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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει μια μεγάλης έντασης
οικονομική κρίση, τα αίτια της οποίας πρέπει να αναζητηθούν αφενός στα χρόνια
διαρθρωτικά προβλήματα και τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν και αφετέρου στη
διεθνή συγκυρία της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης που τα ανέδειξε με
εντονότερο και οξύτερο τρόπο. Η ανάγκη πραγματοποίησης επενδύσεων και η
διακίνηση κεφαλαίων είναι ίσως πιο επιτακτική από ποτέ. Ως συνέπεια, η εκπόνηση
και εφαρμογή ενός ορθολογικά δομημένου κειμένου, που εξετάζει τις λειτουργίες και
την θέση μιας επιχείρησης από κάθε σκοπιά, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα
χέρια κάθε επενδυτή ή λήπτη αποφάσεων.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι αφενός να ορίσει το θεωρητικό
πλάισιο γύρω από τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και να τονίσει την σπουδαιότητα
εκπόνησής του - ιδιαίτερα στα πλάισιο ενός ταραχώδους και αβέβαιου οικονομικού
περιβάλλοντος - και αφετέρου να παρουσιάσει μία πρακτική εφαρμογή ενός
επιχειρηματικού σχεδίου σε μία νεοσύστατη επιχείρηση, περιλαμβάνοντας όλα τα
στάδια του σχεδιασμού.
Πιο αναλυτικά, η παρούσα εργασία δομείται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα
γίνεται μια θεωρητική διερεύνηση γύρω από τον επιχειρηματικό σχεδιασμό.
Συγκεκριμένα, στο πρώτο

κεφάλαιο

επιχειρείται

η αποκωδικοποίηση του

επιχειρηματικού σχεδιασμού, καθώς παρατίθενται κάποιοι βασικοί ορισμοί και
επισημαίνονται τα χαρακτηριστικά του. Το

δεύτερο και τρίτο

κεφάλαιο

περιλαμβάνουν την χρησιμότητα, τα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού σχεδίου και
τη δομή του.
Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από δέκα κεφάλαια και παρουσιάζει την πρακτική
εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου σε μια υπό σύσταση εταιρία παστερίωσης
αυγού. Στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο της ενότητας αυτής παρατίθενται κάποια
εισαγωγικά

σχόλια

και

πραγαμτοποιείται

μια

σύντομη

παρουσίαση

της

επιχειρηματικής ιδέας. Στο τρίτο κεφάλαιο προσδιορίζονται το όραμα, η αποστολή
και οι αντικειμενικοί σκοποί της επιχειρήσης. Παρουσιάζεται η εταιρική της
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στρατηγική και η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της καινοτομίας
των προϊόντων της. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή της επιχείρησης, καθώς
αφενός αναλύεται η νομική μορφή της και ο τόπος εγκατάστασής της και αφετέρου
παρουσιάζεται η εσωτερική οργάνωσή της με την μορφή οργανογράμματος.
Τα παραχθησόμενα προϊόντα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους αναλύονται στο
πέμπτο κεφάλαιο, ενώ στο αμέσως επόμενο ακολουθεί ανάλυση της αγοράς και του
εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Το έβδομο κεφάλαιο περιέχει την
στρατηγική μάρκετινγκ, στην οποία προσδιορίζονται η τιμολογιακή πολιτική, η
στρατηγική προώθησης και η στρατηγική διανομής των προϊόντων της εταιρίας.
Επιπλέον, το σχέδιο παραγωγής, οι όροι αγοράς και πώλησης, η περιγραφή των
εγκαταστάσεων και του τεχνολογικού - μηχανολογικού εξοπλισμού, οι ανθρώπινοι
πόροι και οι κανονισμοί λειτουργίας αναφέρονται στο σχέδιο λειτουργίας της
επιχείρησης και περιλαμβάνονται στο όγδοο κεφάλαιο. Στο ένατο και δέκατο
κεφάλαιο αναλύεται ο "σκληρός πυρήνας" της χρηματοοικονομικής ενότητας, καθώς
πραγματοποιείται η χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης, προσδιορίζεται η
χρηματοδότησή της και γίνονται προβλέψεις για τα μελλοντικά οικονομικά μεγέθη
και την επίδοση της επιχείρησης.
Η εργασία ολοκληρώνεται με την τρίτη ενότητα, η οποία περιλαμβάνει τα
συμπεράσματα και τις προτάσεις.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στους ανθρώπους
εκείνους που διαδραμάτισαν με τον τρόπο τους καθοριστικό ρόλο στην εκπόνηση και
ολοκλήρωση αυτής της εργασίας:
Κατ' αρχήν στους καθηγητές του Mεταπτυχιακού Προγράμματος στη Λογιστική και
Χρηματοοικονομική που μου μετέδωσαν την γνώση και την επιθυμία να ασχοληθώ
με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Ιδιαιτέρως θα ήθελα να απευθύνω θερμές
ευχαριστίες στον επιβλέποντα καθηγητή μου κύριο Δημήτρη Παπαδόπουλο για την
στήριξη, τις πολύτιμες συμβουλές του και την καθοδήγησή του καθ' όλη την διάρκεια
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της εκπόνησης της εργασίας αυτής έως και την ολοκλήρωσή της. Τέλος, ευχαριστώ
την οικογένεια μου που με στήριξε υλικά και ηθικά σε αυτήν την προσπάθεια.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
Α.Β.Ε.Ε.

:

Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία

Α.Ε.

:

Ανώνυμη Εταιρία

Αριθ.

:

Αριθμός

Βλ.

:

Βλέπε

Δ.Σ.

:

Διοικητικό Συμβούλιο

Ε.Ε.

:

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΚ

:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

εκδ.

:

εκδόσεις

ΕΛ.ΣΤΑΤ.

:

Ελληνική Στατιστική Αρχή

κ.α.

:

και άλλα

κλπ

:

και λοιπά

Κ.Φ.Ε.

:

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

Ν.

:

Νόμος

ο.π.

:

όπως προηγουμένως

Ο.Ο.Σ.Α.

:

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης

ΟΤΕ

:

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

παρ.

:

παράγραφος

ΠΟΛ

:

Πολυγραφημένη Υπουργική Εγκύκλιος

σ.

:

σελίδα

τ.

:

τόμος

Φ.Π.Α.

:

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

χ.χ.

:

Χωρίς χρονολογία
ΞΕΝΕΣ

gr

:

γραμμάρια

Kgr

:

κιλά

ml

:

χιλιοστόλιτρα
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α'
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

«Ένα καθαρό όραμα, με την υποστήριξη ενός
ξεκάθαρου σχεδίου, δίνει στον άνθρωπο μια
φοβερή
αίσθηση
αυτοπεποίθησης
και
προσωπικής δύναμης.»
Bryan Tracy, 1944-, Καναδός συγγραφέας
Αυτοβοήθειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Από τη γέννηση του ελληνικού κράτους η οικονομική μεγέθυνση συνοδεύεται από
βαριές κοινωνικές, εθνικές και μακροοικονομικές κρίσεις. Η διαδικασία αυτή αφορά
στις συνθήκες συσσώρευσης κεφαλαίου, εργασίας και σε όλους τους παράγοντες
μεγέθυνσης και κατά συνέπεια είναι υπεύθυνη για τα ποσοτικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά

των

κοινωνικών

συμπεριφορών

και

στερεοτύπων

που

1

δημιουργήθηκαν στην ελληνική κοινωνία .
Η πορεία της ελληνικής οικονομίας από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, κάθε
άλλο παρά σταθερή έχει υπάρξει. Η έντονη παρουσία αβεβαιότητας, κινδύνου και
αναταράξεων πάσης φύσεως επηρέασε τη δημιουργία ενός σύγχρονου παραγωγικού
μοντέλου ανάπτυξής της.
Η χώρα μας βρίσκεται σήμερα σε μια δυσχερή κοινωνικοοικονομική κατάσταση,
μέσα από την οποία, ωστόσο, μπορεί κανείς να δημιουργήσει ευκαιρίες αξιοποιώντας
τις υπάρχουσες αναπτυξιακές δυνατότητες. Η ίδρυση μιας επιχείρησης είναι μια
σύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί όχι μόνο τη σύλληψη και υλοποίηση μιας καλής
ιδέας, αλλά και την οργάνωση κάθε επιμέρους τμήματός της από οικονομικής,
στρατηγικής, κοινωνικής και τεχνολογικής σκοπιάς. Για τον λόγο αυτό είναι

1

Βλ. Π. Ε. Πετράκη, Η Ελληνική Οικονομία και η Κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές, εκδ. Quaestor
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Αθήνα 2011, σ.140.
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απαραίτητη η εκπόνηση ενός θεωρητικού κειμένου, που αποκαλείται επιχειρηματικό
σχέδιο (Business Plan). Ένα επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί τον χάρτη μιας καλά
οργανωμένης και δομημένης επιχείρησης, καθώς περιλαμβάνει την περιγραφή της
εταιρίας, περιέχει πληροφορίες σχετικά με την σύσταση της αγοράς, την οργανωτική
δομή της επιχείρησης και την διοίκησή της, περιγράφει το παραγόμενο προϊόν ή
υπηρεσία, αναλύει τις στρατηγικές μάρκετινγκ και πωλήσεων που σκοπεύει να
ακολουθήσει η επιχείρηση και παραθέτει οικονομικά στοιχεία, κάνοντας προβλέψεις.
Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία κατά την σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου έχει το
κομμάτι της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και χρηματοδότησης της επιχείρησης,
καθώς απευθύνεται σε πιθανούς χρηματοδότες-επενδυτές, με σκοπό την άντληση
κεφαλαίων και την οικονομική στήριξη της υπό σύσταση οντότητας.
Ένα πετυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί ταυτόχρονα πρόσκληση και
πρόκληση: πρόσκληση προς τους υποψήφιους επενδυτές να πιστέψουν στην
δυναμική της συγκεκριμένης επιχείρησης επενδύοντας σε αυτήν και πρόκληση για τα
στελέχη να πετύχουν τους τιθέμενους στόχους εξασφαλίζοντας μια μακροχρόνια
αναπτυξιακή πορεία για την επιχείρηση. Οι G. Friend & S.Zehle, στο άρθρο τους με
τίτλο Guide to Business Planning, επισημαίνουν ότι ένα πετυχημένο επιχειρηματικό
σχέδιο θα πρέπει2:


να διακρίνεται από συντομία, συνέπεια και συνεκτικότητα, έχοντας ως κέντρο
του τον καταναλωτή



να αναλύει με σαφήνεια την αγορά, τις προοπτικές, τους καταναλωτές, τους
προμηθευτές και ανταγωνιστές της επιχείρησης



να περιλαμβάνει ρεαλιστικές παραδοχές και αξιόπιστες προβλέψεις για τον
επιχειρηματικό σχεδιασμό



να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση θα καταφέρει να
αποκτήσει και να διατηρήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα



να προσδιορίζει τους πιθανούς κινδύνους και τον βαθμό ευαισθησίας της
επιχείρησης σε αυτούς, καθώς επίσης και τις ανάλογες δράσεις αντιμετώπισής
τους

2

Βλ. Friend G. & Zehle S., Guide to Business Planning, «The Economist», Profile Books Ltd, 2004, pp
8-18.
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να περιέχει μια περιγραφή των προσώπων που εμπλέκονται στην διοίκηση της
επιχείρησης



να προσδιορίζει την απαιτούμενη χρηματοδότηση

Είναι, λοιπόν, αδιαμφισβήτητη η σπουδαιότητα της διεξαγωγής μιας μελέτης
βιωσιμότητας, πόσο μάλλον σήμερα κάτω από τις αντίξοες πολιτικές, κοινωνικές και
οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει έντονη διαμάχη στον χώρο της επιστημονικής
κοινότητας, αναφορικά με την σπουδαιότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού.
Μεγάλος αριθμός αναλυτών υποστηρίζει ότι η διεξαγωγή ενός καλογραμμένου
επιχειρηματικού σχεδίου, με προϋπολογιστικό χαρακτήρα και επίσημη προσέγγιση
αυξάνει την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Ωστόσο, κάποιοι ερευνητές
αμφισβητώντας την αξία των προβλέψεων και τις στρατηγικές που βασίζονται σε
αυτές, προτείνουν στους νέους επιχειρηματίες να επικεντρωθούν στην μάθηση, την
στρατηγική ευελιξία και τον έλεγχο των πόρων - ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουν
συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας. Οι Jan Brinckmann et al. στο άρθρο τους Should
entrepreneurs plan or just storm the castle? A meta-analysis on contextual factors
impacting the business planning–performance relationship in small firms,
διεξάγοντας μια εμπειρική μελέτη για την σχέση που υπάρχει μεταξύ επιχειρηματικού
σχεδιασμού και απόδοσης, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο επιχειρηματικός
σχεδιασμός είναι ευεργετικός, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με την μάθηση.3
Είναι αδιαμφισβήτητο, λοιπόν, ότι το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα χρήσιμο
εργαλείο που έχει ως σκοπό την ανάλυση της επιχείρησης και της αγοράς, την
καθοδήγηση των ενεργειών των στελεχών προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και
τακτικές και την παροχή πληροφοριών τόσο για εσωτερικούς όσο και για
εξωτερικούς σκοπούς4. Οι κυριότεροι λόγοι που καθιστούν την συγγραφή ενός
επιχειρηματικού σχεδίου απαραίτητη είναι οι εξής:

3

Βλ. Jan Brinckmann, Dietmar Grichnik, Diana Kapsa, Should entrepreneurs plan or just storm the
castle?A meta-analysis on contextual factors impacting the business planning–performance relationship
in small firms, Journal of Business Venturing, Volume 25, Issue 1, January 2010, pp 24-40.
4

Οι Amir M. Hormozi, et al., στο άρθρο τους Business Plan for new or small business: paving the path
to success, αναφέρουν ότι το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο που
χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις προκειμένου να οργανώσουν τους στόχους τους, δίνοντάς τους
μια συνεκτική μορφή. Μπορεί, δηλαδή, να οριστεί ως η λειτουργία μιας επιχείρησης επί χάρτου.
Συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι ανεξάρτητα του μεγέθους ή του σταδίου ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις
χρησιμοποιούν τα επιχειρηματικά σχέδια τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς σκοπούς: Για
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Οργανώνει και αντικειμενοποιεί τους τιθέμενους στόχους ώστε να αυξηθεί η
αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.



Βοηθάει τον επιχειρηματία να διαπιστώσει την εφικτότητα για την
σχεδιαζόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να αυξάνονται
οι πιθανότητες επιτυχίας.



Αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία για τους χρηματοδότες
προκειμένου να αξιολογήσουν την βιωσιμότητα της επιχείρησης και να την
υποστηρίξουν οικονομικά5.



Ξεκαθαρίζει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της
επιχείρησης και τους πόρους (ανθρώπινους, υλικούς και άυλους) που θα
χρησιμοποιήσει για να τους πετύχει.



Δίνει κατευθυντήριες γραμμές και ανακαλύπτει ευκαιρίες που προσδίδουν
στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Βοηθάει στην λήψη αποφάσεων και την ρύθμιση λειτουργικών ζητημάτων
που αφορούν μια επιχείρηση.



Παρουσιάζει μια εκτίμηση του προϋπολογισμού που απαιτείται για την
ίδρυση της επιχείρησης.



Παρέχει μια εκτίμηση των ταμειακών ροών (εσόδων - εξόδων) δίνοντας μία
εικόνα για την βιωσιμότητα της επιχείρησης.



Χρησιμοποιείται ως μέσο ελέγχου, σε περίπτωση που η πραγματική επίδοση
της υπό σύσταση οντότητας αποκλίνει από την αναμενόμενη επίδοση
σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο.

εξωτερικούς σκοπούς το επιχειρηματικό σχέδιο είναι απαραίτητο αν η επιχείρηση προσβλέπει σε
εξωτερική χρηματοδότηση, καθώς είναι το πρώτο που θα ζητήσει να δει ένας χρηματοδότης-επενδυτής
προκειμένου να αξιολογήσει την επιχείρηση. Για εσωτερικούς σκοπούς, το επιχειρηματικό σχέδιο θα
βοηθήσει τον επιχειρηματία να ξεκαθαρίσει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους
του, να διερευνήσει προβλήματα που πιθανόν του παρουσιαστούν και να εφαρμόσει στρατηγικές,
κατάλληλες για την επίλυσή τους. Βλ. Amir M. Hormozi, Gail S. Sutton, Robert D. Mc Minn και
Wendy Lucio, Business Plan for new or small business: paving the path to success, Management
Decision, 40/8, 2002, pp. 755-763.
5

Σύμφωνα με τον Joel Libava, όπως αναφέρει στο άρθρο του The Importance of A Plan, «Δεν
χρειάζεται να είναι κανείς πυρηνικός επιστήμονας για να γνωρίζει ότι στο σημερινό περιβάλλον
δανεισμού, δεν θα έπρεπε καν να σκεφτεί να πάει σε μια τράπεζα να υποβάλει αίτηση ακόμη και για ένα
μικρό επιχειρηματικό δάνειο, χωρίς να διαθέτει ένα ισχυρό, επίσημο επιχειρηματικό σχέδιο στα χέρια
του». Βλ. Joel Libava, The Importance of A Plan, The U.S. Small Business Administration, July 31,
2012.
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Με το επιχειρηματικό σχέδιο "χτίζεται" η επιχείρηση στο χαρτί. Αυτό επιτρέπει την
επισήμανση ενδεχόμενων λαθών, ανακριβειών και ασαφειών. Επιπλέον, βοηθάει
στην αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων και στην διεξαγωγή αξιόπιστων
προβλέψεων. Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί την βάση πάνω στην οποία θα
στηριχτεί

η

οικονομική

μονάδα,

προκειμένου

να

προσελκύσει

πιθανούς

χρηματοδότες. Όπως επισημαίνει ο Jeffry A. Timmons στο άρθρο του A business
plan is more than a financing device, ένα καλογραμμένο και αποτελεσματικό
επιχειρηματικό σχέδιο είναι το βασικότερο όπλο της επιχείρησης προκειμένου να
πείσει τους πιθανούς επενδυτές όχι μόνο για την πρωτοτυπία της επιχειρηματικής
ιδέας αλλά και για τις διοικητικές - επιχειρηματικές ικανότητες που απαιτούνται για
να πραγματοποιηθεί το επιχειρηματικό πρόγραμμα επιτυχώς6.

6

Βλ. Jeffry A. Timmons, A business plan is more than a financing device, Harvard Business Review,
March - April 1980, pp 28-34.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η διαδικασία σχεδιασμού μίας επιχείρησης
προϋποθέτει γνώσεις και χρόνο, στοιχεία
δηλαδή

ζωτικής

σημασίας

για

την

προσεκτική μελέτη όλων των πιθανών
ενδεχομένων,
προοπτικών

των
που

ευκαιριών

και

παρουσιάζονται

στην

επιχείρηση.
Εκ φύσεως, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός
απαιτεί από τους ειδήμονες να προβλέψουν την εξέλιξη των γεγονότων, στηριζόμενοι
σε δεδομένα που προκύπτουν από την ανάλυση της αγοράς, ώστε να συντάξουν με
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τις προϋπολογιστικές οικονομικές καταστάσεις
και να κάνουν αξιόπιστες προβλέψεις. Για τον λόγο αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο θα
πρέπει να είναι ρεαλιστικό, εφικτό, ολοκληρωμένο και κατανοητό, αιχμαλωτίζοντας
το ενδιαφέρον του ενδεχόμενου χρηματοδότη - επενδυτή. Το U.S. Small Business
Administration (SBA, 2014) προτείνει το επιχειρηματικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει
τις εξής ενότητες:
1.

Περίληψη για τους λήπτες αποφάσεων (Executive Summary)

2.

Περιγραφή της επιχείρησης.

3.

Ανάλυση της αγοράς στην οποία θα στοχεύσει να ενταχθεί η επιχείρηση.

4.

Περιγραφή της οργανωτικής δομής και της διοίκησης της επιχείρησης.

5.

Παρουσίαση του παραγόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

6.

Ανάλυση μεθόδων πωλήσεων και μάρκετινγκ.

7.

Το Χρηματοοικονομικό σχέδιο της επιχείρησης.

Κάθε ενότητα περιέχει υποκατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα της
επιχειρηματικής

δράσης.

Στην

βιβλιογραφία
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τονίζεται

ότι

η

δομή

του

επιχειρηματικού σχεδίου δεν είναι τυποποιημένη ούτε ως προς την μορφή ούτε ως
προς το περιεχόμενό του7.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια σύντομη ανάλυση για το περιεχόμενο κάθε ενότητας
χωριστά:
1. Περίληψη για τους λήπτες αποφάσεων (Executive Summary)
Η περίληψη συχνά θεωρείται ως το πιο σημαντικό τμήμα του επιχειρηματικού
σχεδίου. Αυτή η ενότητα περιγράφει εν συντομία στον αναγνώστη το πού
βρίσκεται η εταιρία, πού επιθυμεί να φτάσει και γιατί η συγκεκριμένη
επιχειρηματική ιδέα θα είναι επιτυχής. Ο λόγος για τον οποίο συντάσσεται η
περίληψη είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος του αναγνώστη. Η περίληψη,
λοιπόν, θα πρέπει να είναι καλογραμμένη, καθώς αποτελεί την πρώτη ευκαιρία
να τραβήξει το ενδιαφέρον ενός πιθανού επενδυτή.
Η περίληψη στοχεύει στο να αναδείξει τα πλεονεκτήματα του συνολικού σχεδίου
και ως εκ τούτου είναι το τελευταίο τμήμα που γράφεται. Ωστόσο, είναι σύνηθες
να εμφανίζεται στην αρχή ενός επιχειρηματικού σχεδίου.
Οι σημαντικότερες πληροφορίες που θα πρέπει να διοχετεύει μια καλή περίληψη
επικεντρώνονται στα ακόλουθα:


Οι στόχοι - αποστολή της επιχείρησης.



Στοιχεία ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.



Το παραγόμενο προϊόν ή η παρεχόμενη υπηρεσία.



Η χρηματοδότηση που απαιτείται.



Τα μελλοντικά σχέδια και τα αναμενόμενα οφέλη.

7

Οι G. Friend, & S. Zehle, στο άρθρο τους με τίτλο Guide to Business Planning, αναφέρουν ότι η
μορφή, η έκταση και το περιεχόμενο ενός επιχειρηματικού σχεδίου εξαρτάται τόσο από τις
δραστηριότητες της επιχείρησης πάνω στις οποίες έχει πραγματοποιηθεί ο επιχειρηματικός σχεδιασμός
όσο και από το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες ως προς την έκταση,
αλλά ένα επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερο, εφόσον ικανοποιεί όλες
τις απαιτήσεις αυτών που θα το διαβάσουν. Βλ. G. Friend, & S. Zehle, Guide to Business Planning,
ο.π., pp 8-18.
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2. Περιγραφή της επιχείρησης
Σε αυτό το τμήμα του επιχειρηματικού σχεδίου παρέχεται μια υψηλού επιπέδου
επισκόπηση

των

διαφόρων

στοιχείων

της

επιχείρησης.

Συγκεκριμένα,

περιγράφεται η φύση της επιχείρησης και οι ανάγκες που προσπαθεί να
ικανοποιήσει-δημιουργήσει με το προϊόν της, προσδιορίζεται η αγορά - στόχος
στην οποία θα απευθύνει το προϊόν της και παρατίθενται τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα και οι δραστηριότητές της που θα την κάνουν να ξεχωρίσει.
Συνεπώς, η ενότητα αυτή βοηθάει τους αναγνώστες και τους πιθανούς επενδυτές
να καταλάβουν γρήγορα το στόχο της υπό σύσταση επιχείρησης και τη μοναδική
πρόταση της.
3. Ανάλυση της αγοράς
Η ανάλυση της αγοράς περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα της
αγοράς γύρω από τον καταναλωτή, τον ανταγωνισμό, τις τάσεις κλπ, καθώς και
οποιοδήποτε πορίσματα ερευνών που έχουν διεξαχθεί. Συγκεκριμένα, στην
ανάλυση της αγοράς περιλαμβάνονται τα εξής:


Πληροφορίες για την αγορά-στόχο.



Ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του εν δυνάμει καταναλωτή.



Το μέγεθος της αγοράς στην οποία στοχεύει να εισχωρήσει η επιχείρηση.



Το μερίδιο αγοράς το οποίο αναμένεται να κερδίσει η επιχείρηση.



Ανάλυση του ανταγωνισμού και του περιβάλλοντος (PEST analysis και
SWOT analysis).8



Θεσμικοί Περιορισμοί

4. Περιγραφή της οργανωτικής δομής και της διοίκησης της επιχείρησης
8

Η PEST analysis αποτελεί μία μέθοδο προσέγγισης του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.
Στην ανάλυση αυτή μελετώνται οι Πολιτικοί (Political), Οικονομικοί (Economic), Κοινωνικοί (Social)
και Τεχνολογικοί (Technological) παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων μιας
οικονομικής μονάδας. Η SWOT analysis, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά στοιχεία τόσο του
εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, διερευνά τις Δυνατότητες
(Strengths), τις Αδυναμίες (Weaknesses), τις Ευκαιρίες (Opportunities) και τις Απειλές (Threats) που
αντιμετωπίζει η επιχείρηση. Βλ. Βασίλη Ν. Κέφη, Πέτρου Παπαζαχαρίου, Το επιχειρηματικό όραμα σε
Business Plan, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2009, σ.55 και σ.72.
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Αυτό το κομμάτι του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική δομή της επιχείρησης, λεπτομέρειες
σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το προφίλ της ομάδας διαχείρισης,
καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προσώπων που απαρτίζουν το Δ.Σ..
Συγκεκριμένα, στην "περιγραφή της οργανωτικής δομής και της διοίκησης της
επιχείρησης" περιλαμβάνεται συνήθως κάποιο οργανόγραμμα, το οποίο
απεικονίζει σχηματικά όλα τα τμήματα τις εταιρίας και τους υπεύθυνους για την
σωστή λειτουργία τους. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στην νομική μορφή της
εταιρίας, στο είδος της και στους ιδιοκτήτες, για τους οποίους παρατίθενται
πληροφορίες όπως τα ονόματα, το ποσοστό συμμετοχής, η μορφή ιδιοκτησίας,
οι ιδιαίτερες ικανότητες και τα χαρακτηριστικά τους, κλπ.
5. Παρουσίαση του παραγόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας
Εδώ αναφέρεται ο τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση και
παρουσιάζονται τα αγαθά που παράγει ή οι υπηρεσίες που παρέχει προς τους
καταναλωτές. Στο στάδιο αυτό είναι απαραίτητο να τονιστούν τα οφέλη που
προσφέρει το συγκεκριμένο προϊόν - υπηρεσία στους καταναλωτές καθώς επίσης
και οι ανάγκες στις οποίες ανταποκρίνεται. Η περιγραφή του προϊόντος υπηρεσίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από ομοειδή,
ο κύκλος ζωής του και παράγοντες που μπορούν να τον επηρεάσουν μελλοντικά
συνιστούν μερικές μόνο από τις πληροφορίες που θα πρέπει να δοθούν σχετικά
με το παραγόμενο προϊόν ή την παρεχόμενη υπηρεσία. Σημαντικό ρόλο στην
ενότητα αυτή παίζουν η καινοτομία του προϊόντος, η οποία πιθανόν να
συνοδεύεται από κάποια πατέντα ή ευρεσιτεχνία, όπως επίσης και οι
δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D Activities) τις οποίες σχεδιάζει η
επιχείρηση.
6. Ανάλυση μεθόδων πωλήσεων και μάρκετινγκ
Το μάρκετινγκ αποτελεί έναν ιδιόμορφο μηχανισμό που συνδυάζει επιστήμη,
τεχνική και ταλέντο. Είναι ένα σύνολο διαδικασιών εκ μέρους της επιχείρησης
που στοχεύουν στην καθιέρωση και αποδοχή των προϊόντων της από το
καταναλωτικό κοινό. Οι στόχοι του μάρκετινγκ είναι η προσέλκυση πελατών και
ο σχεδιασμός προϊόντων που να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των
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καταναλωτών. Από την άλλη οι πωλήσεις έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση
ενός ικανού αριθμού παραγγελιών, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση του
κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Οι πωλήσεις είναι, δηλαδή, το επιθυμητό
αποτέλεσμα του μάρκετινγκ.9 Σε αυτή την ενότητα, πρωταρχικός στόχος είναι ο
καθορισμός της στρατηγικής μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει η επιχείρηση.
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, δεν υπάρχει ένας και μόνο τρόπος για να
προσεγγίσει κανείς μια στρατηγική μάρκετινγκ. Αντιθέτως, η στρατηγική θα
πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας συνεχιζόμενης διαδικασίας
αξιολόγησης της επιχείρησης. Ωστόσο, κάποια κοινά βήματα που προτείνονται
κατά την εκπόνηση του σχεδιασμού του μάρκετινγκ σε μια επιχείρηση είναι τα
ακόλουθα:


Ανάλυση αγοράς.



Τμηματοποίηση αγοράς.



Στοχοποίηση αγοράς.



Μείγμα μάρκετινγκ.



Τοποθέτηση προϊόντος.

