
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

 

 

 

 

 

 

Τηλεκατευθυνόμενα Ελικόπτερα με 

Δυνατότητα Προσαρμογής Smartphone 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 2013-2015 

 

 

Στεφανής Ιωάννης, ΑΕΜ 5161 

Χαραλαμπίδου Ελισσάβετ Αναστασία, ΑΕΜ 4827 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Ταγαράς 

Συνεπιβλέπων: Δρ. Παρασκευή Καπετανοπούλου 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 

Φεβρουάριος 2013



FlyPhone Technologies Business Plan 2013-2015 Φεβρουάριος 2013 

 1 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1 Εισαγωγή................................................................................................................................ 4 

1.1 Εισαγωγικό σημείωμα .................................................................................................. 4 

1.2. Επιτελική σύνοψη (executive summary) ...................................................................... 5 

2 Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος ................................................................................... 7 

2.1 Η επιχείρηση ................................................................................................................. 7 

2.1.1 Οργάνωση και διοίκηση ............................................................................................ 7 

2.1.2 Χρηματοδότηση αρχικής επένδυσης ........................................................................ 7 

2.2 Το προϊόν ...................................................................................................................... 8 

2.2.1 Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ................................................................................ 8 

2.2.2 Καινοτομίες ............................................................................................................... 9 

2.2.3 Τεχνικα χαρακτηριστικα .......................................................................................... 10 

2.3 Η έδρα της επιχείρησης .............................................................................................. 11 

2.4 Η δυναμικότητα .......................................................................................................... 11 

2.5 Ο εξοπλισμός ............................................................................................................... 12 

2.6 SWOT Αnalysis – Internal ............................................................................................ 13 

3 Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος .................................................................................. 14 

3.1 Ο καταναλωτής ........................................................................................................... 14 

3.2 Ο ανταγωνισμός .......................................................................................................... 15 

3.3 Η αγορά ....................................................................................................................... 16 

3.4 Το περιβάλλον - PESTEL Αnalysis ................................................................................ 17 

3.5 SWOT Αnalysis ............................................................................................................. 19 

4 Στρατηγική πωλήσεων ......................................................................................................... 20 

4.1 Στρατηγική προϊόντος (Product strategy) ................................................................... 20 

4.1.1 Διαφοροποίηση ....................................................................................................... 20 

4.1.2 Ηγεσία κόστους ....................................................................................................... 21 



FlyPhone Technologies Business Plan 2013-2015 Φεβρουάριος 2013 

 2 

4.1.3 Εξειδίκευση ............................................................................................................. 21 

4.1.4 Συστήματα διαχείρησης ποιότητας ........................................................................ 21 

4.2 Πολιτική ως προς το open-source και modding ......................................................... 22 

4.3 Marketing Mix ............................................................................................................. 22 

4.4 Προβλέψεις πωλήσεων ............................................................................................... 25 

5 Διοικητικό πλάνο ................................................................................................................. 26 

6 Επενδυτικό πλάνο ................................................................................................................ 27 

6.1 Χρονοδιάγραμμα ........................................................................................................ 27 

6.2 Βαθμολογία επενδυτικού πλάνου .............................................................................. 28 

7 Οικονομικό Πλάνο ............................................................................................................... 29 

7.1 Πρώτο έτος λειτουργίας .............................................................................................. 29 

7.1.1 Περιγραφή ............................................................................................................... 29 

7.1.2 Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, ανάλυση Χρηματοροής............................... 32 

7.1.3 Διάγραμμα εξόδων ................................................................................................. 35 

7.1.4 Παραγωγή και πωλήσεις προϊόντων ...................................................................... 35 

7.1.5 Χρηματοοικονομικοί δείκτες .................................................................................. 37 

7.1.6 Ανάλυση ευαισθησίας ............................................................................................ 38 

7.2 Δεύτερο έτος λειτουργίας ........................................................................................... 41 

7.2.1 Περιγραφή ............................................................................................................... 41 

7.2.2 Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, χρηματοροή ................................................ 43 

7.2.3 Διαγράμματα εσόδων και εξόδων .......................................................................... 45 

7.2.4 Παραγωγή και πωλήσεις προϊόντων ...................................................................... 46 

7.2.5 Χρηματοοικονομικοί δείκτες .................................................................................. 47 

7.2.6 Ανάλυση ευαισθησίας ............................................................................................ 48 

7.3 Τρίτο έτος λειτουργίας ................................................................................................ 51 

7.3.1 Περιγραφή ............................................................................................................... 51 

7.3.2 Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, χρηματοροή ................................................ 53 



FlyPhone Technologies Business Plan 2013-2015 Φεβρουάριος 2013 

 3 

7.3.3 Διαγράμματα εσόδων και εξόδων .......................................................................... 56 

7.3.4 Παραγωγή προϊόντων - πωλήσεις προϊόντων ........................................................ 57 

7.3.5 Χρηματοοικονομικοί δείκτες .................................................................................. 58 

7.3.6 Ανάλυση ευαισθησίας ............................................................................................ 58 

8 Αξιολόγηση επενδυτικού πλάνου ........................................................................................ 61 

9 Βιβλιογραφία ....................................................................................................................... 63 

 



FlyPhone Technologies Business Plan 2013-2015 Φεβρουάριος 2013 

 4 

 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Mια ομάδα έξι επιστημόνων – δύο Μηχανολόγοι Μηχανικοί, τρεις Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 

και ένας ειδικός στο Βιομηχανικό Σχεδιασμό – ολοκληρώσαμε στα πλαίσια ερευνητικού 

προγράμματος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το σχεδιασμό και την 

κατασκευή ενός ιπτάμενου τηλεκατευθυνόμενου ρομποτικού μηχανισμού, ο οποίος κινείται 

και καθοδηγείται με τη βοήθεια τεσσάρων ελίκων (quadrotor). 

 

Εικόνα 1: Quadrotor 

 

 

Αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά αποτελούν το πολύ χαμηλό βάρος και ο ελάχιστος όγκος του 

μηχανισμού. Ο έλεγχος της πτήσης γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού από υπολογιστή ή 

smartphone.  

Το τεχνικό πλεονέκτημα του συστήματος που αναπτύχθηκε, έναντι αντίστοιχων μηχανισμών, 

έγκειται στα συστήματα βέλτιστου ελέγχου που σχεδιάστηκαν, τα οποία συνεργαζόμενα με 

κατάλληλες μετρητικές διατάξεις προσδίδουν ιδιαίτερη ευστάθεια στο ελικόπτερο, όχι μόνο 

όταν αυτό βρίσκεται ακίνητο στον αέρα αλλά και κατά την διάρκεια της πτήσης (γενικά, ο 

έλεγχος τέτοιων ελικόπτερων εμφανίζει ιδιαίτερες δυσκολίες καθώς το χαμηλό βάρος τα 

καθιστά ασταθή στον άνεμο).  
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Ο συνδυασμός του πλεονεκτήματος αυτού του ελικόπτερου με τις λειτουργίες ενός «έξυπνου 

τηλεφώνου», αυξάνει στο μέγιστο τις δυνατότητες που προσφέρονται στον χρήστη, καθώς με 

την προσαρμογή ενός κοινού smartphone πάνω στο μηχανισμό και την εγκατάσταση στο 

κινητό ειδικής εφαρμογής, ο ιπτάμενος μηχανισμός μπορεί να αξιοποιηθεί για διάφορες 

εφαρμογές όπως η λήψη ποιοτικών εναέριων φωτογραφιών ή βίντεο με τη χρήση της 

κάμερας του κινητού και η διενέργεια μετρήσεων διαφόρων φυσικών μεγεθών με την 

προσαρμογή στο smartphone ειδικών αισθητήρων διαθέσιμων ήδη στη αγορά (όπως για τη 

μέτρηση ρύπων). Μπορεί έτσι να βρει άμεσα χρήση από επαγγελματίες ή ερασιτέχνες 

φωτογράφους και σκηνοθέτες, από ομάδες διάσωσης και φύλαξης και από επιστήμονες. 

Βασική επιτυχία της ομάδας ήταν ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή του προτύπου 

αυτού ιπτάμενου μηχανισμού χρησιμοποιώντας οικονομικά υλικά και μηχανουργικές 

κατεργασίες με την αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από το πανεπιστήμιο. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα, ο σχεδιασμός του προϊόντος να είναι βελτιστοποιημένος για την μαζική 

παραγωγή του και μάλιστα με συμβατικά μέσα (δεν χρησιμοποίηθηκαν εξελιγμένα υλικά και 

μέσα παραγωγής που αυξάνουν πολύ το κόστος παραγωγής και αντενδείκνυνται για μαζική 

παραγωγή), σε αντίθεση με αντίστοιχες προσπάθειες άλλων ερευνητικών ομάδων σε 

παγκόσμια εμβέλεια. 

Αναγνωρίζοντας τους νέους ορίζοντες που ανοίγονται με την εμπορική εκμετάλλευση της 

ιδέας, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη σύσταση της εταιρίας FlyPhone Technologies Α.Ε. 

και το σχεδιασμό παραγωγικής μονάδας για τη μαζική παραγωγή του FlyPhone και τη 

διάθεσή του στην αγορά. Το παρόν Επιχειρηματικό Πλάνο εξετάζει τη βιωσιμότητα της 

επιχείρησης και κάνει μια πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών, για τα τρία πρώτα έτη 

λειτουργίας, από την ίδρυσής της. 

 

1.2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ  (EXECUTIVE SUMMARY) 

Η σύσταση της εταιρίας FlyPhone Technologies θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2013, θα έχει την 

εταιρική μορφή Α.Ε. και αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου μια εβδομάδα μετά την έναρξη 

των απαραίτητων διαδικασιών. Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου Ανώνυμης 

Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς 

καταβληθέν κατά τη σύσταση της εταιρίας [1]. 

Διοικητική διάρθρωση, μέτοχοι 

Η σύσταση της εταιρίας γίνεται από 6 μετόχους (ιδρυτές), δύο μηχανολόγους, τρεις 

ηλεκτρολόγους μηχανικούς και ένα σχεδιαστή (βιομηχανικός σχεδιασμός). Οι συμμετοχή στις 

μετοχές παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1: Μέτοχοι της εταιρίας 

Μέτοχοι Ποσοστό συμμετοχής επί των μετοχών 

Στεφανής Ιωάννης, 
Χαραλαμπίδου Ελισάβετ - Αναστασία  

(Μηχ. Μηχ.) 
20% έκαστος 

Καραγεωργίου Μαρία, 
Παπανικολάου Ευτύχιος, 

Χρήστου Θεόδωρος 
 (Ηλ. Μηχ.) 

15% έκαστος 

Χατζηγιάννης Κωνσταντίνος 
 (Β. Σχεδ.) 

15% 

 

Τοποθεσία 

Ως αρχική τοποθεσία της επιχείρησης επιλέχθηκε η ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, η οποία 

αξιολογήθηκε ως η καταλληλότερη θέση στον Ελλαδικό χώρο για την εγκατάσταση της 

παραγωγικής μονάδας. 

Σκοπός 

Με την ίδρυση της εταιρίας μας, προσφέρουμε σε πλήθος χρηστών τη διευκόλυνση της 

καθημερινότητάς τους και νέους ορίζοντες δημιουργικότητας μέσω καινοτόμων προϊόντων. 

Στόχος 

Στόχος της σύστασης της εταιρίας αποτελεί η εδραίωση του ονόματός μας στην αγορά 

φωτογραφικού εξοπλισμού, ως μία καινοτόμα, αξιόπιστη επιχείρηση που βρίσκεται κοντά 

στον πελάτη και προσφέρει ποιοτικές λύσεις, φιλικές προς το περιβάλλον.  

Όραμα 

Το όραμά μας είναι η καταξίωση της εταιρίας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και η 

σύνδεση του ονόματός μας με τις έννοιες της ποιότητας, αξιοπιστίας και της βιώσιμης 

ανάπτυξης. Επίσης μέσω αυτού επιθυμούμε να συνδεθεί και το όνομα της Ελλάδας με την 

ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων τεχνολογίας αιχμής. Οραματιζόμαστε τη διάδοση στη 

νεολαία της Ελλάδας των αξιών της επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας και της γνώσης. 

Θέλουμε να ενθαρρύνουμε γυμνάσια, λύκεια και τμήματα πανεπιστημίων να οργανώνουν 

εκπαιδευτικές εκδρομές με διαδραστικό χαρακτήρα στις εγκαταστάσεις μας. Οι νέοι θα 

ενημερώνονται για την διαδικασία του σχεδιασμού νέου προϊόντος και την διαδικασία 

παραγωγής και θα παρακινούνται να συμμετάσχουν στην παραγωγική διαδικασία. Επίσης 

μαθητές λυκείων και φοιτητές των σχετικών τμημάτων θα καλούνται να συμμετέχουν σε 

διαγωνισμούς προγραμματισμού και σχεδιασμού με έπαθλα το προϊόν της εταιρίας και 

θέσεις για πρακτική άσκηση. Motto της δράσης αυτής θα είναι η φράση «change happens – 

be part of it». 

Στόχος του business plan 
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Σκοπός της σύνταξης αυτού του Επιχειρηματικού Πλάνου είναι η επιδίωξη χρηματοδότησης 

από τις ελληνικές τράπεζες και επιδότησης από το ελληνικό κράτος μέσω του προγράμματος 

ΠΕΠ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) για την «Ενίσχυση 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, 

Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών» [2]. 

Το παρόν Business Plan και κυρίως τα εκτιμώμενα οικονομικά στοιχεία, αφορούν στα τρία 

πρώτα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης. 

 

2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

2.1 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

2.1.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

Οι ιδρυτές της επιχείρησης FlyPhone Technologies A.E., θα αποτελούν και τους μετόχους της, 

με ανάλογη συμμετοχή του καθενός στο αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται για τη σύσταση της 

επιχείρησης. Το συνολικό ποσό του αρχικού κεφαλαίου που θα συγκεντρωθεί από τους έξι 

μετόχους για τη σύστασή της ανέρχεται σε 78.000€. Με αυτό το ποσό θα καλυφθούν οι 

αρχικές ανάγκες της επιχείρησης για την εξασφάλιση δανεισμού και κεφαλαίου κίνησης. Τα 

ιδρυτικά μέλη θα συνεδριάζουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε φορά που πρέπει να 

ληφθούν αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν την επιχείρηση και η απόφαση θα 

λαμβάνεται με την πλειοψηφία των ψήφων. Βασική αρμοδιότητα το Διοικητικού Συμβουλίου 

είναι η εκλογή του Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή (CEO) της εταιρίας, ο οποίος αναλαμβάνει 

το management της εταιρίας. 

 

2.1.2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  

Η χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου θα γίνει με τη βοήθεια κρατικής επιχορήγησης 

μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) για την «Ενίσχυση 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, 

Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών». Το ύψος της επένδυσης για το οποίο επιδιώκεται 

επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 170.630€ και αφορά επενδύσεις σε εξοπλισμό οι οποίες 

περιγράφονται αναλυτικά στην §2.5 και §7.1.1. Για την περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας 

επιδοτείται το 50% της επένδυσης [3], που αντιστοιχεί στο ποσό των 85.315€ . Το 25% της 

επένδυσης θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια (42.657,50€) και το υπόλοιπο 25% (42.657,50€) 

επιδιώκεται να καλυφθεί με δάνειο από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 

(ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) με επιτόκιο 4% [4]. 

Το αρχικό απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης θα καλυφθεί από τα ίδια κεφάλαια με τη σύσταση 

της επιχείρησης (απομένουν μετά το επενδυόμενο κεφάλαιο 78.000-42.657,50=35.342,50€). 
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Το ελάχιστο απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο κίνησης, υπολογίστηκε από το εκτιμώμενο ύψος 

των λειτουργικών εξόδων της εταιρίας των πρώτων 10 μηνών, για την κάλυψη των οποίων 

είναι απαραίτητο. Η εγκατάσταση του παραγωγικού εξοπλισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί 

τον Ιούλιο και η έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας θα γίνει τον Αύγουστο. Έτσι το προϊόν 

θα είναι έτοιμο για διάθεση στην αγορά το Σεπτέμβριο. 

 

2.2 ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ  

Το FlyPhone είναι ένα quadrotor (τηλεκατευθυνόμενο ελικόπτερο με τέσσερεις ρότορες) το 

οποίο δίνει τη δυνατότητα στήριξης ενός smartphone στον σκελετό του. Το προϊόν αποτελεί 

μια ολοκληρωμένη και οικονομική λύση για τον ερασιτέχνη, τον επαγγελματία φωτογράφο ή 

κινηματογραφιστή. Ταυτόχρονα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για δημόσιες υπηρεσίες 

όπως η πυροσβεστική, ομάδες διάσωσης και ασφάλειας, ακόμη και για επιστήμονες με την 

διευκόλυνση της διεξαγωγής μετρήσεων μέσω αισθητήρων συνδεδεμένων στο smartphone.  

Ενδεικτικά, και για να γίνει κατανοητή η χρησιμότητα του προϊόντος, αξίζει να αναφερθεί ότι 

κατά τη χρήση του από φωτογράφους ή κινηματογραφιστές – που αποτελούν το target group 

του προϊόντος – επιτρέπει λήψεις (πχ από υψόμετρο έως 30 μέτρα, ή από δυσπρόσιτα 

σημεία, ακόμα και υπό κίνηση) οι οποίες μέχρι τώρα ήταν αδύνατες χωρίς ιδιαίτερα ακριβό 

εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει ασφάλεια και ευελιξία στη χρήση. Εναλλακτικά 

δίνει τη δυνατότητα στο φωτογράφο ή κινηματογραφιστή να αποκτήσει πολύ γρήγορα και 

εύκολα, μια αρχική ιδέα των λήψεων που μπορούν να γίνουν σε δεδομένα μέρη από 

διαφορετικές θέσεις, πριν την εγκατάσταση του ειδικού επαγγελματικού εξοπλισμού που 

χαρακτηρίζεται από μεγάλο βάρος και δυσκολία στο στήσιμο (πολλές φορές για το στήσιμο 

τέτοιου εξοπλισμού απαιτείται ειδικό προσωπικό). 

