές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα υπόλοιπα 

στοιχεία. 

Πίνακας 3.9 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

Α/Α ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ % ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ

1 -10,00 61650 42277

2 -9,50 61993 42567

3 -9,00 62335 42857

4 -8,50 62678 43148

5 -8,00 63020 43438

6 -7,50 63363 43729

7 -7,00 63705 44019

8 -6,50 64048 44309

9 -6,00 64390 44600

10 -5,50 64733 44890

11 -5,00 65075 45181

12 -4,50 65418 45471

13 -4,00 65760 45762

14 -3,50 66103 46052

15 -3,00 66445 46342

16 -2,50 66788 46633

17 -2,00 67130 46923

18 -1,50 67473 47214

19 -1,00 67815 47504

20 -0,50 68158 47795

21 0,00 68500 48085

22 0,50 68843 48375

23 1,00 69185 48666

24 1,50 69528 48956

25 2,00 69870 49247

26 2,50 70213 49537

27 3,00 70555 49828

28 3,50 70898 50118

29 4,00 71240 50408

30 4,50 71583 50699

31 5,00 71925 50989

32 5,50 72268 51280

33 6,00 72610 51570

34 6,50 72953 51861

35 7,00 73295 52151

36 7,50 73638 52441

37 8,00 73980 52732

38 8,50 74323 53022

39 9,00 74665 53313

40 9,50 75008 53603

41 10,00 75350 53894
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ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ (%) 

Βασική Παραδοχή : Οι μικρές μεταβολές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα υπόλοιπα 

στοιχεία. 

Πίνακας 3.10 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

Α/Α ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ % ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ

1 -10,00 61650 41235

2 -9,50 61993 41578

3 -9,00 62335 41920

4 -8,50 62678 42263

5 -8,00 63020 42605

6 -7,50 63363 42948

7 -7,00 63705 43290

8 -6,50 64048 43633

9 -6,00 64390 43975

10 -5,50 64733 44318

11 -5,00 65075 44660

12 -4,50 65418 45003

13 -4,00 65760 45345

14 -3,50 66103 45688

15 -3,00 66445 46030

16 -2,50 66788 46373

17 -2,00 67130 46715

18 -1,50 67473 47058

19 -1,00 67815 47400

20 -0,50 68158 47743

21 0,00 68500 48085

22 0,50 68843 48428

23 1,00 69185 48770

24 1,50 69528 49113

25 2,00 69870 49455

26 2,50 70213 49798

27 3,00 70555 50140

28 3,50 70898 50483

29 4,00 71240 50825

30 4,50 71583 51168

31 5,00 71925 51510

32 5,50 72268 51853

33 6,00 72610 52195

34 6,50 72953 52538

35 7,00 73295 52880

36 7,50 73638 53223

37 8,00 73980 53565

38 8,50 74323 53908

39 9,00 74665 54250

40 9,50 75008 54593

41 10,00 75350 54935
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Γράφημα 3.8 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

     Έπειτα ακολουθούν οι πωλήσεις των εμπορευμάτων  κατά εμπόρευμα για τον 

δεύτερο χρόνο λειτουργίας. 

Γράφημα 3.9 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 



90 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Πίνακας 3.11 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

     

 Στο γράφημα 3.9 (όπως και στο γράφημα 3.10) τα διάφορα είδη υπηρεσιών 

χρωματίζονται με το ίδιο πρότυπο, όπως και στο γράφημα 1.8. Συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματα του δεύτερου και του τρίτου έτος, συμπεράνουμε ότι το σταθερό 

ετήσιο πρότυπο αύξησης και μείωσης και κατά τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας δεν 

αλλάζει. Η μοναδική αλλαγή που παρατηρείται είναι η αύξηση της ποσότητας των 

παροχών των υπηρεσιών, η οποία οφείλεται στην αύξηση της δημοτικότητας της 

εταιρείας μας μετά από δύο χρόνια λειτουργίας. Όσον αφορά το περιθώριο του 

μικτού κέρδος των εμπορευμάτων, δεν εμφανίζεται κάποια σημαντική αλλαγή. 