Market
Analysis

Market
Segmentation

Market
Targeting

Marketing
Mi x

Market
Positioning

Όσον αφορά στην στρατηγική πωλήσεων, η επιχείρηση θα πρέπει να οργανώσει
το δίκτυο αντιπροσώπων της, να προσλάβει κατάλληλο προσωπικό και να
μεριμνήσει για την σωστή εκπαίδευσή τους. Επιπλέον, είναι σημαντικό η
επιχείρηση να προσδιορίσει τις δραστηριότητες και τις προοπτικές που
σχετίζονται με την στρατηγική πωλήσεων, ώστε να εξασφαλίσει άμεση και
ποιοτική εξυπηρέτηση. Η φιλοσοφία γύρω από την μέθοδο πωλήσεων
περικλείεται στο απόφθεγμα «δεν θέλουμε να σας κάνουμε πελάτη, θέλουμε να
σας έχουμε πελάτη».
7. Το Χρηματοοικονομικό σχέδιο της επιχείρησης
Η ενότητα αυτή θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως η σημαντικότερη ενότητα
του επιχειρηματικού σχεδίου και περιλαμβάνει την χρηματοοικονομική ανάλυση
9

Βλ. Βασίλης Ν. Κέφη, Πέτρος Παπαζαχαρίου, Το επιχειρηματικό όραμα σε Business Plan, ο.π., σ.110.
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της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται η οικονομική κατάσταση και οι
χρηματοοικονομικές προοπτικές σε συνδυασμό με τον προϋπολογισμό κόστους
και τις πηγές χρηματοδότησης. Απεικονίζεται ο ισολογισμός της επιχείρησης, η
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, οι χρηματοοικονομικές ροές της, γίνεται
ανάλυση νεκρού σημείου, παρουσιάζονται διάφοροι αριθμοδείκτες και
διεξάγονται όλες οι απαραίτητες χρηματοοικονομικές προβλέψεις. Ο καθηγητής
Paul Larson στην εργασία του Ten Elements of a Good Business Plan, σημειώνει
ότι στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό θα πρέπει να αναλύονται τα ακόλουθα10:


Ανάλυση Νεκρού σημείου (Break-even Analysis): καταδεικνύει τον
επιθυμητό αριθμό πωλήσεων, υπολογίζοντας το κέρδος ή τη ζημία που
θα έχει η επιχείρηση για ένα δεδομένο ύψος πωλήσεων (σε ευρώ ή
τεμάχια).



Ανάλυση

Χρηματορροών

(Cash

Flow

Analysis):

αναλύει

τη

ρευστότητα μιας επιχείρησης, καθώς δίνει μία πλήρη εικόνα για τις
εισροές και εκροές των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων της
επιχείρησης. Η ανάλυση χρηματορροών αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο
εργαλείο για την επιχείρηση, καθώς της επιτρέπει να γνωρίζει για τις
μεταβολές

στα

καθαρά

περιουσιακά

της

στοιχεία,

για

την

χρηματοοικονομική δομή της (ρευστότητα και φερεγγυότητα), καθώς
επίσης και για την δυνατότητά της να ρυθμίζει σωστά τις υποχρεώσεις
και τι απαιτήσεις της.


Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης: απεικονίζει το κέρδος ή τη ζημία
μιας περιόδου. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων και παρουσιάζει
τα έσοδα, τα

έξοδα και το κέρδος ή η ζημία της επιχείρησης. Στο

επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνεται, συνήθως, μια ενδεικτική
μελλοντική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.


Ισολογισμός: καταδεικνύει το πόσο υγιής είναι μια επιχείρηση,
περιγράφοντας το ενεργητικό (Κυκλοφορούντα - Μη Κυκλοφορούντα
Περιουσιακά

Στοιχεία)

και

10

το

παθητικό

(Βραχυπρόθεσμες

-

Βλ. Paul Larson, Ten Elements of a Good Business Plan, Montana Business Quanterly, Winter 1991,
Vol. 29, Issue 4, pp 24-25.
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Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις και Ίδια Κεφάλαια). Το επιχειρηματικό
σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν προϋπολογιστικό Ισολογισμό για
τα επόμενα έτη.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β'
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ
ΑΥΓΟΥ «ΧΡΥΣΟ ΑΥΓΟ Α.Β.Ε.Ε»
«Των ανθρώπων τους φρονίμους δει πρότερον
τα τήλε των πραγμάτων σκοπείν, ειθ’ ούτως
αυτοίς επιχειρείν.»

Αίσωπος, 620-550 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός,
δούλος εκ Φρυγίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Η «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» θα ασχοληθεί με την παραγωγή και εμπορία προϊόντων
παστεριωμένου αυγού. Συγκεκριμένα, αντικείμενο δραστηριότητάς της θα είναι η
παστερίωση αυγών, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία προϊόντων παστεριωμένου
αυγού. Η παραγωγική αυτή διαδικασία αποτελεί καινοτομία και η επιχείρηση
στοχεύει στο να επεκτείνει την καινοτόμα αυτή δραστηριότητα και να απευθυνθεί σε
νέα αγορά - στοχο, λανσάροντας τα προϊόντα παστεριωμένου αυγού και για οικιακή
χρήση.
Το αυγό είναι μία από τις πρώτες, βασικότερες και πληρέστερες τροφές του
ανθρώπου. Καταναλώνεται είτε αυτοτελώς είτε προστιθέμενο σε πλήθος άλλων
τροφών. Στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά και με βάση τις
κοινοτικές οδηγίες, πρώτο ζητούμενο για την βιομηχανία τροφίμων είναι η
διασφάλιση της ποιότητας και υγιεινής των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται11.
11

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων, ορίζεται η υποχρέωση οι
υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων να λαμβάνουν, ενδεχομένως, τα ακόλουθα ειδικά υγειονομικά
μέτρα: α) πλήρωση μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα, β) αναγκαίες διαδικασίες προκειμένου
να επιτευχθούν οι σκοποί που καθορίζονται για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, γ)
πλήρωση απαιτήσεων ελέγχου της θερμοκρασίας για τα τρόφιμα, δ) διατήρηση της ψυκτικής
αλυσίδας, ε) δειγματοληψία και ανάλυση, όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ, Υποχρεώσεις των
υπεύθυνων επιχειρήσεων τροφίμων, άρθρο 4, Γενικές και ειδικές απαιτήσεις υγιεινής.
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Η άριστη ποιότητα της πρώτης ύλης, ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός, το
οργανωμένο εργοστάσιο ποιοτικού ελέγχου και το πανελλαδικό δίκτυο διανομής, στα
οποία αποσκοπεί η επιχείρηση, εγγυώνται στους πελάτες της προϊόντα υψηλών
προδιαγραφών και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
Βασικό στόχο της επιχείρησης αποτελεί, επιπλέον, η δημιουργία σύγχρονων
κτιριακών εγκαταστάσεων και η εξασφάλιση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας
ανταποκρινόμενη πλήρως στους όρους των οδηγιών της Ε.Ε. περί βιομηχανικών
τροφίμων12.
Ως

γνωστό,

η

προαγωγή

και

η

προώθηση

της

καινοτομίας

και

της

επιχειρηματικότητας έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια για την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή

Ένωση

ιδιαίτερη

σημασία,

προκειμένου

να

ενισχυθεί

η

ανταγωνιστικότητα και η οικονομική σύγκλιση.
Η

«Χρυσό

Αυγό

Α.Β.Ε.Ε.» θα

αποτελέσει

αντιπροσωπευτική

περίπτωση

ανταγωνιστικής επιχείρησης διότι αναγνωρίζει τις ικανότητές της και έχει
προσδιορίσει τις ανάγκες της για την καινοτομία σε συνδυασμό με όλες τις τεχνικές
γνώσεις και τα τεχνικά μέσα που απαιτούνται για την υλοποίησή της.

12

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίες
εκτρέφουν, συλλέγουν ή κυνηγούν ζώα ή παράγουν πρωτογενή προϊόντα ζωικής προέλευσης
υποχρεούνται να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε μεταξύ άλλων να
επιτευχθούν τα εξής: α) οι χώροι που χρησιμοποιούνται για την πρωτογενή παραγωγή και τις συναφείς
εργασίες, να διατηρούνται καθαροί και, όταν είναι αναγκαίο μετά τον καθαρισμό, να απολυμαίνονται
με τον κατάλληλο τρόπο β) να διατηρούνται καθαρά και, όταν είναι αναγκαίο, μετά τον καθαρισμό, να
απολυμαίνονται με τον κατάλληλο τρόπο ο εξοπλισμός, τα δοχεία, τα κιβώτια, τα οχήματα και τα
σκάφη γ) να χρησιμοποιούν πόσιμο νερό ή καθαρό νερό, οσάκις χρειάζεται, προς αποφυγή μόλυνσης
δ) να εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό το οποίο χειρίζεται τρόφιμα είναι υγιές και εκπαιδεύεται σε
θέματα κινδύνων της υγείας ε) η αποθήκευση και ο χειρισμός των αποβλήτων και των επικίνδυνων
ουσιών να γίνονται έτσι ώστε να προλαμβάνεται η μόλυνση στ) να αποφεύγεται η εισαγωγή και η
διάδοση μεταδοτικών νόσων που μεταδίδονται στον άνθρωπο διά της τροφής, μεταξύ άλλων με τη
λήψη προληπτικών μέτρων κατά την εισαγωγή νέων ζώων, και την αναφορά στην αρμόδια αρχή της
υπόνοιας εμφάνισης κρουσμάτων τέτοιων νόσων κ.α., όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,
Πρωτογενής Παραγωγή, ΜΕΡΟΣ Α: Γενικές διατάξεις υγιεινής για την πρωτογενή παραγωγή και τις
συναφείς εργασίες, υποπαράγραφος ΙΙ Διατάξεις περί υγιεινής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

Η «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» θα δραστηριοποιηθεί στον χώρο της βιομηχανίας
τροφίμων και ειδικότερα στον χώρο της παστερίωσης αυγού.
Η χρήση του παστεριωμένου αυγού έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την
βιομηχανία τροφίμων, όπως είναι η απόλυτη ασφάλεια από υγειονομικής πλευράς
(εξάλειψη του κινδύνου της σαλμονέλας), η ευκολία στη χρήση του προϊόντος και η
μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων της.
Συγκεκριμένα, η επιχείρηση θα παράγει παστεριωμένο αυγό σε μορφή ασπραδιού,
κρόκου, ανάμικτου καθώς και ειδικές συνταγές με αλάτι, τόσο σε νωπή όσο και σε
κατεψυγμένη μορφή.
Τα προϊόντα της εταιρίας θα είναι νωπά ή κατεψυγμένα, σε μικρές ή μεγάλες
συσκευασίες (Bag in Box, πλαστικά δοχεία, ανοξείδωτα ισοθερμικά δοχεία μεγάλης
χωρητικότητας), ώστε να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες των πελατών της.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον εξοπλισμό της μονάδας, ο οποίος απαιτείται να είναι
σύγχρονος και να πληροί όλους τους όρους των οδηγιών της Ε.Ε. σχετικά με τις
βιομηχανίες

τροφίμων,

πραγματοποιούνται

διαθέτοντας

καθημερινοί

οργανωμένο

χημικοί

και

εργαστήριο,

μικροβιολογικοί

όπου

θα

έλεγχοι

στα

παραγόμενα προϊόντα αυγού από επιστημονικό προσωπικό. Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα τα προϊόντα της «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» να συνοδεύονται πάντα με τα
ανάλογα πιστοποιητικά καταλληλότητας13.
Τα πιστοποιημένα προϊόντα διασφαλίζουν την ταυτότητά τους και την εικόνα τους
στην ευρεία ανταγωνιστική αγορά. Η πιστοποίηση συμβάλει στην προώθηση των
προϊόντων σε νέες επιλεκτικές αγορές, στην προστασία από τον αθέμιτο
13 Οι οικονομικές μονάδες οφείλουν να έχουν ως πρωταρχικό τους στόχο την ικανοποίηση των
πελατών τους με σκοπό την διάδοση των προϊόντων τους. Ένας από τους τρόπους για να εξασφαλίσει
η επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η απόκτηση ενός προτύπου ποιότητας ISO 9000, ISO
14000, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points – Ανάλυση Κινδύνου και Κρίσιμα Σημεία
Ελέγχου) κ.α.
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ανταγωνισμό, στην προστασία του καταναλωτή από προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας
και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί από την επιχείρηση στην επιλογή του προσωπικού. Το
προσωπικό που θα απασχοληθεί επιβάλλεται να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και
να καταρτίζεται συνεχώς με σεμινάρια που θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά
διαστήματα στις εγκαταστάσεις της.
Τα προϊόντα της «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» επρόκειτο να διατίθενται σε ολόκληρη τη
χώρα μέσω οργανωμένου δικτύου διανομής και αντιπροσώπων. Στόχος της
επιχείρησης είναι ακόμα να κάνει εξαγωγές σε γειτονικές χώρες (Κύπρος, Ιταλία,
κλπ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΑΜΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Βασική φιλοσοφία και όραμα της «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» είναι η παραγωγή
προϊόντων υψηλής ποιότητας, η άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς και οι
προσωπικές σχέσεις με όλους τους συνεργάτες της14.
Αποστολή της επιχείρησης είναι η διάθεση των παστεριωμένων προϊόντων αυγού για
επαγγελματική χρήση και η διεύρυνση της ήδη υπάρχουσας καινοτομίας με την
παραγωγή των ίδιων προϊόντων σε άλλη συσκευασία, για οικιακή χρήση,
απευθυνόμενη σε νέα αγορά-στόχο. Επιπλέον, η επιχείρηση στοχεύει να επεκτείνει το
δίκτυο διανομής της, διοχετεύοντας τα προϊόντα της και σε γειτονικές χώρες.
Συγκεκριμένα, η επιχείρηση θα επιδιώξει να δημιουργήσει μια σειρά προϊόντων
υψηλής ποιότητας για χρήση στην μαγειρική και στην ζαχαροπλαστική σε
καθημερινή βάση. Η εξελιγμένη μέθοδος παστερίωσης και η

πρωτοποριακή

συσκευασία τους με ειδικό υλικό πολλαπλών στρώσεων, θα επιτρέπει στα προϊόντα
να διατηρούνται θρεπτικά και υγιεινά. Επιπλέον, οι συστηματικοί ποιοτικοί έλεγχοι
και το οργανωμένο δίκτυο διανομής, στα οποία αποσκοπεί η επιχείρηση, εγγυώνται
την διασφάλιση της ποιότητας και υγιεινής των πρώτων υλών, καθώς επίσης και την
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών.
Η αποστολή της επιχείρησης θα αποτελέσει τον προάγγελο της στρατηγικής της,
θέτοντας τους βασικούς σκοπούς και στόχους της εταιρίας, όπως περιγράφονται στην
επόμενη παράγραφο της παρούσας ενότητας.
Το μέλλον της εταιρίας τα επόμενα χρόνια διαγράφεται ελπιδοφόρο, γεγονός που
ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την ολοένα αυξανόμενη χρήση παστεριωμένων
προϊόντων αυγού από τις ελληνικές επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων.
14 Σύμφωνα με τους Barrow C., Barrow P., Brown R., στο βιβλίο τους The Business Plan Workbook,
μια επιχείρηση είναι βέβαιο πως θα οδηγηθεί στην καταστροφή όταν στοχεύει ταυτόχρονα στην
υλοποίηση πολλών πραγμάτων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, επισημαίνουν πως οι
στόχοι της επιχείρησης θα πρέπει να οριοθετούνται στα πλαίσια μια αγοράς - στόχου τέτοιας, ώστε να
δίνει στην επιχείρηση την δυνατότητα να εξελιχθεί και να αναδείξει την δυναμική της. Βλ. Barrow C.,
Barrow P., Brown R., The Business Plan Workbook, Kogan Page, April 2012, pp. 5.
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3.1. Εταιρική Στρατηγική
Σύμφωνα με τον Alfred Chandler εταιρική στρατηγική είναι «ο καθορισμός των
βασικών μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης, η υιοθέτηση μιας σειράς
ενεργειών και η κατανομή των αναγκαίων πόρων για την πραγματοποίηση αυτών των
στόχων». Πρόκειται, δηλαδή, για την βάση κάθε συντονισμένης προσπάθειας που
έχει ως σκοπό την επίτευξη μακροχρόνιων στόχων.
Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από έντονη
επικινδυνότητα και ευμεταβλητότητα, η εταιρική στρατηγική της εταιρίας «Χρυσό
Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» θα αναπτυχθεί με βάση τις κινήσεις της για την επίτευξη
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και της διατήρησής του μέσω της επιλογής και
διαχείρισης ενός μίγματος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορεί να
βρίσκονται σε πολλαπλούς κλάδους ή αγορές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην
παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του
κόστους. Με τον τρόπο αυτό η «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» θα αποκτήσει «ηγεσία
κόστους», ρίχνοντας το κόστος της κάτω από εκείνο των βασικών ανταγωνιστών
της15.
Οι πυλώνες γύρω από τους οποίους θα επικεντρωθεί η επιχείρηση για την ανάπτυξη
της εταιρικής στρατηγικής της αφορούν στον εντοπισμό του προϊόντος και της
αγοράς που θα επενδύσει και στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος. Τα βασικά κριτήρια επιλογής της στρατηγικής που θα ακολουθήσει
η «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» είναι τα κάτωθι16:


Εταιρική Στρατηγική συνυφασμένη με το εξωτερικό περιβάλλον: Η
επιχείρηση θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση και θα εκτιμήσει τις συνθήκες που
επικρατούν στο ευρύτερο κοινωνικο - οικονομικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο
θα δραστηριοποιηθεί.

15 Βλ. Δημήτριος Λ. Παπαδόπουλος, Επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) – Κριτική Διερεύνηση
όλων των Πτυχών Σύνταξής του στο πλαίσιο της Διεθνούς Βιβλιογραφίας και της Ελληνικής
Πραγματικότητας, εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2013, σ.55.,
16 Βλ. David A. Aaker, How to select a Business Strategy, California Management Review, Vol.
XXVI, No 3, Spring 1984, pp 167-175.
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Διατηρήσιμο Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα: Προκειμένου η «Χρυσό Αυγό
Α.Β.Ε.Ε.» να διατηρήσει την δυναμική και την ανταγωνιστικότητά της σε
βάθος χρόνου θα διεξάγει μια Key Success Factor (KSF) ανάλυση της αγοράς
ώστε να αναγνωρίσει τα δυνατά και αδύναμα σημεία της ίδιας της
επιχείρησης, αλλά και των ανταγωνιστών της (βλ. Ενότητα Β', Κεφάλαιο 6,
παρ. 6.6. "KSF – Key Success Factors".)



Ευελιξία: Η εταιρική στρατηγική της επιχείρησης θα αναπτυχθεί με τέτοιον
τρόπο ώστε να της εξασφαλίσει την ευελιξία που απαιτείται, προκειμένου η
επιχείρηση να προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα σε μη αναμενόμενες
αλλαγές του περιβάλλοντος. Για να επιτύχει η επιχείρηση την επιθυμητή
ευελιξία θα ακολουθήσει διάφορες στρατηγικές, η βασικότερη εκ των οποίων
είναι η διαφοροποίηση του προϊόντος που θα παράγει και η προώθησή του
μελλοντικά σε εξωτερικές αγορές.



Εταιρική στρατηγική συνυφασμένη με την αποστολή και τους στόχους
της επιχείρησης: Η ανάπτυξη της αποστολής και των στόχων της επιχείρησης
αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την τελευταία να δημιουργήσει και να
αναγνωρίσει τις στρατηγικές επιλογές που διαθέτει.



Εφικτότητα: Η βασική αρχή κατά την εκπόνηση της εταιρικής στρατηγικής
είναι η εφικτότητα. Για τον λόγο αυτό η επιχείρηση θα μεριμνήσει ώστε να
έχει πρόσβαση σε όλους τους απαιτούμενους οικονομικούς, φυσικούς και
ανθρώπινους πόρους που επιβάλλει η εταιρική στρατηγική της.

3.2. Η καινοτομία της επιχείρησης
Τα προϊόντα παστεριωμένου αυγού, τα οποία απευθύνονται στη βιομηχανική αγορά
αποτελούν εθνική καινοτομία και δεν απειλούνται από την εισαγωγή αντίστοιχων
προϊόντων ή υποκατάστατων τα οποία διακινούνται στην αγορά του εξωτερικού,
διότι αφ’ ενός μεν η αγορά του εξωτερικού αδυνατεί να καλύψει τις δικές της
ανάγκες και αφ’ ετέρου το προϊόν διακρίνεται από ευπάθεια λόγω της αντοχής του.
Η εταιρία με την παραγωγή της θα δώσει το στίγμα της στην ανάπτυξη της
καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομία, διότι θα αξιοποιήσει την τεχνολογία με
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σκοπό την ικανοποίηση της χρήσης, επιλύοντας έτσι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είχε
γίνει αντιληπτό εκ των προτέρων από το αγοραστικό κοινό.
Η καινοτομία της επιχείρησης «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» βασίζεται, λοιπόν, στην
μεγάλη ζήτηση που υπάρχει σήμερα για προϊόντα παστεριωμένου αυγού δίνοντας της
έτσι το κίνητρο να πρωτοτυπήσει και να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο αυτό
προκειμένου να καλύψει τις ήδη υπάρχουσες ανάγκες αλλά ταυτόχρονα να
δημιουργήσει και νέες, μέσω της ανάπτυξης συσκευασμένων προϊόντων αυγού που
απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και προορίζονται για οικιακή χρήση. Η
τελευταία δραστηριότητα της επιχείρησης θα αποτελέσει σημαντική καινοτομία
καθώς η χρήση παστεριωμένου αυγού μέχρι σήμερα περιοριζόταν κυρίως στον
βιομηχανικό και παραγωγικό τομέα και πρόσφατα άρχισε να απευθύνεται στο ευρύ
καταναλωτικό κοινό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

4.1. Νομική μορφή της επιχείρησης
Η επιχείρηση θα είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) και θα ιδρυθεί από τους μετόχους της
Χριστιάνα Μαρίνα Σίντου, Αχιλλέα Σίντο και Θεoδώρα Μπίστα. Αντικείμενο
δραστηριότητας της επιχείρησης θα είναι η επεξεργασία και παστερίωση αυγών.
Μέλη του Διοικητικού συμβουλίου θα είναι οι τρεις μέτοχοι της εταιρίας και θα
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνιμα και αποκλειστικά. Η σύνθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος Δ.Σ.: Χριστιάνα Μαρίνα Σίντου
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Αχιλλέας Σίντος
Μέλος Δ.Σ.: Θεοδώρα Μπίστα

4.2. Τοποθεσία
Η επιχείρηση «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» θα εγκατασταθεί στη θέση «Παλαιόμυλος»
του Δημοτικού Διαμερίσματος «Πεδινής» της Δημοτικής Ενότητας «Μπιζανίου» του
Δήμου Ιωαννιτών. Έδρα της επιχείρησης θα είναι η θέση εγκατάστασής της.
Το οικόπεδο εμβαδού 8.000 μ2, συνορεύει με αγροτικό δρόμο. Είναι περιφραγμένο με
σιδηροπασσάλους και στο όριό του με τον αγροτικό δρόμο έχει κατασκευαστεί τοιχίο
από οπλισμένο σκυρόδεμα για προστασία από τα όμβρια ύδατα.

4.3. Οργανόγραμμα
Η φιλοσοφία διοίκησης της επιχείρησης θα έχει ως βάση της την υπευθυνότητα και
τον αλληλοσεβασμό. Η επιχείρηση θα διαθέτει ένα εργασιακό περιβάλλον και μία
υποδομή ανθρώπινου δυναμικού που θα ενθαρρύνουν την παραγωγικότητα και τον
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σεβασμό προς τους πελάτες και τους εργαζόμενους. Το Οργανόγραμμα κατά
λειτουργική δραστηριότητα, όπως παρατίθεται παρακάτω, κάνει εμφανή την ύπαρξη
των διευθύνσεων και τμημάτων που θα λειτουργούν εντός της επιχείρησης καθώς
επίσης και την ιεραρχία που αναπτύσσεται μεταξύ τους17.
Μέτοχοι

Διοικητικό
Συμβούλιο

Διευθύνων
Σύμβουλος

Γενικός
Διευθυντής
Τμήμα Έρευνας
& Ανάπτυξης

Τμήμα
Παραγωγής

Τμήμα
Πωλήσεων

Τμήμα
Marketing

Τμήμα Οικονομικής &
Διοικητικής
Υποστήριξης

Τμήμα Ποιοτικού
Ελέγχου

Τομείς – Αρμοδιότητες
Η Διεύθυνση της επιχείρησης θα ανατεθεί στην κα Χριστιάνα Μαρίνα Σίντου, στην
οποία θα παρέχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων για την ομαλή λειτουργία της
εταιρίας, την ανάπτυξή της και την επίτευξη των στόχων. Συγκεκριμένα, μαζί με τα
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., θα είναι αρμόδια για τον καθορισμό της στρατηγικής, την
παρακολούθηση της προόδου και τη διασφάλιση ότι η εταιρία πληροί τις νομικές και
ηθικές απαιτήσεις.