Η εταιρία μας θα δραστηριοποιηθεί στο σχεδιασμό, την παραγωγή και τη συναρμολόγηση 

του τελικού προϊόντος και των παρεμφερών εξαρτημάτων, καθώς και στην ανάπτυξη του 

λογισμικού που το συνοδεύει. Το προϊόν θα διατίθεται στην παγκόσμια αγορά μέσω του 

ηλεκτρονικού μας καταστήματος flyphone.com/shop καθώς και μέσω άλλων μεγάλων 

φυσικών ή ηλεκτρονικών καταστημάτων εξοπλισμού. Οι πελάτες μπορούν να ενημερωθούν 

πλήρως για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, μέσω της ιστοσελίδας flyphone.com, και 

εφόσον το επιθυμούν να το παραγγείλουν άμεσα. Η εταιρία αναλαμβάνει την πλήρη τεχνική 

υποστήριξη του προϊόντος (hardware και software) και στοχεύει στην διατήρηση σχέσης 

συνεργασίας με τον πελάτη έτσι ώστε μέσω της διαδικασία ανατροφοδότησης (feedback) να 

προβαίνει σε συνεχή βελτίωση του προϊόντος σύμφωνα με τις ανάγκες του καταναλωτή. Ο 

πελάτης θα μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης του 

προϊόντος και να θέσει ειδική πραγαγγελία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του. 

 

2.2.1 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
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 Χαρακτηριστικά: το προϊόν προσφέρει νέες δυνατότητες στον φωτογράφο (κίνηση στον 

τρισδιάστατο χώρο, προσέγγιση δυσπρόσιτων περιοχών κτλ). 

 Οικονομία: υψηλό οικονομικό όφελος σε σχέση με συμβατικό εξοπλισμό που καλύπτει 

αντίστοιχες ανάγκες. 

 Ασφάλεια: ασφάλεια για το χρήστη δεδομένου του ότι ο χειρισμός γίνεται από το 

έδαφος, καθώς και για το smartphone το οποίο παραμένει προστατευμένο μέσα σε 

ειδική θήκη στήριξης. Υπάρχει λειτουργία αποφυγής σύγκρουσης με εμπόδια. 

 Πρωτοτυπία: μοναδικό προϊόν ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τιμή, σε μαζική 

παραγωγή. Παρότι στην αγορά διατίθενται διάφορα ιπτάμενα ελικόπτερα τεσσάρων 

ροτόρων, έως τώρα δεν έχουν παρατηρηθεί αντίστοιχες ολοκληρωμένες προσπάθειες 

για την κατασκευή ενός μηχανισμού ο οποίος να καλύπτει με βέλτιστο τρόπο πλήθος 

αναγκών όπως το FlyPhone με τη χρησιμοποίηση ενός smartphone. 

 Διάρκεια ζωής: στην περίπτωση που η χρήσιμοποίηση του FlyPhone αφορά στη λήψη 

φωτογραφιών και βίντεο, η δυνατότητα προσαρμογής ενός κοινού smartphone στο 

FlyPhone, σε αντίθεση με προϊόντα που έχουν ήδη προσαρμοσμένη κάμερα στον κορμό 

τους, είναι πλεονέκτημα. Η μέση διάρκεια ζωής ενός κινητού τηλεφώνου είναι 8 μήνες, 

ενώ μία φωτογραφική κάμερα απαξιώνεται σε χρονικό διάστημα περίπου 2 ετών. Με 

τη δυνατότητα προσαρμογής του κινητού τηλεφώνου στο FlyPhone ο χρήστης θα 

μπορεί να προσαρμόζει στον κορμό του FlyPhone το τελευταίας τεχνολογίας 

smartphone του. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται αύξηση της διάρκειας ζωής του 

προϊόντος σε 4 χρόνια για τους φωτογράφους και τους κινηματογραφιστές. Αντίστοιχα, 

οι επιστήμονες θα μπορούν να εκμεταλλεύονται τους τελευταίας τεχνολογίας 

αισθητήρες μετρήσεων που είναι συνήθως διαθέσιμοι από τα νέα smartphone. 

 Ευελιξία: Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το smartphone της επιλογής του στο 

προϊόν. Είναι γεγονός ότι οι δυνατότητες μίας κάμερας δεν μπορούν να καλύψουν όλο 

το δυνατό εύρος εφαρμογών. Έτσι ο χρήστης επιλέγει ένα smartphone ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά της κάμεράς του και εμείς του προσφέρουμε τη δυνατότητα λήψης 

εναέριων φωτογραφιών ανεξάρτητα από την επιλογή του smartphone. Επίσης, μπορεί 

να θέσει ειδική παραγγελία ώστε το προϊόν να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του (όπως 

στην περίπτωση των επιστημόνων και ερευνητών). 

 

2.2.2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ  

 Φιλικό προς τον χρήστη: απλότητα στη χρήση, μικρές απαιτήσεις συντήρησης. 

 Ευελιξία στο χειρισμό: πολλές δυνατότητες ως προς τη συσκευή τηλεχειρισμού (Η/Υ, 

smartphone κτλ) και ως προς τις δυνατότητες τηλεχειρισμού (χειροκίνητος 

τηλεχειρισμός, προκαθορισμένη τροχιά κίνησης κτλ). 

 Εύρος δυνατοτήτων χρήσης: το εύρος εφαρμογών περιορίζεται μόνο από το πλήθος 

των σχετικών διαθέσιμων application για τα σύγχρονα smartphone, στην περίπτωση της 

χρησιμοποίησης του FlyPhone για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο. Χαρακτηριστικά 

αναφέρονται οι δημοφιλείς εφαρμογές camera+, instagram και cinemagram. 

 Φιλικό προς το περιβάλλον: Το μεγαλύτερο ποσοστό της κατασκευής αποτελείται 

ελαφρά μέταλλα, κυρίως αλουμίνιο. Έτσι το προϊόν μπορεί να ανακυκλωθεί σε πολύ 
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μεγάλο ποσοστό. Επίσης προσαρμοσμένες φωτοβολταϊκές κυψέλες αυξάνουν 

σημαντικά την αυτονομία του προϊόντος και η απαίτηση σε μεγάλες βαριές μπαταρίες 

ελαχιστοποιείται. Οι μπαταρίες φορτίζονται μέσω των φωτοβολταϊκών κυψελών, και 

δίνουν αυτονομία στο προϊόν όταν δεν υπάρχει επαρκής ηλιοφάνεια και κατά τις 

νυχτερινές πτήσεις. 

 Αντοχή: Το FlyPhone έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει μεγάλη αντοχή σε θερμικά φορτία, 

κάτι που το καθιστά ικανό για χρησιμοποίησή του από πυροσβεστικές υπηρεσίες σε 

σχετικά αντίξοες συνθήκες, πάντα από μια απόσταση ασφαλείας. Οι συνθήκες της 

ατμόσφαιρας μπορούν να μετρηθούν και να αξιολογηθούν έτσι ώστε το FlyPhone να 

μην πλησιάσει περιοχές όταν οι συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία ή παρουσία καπνού) δεν 

το επιτρέπουν. Επίσης, το FlyPhone είναι σε θέση να αναγνωρίζει εμπόδια και να τα 

αποφεύγει. Η προσγείωση και απογείωση γίνεται αυτόματα για την αποφυγή 

εσφαλμένων κινήσεων από τον χειριστή. 

 

2.2.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το FlyPhone θα πωλείται σε μια έκδοση από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών, ενώ όταν 

μελλοντικά γίνει η κυκλοφορία βελτιωμένων εκδόσεων, θα διατίθενται προς πώληση τα 

παλαιότερα μοντέλα σε προνομιακές τιμές, εφόσον σε αυτά δεν έχουν παρουσιαστεί τυχόν 

αστοχίες. Η πρόταση αγοράς θα περιλαμβάνει: 

 Το τηλεχειριζόμενο – από Η/Υ ή άλλο smartphone quadrotor «FlyPhone» με ειδική θήκη 

προσαρμογής του smartphone, το οποίο θα εκτελεί φωτογραφικές λήψεις, 

βιντεοσκόπηση, μετρήσεις και άλλες λειτουργίες. Το quadrotor θα λειτουργεί με 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία πτήσης 8h. Η φόρτιση της μπαταρίας 

μπορεί να γίνεται τόσο μέσω των φωτοβολταϊκών κυψελών (φόρτιση σε 3h), όσο και 

μέσω του φορτιστή που παρέχεται (φόρτιση σε 45min). 

 Οδηγό γρήγορης εκκίνησης και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που σχετίζονται με την 

ασφάλεια του προϊόντος. 

 Εγγύηση 24 μηνών (προδιαγραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 Δωρεάν υποστήριξη μέσω διαδικτύου για επιπλέον 2 χρόνια. 

Στόχος του λογισμικού τηλεχειρισμού του quadrotor από φορητό Η/Υ ή smartphone είναι να 

επιτρέπει τον έλεγχο της κίνησης του quadrotor και τον έλεγχο της κάμερας του 

προσαρμοσμένου σε αυτό smartphone. Το λογισμικό τηλεχειρισμού και η εφαρμογή του 

smartphone θα είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του προϊόντος (flyphone.com) με την 

υποβολή του σειριακού κωδικού του προϊόντος. 

Η προετοιμασία του FlyPhone για πτήση δε διαρκεί πάνω από ένα λεπτό και περιλαμβάνει: 

 Την προσαρμογή του smartphone στη θήκη του quadrotor και σύνδεση του μέσω 

καλωδίου USB. Η ειδική εφαρμογή (application) ανοίγει μόλις συνδεθεί το καλώδιο και 

μπορεί να λειτουργήσει με την οθόνη κλειδωμένη για εξοικονόμιση μπαταρίας. 

 Εκκίνηση από Η/Υ ή άλλο smartphone της εφαρμογής τηλεχειρισμού και επιλογή 

παραμέτρων. 
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2.3 Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Η τοποθεσία που εκλέχθηκε ως έδρα της επιχείρησης είναι η Βιομηχανική Περιοχή 

Θεσσαλονίκης. Είναι ικανοποιητικός κόμβος logistics για τη Ν.Α. Ευρώπη, προσφέροντας έτσι 

δυνατότητα άμεσης αποστολής του προϊόντος στον πελάτη μέσω διεθνών μεταφορικών 

εταιριών. 

Η πόλη διαθέτει Πανεπιστήμιο (Πολυτεχνική Σχολή και Τμήμα Πληροφορικής), καλύπτει 

επομένως τις ανάγκες της επιχείρησης σε κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και 

έρευνα. Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο δεν συνεπάγεται αυξημένα έξοδα που αφορούν 

στην ενίσχυση ερευνητικών προγραμμάτων. 

Υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης επαγγελματικού χώρου με λογικό κόστος μίσθωσης, έως 

ότου εδραιωθεί η θέση της εταιρίας ανάμεσα στον ανταγωνισμό ώστε να κριθεί σκόπιμο το 

χτίσιμο ιδίων εγκαταστάσεων. Δεν τίθεται θέμα εύκολης πρόσβασης στην τοποθεσία με τα 

μέσα μαζικής συγκοινωνίας παρά μόνο στις εταιρίες μεταφοράς. Η ΒΙ.ΠΕ.Θ βρίσκεται κοντά 

στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών με άμεση πρόσβαση στο λιμάνι και το αεροδρόμιο 

Θεσσαλονίκης, και πολύ κοντά στις αποθήκες μεταφορικών εταιριών στη Θεσσαλονίκη καθώς 

και πιθανών προμηθευτών για την υπεργολαβία εξαρτημάτων και ημιέτοιμων προϊόντων. 

Ο στεγασμένος χώρος των εγκαταστάσεων της επιχείρησης που επιλέχθηκε για ενοικίαση 

(σύνολική επιφάνεια 410 τμ) αποτελείται από: 

 χώρο αποθήκευσης ημιέτοιμων και πρώτων υλών (60τμ) 

 χώρο παραγωγής εξαρτημάτων (100τμ) 

 χώρο συναρμολόγησης - ποιοτικού ελέγχου, δοκιμών και συσκευασίας (100τμ) 

 γραφεία ανάπτυξης λογισμικού και management εταιρείας (50τμ) 

 χώρο αποθήκευσης έτοιμων προϊόντων (100τμ) 

Το κόστος μηνιαίας μίσθωσης εργοστασιακού χώρου (οικόπεδο και στεγασμένος χώρος) 

ανέρχεται για τον πρώτο χρόνο σε 3.000€. 

 

2.4 Η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ  

Ο σχεδιασμός της παραγωγικής μονάδας έχει γίνει για μέγιστη δυναμικότητα παραγωγής 200 

quadrotor/μήνα (1 βάρδια). Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ζήτησης, απαιτείται 

δυναμικότητα παραγωγής 100 quadrotor/μήνα. Παρ’ όλα αυτά, κρίθηκε απαραίτητος ο 

σχεδιασμός με μεγαλύτερη δυναμικότητα για να υπάρχει η δυνατότητα ικανοποίησης 

αυξημένης ζήτησης και για να μπορεί σταδιακά να προσαρμοστεί η παραγωγή σε μοντέλα JIT 

(Just-In-Time). 

Στη διάρκεια των δύο πρώτων ετών λειτουργίας, η παραγωγή και η συναρμολόγηση θα 

εκτελείται από τους ιδρυτές και μετόχους της επιχείρησης. Ο ρυθμός παραγωγής του 
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προϊόντος στην αρχή της λειτουργίας της επιχείρησης θα είναι σταθερός, στη συνέχεια όμως 

θα γίνει προσπάθεια προσαρμογής της παραγωγής με βάση μοντέλα JIT (Just-In-Time) 

σύμφωνα με τα οποία ο ρυθμός παραγωγής των προϊόντων ακολουθεί την ζήτηση, και δεν 

διατηρείται απόθεμα έτοιμου προϊόντος. Αυτό θα μειώσει σημαντικά το απαιτούμενο 

κεφάλαιο κίνησης τους μήνες κατά τους οποίους η ζήτηση είναι χαμηλή. 

Με την είσοδο του νέου βελτιωμένου μοντέλου FlyPhone 2 (μετά από δύο χρόνια 

κυκλοφορίας του FlyPhone1), στόχος είναι ο διπλασιασμός της δυναμικότητας σε 400 

quadrotor/μήνα (θα χρησιμοποιηθεί η ίδια παραγωγική μονάδα και θα προσληφθεί τεχνικό 

προσωπικό για την παραγωγή των εξαρτημάτων και συναρμολόγηση των προϊόντων σε δύο 

βάρδιες). 

 

2.5 Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Για τον εξοπλισμό της επιχείρησης θα κατατεθεί αίτημα για επιδότηση από το Ελληνικό 

Κράτος μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Η επένδυση σε εξοπλισμό περιγράφεται στον Πίνακα 

2 και περιλαμβάνει αγορά λογισμικού και ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανολογικού 

εξοπλισμού, εξοπλισμού ελέγχου ποιότητας και εξοπλισμό συναρμολόγησης των προϊόντων 

και αποθήκευσης ημιέτοιμων, πρώτων υλών, εργαλείων και έτοιμων προϊόντων, και τον 

εξοπλισμό γραφείου. 

Πίνακας 2: Αρχική επένδυση σε εξοπλισμό 

Ανάλυση Παγίων       

  
Μονάδα Κόστος/Μον. Σ. Κόστος 

Hardware & Software       

 
CAD (UGS), 1 licence 1 28.000 € 28.000 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
28.000 € 

     Manufacturing equipment       

 
Eργαλειομηχανές 1 85.000 € 85.000 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
85.000 € 

     Quality management       

 
Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου 1 30.500 € 30.500 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
30.500 € 

     Εξοπλισμός Γραφείου       

 
Γραφεία Προσωπικού 5 380 € 1.900 € 

 
Καρέκλες Γραφείου 5 180 € 900 € 

 
Καρέκλες επισκεπτών 5 110 € 550 € 

 
Τραπέζι συνεδριάσεων 1 1.090 € 1.090 € 

 
Καρέκλες συνεδριάσεων 6 110 € 660 € 

 
Ντουλάπες αρχειοθέτησης 4 220 € 880 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
5.980 € 
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     Hardware & Software       

 
Η/Υ HP Workstations 5 1.200 € 6.000 € 

 
Software εμπ. διαχ. (Κεφάλαιο Start, Altec) 1 1.390 € 1.390 € 

 
Εκτυπωτής (Print Server XEROX) 1 730 € 730 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
8.120 € 

     Assembly       

 
Πάγκοι συναρμολόγησης και συσκευασίας 3 970 € 2.910 € 

 
Εργαλεία 1 290 € 290 € 

 
Iδιοσυσκευές 1 1.980 € 1.980 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
5.180 € 

     Αποθήκη       

 
Ράφια αποθήκευσης 3 1.690 € 5.070 € 

 
Εργαλειοθήκες 1 780 € 780 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
5.850 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 
  

168.630 € 

 

2.6 SWOT ΑNALYSIS – INTERNAL 

Κάθε επιχείρηση είναι σημαντικό να έχει επίγνωση των δυνατών αλλά και των αδύναμων 

σημείων της. Η ανάλυση SWOT αποτελεί πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του επιχειρηματία 

και είναι σημαντικό να ανανεώνεται σε ετήσια βάση. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στη 

συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης των δυνατών σημείων του εσωτρερικού περιβάλλοντος 

της επιχείρησης με ταυτόχρονη εξασθένιση των αδυναμιών. 

Η ανάλυση SWOT του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης μας παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 3. 