Γράφημα 3.10 

 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
1 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1 360,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 360,00 360,00 360,00 360,00

2 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00

3 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3

4 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 ΣΥΝΟΛΑ

 Ποσά σε  Ευρώ (€)

7 200,00 1 080,00

18 400,00 1 840,00 1 840,00 1 840,00 1 840,00 1 840,00 2 760,00 1 840,00

22 500,00 1 125,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 3 375,00 2 250,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00

20 400,00 1 020,00 2 040,00 2 040,00 2 040,00 2 040,00 2 040,00 3 060,00 2 040,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00

68 500,00 3 425,00 6 850,00 6 850,00 6 850,00 6 850,00 6 850,00 10 275,00 6 850,00 3 425,00 3 425,00 3 425,00 3 425,00
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ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Πίνακας 3.12 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

     Η ποσότητα των υπηρεσιών που παρέχει η οικονομική μας μονάδα έχει αυξηθεί σε 

σύγκριση με τον δεύτερο χρόνο. Έτσι, όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.13, 

αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση για εξετάσεις αίματος τύπου 1 και για ουρολογικές 

εξετάσεις σε 200, για εξετάσεις αίματος τύπου 2 σε 50 και για αιματολογικές 

εξετάσεις τύπου 3 σε 100. Επίσης, μετά από τα δύο χρόνια λειτουργίας, 

αποφασίζουμε να αυξήσουμε τις τιμές της παροχής των υπηρεσιών. Έτσι, όπως 

παρουσιάζεται στον πίνακα 3.12 η τιμή μιας αιματολογικής εξέτασης τύπου 1 είναι 6 

€, τύπου 2 – 23 €, τύπου 3 – 45 €, ενώ μια ουρολογική εξέταση κοστίζει 17 €. Όπως 

φαίνεται αυτό αυξάνει ακόμα περισσότερα την σημασία των αιματολογικών 

εξετάσεων τύπου 3 και μειώνει την αξία για την εταιρεία μας των πελατών των 

αιματολογικών εξετάσεων τύπου 2. Για αυτόν τον λόγο, η οικονομική μας μονάδα 

έχει ως κύριο στόχο την προσέλκυση και την διατήρηση των πελατών, οι οποίοι 

ενδιαφέρονται για τις εξετάσεις αίματος τύπου 3. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Πίνακας 3.13 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

     Η ανάλυση της σημασίας των χρηματοοικονομικών δεικτών στην πορεία μιας 

επιχείρησης αναλύθηκαν εκτενώς κατά την παρουσίαση του οικονομικού σχεδίου του 

πρώτου έτους λειτουργίας της επιχείρησης. Για τον τρίτο χρόνο λειτουργίας γίνεται 

αναφορά και σχολιασμός των δεικτών αυτών. 

     Σχετικά με τους δείκτες κυκλοφοριακής και άμεσης (ταχείας) ρευστότητας της 

επιχείρησης και κατά την δεύτερη χρονιά εμφανίζονται μηδενικοί.  Και οι δύο δείκτες 

απεικονίζουν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο κυκλοφορούν ενεργητικό και στο 

βραχυπρόθεσμο παθητικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφορά του κυκλοφορούν 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Μ. ΤΙΜΗ Μ. ΚΟΣΤΟΣ Μ.ΚΕΡΔΟΣ ΠΕΡΙΘ.Μ.Κ.
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1 6,00 0,27 5,73 95,56

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2 23,00 0,40 22,60 98,27

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3 45,00 0,64 44,36 98,58

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 17,00 0,27 16,73 98,44

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΖΙΡΟΣ ΚΟΣΤΟΣ Μ.ΚΕΡΔΟΣ % ΤΖΙΡΟΣ % Μ.ΚΕΡΔΟΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1 1200 7200 320 6881 10,51 10,24

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2 800 18400 319 18082 26,86 26,90

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3 500 22500 319 22182 32,85 33,00

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1200 20400 319 20082 29,78 29,87

ΣΥΝΟΛΑ 68500 1275 67225 100,00 100,00
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ενεργητικού και βραχυπρόθεσμου παθητικού συνιστά το κεφάλαιο κίνησης της 

επιχείρησης. 