17 Τα πιο δημοφιλή είδη οργανογράμματος που παρουσιάζονται σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι τα
εξής: α) Οργανόγραμμα κατά λειτουργική δραστηριότητα, β) Οργανόγραμμα κατά προϊόν, γ)
Οργανόγραμμα κατά πελάτη δ) Οργανόγραμμα κατά γεωγραφική περιφέρεια, ε) Οργανόγραμμα κατά
τομέα αγοράς. Το Οργανόγραμμα κατά λειτουργική δραστηριότητα δεικνύει την ύπαρξη διευθύνσεων
– τμημάτων που συνιστούν μια επιχείρηση και την ιεραρχική σχέση που έχουν μεταξύ τους. Σε
μεγάλες επιχειρήσεις όπου η επιστημονική διοίκηση έχει αναχθεί σε καθημερινότητα, το κατά
λειτουργία οργανόγραμμα πληροφορεί για τον αριθμό των εργαζόμενων σε κάθε τμήμα, ακόμη και το
όνομα εκείνου που προΐσταται. Βλ. Βασίλης Ν. Κέφης, Πέτρος Παπαζαχαρίου, Το Επιχειρηματικό
όραμα σε Business Plan, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2009, σ.161, σ. 162.
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Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης δημιουργεί μία ή περισσότερες εκδοχές της
ιδέας του προϊόντος και εφόσον περάσει το επιχειρηματικό τεστ εξελίσσεται σε ένα
φυσικό υλικό προϊόν. Στόχος του τμήματος είναι να βρει ένα πρότυπο, το οποίο οι
καταναλωτές να δουν ότι ενσωματώνει τις ιδιότητες που περιγράφονται στην έκθεση
ιδέας του προϊόντος, ότι είναι ασφαλές κάτω από κανονική χρήση και κανονικές
συνθήκες και ότι το πρότυπο μπορεί να παραχθεί με τα προϋπολογιζόμενα έξοδα
παρασκευής. Υπεύθυνος του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης θα είναι ο κ.
Αχιλλέας Σίντος και θα απασχολεί δύο εργάτες.
Το Τμήμα Παραγωγής αποτελεί την «καρδιά» της επιχείρησης και θα απασχολεί
έναν τεχνολόγο τροφίμων, έναν ανειδίκευτο εργάτη, έναν τεχνίτη και έναν
αποθηκάριο για την παραγωγή των προϊόντων. Την ευθύνη της παραγωγής θα
αναλάβει ένας εκ των επιχειρηματικών φορέων, η κα Θεοδώρα Μπίστα.
Το Τμήμα Πωλήσεων θα απασχολεί έναν πωλητή και δύο οδηγούς –
παραγγελειοδόχους. Το Τμήμα αυτό θα βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Τμήμα
Παραγωγής, Marketing και με το Λογιστήριο ώστε να ενημερώνονται οι πωλητές ανά
πάσα στιγμή για τα αποθέματα των προϊόντων. Για το Τμήμα Πωλήσεων θα
προσληφθεί άτομο με υψηλή εμπειρία.
Το Τμήμα Marketing θα ασχολείται με τα εξής:
 Θα σχεδιάζει τους στόχους πωλήσεων και τη στρατηγική marketing.
 Θα μελετά και θα αναλύει την αγορά.
 Θα υλοποιεί την προβολή και προώθηση της εταιρίας.
 Θα υλοποιεί την προβολή και προώθηση των προϊόντων.
Σε αυτό το τμήμα πρόκειται να προσληφθεί ένα άτομο ως υπεύθυνος Marketing.
Το Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης θα έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
Διαχείριση προσωπικού
 Τήρηση αρχείου προσωπικού
 Νομοθετικά και ασφαλιστικά θέματα
 Μισθολογική πολιτική και οικονομικά θέματα προσωπικού
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 Προσλήψεις, απολύσεις
 Εκπαίδευση

Διοικητική Υποστήριξη
 Γραμματειακή υποστήριξη
 Τήρηση αλληλογραφίας και αρχείων

Λογιστήριο
 Λογιστική παρακολούθηση, τήρηση λογαριασμών, έκδοση οικονομικών εκθέσεων
 Μισθοδοσία
 Ταμείο
 Παρακολούθηση ασφαλιστικών και φορολογικών και νομικών θεμάτων
 Παρακολούθηση αποθήκης – κοστολόγηση

Οικονομικός Προγραμματισμός
 Κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμού της εταιρίας
 Χρηματορροές, ταμειακά διαθέσιμα, διαχείριση απαιτήσεων/υποχρεώσεων
 Προμηθευτές, πελάτες
 Επαφές και συνεργασία με τράπεζες
 Τιμολόγηση
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

Η «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε» θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο δραστηριότητας την
επεξεργασία και παστερίωση αυγών, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία προϊόντων
παστεριωμένου αυγού τόσο σε νωπή όσο και σε κατεψυγμένη μορφή:
Πίνακας 5.1: Παραχθησόμενα προϊόντα
Α/Α

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1

Ασπράδι

2

Κρόκος

3

Ανάμικτο

4

Ανάμικτο με αλάτι 11%

5

Κρόκος με αλάτι 11%

6

Ανάμικτο χάρτινη συσκευασία 1 Kgr

7

Κρόκος χάρτινη συσκευασία 1 Kgr

8

Ασπράδι χάρτινη συσκευασία 1 Kgr

Τα προϊόντα Α/Α 1 έως 5, θα διατίθενται είτε χύμα είτε σε πλαστικές σακούλες και
πλαστικούς κουβάδες των 5, 10 και 20 Kgr τόσο σε νωπή όσο και σε καταψυγμένη
μορφή.
Σύμφωνα με τον Γεώργιο Δ. Μπαμπινιώτη με τον όρο «παστερίωση» εννοούμε την
«θερμική επεξεργασία των τροφίμων που καταστρέφει επιβλαβείς μικροοργανισμούς,
χωρίς να αλλοιώνει ριζικά την ποιότητα και την γεύση τους»18. Αυτήν την διαδικασία
υφίσταται το αυγό, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το κέλυφός του, με σκοπό την
δραστική μείωση του μικροβιακού φορτίου που το αυγό φέρει από τη στιγμή της
γέννησής του.
18

Βλ. Γεωργίου Δ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Με σχόλια για τη σωστή χρήση
των λέξεων, ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ – ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ, ΚΥΡΙΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ, εκδ. Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., Αθήνα
2002, σελ. 1354.
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Τα παραχθησόμενα προϊόντα που θα αποτελέσουν και την μεγαλύτερη και
ουσιαστικότερη καινοτομία είναι τα ίδια προϊόντα χωρίς αλάτι, τα οποία επρόκειτο να
διατίθενται σε συσκευασίες οικιακής χρήσης (εφεξής tetra pack) των 250 ml, 500 ml
και 100 ml και θα προορίζονται μόνο για οικιακή χρήση. Τα προϊόντα συσκευασμένα
σε tetra pack θα έχουν διάρκεια ζωής 40 ημερών. Από τη στιγμή που θα ανοιχθεί η
συσκευασία τα προϊόντα θα μπορούν να διατηρούνται μέχρι και 11 ημέρες σε
θερμοκρασία 0-4 Co.
Τα προϊόντα που θα εισέλθουν στην αγορά θα είναι συσκευασμένα και θα διαθέτουν
ετικέτα. Οι καλά σχεδιασμένες συσκευασίες θα δώσουν αξία ευκολίας στον πελάτη
και αξία προωθητική στον παραγωγό. Στην ουσία μπορούν να λειτουργήσουν σαν
«διαφημιστικά μηνύματα διαρκείας πέντε δευτερολέπτων» για το προϊόν. Οι
επιχειρηματίες της «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» θα αναπτύξουν μία ιδέα συσκευασίας και
θα την ελέγξουν λειτουργικά, ψυχολογικά και αισθητικά για να βεβαιωθούν ότι θα
επιτύχουν τους επιθυμητούς στόχους και ότι θα είναι συμβατή με την κρατική
πολιτική και τις ευαισθησίες σε κοινωνικά θέματα. Επίσης, στην ετικέτα της
συσκευασίας θα αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που είναι
υποχρεωτικές από τον νόμο για να προστατευθούν και να πληροφορηθούν οι
καταναλωτές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο επρόκειτο να ζήσει και να
δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς περιλαμβάνει ένα
σύνολο δυνάμεων που επηρεάζουν τη λειτουργία, την ζωτικότητα και εν τέλει την
επιβίωση της επιχείρησης. Η επισκόπηση του κλάδου στον οποίον ανήκει η
επιχείρηση και η συλλογή διαρθρωτικών μεγεθών γύρω από αυτόν, η ανάλυση του
ευρύτερου οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος
καθώς επίσης και η επί μέρους μελέτη των ανταγωνιστών, προμηθευτών και εν
δυνάμει καταναλωτών της επιχείρησης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της
ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τους Barrow C., et al στο
βιβλίο τους The Business Plan Workbook, η μεγάλη ανάγκη ανάλυσης και
προσέγγισης του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης συνοψίζεται σε δύο
στόχους19:


στην δημιουργία αξιοπιστίας γύρω από την επιχειρηματική ιδέα: η «Χρυσό
Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» θα επιδιώξει να διαθέτει μια ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς
και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα κινηθεί, όχι μόνο για πρακτικούς
σκοπούς

αλλά,

κυρίως

προς

ικανοποίηση

των

πιθανών

επενδυτών-

χρηματοδοτών.


στην ανάπτυξη μιας ρεαλιστικής στρατηγικής εισόδου στην αγορά: η
επιχείρηση θα κινηθεί έχοντας ως γνώμονα την βαθειά κατανόηση των αναγκών
του καταναλωτή και την διασφάλιση ότι η ποιότητα, η τιμή και η στρατηγική
προώθησης και διανομής του προϊόντος είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του
καταναλωτή.

Εν τέλει, όπως επισημαίνουν οι Barrow C., et al στο βιβλίο τους The Business Plan
Workbook, το αποτέλεσμα της απουσία μιας ενδελεχούς ανάλυσης του εξωτερικού
περιβάλλοντος της επιχείρησης θα μπορούσε να συνοψιστεί στην έκφραση "Οι
ανόητοι ορμούν εκεί όπου οι φρόνιμοι φοβούνται να πατήσουν".

19

Βλ. Barrow C., Barrow P., Brown R., The Business Plan Workbook, Kogan Page, April 2012, pp. 7376.
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6.1. Γενική Επισκόπηση του κλάδου20
Α) Στοιχεία για την βιομηχανία Τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η βιομηχανία Τροφίμων αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τομείς της
μεταποιητικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αναδεικνύεται σταθερά
ανάμεσα στους πρώτους κλάδους σε σχέση με τους άλλους σημαντικούς τομείς της
ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα χημικά, τα βιομηχανικά
μηχανήματα και ο εξοπλισμός και τα μεταλλικά προϊόντα. Σε όρους κύκλου
εργασιών, αξίας παραγωγής, ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και αριθμού
εργαζομένων, τα Τρόφιμα κατατάσσονται πρώτα στους ευρωπαϊκούς κλάδους της
μεταποίησης και δεύτερα σε όρους αριθμού επιχειρήσεων, καλύπτοντας το 12,3% της
μεταποίησης, μετά τα Μεταλλικά προϊόντα (17,9%).
Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων
καλύπτει το 13,5% της ευρωπαϊκής μεταποίησης, ακολουθούμενη από την
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (10,8%), ενώ η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
του τομέα καλύπτει περίπου το 11,3%, με την Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού να ακολουθεί (10,7%). Η βιομηχανία Τροφίμων παραμένει ο
μεγαλύτερος εργοδότης στον τομέα της μεταποίησης, καθώς απασχολεί πάνω από
τέσσερα εκατομμύρια εργαζόμενους, δηλαδή το 13,5% του συνόλου των
εργαζομένων στην ευρωπαϊκή βιομηχανία (ακολουθούμενη από τα Μεταλλικά
προϊόντα με 11,7%).

Β) Στοιχεία για την βιομηχανία Τροφίμων στην Ελλάδα
Η «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» θα δραστηριοποιηθεί στον κλάδο της βιομηχανίας
Τροφίμων.

20

Κατά την μελέτη και επισκόπηση του κλάδου βιομηχανίας Τροφίμων στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα, τα
στοιχεία αντλήθηκαν από την έκθεση «Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών – Facts & Figures», Μάρτιος
2014, που εκπονεί το Τμήμα Παρακολούθησης Τομέα Τροφίμων του Ιδρύματος Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και εκδίδεται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών
Τροφίμων (ΣΕΒΤ).
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Η βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα διαδραματίζει, ακόμη και εν καιρώ
κρίσης, έναν θεμελιώδη ρόλο για την μεταποιητική βιομηχανία και την ελληνική
οικονομία ευρύτερα, αποτελώντας έτσι έναν από τους βασικότερους πυλώνες
ανάπτυξης της χώρας. Η ελληνική βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών συνιστά έναν
από τους σημαντικότερους τομείς του δευτερογενή τομέα της εγχώριας οικονομίας
και μία από τις κινητήριες δυνάμεις της ελληνικής μεταποίησης, με τις εξελίξεις γύρω
από

αυτή

να

επηρεάζουν

σημαντικά

την

παραγωγική

και

μεταποιητική

δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας. Ο ρόλος της ελληνικής βιομηχανίας
Τροφίμων και Ποτών, ως μοχλού ανάπτυξης της οικονομίας, επικεντρώνεται στην
βελτίωση της εξαγωγικής της δραστηριότητας, στην προσφορά επώνυμων ποιοτικών
προϊόντων και στην οργανωμένη προώθησή τους. Είναι γεγονός ότι η εγχώρια
βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών συνιστά μια δυναμική, ανταγωνιστική και
εξωστρεφή βιομηχανία, με σημαντικές επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα
τόσο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, όσο και σε όλη την Ευρώπη. Μέσω
οργανωμένων κινήσεων και αποτελεσματικού συντονισμού των εκπροσώπων του
κλάδου,

η

βιομηχανία

Τροφίμων

και

Ποτών

δύναται

να

αυξήσει

την

αποτελεσματικότητά της, διαδραματίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο σημαντικό ρόλο
στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας.
Η εγχώρια Βιομηχανία τροφίμων καλύπτει σχεδόν το 1/5 (18,9%) του συνόλου των
επιχειρήσεων της ελληνικής μεταποίησης, γεγονός που την κατατάσσει πρώτη
ανάμεσα στους κλάδους της μεταποίησης, ακολουθούμενη από τα Μεταλλικά
προϊόντα (15%) και τα Είδη ένδυσης (13%). Ταυτόχρονα, συνιστά και το μεγαλύτερο
εργοδότη της εγχώριας μεταποίησης, αφού σε αυτήν απασχολείται επίσης το 1/5
(20,3%) του συνόλου των απασχολουμένων (12% τα Μεταλλικά προϊόντα και 7,4%
τα Είδη ένδυσης). Η παρουσία του τομέα είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας υπό
καθαρά οικονομικούς όρους, αφού βρίσκεται πρώτη ανάμεσα στους υπόλοιπους
κλάδους της μεταποίησης σε όρους αξίας παραγωγής (20,4%) και ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας (19,7%) και δεύτερη κατά σειρά σε όρους κύκλου εργασιών
(20,2%, με πρώτα τον Οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης με 22%).
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Γ) Παρουσίαση διαρθρωτικών μεγεθών βιομηχανίας Τροφίμων σε Ελλάδα και
Ευρώπη
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η ουσιαστική συμβολή της βιομηχανίας
Τροφίμων και Ποτών σε κύρια διαθρωτικά μεγέθη και συγκεκριμένα στον αριθμό
των επιχειρήσεων, τον κύκλο εργασιών, την αξία παραγωγής, την ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία και τον αριθμό των εργαζομένων.21

21

Τα απεικονιζόμενα στοιχεία του πίνακα έχουν ληφθεί από την Eurostat (Structural Business
Statistics) και αφορούν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Βιομηχανικής έρευνας (αντίστοιχη
ΕΒΕ – ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για το 2009.
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Πίνακας 6.1: Διαρθρωτικά μεγέθη βιομηχανίας Τροφίμων σε Ελλάδα και Ευρώπη
Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Ένωση
Αριθμός Επιχειρήσεων

Μεταποίηση (83.565 επιχ.)

100,00% Μεταποίηση (2.040.000 επιχ.)

100,00%

Τρόφιμα

18,90% Μεταλλικά προϊόντα

17,90%

Μεταλλικά προϊόντα

15,10% Τρόφιμα

12,30%

Είδη ένδυσης

13,00% Προϊόντα ξύλου

8,40%

Έπιπλα

8,70% Επισκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού

7,60%

Προϊόντα ξύλου

7,70% Είδη ένδυσης

6,30%

Κύκλος Εργασιών
Μεταποίηση (€ 54.884 εκατ.)

100,00% Μεταποίηση(€ 5.800.000 εκατ.)

100,00%

Οπτάνθρακας και προϊόντα διύλισης

21,80% Τρόφιμα

13,50%

Τρόφιμα

20,20% Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

10,80%

Μεταλλικά προϊόντα

7,60% Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού

8,80%

Βασικά μέταλλα

7,50% Χημικά προϊόντα

7,20%

Προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά

5,90% Μεταλλικά προϊόντα

6,90%

Αξία Παραγωγής
Μεταποίηση (€ 50.150 εκατ.)

100,00% Μεταποίηση (€ 5.200.000 εκατ.)

100,00%

Τρόφιμα

20,40% Τρόφιμα

13,80%

Οπτάνθρακας και προϊόντα διύλισης

18,70% Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

10,00%

Μεταλλικά προϊόντα

8,20% Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού

8,90%

Βασικά μέταλλα

7,70% Μεταλλικά προϊόντα

7,40%

Προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά

6,40% Χημικά προϊόντα

7,20%

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
Μεταποίηση (€ 16.901 εκατ.)
Τρόφιμα

100,00% Μεταποίηση (€ 1.400.000 εκατ.)
19,70% Τρόφιμα

100,00%
11,30%

Μεταλλικά προϊόντα

9,40% Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού

10,70%

Προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά

8,40% Μεταλλικά προϊόντα

9,80%

Οπτάνθρακας και προϊόντα διύλισης

7,60% Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

7,10%

Ποτά

6,30% Χημικά προϊόντα

6,60%

Αριθμός Εργαζομένων
Μεταποίηση (400.943 εργαζομ.)

100,00% Μεταποίηση (31.000.000 εργαζομ.)

100,00%

Τρόφιμα

20,30% Τρόφιμα

13,50%

Μεταλλικά προϊόντα

11,90% Μεταλλικά προϊόντα

11,70%

Είδη ένδυσης

7,40% Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού

9,40%

Προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά

6,70% Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

7,20%

Έπιπλα

5,20% Κατασκευή από ελαστικό και πλαστικές ύλες

5,30%

43

6.2. Ειδική επισκόπηση του κλάδου που δραστηριοποιείται η επιχείρηση
Η επιχείρηση στοχεύει στο να δραστηριοποιηθεί στην οργανωτική αγορά
καλύπτοντας τους δύο από τους τρεις μεγάλους τομείς της:
1. Τον βιομηχανικό και παραγωγικό τομέα που αποτελείται από επιχειρήσεις, οι
οποίες αποκτούν τα προϊόντα της για να τα χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή
άλλων αγαθών (παστεριωμένα προϊόντα αυγού για την ζαχαροπλαστική, την
βιομηχανία τροφίμων, κουλουροποιία, αλαντοποιία, κλπ) και
2. Τον εμπορικό τομέα που αποτελείται από επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού
εμπορίου, οι οποίες μεταπωλούν τα προϊόντα της σε άλλους αποκομίζοντας κέρδη
(παστεριωμένα προϊόντα αυγού για οικιακή χρήση).
Η ζήτηση του προϊόντος στην βιομηχανική αγορά δεν είναι συγκεντρωμένη
γεωγραφικά, διότι η εταιρία θα διαθέτει το προϊόν της πανελλαδικά και το
παστεριωμένο προϊόν σε όλους τους τύπους δεν καλύπτεται ούτε από ένα ελάχιστο
μέρος των αναγκών σε αυγό, γεγονός που καταδεικνύει το πραγματικό μέγεθος της
αγοράς που δύναται ακόμη να καλυφθεί. Σύμφωνα με μελέτη του Οικονομολόγου και
μελετητή Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων Δελλάρη Κωνσταντίνου, η ζήτηση των
προϊόντων του κλάδου είναι αυξημένη και αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο
τα επόμενα έτη με αποτέλεσμα να αφήνει μεγάλα περιθώρια προσφοράς του αγαθού
και εισαγωγής νέων επιχειρήσεων, όπως η «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» στον κλάδο αυτό.
Η τάση αυτή επιβάλλεται τόσο από την απόδοση του προϊόντος όσο και από λόγους
υγιεινής, οι οποίοι εξασφαλίζονται πλήρως με τη χρησιμοποίηση παστεριωμένου
αυγού (αποφυγή σαλμονελώσεων κλπ).
Το παραγόμενο προϊόν της επιχείρησης θα απευθύνεται στην αγορά του εμπορικού
τομέα, ο οποίος απαρτίζεται από τις επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου,
που θα αγοράσουν το προϊόν για να το μεταπωλήσουν. Πρόκειται δηλαδή για ένα
ολοκληρωμένο αγαθό (παραγόμενο, συσκευασμένο, τυποποιημένο, ελεγμένο, έτοιμο
για χρήση), το οποίο αποτελεί μεταπωλούμενο προϊόν.
Παρότι η οικιακή χρήση φαίνεται για την ώρα σχετικά περιορισμένη, αυτό οφείλεται
κυρίως στην ελλιπή ενημέρωση και γνώση του καταναλωτικού κοινού.
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Ωστόσο, παρατηρείται μία διαχρονική αύξηση της οικιακής κατανάλωσης η οποία
αναμένεται ότι θα λάβει μεγάλη διάσταση τα αμέσως προσεχή έτη.
Σε εθνικό επίπεδο, δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παστερίωσης αυγών άλλες
τέσσερεις επιχειρήσεις22 :
ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε.: Επιχείρηση που έχει έδρα της την Λάρισα και τείνει να αλλάξει
επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιώντας βαθμιαία έξοδο από τον
συγκεκριμένο κλάδο. Δεν συγκαταλέγεται καν στους ανταγωνιστές της επιχείρησης
και παράγει ελάχιστο μέρος της συνολικής παραγωγής παστεριωμένου αυγού.
ΣΟΒΙΜΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.: Επιχείρηση που έχει την έδρα της στην Αθήνα και η βασική
της δραστηριότητα είναι η αγορά και εισαγωγή αυγών με σκοπό την επεξεργασία
τους, παραγωγή, βιομηχανοποίηση, κάθε είδους εμπορία, αντιπροσώπευση και
εξαγωγή προϊόντων αυγού. Δευτερευόντως παρατηρείται η εισαγωγή της στο χώρο
παραγωγής παστεριωμένου αυγού.
OVO FRESCO Α.Β.Ε.Ε.: Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ήπειρο
διαθέτοντας προϊόντα παστεριωμένου αυγού δικής της παραγωγής.
ΚΡΟΚΟΣ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.: Πρόκειται για επιχείρηση
του Νομού Θεσσαλονίκης

με επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα των

πτηνοτροφικών προϊόντων, παραγωγής αυγών, αναθρεπτηρίων διανομής και
πωλήσεων αυγών - ορνίθων και άλλων συναφών προϊόντων, πραγματοποιώντας
ταυτόχρονα την είσοδο της και στο παστεριωμένο αυγό.
Συμπερασματικά, επισημαίνεται ότι η αγορά των παστεριωμένων προϊόντων αυγού
είναι δυνητικά τεράστια και η παραγωγή των τεσσάρων επιχειρήσεων αδυνατεί να
την καλύψει, διότι η συνολική παραγωγή σε παστεριωμένο αυγό καλύπτει πολύ μικρό
κομμάτι

της συνολικής ζήτησης σε αυγό και οι παραγωγικές δυνατότητες των

ανωτέρω επιχειρήσεων είναι περιορισμένες. Είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι η
ζήτηση για παστεριωμένο αυγό είναι πολύ υψηλή και συνεχώς αυξανόμενη με
22

Τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε., ΣΟΒΙΜΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., OVO FRESCO Α.Β.Ε.Ε.
και ΚΡΟΚΟΣ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. αντλήθηκαν από τα καταστατικά τους
όπως παρουσιάζονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος
Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης, με Αρ. Φύλλου 4213, 2808, 9147 και 2357
αντίστοιχα.
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αποτέλεσμα να αποτελεί μία ιδανική αγορά για να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση
«Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» και να κερδίσει αμέσως έδαφος.

6.3. PEST ανάλυση
Μία από τις βασικότερες μεθόδους ανάλυσης και προσέγγισης του εξωτερικού
περιβάλλοντος είναι η ανάλυση PEST (PEST analysis), όπου αναλύονται οι Πολιτικοί
(Political), Οικονομικοί (Economic), Κοινωνικοί (Social) και Τεχνολογικοί
(Technological) παράγοντες που αλληλεπιδρούν με την επιχειρηματική οντότητα,
επηρεάζοντάς την θετικά ή αρνητικά κατά την λήψη αποφάσεων.
Οικονομικοί παράγοντες
Α. Ανάπτυξη κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή που θα
δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση
Κάθε νομός της Περιφέρειας Ηπείρου διαφοροποιείται ως προς την δραστηριότητα
και παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:
Στο νομό Ιωαννίνων μεγαλύτερο βάρος έχει η κτηνοτροφία, η μεταποίηση, η υγεία, η
εκπαίδευση, το εμπόριο και ο τουρισμός. Στο νομό Άρτας ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η
αγροτική παραγωγή και η μεταποίηση και στους νομούς Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας
οι μεταφορές και ο τουρισμός.
Β. Η οικονομική εξέλιξη στον κλάδο τροφίμων και ποτών
Στον κλάδο τροφίμων και ποτών πρέπει να καταγραφεί η έρευνα του Ιδρύματος
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών «Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών – Facts
& Figures», Μάρτιος 2014 σχετικά με την χρηματοοικονομική εξέλιξη του κλάδου 23.
Σύμφωνα με την έρευνα αυτή ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εξεταζόμενων
23

Τα στοιχεία για την χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου αντλήθηκαν από την έκθεση
«Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών – Facts & Figures», Μάρτιος 2014, που εκπονεί το Τμήμα
Παρακολούθησης Τομέα Τροφίμων του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
και εκδίδεται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ). Τα στοιχεία
αφορούν τα έτη 2011 και 2012, και βασίζονται σε δείγμα πάνελ 1.101 επιχειρήσεων (panel data,
διαστρωματικά και χρονοσειρά) από όλους τους υποκλάδους Τροφίμων και Ποτών. Το δείγμα panel
έχει το χαρακτηριστικό ότι «ακολουθεί» τις ίδιες επιχειρήσεις κατά τα ίδια έτη.
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επιχειρήσεων το 2012 πλησίασε τα €11 δις, ενώ σε σχέση με το 2011 κατέγραψε
άνοδο της τάξης του 2,1%. Την υψηλότερη θετική μεταβολή το 2012 σε όρους
κύκλου εργασιών στο συγκεκριμένο δείγμα καταγράφουν τα Ποτά (26%), ενώ θετικά
μεταβάλλονται και οι πωλήσεις στα Φρούτα και λαχανικά (5,3%), τα Φυτικά ζωικά
έλαια και λίπη (2%) και οριακά στο Κρέας.
Στα κατά κεφαλήν στοιχεία, δηλαδή στο μέσο όρο του ενεργητικού, ιδίων κεφαλαίων
και κύκλου εργασιών

ανά υποκλάδο τροφίμων, με βάση τον αριθμό των

επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών καταγράφουν το 2012 τα
Γαλακτοκομικά (€16 εκατ.), με τα Βρώσιμα αλιεύματα (€14,7 εκατ.), τα Προϊόντα
αλευρομύλων (€10,5 εκατ.) και τα Έλαια και λίπη (€10,3 εκατ.) να ακολουθούν.
Σε όρους ιδίων κεφαλαίων και ενεργητικού, τα Άλλα είδη διατροφής και τα Ποτά,
που έχουν και τις περισσότερες επιχειρήσεις, καταγράφουν τα υψηλότερα μεγέθη,
ενώ σε κατά κεφαλήν επίπεδο, τα υψηλότερα ίδια κεφάλαια και ενεργητικό
καταγράφουν τα Βρώσιμα αλιεύματα (€8,3 εκατ. και €27,7 εκατ. αντίστοιχα) και
αμέσως ακολουθούν τα Γαλακτοκομικά και τα Προϊόντα αλευρομύλων.
Γ. Τα επίπεδα ανεργίας στην Ήπειρο
Τα στοιχεία που διαθέτουμε για την ανεργία στην περιφέρεια Ηπείρου υποδεικνύουν
αυξητική τάση μέσα σε μια δεκαετία. (Το ποσοστό ανεργίας κατά το Δ΄ Τρίμηνο του
2012 διαμορφώθηκε στο 25,5%, για να αυξηθεί κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες και να
φτάσει στο 28,4% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013). Εξετάζοντας την εξέλιξη του
αριθμού των απασχολουμένων, ανά τομέα της οικονομίας, αξίζει να σημειωθεί ότι
στον πρωτογενή τομέα παρατηρήθηκε αύξηση 1,7% κατά το Δ΄ Τρίμηνο του 2013
στον αριθμό των απασχολούμενων, σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012,
προσφέροντας έτσι επιπρόσθετη απασχόληση24.
Παρ’ όλες τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, εν μέσω οικονομικής ύφεσης,
οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι εταιρείες παστερίωσης αυγού ανήκουν στις

24

Τα δεδομένα προήλθαν από δημοσιευμένο Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ) , με τίτλο ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ: ∆΄ Τρίµηνο 2013, Πειραιάς, 13
Μαρτίου 2013.
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κερδοφόρες επιχειρήσεις και η πορεία τους διαβλέπεται ακόμη πιο λαμπρή στο
μέλλον.
Κοινωνικοί παράγοντες
 Πληθυσμιακή εξέλιξη, αστικοποίηση και μετανάστευση
Η Περιφέρεια Ηπείρου συγκεντρώνει το 31% του πληθυσμού της στα Αστικά Κέντρα
με κυρίαρχο αστικό κέντρο τα Ιωάννινα. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο
πληθυσμός του Δήμου Ιωαννιτών ξεπερνάει τους 112.400 κατοίκους. Άλλοι δήμοι
της Περιφέρειας είναι η Άρτα με πληθυσμό 43.166 κατοίκους και η Πρέβεζα με
πληθυσμό 31.733 κατοίκους, ενώ ο Δήμος Ηγουμενίτσας συγκεντρώνει 25.814
κατοίκους25.
Χαρακτηριστικό της δημογραφικής κατάστασης είναι η μικρή αύξηση του
πληθυσμού της Περιφέρειας σε σχέση με την χώρα και το μεγάλο ποσοστό του
αγροτικού πληθυσμού που διαμορφώνουν τάσεις όπως είναι η απομόνωση και η
αστικοποίηση του πληθυσμού. Βέβαια, ο τοπικός πληθυσμός δέχεται ισχυρές πιέσεις
και από το μεταναστευτικό ρεύμα που προέρχεται από την γειτονική χώρα την
Αλβανία και επηρεάζει σημαντικά την απασχόληση στην περιοχή αυξάνοντας τα
ποσοστά ανεργίας του εγχώριου πληθυσμού.
Βάσει των δεδομένων αυτών, η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί
τόσο τον τοπικό και περιφερειακό πληθυσμό του νομού Ιωαννίνων όσο και το
μεταναστευτικό ρεύμα, με τρόπο διττό: από τη μια θα της δοθεί ένα μεγαλύτερο
εύρος επιλογής όσον αφορά στο εργατικό δυναμικό και τις προσλήψεις που θα
πραγματοποιήσει και από την άλλη θα μπορέσει να απευθυνθεί και να επικοινωνήσει
το προϊόν της σε ένα μεγαλύτερο καταναλωτικό κοινό.
 Μορφωτικό επίπεδο
Το επίπεδο εκπαίδευσης του ενεργού πληθυσμού ασκεί καθοριστική επίδραση στην
αγορά εργασίας. Η κατανομή της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο
25

Τα στοιχεία που παρατίθενται αντλήθηκαν από δημοσιευμένο Δελτίο Τύπου της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) , με τίτλο Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Απογραφής ΠληθυσμούΚατοικιών 2011 για το Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας, Πειραιάς, 28 Δεκεμβρίου 2012.