Πίνακας 3: SWOT Analysis – Strengths & Weaknesses 

Strengths Weaknesses 

Καινοτόμο προϊόν σε παγκόσμια 
εμβέλεια 

Δεν υπάρχει προγενέστερο παράδειγμα 
στον τομέα 

Επιστημονικό προσωπικό με εύρος 
γνώσεων, αφοσίωση στην πρόοδο και 

την καινοτομία 

Απειρία των εταίρων σε παρόμοιες 
δράσεις 

startup culture (tech, μικρή ομάδα co-
founders, feedback από την κοινότητα) 

Άγνωστο brand name της εταιρίας 

Μικρά απαιτούμενα κεφάλαια  
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3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

3.1 Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ  

Παρακάτω περιγράφονται οι κατηγορίες των δυνητικών καταναλωτών του προϊόντος, και οι 

εκτιμήσεις της εταιρίας σχετικά με τη συμμετοχή της κάθε κατηγορίας στο συνολικό όγκο 

πωλήσεων. Οι εκτιμήσεις αυτές έγιναν με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν για την 

πορεία αντίστοιχων gadget υψηλής τεχνολογίας και αφορούν στις αναπτυγμένες χώρες του 

δυτικού κόσμου. Εδώ είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η διενέργεια εύστοχων προβλέψεων 

για την πορεία ενός νέου προϊόντος είναι εκ φύσεως δύσκολη, ιδιαίτερα όταν το προϊόν αυτό 

είναι καινοτόμο. Αυτό οφείλεται στη δυσκολία πρόβλεψης της συμπεριφοράς του 

καταναλωτή απένταντι σε προϊόντα τεχνολογίας αιχμής. Γι’ αυτό το λόγο η έρευνα αγοράς και 

η πρόβλεψη της ζήτησης έγινε με βάση συντηριτικών κριτιρίων και ο σχεδιασμός της 

παραγωγής έγινε για υψηλότερη από την προβλεπόμενη ζήτηση ώστε να μπορεί να καλυφθεί 

αυξημένη ζήτηση του προϊόντος. 

Το target group του προϊόντος συμπεριλαμβάνει τις εξής ομάδες καταλανωτών: 

Ερασιτέχνες φωτογράφοι / κινηματογραφιστές 

Εκτιμάται ότι θα αποτελούν περίπου το 40% του αγοραστικού κοινού. Επιλέγουν το 

προϊόν λόγω της πολύ καλής σχέσης τιμής/απόδοσης, της ευκολίας στη χρήση σε 

συνδιασμό με τη δημοτικότητα αντίστοιχων gadget (cool effect). 

Επαγγελματίες φωτογράφοι / παραγωγοί ταινιών 

Εκτιμάται ότι περίπου το 20% του αγοραστικού κοινού θα είναι επαγγελματίες 

φωτογράφοι. Το προϊόν είναι γι’ αυτούς μια entry-level επιλογή. Εκμεταλλεύονται 

κυρίως τη φορητότητα – δε χρειάζεται να μεταφέρουν μαζί τους ογκώδη εξοπλισμό για 

ειδικές λήψεις – και τις καινοτόμες δυνατότητες που προσφέρει σε σχέση με τον 

υπάρχων συμβατικό εξοπλισμό. Οι κάμερες των smartphone μπορούν πλέον να 

καταγράφουν υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες και βίντεο. Στο προϊόν προβλέπεται η 

δυνατότητα στερέωσης των δημοφιλέστερων smartphone μέσα σε ειδικά σχεδιασμένη 

προστατευτική θήκη. 

Όσο για τους επαγγελματίες παραγωγούς ταινιών, εκτιμάται ότι θα αποτελούν περίπου 

το 5% του αγοραστικού κοινού. Το προϊόν μπορεί να τους προσφέρει αυξημένη 

ευελιξία ως προς τις δοκιμαστικές λήψεις με διάφορες οπτικές γωνίες και φωτισμούς, 

πριν τη συναρμολόγηση του ειδικού εξοπλισμού που θα αναλάβει την τελική, υψηλής 

ποιότητας λήψη. Αυτό προσφέρει εξοικονόμιση χρόνου και πόρων. 

Ομάδες διάσωσης, πυροσβέστες, δημόσιες υπηρεσίες 

Εκτιμάται ότι θα αποτελούν το 15% του αγοραστικού κοινού. Έχουν πολύ 

εξειδικευμένες ανάγκες, δεν υπάρχει όμως διαθέσιμος αντίστοιχος εξοπλισμός που να 

καλύπτει σήμερα αυτή την εφαρμογή ή το κόστος του είναι πιο ακριβό. Ο σχεδιασμός 
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είναι ιδανικός για να αντέχει σε αντίξοες συνθήκες, σε εφαρμογές υψηλών 

απαιτήσεων. 

Επιστήμονες και ερευνητές 

Εκτιμάται ότι θα αποτελούν το 20% του αγοραστικού κοινού. Το FlyPhone μπορεί να 

βοηθήσει σε μετρήσεις με τη χρήσιμοποίηση αισθητήρων οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε 

μεγάλο πλήθος στην αγορά και οι οποίοι μπορούν να συνδεθούν πάνω στο FlyPhone. 

Με αυτό τον τρόπο γίνεται δυνατή η παρακολούθηση και καταγραφή πειραμάτων. 

Γράφημα 1: Πρόβλεψη κατανομής πωλήσεων ανά target group 

 

 

3.2 Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

Μέχρι τώρα δεν υπάρχει άλλη εμπορικά ολοκληρωμένη λύση που να στοχεύει στην κάλυψη 

των παραπάνω περιγραφόμενων αναγκών όπως το FlyPhone, δηλαδή στο σχεδιασμό μιας 

πλατφόρμας η οποία μπορεί να διευρίνει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες χρήσιμοποίησης 

ενός υπτάμενου ελικοπτέρου με τέσσερεις ρότορες, όταν συνεργάζεται με ένα smartphone. 

Τα διαθέσιμα στην αγορά εξαρτήματα με τα οποία ένας ερασιτέχνης θα μπορούσε να 

προσαρμόσει μια φωτογραφική μηχανή πάνω σε ένα τηλεκατευθυνόμενο quadrotor 

αποτελούν μια εναλλακτική λύση για τον καταναλωτή, όμως δεν προσφέρουν τις δυνατότητες 

που παρέχονται από το ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό της εταιρίας μας. Επίσης τέτοιες 

προσαρμογές απαιτούν τεχνικές γνώσεις. Αυτό έχει έως τώρα υλοποιηθεί μόνο από 

ερασιτέχνες (συχνά για επιστημονικές εφαρμογές), δεν έχει αξιοποιηθεί εμπορικά σε 

μεγαλύτερη κλίμακα, και απέχει φυσικά πολύ από μια ολοκληρωμένη λύση. Το κόστος αυτής 

της εναλλακτικής είναι συγκρίσιμο με το κόστος του FlyPhone, έτσι ο χρήστης δεν 

επιβαρύνεται με αυξημένο κόστος όταν επιλέξει το FlyPhone. 

Άλλες εναλλακτικές αποτελούν υπάρχουσες υλοποιήσεις όπως το AR Drone, οι οποίες 

αφορούν στο ίδιο target group, και διαθέτουν ενσωματωμένη κάμερα στον κορμό τους. Γι’ 

αυτό το λόγο θεωρούμε ότι περιορίζουν κατά πολύ το εύρος των δυνατοτήτων καθώς δεν 
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δίνεται η δυνατότητα επιλογής της κάμερας στο χρήστη. Επίσης η περιορισμένη διάρκεια 

ζωής της κάμερας περιορίζει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής. 

Ως πιθανοί ανταγωνιστές αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να θεωρηθούν εταιρίες που διαθέτουν 

αντίστοιχες λύσεις στην αγορά, εφόσον τέτοιες δεν υπάρχουν. Έως τώρα, οι ανάγκες στον 

τομέα της εναέριας φωτογράφισης και κινηματογράφησης – ο οποίος εκτιμάται ότι θα αφορά 

στο ήμισυ ή και παραπάνω των πωλήσεων – καλύπτονται ήδη μερικώς από υπάρχοντα είδη 

συμβατικού εξοπλισμού. Πρόκειται δηλαδή για εταιρίες που κατασκευάζουν εξοπλισμό που 

καλύπτει με διαφορετικό τρόπο τις ανάγκες για φωτογράφηση και λήψη βίντεο από 

δυσπρόσιτες γωνίες ή σε κίνηση. Ο ανταγωνιστικός αυτός εξοπλισμός αφορά συστήματα που 

επιτρέπουν λήψεις σε κίνηση ή από δυσπρόσιτες γωνίες όπως: 

 ράβδοι στερέωσης κάμερας: περιορισμένες δυνατότητες 

 σιδηρόδρομοι κίνησης κάμερας: καλής απόδοσης κατά τη λήψη αλλά περιορισμένοι σε 

μήκος διαδρομής και ευελιξία σε διαδρομές, συνδέονται δε με υψηλό κόστος και 

απαιτείται τεχνικό προσωπικό για την εγκατάστασή τους. 

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι αυτός ο εξοπλισμός απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες, και το 

κόστος του είναι αποτρεπτικό για χρησιμοποίηση από ερασιτέχνες. Επίσης δεν βρίσκει 

εφαρμογή σε ερευτνητικές δραστηριότητες. 

Ενδεικτικό του περιθωρίου καθιέρωσης και επιτυχίας του FlyPhone είναι ότι πλέον έχει 

διαμορφωθεί μεγάλη αγορά που αφορά σε gadget για smartphone. Για παράδειγμα, τα 

τελευταία τρία χρόνια έχει παρουσιαστεί ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση για smartphone mounts, 

δηλαδή για συστήματα στερέωσης του κινητού τηλεφώνου για τη χρήσιμοποίησή του ως 

φωτογραφική μηχανή (σταθερά με διάφορες γωνίες λήψης ή κινητά). 

Οι ανάγκες στα υπόλοιπα τμήματα αγοράς που αναφέρθηκαν (επιστήμονες, ομάδες 

διάσωσης και πυροσβεστική υπηρεσία κτλ) καλύπτονται σε ακόμη μικρότερο ποσοστό από 

υπάρχουσες λύσεις. Οι ελάχιστες υλοποιήσεις που έχουν παρουσιαστεί για την κάλυψή τους, 

έχουν ένα «ad-hoc» χαρακτήρα και δεν προκύπτει ότι θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε 

προϊόντα μαζικής παραγωγής. 

 

3.3 Η ΑΓΟΡΑ  

Το προϊόν απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά. Η εκτίμηση των ποσοστών πωλήσεων ανά τον 

κόσμο είναι περίπου 30% στην Ευρώπη, 35% στην Αμερική, 20% στην Ασία και 15% σε λοιπές 

χώρες ανά τον κόσμο. Φυσικά, είναι αναμενόμενο η πλειοψηφία των αγοραστών του 

προϊόντος να κατάγονται από αναπτυγμένες χώρες της Αμερικής και της Ευρώπης. Οι κύριες 

χώρες στις οποίες θα εξάγουμε το προϊόν μας θα είναι οι Ηνωμένες Πωλητείες Αμερικής, η 

Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Ιταλία και η Ιαπωνία (ανά ποσοστό κατοίκων).  

Ακολουθούν αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα (BRICS - 

Brazil, Russia, India, China and South Africa) οι οποίες αποτελούν στο σύνολό τους πολύ 

μεγάλη σε μέγεθος αγορά (πληθυσμιακά) και εμφανίζουν μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης και 
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σημαντική αύξηση του βιοτικού επιπέδου που συνοδεύεται με την εξοικείωση των νέων με 

τεχνολογικά προϊόντα. Σε όλες τις κύριες χώρες θα επιδιωχθεί η κατοχύρωση της εμπορικής 

ονομασίας «FlyPhone» από την εταιρία. 

Γράφημα 2: Πρόβλεψη κατανομής πωλήσεων ανά ενώσεις και ομάδες κρατών 

 

 

3.4 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  - PESTEL ΑNALYSIS 

Political 

Το πολιτικό περιβάλλον της Ελλάδας χαρακτηρίζεται σχετικά ασταθές τα τελευταία δύο 

χρόνια και προβλέπεται να παραμείνει σε κάποιοι βαθμό έτσι τουλάχιστον κατά την 

διάρκεια της επόμενης τριετίας [5]. Τα φαινόμενα της γραφειοκρατίας και η διαφθοράς 

αποτελούν τους μεγαλύτερους εχθρούς της ανάπτυξης. 

Economical 

Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη χρονική περίοδο είναι ιδιαίτερα άσχημη. 

Η χρηματοδότηση μέσω τραπεζών είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η συμμετοχή όμως της 

χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα επιδότησης επενδυτικών 

προγραμμάτων σε παραγωγικό εξοπλισμό, επενδύσεις οι οποίες μπορούν να έχουν 

σημαντικό αντίκτυπο ως προς την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της 

επιχείρησης. Επίσης, το Ευρώ είναι ένα ισχυρό νόμισμα που διευκολύνει την εξαγωγική 

δραστηριότητα του προϊόντος στον κόσμο, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οικονομικά στοιχεία της Ελλάδας [6]: 

 52.2 δις. € εξαγωγές (Έτος 2011) 

 208 δις. € ΑΕΠ (Έτος 2011) 
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Το ελληνικό μερίδιο αγοράς προβλέπεται να είναι πολύ μικρό. Η αγοραστική ικανότητα 

του Έλληνα δεν επηρεάζει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους οικονομικούς 

στόχους της επιχείρησης.  

Social 

Το παγκόσμιο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο απευθύνεται το προϊόν είναι πολύ 

θετικό απέναντι σε πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες. Η ανταπόκριση του 

καταναλωτικού κοινού στην κυκλοφορία νέων gadget σχετικών με κινητά τηλέφωνα 

είναι πολύ θετική. 

Το ελληνικό κοινωνικό περιβάλλον δεν επηρεάζει σημαντικά την λειτουργία της 

επιχείρησης. Η Θεσσαλονίκη είναι μεγάλο αστικό κέντρο και ο πληθυσμός της είναι 

μορφωμένος και με σχετικά υψηλό βιοτικό επίπεδο στα πλαίσια της χώρας. Παρόλο 

που η κοινωνία δεν κρατούσε έως τώρα ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι στις 

επιχειρήσεις και στην επιχειρηματικότητα, αυτό φαίνεται σταδιακά να αλλάζει – 

παρόλο που όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν αναμένεται ιδιαίτερη επίδραση στη 

λειτουργία της επιχείρησής μας. 

Technological 

Το παγκόσμιο τεχνολογικό περιβάλλον κρίνεται ώριμο για τέτοια εγχειρήματα. 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σημερινού περιβάλλοντος είναι η εξάπλωση των 

smartphone, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι εταιρίες logistics διεθνούς εμβέλειας και η 

υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας από τα διαθέσιμα πακέτα λογισμικού. Επίσης 

το προϊόν μπορεί να κατασκευαστεί οικονομικά με τα διαθέσιμα μέσα παραγωγής και 

με χαμηλή εκπομπή ρύπων ανά μονάδα προϊόντος. 

Το ελληνικό τεχνολογικό περιβάλλον, αν και περιορισμένο σε μέγεθος δείχνει αυξητικές 

τάσεις. Υπάρχουν ιδρύματα έρευνας και ανάπτυξης όπως το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το κέντρο ερευνών ΕΚΕΤΑ στη Θέρμη. Οι spin off 

εταιρίες του ΑΠΘ που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του προγραμματισμού έχουν 

πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσονται συνεχώς και απευθύνονται στο 

διεθνές οικονομικό περιβάλλον. 

Environmental 

Η νομοθεσία που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ αυστηρή όσον 

αφορά τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος με ενδεικτική την απαίτηση 

πρόβλεψης για αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα. Έχει προβλευθεί λοιπόν η 

αποκλειστική χρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών για την παραγωγή του προϊόντος. 

Όσον αφορά στο περιβάλλον της τοποθεσίας της επιχείρησης, αυτό κρίνεται ιδανικό. 

Το μεσογειακό κλίμα και η ηλιοφάνεια διευκολύνουν τα πειράματα για την εφαρμογή 

φοτοβολταϊκών συστημάτων στο προϊόν. 

Legal 
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Το νομικό περιβάλλον στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από αυξημένη αδράνεια καθώς η 

εκδίκαση μιας υπόθεσης μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια έως ότου ληφθεί η 

δικαστική απόφαση - ενώ από την άλλη το νομικό πλαίσιο που αφορά και ρυθμίζει το 

επιχειρείν μπορεί να αποδειχθεί ενίοτε χαοτικό. Παρ’ όλα αυτά στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων μας, αυτά τα προβλήματα δεν αποτελούν ισχυρό αποτρεπτικό 

παράγοντα. 

 

3.5 SWOT ΑNALYSIS 

Η ανάλυση SWOT του εξωτερικού περιβάλλοντος απότελεί ένα ακόμα εργαλείο στα χέρια του 

επιχειρηματία. Η αναγνώριση των δυνατών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης, των 

ευκαιριών ανάπτυξης αλλά και των πιθανών απειλών δίνουν τη δυνατότητα εστίασης σε κάθε 

ευκαιρία για την εμπορική εκμετάλευσή της αλλά και σε κάθε πρόβλημα για την 

αντιμετώπισή του. Η καταγραφή αυτών των σημείων δεν αφήνει περιθώρια απαξίωσης 

κάποιας ευκαιρίας ή απειλής, ή αναβολής κάποιας δράσης στο εγγύτερο μέλλον. 