Γράφημα 3.11 

     Όσον αφορά τον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων και τον δείκτη 

κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων για την εν λόγω εταιρεία είναι 0 και 9, 

αντίστοιχα.  Αυτό γίνεται στην πρώτη περίπτωση (αποθεμάτων) γιατί δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα αποθέματα (οτιδήποτε παράγεται καταναλώνεται αμέσως), και στην 

δεύτερη (απαιτήσεων) γιατί υπάρχουν απαιτήσεις προς τρίτους αφού πολιτική της 

επιχείρησης είναι να παρέχει τις υπηρεσίες της επί πιστώσει. Εν συνεχεία, σχετικά με 

τον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας πιστώσεων προμηθευτών, η επιχείρηση δεν 

αγοράζει πρώτες ύλες  και δεν υπάρχει κάποια πίστωση προς προμηθευτές.  Έτσι, ο 

δείκτης αυτός ανέρχεται στις 0 ημέρες.  

     Ο δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης που ισούται με 9,70% και ο δείκτης 

μεσομακροπρόθεσμης δανειακής επιβάρυνσης που ισούται με 9,70%. Όπως φαίνεται, 

παρατηρείται σημαντική μείωση των δεικτών αυτών σε σύγκριση με τον δεύτερο 

χρόνο. Αυτό οφείλεται και στην αύξηση του ενεργητικού της επιχείρησής μας, καθώς 

και στην σταδιακή αποπληρωμή του μεσομακροπρόθεσμου δανείου που πήραμε στην 

αρχή της πρώτης χρονιάς.  

Τελευταία ομάδα χρηματοοικονομικών δεικτών είναι αυτοί της αποδοτικότητας 

, οι οποίοι δείχνουν το πόσο καλά λειτούργησε η επιχείρηση μέσα στο χρόνο 
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αναφοράς.  Η  αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι στο 480,85% (αυξημένη σε 

σχέση με το δεύτερο έτος) και δηλώνει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του καθαρού 

κέρδους της  επιχείρησης και των ιδίων κεφαλαίων.  

Η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων κυμαίνεται στο 40,11% (ελαφρώς 

πιο μικρή σε σύγκριση με το τρίτο έτος) και δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο καθαρό 

κέρδος και στα συνολικά κεφάλαια της επιχείρησης.  Τέλος, ο δείκτης 

αποδοτικότητας πωλήσεων φθάνει το 70,20% (και εδώ υπάρχει αύξηση των 

ποσοστών σε σχέση με το δεύτερο έτος λειτουργίας). Δείχνει τη σχέση των καθαρών 

κερδών ως προς τις πωλήσεις. Η αύξηση του πρώτου και του τρίτου δείκτη 

αποδοτικότητας και ιδιαίτερα  αυτή των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται κυρίως στην 

σημαντική αύξηση του καθαρού κέρδος. 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 

Α. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

1. Κυκλοφοριακής (%) 0,00

(ενεργητικό-πάγια/βραχ.υποχρεώσεις)

2. Άμεσης (%) 0,00

(πελάτες+διαθέσιμα/βραχ.υποχρεώσεις)

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

1. Αποθεμάτων (ημέρες) 0

(κόστος πωληθ/μέσο απόθεμα)

2. Απαιτήσεων (ημέρες) 9

(απαιτήσεις/πωλήσεις)

3. Πιστώσεων προμηθευτών (ημέρες) 0

(προμηθευτές/αγορές)

Γ. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

1. Συνολικής (%) 9,70

(συν.υποχρεώσεων/ενεργητικό)

2. Μεσομακροπρόθεσμης (%) 9,70

(μεσομακροπρόθεσμα δάνεια/ενεργητικό)
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Πίνακας 3.14 

Οι εισπράξεις μετρητών για τη επιχείρησή μας, όπως έχει αναφερθεί, 

απαρτίζονται από τις παροχές υπηρεσιών. Οι πληρωμές μετρητών αφορούν πληρωμές 

προς σταθερά έξοδα, μεταβλητά έξοδα, πληρωμές δανείων, φόρους εισφορές και 

αγορές παγίων εγκαταστάσεων. Κατά τον δεύτερο χρόνο, η επιχείρηση συνεχίζει να 

αποπληρώνει το δάνειο που έχει λάβει από τον Ιανουάριο του πρώτου χρόνου. 