48

εκπαίδευσης, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Δ΄ Τρίμηνο του 2012, καθώς
το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου
σχολείο (41,9%) ενώ με ποσοστό 30,9% ακολουθούν τα άτομα που διαθέτουν
απολυτήριο Τριτάξιας Μέσης Εκπαίδευσης. Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας
παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (14,3%) και στους
πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (16,6%)26.
Όσον αφορά τους απόφοιτους ΑΕΙ και τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων,
παρατηρείται φυγή προς τα μεγάλα αστικά κέντρα για αναζήτηση εργασίας και
χαμηλός βαθμός συγκράτησης στην περιφέρεια.
Η επιχείρηση, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας στα
προϊόντα της και με σκοπό να κερδίσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού,
θα αξιολογήσει με αυστηρά κριτήρια και θα χρησιμοποιήσει εξειδικευμένο εργατικό
δυναμικό, δίνοντας ευκαιρίες σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. με βαθειά γνώση, και
κατάρτιση και συγκρατώντας τους στον τόπο καταγωγής τους.
Μέτρα κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης
Για τους προαναφερόμενους λόγους, σημαντικό τμήμα της αναπτυξιακής
στρατηγικής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία επηρεάζει άμεσα την ευημερία της
επιχείρησης, θα πρέπει να επικεντρωθεί στα εξής ζητήματα :
 Άρση της απομόνωσης της περιφέρειας (με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των
μεταφορών και κυρίως στα μεγάλα έργα).
 Βελτίωση της οικονομίας για την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και σε
άλλους τομείς εκτός του πρωτογενούς, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
διαφαίνονται στην γειτονική Αλβανία.
 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, κυρίως των ορεινών και μειονεκτικών
περιοχών, για να μειωθεί η μετανάστευση στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Τεχνολογικοί παράγοντες
26

Τα δεδομένα προήλθαν από δημοσιευμένο Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ) , με τίτλο ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ: ∆΄ Τρίµηνο 2013, Πειραιάς, 13
Μαρτίου 2013.
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Όσον αφορά στους τεχνολογικούς παράγοντες, η Περιφέρεια Ηπείρου στην οποία θα
δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:
Α. Διεύρυνση οδικού δικτύου και δικτύου μεταφορών
Η γεωγραφική θέση της Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία θα ενταχθεί η επιχείρηση
προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης, όπως την πύλη διασύνδεσης με τη Δυτική
Ευρώπη, κυρίως μέσω του λιμένα της Ηγουμενίτσας στον οποίο απολήγει η Εγνατία
Οδός.
Β. Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιών
Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών η Περιφέρεια Ηπείρου έως πρόσφατα υστερούσε
και η υποδομή της θεωρούνταν ανεπαρκής τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Η θέση
της ωστόσο βελτιώθηκε αισθητά και αναμένεται να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο με
την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος του ΟΤΕ, κάτι που θα ωφελήσει
ιδιαίτερα την επιχείρηση καθώς θα την οδηγήσει σε νέες τεχνολογίες για μια πιο
γρήγορη, άμεση και αποτελεσματική επαφή με τον πελάτη, ο οποίος εξοικειώνεται με
τις νέες τεχνολογίες. Ταυτόχρονα η επιχείρηση θα αποκτήσει πρόσβαση στην
γρήγορη και συνεχή πληροφόρηση για νέες μεθόδους παραγωγής και θα διασφαλίσει
την ασφάλεια στη μεταφορά δεδομένων.
Γ. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Όσον

αφορά

ενέργειας,

στον

η

τομέα

Ήπειρος,

της

με

τους

υδροηλεκτρικούς

σταθμούς

που

λειτουργούν

και

που

κατασκευάζονται,
κέντρο

εξελίσσεται

υπερτοπικής

Παράλληλα,

η

παροχή

σε

σημασίας.
φυσικού

αερίου από την Ιταλία, θα αποτελέσει
μια

δεύτερη

εναλλακτική

πηγή

ενέργειας για την επιχείρηση «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» και για τη βιομηχανία
γενικότερα.
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Δ. Σχέση εκπαίδευσης – τεχνολογίας (Ε&Τ)
Η λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου μπορούν να
αποτελέσουν βασικούς φορείς παραγωγής εκπαίδευσης και τεχνολογίας (E&T), και
διάχυσης καινοτομικών Δραστηριοτήτων στο Περιφερειακό παραγωγικό κύκλωμα.

6.4. Porter ανάλυση27
Η Porter ανάλυση αριθμεί τους παράγοντες του εξωτερικού μικροπεριβάλλοντος που
επηρεάζουν την ανταγωνιστική θέση μιας επιχείρησης στην αγορά και τους
ομαδοποιεί ως εξής:
Α. Ήδη υπάρχοντες ανταγωνιστές
Πίνακας 6.2: Ήδη υπάρχοντες ανταγωνιστές
Επιχειρήσεις

Έδρα

Μερίδιο
Αγοράς

ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε.

Λάρισα

2%

ΣΟΒΙΜΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Αθήνα

38%

OVO FRESCO Α.Β.Ε.Ε.

Ιωάννινα

16%

Αθήνα

44%

ΚΡΟΚΟΣ- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

27

Το 1980 ο καθηγητής Michael Porter του Harvard Business School, ύστερα από εκτεταμένη έρευνα
σε θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεων, δημοσίευσε εργασία στην οποία προσδιορίζει τις κύριες
δυνάμεις που επηρεάζουν την ανταγωνιστική θέση μιας επιχείρησης στην αγορά. Σύμφωνα με τον
Porter αυτές οι δυνάμεις ανταγωνισμού είναι: α) η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών, β) η
διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών, γ) η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών δ) η
ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων και ε) η πίεση και απειλή από
υποκατάστατα προϊόντα. Η συνδυασμένη επίδραση των παραπάνω παραγόντων ανταγωνισμού
προσδιορίζει την ικανότητα των επιχειρήσεων να επιτύχουν, κατά μέσο όρο, ποσοστά απόδοσης των
επενδυμένων κεφαλαίων τους μεγαλύτερα από το κόστος κεφαλαίου. Βλ. Barrow C., Barrow P.,
Brown R., The Business Plan Workbook, Kogan Page, April 2012, pp. 98,99, Βλ. Δημήτριος Λ.
Παπαδόπουλος, Επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) – Κριτική Διερεύνηση όλων των Πτυχών
Σύνταξής του στο πλαίσιο της Διεθνούς Βιβλιογραφίας και της Ελληνικής Πραγματικότητας, ο.π., σ. 141,
σ. 142.
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Διάγραμμα 6.1: Μερίδιο Αγοράς

Μερίδιο Αγοράς
ΑΒΓΟ ΑΒΕΕ

2%
38%

44%

16%

ΚΡΟΚΟΣ –
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
OVO FRESCO Α.Β.Ε.Ε

ΣΟΒΙΜΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η επιχείρηση «ΚΡΟΚΟΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» κατέχει το
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Ακολουθεί η ΣΟΒΙΜΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ενώ οι υπόλοιπες
επιχειρήσεις κατέχουν ένα μικρό μερίδιο. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι όλες μαζί οι
επιχειρήσεις δεν καλύπτουν παρά ένα ελάχιστο κομμάτι της ζήτησης για προϊόντα
παστεριωμένου αυγού, δεδομένου μάλιστα ότι - με εξαίρεση την «OVO FRESCO
ΑΒΕΕ» - καμία δεν ασχολείται αποκλειστικά με την παραγωγή προϊόντων
παστεριωμένου αυγού και οι παραγωγικές τους δυνατότητες είναι εκ των πραγμάτων
περιορισμένες.
Β. Ανάλυση των νεοεισερχομένων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων
Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση από μια νεοεισερχόμενη, είναι πολύ
σοβαρός και χρειάζεται ιδιαίτερη αντιμετώπιση, αφού μέχρι τώρα η «πίτα της
αγοράς» μοιραζόταν σε λιγότερους παίκτες, άρα ήταν και περισσότερη.
Είναι εύλογο λοιπόν, ότι η επιχείρηση θα επιδιώξει να θέσει φραγμούς- εμπόδια σε
δυνητικούς ανταγωνιστές τα πιο σημαντικά των οποίων είναι:
 Κοστολογικά πλεονεκτήματα ανεξάρτητα από το μέγεθος: οι τέσσερις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του παστεριωμένου αυγού έχουν κάποια άλλα
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πλεονεκτήματα έναντι των νεοεισαχθέντων επιχειρήσεων, τα οποία απορρέουν από
την μακρόχρονη παρουσία τους στον κλάδο.
 Πρόσβαση στα κανάλια διανομής: τα κανάλια διανομής συνήθως εμφανίζονται
διστακτικά απέναντι στα νέα προϊόντα και προτιμούν τα ήδη υπάρχοντα και
καταξιωμένα, ιδίως όταν αυτά είναι μοναδικά.
Γ. Ανάλυση προμηθευτών
Στον κλάδο των παστεριωμένων προϊόντων αυγού τα έξοδα για πρώτες ύλες και
προμήθειες είναι ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους του παραγόμενου
προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση οι προμηθευτές μπορούν να επηρεάσουν
σημαντικά το κόστος παραγωγής του προϊόντος. Για το λόγο αυτό η «Χρυσό Αυγό
Α.Β.Ε.Ε.» αποσκοπεί στο να συνεργαστεί με τέσσερεις βασικούς προμηθευτές με
στόχο τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και την εξασφάλιση καλύτερης τιμής
και καλύτερης ποιότητας προϊόντων.
Οι βασικότεροι προμηθευτές, με τους οποίους θα συνεργαστεί η επιχείρηση,
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 6.3: Βασικοί προμηθευτές
Α/Α

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

1

ΔΑΓΔΑΛΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΚΑΙ ΑΥΓΕΡΗΣ Α. Ο.Ε.

3

ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.

4

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Δ. Ανάλυση πελατών
Οι πελάτες μιας επιχείρησης μπορούν να την αναγκάσουν να μειώσει τις τιμές ή να
απαιτήσουν καλύτερη ποιότητα με τις ίδιες τιμές. Στην προκειμένη περίπτωση, η
«Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» εισέρχεται σε μια αγορά με πολύ μικρό ανταγωνισμό, στην
οποία εισάγει ένα καινοτόμο προϊόν με μεγάλη ζήτηση, με τις πιο εξελιγμένες
τεχνολογίες, με αποκλειστικότητα και εξειδίκευση στην παραγωγή του. Επιπλέον,
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δεδομένου ότι η συμβολή της πρώτης ύλης ως προς την ποιότητα του προϊόντος που
εγγυάται η επιχείρηση είναι μεγάλη και το προϊόν δεν είναι τυποποιημένο η
διαμόρφωση των τιμών δεν εξαρτάται άμεσα από τις απαιτήσεις των πελατών και η
επιχείρηση μπορεί εύκολα να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με το
καταναλωτικό κοινό.
Ε. Απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα
Η καινοτομία του προϊόντος και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε αυτό αποτελεί
ένα ακόμη εμπόδιο, που πρέπει να υπερκερασθεί από τις νέες επιχειρήσεις. Από το
βαθμό στον οποίο ένα υπάρχον προϊόν θεωρείται μοναδικό ή διαφορετικό,
προσδιορίζονται και τα κόστη αλλαγής για τους καταναλωτές από ένα προϊόν σε
κάποιο άλλο. Όσο περισσότερο διαφοροποιημένα είναι τα προϊόντα της επιχείρησης
τόσο δυσκολότερα είναι για τους καινούργιους ανταγωνιστές της να προσελκύσουν
τους πελάτες τους. Σε αυτήν την περίπτωση, οι καινούργιες επιχειρήσεις που
παράγουν υποκατάστατα προϊόντα είναι αναγκασμένες να επενδύσουν αρκετά υψηλά
χρηματικά ποσά σε έρευνα και ανάπτυξη, σε προωθητικές ενέργειες, δημιουργία
δικτύου, κλπ, για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις με τα υπάρχοντα
προϊόντα του κλάδου.
6.5. SWOT ανάλυση
Η SWOT Analysis (S= Strengths-Δυνατότητες, W= Weaknesses-Αδυναμίες, O=
Opportunities-Ευκαιρίες, Τ= Threats-Απειλές) επικεντρώνεται στον εντοπισμό των
μεταβλητών τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος της
επιχείρησης, παρουσιάζοντας έτσι μια πλήρη εικόνα της γύρω από τις Δυνατότητες
(S= Strengths), τις Αδυναμίες (W= Weaknesses), τις Ευκαιρίες (O= Opportunities),
και τις Απειλές (Τ= Threats)28.

28

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης μας οδηγεί στο πως αυτό το σύνολο
παραγόντων του περιβάλλοντος επηρεάζουν την στρατηγική επιτυχία ή αποτυχία της οντότητας. Αυτό
αντικατοπτρίζεται στις Ευκαιρίες και Απειλές που έρχεται αντιμέτωπη η επιχείρηση. Από την άλλη, η
ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος αναλύει τα Δυνατά και Αδύντα σημεία της επιχείρησης. Η
ταυτόχρονη εξέτασή τους, στο πλαίσιο της ανάλυσης SWOT, Ευκαιρίες – Απειλές και Δυνατά –
Αδύνατα σημεία επιτρέπει την επιλογή εκείνης της στρατηγικής που θα συμβάλλει στην μακροχρόνια
βιωσιμότητα της επιχείρησης. Βλ. Δημήτριος Λ. Παπαδόπουλος, Επιχειρηματικό σχέδιο (Business
Plan) – Κριτική Διερεύνηση όλων των Πτυχών Σύνταξής του στο πλαίσιο της Διεθνούς Βιβλιογραφίας
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Πίνακας 6.4: SWOT Ανάλυση
Strengths = Δυνατότητες

Weaknesses = Αδυναμίες

1. Δυναμικό και εναλλασσόμενο περιβάλλον 

1. Ευπάθεια του προϊόντος

στρατηγικές ανάπτυξης
2. Άρτια εκπαιδευμένα στελέχη με αντίληψη

2. Εκτεταμένο και κοστοβόρο δίκτυο πωλήσεων

της αγοράς
3. Αυξημένη (και αυξανόμενη) ζήτηση

3. Πλημμελής ενημέρωση του καταναλωτικού
κοινού γύρω από τα προϊόντα παστεριωμένου

4.

Μικρός

ανταγωνισμός

και

προσφορά

που

υπολείπεται της ζήτησης

αυγού και πιθανή έλλειψη εμπιστοσύνης προς
το καινοτόμο προϊόν

5. Υγειονομικές διατάξεις με ισχύ (σε βάθος
χρόνου) για την χρήση τυποποιημένου αυγού

6. Ύπαρξη πρώτων υλών τοπικά σε μεγάλες
ποσότητες και συμφέρουσες τιμές

Opportunities = Ευκαιρίες

Threats = Απειλές

1. Ύπαρξη μεγάλου ανεκμετάλλευτου τμήματος

1. Ασταθής οικονομική κατάσταση της χώρας

της αγοράς
2.

Εξαγωγή ανταγωνιστικής επιχείρησης από

τον κλάδο

2. Κίνδυνος Τιμών. Η εταιρία εκτίθεται κυρίως
σε κίνδυνο διακύμανσης των μεταβλητών που
προσδιορίζουν το κόστος όπως τιμές πρώτων
υλών

και

τιμές

λοιπών

κοστολογικών

στοιχείων
3. Συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα

3.

Κίνδυνος

παστεριωμένου αυγού.

δανεισμό

Επιτοκίων

λόγω

από

της

τον

τραπεζικό

κατάστασης

στον

τραπεζικό τομέα
4.

Δυνατότητα εξαγωγών

4.
από

Κίνδυνος Αποθεμάτων. Υπάρχει κίνδυνος
ενδεχόμενες

ζημιές

λόγω

απώλειας

αποθεμάτων από καταστροφές, κλοπές κλπ.
5.

Δυνατότητα επέκτασης στην οικιακή χρήση

και της Ελληνικής Πραγματικότητας, ο.π., σ. 149, Βλ. Βασίλης Ν. Κέφης, Πέτρος Παπαζαχαρίου, Το
Επιχειρηματικό όραμα σε Business Plan, ο.π., σ.72, σ.73.
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6.6. KSF – Key Success Factors
Η KSF, είναι ένα μοντέλο κατάταξης των ανταγωνιστών της επιχείρησης σε σχέση με
την θέση που έχει η ίδια. Σκοπός του μοντέλου αυτού είναι η ταξινόμηση των
επιχειρήσεων του κλάδου μέσω της χρήσης δέκα παραγόντων επιτυχίας (Key Success
Factors). Καθένας από τους παράγοντες αυτούς, που παρουσιάζονται παρακάτω,
φέρει έναν συντελεστή βαρύτητας, ενώ οι επιχειρήσεις βαθμολογούνται στους
παράγοντες αυτούς πάνω σε μια κλίμακα από το 1 (μειωμένη ανταγωνιστική ισχύς
της επιχείρησης) έως το 5 (υψηλή ανταγωνιστικότητα). Εν τέλει, η διαδικασία
ολοκληρώνεται, με τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή βαρύτητας επί τη
βαθμολογία κάθε παράγοντα και προκύπτει μία βαθμολογία, που αντικειμενοποιεί,
κατά μια περίπτωση, τα αδύνατα και δυνατά σημεία των ανταγωνιστών της
επιχείρησης29.
Οι παράγοντες επιτυχίας (κατά τον D. Aaker) είναι:
 Το μερίδιο της αγοράς.
 Τα κανάλια διανομής.
 Το κύρος της εταιρίας και η αναγνωσιμότητα των προϊόντων της.
 Η ποιότητα των προϊόντων.
 Η ποικιλία των προϊόντων.
 Η καινοτομική δραστηριότητα.
 Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D).
 Οι χρηματοοικονομικοί πόροι και
 Η συνολική αποτύπωση της εταιρίας.

29

Βλ. Βασίλης Ν. Κέφης, Πέτρος Παπαζαχαρίου, Το Επιχειρηματικό όραμα σε Business Plan, ο.π,
σ.65, σ.66.
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Παρακάτω, παρατίθεται ο αναλυτικός πίνακας αξιολόγησης της επιχείρησης και η
βαθμολογία των στελεχών της γύρω από τους παράγοντες επιτυχίας που καθορίζουν
τη θέση που θα κατέχει η «Χρυσό Αυγό Α.ΒΕ.Ε.» μεταξύ των ανταγωνιστών της
στον κλάδο:
Πίνακας 6.5: KSF Ανάλυση
KSF

Συντελ

Ανάλυση

Βαρύτ.

Η εταιρεία μας

ΚΡΟΚΟΣ Α.Ε

ΑΒΓΟ ΑΒΕΕ

ΣΟΒΙΜΟ ΕΛΛΑΣ

OVO FRESCO

ΑΕ

ΑΒΕΕ

Βαθμο

Δυναμι

Βαθμο

Δυναμι

Βαθμο

Δυναμι

Βαθμολ

Δυναμι

Βαθμο

Δυναμι

λογία

κότητα

λογία

κότητα

λογία

κότητα

ογία

κότητα

λογία

κότητα

0,1

3

0,3

5

0,5

1

0,1

4

0,4

3

0,3

0,1

3

0,3

4

0,4

4

0,4

4

0,4

3

0,3

0,05

3

0,15

4

0,2

3

0,15

4

0,2

3

0,15

0,25

5

1,25

4

1

3

0,75

4

1

4

1

0,2

4

0,8

4

0,8

2

0,4

3

0,6

3

0,6

0,15

4

0,6

3

0,45

2

0,3

3

0,45

4

0,6

0,1

4

0,4

3

0,3

1

0,1

2

0,2

3

0,3

0,05

4

0,2

4

0,2

2

0,1

3

0,15

3

0,15

1

-

4

-

3,85

-

2,3

-

3,4

-

3,4

Μερίδιο αγοράς
Κανάλια
διανομής
Κύρος της
εταιρείας
Ποιότητα των
προϊόντων
Ποικιλία των
προϊόντων
Καινοτομική
δραστηριότητα
Έρευνα και
ανάπτυξη
(R&D)

Χρηματοοικονο
μικοί πόροι

Συνολική
αποτύπωση

Η KSF ανάλυση που προηγήθηκε, αποτυπώνοντας την συνολική εικόνα τόσο της
«Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» όσο και των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων - βάσει των
δεδομένων που αντλήθηκαν για αυτές -, κατατάσσει την επιχείρηση «Χρυσό Αυγό
Α.Β.Ε.Ε.» σε πλεονεκτική θέση, δίνοντας της ένα προβάδισμα σε καίρια ζητήματα
που προσδοκάται ότι θα εξασφαλίσουν την επιτυχία της στην αγορά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ MARKETING

Η επιλογή στρατηγικής marketing30 θα γίνει κάτω από το πρίσμα ότι η επιχείρηση
βρίσκεται στο στάδιο εισόδου σε μια αγορά – στόχο που έρχεται σε επαφή με το
καινοτόμο προϊόν της επιχείρησης. Επίσης, η εταιρία αναμένεται να αποτελέσει
«ηγέτη» στην αγορά δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός είναι πολύ περιορισμένος, κάτι
που θα το εξασφαλίσει και μέσω της τεχνολογικής ενίσχυσης και της τεχνογνωσίας
που θα κατέχει. Οι τακτικές που θα εφαρμόσει θα επικεντρωθούν κυρίως σε δύο
άξονες:
Α. Έμφαση στην δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης.
Στα πλαίσια του marketing που θα ακολουθήσει, η επιχείρηση «Χρυσό Αυγό
Α.Β.Ε.Ε.» θα επιχειρήσει να δημιουργήσει έναν πυρήνα ικανοποιημένων πελατών με
στόχο να γίνουν πιστοί πελάτες και να προβάλουν την εταιρία στην αγορά, μέσω της
διάδοσης από «στόμα σε στόμα». Αυτό θα εξυπηρετήσει τρεις βασικούς στόχους:
 Την σταδιακή διαμόρφωση του ονόματος ως προς τα προϊόντα της στην εθνική
αγορά.
 Την αύξηση του μεριδίου αγοράς.
 Την ελαχιστοποίηση μεγάλης διαρροής του πελατολογίου με την μελλοντική είσοδο
ανταγωνιστών.
Β. Έμφαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρέχει.

30 Ο Martin Bell, καθηγητής του Μάρκετινγκ, όρισε το Μάρκετινγκ, στη δεκαετία του '70, ως «ένα
σύνολο επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των µέσων της ανάπτυξης ενός συγκεκριµένου
προγράµµατος δράσης µε το οποίο ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών µιας επιχείρησης ».
Το σχέδιο marketing περιλαμβάνει ένα σύνολο διεργασιών που στόχο τους έχουν τόσο την καθιέρωση
και αποδοχή των προϊόντων της επιχείρησης από το καταναλωτικό κοινό όσο και την μεγιστοποίηση
των κερδών της επιχείρησης. Το marketing θέτει, για τον λόγο αυτό, αντικειμενικούς στόχους, όπως
την επιλογή μιας ελκυστικής αγοράς και τον σχεδιασμό προϊόντων προσανατολισμένων στις ανάγκες
και τις προσδοκίες των καταναλωτών. Βλ. Βασίλης Ν. Κέφης, Πέτρος Παπαζαχαρίου, Το
Επιχειρηματικό όραμα σε Business Plan, ο.π., σ.110.
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Η επιχείρηση θα θέσει ως πρωταρχικό στόχο την ενημέρωση της αγοράς για την
ποιότητα

των

προϊόντων

της,

προβάλλοντας

την

τεχνογνωσία

και

τον

επαγγελματισμό της. Με τον τρόπο αυτό θα καταφέρει ουσιαστικά η επιχείρηση να
καταστήσει «αναγκαίο» το προϊόν της στην αγορά.

7.1. Τιμολογιακή πολιτική
«Τιμολόγηση με βάση τις τιμές αγοράς και Ηγεσία τιμής»
Η τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε»
θα είναι με βάση τον ανταγωνισμό και θα στηριχθεί στη λεγόμενη “τιμή οδηγό”.
Σύμφωνα με την τιμολογιακή αυτή πολιτική η επιχείρηση θα καθορίσει την τιμή
πώλησης των προϊόντων της είτε με βάση την τιμή που επιβάλλει ο ηγέτης του
συγκεκριμένου κλάδου είτε με βάση τον μέσο όρο των τιμών που προκύπτει από τις
ήδη υπάρχουσες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Η τιμή που θα καθορίσει η επιχείρηση
θα είναι συνάρτηση δύο παραγόντων:
 της μεγάλης, συνεχώς επεκτάσιμης και ευαίσθητης στις τιμές αγοράς-στόχου.
 της οικονομίας κλίμακας που θα επιτευχθεί με τη διαχρονική μείωση του κόστους
παραγωγής και διάθεσης ανά μονάδα προϊόντος καθώς επίσης και των αυξανόμενων
διαχρονικά πωλήσεων.
Η επιχείρηση «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε», κατευθυνόμενη από την υψηλή ποιότητα
προϊόντος που θα προσφέρει καθώς και

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις

δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η χρήση του (αποφυγή κινδύνου
σαλμονελώσεων,

ευκολία χρήσης για τον πελάτη κλπ) θα θέσει μια οριακά

υψηλότερη τιμή σε σύγκριση με το παραδοσιακό αυγό. Ωστόσο, η επιβολή μιας τιμής
που ξεφεύγει από το μέσο επίπεδο των τιμών της αγοράς θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη
στις σημερινές ανταγωνιστικές συνθήκες. Κατά συνέπεια, η επιχείρηση θα υιοθετήσει
τη μέση τιμή που συναντάται σήμερα σε προϊόντα παστεριωμένου αυγού στην
ελληνική αγορά, ακολουθώντας παράλληλα μια επιθετική πολιτική διαφήμισης και
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πωλήσεων, προκειμένου να μπορέσει να καταστεί «ηγέτης» και να αυξήσει το μερίδιο
αγοράς. Η πολιτική αυτή ενδείκνυται για την επιχείρηση για τους εξής λόγους:
 Ο καταναλωτής θα μπορέσει να εκτιμήσει, να συγκρίνει και να αντιληφθεί την αξία
του προϊόντος.
 Με την μελλοντική αύξηση του ανταγωνισμού η εταιρία έχει τη δυνατότητα να
κατεβάσει τις τιμές και να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της χωρίς τον κίνδυνο
μεγάλων απωλειών.
 Η στόχευση της εταιρίας να καθιερωθεί στην αγορά ως ηγέτιδα και η πληρότητα
των προϊόντων που θα παρέχει αναμένεται να καλύψει τις προσδοκίες των
καταναλωτών ως προς το να πληρώσουν το αντίστοιχο τίμημα για την εξασφαλισμένη
ποιότητα που θα τους προσφέρεται.
Παράλληλα, η επιχείρηση θα λάβει υπ’ όψιν της ότι η τελική τιμή πρέπει να καλύπτει
όλα τα κόστη στο προβλεπόμενο επίπεδο πωλήσεων καθώς και το επιθυμητό κέρδος
ώστε να διαμορφωθεί ως εξής ανά κατηγορία προϊόντος:
Πίνακας 7.1: Τιμές παραχθησόμενων προϊόντων
A/A