Πίνακας 4: SWOT Analysis 

Strengths Weaknesses 

Καινοτομικό προϊόν παγκόσμιας 
εμβέλειας 

Δεν υπάρχει προγενέστερο παράδειγμα 
στον τομέα 

Επιστημονικό προσωπικό με εύρος 
γνώσεων, αφοσίωση στην πρόοδο και 

καινοτομία 

Απειρία των εταίρων σε παρόμοιες 
δράσεις 

startup culture (tech, μικρή ομάδα co-
founders, feedback από την κοινότητα) 

Άγνωστο brand name 

Μικρά απαιτούμενα κεφάλαια 
Απαίτηση για συνεχή εξέλιξη του 

προϊόντος 

 

Opportunities Threats 

Παγκόσμια επιτυχία ανάλογων 
καινοτόμων ιδεών από startups στο 

εξωτερικό 

Δυσκολία χρηματοδότησης με δάνειο 
από τράπεζα 

Νέες δυνατότητες λόγω της τεχνολογίας 
(παγκόσμιο target group) 

Εχθρικό φορολογικό περιβάλλον  
- έκτακτοι φόροι 

Ταχεία διάδοση των smartphone, 
εξοικείωση του κόσμου με τις νέες 

τεχνολογίες 

Το αγοραστικό κοινό δεν είναι 
εξοικειωμένο με προϊόν αντίστοιχου 

concept 

Μεγάλη διάδοση της φωτογραφίας και 
κινηματογράφησης μέσω smartphone πχ 
instagram (100m φωτογραφίες/ ημέρα) 

ταινίες γυρισμένες με κινητά κτλ 

Απρόβλεπτα γεγονότα όπως απεργίες σε 
λιμάνια και αεροδρόμια μπορεί να 
καθυστερίσουν την παράδοση του 

προϊόντος 
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Τάση του κόσμου να αγοράζει gadget Γραφειοκρατία  

Αξιοποίηση των πιο στιβαρών platforms 
που υπάρχουν στην αγορά (iOS & 

android)  
- future-proof προϊόν  

Διαφθορά πολιτικού συστήματος και 
κρατικού μηχανισμού 

Άμεσο feedback από τους χρήστες Προβληματικό νομικό περιβάλλον 

Δυνατότητα επιχορήγησης της 
επένδυσης 

Η κινέζικες παραγωγικές μονάδες τείνουν 
να αντιγράφουν αντίστοιχα προϊόντα 

Συνεργασία με το πανεπιστήμιο  

 

4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  

4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (PRODUCT STRATEGY) 

Το FlyPhone απευθύνεται σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους και παραγωγούς 

ταινιών σε όλο τον κόσμο. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο προϊόν, που 

θα δημιουργήσει ένα καλό brand name μέσα στην κοινότητα των χρηστών, μέσα από τη 

γρήγορη βελτίωση του προϊόντος σύμφωνα με το feedback των χρηστών και την προσθήκη 

περισσότερων δυνατοτήτων, αφού πρώτα εξασφαλιστεί η άριστη ποιότητα του προϊόντος 

που προσφέρουμε .Η στρατηγική στάση της εταιρίας κατοπτρίζεται από το τρίπτυχο 

Διαφοροποίηση, Ηγεσία κόστους & Εξειδίκευση. 

 

4.1.1 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ  

Η διαφοροποίηση του προϊόντος έγκειται στην υπόσχεση ότι το προϊόν και υπηρεσίες που 

παρέχονται χαρακτηρίζονται από: 

 ολοκληρωμένο καινοτόμο προϊόν 

 εύκολο στη χρήση 

 υψηλή απόδοση 

 άμεση τεχνική υποστήριξη 

 γρήγορη παράδοση 

 μεγάλη διάρκεια ζωής 

και ανάλογα με το target group: 

 ερασιτέχνες: καλή σχέση αξίας/απόδοσης, gadget τελευταίας τεχνολογίας 

 επαγγελματίες: φορητότητα και αποτελεσματικότητα 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, πιθανοί ανταγωνιστές αυτή τη στιγμή μπορούν να θεωρηθούν 

κυρίως εταιρίες που κατασκευάζουν εξοπλισμό ο οποίος χρησιμοποιείται για να καλύψει τις 

ανάγκες για φωτογράφηση από δυσπρόσιτες γωνίες ή σε κίνηση με διαφορετικό τρόπο. 

Η εταιρία στο πλαίσιο της στρατηγικής της ως προς το προϊόν στοχεύει κυρίως να αποδείξει 

ότι το FlyPhone μπορεί να καλύψει με ένα νέο, οικονομικό και ευέλικτο τρόπο τις ανάγκες των 

χρηστών που αναζητούν τέτοιες λύσεις. Έτσι το προϊόν θα κατακτήσει σταδιακά την κοινότητα 

των δυνητικών αγοραστών, ακόμα και των πιο απαιτητικών χρηστών και θα κινηθεί προς το 

πιο κερδοφόρο τμήμα της αγοράς (disruptive innovation). 

Σημεία που εκτιμάται ότι θα αποδειχθούν σημαντικά ως προς τη διαφοροποίηση και τη 

μοναδικότητα του προϊόντος μας είναι: 

 Εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών 

 Παροχή εγγύησης 24 μηνών, η οποία σε περίπτωση βλάβης προβλέπει άμεση 

αντικατάσταση του εξαρτήματος και σε ειδικές περιπτώσεις ολόκληρου του προϊόντος. 

 Δημιουργία και διατήρηση μιας ζωντανής διαδικτυακής κοινότητας χρηστών, οι οποίοι 

μέσω της διαδικασίας ανατροφοδότησης (feedback) θα συμβάλλουν στη βελτίωση και 

στη δημοτικότητα του προϊόντος. 

 

4.1.2 ΗΓΕΣΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ  

Μέσω της γρήγορης κατάκτησης σημαντικού μεριδίου της αγοράς, εκτιμούμε ότι θα είμαστε 

σύντομα σε θέση να επεκτείνουμε τον όγκο της παραγωγής και των πωλήσεων μας, έτσι ώστε 

μέσω δημιουργίας οικονομίας κλίμακας να επιτύχουμε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής 

και διάθεσης. 

 

4.1.3 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  

Από τη φύση του προϊόντος η εταιρία επικεντρώνεται σε μικρό τμήμα της αγοράς. Εφόσον 

καταφέρουμε να καταξιωθούμε σε αυτό το niche market, εκτιμούμε πως θα έχουμε πολύ 

καλές πιθανότητες να παραμείνουμε ένας σημαντικός παίχτης στην αγορά αυτή υπό την 

προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε μερικά βήματα μπροστά από τον 

ανταγωνισμό που αναμένεται να ακολουθήσει. 

 

4.1.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Η τήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας είναι μεγάλης σημασίας στη σημερινή εποχή 

και αποδεικνύουν έμπρακτα τη βαρύτητα που δίνει η επιχείρηση στη λεπτομέρεια. Αρχικός 

στόχος είναι η πιστοποίηση της εταιρίας μας με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 

9001:2008 που αφορά στην τήρηση της ποιότητας κατά τη διαδικασία παραγωγής. Ο έλεγχος 
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ποιότητας του προϊόντος θα διασφαλίζεται με πιστοποίηση ISO 9001:2008 από εξωτερικό 

φορέα (TÜV Hellas). Έχουμε ακόμη ως στόχο να μελετήσουμε την σκοπιμότητα εφαρμοφής 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρησης ISO 14000 (αφορά κυρίως στο risk management και 

την περιβαλλοντική στάση της επιχείρησης).  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την διακίνηση του προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η 

σήμανση του προϊόντος με CE (Certified Europe), το οποίο συνεπάγεται συμμόρφωση στον 

ευρωπαϊκό κανονισμό 765/2008 [7]. 

 

4.2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ  OPEN-SOURCE ΚΑΙ MODDING 

Η εταιρία μας θεωρεί πολύ σημαντική για την επιτυχία του FlyPhone τη διατήρηση ανοιχτής 

στάσης, ακόμη και την παροχή βοήθειας σε όσους χρήστες θα ήθελαν να προβούν σε 

συγκεκριμένες τεχνικές τροποποιήσεις του quadrotor τους (modding). Στο πλαίσιο αυτό θα 

παρέχεται και ειδική προγραμματιστική διεπαφή (API – Application Programming Interface) 

με το λογισμικό το οποίο θα είναι προ-εγκατεστημένο στην ηλεκτρονική πλακέτα κάθε 

quadrotor. Αυτό δίνει στους «ενθουσιώδεις» χρήστες τη δυνατότητα να προβαίνουν σε 

ρυθμίσεις και τροποποιήσεις ώστε να καλύπτουν καλύτερα τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

Στη διαδικτυακή σελίδα του προϊόντος (flyphone.com) θα παρέχονται διαθέσιμα προς 

download τεχνικά manuals (πέραν αυτών που θα περιέχονται όπως ειπώθηκε παραπάνω στη 

συσκευασία), τα οποία θα περιγράφουν τον default τρόπο «στησίματος» του quadrotor και 

τις τεχνικές λεπτομέρειες του ειδικού λογισμικού. 

Η παροχή εγγύησης του προϊόντος δε θα καταργείται σε περίπτωση τέτοιων τροποποιήσεων, 

εφόσον δε διαπιστωθεί αστοχία η οποία οφείλεται καθαρά σε λανθασμένες ρυθμίσεις των 

χρηστών.  

 

4.3 MARKETING MIX 

Ως πρότυπο για τον σχεδιασμό της στρατηγικής Marketing χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

Marketing Mix (4P). Σύμφωνα με αυτή την τεχνική, η εταιρία είναι απαραίτητο να 

δημιουργήσει το σωστό μείγμα από: 

 το σωστό προϊόν (Prοduct), 

 στη σωστή τιμή (Price), 

 στο σωστό μέρος (Place), 

 χρησιμοποιώντας την πιο κατάλληλη τεχνική προώθησης (Promotion). 

Product 

Η επιχείρηση θεωρεί ως έναν από τους σημαντικότερους μακροπρόθεσμους στόχους της τη 

δημιουργία, διατήρηση και ενδυνάμωση των σχέσεων της με τους πελάτες της. Για να 
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επιτευχθεί αυτό, βασική προϋπόθεση είναι η αναγνώριση των αναγκών και των επιθυμιών 

των πελατών (wants and needs). 

Πριν και κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του προϊόντος, διεξήχθη έρευνα, η οποία εστίασε 

στη μελέτη της στάσης του καταναλωτικού κοινού απέναντι σε καινοτομικά προϊόντα που 

ανήκουν στην ευρύτερη αγορά των gadget για smartphone και φωτογραφικές μηχανές. Μια 

από τις βασικές πηγές της έρευνας είναι ο διαδικτυακός τόπος διενέργειας crowdfunding 

www.kickstarter.com, όπου μελετήθηκε η ανταπόκριση του αγοραστικού κοινού στη 

χρηματοδότηση αντίστοιχων καινοτόμων project.  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το κοινό του Kickstarter αποτελεί το τμήμα της αγοράς που μας 

ενδιαφέρει περισσότερο στην αρχή της διάθεσης του προϊόντος. Πρόκειται για άτομα τα 

οποία παρακολουθούν και ενθαρρύνουν τις τελευταίες εξελίξεις στα προϊόντα τεχνολογίας 

και αγοράζουν καινοτόμα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής. Η στάση των ατόμων αυτών – που 

αποτελούν την κατεξοχήν ομάδα των early-adopters – δίνει τον τόνο στην αγορά και μια καλή 

εικόνα για το ποιά θα είναι η ανταπόκριση των υπόλοιπων τμημάτων της αγοράς στο προϊόν, 

η οποία συχνά αποδεικνύεται όμοια με αυτή των early-adopters με μια χρονική υστέρηση. 

Από την έρευνα που διεξήχθη διαπιστώθηκε πως η κοινότητα των early-adopters δείχνει 

ιδιαίτερη προτίμηση σε προτάσεις οι οποίες: 

a) λύνουν υπαρκτά προβλήματα με καινοτόμο τρόπο ή προσφέρουν νέες δυνατότητες στο 

χρήστη,  

b) παρουσιάζουν απλότητα στη λειτουργία και ευκολία στη χρήση  

c) εμφανίζουν μια γενικότερα προσεγμένη εικόνα. 

Όσα διδαχθήκαμε από τη μελέτη των επιτυχιών και των αποτυχιών τέτοιων projects, 

επηρέασαν σε βάθος κάθε στάδιο του σχεδιασμού του προϊόντος, και μας βοήθησαν να 

καταλάβουμε ότι το προϊόν θα πρέπει να παρέχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία στο χρήστη, η 

οποία διαμορφώνεται τόσο κατά τη χρήσιμοποίηση του προϊόντος, όσο και σε κάθε στάδιο 

επαφής με το χρήστη – από την αγορά του προϊόντος έως την υποστήριξή του. 

Price 

Για την επιλογή της τιμής πώλησης του προϊόντος έγινε πλήρης κοστολόγηση 

συμπεριλαμβάνοντας τα μέσα πραγωγής που χρησιμοποιούνται, τα λειτουργικά κόστη της 

επιχείρησης που συνδέονται με την παραγωγή, το κόστος των πρώτων υλών και ημιέτοιμων. 

Καθώς πρόκειται για τεχνολογικό προϊόν με υψηλές απαιτήσεις σε συνεχή βελτίωση και 

εξέλιξη, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί το κόστος έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο 

ουσιαστικά δίνει προστιθέμενη αξία στο προϊόν και το διαφοροποιεί απο τους ανταγωνιστές 

που αναμένεται να αντιγράψουν το προϊόν. Έτσι επιλέχθηκε το προϊόν να πωλείται στην τιμή 

των 420€/FlyPhone στην περίπτωση λιανικής πώλησης, και με 20% έκπτωση στην περίπτωση 

της χονδρικής πώλησης 360€ (άνω από 10 τεμάχια). Όταν νέα μοντέλα είναι έτοιμα να 

διατεθούν στην αγορά, τα παλαιότερα θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή, 320€ για λιανική 

πώληση και 280€ για πώληση χονδρικής. 

Η τιμή επιλέχθηκε να βρίσκεται κοντά στις τιμές των ανταγωνιστικών ελικόπτερων με 

τέσσερεις ρότορες, με ή χωρίς προσπαρμοσμένη κάμερα στον κορμό τους. Με αυτό τον τρόπο 

http://www.kickstarter.com/
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προσφέρουμε μια πιο ολοκληρωμένη λύση στον καταναλωτή, χωρίς αυτός να επιβαρύνεαι με 

επιπλέον κόστος. Επίσης η τιμή είναι προσιτή και στους νέους των ανεπτυγμένων χωρών. Οι 

νέοι αποφασίζουν εύκολα να αγοράσουν αντίστοιχα gadget, που τους βοηθούν να 

αισθάνονται ξεχωριστούς. 

Η προσέγγιση αυτή ενισχύεται λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική αξία του προϊόντος για τον 

πελάτη η οποία επηρεάζεται από το συμβολικό όφελος που αποκομίζει από το προϊόν. Αυτό 

μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο όταν το προϊόν έχει σχεδιαστεί με βάση την ικανοποίηση 

του συνολικού εύρους των αναγκών του, και όταν η διαδικασία απόκτησης, η χρησιμοποίηση 

και η υποστήριξή του χαρακτηρίζεται από απλότητα και αξιοπιστία. 

Place 

Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Η διασφάλιση, ότι τα 

προϊόντα θα βρίσκονται στον τόπο και τη στιγμή που υπάρχει ζήτηση είναι μια πολύ 

σημαντική λειτουργία. Το προϊόν θα διατίθεται στην παγκόσμια αγορά μέσω του 

ηλεκτρονικού καταστήματος www.flyphone.com/shop καθώς και μέσω άλλων μεγάλων 

φυσικών ή ηλεκτρονικών καταστημάτων φωτογραφικού εξοπλισμού. Η παράδοση του 

προϊόντος θα γίνεται μέσω πολυεθνικών εταιριών μεταφοράς που δραστηριοποιούνται στο 

μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. 

Promotion 

Το target group πρέπει να είναι ενημερωμένο για την ύπαρξη και διαθεσιμότητα του 

προϊόντος μέσω της στρατηγικής προώθησης. Η εταιρία λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων 

πόρων στην αρχή της λειτουργίας της, για μεγάλο διάστημα δε σκοπεύει να υποστηρίξει 

διαφημιστικά το προϊόν της με καμπάνιες. Αυτό εκτιμάται ότι είναι δυνατό να αντισταθμιστεί 

από τη δημοτικότητα που μπορεί να αποκτήσει ένα καλοσχεδιασμένο και ολοκληρωμένο 

προϊόν – όπως το FlyPhone. Αυτή είναι η καλύτερη δυνατή διαφήμιση που μπορεί να υπάρξει 

για ένα προϊόν. Θεωρούμε λοιπόν, πως εφόσον επιτευχθεί η σχεδίαση ενός προϊόντος που 

ανταποκρίνεται σ’ αυτές τις προϋποθέσεις είναι επαρκής ώστε το προϊόν να γίνει ευρύτερα 

γνωστό μέσω του word-of-mouth και των θετικών reviews σε μέσα μαζικής ενημέρωσης στο 

διαδίκτυο όπως το «digital trends» (www.digitaltrends.com), το «all things D» 

(www.allthingsd.com), το «Lifehacker» (www.lifehacker.com) και το «TechCrunch» 

(www.techcrunch.com) που αφορούν τεχνολογικά προϊόντα και απευθύνονται σε ανγνώστες 

απ’ όλο τον κόσμο. 

Αναπόσπαστο κομμάτι της προώθησης του προϊόντος είναι η ποιότητα του προϊόντος να 

αντικατοπρίζεται από το site της εταιρίας. Ο προγραμματισμός του site έγινε αποκλειστικά 

από τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς της εταιρίας και η επιμέλεια του δημιουργηκού έγινε 

από τον σχεδιαστή σε συνέργασία με εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος είναι φίλος των ιδρυτών 

και πρόσφερε τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς.  

Σε περίπτωση που οι πωλήσεις που καταγράφονται συγκλίνουν με τις προβλέψεις, κατά τη 

διάρκεια του τρίτου χρόνου λειτουργίας, η παρουσίαση του νέου βελτιωμένου προϊόντος 

FlyPhone2 μπορεί να γίνει σε κάποια από τις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις υπολογιστών και 

προϊόντων τεχνολογίας, όπως η CES στο Las Vegas και η IFA στο Βερολίνο. Η συμμετοχή σε 

http://www.flyphone.com/shop
http://www.digitaltrends.com/
http://www.allthingsd.com/
http://www.lifehacker.com/
http://www.techcrunch.com/


FlyPhone Technologies Business Plan 2013-2015 Φεβρουάριος 2013 

 25 

τέτοιας εμβέλειας εκθέσεις κεντρίζουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών μέσω της προβολής 

από τα μέσα ενημέρωσης. Με αυτό τον τρόπο θα αναδείξουμε τη θέση μας στην αγορά αλλά 

και θα συμβάλλουμε στην καταξίωση του ονόματός μας στην αγορά των gadget και 

προϊόντων τεχνολογίας αιχμής. Η συμμετοχή σε έκθεση αν και συνδέεται με υψηλά έξοδα, 

αναμένεται να προκαλέσει συμαντική αύξηση των πωλήσεων λόγω της ευρείας διάδοσης του 

brand name αλλά και την επίδειξη σταθερότητας και αξιοπιστίας, έννοιες που συνδέονται με 

εταιρίες που συμμετέχουν σε τέτοιες εκθέσεις. 