Στον ταμειακό προγραμματισμό παρουσιάζονται, τα αρχικά χρηματικά 

διαθέσιμα κάθε μήνα τα οποία είναι τα τελικά του προηγούμενου. Ειδικότερα, για τον 

Ιανουάριο τα αρχικά διαθέσιμα είναι ίσα με τα διαθέσιμα τέλους του μήνα Δεκέμβρη 

του προηγούμενου έτους. Από αυτά αφαιρούνται οι πληρωμές και προστίθενται οι 

εισπράξεις. Έτσι, προκύπτουν τα χρηματικά διαθέσιμα που υπάρχουν στο ταμείο της 

επιχείρησης στο τέλος κάθε μήνα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου έτους της λειτουργίας μας, τα χρηματικά 

διαθέσιμα έχουν αυξηθεί κατά 42.722 € (87.176 € τελικά διαθέσιμα μηνός 

Δεκεμβρίου μείον 44.454 € αρχικά διαθέσιμα μηνός Ιανουαρίου). Παρακάτω 

παρατίθενται οι ταμειακές ροές αναλυτικότερα σε μορφή πίνακα αλλά και σε μορφή 

γραφημάτων. 

ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ - CASH FLOW 

 

 

Δ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Ιδίων κεφαλαίων (%) 480,85

(αποτελέσματ/ίδια κεφάλαια)

2. Συνολικών (%) 40,11

(αποτελέσματα/ίδια+ξένα κεφάλαια)

3. Πωλήσεων (%) 70,20

(αποτελέσματα/πωλήσεις)

Α. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Πωλήσεις Εμπ ορευμάτων

Πωλήσεις Προϊόντων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Πελάτες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραμμάτια Εισπ ρακτέα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπ ά Έσοδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Δάνεια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπ ές Εισπ ροές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Εισπ ράξεις Φόρων 788 788 788 788 788

ΣΥΝΟΛO 

1 713 5 138 6 850 6 850 6 850 6 850 8 563 8 563 5 138 3 425 3 425 3 425

1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 2 363 1 576

2 500 6 713 8 426 8 426 8 426 8 426 10 926 10 138 5 925 4 213 4 213 4 213
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Πίνακας 3.15 

      Όπως φαίνεται από τα παρακάτω διαγράμματα η εταιρεία μας παρουσιάζει το 

αρνητικό Cash Flow μόνο κατά τον πρώτο μήνα της δεύτερης χρονιά, που οφείλεται 

κυρίως στην χαμηλή ζήτηση για εξετάσεις μετά από Χριστουγεννιάτικες Γιορτές. 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι τις μεγαλύτερες εισπράξεις η εταιρεία μας 

αναμένεται να έχει το Ιούλιο και το Αύγουστο, ενώ τις  μικρότερες (εκτός από το 

Ιανουάριο) κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών της δεύτερης χρονιάς. 

Α. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Αγορές Εμπ ορευμάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Αγορές Υλών Παραγωγής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραμμάτια Πληρωτέα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Προμηθευτές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπ ές Υπ οχρεώσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σταθερά Έξοδα 835 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 835

Μεταβλητά Έξοδα 795 795 695 695 795 795 795 795 795 695 695 798

Φόροι Εισφορές 788 788 788 788 788

Αγορές Παγίων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπ ές Εκροές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Δάνεια 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411

ΣΥΝΟΛO 

CASH FLOW -328

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Διαθέσιμα Αρχής

Εισπ ράξεις

Πληρωμές

Κεφάλαιο Κίνησης Αρχής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Τόκοι Κεφαλαίου Κίνησης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Κεφάλαιο Κίνησης Τέλους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Διάθεσιμα Τέλους

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Ποσά σε  Ευρώ (€)

1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 2 363 1 576

2 828 3 614 3 514 3 514 3 614 3 614 4 402 3 614 2 826 2 726 2 726 2 830

3 099 4 912 4 912 4 812 4 812 6 524 6 524 3 099 1 487 1 487 1 382

44 454 44 126 47 225 52 137 57 049 61 860 66 672 73 196 79 721 82 820 84 307 85 793

2 500 6 713 8 426 8 426 8 426 8 426 10 926 10 138 5 925 4 213 4 213 4 213

2 828 3 614 3 514 3 514 3 614 3 614 4 402 3 614 2 826 2 726 2 726 2 830

44 126 47 225 52 137 57 049 61 860 66 672 73 196 79 721 82 820 84 307 85 793 87 176
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Γράφημα 3.12 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 

 

Γράφημα 3.13 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 
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Γράφημα 3.14 (όλες οι τιμές σε ευρώ) 
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