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τιμή μονάδας
ευρώ/Kgr

1

Ασπράδι

1,25

2

Κρόκος

2,70

3

Ανάμικτο

1,50

4

Ανάμικτο με αλάτι 11%

1,40

5

Κρόκος με αλάτι 11%

2,60

6

Ανάμικτο χάρτινη συσκευασία 1 Kg

1,60

7

Κρόκος χάρτινη συσκευασία 1 Kg

3,30

8

Ασπράδι χάρτινη συσκευασία 1 Kg

1,60

7.2. Στρατηγική Προώθησης
Η επικοινωνία της επιχείρησης με την αγορά στόχο θα γίνει μέσω στρατηγικών
προσέλκυσης υποψήφιων πελατών ("pull marketing"), μέσω της προώθησης των
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πωλήσεων και της διαφήμισης. Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση θα κάνει γνωστή τη
φιλοσοφία της και θα διαφημίσει τα προϊόντα της. Είναι μεγίστης σημασίας να
προβληθεί η εικόνα και η φιλοσοφία της επιχείρησης και για αυτόν τον σκοπό θα
επιλεγεί ένας συνδυασμός μέσων, κατάλληλος για να μεταφέρει αποτελεσματικά το
μήνυμά της.
Στη φάση του λανσαρίσματος των προϊόντων η επιχείρηση θα ακολουθήσει επιθετική
πολιτική προώθησης. Η διαφημιστική καμπάνια θα σχεδιαστεί με λεπτομέρεια σε
συνεργασία με διαφημιστική εταιρία που θα επιλεγεί. Τα κυριότερα εργαλεία
προώθησης που θα χρησιμοποιήσει η εταιρία θα είναι τα ακόλουθα:
Δείγματα: Προσφορές μιας δωρεάν ποσότητας του προϊόντος. Η παράδοση του
δείγματος μπορεί να γίνει πόρτα – πόρτα, να παραδοθεί μέσα σε κάποιο κατάστημα,
να είναι προσκολλημένο σε κάποιο άλλο προϊόν ή να παρουσιάζεται σε κάποια
διαφημιζόμενη προσφορά. Η δειγματοδιανομή, αν και δαπανηρή, ενδείκνυται γιατί
είναι ο πιο ελκυστικός τρόπος λανσαρίσματος του προϊόντος.
Εκθέματα στο σημείο της αγοράς και επίδειξης: Η επιχείρηση θα δημιουργήσει
εκθέματα, τα οποία θα συνδυάσει με έντυπα μηνύματα και θα τα εγκαταστήσει σε
ορισμένα σημεία πώλησης. Τα συγκεκριμένα εργαλεία προώθησης δημιουργούν
μόνιμους καταναλωτές και ενισχύουν την προτίμηση μιας μάρκας από τον
καταναλωτή. Εφόσον το προϊόν δημιουργήσει αφοσιωμένους χρήστες, τότε η
επιχείρηση θα βάλει μέσα στις συσκευασίες το κουπόνι το οποίο είναι απαραίτητο για
να δημιουργήσει περισσότερες επαναλήψεις αγορών. Μόλις το ποσοστό επανάληψης
των αγορών φθάσει στο 50%, τότε η επιχείρηση θα αποστείλει ταχυδρομικώς κάποιο
κουπόνι για να προσελκύσει νέους χρήστες.
Διαφήμιση μέσω ραδιοφώνου: Η επιχείρηση θα προβεί σε διαφήμιση σε τοπικό
ραδιοφωνικό σταθμό. Θα γίνει διαφήμιση της εταιρίας ("corporate advertising"),
δηλαδή θα παρουσιαστεί η φιλοσοφία της εταιρίας μέσω σλόγκαν, και θα επιτευχθεί
μια γενική ενημέρωση για το νέο προϊόν, επειδή ο περιορισμένος χρόνος του
μηνύματος δε δίνει την ευκαιρία να παρουσιαστούν τα προϊόντα με λεπτομέρεια. Η
διαφήμιση μπορεί να γίνει ευθέως ή ως χορηγία σε επιλεγμένες εκπομπές.
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7.3. Στρατηγική διανομής των προϊόντων
Η επιχείρηση θα δραστηριοποιείται στην βιομηχανική αγορά και προσβλέπει να
καινοτομήσει λανσάροντας το προϊόν της και στην εμπορική αγορά. Είναι, λοιπόν
εύλογο, ότι τα δίκτυα διανομής των προϊόντων της θα ποικίλουν σε μήκος, δε θα
χρησιμοποιείται δηλαδή ο ίδιος αριθμός ενδιάμεσων σε όλα τα δίκτυα.
Όσον αφορά τα παστεριωμένα προϊόντα αυγού που απευθύνονται στη βιομηχανική
αγορά, η επιχείρηση θα χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά είδη δικτύου:
 Ένα δίκτυο με κανένα επίπεδο, δηλαδή ένα δίκτυο άμεσων πωλήσεων, που θα
περιλαμβάνει μόνο τον παραγωγό και τον καταναλωτή. Αυτό ισχύει για όλη την
περιοχή της Ηπείρου, λόγω του ότι η επιχείρηση θα εδρεύει στα Ιωάννινα και
συνεπώς θα μπορεί να εξυπηρετεί με άμεσες πωλήσεις όλες τις επιχειρήσεις –
πελάτες που δραστηριοποιούνται στα Ιωάννινα και στους γειτονικούς νομούς. Θα
διαθέτει δε για τον λόγο αυτό δύο φορτηγά – ψυγεία αυτοκίνητα που θα κάνουν τη
διανομή των προϊόντων. Στην προκειμένη περίπτωση, αποφεύγεται το κόστος των
ενδιάμεσων και αυξάνονται τα κέρδη της επιχείρησης.
 Ένα δίκτυο με ένα επίπεδο που περιέχει έναν ενδιάμεσο, δηλαδή εμπορικό
αντιπρόσωπο. Αυτό το σχήμα θα ισχύσει για όλες τις περιοχές εκτός Περιφέρειας
Ηπείρου, οι οποίες δεν είναι άμεσα προσβάσιμες μέσω των οχημάτων που θα διαθέτει
η επιχείρηση. Επιπλέον, ο εμπορικός αντιπρόσωπος θα έχει την δυνατότητα να
αποθηκεύσει και μια μικρή ποσότητα παστεριωμένων προϊόντων αυγού σε
ισοθερμικά δοχεία με σκοπό να εξυπηρετεί πιθανές συμπληρωματικές μικρές
ελλείψεις των πελατών.
Όσον αφορά την διανομή του νέου προϊόντος που απευθύνεται στην εμπορική αγορά
θα χρησιμοποιήσει το κανάλι των εμπορικών αντιπροσώπων. Οι αντιπρόσωποι θα
είναι μόνιμοι και ανεξάρτητοι έμποροι που θα αντιπροσωπεύουν τον παραγωγό,
δηλαδή την επιχείρηση. Η ανεξαρτησία των αντιπροσώπων είναι συμφέρουσα διότι
δε θα είναι απαραίτητο να επενδύσει η επιχείρηση σε μια ομάδα πωλητών.
Συγκεκριμένα, η «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε» θα επιλέξει για τα προϊόντα της να
συνεργαστεί με «αντιπροσώπους παραγωγών», οι οποίοι διακινούν προϊόντα δύο και
πλέον διαφορετικών εταιριών που παράγουν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά
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είδη. Αυτό το είδος διανομής θα κάνει εφικτή την κάλυψη γεωγραφικά
διασκορπισμένων αγορών. Κατά κοινή ομολογία, ένα προϊόν εκτίθεται καλύτερα
όταν ομαδοποιείται με άλλα παρεμφερή αγαθά.
Οι αντιπρόσωποι παραγωγών εργάζονται με προμήθεια, δεν προσφέρουν πίστωση,
διατηρούν περιορισμένο απόθεμα και δεν μπορούν να πάρουν σημαντικές αποφάσεις
σχετικά με τις τιμές και τις πολιτικές προώθησης των προϊόντων.
Ως προς το νέο προϊόν αυτό το είδος της διανομής θα προσφέρει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στην εταιρία, διότι οι αντιπρόσωποι θα παίρνουν προμήθεια μόνο όταν
θα πραγματοποιούν πωλήσεις, τα έξοδα της επιχείρησης θα είναι χαμηλά και οι
αντιπρόσωποι θα έχουν ένα ισχυρό κίνητρο για να προωθήσουν το προϊόν, δηλαδή η
ύπαρξή τους θα εξαρτάται άμεσα από τις πωλήσεις.
Ωστόσο, όταν το προϊόν καθιερωθεί στην αγορά ώστε οι μεταπωλητές να είναι
πρόθυμοι να τα αναλάβουν, τότε η επιχείρηση θα απευθυνθεί σε αυτούς διότι
διαθέτουν κάποια πλεονεκτήματα που λείπουν από τους αντιπροσώπους σε σχέση με
την πλήρη ανάπτυξη της αγοράς και τις δυνατότητες κέρδους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

8.1. Σχέδιο Παραγωγής
Ο προσδιορισμός των παραχθησόμενων ποσοτήτων κατά προϊόν, πραγματοποιήθηκε
με βάση την ενδελεχή έρευνα και ανάλυση της αγοράς, η οποία σύμφωνα με
εμπεριστατωμένες μελέτες υποδεικνύει μια αυξημένη και συνεχώς αυξανόμενη
ζήτηση για τα προϊόντα παστεριωμένου αυγού. Η αύξηση δε αυτή υπολογίζεται με
βεβαιότητα πως θα έχει έναν μόνιμο χαρακτήρα της τάξεως του 20% περίπου κατ'
έτος, για τους ακόλουθους επιγραμματικά λόγους:
 Η εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας κατά ISO και HACCP που
προβλέπονται, αναμένεται να εξασφαλίσει στην επιχείρηση «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.»
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη εκ μέρους του αγοραστικού κοινού.
 Η καινοτομία της επιχείρησης, μέσω της παραγωγής συσκευασμένων προϊόντων
αυγού που απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και προορίζονται για οικιακή
χρήση.
 Η δέσμευση της επιχείρησης για πλήρη διασφάλιση τη ποιότητας των προϊόντων
από μικροβιακά φορτία που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την υγεία των
καταναλωτών (σαλμονελώσεις κλπ), μέσω της εγκατάστασης ενός υπερσύγχρονου
και απόλυτα αξιόπιστου συστήματος ελέγχου.
 Η εφαρμογή των κανονισμών 852 και 853/2004 της Ε.Ε. σχετικά με την ασφάλεια
των τροφίμων, καθιστά την χρησιμοποίηση των παραγόμενων προϊόντων της «Χρυσό
Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» μονόδρομο από τις επιχειρήσεις που τα προορίζουν ως πρώτες ύλες
(επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, ξενοδοχεία, βιομηχανία τροφίμων, εργαστήρια
ζαχαροπλαστικής κλπ).
Με συντηρητικές εκτιμήσεις υπολογίζεται η διαχρονική αύξηση της παραγωγής, μετά
την ολοκλήρωση της επένδυσης, σε περίπου 20% για την μελετώμενη πενταετία.
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Από τις ανωτέρω εκτιμήσεις δεν αναμένεται σημαντική απόκλιση και ως εκ τούτου
δεν είναι δυνατόν να επηρεαστούν τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης, έτσι
όπως παρουσιάζονται στην παρούσα ανάλυση.
Παρακάτω παρατίθεται ο αναλυτικός πίνακας των παραχθησόμενων προϊόντων, ο
οποίος περιλαμβάνει για ολόκληρη την πενταετία τόσο τα κατ' είδος προϊόντα όσο
και τις ποσότητές τους31:
Πίνακας 8.1: Ποσότητες παραχθησόμενων προϊόντων
ΠΑΡΑΧΘΗΣΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΗ
1Ο

2O

3Ο

4Ο

5Ο

Ασπράδι

260.000

310.000

360.000

410.000

460.000

Κρόκος

130.000

155.000

180.000

205.000

230.000

2.080.000

2.480.000

2.880.000

3.280.000

3.680.000

Ανάμικτο με αλάτι 11%

52.000

62.000

72.000

82.000

92.000

Κρόκος με αλάτι 11%

78.000

93.000

108.000

123.000

138.000

125.000

150.000

190.000

230.000

300.000

Κρόκος χάρτινη συσκευασία 1 Kgr

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Ασπράδι χάρτινη συσκευασία 1 Kgr

20.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2.760.000

3.300.000

3.850.000

4.400.000

4.980.000

Ανάμικτο

Ανάμικτο χάρτινη συσκευασία 1 Kgr

ΣΥΝΟΛΟ

8.2. Όροι αγοράς και πώλησης
Α. Χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες (επάρκεια, τιμές, ποσότητες κλπ)
Η σχεδόν αποκλειστική πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων της επιχείρησης
θα είναι τα βρώσιμα αυγά. Η προμήθειά τους προβλέπεται να γίνεται από τις
υπάρχουσες επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής αλλά και ολόκληρης της χώρας. Σε
περιόδους αιχμής και περιστασιακά, η επιχείρηση θα καταφεύγει σε αγορά πρώτων
υλών (αυγά) από το εξωτερικό.
31 Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι στον υπολογισμό της παραχθησόμενης ποσότητας κατ΄είδος
προϊόντος για την περίοδο της πενταετίας γίνονται οι εξής παραδοχές: α) Διαχρονική μέση αύξηση
παραγωγής ύψους περίπου 10%. β) Μονάδα μέτρησης όλων των προϊόντων είναι τα Kgr και γ) Τα
προϊόντα Α/Α 1 έως 5, θα διατίθενται είτε χύμα είτε σε πλαστικές σακούλες και πλαστικούς κουβάδες
των 5, 10 και 20 kgr τόσο σε νωπή όσο και σε καταψυγμένη μορφή.
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Το αλάτι που θα χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή ορισμένων τύπων προϊόντων είναι
αμελητέο τόσο ως προς την ποσότητα όσο και προς την αξία.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι αναγκαίες ποσότητες αυγών για την
κάλυψη των ετήσιων παραγωγικών αναγκών κατ' έτος καθώς και η καθαρή τιμή τους
(χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.), η οποία θα διατηρηθεί σταθερή καθ' όλη τη
διάρκεια της μελετώμενης πενταετίας32.
Πίνακας 8.2: Aναγκαίες ποσότητες αυγών - αλατιού και η καθαρή τιμή τους
ΕΤΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Τιμή μονάδας
ευρώ/Kgr

1Ο

20

3Ο

4Ο

5Ο

Βρώσιμα αυγά33

0.70

3.312.000

3.906.000

4.620.000

5.280.000

5.976.000

Αλάτι

0.15

10.759

12.907

15.065

16.754

19.186

Β. Έτοιμα προϊόντα (τιμές, όροι πώλησης)
Για τον υπολογισμό των τιμών και όρων πώλησης, όπως παρατίθενται στον πίνακα
που ακολουθεί, λαμβάνονται υπ' όψιν τα ακόλουθα:
 Οι παρατιθέμενες τιμές, στον πίνακα που ακολουθεί, είναι μέσες καθαρές τιμές και
δεν περιλαμβάνουν τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ή άλλους φόρους και επιβαρύνσεις.
 Οι τιμές αφορούν προϊόντα νωπά και καταψυγμένα, όλων των συσκευασιών, τα
οποία σταθμίζονται ανάλογα με τις ποσότητες που εκτιμάται ότι θα παραχθούν και θα
πωληθούν.

32 Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι οι πρώτες ύλες θα αποθηκεύονται στα ψυγεία-συντηρήσεις της
επιχείρησης υπό ελεγχόμενες συνθήκες και ο εφοδιασμός θα γίνεται 3-4 φορές την εβδομάδα περίπου.
Επιπλέον, όσον αφορά στο αλάτι η προμήθεια θα γίνεται κατά μέσο όρο μια φορά το μήνα. Τέλος, τα
είδη συσκευασίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν θα είναι πλαστικοί κυρίως κουβάδες των 5, 10
και 20 Kgr, σακούλες αντίστοιχων κιλών, χαρτοκιβώτια και χάρτινες συσκευασίας του 1 Kgr.
33

Υπολογίζεται ότι τα βρώσιμα αυγά θα έχουν μέσο βάρος 60-63 gr με κέλυφος και καθαρό βάρος
(χωρίς κέλυφος) 48-50 gr.
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 Οι τιμές θεωρούνται σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας.
 Οι πωλήσεις, κατά μέσο όρο, σε ποσοστό περίπου 20% θα πραγματοποιούνται

μετρητοίς, ενώ για το υπόλοιπο 80% προβλέπεται διακανονισμός 45 ημερών.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι τιμές πώλησης κατά προϊόν:

Πίνακας 8.3: Τιμές παραχθησόμενων προϊόντων
Τιμή
A/A

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

μονάδας
ευρώ/Kgr

1

Ασπράδι

1,25

2

Κρόκος

2,70

3

Ανάμικτο

1,50

4

Ανάμικτο με αλάτι 11%

1,40

5

Κρόκος με αλάτι 11%

2,60

6

Ανάμικτο χάρτινη συσκευασία 1 Kg

1,60

7

Κρόκος χάρτινη συσκευασία 1 Kg

3,30

8

Ασπράδι χάρτινη συσκευασία 1 Kg

1,60

8.3. Εγκαταστάσεις
Α. Κτιριακές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
Σύμφωνα με τη μελέτη το κτίριο της επιχείρησης θα έχει εμβαδόν 1.200 μ2 και θα
περιλαμβάνει τις παρακάτω εγκαταστάσεις:
 Χώρο για την τοποθέτηση των αυγών και το σπάσιμό τους
 Χώρο παστερίωσης των αυγών
 Χώρο συσκευασίας του τελικού προϊόντος
 Χώρο αποθήκευσης των υλικών συσκευασίας
 Χώρο απολύμανσης
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 Χώρο εργαστηρίου
 Χώρο γραφείου
 Χώρο εστίασης προσωπικού και χώρους υγιεινής
 Χώρο κατάψυξης
 Χώρο συντήρησης των αυγών

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας θα είναι απολύτως σύγχρονες και
λειτουργικές. Με την παρούσα επένδυση θα κατασκευαστεί κτίριο 1.000 μ2 και
βοηθητικοί χώροι 200 μ2, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των μηχανημάτων του
βιολογικού καθαρισμού.
Β. Ειδικές εγκαταστάσεις
Οι ειδικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της
επιχείρησης είναι οι ακόλουθες:
 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 Αλεξικέραυνο
 Δίκτυο σωληνώσεων
 Δίκτυο διανομής ποτίσματος
 Σύστημα ασφάλειας
 Σύστημα πυρανίχνευσης
Γ. Μηχανολογικός εξοπλισμός
Ο Μηχανολογικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την καλή λειτουργία της
επιχείρησης είναι ο εξής:
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 Συγκρότημα επεξεργασίας αποβλήτων
 Σύστημα τροφοδοσίας ασκών
 Σπαστήρας
 Μηχανή κλεισίματος χαρτοκιβωτίων
Η επιλογή του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε με τα ακόλουθα κριτήρια:
 Την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος
 Την τεχνολογική του κατάσταση
 Την παραγωγική του δυναμικότητα
 Την μείωση του κόστους παραγωγής
 Τη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένων κατά
ISO και HACCP.
 Τη δυνατότητα παραγωγής όλων των τύπων προϊόντων
Δ. Λοιπός εξοπλισμός
Ο λοιπός εξοπλισμός που κρίνεται απαραίτητος για την λειτουργία της μονάδας,
αφορά στα εξής:
 Μηχανές Πλύσης
 Τυλιχτική Μηχανή
 Θερμικός εκτυπωτής
 Ράφια για το χώρο συντήρησης
 Ράφια για το χώρο κατάψυξης
 Βιομηχανικός εκτυπωτής
Ε. Μεταφορικά μέσα
Τα προβλεπόμενα μεταφορικά μέσα ουσιαστικά αφορούν τα ακόλουθα:
 Φορτηγό αυτοκίνητο με ψυκτικούς θαλάμους
 Ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό όχημα
69

 Τηλεσκοπικό φορτωτή

8.4. Χωροδιάγραμμα

8.5. Ανθρώπινοι Πόροι
Η επιλογή και ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων θα αποτελέσει ένα από τα
σημαντικότερα αντικείμενα ενασχόλησης της επιχείρησης «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε».
Αποστολή της επιχείρησης θα είναι να διασφαλίσει κατάλληλο προσωπικό τόσο στα
πρώτα βήματά της όσο και στο μακρινό μέλλον, γεγονός που θα της εξασφαλίσει σε
κάθε στιγμή τους κατάλληλους ανθρώπους από άποψη ποιότητας και ποσότητας
καθώς και την αποτελεσματική χρήση και αξιοποίησή τους. Για τον λόγο αυτό η
επιχείρηση θα μεριμνήσει ώστε να εξασφαλιστούν οι εξής προϋποθέσεις:
- Το προσωπικό που θα επιλεχθεί να έχει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες.
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- Ο τρόπος με τον οποίο θα σχεδιαστεί η εργασία να αξιοποιεί τις ικανότητες του
προσωπικού.
- Οι συνθήκες και το «κλίμα» που θα επικρατούν στον χώρο εργασίας να ευνοούν την
υψηλή απόδοση.
- Οι δυνατότητες του προσωπικού να αυξάνονται διαρκώς μέσω συνεχούς κατάρτισης

και εκπαίδευσης, έτσι ώστε η επιχείρηση να μπορεί να ανταποκρίνεται στις αλλαγές
τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος.
Για την επίτευξη των στόχων της η «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» θα προβαίνει σε
συστηματική παρακολούθηση της απόδοσης του προσωπικού και σε αξιολόγησή του.
Ταυτόχρονα, σημαντικό ρόλο θα έχει ο καθορισμός και η παροχή των αμοιβών και
κινήτρων που θα λειτουργήσουν

ενθαρρυντικά για το εργατικό δυναμικό της

επιχείρησης και θα αυξήσουν την αποδοτικότητα του. Επιπλέον, η επιχείρηση θα
μεριμνήσει για την εξασφάλιση ομαλών σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και
εργαζομένων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στην φροντίδα για την υγιεινή και
την ασφάλεια στον χώρου εργασίας.34
H επιχείρηση «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» προβλέπεται ότι μετά την ολοκλήρωση της
επένδυσης θα προσλάβει για μόνιμη απασχόληση δεκαέξι (16) εργαζομένους
διαφόρων ειδικοτήτων.

34

H Maura Sheehan, στο άρθρο της Houman resource management and performance: Evidence from
small and medium- sized firms, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η χρησιμοποίηση πρακτικών
διαχείρησης του αννθρώπινου δυναμικού εχει θετικά αποτελέσματα και ενισχύει την διατήρηση του
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις επιχειρήσεις. Βλ. Maura Sheehan, Houman resource
management and performance: Evidence from small and medium- sized firms, International Small
Business Journal, 2014, Vol. 32(5) pp. 545 - 570.
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Α. Προσωπικό Παραγωγής
Πίνακας 8.4: Προσωπικό παραγωγής

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΩΝ

1

Τεχνολόγος τροφίμων

2

2

Εργάτης

3

3

Τεχνίτης παστερίωσης

3

4

1

Υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου εργοστασίου

1

Αποθηκάριος

5

10

ΣΥΝΟΛΟ

Β. Διοικητικό Προσωπικό
Πίνακας 8.5: Διοικητικό προσωπικό

A/A

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

1

Οικονομικός Σύμβουλος – Λογιστής

1

2

Βοηθός Λογιστή

1

3

Υπάλληλος Γραμματείας

1

4

Οδηγός

3
ΣΥΝΟΛΟ

6

8.6. Κανονισμοί Λειτουργίας
Το μέγεθος της επιχείρησης δε δικαιολογεί τη σύνταξη ξεχωριστών κανονισμών για
κάθε μία λειτουργία ή κάθε αυτοτελές τμήμα της. Μία τέτοια αντιμετώπιση θα
εθεωρείτο πολυτελής και θα ήταν δυσκίνητη και κοστοβόρα.
Αντ’ αυτού συνιστάται η σύνταξη ενός ενιαίου κοινού κανονισμού λειτουργίας, ο
οποίος σημειωτέο, θα αποτελείται από διαφορετικές κατά κατηγορία ενότητες για την
αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης. (π.χ. προμήθειες, διάθεση,
προσωπικό κλπ)

72

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

9.1. Κύκλος Εργασιών
Με βάσει την ετήσια παραγωγή και τις τιμές πώλησης κατ' είδος προϊόντων, όπως
αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, υπολογίζεται ο συνολικός κύκλος εργασιών
της επιχείρησης καθ' όλη τη διάρκεια της μελετώμενης πενταετίας. Συνεπώς, ο
συνολικός κύκλος εργασιών διαφέρει από έτος σε έτος μόνο λόγω των διαφορετικών
ποσοτήτων των παραχθησόμενων προϊόντων δεδομένου ότι οι τιμές πώλησης
λαμβάνονται ως σταθερές. Ακόμη, να σημειωθεί ότι οι τιμές είναι καθαρές και δεν
εμπεριέχουν τον αναλογούντα Φ.Π.Α..
Παρακάτω, απεικονίζεται η προβλεπόμενη παραγωγή, ο προβλεπόμενος κύκλος
παραγωγής για τα επόμενα πέντε έτη από τη διάθεση της παραγωγής στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό και ο κύκλος εργασιών πενταετίας για διάθεση στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό:
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Πίνακας 9.1: Προβλεπόμενη παραγωγή
ΠΑΡΑΧΘΗΣΟΜΕΝΑ
A/A

Μονάδα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μέτρησης

ΕΤΗ
Ο

0

1

3Ο

2

4Ο

5Ο

Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1

Ασπράδι

Kgr

242.000

288.000

330.000

375.000

420.000

2

Κρόκος

''

120.000

140.000

165.000

188.000

210.000

3

Ανάμικτο

''

1.935.000

4

Ανάμικτο με αλάτι 11%

''

52.000

62.000

72.000

82.000

92.000

5

Κρόκος με αλάτι 11%

''

78.000

93.000

108.000

123.000

138.000

6

Ανάμικτο χάρτινη συσκευασία 1 Kg ''

125.000

150.000

190.000

230.000

300.000

7

Ανάμικτο

''

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

8

Ασπράδι χάρτινη συσκευασία 1 Kg

''

20.000

30.000

35.000

40.000

45.000

ΣΥΝΟΛΟ (A)

2.305.000 2.675.000

2.587.000

3.088.000 3.600.000

3.050.000 3.425.000

4.118.000 4.665.000

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1

Ασπράδι

Kgr

18.000

22.000

30.000

35.000

40.000

2

Κρόκος

''

10.000

15.000

15.000

17.000

20.000

3

Ανάμικτο

''

145.000

175.000

205.000

230.000

255.000

173.000

212.000

250.000

282.000

315.000

ΣΥΝΟΛΟ (Β)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)

2.760.000

3.300.000 3.850.000

4.400.000 4.980.000

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

6,30%

6,40%

6,50%

6,40%

6,30%

Μ.Ο. 5Ετίας

6,40%

Διάγραμμα 9.1: Προβλεπόμενη Παραγωγή

5.000.000
4.500.000
4.000.000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ Α)

3.500.000
3.000.000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ Β)

2.500.000
2.000.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)

1.500.000
1.000.000
500.000
0
1

2

3

4
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5

Πίνακας 9.2: Προβλεπόμενος κύκλος παραγωγής για τα επόμενα πέντε έτη από τη
διάθεση της παραγωγής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό35

A/A ΠΑΡΑΧΘΗΣΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τιμή

ΕΤΗ
1Ο

μονάδας

2O

3Ο

Ποσά σε €
4Ο

5Ο

Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1

Ασπράδι

1,25

302.500

360.000

412.500

468.750

525.000

2

Κρόκος

2,70

324.000

378.000

445.500

507.600

567.000

3

Ανάμικτο

1,50 2.902.500 3.457.500 4.012.500

4.575.000

5.137.500

4

Ανάμικτο με αλάτι 11%

1,40

72.800

86.800

100.800

114.800

128.800

5

Κρόκος με αλάτι 11%

2,60

202.800

241.800

280.800

319.800

358.800

6

Ανάμικτο χάρτινη συσκευασία 1 Kgr

1,60

200.000

240.000

304.000

368.000

480.000

7

Κρόκος χάρτινη συσκευασία 1 Kgr

3,30

49.500

66.000

82.500

99.000

115.500

8

Ασπράδι χάρτινη συσκευασία 1 Kgr

1,60

32.000

48.000

56.000

64.000

72.000

4.086.100 4.878.100 5.694.600

6.516.950

7.384.600

ΣΥΝΟΛΟ (Α)
Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1

Ασπράδι

1,25

22.500

27.500

37.500

43.750

50.000

2

Κρόκος

2,70

27.000

40.500

40.500

45.900

54.000

3

Ανάμικτο

1,50

217.500

262.500

307.500

345.000

382.500

267.000

330.500

385.500

434.650

486.500

4.353.100 5.208.600 6.080.100

6.951.600

7.871.100

ΣΥΝΟΛΟ (Β)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)

Πίνακας 9.3: Συνολικός κύκλος εργασιών

A/A ΠΑΡΑΧΘΗΣΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΗ
1Ο

20

3Ο

Ποσά σε €
4Ο

5Ο

1

Ασπράδι

325.000

387.500

450.000

512.500

575.000

2

Κρόκος

351.000

418.500

486.000

553.500

621.000

3

Ανάμικτο

3.120.000 3.720.000 4.320.000 4.920.000

5.520.000

4

Ανάμικτο με αλάτι 11%

5

72.800

86.800

100.800

114.800

128.800

Κρόκος με αλάτι 11%

202.800

241.800

280.800

319.800

358.800

6

Ανάμικτο χάρτινη συσκευασία 1 Kg

200.000

240.000

304.000

368.000

480.000

7

Κρόκος χάρτινη συσκευασία 1 Kg

49.500

66.000

82.500

99.000

115.500

8

Ασπράδι χάρτινη συσκευασία 1 Kg

32.000

48.000

56.000

64.000

72.000

5.208.600 6.080.100 6.951.600

7.871.100

ΣΥΝΟΛΟ

35

4.353.100

Σημειώνεται ότι στις αξίες που αναγράφονται στον πίνακα δεν περιλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α.
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9.2. Προβλεπόμενες ετήσιες δαπάνες - υπολογισμός κόστους παραγωγής και
συνολικού κόστους - προσδιορισμός και ανάλυση αποτελεσμάτων
Ο προϋπολογισμός των προβλεπόμενων ετήσιων δαπανών αφορά σε πενταετή
περίοδο, η έναρξη της οποίας υπολογίζεται μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και
καλύπτει το σύνολο των κατ' είδος παραγωγικών και διοικητικών δαπανών της
επιχείρησης.
Ο προϋπολογισμός στηρίχτηκε:
 Στις προβλεπόμενες να παραχθούν κατ' έτος ποσότητες όλων των τύπων προϊόντων.
 Στις αναγκαίες ποσότητες πρώτων - βοηθητικών υλών και υλών συσκευασίας για
την παραγωγή των προϊόντων.
 Στον υπολογισμό των δαπανών απασχόλησης.
 Στην πλήρη εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων.
 Στις πραγματικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης.
Α. Δαπάνες πρώτων - βοηθητικών υλών και ειδών συσκευασίας
Ο προσδιορισμός των ετήσιων δαπανών πρώτων – βοηθητικών υλών και ειδών
συσκευασίας βασίστηκε:
 Στις ανάγκες πρώτων υλών (βρώσιμων αυγών) για κάθε παραχθησόμενο προϊόν, με
βάση το πενταετές πρόγραμμα παραγωγής που αναλύθηκε προηγουμένως.
 Σε διαχρονικά σταθερές τιμές.
 Στις τεχνικές προδιαγραφές (αποδόσεις και σύνθεση) κάθε προϊόντος.
 Σε καθαρές τιμές πώλησης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α..
Τα χαρακτηριστικά των αποδόσεων της πρώτης ύλης (αυγού) είναι τα εξής:
 μέσο βάρος αυγού 60 – 63 gr
 απώλειες (τσόφλι και φύρες) περίπου 20% ή 10 – 13 gr
 υπόλοιπο καθαρού προϊόντος 48 – 50 gr
 απόδοση σε κρόκο ανά αυγό 18 – 19 gr
 απόδοση σε ασπράδι ανά αυγό 30 – 31 gr
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Στους πίνακες που ακολουθούν υπολογίζονται οι ποσότητες και το ετήσιο κόστος
ανάλωσης των πρώτων και βοηθητικών υλών (αυγά και αλάτι) καθώς επίσης και
ειδών συσκευασίας ως εξής:
Πίνακας 9.4: Πσοσότητες πρώτων υλών ανά προϊόν και έτος