 

4.4 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  

Οι προβλέψεις πωλήσεων (βλ. Γράφημα 3) ακολουθούν μοντέλα πωλήσεων παιχνιδιών. Αυτό 

σημαίνει ότι αναμένεται μεγάλη ζήτηση του προϊόντος πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, 

δηλαδή κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

καταναλωτές συνηθίζουν σ’ αυτή την περίοδο να αγοράζουν προϊόντα και δώρα για τον εαυτό 

τους και για το στενό τους κύκλο. 

Οι πωλήσεις του προϊόντος FlyPhone1 αναμένεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2013, 

ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της παραγωγικής μονάδας και της 

δοκιμαστικής λειτουργίας. Η επιλογή του μήνα Σεπτεμβρίου είναι σημαντική. Πρόκειται για 

την περίοδο που η πλειοψηφία των εταιριών παραγωγής τεχνολογικών προϊόντων 

ανακοινώνει την κυκλοφορία νέων προϊόντων, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Εϊναι σημαντικό το 

προϊόν μας να γίνει γνωστό ακριβώς αυτή την περίοδο. Θα μεσολαβίσει ένας μήνας 

«επώασης» όπου αναμένεται να δημιουργηθεί η επιθυμία αγοράς του προϊόντος, λίγο πριν 

την αναμενόμενη αύξηση ζήτησης για τεχνολογικά προϊόντα πριν τα Χριστούγεννα. 

Αντίστοιχα παρατηρείται μεγάλη πτώση των πωλήσεων τους μήνες Ιανουάριος και 

Φεβρουάριος. Την άνοιξη αναμένεται μέση αύξηση των πωλήσεων και σταδιακή πτώση κατά 

τους θερινούς μήνες. Τον Σεπτέμβριο του 2015 αναμένεται η ανακοίνωση του νέου 

εξελιγμένου προϊόντος Flyphone2. Η ημερομηνία αυτή είναι κρίσιμη για τους ίδιους λόγους 

που προαναφέρθηκαν. Ένα μέρος των πωλήσεων θα αφορά στο FlyPhone1, το οποίο θα 

πωλείται σε προνομιακή τιμή. Οι πωλήσεις του FlyPhone1 από τη στιγμή κυκλοφορίας του 

FlyPhone2 αναμένεται να είναι σταθερές. 
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Γράφημα 3: Προβλέψεις πωλήσεων ανά μήνα για τα οικονομικά έτη 2013-2015 

 

 

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ  

Για μια εταιρία τεχνολογικών προϊόντων όπως η FlyPhone Technologies, η ύπαρξη ενός 

διοικητικού πλάνου το οποίο εξασφαλίζει πως η εταιρία διοικείται αποτελεσματικά και πως 

λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις σε μικρούς χρόνους, είναι απαραίτητη. Λόγω της 

σύστασης της εταιρίας από μόνο 6 εταίρους, καθώς και λόγω της πρόθεσης λειτουργίας της 

με βάση τα παρακάτω σημεία, κάτι τέτοιο καθίσταται δυνατό (αποφεύγονται ή έστω 

ελαττώνονται σημαντικά προβλήματα επικοινωνίας και αρμοδιοτήτων τα οποία χωρίς 

υπερβολή μαστίζουν πολλές επιχειρήσεις). Τα βασικά σημεία της οργάνωσης του διοικητικού 

πλάνου της εταιρίας είναι: 

 Η FlyPhone Technologies, ως Ανώνυμη Εταιρία, διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων. 

 Ο CEO, όσο διατηρεί τη στήριξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, έχει εκτός των 

άλλων την αποκλειστική επιμέλεια της αναζήτησης των απαραίτητων οικονομικών 

πόρων για τη συνέχεια της λειτουργίας και την επέκταση της εταιρίας, και τον τελικό 

λόγο στη λήψη των αποφάσεων και τη χάραξη της στρατηγικής της εταιρίας. 

 Ο CEO διανέμει κατάλληλα και ξεκάθαρα τις διάφορες αρμοδιότητες στην εταιρία με 

βάση τις ικανότητες του προσωπικού, και φροντίζει για τη διατήρηση άριστου κλίματος 

συνεργασίας μέσα στην εταιρία. 

 Το 25% των μετοχών του κάθε αρχικού μετόχου κατά τη στιγμή της ίδρυσης της 

εταιρίας είναι ώριμες - στο τέλος κάθε ενός από τους επόμενους 36 μήνες ωριμάζει το 

1/36 των υπολοίπων μετοχών. Σε περίπτωση που ένας μέτοχος αποχωρίσει σε χρονικό 

διάστημα μικρότερο των 36 μηνών, οι μη-ώριμες μετοχές του διατίθενται απευθείας 
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προς πώληση στην αρχική τιμή έκδοσης τους, στους απομείναντες αρχικούς μετόχους 

της εταιρίας. 

 Οι μέτοχοι αμείβονται από την εταιρία με ποσοστό επί των κερδών που παρουσιάζει η 

επιχείρηση. 

 Το παρόν προσωπικό θεωρείται επαρκές έως τουλάχιστον την κυκλοφορία του πρώτου 

μοντέλου του προϊόντος στην αγορά. Με την εισαγωγή του νέου προϊόντος στην αγορά 

μετά από δύο χρόνια κυκλοφορίας του πρώτου προϊόντος προβλέπεται διπλασιασμός 

των πωλήσεων και επομένως κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη τεχνικού προσωπικού 

ώστε να παράγεται το προϊόν με δύο βάρδιες την ημέρα.  

 

6 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ  

Η αρχική επένδυση η οποία μπορεί να επιδοτηθεί περιλαμβάνει την αγορά του εξοπλισμού 

που περιγράφηκε στην §2.5 και §7.1.1, καθώς και τη σύνταξη του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας από εξωτερικό συνεργάτη η οποία κοστίζει 2.000€. Για το σύνολο της επένδυσης 

επιδιώκεται κρατική επιχορήγηση. Το χρονοδιάγραμμα από την αρχή της διαδικασίας 

κατάθεσης πρότασης, μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης παρουσιάζεται στην επόμενη 

παράγραφο. 

 

6.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Το χρονοδιάγραμμα του επενδυτικού πλάνου έχει ως εξής: 

1 Ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικής πρότασης από 25 Φεβρουαρίου μέχρι 25 Απριλίου 

2013 (με πιθανό χρόνο παράτασης 1 με 2 μήνες). Με βάση την πρόταση μπορεί να 

υπολογιστεί η βαθμολογία του επενδυτικού πλάνου με βάση την οποία θα κριθούν οι 

επιλαχόντες. Τα κριτήρια που αυξάνουν τη βαθμολογία του επενδυτικού πλάνου για 

μια νεοϊδρυθείσα επιχείρηση αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο.  

2 Τέλη Μαΐου ολοκληρώνεται ο έλεγχος των προτάσεων, και τέλη Ιουνίου αναμένεται η 

έγκριση του προγράμματος. Με την έγκριση του προγράμματος, δίνεται περιθώριο 15 

μηνών για την υλοποίηση του προγράμματος (με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης). 

3 Με την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης και την υπογραφή της 

σύμβασης, θα μπορεί η επιχείρηση να απευθυνθεί στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό 

για τη λήψη δανείου, καθώς επίσης και τη λήψη προκαταβολής από την δημόσια 

επιχορήγηση προκειμένου να αρχίσει να υλοποιεί το τεχνικό παράρτημα της 

επενδυτικής της πρότασης. 

4 Εφόσον πραγματοποιήσει το 50% του προγράμματος (φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο) μπορεί η επιχείρηση να ζητήσει τον ενδιάμεσο έλεγχο από τον ενδιάμεσο 

φορέα διαχείρισης και τη λήψη ενός ακόμα μέρους της επιχορήγησης. 

5 Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πραγματοποιείται ο φυσικός έλεγχος. 

Επομένως τέλη Μαϊου γίνονται οι πρώτες παραγγελίες και ο μηχανολογικός εξοπλισμός 
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αναμένεται να έχει εγκατασταθεί και τεθεί πλήρως σε λειτουργία κατά το τέλος 

Αυγούστου. 

 

6.2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ  

Η επίδοση της εταιρίας ως προς τα κριτήρια επιδότησης σύμφωνα με την οποία προκύπτει η 

βαθμολογία της επενδυτικής πρότασης (για νέα επιχείρηση), παρουσιάζεται παρακάτω: 

1 Τεχνική κατάρτιση επιχείρησης 

1.1 Επίπεδο εκπαίδευσης διευθυντικών στελεχών: πολύ καλό, μεταπτυχιακές 

σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

1.2 Επαγγελματική εμπειρία διευθυντικών στελεχών: και οι έξι μέτοχοι έχουν τριετή 

εργασιακή εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο και τον κλάδο του 

προγραμματισμού, σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

1.3 Κατάρτιση εργαζομένων/διευθυντικών στελεχών: τα στελέχη έχουν 

παρακολουθήσει πάνω από 80 ώρες σεμινάρια. 

2 Οικονομική κατάσταση της επιχείρησης: - 

3 Κατάσταση επενδυτικού σχεδίου: 

3.1 Καινοτομία: καινοτόμο προϊόν σε παγκόσμιο επίπεδο 

3.2 Εκτιμώμενη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης: - 

3.3 Ρυθμός μεταβολής του κύκλου εργασιών του κλάδου: καθαρά αυξητικός 

4 Επιπτώσεις του επενδυτικού σχεδίου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της περιφέρειας: 

Σε περίπτωση αύξησης των πωλήσεων σε σχέση με την πρόβλεψη θα υπάρξουν νέες 

θέσεις εργασίας που θα αφορούν σε επιστήμονες και τεχνικά καταρτισμένο 

προσωπικό. Η εταιρία θα οργανώνει εκπαιδευτικές εκδρομές με σχολεία και 

πανεπιστημιακά τμήματα ώστε οι νέοι να αποκτήσουν εμπειρίες όσον αφορά την 

λειτουργία μιας μοντέρνας επιχείρησης και την παραγωγή ενός καινοτόμου προϊόντος. 

4.1 Προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας: Λαμβάνονται μέτρα 

προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Ο μηχανολογικός 

εξοπλισμός που επιλέχθηκε είναι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Τα υλικά 

που θα κατεργάζονται δεν θα έχουν υψηλές απαιτήσεις σε λιπαντικά και άλλες 

πρόσθετες χημικές ουσίες που επιβαρύνουν το περιβάλλον και απαιτούν ειδική 

μεταχείριση. Επίσης δεν χρησιμοποιείται πλαστικό. 

4.2 Εκτιμώμενη αύξηση απασχόλησης: σταθερή απασχόληση τα πρώτα δύο χρόνια 

και μετά το δεύτερο χρόνο λειτουργίας αύξηση κατά 1 υπάλληλο με τεχνική 

εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εικόνα της πρότασης που 

παρουσιάζεται στο παρόν Επενδυτικό Πλάνο, εκτιμούμε ότι ή εταιρία μας θα συγκεντρώσει 

υψηλή βαθμολογία και πως η έγκριση του επενδυτικού πλάνου και η επιδότηση της εταιρίας 

για την αγορά εξοπλισμού με το ποσό που παρουσιάστηκε είναι ρεαλιστική. 
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7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ  

Τα στοιχεία και οι πίνακες που ακολουθούν αποτελούν εκτιμήσεις των εξόδων και εσόδων της 

επιχείρησης. Η επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων έγινε με το πρόγραμμα Specisoft 

BPlan 2. 

 

7.1 ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

7.1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Κατα τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας γίνεται επένδυση στον απαραίτητο 

εξοπλισμο. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 168.630€ και αποτελεί το σύνολο των 

παγίων της επιχείρησης στο τέλος του πρώτου έτους. Η αρχική επένδυση σε εξοπλισμό θα 

καλύψει της ανάγκες της επιχείρησης για τα επόμενα δύο χρόνια που η δυναμικότητα της 

παραγωγής διατηρείται σταθερή. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται αναλυτικά οι επενδύσεις 

που θα ολοκληρώθουν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους. 

Πίνακας 4: Ανάλυση επενδύσεων – πρώτο οικονομικό έτος 

Ανάλυση Παγίων       

  
Μονάδα Κόστος/Μον. Σ. Κόστος 

Hardware & Software       

 
CAD (UGS), 1 licence 1 28.000 € 28.000 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
28.000 € 

     Manufacturing equipment       

 
Eργαλειομηχανές 1 85.000 € 85.000 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
85.000 € 

     Quality management       

 
Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου 1 30.500 € 30.500 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
30.500 € 

     Εξοπλισμός Γραφείου       

 
Γραφεία Προσωπικού 5 380 € 1.900 € 

 
Καρέκλες Γραφείου 5 180 € 900 € 

 
Καρέκλες επισκεπτών 5 110 € 550 € 

 
Τραπέζι συνεδριάσεων 1 1.090 € 1.090 € 

 
Καρέκλες συνεδριάσεων 6 110 € 660 € 

 
Ντουλάπες αρχειοθέτησης 4 220 € 880 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
5.980 € 

     Hardware & Software       

 
Η/Υ HP Workstations 5 1.200 € 6.000 € 
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Software εμπ. διαχ. (Κεφάλαιο Start, Altec) 1 1.390 € 1.390 € 

 
Εκτυπωτής (Print Server XEROX) 1 730 € 730 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
8.120 € 

     Assembly       

 
Πάγκοι συναρμολόγησης και συσκευασίας 3 970 € 2.910 € 

 
Εργαλεία 1 290 € 290 € 

 
Iδιοσυσκευές 1 1.980 € 1.980 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
5.180 € 

     Αποθήκη       

 
Ράφια αποθήκευσης 3 1.690 € 5.070 € 

 
Εργαλειοθήκες 1 780 € 780 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
5.850 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 
  

168.630 € 

 

Τα έξοδα λειτουργίας ταξινομούνται σε σταθερά και μεταβλητά, ανάλογα με την εξάρτησή 

τους από τον ρυθμό παραγωγής. Στα σταθερά έξοδα συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα 

στέγασης, τα έξοδα για τους λογαριασμούς ρεύματος, ύδρευσης, τηλεφώνου και σύνδεσης 

ίντερνετ, λογισμικά Software as a Service (SaaS), το κόστος επιθεώρησης από την TÜV Hellas 

για την πιστοποίηση, και τα έξοδα προβολής. Τα σταθερά έξοδα λειτουργίας παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 5. 

Πίνακας 5: Ανάλυση σταθερών εξόδων – πρώτο έτος λειτουργίας 

Ανάλυση Σταθερών Εξόδων       

  
Μονάδα Κόστος/Μον. Σ. Κόστος 

Έξοδα στέγασης       

 
Νοίκι επαγγελματικού χώρου (480 m2) 9 3.000 € 27.000 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
27.000 € 

     Έξοδα μισθοδοσίας       

 
Υπάλληλοι 0 0 € 0 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
0 € 

     Λογαριασμοί       

 
Λογαριασμοί ρεύματος 9 200 € 1.800 € 

 
Λογαριασμοί τηλεφώνου/internet 5 150 € 750 € 

 
Λογαριασμός ύδρευσης 2 70 € 140 € 

 
Εξωτερικός λογιστής 6 65 € 390 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
3.080 € 

     SaaS         

 
office 365 + yammer 10 48 € 480 € 

 
box.com (online backup) 10 78 € 780 € 

 
zendesk (customer support) 10 49 € 490 € 

 
paypal (2,7%*value + 0,35€)/transaction 150 12 € 1.754 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
3.504 € 
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Πιστοποίηση ISO       

 
Σύνταξη ISO 9001:2008 1 2.000 € 2.000 € 

 
Επιθεώρηση ISO 9001:2008 TÜV Hellas 1 600 € 600 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
2.600 € 

     Έξοδα ιστοσελίδας       

 
.com Domain/έτος 1 15 € 15 € 

 
Hosting/έτος (site & e-shop) 1 400 € 400 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
415 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 
  

36.599 € 

 

Παρατηρήσεις: 

 Υπολογίζεται ότι ο επαγγελματικός χώρος θα νοικιάζεται από το μήνα Απρίλιο 2013. 

 Οι λογαριασμοί υπολογίζονται με βάσει τη συχνότητα πλήρωμής τους. Ο λογραριασμός 

του ρεύματος υπολογίζεται ανά μήνα για βιομηχανική χρήση, το τηλέφωνο ανα δύο 

μήνες και η ύδρευση ανά τέσσερεις μήνες. Ο εξωτερικός λογιστής θα πληρώνεται ανά 

δύο μήνες. 

 Το κόστος σύνταξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 

συμπεριλαμβάνεται επίσης στο επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης που θα κατατεθεί 

στο πρόγραμμα ΠΕΠ. 

Στα μεταβλητά έξοδα συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα πρώτων υλών και ημιέτοιμων 

προϊόντων, το κόστος συσκευασίας και το κόστος αποστολής. Επίσης προστίθεται το κόστος 

του φόρου προστιθέμενης αξίας που καταβάλλεται στο κράτος για κάθε συναλλαγή. 

Πίνακας 6: Ανάλυση μεταβλητών εξόδων – πρώτο οικονομικό έτος 

Ανάλυση Μεταβλητών Εξόδων       

  
Μονάδα Κόστος/Μον. Σ. Κόστος 

Έξοδα πρώτων υλών και ημιέτοιμων       

 
Κόστος πρώτων υλών - FlyPhone 1 200 60 € 12.000 € 

 
Outsourcing - FlyPhone 1 200 110 € 22.000 € 

 
Κόστος συσκευασίας 200 5 € 1.000 € 

 
Κόστος αποστολής 200 30 € 6.000 € 

 
Set Κοπτικά Εργαλεία 1 2.800 € 2.800 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
43.800 € 

     VAT         

 
FlyPhone1 - Λιανική (online shop) 150 56 € 8.453 € 

 
FlyPhone1 - Χονδρική 50 0 € 0 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
8.453 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 
  

52.253 € 

 

Οι εισροές της επιχείρησης προέρχονται από τα ίδια κεφάλαια που καταβάλουν οι μέτοχοι 

κατά την σύσταση της επιχείρησης, την επιδότηση από το πρόγραμμα ΠΕΠ, το 
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βραχυπρόθεσμο δάνειο από την ΕΤΕΑΝ με επιτίκιο 4% και από τις πωλήσεις του προϊόντος. 

Το προϊόν πωλάται σε δύο διαφορετικές τιμές ανάλογα με την ποσότητα αγοράς. Χονδρική 

πώληση θεωρείται όταν η ποσότητα παραγγελίας είναι πάνω από 10 τεμάχια.  

Πίνακας 7: Ανάλυση εισροών – πρώτο οικονομικό έτος 

Ανάλυση Εισροών       

  
Μονάδα Κόστος/Μον. Σ. Κόστος 

Αρχικά Κεφάλαια       

 
Ίδια κεφάλαια 6 13.000 € 78.000 € 

 
Επιδότηση από πρόγραμμα ΠΕΠ 1 85.315 € 85.315 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
163.315 € 

     Δάνεια       

 
Βραχυπρόθεσμο χαμηλότοκο δάνειο ΕΤΕΑΝ (4%) 1 42.658 € 42.658 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
42.658 € 

     Πωλήσεις       

 
FlyPhone1 - Λιανική (online shop) 150 420 € 63.000 € 

 
FlyPhone1 - Χονδρική 50 360 € 18.000 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
81.000 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 
  

286.973 € 

 

7.1.2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΗΣ  

Στον Ισολογισμό του Έτους 2013 (Πίνακας 8) παρατηρούμε τα πάγια που αντιστοιχούν στο 

συνολικό ποσό των επενδύσεων που ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους 

λειτουργίας και ισοσκελίζονται στο παθητικό με το κεφάλαιο. 

Το πρώτο οικονομικό έτος αποφέρει στην επιχείρηση ζημίες χρήσης 8.017€. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι η παραγωγή ξεκινάει τον Σεπτέμβριο του 2013 και έτσι η επιχείρηση 

καταγράφει έσοδα από πωλήσεις μόνο τους 4 τελευταίους μήνες του έτους. 

Πίνακας 8: Ισολογισμός πρώτου οικονομικού έτους 

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο 

  Πάγια 168.630,00   Κεφάλαιο 163.315,00 

  Αποθέματα     Μακροπρόθεσμα Δάνεια   

      Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 13.332,00 

  Χρεώστες     Προμηθευτές   

  Διαθέσιμα-Ταμείο     Πιστωτές   

        

Ζημίες Χρήσης 8.017,00     

        

ΣΥΝΟΛΟ 176.647,00 ΣΥΝΟΛΟ 176.647,00 
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Τα αποτελέσματα χρήσης (πωλήσεις, κέρδος και έξοδα) παρουσιάζονται στον Πίνακα 9. 

Πίνακας 9: Αποτελέσματα χρήσης πρώτου οικονομικού έτους 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Πωλήσεις προϊόντων 79.800,00 

Μικτό κέρδος 79.800,00 

Σταθερά έξοδα 39.399,00 

Μεταβλητά έξοδα 48.418,00 

Σύνολο εξόδων 87.817,00 

Ζημία -8.017,00 

 

Στον Πίνακα 10 αναλύονται οι χρηματοροές του πρώτου οικονομικού έτους. Τέλη Μαϊου 

αναμένεται να εισπραχθούν τα χρήματα από το δάνειο ΕΤΕΑΝ και η επιδότηση από το 

πρόγραμμα ΠΕΠ. Το δάνειο ΕΤΕΑΝ αποπληρώνεται σε 4 δόσεις κατά τους μήνες Σεπτέμβριο 

και Δεκέμβριο, όταν η επιχείρηση θα εμφανίσει τα πρώτα έσοδα από τις πωλήσεις. Τα 

σταθερά έξοδα είναι περίπου ομοιόμορφα κατανεμημένα κατά τη διάρκεια του έτους. 

Φυσικά, είναι μειωμένα κατά τους πρώτους 7 μήνες λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς δεν 

υπάρχει μαζική παραγωγή. Αντίθετα, τα μεταβλητά έξοδα εμφανίζονται μόνο τους 4 

τελευταίους μήνες όπου παράγεται το προϊόν. 

 



Πίνακας 10: Ανάλυση χρημοατοροής – πρώτο οικονομικό έτος 

ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ - CASH FLOW 

Α. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 
Πωλήσεις Προϊόντων 0 0 0 0 0 0 0 0 11.970 15.960 23.940 27.930 

Πελάτες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπά Έσοδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δάνεια 0 0 0 0 42.658 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπές Εισροές 0 0 0 0 85.315 0 0 0 0 0 0 0 

Εισπράξεις Φόρων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛO 0 0 0 0 127.973 0 0 0 11.970 15.960 23.940 27.930 

             Β. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Αγορές Υλών Παραγωγής 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 

Λοιπές Υποχρεώσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σταθερά Έξοδα 0 1.970 1.970 1.970 3.940 1.970 1.970 1.970 5.910 5.910 5.910 5.910 

Μεταβλητά Έξοδα 0 0 0 0 0 0 0 0 14.525 14.525 14.525 4.842 

Φόροι Εισφορές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αγορές Παγίων 0 0 0 0 168.630 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπές Εκροές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δάνεια 0 0 0 0 0 0 0 0 10.665 10.665 10.665 10.665 

ΣΥΝΟΛO 0 1.970 1.970 1.970 172.570 1.970 1.970 1.970 31.100 31.100 31.100 21.416 

             CASH FLOW 0 -1.970 -1.970 -1.970 -44.597 -1.970 -1.970 -1.970 -19.130 -15.140 -7.160 6.514 

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

Διαθέσιμα Αρχής 78.000 78.000 76.030 74.060 72.090 27.493 25.523 23.553 21.583 2.454 0 0 

Εισπράξεις 0 0 0 0 127.973 0 0 0 11.970 15.960 23.940 27.930 

Πληρωμές 0 1.970 1.970 1.970 172.570 1.970 1.970 1.970 31.100 31.100 31.100 21.416 

Κεφάλαιο Κίνησης Αρχής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.686 19.846 

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 12.686 19.846 13.332 

Διαθέσιμα Τέλους 78.000 76.030 74.060 72.090 27.493 25.523 23.553 21.583 2.454 0 0 0 

             ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.686 7.160 -6.514 



Στις πληρωμές φαίνεται και η αποπληρωμή του δανείου τους 4 τελευταίους μήνες του 

έτους. Στον ταμειακό προγραμματισμό βλέπουμε πως μειώνονται τα διαθέσιμα αρχής (ίδια 

κεφάλαια) για να καλύψουν τις ανάγκες για αποπληρωμή των εξόδων. Επίσης βλέπουμε τις 

εισπράξεις από την επιδότηση και το δάνειο (85.315+42.658=127.973€), και τις εισπράξεις 

λόγω πωλήσεων κατά τους μήνες Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο. Τα διαθέσιμα τέλους κάθε 

μήνα αντιστοιχούν στα διαθέσιμα αρχής του επόμενου μήνα. 

Απαίτηση για αναζήτηση κεφαλαίου κίνησης εμφανίζεται κατά τους τρείς τελευταίους 

μήνες του οικονομικού έτους. 

 

7.1.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΔΩΝ  

Τα έξοδα για την επένδυση (Μάιος) και τα σταθερά και μεταβλητά έξοδα, και η 

αποπληρωμή του δανείου απεικονίζονται στο Γράφημα 3. 

Γράφημα 3: Ανάλυση Πληρωμών – πρώτο οικονομικό έτος 

 

 

7.1.4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Στον Πίνακα 11 βλέπουμε τον συσχετισμό των μεταβλητών εξόδων ως προς τις πωλήσεις, 

δηλαδή το περιθώριο κέρδους με την πώληση κάθε προϊόντος. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι τα 

μεταβλητά έξοδα αποτελούν το 61% του συνόλου των πωλήσεων κατά το πρώτο 

οικονομικό έτος. 
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Πίνακας 11: Μεταβλητά έξοδα προς πωλήσεις – πρώτο οικονομικό έτος 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Περιγραφή Ποσό % Πωλήσεων % Μετ. εξόδων % Συν. εξόδων 

Μεταβλητά έξοδα 48.418 60,67 100,00 55,14 

 

Ο ρυθμός παραγωγής των προϊόντων απεικονίζεται στο Γράφημα 4. Η μαζική παραγωγή 

ξεκινάει τον Σεπτέμβριο και μένει σταθερή μέχρι το Νοέμβριο για να μπορούμε να 

καλύψουμε την αυξημένη ζήτηση λόγω Χριστουγέννων. Το Δεκέμβριο ο ρυθμός παραγωγής 

πέφτει, καθώς μετά τα Χριστούγεννα αναμένεται πτώση στις πωλήσεις. Επίσης με αυτό τον 

τρόπο διασφαλίζεται ότι υπάρχει διαθέσιμη δυναμικότητα παραγωγής σε περίπτωση 

μεγαλύτερης από την προβλεπόμενη ζήτηση των προϊόντων, έτσι ώστε να μην υπάρξει 

ακάλυπτη ζήτηση που θα οδηγήσει σε ακύρωση παραγγελιών και θα προκαλέσει ζημία στο 

brand name της εταιρίας. 

Γράφημα 4: Παραγόμενες ποσότητες του προϊόντος – πρώτο οικονομικό έτος 

 

 

Στο γράφημα 5 απεικονίζονται οι μηνιαίες πωλήσεις του προϊόντος, σύμφωνα με τις 

προβλέψεις (βλ. §4.4). 
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Γράφημα 5: Πωλήσεις του προϊόντος σε αριθμό τεμαχίων – πρώτο οικονομικό έτος 

 

 

7.1.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικοί δείκτες του πρώτου οικονομικού 

έτους. Σκοπός της χρηματοικονομικής ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός των δυνατών και 

αδύνατων σημείων της επιχείρησης και η διαπίστωση του κατά πόσο η επιχείρηση είναι 

χρηματοοικονομικά ισχυρή και επικερδής. 

Πίνακας 12: Χρηματοοικονομικοί δείκτες – πρώτο οικονομικό έτος 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Α. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

1. Κυκλοφοριακής (%)     ((ενεργητικό – πάγια) / βραχ. υποχρεώσεις) 60,13 

2. Άμεσης (%)     ((πελάτες + διαθέσιμα) / βραχ. υποχρεώσεις) 0,00 

   

Β. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ  

1. Συνολικής (%)     (συν. Υποχρεώσεων / ενεργητικό) 7,55 

  

Γ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

1. Ιδίων κεφαλαίων (%)     (αποτελέσματα / ίδια κεφάλαια) -4,91 

2. Συνολικών (%)     (αποτελέσματα / (ίδια + ξένα κεφάλαια)) -4,54 

3. Πωλήσεων (%)     (αποτελέσματα / πωλήσεις) -10,05 

 

Βλέπουμε ότι ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας είναι αρκετά υψηλός. Όσο πιο 

μεγάλος ο δείκτης τόσο μεγαλύτερο το «περιθώριο ασφάλειας» των βραχυπρόθεσμων 
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δανειστών της επιχείρησης. Ένας δείκτης 2 θεωρείται πολύ καλός. Κατά το πρώτο έτος 

λειτουργίας μας βέβαια, είναι αναμενόμενο λόγω του υψηλού επενδυόμενου κεφαλαίου 

αυτός ο δείκτης να ξεπερνάει πολύ αυτή την τιμή. Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας θεωρείται 

ικανοποιητικός όταν λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες από 1 [8].Οι δείκτες απόδοσης δείχνουν 

το πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η εξεταζόμενη επιχείρηση. Οι δείκτες αποδοτικότητας 

λόγω της ζημίας που παρουσιάζεται στο τέλος του έτους παίρνουν αρνητικές τιμές. 

 

7.1.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  

Στην ανάλυση ευαισθησίας εξετάζουμε την μεταβολή του κέρδους σε μεταβολή άλλων 

μεγεθών που το επηρεάζουν, όπως τα μεταβλητά έξοδα (Γράφημα 8), οι πωλήσεις 

(Γράφημα 9) και οι τιμές του προϊόντος (Γράφημα 10). Χρησιμοποιήθηκε ποσοστό ±20% 

μεταβολής των μεγεθών που μελετώνται.  

Παρατηρούμε ότι το κέρδος έχει κλιση -500€ ανά ποσοστιαία μεταβολή των μεταβλητών 

εξόδων. Αντίστοιχα, η κλιση του κέρδους ανά ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων είναι 

312€. Τέλος, η κλίση του κέρδους ανά ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του προϊόντος είναι 

750€. 

Γράφημα 6: Κέρδος σε μεταβολές μεταβλητών εξόδων – πρώτο οικονομικό έτος 
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Γράφημα 7: Κέρδος σε μεταβολές μεταβλητών πωλήσεων – πρώτο οικονομικό έτος 

 

 

Γράφημα 8: Κέρδος σε μεταβολές τιμών – πρώτο οικονομικό έτος 
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Το νεκρό σημείο είναι το σημείο στο οποίο η επιχείρηση παρουσιάζει μηδενικό κέρδος. 

Παρατηρούμε εύκολα από τον Πίνακα 13 ότι με 26% αύξηση των πωλήσεων η επιχείρηση 

θα παρουσιάσει κέρδος στο τέλος του πρώτου έτους λειτουργίας της. 

Πίνακας 13: Νεκρό σημείο – πρώτο οικονομικό έτος 

ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Πωλήσεις 79.800 

Σταθερές δαπάνες 39.399 

Μεταβλητές δαπάνες 48.418 

  

Νεκρό σημείο 100.186 
Νεκρό σημείο (% των πωλήσεων)  125,55 

  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ %  

- Ως Προς Πωλήσεις % -10,05 

- Ως Προς Μεταβλητές Δαπάνες % -16,56 

 

Στον Πίνακα 14 και στο Γράφημα 9 περιγράφεται η συνάρτηση κέρδους, σε εξάρτηση από 

τις παραμέτρους που την επηρεάζουν. 

Πίνακας 14: Συνάρτηση κέρδους – πρώτο οικονομικό έτος 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ 

Α/Α Πωλήσεις % Πωλήσεις Μετ. δαπάνες Στ. δαπάνες Κέρδη 

1 0,00 0 0 39.399 -39.399 

2 5,00 3.990 2.421 39.399 -37.830 

3 10,00 7.980 4.842 39.399 -36.261 

4 15,00 11.970 7.263 39.399 -34.692 

5 20,00 15.960 9.684 39.399 -33.123 

6 25,00 19.950 12.105 39.399 -31.554 

7 30,00 23.940 14.525 39.399 -29.984 

8 35,00 27.930 16.946 39.399 -28.415 

9 40,00 31.920 19.367 39.399 -26.846 

10 45,00 35.910 21.788 39.399 -25.277 

11 50,00 39.900 24.209 39.399 -23.708 

12 55,00 43.890 26.630 39.399 -22.139 

13 60,00 47.880 29.051 39.399 -20.570 

14 65,00 51.870 31.472 39.399 -19.001 

15 70,00 55.860 33.893 39.399 -17.432 

16 75,00 59.850 36.314 39.399 -15.863 

17 80,00 63.840 38.734 39.399 -14.293 

18 85,00 67.830 41.155 39.399 -12.724 

19 90,00 71.820 43.576 39.399 -11.155 

20 95,00 75.810 45.997 39.399 -9.586 
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21 100,00 79800 48.418 39.399 -8.017 

 

Γράφημα 9: Διάγραμμα συνάρτησης κέρδους – πρώτο οικονομικό έτος 

 

 

7.2 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

7.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Κατα τη διάρκεια του δεύτερου έτους λειτουργίας δεν γίνονται περεταίρω επενδύσεις σε 

εξοπλισμο. Η δυναμικότητα της παραγωγής μένει σταθερή και στα σταθερά και μεταβλητά 

έξοδα διατηρούν τις ίδιες περίπου τιμές. Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

σταθερά έξοδα κατά την διάρκεια του πρώτου έτους. 

Πίνακας 15: Ανάλυση σταθερών εξόδων – δεύτερο οικονομικό έτος 

Ανάλυση Σταθερών Εξόδων       

  
Μονάδα Κόστος/Μον. Σ. Κόστος 

Έξοδα στέγασης       

 
Νοίκι επαγγελματικού χώρου (m2) 12 3.100 € 37.200 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
37.200 € 

     Έξοδα μισθοδοσίας       

 
Υπάλληλοι 0 0 € 0 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
0 € 

     Λογαριασμοί       
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Λογαριασμοί ρεύματος 12 300 € 3.600 € 

 
Λογαριασμοί τηλεφώνου 6 150 € 900 € 

 
Λογαριασμός ύδρευσης 6 70 € 420 € 

 
Εξωτερικός λογιστής 12 65 € 780 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
5.700 € 

     SaaS         

 
office 365 + yammer 12 48 € 576 € 

 
box.com (online backup) 12 78 € 936 € 

 
zendesk (customer support) 12 49 € 588 € 

 
paypal (2,7%*value + 0,35€)/transaction 750 12 € 8.768 € 

 
Συνδρομή software εμπορικής διαχείρησης 1 417 € 417 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
11.285 € 

     Πιστοποίηση ISO       

 
Επιθεώρηση ISO 9001:2008 TÜV Hellas 1 500 € 500 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
500 € 

     Έξοδα ιστοσελίδας       

 
.com Domain/έτος 1 15 € 15 € 

 
Hosting/έτος (site & e-shop) 1 400 € 400 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
415 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 
  

55.100 € 

 

Αντίστοιχα στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται αναλυτικά τα μεταβλητά έξοδα του δεύτερου 

έτους λειτουργίας. 