A/A

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ/

Μονάδα

ΠΡΟΪΟΝ

Μέτρησης

1

Αυγά

Kgr

2

Αλάτι

''

ΕΤΗ
1Ο

20

3Ο

4Ο

5Ο

3.312.000

3.960.000

4.620.000

5.280.000

5.976.000

10.795

12.907

15.065

16.754

19.186

Πίνακας 9.5: Κόστος αναλώσεων πρώτων υλών ανά προϊόν και έτος
Ποσά σε €
A/A

ΕΤΗ

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ/

ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ

ΥΛΗΣ

1Ο

20

3Ο

4Ο

5Ο

1

Αυγά

0,70

2.318.400

2.772.000

3.234.000

3.696.000

4.183.000

2

Αλάτι

0,15

1.620

1.935

2.260

2.515

2.880

2.320.020

2.773.935

3.236.260

3.698.515

4.185.880

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 9.6: Κόστος αναλώσεων ειδών συσκευασίας
Ποσά σε €
ΕΤΗ

ΚΟΣΤΟΣ

1Ο

394.400

20

471.580

3Ο

550.165

4Ο

628.750

5Ο

711.600
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Πίνακας 9.7: Ανακεφαλαιωτικός πίνακας κόστους αναλώσεων πρώτων - βοηθητικών
υλών και ειδών συσκευασίας36
Ποσά σε €
A/A

ΕΤΗ

ΠΡΩΤΕΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΗ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ

1Ο

20

3Ο

4Ο

5Ο

2.320.020

2.773.935

3.236.260

3.698.515

4.185.880

394.400

471.580

550.165

628.750

711.600

2.714.420

3.245.515

3.786.425

4.327.265

4.897.480

Αναλώσεις πρώτων – βοηθητικών
1

υλών

2

Αναλώσεις ειδών συσκευασίας
ΣΥΝΟΛΟ

Β. Αμοιβές προσωπικού παραγωγής
H επιχείρηση «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» προβλέπεται ότι μετά την ολοκλήρωση της
επένδυσης θα προσλάβει για μόνιμη απασχόληση δεκαέξι (16) εργαζομένους
διαφόρων ειδικοτήτων.
Από τους εργαζόμενους αυτούς, οι αμοιβές των δέκα (10) θα βαρύνουν το κόστος
παραγωγής.
Με βάση τις προβλεπόμενες αποδοχές που θα καταβάλει η επιχείρηση στο
προσωπικό, οι πλήρεις αποδοχές ανά ειδικότητα θα διαμορφωθούν ως εξής:


Τεχνολόγος τροφίμων

:1.600 € / μήνα x 14 μήνες



Εργάτης

:1.200 € / μήνα x 14 μήνες



Τεχνίτης παστερίωσης

:1.400 € / μήνα x 14 μήνες



Υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου εργοστασίου

:1.500 € / μήνα x 14 μήνες



Αποθηκάριος

:1.200 € / μήνα x 14 μήνες

Οι ετήσιες συνολικές αποδοχές του παραγωγικού προσωπικού της επιχείρησης
υπολογίζονται για τη μελετώμενη πενταετία στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

36

Σημειώνεται ότι στις αξίες που αναγράφονται στον πίνακα δεν περιλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α.
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Πίνακας 9.8: Ετήσιες συνολικές αποδοχές του παραγωγικού προσωπικού
Ποσά σε €

A/A

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ

ΜΗΝΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ

ΑΤΟΜΩΝ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΑΠ/ΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

1

Τεχνολόγος τροφίμων

2

1.600

14

44.800

2

Εργάτης

3

1.200

14

50.400

3

Τεχνίτης παστερίωσης

3

1.400

14

58.800

4

Υπεύθυνος
εργοστασίου

1

1.500

14

21.000

5

Αποθηκάριος

1

1.200

14

16.800

10

--

--

191.800

ποιοτικού

ελέγχου

ΣΥΝΟΛΟ

Γ. Λοιπές δαπάνες παραγωγής
Στον πίνακα που ακολουθεί εκτιμώνται οι ετήσιες λοιπές δαπάνες παραγωγής, βάσει
της πρόβλεψης για αυξανόμενη διαχρονικά παραγωγή.
Πίνακας 9.9: Eτήσιες λοιπές δαπάνες παραγωγής
Ποσά σε €
A/A

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΤΗ
1Ο

2O

3Ο

4Ο

5Ο

1

Επισκευές - συντηρήσεις

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

2

Ανταλλακτικά

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

3

Αναλώσιμα υλικά

25.000

26.000

27.000

28.000

29.000

4

Ασφάλιστρα

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

5

Ενέργεια (ηλεκτρική)

20.000

21.000

22.000

23.000

24.000

6

Υγραέριο

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

7

Βιομηχανικό Νερό

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

19.000

22.000

25.000

28.000

31.000

120.000

130.000

140.000

150.000

160.000

Δαπάνες αναλύσεων και
8

ποιοτικού ελέγχου
Διάφορες απρόβλεπτες δαπάνες

9

παραγωγής
ΣΥΝΟΛΟ
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Δ. Αμοιβές Διοικητικού Προσωπικού
Όπως έχει ήδη τονιστεί στην Ενότητα Β', Κεφάλαιο 8, παρ. 8.5. "Ανθρώπινοι πόροι",
το σύνολο του προσωπικού που θα απασχολήσει η επιχείρηση ανέρχεται στα δεκαέξι
(16) άτομα εκ των οποίων τα δέκα (10) θα αποτελέσουν το προσωπικό παραγωγής
και τα υπόλοιπα έξι συνιστούν το διοικητικό προσωπικό.
Οι ειδικότητες και οι αντίστοιχες αμοιβές του διοικητικού προσωπικού υπολογίζονται
ως εξής:
 Οικονομικός σύμβουλος – λογιστής

:1.500 € / μήνα x 14 μήνες

 Βοηθός λογιστή

:1.000 € / μήνα x 14 μήνες

 Οδηγός

:1.500 € / μήνα x 14 μήνες

 Υπάλληλος γραμματείας

:1.200 € / μήνα x 14 μήνες

Στον παρακάτω πίνακα υπολογίζεται η ετήσια επιβάρυνση της επιχείρησης από τις
αμοιβές του διοικητικού προσωπικού, η οποία θεωρείται σταθερή καθ' όλη τη
διάρκεια της μελετώμενης πενταετίας:
Πίνακας 9.10: Ετήσια επιβάρυνση επιχείρησης από τις αμοιβές του διοικητικού
προσωπικού
Ποσά σε €
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ

ΜΗΝΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ

ΑΤΟΜΩΝ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΑΠ/ΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Οικονομικός Σύμβουλος – Λογιστής

1

1.500

14

21.000

2

Βοηθός Λογιστή

1

1.200

14

16.800

3

Υπάλληλος Γραμματείας

1

1.300

14

18.200

4

Οδηγός

3

1.250

14

52.500

ΣΥΝΟΛΟ

6

--

--

A/A

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

108.500

Ε. Δαπάνες Εμπορίας – Διάθεσης
Ο υπολογισμός των δαπανών διάθεσης εξαρτάται από τον όγκο παραγωγής και τον
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τρόπο διάθεσής της, καθώς και την γεωγραφική κατανομή των πελατών και των
αντιπροσώπων της επιχείρησης.
Να σημειωθεί ότι ένα μέρος της παραγωγής (περίπου 30-35%) θα διακινείται
κατευθείαν προς τον τελικό πελάτη, ενώ το υπόλοιπο θα μεταφέρεται προς τους
αντιπροσώπους με μεταφορικά μέσα της επιχείρησης σε κάθε περίπτωση, οι δαπάνες
των οποίων θα την επιβαρύνουν.
Στον πίνακα δαπανών που ακολουθεί συμπεριλαμβάνονται και σχετικές δαπάνες
διανομής των προϊόντων (έξοδα αυτοκινήτων κλπ), ενώ οι αμοιβές των οδηγών
υπολογίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.
Πίνακας 9.11: Πίνακας δαπανών Εμπορίας - Διάθεσης
Ποσά σε €
A/A

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΤΗ
1Ο

2O

3Ο

4Ο

5Ο

1

Διαφήμιση – Προβολή

30.000

32.000

34.000

37.000

40.000

2

Δημόσιες Σχέσεις – Ταξίδια

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

3

Δαπάνες διάθεσης – διανομής

60.000

63.000

66.000

70.000

75.000

15.000

19.000

23.000

30.000

36.000

120.000

130.000

140.000

155.000

170.000

Διάφορες απρόβλεπτες
4

δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤ. Διοικητικές και διαχειριστικές δαπάνες
Οι Διοικητικές και Διαχειριστικές δαπάνες υπολογίζονται κατ' εκτίμηση και
απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί αναπροσαρμοσμένες ετησίως κατά 5 –
8% περίπου.
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Πίνακας 9.12: Πίνακας Διοικητικών και Διαχειριστικών δαπανών
Ποσά σε €
A/A

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΤΗ
1

2

Ο

O

3

Ο

4

Ο

5

Ο

1

Γραφική ύλη – έντυπα

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

2

Τηλεφωνικά – ταχυδρομικά

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

3

Συνδρομές

5.000

5.300

5.600

6.000

6.400

4

Είδη καθαρισμού

4.000

4.300

4.600

5.000

5.300

5

Φωτισμός

2.000

2.200

2.300

2.400

2.500

6

Ύδρευση

2.000

2.200

2.300

2.400

2.500

7

Θέρμανση

3.000

3.200

3.400

3.600

3.900

δαπάνες

12.000

13.800

15.800

17.600

19.400

ΣΥΝΟΛΟ

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

Διάφορες απρόβλεπτες
8

Ζ. Αποσβέσεις
Το σύνολο των αποσβέσεων που θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης της
μελετώμενης πενταετίας, προκύπτει από το άθροισμα των αποσβέσεων των παγίων
της επιχείρησης «Χρυσό Αυγό ΑΒΕΕ».
Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων λαμβάνονται υπόψη το κόστος της επένδυσης
σε συνδυασμό με τον ωφέλιμο (παραγωγικό) χρόνο ζωής κάθε κατηγορίας παγίου.
Από τη σχετική βιβλιογραφία αλλά και από δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία
συναφών επιχειρήσεων του κλάδου37 προκύπτουν οι ακόλουθοι ωφέλιμοι χρόνοι ζωής
κάθε κατηγορίας παγίου, από τους οποίους προσδιορίζονται οι πραγματικοί
συντελεστές αποσβέσεων που απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί38:

37

Σημειώνεται ότι τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία των ομοειδών επιχειρήσεων προήλθαν από
την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας.
38

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1216/24.09.13 με θέμα «την κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί
αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων της παρ. 22 του άρθ. 3 και της
παρ. 1 του άρθ. 28 του Νόμου 4110/23.01.13» η αξία του οικοπέδου δεν υπόκειται σε απόσβεση.
.
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Πίνακας 9.13: Ωφέλιμοι χρόνοι ζωής κάθε κατηγορίας παγίου και πραγματικοί
συντελεστές αποσβέσεων
A/A

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Ωφέλιμος Χρόνος Ζωής

Συντελεστής
Απόσβεσης (%)

1

Κτιριακές και συναφείς εγκαταστάσεις

15 έτη

6,67%

2

Περιβάλλων χώρος

10 έτη

10,00%

3

Μηχανολογικός εξοπλισμός

10 έτη

10,00%

8 έτη

12,50%

10 έτη

10,00%

5 έτη

20,00%

Ειδικές εγκαταστάσεις και λοιπός
4
5

εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα και μέσα εσωτερικών
μεταφορών
Άυλες Δαπάνες(μελέτες, πιστοποιήσεις

6

κλπ)

Με βάση τη σύνθεση του κόστους της επένδυσης και των πραγματικών, κατά
κατηγορία

παγίων,

συντελεστών

απόσβεσης

στον

πίνακα

που

ακολουθεί

υπολογίζονται οι ετήσιες αποσβέσεις οι οποίες, σημειωτέο, είναι σταθερές καθ’ όλη
τη διάρκεια της μελετώμενης πενταετίας.
Πίνακας 9.14: Ετήσιες αποσβέσεις
Ποσά σε €
A/A

Ονομαστική

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

1

Κτιριακές και συναφείς εγκαταστάσεις

2

Περιβάλλων χώρος

3

Μηχανολογικός εξοπλισμός

αξία παγίου

1.220.000

Συντελεστής
Απόσβεσης
(%)

Ετήσιες
αποσβέσεις

6,67%

81.374

130.000

10,00%

13.000

1.200.000

10,00%

120.000

300.000

12,50%

37.500

320.000

10,00%

32.000

80.000

20,00%

16.000

Ειδικές εγκαταστάσεις και λοιπός
4

εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα και μέσα εσωτερικών

5

μεταφορών

6

Άυλες Δαπάνες(μελέτες, πιστοποιήσεις κλπ)
ΣΥΝΟΛΟ

3.250.000
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--

299.874

9.3. Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων
Το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, το οποίο παρουσιάζεται εκτενέστερα στην
Ενότητα Β', Κεφάλαιο 10 της παρούσας ανάλυσης, είναι το ακόλουθο:
Πίνακας 9.15: Το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης
Πηγές προέλευσης κεφαλαίων για

Ποσό σε €

τη χρηματοδότηση της επένδυσης
Ίδια κεφάλαια
Τραπεζικός δανεισμός
Επιχορήγηση Δημοσίου
Σύνολο

Ποσοστό(%)

862.500

26,14

1.300.000

39,39

1.137.500

34,47

3.300.000

100,00

Η επιχείρηση «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε» με σκοπό την απρόσκοπτη υλοποίηση της
επένδυσης θα συνάψει μακροχρόνιο δάνειο διάρκειας 10 ετών με ετήσιο σταθερό
επιτόκιο 7%, συνολικού ύψους 1.300.000 ευρώ.
Οι τόκοι του δανείου αυτού προσδιορίζονται στη συνέχεια, αφού προηγουμένως
υπολογιστούν οι τόκοι της κατασκευαστικής περιόδου, οι οποίοι, σημειωτέο,
προστίθενται στο αρχικό κεφάλαιο.
Πίνακας 9.16: Επιμέρους στοιχεία δανεισμού
Ποσό δανείου

1.300.000

Διάρκεια δανείου

10

Επιτόκιο

7%

Χρόνος καταβολής

Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση

Περίοδος

24 μήνες

Τρόπος εξόφλησης

20 μηνιαίες δόσεις

Ενδιάμεσοι Τόκοι

58.601

Τρόπος καταβολής ενδιάμεσων

Προστίθενται στο αρχικό

τόκων

κεφάλαιο

Αρχικό ποσό και ενδιάμεσοι τόκοι
Εξαμηνιαία δόση

1.358.601
95.592

Ετήσια επιβάρυνση

191.184
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Για τον υπολογισμό των τόκων της κατασκευαστικής περιόδου γίνονται οι ακόλουθες
παραδοχές:
 Οι αναλήψεις από το δάνειο θα πραγματοποιούνται αναλογικά και σύμμετρα με την
πρόοδο των εργασιών και θα κατανέμονται μέσα σε κάθε εξάμηνο.
 Οι ενδιάμεσοι τόκοι θα καλύπτουν περίοδο τεσσάρων εξαμήνων, όσα χρόνια
διαρκεί η υλοποίηση της επένδυσης
 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης προβλέπει τις ακόλουθες
επενδυτικές δαπάνες κατά εξάμηνο:
Πίνακας 9.17: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης της «Χρυσό Αυγό
Α.Β.Ε.Ε»
Ποσά σε €
A/A

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

1

Οικόπεδα

2

Κτιριακές και συναφείς εγκαταστάσεις

3
4

ΕΞΑΜΗΝΑ
1Ο

2O

3Ο

ΣΥΝΟΛΟ

4Ο

30.000

20.000

0

0

50.000

500.000

450.000

270.000

0

1.220.000

Περιβάλλων χώρος

0

0

100.000

30.000

130.000

Μηχανολογικός εξοπλισμός

0

200.000

1.000.000

0

1.200.000

0

0

200.000

100.000

300.000

0

0

0

320.000

320.000

80.000

0

0

0

80.000

610.000

670.000

1.570.000

450.000

3.300.000

Ειδικές εγκαταστάσεις και λοιπός
5

εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα και μέσα εσωτερικών

6

μεταφορών

7

Άυλες Δαπάνες(μελέτες, πιστοποιήσεις κλπ)
ΣΥΝΟΛΟ

Με βάση τα ανωτέρω, οι ενδιάμεσοι τόκοι προκύπτουν από το ποσό των 862.500
ευρώ που συνιστούν τα Ίδια Κεφάλαια, τα οποία συμμετέχουν κατά 26,13% στην
συνολική χρηματοδότηση της επένδυσης. Ως εκ τούτου στα μισά κάθε εξαμήνου
κατασκευαστικής περιόδου αντλείται το 26,13% του κόστους του αντίστοιχου
εξαμήνου. Συνεπώς, οι τόκοι που χάνονται από τις βαθμιαίες αναλήψεις
υπολογίζονται ως εξής:
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Πίνακας 9.18: Ενδιάμεσοι τόκοι κατασκευαστικής περιόδου
Ενδιάμεσοι Τόκοι 1ου Εξαμήνου
Δάνειο

159.393,00

Δάνειο*επιτόκιο (7%)*21 μήνες

19.525,00

Ενδιάμεσοι Τόκοι 2ου Εξαμήνου
Δάνειο

175.071,00

Δάνειο*επιτόκιο (7%)*15 μήνες

15.318,00

Ενδιάμεσοι Τόκοι 3ου Εξαμήνου
Δάνειο

413.067,00

Δάνειο*επιτόκιο (7%)*9 μήνες

21.686,00

Ενδιάμεσοι Τόκοι 4ου Εξαμήνου
Δάνειο

118.395,00

Δάνειο*επιτόκιο (7%)*3 μήνες

2.072,00

Σύνολο τόκων κατασκευαστικής περιόδου

58.601,00

Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι τόκοι της λειτουργικής περιόδου αφού έχουν ληφθεί
υπόψη τα εξής:
Ύψος Δανείου

1.300.000

Επιτόκιο

7%

Διάρκεια Δανείου

10 έτη

Τρόπος εξόφλησης

20 εξαμηνιαίες δόσεις

Περίοδος χάριτος

1 έτος

Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου

58.601

Σύνολο Δανείου

1.358.601
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Πίνακας 9.19: Tόκοι λειτουργικής περιόδου
Ποσά σε €
Τόκοι

Μέιωση

Υπόλοιπο

1ο έτος
1ο εξάμηνο

47.551,03

48.041,59

1.310.559,40

2ο εξάμηνο

45.869,58

49.723,05

1.260.836,36

1ο εξάμηνο

44.129,27

51.463,36

1.209.373,00

2ο εξάμηνο

42.328,05

53.264,57

1.156.108,42

1ο εξάμηνο

40.463,79

55.128,83

1.100.979,59

2ο εξάμηνο

38.534,28

57.058,34

1.043.921,25

1ο εξάμηνο

36.537,24

59.055,38

948.865,86

2ο εξάμηνο

34.470,30

61.122,32

923.743,54

1ο εξάμηνο

32.331,02

63.261,61

860.481,93

2ο εξάμηνο

30.116,87

65.475,76

795.006,17

1ο εξάμηνο

27.825,21

67.767,41

727.238,76

2ο εξάμηνο

25.453,36

70.139,27

657.009,48

1ο εξάμηνο

22.998,48

72.594,15

584.505,33

2ο εξάμηνο

20.457,69

75.134,94

509.370,39

1ο εξάμηνο

17.827,96

77.764,67

431.605,73

2ο εξάμηνο

15.106,20

80.486,43

351.119,30

1ο εξάμηνο

12.289,17

83.303,45

267.815,85

2ο εξάμηνο

9.373,55

86.219,07

181.596,77

1ο εξάμηνο

6.355,89

89.236,74

92.360,00

2ο εξάμηνο

3.232,60

92.360,03

0,00

2ο έτος

3ο έτος

4ο έτος

5ο έτος

6ο έτος

7ο έτος

8ο έτος

9ο έτος

10ο έτος
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9.4. Προσδιορισμός απαιτούμενων Κεφαλαίων Κίνησης
Α. Ελάχιστο απόθεμα πρώτων- βοηθητικών υλών και ειδών συσκευασίας
Λόγω της ιδιαιτερότητας και των χαρακτηριστικών των προϊόντων της επιχείρησης,
τα αποθέματα υλών και υλικών θα είναι περιορισμένα και κυρίως των αυγών που
αντιπροσωπεύουν και τη μεγαλύτερη αξία.
Όπως αναφέρθηκε ήδη στην Ενότητα Β', Κεφάλαιο 8, παρ. 8.2. "Όροι αγοράς και
πώλησης", στα ψυγεία της επιχείρησης θα υφίσταται ένα μέσο απόθεμα αυγών 5
περίπου ημερών, άλατος ενός περίπου μήνα και ειδών συσκευασίας επίσης ενός
μήνα.
Με βάση τα παραπάνω, η δέσμευση κεφαλαίων της επιχείρησης «Χρυσό Αυγό
Α.Β.Ε.Ε.» σε αποθέματα υπολογίζεται να είναι η ακόλουθη:
Πίνακας 9.20: Δέσμευση κεφαλαίων σε αποθέματα
Ποσά σε €
ΕΤΗ
1Ο

2O

3Ο

4Ο

5Ο

37.450,00

39.780,00

42.180,00

44.800,00

47.370,00

Δέσμευση κεφαλαίου σε
αποθέματα πρώτων βοηθητικών υλών και ειδών
συσκευασίας

Β. Ελάχιστο απόθεμα έτοιμων προϊόντων
Η επιχείρηση θα έχει σχετικά μικρό απόθεμα έτοιμων προϊόντων λόγω της ευπάθειας
και του μικρού χρόνου ζωής τους. Εκτιμάται ότι στα ψυγεία της επιχείρησης θα
υφίσταται ένα μέσο απόθεμα νωπού προϊόντος πέντε περίπου ημερών και
κατεψυγμένου δεκαπέντε περίπου ημερών. Δεδομένου ότι η ποσοστιαία σχέση νωπού
και κατεψυγμένου προϊόντος είναι 50%-50% αντίστοιχα, προκύπτει ότι η αξία του
αποθέματος κατά μέσο όρο θα αντιπροσωπεύει την αξία της παραγωγής δέκα περίπου
ημερών.
Η αξία του αποθέματος αυτού υπολογίζεται για τη μελετώμενη πενταετία στον
παρακάτω πίνακα, λαμβανομένου υπ’ όψιν του ετήσιου προγράμματος παραγωγής,
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του κύκλου εργασιών και του εκτιμώμενου κόστους παραγωγής όπως αυτά
παρατέθηκαν στην Ενότητα Β', Κεφάλαιο 9, παρ. 9.1. "Κύκλος Εργασιών".
Πίνακας 9.21: Αξία αποθέματος έτοιμων προϊοντων
Ποσά σε €
ΕΤΗ

Αξία αποθέματος έτοιμων
προϊόντων

1Ο

2O

3Ο

4Ο

5Ο

95.100,00

100.800,00

107.100,00

113.700,00

120.500,00

Γ. Ελάχιστο ύψος Πελατών – Θετική εισροή από προμηθευτές
Οι πωλήσεις σε ποσοστό περίπου 100% θα πραγματοποιούνται χονδρικώς. Από το
σύνολο των πωλήσεων το 20% περίπου θα διατίθεται μετρητοίς και το υπόλοιπο 80%
με διακανονισμό 45 ημερών.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για το σχέδιο
πωλήσεων, όπως παρατίθεται στην παρ. 9.1. "Κύκλος Εργασιών" του τρέχοντος
κεφαλαίου, η ετήσια δέσμευση κεφαλαίων σε ανοιχτούς λογαριασμούς πελατών
δίνεται ως ακολούθως:
Πίνακας 9.22: Eτήσια δέσμευση κεφαλαίων σε ανοιχτούς λογαριασμούς πελατών
Ποσά σε €
ΕΤΗ

Κεφάλαιο Κίνησης

1Ο

4.353.100 * 80% * 1,5/12=

435.310,00

2O

5.208.600 * 80% * 1,5/12=

520.860,00

3Ο

6.080.100 * 80% * 1,5/12=

608.010,00

4Ο

6.951.600 * 80% * 1,5/12=

695.160,00

5Ο

7.871.100 *80% * 1,5/12=

787.110,00

Από την ανωτέρω δέσμευση αφαιρείται η θετική δέσμευση των προμηθευτών με
βάση την Ενότητα Β’, Κεφάλαιο 9. παρ. 9.2. Α. «Δαπάνες πρώτων - βοηθητικών
υλών και ειδών συσκευασίας» του τρέχοντος κεφαλαίου. Υπολογίζεται ότι ο μέσος
διακανονισμός του συνόλου των αγορών πρώτων – βοηθητικών υλών και ειδών
89

συσκευασίας θα ανέρχεται σε 60 ημέρες.
Πίνακας 9.23: Θετική Εισροή από προμηθευτές
Ποσά σε €
ΕΤΗ

Θετική εισροή από προμηθευτές

1Ο

2.714.420 * 100% * 2/12=

452.403,00

2O

3.245.515 * 100% * 2/12=

540.920,00

3Ο

3.786.425 * 100% * 2/12=

631.070,00

4Ο

4.327.265 * 100% * 2/12=

721.210,00

5Ο

4.897.480 * 100% * 2/12=

816.250,00

Συνεπώς, προκύπτει ότι η τελική συνδυαστική δέσμευση κεφαλαίων κίνησης από
πελάτες και προμηθευτές θα είναι η ακόλουθη:
Πίνακας 9.24: Tελική συνδυαστική δέσμευση κεφαλαίων κίνησης από πελάτες και
προμηθευτές
Ποσά σε €
ΕΤΗ

Αρνητική Δέσμευση

Θετική Δέσμευση

Τελική Δέσμευση

Πελατών

Προμηθευτών

Κεφαλαίων Κίνησης

1Ο

435.310,00

452.403,00

17.093,00

2O

520.860,00

540.920,00

20.060,00

3Ο

608.010,00

631.070,00

23.060,00

4Ο

695.160,00

721.210,00

26.050,00

5Ο

787.110,00

816.250,00

29.140,00

Δ. Κεφάλαιο κίνησης για κάλυψη δαπανών λειτουργίας
Η δημιουργία της επιχείρησης «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε» απαιτεί ένα ελάχιστο ύψος
κεφαλαίου για την κάλυψη των παραγωγικών, διοικητικών και εμπορικών της
δαπανών (Αμοιβές προσωπικού παραγωγής + Λοιπές δαπάνες παραγωγής + Αμοιβές
Διοικητικού Προσωπικού + Δαπάνες Εμπορίας και Διάθεσης + Διοικητικές και
Διαχειριστικές δαπάνες). Το απαιτούμενο κεφάλαιο για την κάλυψη των δαπανών
αυτών υπολογίζεται ίσο με τις δαπάνες ενός μηνός :
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Πίνακας 9.25: Δέσμευση κεφαλαίου
Ποσά σε €
Δαπάνες

ΕΤΗ

Δέσμευση Κεφαλαίου

Λειτουργίας

1Ο

595.300,00

49.608,33

2O

620.300,00

51.691,67

3Ο

645.300,00

53.775,00

4Ο

675.300,00

56.275,00

5Ο

705.300,00

58.775,00

Ε. Ανακεφαλαίωση Αναγκαίου Κεφαλαίου Κίνησης κατ’ έτος

Πίνακας 9.26: Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Αναγκαίου Κεφαλαίου Κίνησης κατ’ έτος

A/A
1

Δεσμεύσεις για:

Ημέρες
Δέσμευσης

Αποθέματα πρώτων υλών
και εδών συσκευασίας

5

Αποθέματα έτοιμων και
2

ημιέτοιμων προϊόντων

Ποσά σε €

10

ΕΤΗ
1Ο

2O

37.450,00

39.780,00

95.100,00

100.800,00

3Ο
42.180,00

4Ο

5Ο

44.800,00

47.370,00

107.100,00 113.700,00

120.500,00

Πιστώσεις προς πελατεία
3

(ανοικτός λογαριασμός,

45

435.310,00 520.860,00

608.010,00

695.160,00

787.110,00

επιταγές κ.λ.π.)
4

Αναγκαία Διαθέσιμα

30

49608,33

51691,67

Προμήθειας πρώτων κλπ

60

452.403,00

Αναγκαίο κεφάλαιο Κίνησης

--

165.065,33

53.775,00

56.275,00

58.775,00

540.920,00

631.070,00 721.210,00

816.250,00

172.211,67

179.995,00 188.725,00

197.505,00

Μείον Πιστώσεις
5

9.5. Χρηματοδότηση και τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων
Η χρηματοδότηση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, όπως ανακεφαλαιώθηκε στην
παρ, 9.4. Ε "Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Αναγκαίου Κεφαλαίου Κίνησης κατ’
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έτος"του τρέχοντος κεφαλαίου, θα γίνει με τραπεζικό δανεισμό με τη μορφή
βραχυπρόθεσμου δανείου ή κυρίως με τη μορφή ανοιχτού αλληλόχρεου
λογαριασμού. Επειδή οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης κυμαίνονται τόσο από έτος σε
έτος όσο και κατά τη διάρκεια του ίδιου του έτους, για αυτόν ακριβώς το λόγο
λαμβάνεται υπ’ όψιν στους υπολογισμούς ότι η χρηματοδότηση θα γίνει με τη μορφή
ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού. Το ισχύον επιτόκιο ανέρχεται σε 7%.
Με βάση τα παραπάνω, η ετήσια επιβάρυνση από τόκους του ανοιχτού αλληλόχρεου
λογαριασμού για την μελετώμενη πενταετία υπολογίζεται ως εξής:
Πίνακας 9.27: Ετήσια επιβάρυνση από τόκους του ανοιχτού αλληλόχρεου
λογαριασμού για την μελετώμενη πενταετία
Ποσό