Πίνακας 16: Ανάλυση μεταβλητών εξόδων – δεύτερο οικονομικό έτος 

Ανάλυση Μεταβλητών Εξόδων       

  
Μονάδα Κόστος/Μον. Σ. Κόστος 

Έξοδα πρώτων υλών και ημιέτοιμων       

 
Κόστος πρώτων υλών - FlyPhone1 1000 60 € 60.000 € 

 
Outsourcing - FlyPhone1 1000 110 € 110.000 € 

 
Κόστος συσκευασίας 1000 5 € 5.000 € 

 
Κόστος αποστολής 1000 30 € 30.000 € 

 
Set Κοπτικά Εργαλεία 1 6.000 € 6.000 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
211.000 € 

     VAT         

 
FlyPhone1 - Λιανική  (online-shop) 750 56 € 42.263 € 

 
FlyPhone1 - Χονδρική 250 0 € 0 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
42.263 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 
  

253.263 € 

 

Πίνακας 17: Ανάλυση εισροών – δεύτερο οικονομικό έτος 

Ανάλυση Εισροών       
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Μονάδα Κόστος/Μον. Σ. Κόστος 

Πωλήσεις       

 
FlyPhone1 - Λιανική  (online-shop) 750 420 € 315.000 € 

 
FlyPhone1 - Χονδρική 250 360 € 90.000 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 
  

405.000 € 

 

7.2.2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ , ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΗ  

Στον Ισολογισμό του Έτους 2014 (Πίνακας 18) παρατηρούμε τα πάγια που αντιστοιχούν στο 

συνολικό ποσό των επενδύσεων που ολοκληρώθηκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τα 

πάγια δεν έχουν αποσβεθεί σε ένα ποσοστό τους καθώς σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, 

καθώς κατά την διάρκεια των τριών πρώτων ετών αυτό δεν είναι απαραίτητο. 

Πίνακας 18: Ισολογισμός δεύτερου οικονομικού έτους 

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο 

  Πάγια 168.630,00   Κεφάλαιο 163.315,00 

  Αποθέματα    Μακροπρόθεσμα Δάνεια 13.332,00 

     Βραχυπρόθεσμα Δάνεια  

  Χρεώστες    Προμηθευτές  

  Διαθέσιμα-Ταμείο 95.392,00   Πιστωτές  

      

Ζημίες Προηγούμενης Χρήσης 8.017,00 Κέρδη Χρήσης  95.392,00 

      

ΣΥΝΟΛΟ 272.039,00 ΣΥΝΟΛΟ 272.039,00 

 

Το πρώτο οικονομικό έτος αποφέρει στην επιχείρηση ζημίες χρήσης 8.017€, οι οποίες 

περνούν στο δεύτερο έτος λειτουργίας. Στα διαθέσιμα ταμείου καταγράφεται το κέρδος 

(95.392€) που σημειώνεται στο τέλος του δεύτερου έτους λειτουργίας. 

Τα αποτελέσματα χρήσης (πωλήσεις, κέρδος και έξοδα) παρουσιάζονται στον Πίνακα 19. 

Πίνακας 19: Αποτελέσματα χρήσης δεύτερου οικονομικού έτους 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Πωλήσεις προϊόντων 399.000,00 

Μικτό κέρδος 399.000,00 

Σταθερά έξοδα 61.520,00 

Μεταβλητά έξοδα 242.088,00 

Σύνολο εξόδων 303.608,00 

Κέρδος 95.392,00 

 

Στον Πίνακα 19 αναλύονται οι χρηματοροές του δεύτερου οικονομικού έτους. 



Πίνακας 20: Ανάλυση χρημοατοροής – δεύτερο οικονομικό έτος 

ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ - CASH FLOW 

Α. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 
Πωλήσεις Προϊόντων 11.970 11.970 35.910 39.900 35.910 19.950 19.950 11.970 31.920 35.910 63.840 79.800 

Πελάτες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπά 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 

Λοιπές Εισροές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Εισπράξεις Φόρων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛO 11.970 11.970 35.910 39.900 35.910 19.950 19.950 11.970 31.920 35.910 63.840 79.800 

 
            

Β. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

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 

Λοιπές Υποχρεώσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σταθερά Έξοδα 6.152 3.076 6.152 6.152 3.076 3.076 3.076 6.152 6.152 6.152 6.152 6.152 

Μεταβλητά Έξοδα 24.209 12.104 12.104 24.209 24.209 12.104 12.104 24.209 24.209 24.209 24.209 24.209 

Φόροι Εισφορές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αγορές Παγίων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπές Εκροές 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 

ΣΥΝΟΛO 30.361 15.180 18.256 30.361 27.285 15.180 15.180 30.361 30.361 30.361 30.361 30.361 

 
            

CASH FLOW -18.391 -3.210 17.654 9.539 8.625 4.770 4.770 -18.391 1.559 5.549 33.479 49.439 

 
            

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

Διαθέσιμα Αρχής 0 0 0 0 5.592 14.217 18.986 23.756 5.365 6.924 12.474 45.953 

Εισπράξεις 11.970 11.970 35.910 39.900 35.910 19.950 19.950 11.970 31.920 35.910 63.840 79.800 

Πληρωμές 30.361 15.180 18.256 30.361 27.285 15.180 15.180 30.361 30.361 30.361 30.361 30.361 

Κεφάλαιο Κίνησης Αρχής 0 18.391 21.601 3.948 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 18.391 21.601 3.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Διαθέσιμα Τέλους 0 0 0 5.592 14.217 18.986 23.756 5.365 6.924 12.474 45.953 95.392 

 
            

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 18.391 3.210 -17.654 -3.948 0 0 0 0 0 0 0 0 



Οι εισπράξεις από τις πωλήσεις προϊόντων αυξάνονται σημαντικά την περίοδο πριν τα 

Χριστούγεννα του 2014. Δεν εμφανίζονται εισροές άλλου είδους καθώς δεν λαμβάνεται 

κάποιο δάνειο. Οι πληρωμές αφορούν στα σταθερά και μεταβλητά έξοδα. Τα σταθερά 

έξοδα είναι περίπου ομοιόμορφα κατανεμημένα κατά τη διάρκεια του έτους σε αντίθεση 

με τα μεταβλητά έξοδα που παρουσιάζουν μικρή διακύμανση λόγω της μεταβολής της 

ζήτησης. Κατά το δεύτερο έτος γίνεται προσπάθεια να ακολουθήσει η παραγωγή τη ζήτηση 

με διατήρηση μικρού αριθμού αποθεμάτων. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το απαιτούμενο 

κεφάλαιο κίνησης και το κεφάλαιο που δεσμεύεται στα αποθέματα. Έτσι ενώ στην αρχή 

του έτους παρατηρούμε αρνητικές τιμές στην χρηματοροή, αυτό στη συνέχεια διορθώνεται. 

Βέβαια, για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει επαρκές απόθεμα να καλύψει τη ζήτηση του 

φθινοπόρου, πάλι εμφανίζεται αρνητική τιμή χρηματοροής κατά τον Αύγουστο. Αυτό 

φαίνεται και στο κεφάλαιο κίνησης αρχής, απ΄ όπου φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη 

αναζήτησης χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης. Τα διαθέσιμα αρχής εμφανίζουν 

αυξητική τάση σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

 

7.2.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ  

Οι πληρωμές κατά το δεύτερο οικονομικό έτος (Γράφημα 10) είναι τα σταθερά και 

μεταβλητά έξοδα που εμφανίζονται μηνιαία κατά τη διάρκεια του έτους. Η μικρή απόκλιση 

που παρατηρείται κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Ιούνιο και Ιούλιο οφείλεται στην 

χαμηλή ζήτηση της κάθε περιόδου, η οποία συνεπάγεται με μειωμένο ρυθμό παραγωγής 

και άρα χαμηλότερα έξοδα. 

Γράφημα 10: Ανάλυση Πληρωμών – δεύτερο οικονομικό έτος 

 

Αντίστοιχα οι εισπράξεις από τις πωλήσεις των προϊώντων παρουσιάζονται στο Γράφημα 

11. 
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Γράφημα 11: Ανάλυση Εισπράξεων για το έτος 2014 

 

 

7.2.4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Στον Πίνακα 21 βλέπουμε τον συσχετισμό των μεταβλητών εξόδων ως προς τις πωλήσεις, 

δηλαδή το περιθώριο κέρδους με την πώληση κάθε προϊόντος, το οποίο έμεινε αμετάβλητο 

σε σχέση με το πρώτο οικονομικό έτος. Τα μεταβλητά έξοδα αποτελούν το 61% του 

συνόλου των πωλήσεων. 

Πίνακας 21: Μεταβλητά έξοδα προς πωλήσεις – δεύτερο οικονομικό έτος 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Περιγραφή Ποσό % Πωλήσεων % Μετ. εξόδων % Συν. εξόδων 

Μεταβλητά έξοδα 242.088 60,67 100,00 79,74 

 

Ο ρυθμός παραγωγής των προϊόντων κατά το δεύτερο οικονομικό έτος απεικονίζεται στο 

Γράφημα 12. Ο ρυθμός παραγωγής είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος εκτός από τις 

περιόδους χαμηλής ζήτησης όπου ο ρυθμός παραγωγής πέφτει, έτσι ώστε να μην υπάρχει 

ανάγκη για υψηλό κεφάλαιο κίνησης και υψηλό δεσμευμένο κεφάλαιο στα αδιάθετα 

προϊόντα. Η παραγωγή  εξακολουθεί να μην αξιοποιεί την πλήρη δυναμικότητά της, έτσι 

ώστε σε περίπτωση μεγαλύτερης από την προβλεπόμενη ζήτησης, να μπορεί η παραγωγή 

να καλύψει τις παραγγελίες χωρίς καθυστέρηση. 

Η πρόβλεψη πωλήσεων για το δεύτερο χρόνο λειτουργίας απεικονίζεται στο Γράφημα 13. Η 

ζήτηση εμφανίζει χαρακτηριστικά ζήτησης παιχνιδιών, δηλαδή αυξημένη ζήτηση το 

φθινόπωρο με peak τον Δεκέμβριο λόγω των Χριστουγέννων και κατά την άνοιξη. 
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Γράφημα 12: Παραγόμενες ποσότητες του προϊόντος – δεύτερο οικονομικό έτος 

 

 

Γράφημα 13: Πωλήσεις του προϊόντος σε αριθμό τεμαχίων – δεύτερο οικονομικό έτος 

 

 

7.2.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  
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Στον Πίνακα 21 παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικοί δείκτες του δεύτερου οικονομικού 

έτους. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας είναι μηδενικός. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι δεν έχουν ληφθεί δάνεια. Το ίδιο ισχυει και για τον δείκτη άμεσης ρευστότητας. Οι 

δείκτες απόδοσης δείχνουν το πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η εξεταζόμενη επιχείρηση. 

Οι δείκτες αποδοτικότητας κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας είναι πολύ ικανοποιητικοί και 

σαφώς βελτιωμένοι σε σχέση με το πρώτο έτος. 

Πίνακας 22: Χρηματοοικονομικοί δείκτες – δεύτερο οικονομικό έτος 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

1. Ιδίων κεφαλαίων (%)     (αποτελέσματα / ίδια κεφάλαια) 58,41 

2. Συνολικών (%)     (αποτελέσματα / (ίδια + ξένα κεφάλαια)) 36,13 

3. Πωλήσεων (%)     (αποτελέσματα / πωλήσεις) 23,91 

 

7.2.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  

Στην ανάλυση ευαισθησίας εξετάζεται η μεταβολή του κέρδους σε μεταβολή μεγεθών που 

το επηρεάζουν, όπως τα μεταβλητά έξοδα (Γράφημα 14), οι πωλήσεις (Γράφημα 15), και οι 

τιμές του προϊόντος (Γράφημα 16). Χρησιμοποιήθηκε ποσοστό ±20% μεταβολής των 

μεγεθών που μελετώνται.  

Γράφημα 14: Κέρδος σε μεταβολές μεταβλητών εξόδων – δεύτερο οικονομικό έτος 
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Γράφημα 15: Κέρδος σε μεταβολές μεταβλητών πωλήσεων – δεύτερο οικονομικό έτος 

 

 

Γράφημα 16: Κέρδος σε μεταβολές τιμών – δεύτερο οικονομικό έτος 

 

Παρατηρούμε ότι το κέρδος έχει κλιση -2.500€ ανά ποσοστιαία μεταβολή των μεταβλητών 

εξόδων. Αντίστοιχα, η κλιση του κέρδους ανά ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων είναι 

1562,5€. Τέλος, η κλίση του κέρδους ανά ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του προϊόντος 

είναι 4.062,5€. Η τιμές αυτές είναι αυξημένες σε σχέση με το πρώτο έτος λειτουργίας 

καθώς τα ποσά έχουν αυξηθεί σημαντικά, και η ποσοστιαία μεταβολή ενός μεγέθους είναι 

μεγαλύτερη σε σχέση με το πρώτο έτος. 
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Το νεκρό σημείο είναι το σημείο στο οποίο η επιχείρηση παρουσιάζει μηδενικό κέρδος. 

Παρατηρούμε εύκολα στον Πίνακα 22 ότι με 60% μείωση των πωλήσεων η επιχείρηση θα 

παρουσιάσει μεδενικό κέρδος στο τέλος του δεύτερου έτους λειτουργίας της. 

Πίνακας 23: Νεκρό σημείο – δεύτερο οικονομικό έτος 

ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Πωλήσεις 399.000 

Σταθερές δαπάνες 61.520 

Μεταβλητές δαπάνες 242.088 

  

Νεκρό σημείο 156.435 

Νεκρό σημείο (% των πωλήσεων)  39,21 

  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ %  

- Ως Προς Πωλήσεις % 23,91 

- Ως Προς Μεταβλητές Δαπάνες % 39,40 

 

Στον Πίνακα 23 και στο Γράφημα 17 περιγράφεται η συνάρτηση κέρδους, σε εξάρτηση από 

τις παραμέτρους που την επηρεάζουν. 

Γράφημα 17: Διάγραμμα συνάρτησης κέρδους – δεύτερο οικονομικό έτος 
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Πίνακας 24: Συνάρτηση κέρδους – δεύτερο οικονομικό έτος 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ 

Α/Α Πωλήσεις % Πωλήσεις Μετ. δαπάνες Στ. δαπάνες Κέρδη 

1 0,00 0 0 61.520 -61.520 

2 5,00 19.950 12.104 61.520 -53.674 

3 10,00 39.900 24.209 61.520 -45.829 

4 15,00 59.850 36.313 61.520 -37.983 

5 20,00 79.800 48.418 61.520 -30.138 

6 25,00 99.750 60.522 61.520 -22.292 

7 30,00 119.700 72.626 61.520 -14.446 

8 35,00 139.650 84.731 61.520 -6.601 

9 40,00 159.600 96.835 61.520 1.245 

10 45,00 179.550 108.940 61.520 9.090 

11 50,00 199.500 121.044 61.520 16.936 

12 55,00 219.450 133.148 61.520 24.782 

13 60,00 239.400 145.253 61.520 32.627 

14 65,00 259.350 157.357 61.520 40.473 

15 70,00 279.300 169.462 61.520 48.318 

16 75,00 299.250 181.566 61.520 56.164 

17 80,00 319.200 193.670 61.520 64.010 

18 85,00 339.150 205.775 61.520 71.855 

19 90,00 359.100 217.879 61.520 79.701 

20 95,00 379.050 229.984 61.520 87.546 

21 100,00 399.000 242.088 61.520 95.392 

 

7.3 ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

7.3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Κατά το τρίτο έτος λειτουργίας θα γίνει προσπάθεια για αύξηση της δυναμικότητας 

παραγωγής. Γι’ αυτό το λόγο επενδύονται 2.900€ σε εξοπλισμό συναρμολόγησης. 

Πίνακας 25: Ανάλυση επενδύσεων – τρίτο οικονομικό έτος 

Ανάλυση Παγίων       

  
Μονάδα Κόστος/Μον. Σ. Κόστος 

Assembly       

 
Πάγκοι συναρμολόγησης και συσκευασίας 0 970 € 0 € 

 
Εργαλεία 1 540 € 540 € 

 
Iδιοσυσκευές 1 2.360 € 2.360 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 
  

2.900 € 

 



FlyPhone Technologies Επιχειρηματικό Πλάνο 2013-2015 Φεβρουάριος 2013 

  52 

Τα σταθερά έξοδα δεν παρουασιάζουν ιδιαίτερη μεταβολή σε σχέση με τα προηγούμενα 

έτη λειτουργίας. Το κόστος ηλεκροδότησης έχει αυξηθεί καθώς έχει αυξηθεί ο ρυθμός 

παραγωγής. Ο μισθός του εξωτερικού λογιστή έχει αυξηθεί γιατί πλεόν αναλαμβάνει και τη 

μισθοδοσία της εταιρίας. Πλέον εμφανίζονται έξοδα μισθοδοσία για ένα τεχνίτη ο οποίος 

θα στηρίζει την παραγωγή και θα βοηθάει στην συναρμολόγηση των προϊόντων. 

Πίνακας 26: Ανάλυση σταθερών εξόδων – τρίτο οικονομικό έτος 

Ανάλυση Σταθερών Εξόδων       

  
Μονάδα Κόστος/Μον. Σ. Κόστος 

Έξοδα στέγασης       

 
Νοίκι επαγγελματικού χώρου (m2) 12 3.200 € 38.400 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
38.400 € 

     Έξοδα μισθοδοσίας       

 
Υπάλληλοι (1) 12 1.800 € 21.600 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
21.600 € 

     Λογαριασμοί       

 
Λογαριασμοί ρεύματος 12 350 € 4.200 € 

 
Λογαριασμοί τηλεφώνου 6 150 € 900 € 

 
Λογαριασμός ύδρευσης 6 70 € 420 € 

 
Εξωτερικός λογιστής 12 85 € 1.020 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
6.540 € 

     SaaS         

 
office 365 + yammer 12 48 € 576 € 

 
box.com (online backup) 12 78 € 936 € 

 
zendesk (customer support) 12 49 € 588 € 

 
paypal (2,7%*value + 0,35€)/transaction 1125 12 € 13.151 € 

 
Συνδρομή software εμπορικής διαχείρησης 1 417 € 417 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
15.668 € 

     Πιστοποίηση ISO       

 
Επιθεώρηση ISO 9001:2008 TÜV Hellas 1 500 € 500 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
500 € 

     Έξοδα ιστοσελίδας       

 
.com Domain/έτος 1 15 € 15 € 

 
Hosting/έτος (site & e-shop) 1 400 € 400 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
415 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 
  

83.123 € 

 

Το κόστος παραγωγής του FlyPhone1 έχει μειωθεί και το κόστος παραγωγής του FlyPhone2 

είναι λίγο πιο ακριβό σε σύγκριση με το FlyPhone1. Το κόστος συσκευασία και το μέσο 

κόστος παραγωγής έχουν διατηρηθεί σταθερά κατά τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας. 