Τόκοι

1Ο έτος

165.065,33

*12/12

*7%

11.554,57

2ο έτος

165065,33

*12/12

*7%

11.554,57

*6/12

*7%

250,12

7.146,34
172.211,67
3ο έτος

11.804,70

172.211,67

*12/12

*7%

12.054,82

*6/12

*7%

272,42

7.783,33
179.995,00
4ο έτος

12.327,23

179.995,00

*12/12

*7%

12.599,65

*6/12

*7%

305,55

8.730,00
188.725,00
5ο έτος

188.725,00

12.905,20
*12/12

*7%

13.210,75

*6/12

*7%

305,55

8.780,00
197505,00

Σύνολο τόκων βραχυπρόθεσμου δανείου
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13.516,30
62.108,00

Πίνακας 9.28: Συνολική επιβάρυνση από τόκους μακροπρόθεσμων και
βραχυπρόθεσμων δανείων
A/A

ΕΤΗ

Δαπάνη

1Ο

2O

3Ο

4Ο

5Ο

1

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων

93.420,61

86.457,32

78.998,07

71.007,54

62.447,89

2

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων

11.554,57

11.804,70

12.327,33

12.905,20

13.516,30

104.975,18

98.262,02

91.325,40

83.912,74

75.964,19

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 9.29: Ανάλυση προβλεπόμενου συνολικού κόστους παραγωγής πωληθέντων
A/A
1

Ανάλυση Κόστους

ΕΤΗ
1Ο

2O

3Ο

4Ο

5Ο

Αναλώσεις πρώτων – βοηθητικών
υλών

2.320.020

2.773.935

3.236.260

3.698.515

4.185.880

2

Αναλώσεις ειδών συσκευασίας

394.400

471.580

550.165

628.750

711.600

3

Αμοιβές Προσωπικού Παραγωγής

191.800

191.800

191.800

191.800

191.800

4

Επισκευές - συντηρήσεις

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

5

Ανταλλακτικά

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

6

Αναλώσιμα υλικά

25.000

26.000

27.000

28.000

29.000

7

Ασφάλιστρα

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

8

Ενέργεια (ηλεκτρική)

20.000

21.000

22.000

23.000

24.000

9

Υγραέριο

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

19.000

22.000

25.000

28.000

31.000

3.026.220

3.567.315

4.118.225

4.669.065

5.249.280

10
11
12

Βιομηχανικό Νερό
Δαπάνες αναλύσεων και ποιοτικού
ελέγχου
Διάφορες απρόβλεπτες δαπάνες
παραγωγής
ΣΥΝΟΛΟ
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Πίνακας 9.30: Ανάλυση δαπανών Διοίκησης - Διάθεσης - Αποσβέσεων και Τόκων
A/A

1
2

Δαπάνη

ΕΤΗ
1Ο

2O

3Ο

4Ο

5Ο

Αμοιβές Προσωπικού Διοίκησης και
Διάθεσης

108.500

108.500

108.500

108.500

108.500

Δαπάνες Εμπορίας

120.000

130.000

140.000

155.000

170.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

299.874

299.874

299.874

299.874

299.874

Διοικητικές και Διαχειριστικές
3

δαπάνες

4

Αποσβέσεις

5

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων

93420,61

86457,32

78998,07

71007,54

62447,89

6

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων

11.554,57

11.804,70

12.327,33

12.905,20

13.516,30

688.349

696.636

704.699

717.287

729.338

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 9.31: Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συνολικών δαπανών
A/A

Δαπάνη
Δαπάνες παραγωγής(Κόστος

1

παραγωγής)

ΕΤΗ
1Ο

2O

3Ο

4Ο

5Ο

3.026.220

3.567.315

4.118.225

4.669.065

5.249.280

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

Διοικητικές και Διαχειριστικές
2

Δαπάνες

3

Δαπάνες Εμπορίας

120.000

130.000

140.000

155.000

170.000

4

Αποσβέσεις

299.874

299.874

299.874

299.874

299.874

104.975,18

98.262,02

91.325,40

83.912,74

75.964,19

108.500

108.500

108.500

108.500

108.500

5
6

Τόκοι μακροπρόθεσμων και
βραχυπρόθεσμων δανείων
Αμοιβές προσωπικού Διοίκησης
ΣΥΝΟΛΟ

3.714.569
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4.263.951

4.822.924

5.386.352

5.978.618

Πίνακας 9.32: Προβλεπόμενοι Λογαριασμοί Εκμετάλλευσης και Αποτελεσμάτων
Χρήσης
ΕΤΗ
1Ο

2O

3Ο

4Ο

5Ο

4.353.100

5.208.600

6.080.100

6.951.600

7.871.100

Μείον: Κόστος πωληθέντων

3.026.220

3.567.315

4.118.225

4.669.065

5.249.280

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

1.326.880

1.641.285

1.961.875

2.282.535

2.621.820

Μείον: Έξοδα Διοίκησης

70.925

74.675

78.425

83.425

88.425

Μέιον: Έξοδα Διάθεσης

212.775

224.025

235.275

250.275

265.275

1.043.180

1.342.585

1.648.175

1.948.835

2.268.120

Πλέον: Διάφορα έσοδα

--

--

--

--

--

Μείον:Λοιπές Δαπάνες

--

--

--

--

--

1.043.180

1.342.585

1.648.175

1.948.835

2.268.120

93.420,61

86.457,32

78.998,07

71.007,54

62.447,89

11.554,57

11.804,70

12.327,33

12.905,20

13.516,30

938.204,82

1.244.322,98

1.556.849,60

1.864.922,26

2.192.155,81

299.874

299.874

299.874

299.874

299.874

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

638.330,82

944.448,98

1.256.975,60

1.565.048,26

1.892.281,81

Μείον: Φόρος εισοδήματος

127.666,16

188.889,80

251.395,12

313.009,65

378.456,36

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

510.664,65

755.559,18

1.005.580,48

1.252.038,61

1.513.825,45

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ
Μείον: Τόκοι μακροπρόθεσμων
δανείων επένδυσης
Μείον:Τόκοι βραχυπρόθεσμων
δανείων
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ
Μείον: Αποσβέσεις (συνολικές)
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Πίνακας 9.33: Διανομή Κερδών

Κατηγορία Λογαριασμού

1ο έτος

2ο έτος

3ο έτος

4ο έτος

5ο έτος

638.330,82

944.448,98

1.256.975,60

1.565.048,26

1.892.281,81

--

--

--

--

--

638.330,82

944.448,98

1.256.975,60

1.565.048,26

1.892.281,81

127.666,16

188.889,80

251.395,12

313.009,65

378.456,36

510.664,65

755.559,18

1.005.580,48

1.252.038,61

1.513.825,45

Μερίσματα

485.131,42

717.781,22

955.301,46

1.189.436,68

1.438.134,18

Αποθεματικά

25.533,23

37.777,96

50.279,02

62.601,93

75.691,27

Κέρδη προ φόρων
Υπόλοιπο φορολογημένων
κερδών προηγούμενων
χρήσεων
Σύνολο κερδών προς διανομή
Μείον Φόρος εισοδήματος
κερδών χρήσης
Υπόλοιπο προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών
γίνεται ως εξής:
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Πίνακας 9.34: Προβλεπόμενες Ροές Κεφαλάιου
ΕΤΗ

Περίοδος
ΕΙΣΡΟΕΣ/ΕΚΡΟΕΣ

Α. Εισροές
Κέρδη προ αποσβέσεων
Ίδια συμμετοχή

σχεδιασμού &
κατασκευής
0,00

1Ο

2O

3Ο

4Ο

5Ο

938.204,82 1.244.322,98 1.556.849,60 1.864.922,26 2.192.155,81

862.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165.065,33

172.211,67

179.995,00

188.725,00

197.505,00

Ενισχύσεις Δημοσίου

1.137.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ (Α)

3.300.000,00 1.103.270,15 1.416.534,65 1.736.844,60 2.053.647,26

2.389.660,81

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Κεφάλαιο Κίνησης

Β. Εκροές
Δαπάνες Επένδυσης
Χρεολύσια μακροπρόθεσμων
δανείων
Χρεολύσια βραχυπρόθεσμων
δανείων
Φόροι εισοδήματος
ΣΥΝΟΛΟ (Β)

3.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.764,64

104.727,93

112.187,17

120.177,70

128.737,37

0,00

165.065,33

172.211,67

179.995,00

188.725,00

197.505,00

0,00

127.666,16

188.889,80

251.395,12

313.009,65

378.456,36

3.300.000,00

390.496,13

465.829,40

543.577,29

621.912,35

704.698,73

0,00

712.774,01

950.705,25 1.193.267,31 1.431.734,91

1.684.962,08

0,00

712.774,01 1.663.479,27 2.143.972,56 2.625.002,22

3.116.696,99

Μεταβολή κεφαλαίου
κίνησης (Α-Β)
ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πίνακας 9.35: Προβλεπόμενες Ταμειακές Ροές
ΕΙΣΡΟΕΣ/ΕΚΡΟΕΣ

ΕΤΗ
1Ο

2O

3Ο

4Ο

5Ο

6ο

7ο

8ο

9ο

10ο

Α. Εισροές
Κέρδη προ τόκων,
αποσβέσεων και

1.043.180,00 1.342.585,00

1.648.175,00 1.948.835,00 2.268.120,00 2.381.500,00 2.500.600,00 2.625.600,00 2.756.900,00 2.894.800,00

φόρων
ΣΥΝΟΛΟ Α

1.043.180,00

1.342.585,00

1.648.175,00 1.948.835,00 2.268.120,00 2.381.500,00 2.500.600,00 2.625.600,00 2.756.900,00 2.894.800,00

165.065,33

172.211,67

179.995,00

Β. Εκροές
Χρεολύσια
βραχυπρόθεσμων

188.725,00

197.505,00

207.380,25

217.749,26

228.636,73

240.068,56

252.071,99

δανείων
ΣΥΝ0ΛΟ Β

165.065,33

172.211,67

179.995,00

188.725,00

197.505,00

207.380,25

217.749,26

228.636,73

240.068,56

252.071,99

Μεταβολή
Κεφαλαίου
Κίνησης (Α-Β)

878.114,67

1.170.373,33

1.468.180,00 1.760.110,00 2.070.615,00 2.174.119,75 2.282.850,74 2.396.963,27 2.516.831,44 2.642.728,01
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9.6. Διερεύνηση Προϋπολογιστικού Νεκρού Σημείου
Η ανάλυση Νεκρού Σημείου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που
διαθέτει μια επιχείρηση στο πλαίσιο λειτουργίας της μέσα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον
που φέρει έντονο επιχειρησιακό κίνδυνο39. Το Νεκρό σημείο θα μπορούσε να οριστεί
ως το αναγκαίο ύψος του κύκλου εργασιών, το οποίο, αν επιτύχει η επιχείρηση,
καλύπτει όλα της τα έξοδα, δηλαδή δεν πραγματοποιεί ούτε κέρδη ούτε ζημία40.
Για τον υπολογισμό του προϋπολογιστικού Νεκρού Σημείου, αφού προϋπολογιστούν
οι πωλήσεις, οι δαπάνες διαχωρίζονται σε σταθερές και μεταβλητές, ανάλογα με τη
φύση και τη συμπεριφορά τους στις μεταβολές της παραγωγής.
Η ανάλυση θα εφαρμοστεί στο πέμπτο λειτουργικό έτος της επιχείρησης, στη
διάρκεια του οποίου υπολογίζεται ότι θα έχει αξιοποιηθεί πλήρως η παραγωγική της
δυναμικότητα και ως εκ τούτου τα στοιχεία και τα οικονομικά αποτελέσματα είναι
περισσότερο αντιπροσωπευτικά.
Η διάκριση των δαπανών σε σταθερές και μεταβλητές απεικονίζεται στον ακόλουθο
πίνακα:

39

Ο συνολικός κίνδυνος της επιχείρησης διακρίνεται σε: α) επιχειρησιακός κίνδυνος (business risk)
και β) χρηματοοικονομικός κίνδυνος (financial risk). Ο επιχειρησιακός κίνδυνος αντικατοπτρίζει την
πιθανότητα εμφάνισης ζημιών και την μεταβλητότητα των αποδόσεων που οφείλονται αποκλειστικά
στο παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης. Δηλαδή, ο επιχειρησιακός κίνδυνος
είναι το άθροισμα του οικονομικού (economic risk) και του λειτουργικού κινδύνου (operational risk).
Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος, από την άλλη μεριά, προέρχεται από την χρησιμοποίηση ξένων
κεφαλαίων από μεριάς της επιχείρησης και την υποχρέωση που δημιουργείται για την καταβολή των
τόκων στους πιστωτές σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανεξάρτητα του οικονομικού αποτελέσματος
(κέρδος ή ζημία). Βλ. Γιάννης Τ. Λαζαρίδης, Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος, Μακροχρόνιος
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Στρατηγικές Χρηματοδοτικές Αποφάσεις της Επιχείρησης, Τεύχος
Γ', Θεσσαλονίκη 2005, σ.72, σ.73, σ.74., Βλ. Γιάννης Τ. Λαζαρίδης, Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος,
Βασικές Έννοιες Χρηματοοικονομικής, Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου
Κίνησης, Τεύχος Α', Θεσσαλονίκη 2005, σ. 239.
40

Βλ. Γιάννης Τ. Λαζαρίδης, Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος, Μακροχρόνιος Χρηματοοικονομικός
Σχεδιασμός και Στρατηγικές Χρηματοδοτικές Αποφάσεις της Επιχείρησης, ο.π., σ. 85.
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Πίνακας 9.36: Διαχωρισμός δαπανών σε σταθερές και μεταβλητές
A/A
1

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αναλώσεις πρώτων και βοηθ. υλών

2

Αναλώσεις υλικών και ειδών συσκευασίας

3

Αμοιβές προσωπικού παραγωγής

4
5

Σταθερές

Μεταβλητές

Σύνολο

0,00

4.185.880,00

4.185.880,00

0,00

711.600,00

711.600,00

172.800,00

19.000,00

191.800,00

Λοιπές Δαπάνες παραγωγής

144.000,00

16.000,00

160.000,00

Αποσβέσεις κοστολογούμενες

250.936,60

0,00

250.936,60

Αμοιβές προσωπικού Διοίκησης και
6

Διάθεσης

7

Δαπάνες εμπορίας

8

Διοικητικές και διαχειριστικές δαπάνες

9

108.500,00

0,00

108.500,00

153.000,00

17.000,00

170.000,00

65.800,00

9.200,00

75.000,00

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων

62.447,89

0,00

62.447,89

10

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων

0,00

13.516,30

13.516,30

11

Αποσβέσεις μη κοστολογούμενες
ΣΥΝΟΛΟ

48.937,40

0,00

48.939,40

1.006.421,89

4.972.196,30

5.978.620,19

Το Νεκρό Σημείο, εκφρασμένο ως αξία πωλήσεων, δίνεται από τη σχέση:
 

 
, όπου
  

  ο προβλεπόμενος από τη μελέτη κύκλος εργασιών του πέμπτου λειτουργικού
έτους.
  οι προβλεπόμενες από τη μελέτη σταθερές δαπάνες του πέμπτου λειτουργικού
έτους.
  οι προβλεπόμενες από τη μελέτη μεταβλητές δαπάνες του πέμπτου
λειτουργικού έτους.

Σύμφωνα με:
 τη διάκριση των δαπανών, που προηγήθηκε, σε σταθερές και μεταβλητές.
100

 τον προβλεπόμενο κύκλο εργασιών του πέμπτου λειτουργικού έτους, που ανέρχεται
σε 7.871.100 ευρώ.
 τον μαθηματικό τύπο που προηγήθηκε
υπολογίζεται το Νεκρό Σημείο ως εξής (σε ευρώ):
 

 
7.871.100 1.006.421,89

 2.732.635,56 ευρώ
   7.871.100  4.972.196,30

Διάγραμμα 9.2: Nεκρό σημείο παραγωγής και πωλήσεων

Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι το «νεκρό σημείο» είναι το σημείο τομής των
δυο ευθειών συνολικού κόστους και συνολικών εσόδων.
Αυτό που είναι επιθυμητό από την Ανάλυση Νεκρού Σημείου είναι να δούμε πόσο
δεξιά ή αριστερά από το «νεκρό σημείο» βρίσκεται και ποιο είναι το περιθώριο από
αυτό.
Το Νεκρό Σημείο, όπως υπολογίστηκε παραπάνω, δείχνει ότι η μονάδα δεν θα
παρουσιάζει ζημίες (ούτε και κέρδη) έστω κι αν ο κύκλος εργασιών της μειωθεί στα
2.732.635,56 ευρώ, δηλαδή κατά 65% περίπου, έναντι του προβλεπόμενου κύκλου
εργασιών 7.871.100,00, που αντιστοιχεί στο πέμπτο έτος λειτουργίας.
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9.7. Αριθμοδείκτες41
Οι αριθμοδείκτες είναι πιθανότατα η πιο διαδεδομένη τεχνική που χρησιμοποιείται
για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της επιχείρησης με βάση την
παραδοσιακή μέθοδο. Αριθμοδείκτης είναι η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων
μεγεθών προερχόμενων από τις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης. Οι
αριθμοδείκτες, ανάλογα με τις διάφορες πτυχές της δραστηριότητας της επιχείρησης,
μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
 Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης
 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας.

Με βάση τα ποσά που προκύπτουν από τον ισολογισμό και την κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης της επιχείρησης υπολογίζονται οι παρακάτω αριθμοδείκτες
για το πέμπτο έτος λειτουργίας της:
Πίνακας 9.37: Βασικοί Αριθμοδείκτες
5o έτος
Ι. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας
ΙΙ. Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχυτ. Αποθεμάτων
Μέσος χρόνος Παραμονής Αποθεμάτων στην Αποθήκη
Αριθμοδείκτες Κυκλοφορ. Ταχύτητας Απαιτήσεων
Μέσος χρόνος Είσπραξης Απαιτήσεων

0,95 φορές
44,83 φορές
8,14 ημέρες
3,71 φορές
98,44 ημέρες

Αριθμοδείκτης Συνολικής Κυκλοφορ. Ταχύτητας
ΙΙΙ. Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης

1,76 φορές

Αριθμοδείκτης Βαθμού Δανειακής Επιβάρυνσης

61,00%

ΙV. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους επί των Πωλήσεων

19,23%

Αριθμοδείκτης Ποσοστού Απόδοσης επί του Συνολικού Επενδυθέντος
Κεφαλαίου

33,76%

41

Βλ. Γιάννης Τ. Λαζαρίδης, Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος, Βασικές Έννοιες Χρηματοοικονομικής,
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης, ο.π., σ. 358, σ. 359, σ. 360.
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Οι Αριθμοδείκτες Ρευστότητας χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της
βραχυπρόθεσμης χρηματοοικονομικής δυνατότητας της επιχείρησης. Συγκεκριμένα,
ο Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας δείχνει ότι τα κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης καλύπτουν 0,95 φορές το βραχυπρόθεσμο
παθητικό και κυρίως τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις των πιστωτών.
Μία δεύτερη κατηγορία αριθμοδεικτών είναι οι Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής
Ταχύτητας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον βαθμό αποτελεσματικής χρησιμοποίησης
των απασχολούμενων από την επιχείρηση περιουσιακών στοιχείων. Ο Αριθμοδείκτης
Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων παίρνει τιμή ίση με 44,83 πληροφορώντας
για ταχείς ρυθμούς πωλήσεων δεδομένου του ύψους των αποθεμάτων. Επιπλέον, ο
χρόνος για να μετακινηθούν τα αποθέματα από την αποθήκη δίνεται μέσου του
Μέσου Χρόνου Παραμονής Αποθεμάτων στην Αποθήκη και αντιστοιχεί σε 8,14
ημέρες, γεγονός που αποτελεί μια θετική ένδειξη για την προοπτική εισροής
μετρητών

στην

επιχείρηση.

Ο

Αριθμοδείκτης

Κυκλοφοριακής

Ταχύτητας

Απαιτήσεων δείχνει ότι ο Κύκλος Εργασιών της επιχείρησης, κατά το πέμπτο έτος
λειτουργίας της, ξεπερνά κατά 3 τουλάχιστον φορές τις πωλήσεις επί πιστώσει, και ο
μέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων αντιστοιχεί περίπου σε 3 μήνες.
Η

τρίτη κατηγορία αριθμοδεικτών, δηλαδή οι Αριθμοδείκτες Δανειακής

Επιβάρυνσης, παρέχουν πληροφόρηση σχετικά την σημασία του ξένου κεφαλαίου
στην κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης και τον κίνδυνο που εμπεριέχει.
Συγκεκριμένα, ο Αριθμοδείκτης βαθμού Δανειακής Επιβάρυνσης παίρνει τιμή ίση με
61% και μετρά το ποσοστό του ύψους των συνολικών ξένων κεφαλαίων που έχουν
χορηγήσει οι πιστωτές στην επιχείρηση.
Για το ποσοστό απόδοσης επί του επενδυθέντος κεφαλαίου μας πληροφορούν οι
Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας. Στην πραγματικότητα οι αριθμοδείκτες αυτοί
απαντούν στο εξής καίριο ερώτημα: "κατά πόσο αποτελεσματικά διοικείται η
επιχείρηση;". Μια πρώτη απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει ο Αριθμοδείκτης
Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους επί των Πωλήσεων ο οποίος παίρνει τιμή ίση με
19,23% και δείχνει την απόδοση που λαμβάνει η επιχείρηση από κάθε ευρώ
πωλήσεων. Τέλος, ο Αριθμοδείκτης Ποσοστού Απόδοσης επί του Συνολικού
Επενδυθέντος Κεφαλαίου, γνωστός και ως ROA, μετρά το ποσοστό απόδοσης του
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συνολικού επενδυθέντος κεφαλαίου στην επιχείρηση και αντιστοιχεί σε 33,76% κατά
το πέμπτο έτος λειτουργίας της.
Οι παραπάνω αριθμοδείκτες σε συνδυασμό με τους εξαιρετικά υψηλούς βαθμούς
ασφάλειας στην πτώση της παραγωγής και του κύκλου εργασιών (νεκρό σημείων) και
δεδομένων των συντηρητικών στοιχείων υπολογισμού των τιμών πώλησης και των
κοστολογικών

μεγεθών,

δείχνουν

πως

η

επένδυση

είναι

αποδοτική

και

ανταγωνιστική.

9.8. Αξιολόγηση επένδυσης
Υπάρχουν

διάφορες

μέθοδοι

αξιολόγησης

επενδυτικών

έργων,

οι

οποίες

κατατάσσονται σε ορθολογικές και μη ορθολογικές. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες
είναι οι ορθολογικές, όπως η Καθαρά Παρούσα Αξία και ο Εσωτερικός Βαθμός
Απόδοσης.
Α) NPV- Καθαρά Παρούσα Αξία
Η Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) μιας επένδυσης είναι η διαφορά μεταξύ της
παρούσας

αξίας

των

n

Ταμειακών

Ροών (Cash

Flows)

της

επένδυσης,

προεξοφλημένων στο παρόν με επιτόκιο k , και του αρχικού κεφαλαίου που
απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η επένδυση σήμερα.
NPV  CF0 

CF10
CF1
CF2
, όπου

 .... 
1
2
(1  k ) (1  k )
(1  k )10

CFt  οι χρηματικές ροές (Cash Flows) σε χρόνο t

k = το προεξοφλητικό επιτόκιο
 Για προεξοφλητικό επιτόκιο k =10% προκύπτει ότι η Καθαρά Παρούσα Αξία θα
είναι:
NPV = 7.659.636,57 €
Παρατηρούμε ότι η παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών από την
επένδυση σήμερα είναι πιο υψηλή από το απαιτούμενο κόστος της επένδυσης,
δηλαδή η NPV>0, και συνεπώς η επένδυση γίνεται αποδεκτή.
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Β) IRR- Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης
Η μέθοδος του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (IRR) δείχνει την απόδοση ενός
επενδυτικού προγράμματος. Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης είναι το προεξοφλητικό
επιτόκιο το οποίο εξισώνει την παρούσα αξία των πρόσθετων ετήσιων ταμειακών
ροών με το αρχικό κόστος του προγράμματος. Με άλλα λόγια, ο εσωτερικός βαθμός
απόδοσης είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο μηδενίζει την καθαρά παρούσα
αξία του προγράμματος.
CFo 

CF10
CF1
CF2

 .... 
0
1
1
(1  IRR) (1  IRR)
(1  1RR)10

 Υπολογίζεται ότι το ύψος του προεξοφλητικού επιτοκίου που μηδενίζει την καθαρά
παρούσα αξία ( NPV  0 ) είναι :

IRR  42%
Ο δείκτης Εσωτερικής Απόδοσης της Επένδυσης, όπως υπολογίστηκε παραπάνω,
θεωρείται εξαιρετικά θετικός και αποτελεί μεγάλο μέτρο ασφάλειας για την
υλοποίηση της επένδυσης.