Πίνακας 27: Ανάλυση μεταβλητών εξόσων – τρίτο οικονομικό έτος 

Ανάλυση Μεταβλητών Εξόδων       
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Μονάδα Κόστος/Μον. Σ. Κόστος 

Έξοδα πρώτων υλών και ημιέτοιμων       

 
Κόστος πρώτων υλών - FlyPhone1 765 50 € 38.250 € 

 
Outsourcing - FlyPhone1 765 90 € 68.850 € 

 
Κόστος πρώτων υλών - FlyPhone2 735 80 € 58.800 € 

 
Outsourcing - FlyPhone2 735 130 € 95.550 € 

 
Κόστος συσκευασίας 1500 5 € 7.500 € 

 
Κόστος αποστολής 1500 30 € 45.000 € 

 
Set Κοπτικά Εργαλεία 2 6.800 € 13.600 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
327.550 € 

     VAT         

 
FlyPhone1 - Λιανική  (online-shop) 574 40 € 23.093 € 

 
FlyPhone1 - Χονδρική 191 0 € 0 € 

 
FlyPhone2 - Λιανική  (online-shop) 551 47 € 25.991 € 

 
FlyPhone2 - Χονδρική 184 0 € 0 € 

 
MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
49.085 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 
  

376.635 € 

 

Στον Πίνακα 28 παρατηρούμε τις εισροές λόγω πωλήσεων κατά το τρίτο έτος λειτουργίας. 

Οι πωλήσεις του FlyPhone1 ανέρχονται σε 765 τεμάχια, και οι πωλήσεις του FlyPhone2 σε 

735 τεμάχια, κατά τους τέσσερεις τελευταίους μήνες του χρόνου. 

Πίνακας 28: Ανάλυση εισροών – τρίτο οικονομικό έτος 

Ανάλυση Εισροών       

  
Μονάδα Κόστος/Μον. Σ. Κόστος 

Πωλήσεις       

 
FlyPhone1 - Λιανική (online-shop) 574 320 € 183.600 € 

 
FlyPhone1 - Χονδρική 191 280 € 53.550 € 

 
FlyPhone2 - Λιανική (online-shop) 551 420 € 231.525 € 

 
FlyPhone2 - Χονδρική 184 360 € 66.150 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 
  

534.825 € 

 

7.3.2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΗ  

Στον Ισολογισμό του Έτους 2015 (Πίνακας 29) τα πάγια που αντιστοιχούν στο συνολικό 

ποσό των επενδύσεων που ολοκληρώθηκαν το πρώτο οικονομικό έτος διατηρούνται 

σταθερά. Τα πάγια δεν έχουν αποσβεθεί σε ένα ποσοστό τους καθώς σε νεοσύστατες 

επιχειρήσεις, καθώς κατά την διάρκεια των τριών πρώτων ετών αυτό δεν είναι απαραίτητο. 

Τα διαθέσιμα στο ταμίο στο τέλος του τρίτου οικονομικού είναι 169.222€ και αντιστοιχούν 

στο άθροισμα των κερδών του προηγούμενου και του τρέχοντος έτους. Τα έσοδα του 

τρίτου έτους παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με το δεύτερο έτος παρόλο που η ζήτηση 

είναι αυξημένη. Αυτό οφείλεται στα αυξημένα έξοδα παραγωγής που μειώνουν το 

περιθώριο κέρδους. 
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Πίνακας 29: Ισολογισμός τρίτου οικονομικού έτους 

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο 

  Πάγια 168.630,00   Κεφάλαιο 163.315,00 

  Αποθέματα     Μακροπρόθεσμα Δάνεια 13.332,00 

      Βραχυπρόθεσμα Δάνεια  

  Χρεώστες     Προμηθευτές   

  Διαθέσιμα-Ταμείο 169.222,00    Πιστωτές   

        

  Κέρδη Χρήσης  73830  

        

ΣΥΝΟΛΟ 337.852,00 ΣΥΝΟΛΟ 337.852,00 

 

Τα αποτελέσματα χρήσης του τρίτου έτους λειτουργίας (πωλήσεις, κέρδος και έξοδα) 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 30. 

Πίνακας 30: Αποτελέσματα χρήσης τρίτου οικονομικού έτους 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Πωλήσεις προϊόντων 525.825,00 

Μικτό κέρδος 525.825,00 

Σταθερά έξοδα 96.723,00 

Μεταβλητά έξοδα 355.272,00 

Σύνολο εξόδων 451.995,00 

Κέρδος 73.830,00 

 

Στον Πίνακα 31 αναλύονται οι χρηματοροές του τρίτου οικονομικού έτους. Οι εισπράξεις 

από τις πωλήσεις προϊόντων αυξάνονται σημαντικά την περίοδο πριν τα Χριστούγεννα του 

2015 και λόγω εισόδου στην αγορά του νέου προϊόντος. Δεν εμφανίζονται εισροές άλλου 

είδους καθώς δεν λαμβάνεται κάποιο δάνειο. Οι πληρωμές αφορούν στα σταθερά και 

μεταβλητά έξοδα. Τα σταθερά έξοδα παρουσιάζουν μικρή αύξηση κατά τη διάρκεια του 

έτους. Στο τρίτο οικονομικό έτος η παραγωγή των προϊόντων ακολουθεί την ζήτηση (JIT – 

Just In Time). Με την εφαρμοφή αυτού του μοντέλου παραγωγής πλέον το απαιτούμενο 

κεφάλαιο κίνσησης έιναι μηδενικό. Τα διαθέσιμα αρχής εμφανίζουν αυξητική τάση σε όλη 

τη διάρκεια του χρόνου. 

 



Πίνακας 31: Ανάλυση χρημοατοροής – τρίτο οικονομικό έτος 

ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ - CASH FLOW 

Α. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 
Πωλήσεις Προϊόντων 15.775 15.775 47.324 52.583 42.066 26.291 15.775 10.517 57.841 63.099 84.132 94.649 

Πελάτες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπά 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 

Λοιπές Εισροές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Εισπράξεις Φόρων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛO 15.775 15.775 47.324 52.583 42.066 26.291 15.775 10.517 57.841 63.099 84.132 94.649 

 

                        

Β. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Αγορές Υλών Παραγωγής 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 

Λοιπές Υποχρεώσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σταθερά Έξοδα 4.836 4.836 7.738 7.738 5.803 4.836 4.836 4.836 9.672 11.607 14.508 15.476 

Μεταβλητά Έξοδα 10.658 10.658 31.974 35.527 28.422 17.764 10.658 7.105 39.080 42.633 56.844 63.949 

Φόροι Εισφορές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αγορές Παγίων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπές Εκροές 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 

ΣΥΝΟΛO 15.494 15.494 39.712 43.265 34.225 22.600 15.494 11.942 48.752 54.239 71.352 79.425 

 

                        

CASH FLOW 280 280 7.612 9.317 7.841 3.692 280 -1.425 9.089 8.860 12.780 15.224 

 

                        

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

Διαθέσιμα Αρχής 95.392 95.672 95.953 103.565 112.882 120.723 124.415 124.695 123.270 132.359 141.218 153.998 

Εισπράξεις 15.775 15.775 47.324 52.583 42.066 26.291 15.775 10.517 57.841 63.099 84.132 94.649 

Πληρωμές 15.494 15.494 39.712 43.265 34.225 22.600 15.494 11.942 48.752 54.239 71.352 79.425 

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 

Διαθέσιμα Τέλους 95.672 95.953 103.565 112.882 120.723 124.415 124.695 123.270 132.359 141.218 153.998 169.222 

 

                        

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



7.3.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ  ΕΞΟΔΩΝ  

Οι πληρωμές κατά το τρίτο οικονομικό έτος (Γράφημα 18) είναι τα σταθερά και μεταβλητά 

έξοδα που εμφανίζονται μηνιαία κατά τη διάρκεια του έτους. Τα σταθερά έξοδα 

παρουσιάζουν μικρή διακύμανση, ενώ τα μεταβλητά ακολουθούν το πρότυπο των 

πωλήσεων. 

Γράφημα 18: Ανάλυση Πληρωμών – τρίτο οικονομικό έτος 

 

 

Γράφημα 19: Ανάλυση Εισπράξεων – τρίτο οικονομικό έτος 
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Οι εισπράξεις επίσης (Γράφημα 19), όπως είναι αναμενόμενο ακολουθούν το πρότυπο των 

πωλήσεων.  

 

7.3.4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Στον Πίνακα 32 βλέπουμε τον συσχετισμό των μεταβλητών εξόδων ως προς τις πωλήσεις, 

δηλαδή το περιθώριο κέρδους με την πώληση κάθε προϊόντος, το οποίο εμφανίζει μικρή 

αύξηση σε σχέση με το πρώτο και δεύτερο οικονομικό έτος. Τα μεταβλητά έξοδα 

αποτελούν το 68% του συνόλου των πωλήσεων. 

Πίνακας 32: Μεταβλητά έξοδα προς πωλήσεις – τρίτο οικονομικό έτος 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Περιγραφή Ποσό % Πωλήσεων % Μετ. εξόδων % Συν. εξόδων 

Μεταβλητά έξοδα 355.272 67,56 100,00 78,60 

 

Στο Γράφημα 20 βλέπουμε την μηνιαία μεταβολή του ρυθμού παραγωγής. Τον Αύγουστο 

του 2015 εισάγεται στην αγορά το βελτιωμένο FlyPhone2. Οι πωλήσεις του αυξάνονται 

σημαντικά σε σχέση με το FlyPhone1 και εν μέρει η αυξημένη ζήτηση οφείλεται στην 

περίοδο των Χριστουγέννων. Μετά την εισαγωγή του FlyPhone2 στην αγορά, η ζήτηση του 

FlyPhone1 είναι σταθερή. 

Γράφημα 20: Παραγόμενες ποσότητες των προϊόντων – τρίτο οικονομικό έτος 
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7.3.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  

Στον Πίνακα 33 παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικοί δείκτες του τρίτου οικονομικού 

έτους. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας είναι μηδενικός. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι δεν έχουν ληφθεί δάνεια. Το ίδιο ισχυει και για τον δείκτη άμεσης ρευστότητας. Οι 

δείκτες απόδοσης δείχνουν το πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η εξεταζόμενη επιχείρηση. 

Οι δείκτες αποδοτικότητας κατά το τρίτο έτος λειτουργίας είναι πολύ ικανοποιητικοί αλλά 

μειωμένοι σε σχέση με το τρίτο έτος λειτουργίας. 

Πίνακας 33: Χρηματοοικονομικοί δείκτες – τρίτο οικονομικό έτος 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Γ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   

1. Ιδίων κεφαλαίων (%)     (αποτελέσματα / ίδια κεφάλαια) 28,54 

2. Συνολικών (%)     (αποτελέσματα / (ίδια + ξένα κεφάλαια)) 21,85 

3. Πωλήσεων (%)     (αποτελέσματα / πωλήσεις) 14,04 

 

7.3.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  

Στην ανάλυση ευαισθησίας εξετάζεται η μεταβολή του κέρδους σε μεταβολή μεγεθών που 

το επηρεάζουν, όπως τα μεταβλητά έξοδα (Γράφημα 21), οι πωλήσεις (Γράφημα 22), και οι 

τιμές του προϊόντος (Γράφημα 23). Χρησιμοποιήθηκε ποσοστό ±20% μεταβολής των 

μεγεθών που μελετώνται.  

Γράφημα 21: Κέρδος σε μεταβολές μεταβλητών εξόδων – τρίτο οικονομικό έτος 
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Γράφημα 22: Κέρδος σε μεταβολές μεταβλητών πωλήσεων – τρίτο οικονομικό έτος 

 

 

Γράφημα 23: Κέρδος σε μεταβολές τιμών – τρίτο οικονομικό έτος 

 

 

Παρατηρούμε ότι το κέρδος έχει κλιση -607€ ανά ποσοστιαία μεταβολή των μεταβλητών 

εξόδων. Αντίστοιχα, η κλιση του κέρδους ανά ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων είναι 

4450€, πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το δεύτερο έτος. Τέλος, η κλίση του κέρδους ανά 

ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του προϊόντος είναι 5000€, λίγο αυξημένο σε σχέση με το 

δεύτερο έτος. 
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Το νεκρό σημείο είναι το σημείο στο οποίο η επιχείρηση παρουσιάζει μηδενικό κέρδος. 

Παρατηρούμε στον Πίνακα 34 ότι με 57% μείωση των πωλήσεων η επιχείρηση θα 

παρουσιάσει μεδενικό κέρδος στο τέλος του τρίτου έτους λειτουργίας της. 

Πίνακας 34: Νεκρό σημείο – τρίτο οικονομικό έτος 

ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Πωλήσεις 525.825 
Σταθερές δαπάνες 96.723 
Μεταβλητές δαπάνες 355.272 

   

Νεκρό σημείο 298.203 
Νεκρό σημείο (% των πωλήσεων)  56,71 

   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ %   

- Ως Προς Πωλήσεις % 14,04 

- Ως Προς Μεταβλητές Δαπάνες % 20,78 

 

Στον Πίνακα 35 και στο Γράφημα 24 περιγράφεται η συνάρτηση κέρδους, σε εξάρτηση από 

τις παραμέτρους που την επηρεάζουν. 

Πίνακας 35: Συνάρτηση κέρδους – τρίτο οικονομικό έτος 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ 

Α/Α Πωλήσεις % Πωλήσεις Μετ. δαπάνες Στ. δαπάνες Κέρδη 

1 0,00 0 0 96.723 -96.723 

2 5,00 26.291 17.764 96.723 -88.195 

3 10,00 52.583 35.527 96.723 -79.668 

4 15,00 78.874 53.291 96.723 -71.140 

5 20,00 105.165 71.054 96.723 -62.612 

6 25,00 131.456 88.818 96.723 -54.085 

7 30,00 157.748 106.582 96.723 -45.557 

8 35,00 184.039 124.345 96.723 -37.029 

9 40,00 210.330 142.109 96.723 -28.502 

10 45,00 236.621 159.872 96.723 -19.974 

11 50,00 262.913 177.636 96.723 -11.447 

12 55,00 289.204 195.400 96.723 -2.919 

13 60,00 315.495 213.163 96.723 5.609 

14 65,00 341.786 230.927 96.723 14.136 

15 70,00 368.078 248.690 96.723 22.664 

16 75,00 394.369 266.454 96.723 31.192 

17 80,00 420.660 284.218 96.723 39.719 

18 85,00 446.951 301.981 96.723 48.247 

19 90,00 473.243 319.745 96.723 56.775 

20 95,00 499.534 337.508 96.723 65.302 
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21 100,00 525.825 355.272 96.723 73.830 

 

Γράφημα 24: Διάγραμμα συνάρτησης κέρδους – τρίτο οικονομικό έτος 

 

 

8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ  

Για την εκτίμηση των πωλήσεων χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο ζήτησης παιχνιδιών. Με το 

ίδιο μοντέλο υπολογίζεται επίσης η ζήτηση σε αντίστοιχα προϊόντα όπως τα κινητά 

τηλέφωνα και άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα. Η πρόβλεψη είναι συντηριτική και αφορά στο 

«worst case scenario». Τα έξοδα λειτουργίας (σταθερά και μεταβλητά) είναι υπολογισμένα 

με αρκετή ακρίβεια βάσει σημερινών δεδομένων. Επομένως μεταβολές στα έξοδα θα 

μπορούσαν να οφείλονται σε αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής για παράδειγμα της ΔΕΗ ή 

αλλαγή της τιμής των πρώτων υλών (το αλουμίνιο παρουσιάζει γενικά μεγάλη διακύμανση 

στην αξία του καθώς είναι χρηματιστηριακό προϊόν). Κατά το πρώτο έτος είναι λογικό να 

εμφανίζονται ζημίες λόγω του ύψους το επενδυόμενου κεφαλαίου. Στην πορεία όμως η 

επιχείρηση εμφανίζει κέρδη. 

Κατά διάστημα Οκτωβρίος 2013 – Μαρτίος 2014 εμφανίζεται έλλειμα χρηματικών πόρων 

και υπάρχει ανάγκη αυτό να καλυφθεί με επιπλέον κεφάλαιο κίνησης ώστε η λειτουργία 

της επιχείρησης να μπορεί να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση η 

επιχείρηση μπορεί να ζητήσει δάνειο κεφαλαίου κίνησης από τράπεζα (όπως η Εθνική 

Τράπεζα Ελλάδος). Μια άλλη εναλλακτική είναι να επιδιωχθεί διακανονισμός με τους 
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πρωμηθευτές ώστε με την αγορά πρώτων υλών και ημιέτοιμων να μην γίνεται επι τόπου 

εξόφληση, αλλά επι πιστώσει, μετά από διάστημα ενός μήνα. Σε περίπτωση που αυτό δεν 

είναι επαρκές οι μέτοχοι είναι διατεθημένοι να διαθέσουν μεγαλύτερο κεφάλαιο στην 

επιχεήρηση για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της. 

Τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης παρουσιάζονται συνοπτικά στο Γράφημα 25. 

Γράφημα 25: Οικονομικά στοιχεία 2013-2015, συγκεντρωτικά 

 

 

Η επένδυση σε αυτή την εταιρία, σε περίπτωση που όντως επιτευχθεί η επιδότηση του 

πλάνου από το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΣΠΑ μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως σκόπιμη. Σ’ αυτη την περίπτωση το δάνειο που λαμβάνεται μπορεί να 

αποπληρωθεί μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας. Τα έσοδα αυξάνονται συνεχώς, αλλά 

κυρίως, ακόμα και στο απαισιόδοξο σενάριο που μελετήθηκε, η ζήτηση των πωλήσεων 

είναι συνεχώς αυξητική. Στην πορεία της λειτουργίας μπορούν να γίνουν περεταίρω 

προσπάθειες μείωσης των λειτοργικών εξόδων. Επίσης όσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση που 

εμφανίζεται, τόσο μικρότερο είναι το κόστος για την παραγωγή ενός προϊόντος. Αυτό 

συνεπάγεται σε αύξηση του κέρδους της επιχείρησης, προς όφελος των μετόχων, του 

κράτους και της κοινωνίας. 
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