9.9. Ανάλυση Ευαισθησίας42
Στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης κρίνεται απαραίτητο να διεξαχθεί ανάλυση
ευαισθησίας και επαναξιολόγηση της επένδυσης, ώστε να εκτιμηθούν δύο ακόμη
σενάρια προκειμένου να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα της επιχείρησης κάτω από
λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες. Για την ανάλυση ευαισθησίας χρησιμοποιείται
προσομοίωση με το πρόγραμμα @Risk της εταιρίας Palisades. Συγκεκριμένα, αφού
ληφθούν υπ' όψιν τα κάτωθι δεδομένα, εξετάζονται δύο πιθανά σενάρια:

42

Η ανάλυση ευαισθησίας είναι μια τεχνική, η οποία μας επιτρέπει την μελέτη της έκτασης μεταβολής
στην Καθαρά Παρούσα Αξία ή στο Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης της υπό εξέτασης επένδυσης, η
οποία προκαλείται από μια μεταβολή σε μια συγκεκριμένη μεταβλητή, όλων των άλλων παραγόντων
σταθερών. Βλ. Γιάννης Τ. Λαζαρίδης, Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος, Μακροχρόνιος
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Χρηματοοκονική Ανάλυση Επενδύσεων Παγίου Κεφαλάιου της
Επιχείρησης, Τεύχος Β' , έκδοση β', Θεσσαλονίκη, σ. 779, σ. 780.
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Το ποσό το οποίο απαιτείται για την χρηματοδότηση της μονάδας ανέρχεται στα
3.300.000 €. Οι καθαρές χρηματικές ροές (NCF) της επιχείρησης για τα δέκα έτη
λειτουργίας της, όπως και η Καθαρή Παρούσα Αξία δίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 9.38: Αρχικό Κόστος Χρηματοδότησης της επένδυσης, Καθαρές
Χρηματικές Ροές μελετώμενης δεκαετίας και Καθαρά Παρούσα Αξία
Αρχικό Σταθερό Κόστος

3.300.000,00

Καθαρές Χρηματικές Ροές Πρώτου Έτους (NFC1)

878.114,67

Καθαρές Χρηματικές Ροές Δεύτερου Έτους (NFC2)

1.170.373,33

Καθαρές Χρηματικές Ροές Τρίτου Έτους (NFC3)

1.468.180,00

Καθαρές Χρηματικές Ροές Τέταρτου Έτους (NFC4)

1.760.110,00

Καθαρές Χρηματικές Ροές Πέμπτου Έτους (NFC5)

2.070.615,00

Καθαρές Χρηματικές Ροές Έκτου Έτους (NFC6)

2.174.119,75

Καθαρές Χρηματικές Ροές Έβδομου Έτους (NFC7)

2.282.850,74

Καθαρές Χρηματικές Ροές Όγδοου Έτους (NFC8)

2.396.963,27

Καθαρές Χρηματικές Ροές Ένατου Έτους (NFC9)

2.516.831,44

Καθαρές Χρηματικές Ροές Δέκατου Έτους (NFC10)

2.642.728,01

Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV)

7.659.636,57

Σενάριο Α
Οι παραπάνω Καθαρές Χρηματικές Ροές είναι πιθανό να έχουν κάποια διακύμανση
ανάλογα με διάφορους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την
επιχείρηση, όπως η οικονομικο-κοινωνική κατάσταση της χώρας, και συνεπώς δεν
μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια για τα επόμενα δέκα έτη. Για τον λόγο αυτό,
υπολογίζεται ότι οι Καθαρές Ταμειακές Ροές της επιχείρησης είναι πιθανόν να έχουν
μια απόκλιση από -30%, σε περίπτωση αρνητικών εξελίξεων στην οικονομία, μέχρι
0%, σε περίπτωση στασιμότητας.
Θεωρώντας ότι το επιτόκιο παραμένει σταθερό (10%) για την δεκαετία, τα
αποτελέσματα αξιολόγησης της επένδυσης, μετά από 2000 δοκιμές (iterations) με την
μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo, είναι τα ακόλουθα:
106

Πίνακας 9.39: Αποτελέσματα Ανάλυσης Ευαισθησίας με την μέθοδο προσομοίωσης
Monte Carlo (Σενάριο Α)

@RISK Output Details Report
Output Statistics
Outputs

Net Present Value (NPV)

Simulation#

1

Statistics / Cell

$B$16

Minimum

5.676.581,00

Maximum

7.271.597,00

Mean

6.563.673,53

Standard Deviation

249.377,36

Variance

6,22E+10

Skewness

-0,173655783

Kurtosis

2,841429259

Number of Errors

0

Mode

6.286.578,50

5%

6.127.074,00

10%

6.235.594,50

15%

6.302.577,00

20%

6.353.122,50

25%

6.396.226,00

30%

6.438.117,00

35%

6.474.101,50

40%

6.503.598,50

45%

6.542.725,50

50%

6.570.902,50

55%

6.601.663,50

60%

6.636.187,50

65%

6.664.797,00

70%

6.699.454,00

75%

6.740.002,50

80%

6.784.915,50
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85%

6.827.671,00

90%

6.878.009,00

95%

6.966.499,00

Διάγραμμα 9.3: Διάγραμμα κατανομής της Καθαράς Παρούσας Αξίας (Σενάριο Α)

Το ρίσκο στην επένδυση έχει να κάνει με την διασπορά των κερδών. Η ανάλυση
ευαισθησίας βοηθάει τον επενδυτή να αποφασίσει αν το πιθανό κέρδος είναι αρκετό
προκειμένου να αντισταθμίσει τον κίνδυνο η επένδυσή του να αποβεί ζημιογόνα.
Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται φανερό ότι το μέσο αναμενόμενο κέρδος είναι
6.563.673,53 €, με μέγιστο πιθανό κέρδος τα 7.271.597,00 € και μέγιστη ζημία τα
5.676.581,00 €. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η πιθανότητα να είναι η Καθαρή
Παρούσα Αξία μικρότερη από 6.300.000,00 € είναι 15%, ενώ η πιθανότητα να είναι
μικρότερη από 6.127.000,00 € είναι μόλις 5%.
Από το γράφημα μπορεί κανείς να δει τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται η Καθαρή
Παρούσα Αξία εάν αυξηθεί κατά μία τυπική απόκλιση ο αβέβαιος παράγων. Είναι
φανερό ότι μεγαλύτερη πιθανότητα παρουσιάζει η περίπτωση η Καθαρή Παρούσα
Αξία να ισούται με 6.563.674,00 €. Επιπλέον, μπορεί κανείς εύκολα να παρατηρήσει
ότι για κάθε πιθανότητα οι τιμές που παίρνει η Καθαρή Παρούσα Αξία είναι θετικές.
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Από την ανάλυση ευαισθησίας που προηγήθηκε γίνεται φανερό ότι ακόμη κι αν οι
αρχικές προβλέψεις αποκλίνουν από -30% εώς 0% ωστόσο, η επένδυση εξακολουθεί
να είναι αποδοτική.
Σενάριο Β
Στο δεύτερο σενάριο, όντας ακόμη πιο αρνητικό από το προηγούμενο, γίνεται η
υπόθεση ότι οι Καθαρές Ταμειακές Ροές της επιχείρησης είναι πιθανόν να έχουν μια
απόκλιση από -50%, σε περίπτωση αρνητικών εξελίξεων στην οικονομία, μέχρι 0%,
σε περίπτωση στασιμότητας.
Στην περίπτωση αυτή, τα νέα δεδομένα για την αξιολόγηση της επένδυσης είναι τα
ακόλουθα:
Πίνακας 9.40: Αποτελέσματα Ανάλυσης Ευαισθησίας με την μέθοδο προσομοίωσης
Monte Carlo (Σενάριο Β)

@RISK Output Details Report
Output Statistics
Outputs

Net Present Value

Simulation#

1

Statistics / Cell

$B$16

Minimum

4.445.067,00

Maximum

7.020.553,50

Mean

5.833.025,19

Standard Deviation

406.096,74

Variance

1,64915E+11

Skewness

-0,081640376

Kurtosis

2,760920676

Number of Errors

0

Mode

5.869.651,08

5%

5.152.318,50

10%

5.297.938,00
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15%

5.397.109,00

20%

5.488.338,00

25%

5.555.829,50

30%

5.616.833,50

35%

5.679.583,00

40%

5.730.275,00

45%

5.788.081,00

50%

5.843.484,50

55%

5.894.251,00

60%

5.944.790,50

65%

6.001.408,50

70%

6.060.451,00

75%

6.113.455,50

80%

6.181.381,00

85%

6.254.921,50

90%

6.354.874,00

95%

6.500.350,50

Διάγραμμα 9.4: Διάγραμμα κατανομής της Καθαράς Παρούσας Αξίας (Σενάριο Β)

Στον παραπάνω πίνακα μπορεί κανείς, αρχικά, να παρατηρήσει ότι η μέση Καθαρή
Παρούσα Αξία για το δεύτερο σενάριο είναι 5.833.025,19 €. Αυτή είναι και η
αναμενόμενη τιμή για την Καθαρή Παρούσα Αξία, δηλαδή η τιμή που θα
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χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για την λήψη αποφάσεων. Η ελάχιστη τιμή για τα
αναμενόμενα κέρδη, δηλαδή για την σχεδόν απίθανη περίπτωση που όλοι οι
παράγοντες για την εταιρία είναι αρνητικοί, είναι 4.445.067,00 € και η μέγιστη
7.020.553,50 €. Επιπλέον, η πιθανότητα η Καθαρή Παρούσα Αξία να πέσει κάτω από
τα 5.298.000,00 € είναι 10%, ενώ μειώνεται στο 5% μόλις για την περίπτωση πτώσης
της Καθαρής Παρούσας Αξίας κάτω από τα 5.152.000,00 €.
Ανάλογα συμπεράσματα μπορούν να διεξαχθούν και από το γράφημα. Συγκεκριμένα,
εύκολα μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι υπάρχει 90% πιθανότητα η Καθαρή
Παρούσα Αξία να βρίσκεται μεταξύ των 5.150.000,00 € και των 6.500.000,00 €.
Επιπλέον, επιβεβαιώνεται και διαγραμματικά ότι η πιο πιθανή τιμή εμφάνισης της
Καθαρής Παρούσας Αξίας είναι τα 5.833.025,00 €.
Τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης υποδεικνύουν ότι η επένδυση
εξακολουθεί να είναι αποδοτική ακόμη και στην περίπτωση που οι Καθαρές
Χρηματικές Ροές της επιχείρησης αποκλίνουν από -50% έως 0% από την αρχική
εκτίμηση.
Συμπερασματικά, επισημαίνεται ότι η παρούσα επένδυση, δεδομένων των εξαιρετικά
υψηλών βαθμών ασφαλείας και των συντηρητικών μεθόδων υπολογισμού που
ακολουθήθηκαν, κρίνεται επικερδής και ανταγωνιστική.
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9.10. Ισολογισμός
Πίνακας 9.41: Ισολογισμός
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
Σύνολο Ασ.ακινητοποιήσεων (ΓΙ)
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

Αξία
κτήσεως

Ποσά σε ΕΥΡΩ
Ποσά χρήσεως 1
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
αξία

80.000,00
80.000,00

16.000,00
16.000,00

64.000,00
64.000,00

50.000,00
1.350.000,00
1.200.000,00
320.000,00
300.000,00
3.220.000,00

0,00
94.374,00
120.000,00
32.000,00
37.500,00
283.874,00

50.000,00
1.255.626,00
1.080.000,00
288.000,00
262.500,00
2.936.126,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

3.000.126,00

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα

95.100,00
95.100,00

ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι

435.310,00
545.099,32
980.409,32

IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

13.455,00
151.610,33
165.065,33

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
χρήσεως 1
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Καταβλημένο
ΙΙΙ.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων παγίου ενεργητικού
ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
V.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)

862.500,00
862.500,00
1.137.500,00
25.533,23
1.163.033,23
306.398,79
2.025.533,23

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Δάνεια Τραπεζών
1.358.600,99
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
452.403,00
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
97.764,64
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
127.666,16
10.Μερίσματα πληρωτέα
178.732,63
2.215.167,42
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
2.215.167,42

1.240.574,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

4.240.700,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

4.240.700,65
0,00

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
Σύνολο Ασ.ακινητοποιήσεων (ΓΙ)
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

Ποσά σε ΕΥΡΩ
Ποσά επομένης χρήσεως 2
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
80.000,00
80.000,00

48.000,00
48.000,00

50.000,00
0,00
50.000,00
1.350.000,00 188.748,00 1.161.252,00
1.200.000,00 240.000,00
960.000,00
320.000,00
64.000,00
256.000,00
300.000,00
75.000,00
225.000,00
3.220.000,00 567.748,00 2.652.252,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

32.000,00
32.000,00

2.700.252,00
100.800,00
100.800,00
520.860,00
820.639,54
1.341.499,54
7.833,00
164.378,67
172.211,67

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
επομένης
χρήσεως 2
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Καταβλημένο
ΙΙΙ.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων παγίου ενεργητικού
ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
V.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)

862.500,00
862.500,00
1.061.628,75
37.777,96
1.099.406,71
453.335,51
1.961.906,71

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Δάνεια Τραπεζών
1.253.873,06
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
540.920,00
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
104.727,93
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
188.889,80
10.Μερίσματα πληρωτέα
264.445,71
2.352.856,50
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
2.352.856,50

1.614.511,21
4.314.763,21

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

4.314.763,21
0,00
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
Σύνολο Ασ.ακινητοποιήσεων (ΓΙ)
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

Ποσά σε ΕΥΡΩ
Ποσά επομένης χρήσεως 3
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
80.000,00
80.000,00

48.000,00
48.000,00

32.000,00
32.000,00

50.000,00
0,00
50.000,00
1.450.000,00 283.122,00 1.166.878,00
1.200.000,00 360.000,00
840.000,00
320.000,00
96.000,00
224.000,00
300.000,00 112.500,00
187.500,00
3.320.000,00 851.622,00 2.468.378,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

2.500.378,00

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα

107.100,00
107.100,00

ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι

608.010,00
991.344,87
1.599.354,87

IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

4.543,00
175.452,00
179.995,00

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
επομένης
χρήσεως 3
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Καταβλημένο
ΙΙΙ.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων παγίου ενεργητικού
ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
V.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Δάνεια Τραπεζών
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
10.Μερίσματα πληρωτέα
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

862.500,00
862.500,00
985.757,50
50.279,02
1.036.036,52
603.348,29
1.898.536,52

1.141.685,89
631.070,00
112.187,17
251.395,12
351.953,17
2.488.291,35
2.488.291,35

1.886.449,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

4.386.827,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

4.386.827,87
0,00

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
Σύνολο Ασ.ακινητοποιήσεων (ΓΙ)
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

Ποσά σε ΕΥΡΩ
Ποσά επομένης χρήσεως 4
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
80.000,00
80.000,00

16.000,00
16.000,00

50.000,00
0,00
50.000,00
1.450.000,00
377.496,00 1.072.504,00
1.200.000,00
480.000,00
720.000,00
320.000,00
128.000,00
192.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
3.320.000,00 1.135.496,00 2.184.504,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

64.000,00
64.000,00

2.200.504,00
113.700,00
113.700,00
695.160,00
1.251.018,24
1.946.178,24
12.322,00
176.403,00
188.725,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
επομένης
χρήσεως 4
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Καταβλημένο
ΙΙΙ.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων παγίου ενεργητικού
ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
V.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Δάνεια Τραπεζών
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
10.Μερίσματα πληρωτέα
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

862.500,00
862.500,00
909.886,25
62.601,93
972.488,18
751.223,17
1.834.988,18

1.021.508,19
721.210,00
120.177,70
313.009,65
438.213,51
2.614.119,06
2.614.119,06

2.248.603,24
4.449.107,24

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

4.449.107,24
0,00
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
Σύνολο Ασ.ακινητοποιήσεων (ΓΙ)
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

Ποσά σε ΕΥΡΩ
Ποσά επομένης χρήσεως 5
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
80.000,00
80.000,00

80.000,00
80.000,00

0,00
0,00

50.000,00
0,00
50.000,00
1.450.000,00
471.870,00
978.130,00
1.200.000,00
600.000,00
600.000,00
320.000,00
160.000,00
160.000,00
300.000,00
187.500,00
112.500,00
3.320.000,00 1.419.370,00 1.900.630,00
1.900.630,00
120.500,00
120.500,00
787.110,00
1.512.514,73
2.299.624,73
3.123,00
194.382,00
197.505,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
επομένης
χρήσεως 5
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Καταβλημένο
ΙΙΙ.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων παγίου ενεργητικού
ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
V.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Δάνεια Τραπεζών
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
10.Μερίσματα πληρωτέα
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

862.500,00
862.500,00
834.015,00
75.691,27
909.706,27
908.295,27
1.772.206,27

892.770,82
816.250,00
128.737,37
378.456,36
529.838,91
2.746.053,46
2.746.053,46

2.617.629,73
4.518.259,73

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

4.518.259,73
0,00
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο τρόπος χρηματοδότησης των νεοσύστατων επιχειρήσεων αποτελεί ένα από τα πιο
θεμελιώδη ερωτήματα στην επιχειρησιακή έρευνα. Το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο
συνιστά έναν από τους πιο απαραίτητους πόρους που απαιτείται προκειμένου να
δημουργηθεί και εν συνεχεία να λειτουργήσει μια επιχείρηση. Οι αποφάσεις που
λαμβάνουν οι επιχειρήσεις σχετικά με την χρηματοδότηση, το κεφάλαιο, και την
διαχείρηση του χρέους και των Ιδίων Κεφαλαίων είναι μεγάλης βαρύτητας, καθώς
έχει αποδειχθεί ότι σχετίζονται άμεσα με την λειτουργία της επιχείρησης, τον κίνδυνο
αποτυχίας, την απόδοση και την δυνατότητα των επιχειρήσεων να επεκταθούν
μελλοντικά.
Στο άρθρο The financing of business start-ups, ο Gavin Cassar43 εξετάζει τους
καθοριστικούς παράγοντες της κεφαλαιακής δομής και των μορφών χρηματοδότησης
που χρησιμοποιούνται από τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, κάτω από την επιρροή του
μεγέθους και του είδους της επιχείρησης, της δομή των περιουσιακών της στοιχείων,
της αναπτυξιακής της δυναμικής, και των χαρακτηριστικών των ιδιοκτητών της.
Ο Gavin Cassar προκειμένου να διερευνήσει τον τρόπο χρηματοδότησης που
επιλέγουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις χρησιμοποιεί τέσσερεις εναλλακτικές μορφές
προσέγγισης της χρηματοδοτικής και κεφαλαιακής δομής των επιχειρήσεων:

43

Ο Gavin Cassar στο άρθρο του The financing of business start-ups συμπεραίνει ότι το ποσοστό του

Συνολικού Χρέους / Σύνολο του Ενεργητικού αποτελεί περίπου το 60,5% του κεφαλαίου των
νεοσύστατων επιχειρήσεων. Η μακροχρόνια μόχλευση στις νεοσύστατες επιχειρήσεις φαίνεται να
αποτελεί μόλις το 20% του κεφαλαίου, κάτι το οποίο εξηγείται από την τακτική των επιχειρήσεων να
χρησιμοποιούν συνήθως βραχυχρόνιο δανεισμό και προσωπικές αποταμιεύσεις. Τέλος, ιδιαίτερα
υψηλό φαίνεται να είναι το ποσοστό που προέρχεται από εξωτερικό δανεισμό (40,2%), ενώ το 19,6%
προέρχεται καθαρά από τραπεζικό δανεισμό. Βλ. Gavin Cassar, The financing of business start-ups,
Journal of Business Venturing, Vol.19, Issue 2, March 2004, pp 261-283.
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Τον Δείκτη Μόχλευσης (= Συνολικό Χρέος / Σύνολο Ενεργητικού)



Τον Δείκτη Μακροχρόνιας Μόχλευσης (= Χρέος διάρκειας πάνω από 12
μήνες / Σύνολο Ενεργητικού)



Τον Εξωτερικό Δανεισμό (Αφορά σε δανεισμό που προέρχεται από μη
συγγενικές επιχειρήσεις και ιδιώτες, κεφαλαιούχους και τράπεζες) και



Τον Τραπεζικό Δανεισμό

Με βάση το μέγεθος και τη σύνθεση της παραγωγής της επιχείρησης και σε
συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της, προσδιορίστηκε με
σχετική ακρίβεια το κόστος της επένδυσης κατά κατηγορία επενδυτικής δαπάνης.
Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται κατά κατηγορία δαπάνης το επενδυτικό
κόστος, το οποίο σημειωτέο είναι καθαρό, δεν περιλαμβάνει δηλαδή τον
αναλογούντα Φ.Π.Α. ή άλλους πιθανούς φόρους και τέλη.
Πίνακας 10.1: Επενδυτικό κόστος ανά κατηγορία δαπάνης
Ποσά σε €
Α/Α

Κατηγορία δαπάνης

Κόστος

1

Οικόπεδα

2

Κτιριακές και συναφείς εγκαταστάσεις

3

Περιβάλλων χώρος

4

Μηχανολογικός εξοπλισμός

5

Ειδικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός

6

Μεταφορικά μέσα και μέσα εσωτερικών

50.000

130.000

μεταφορών
7

1.220.000

1.200.000
300.000
320.000

Άυλες δαπάνες (μελέτες, πιστοποιήσεις κλπ)
Συνολικό κόστος

80.000
3.300.000

Η «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» θα υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου
3299/04 (Ν.3908/11), όπως ισχύει σήμερα και θα επιχορηγηθεί για μέρος του
κόστους της επένδυσής της που ανέρχεται σε 3.250.000 € (σύνολο επένδυσης μείον
την αξία του οικοπέδου).
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Το ύψος της δικαιούμενης επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό 35% του
επιχορηγούμενου επενδυτικού κόστους.
Με βάση τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, η επιχείρηση υποχρεούται να
εισφέρει ίδια χρηματικά μέσα (ίδια συμμετοχή), τουλάχιστον ίσα με το 25% του
ύψους της επένδυσης. Το ποσό που θα προκύψει θα αποτελέσει μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρίας.
Για το υπόλοιπο ποσό χρηματοδότησης της επένδυσης θα συναφθεί μακροπρόθεσμο
τραπεζικό δάνειο διάρκειας 10 ετών με σταθερό επιτόκιο 7%.
Το

χρηματοδοτικό

σχήμα

της

επένδυσης,

λαμβανομένων

υπόψη

προαναφέρθηκαν, απεικονίζεται στη συνέχεια :
Πίνακας 10.2: Το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης
Ποσά σε €
Πηγές προέλευσης κεφαλαίων για
τη χρηματοδότηση της επένδυσης
Ίδια κεφάλαια
Τραπεζικός δανεισμός
Επιχορήγηση Δημοσίου
Σύνολο
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Ποσό σε €

Ποσοστό(%)

862.500

26,14%

1.300.000

39,39%

1.137.500

34,47%

3.300.000

100,00%

όσων

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ'
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται μία συνοπτική καταγραφή των βασικών στοιχείων
που περιλαμβάνονται στις δύο ενότητες καθώς και η αποτύπωση των γενικών
συμπερασμάτων που προκύπτουν από αυτά.
Η χώρα μας βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια βαθειά οικονομική ύφεση. Η
ελληνική οικονομία έχει δεχθεί ένα μεγάλο πλήγμα, κάθώς οι οικονομικές πολιτικές
των τελευταών δεκαετιών την οδήγησαν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Είναι, ωστόσο,
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι, σε αυτήν την δυσμενή για την χώρα συγκυρία, μπορεί
κανείς να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, εξαντλώντας όλες τις διαθέσιμες
αναπτυξιακές δυνατότητες και επιλογές. Η ίδρυση μιας επιχείρησης είναι μια σύνθετη
διαδικασία, η οποία απαιτεί όχι μόνο τη σύλληψη και υλοποίηση μιας καλής ιδέας,
αλλά και την οργάνωση κάθε επιμέρους τμήματός της από οικονομικής, στρατηγικής,
κοινωνικής και τεχνολογικής σκοπιάς. Για τον λόγο αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο
(Business Plan) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για το ξεκίνημα κάθε επιχείρησης. Ένα
επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί τον χάρτη μιας καλά οργανωμένης και δομημένης
επιχείρησης, καθώς περιλαμβάνει την περιγραφή της εταιρίας, περιέχει πληροφορίες
σχετικά με την σύσταση της αγοράς, την οργανωτική δομή της επιχείρησης και την
διοίκησή της, περιγράφει το παραγόμενο προϊόν ή υπηρεσία, αναλύει τις στρατηγικές
μάρκετινγκ και πωλήσεων που σκοπεύει να ακολουθήσει η επιχείρηση και παραθέτει
οικονομικά στοιχεία, κάνοντας προβλέψεις. Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί
δηλαδή το θεωρητικό κείμενο στο οποίο διοχετεύονται οι σκέψεις, οι στόχοι και οι
στρατηγικές κάθε επιχείρησης, με σκοπό την παροχή πληροφοριών τόσο για
εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς σκοπούς. Παρά την διαμάχη που υπάρχει στον
χώρο της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με την σπουδαιότητα ή μη της
διεξαγωγής ενός επιχειρηματικού σχεδίου, οι απόψεις εν τέλει συγκλίνουν στο ότι ο
επιχειρηματικός σχεδιασμός είναι ευεργετικός, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με την
μάθηση. Η προτεινόμενη δομή ενός επιχειρηματικού προγράμματος περιλαμβάνει τις
εξής ενότητες:
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1.

Περίληψη για τους λήπτες αποφάσεων (Executive Summary)

2.

Περιγραφή της επιχείρησης.

3.

Ανάλυση της αγοράς στην οποία θα στοχεύσει να ενταχθεί η επιχείρηση.

4.

Περιγραφή της οργανωτικής δομής και της διοίκησης της επιχείρησης.

5.

Παρουσίαση του παραγόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

6.

Ανάλυση μεθόδων πωλήσεων και μάρκετινγκ.

7.

Το Χρηματοοικονομικό σχέδιο της επιχείρησης.

Κάθε ενότητα περιέχει υποκατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα της
επιχειρηματικής

δράσης.

Στην

βιβλιογραφία

τονίζεται

ότι

η

δομή

του

επιχειρηματικού σχεδίου δεν είναι τυποποιημένη ούτε ως προς την μορφή ούτε ως
προς το περιεχόμενό του.
Η «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» θα ασχοληθεί με την παραγωγή και εμπορία προϊόντων
παστεριωμένου αυγού. Συγκεκριμένα, αντικείμενο δραστηριότητάς της θα είναι η
παστερίωση αυγών, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία προϊόντων παστεριωμένου
αυγού, τα οποία επρόκειτο να διατίθενται σε ολόκληρη τη χώρα μέσω οργανωμένου
δικτύου διανομής και αντιπροσώπων. Στόχος της επιχείρησης είναι ακόμα να κάνει
εξαγωγές σε γειτονικές χώρες (Κύπρος, Ιταλία, κλπ).
Η επιχείρηση θα εγκατασταθεί στη θέση «Παλαιόμυλος» του Δημοτικού
Διαμερίσματος «Πεδινής» της Δημοτικής Ενότητας «Μπιζανίου» του Δήμου
Ιωαννιτών. Έδρα της επιχείρησης θα είναι η θέση εγκατάστασής της. Οι κτιριακές
εγκαταστάσεις της μονάδας θα είναι απολύτως σύγχρονες και λειτουργικές. Με την
παρούσα επένδυση θα κατασκευαστεί κτίριο 1.000 μ2 και βοηθητικοί χώροι 200 μ2,
που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των μηχανημάτων του βιολογικού καθαρισμού.
Η εταιρία στοχεύει στην διάθεση ενός πολύτιμου χαρτοφυλακίου προϊόντων
παστεριωμένου αυγού σε μεγάλη ποικιλία (ασπράδι, κρόκο, ανάμικτο, ανάμικτο με
αλάτι 11%, κρόκος με αλάτι 11%, ανάμικτο χάρτινη συσκευασία 1 kgr,

κρόκος

χάρτινη συσευασία 1 kgr, ασπράδι χάρτινη συσκευασία 1 kgr). Η «Χρυσό Αυγό
Α.Β.Ε.Ε.» με την παραγωγή της θα δώσει το στίγμα της στην ανάπτυξη της
καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομία, διότι θα αξιοποιήσει την τεχνολογία με
σκοπό την ικανοποίηση της χρήσης, επιλύοντας έτσι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είχε
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γίνει αντιληπτό εκ των προτέρων από το αγοραστικό κοινό. Συγκεκριμένα, η
καινοτομία της επιχείρησης «Χρυσό Αυγό Α.Β.Ε.Ε.» βασίζεται στην μεγάλη ζήτηση
που υπάρχει σήμερα για προϊόντα παστεριωμένου αυγού δίνοντας της έτσι το κίνητρο
να πρωτοτυπήσει και να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο αυτό προκειμένου να καλύψει
τις ήδη υπάρχουσες ανάγκες αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσει και νέες, μέσω της
ανάπτυξης συσκευασμένων προϊόντων αυγού που απευθύνονται στο ευρύ
καταναλωτικό

κοινό

και

προορίζονται

για

οικιακή

χρήση.

Η

τελευταία

δραστηριότητα της επιχείρησης θα αποτελέσει σημαντική καινοτομία καθώς η χρήση
παστεριωμένου αυγού μέχρι σήμερα περιοριζόταν κυρίως στον βιομηχανικό και
παραγωγικό τομέα και πρόσφατα άρχισε να απευθύνεται στο ευρύ καταναλωτικό
κοινό.
Τα προϊόντα παστεριωμένου αυγού βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους κλάδους
επιχειρήσεων που τα προορίζουν ως πρώτες ύλες, όπως στη βιομηχανία τροφίμων,
στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, στα ξενοδοχεία, σε εργαστήρια ζαχαροπλαστικής
κλπ, ενώ χρησιμοποιούνται και για οικιακή χρήση. Η εξελιγμένη μέθοδος
παστερίωσης και η πρωτοποριακή συσκευασία τους με ειδικό υλικό πολλαπλών
στρώσεων, θα επιτρέπει στα προϊόντα να διατηρούνται θρεπτικά και υγιεινά.
Επιπλέον, οι συστηματικοί ποιοτικοί έλεγχοι και το οργανωμένο δίκτυο διανομής,
στα οποία αποσκοπεί η επιχείρηση, εγγυώνται την διασφάλιση της ποιότητας και
υγιεινής των πρώτων υλών, καθώς επίσης και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των
πελατών.
Για την επίτευξη των στόχων της η εταιρία θα προβεί σε επένδυση προϋπολογισμού
3.300.000 € και θα υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04
(Ν.3908/11), όπως ισχύει σήμερα. Η υλοποίηση της επένδυσης αναμένεται να
διαρκέσει δύο χρόνια από την στιγμή της έναρξης των εργασιών. Είναι ευνόητο ότι
για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας και την υλοποίηση των δυνατοτήτων της
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η
στήριξη και η ενίσχυση των προσπαθειών της από το τραπεζικό σύστημα. Κατά
συνέπεια οι πηγές προέλευσης κεφαλαίων για την χρηματοδότηση της επένδυσης θα
διαμορφωθούν ως εξής:
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Πηγές προέλευσης κεφαλαίων για
τη χρηματοδότηση της επένδυσης
Ίδια κεφάλαια
Τραπεζικός δανεισμός
Επιχορήγηση Δημοσίου
Σύνολο

Ποσό σε €

Ποσοστό(%)

862.500

26,14%

1.300.000

39,39%

1.137.500

34,47%

3.300.000

100,00%

Εν κατακλείδι, μετά την έρευνα αγοράς και την ανάλυση του κλάδου στον οποίο
επιθυμεί να εισχωρήσει η επιχείρηση «Χρυσό Αυγό ΑΒΕΕ» προβλέπεται η ίδρυση
μιας υγιούς και κερδοφόρας επιχείρησης. Η μοναδικότητα της επιχείρησης ως προς
τις επιχειρηματικές της επιλογές και η καινοτόμα δραστηριότητά της στον χώρο των
προϊόντων παστεριωμένου αυγού σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τον
υπερσύγχρονο εξοπλισμό της θα της δώσει το προβάδισμα στην νέα παραγωγή,
δημιουργώντας ισχυρές βάσεις για την ανάπτυξη της εταιρίας και την επίτευξη των
μακροχρόνιων στόχων της. Πέρα από την πρωτότυπη και καινοτόμα δραστηριότητά
της, κλειδί της επιτυχίας της επιχείρησης θα αποτελέσει ο αυστηρός σχεδιασμός και η
οργάνωσή της. Με τον τρόπο αυτό η «Χρυσό Αυγό ΑΒΕΕ» θα καταφέρει να
μεγιστοποιήσει την αξία της και να εδραιωθεί στην αγορά.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, στόχος της παρούσης μελέτης είναι αφενός
να διαπιστώσει την σημαντικότητα διεξαγωγής ενός επιχειρηματικού και το
θεωρητικό πλαίσιο γύρω από αυτό και αφτέρου να καταγράψει την επενδυτική
πρόταση της επιχείρησης «Χρυσό Αυγό ΑΒΕΕ» και να δώσει μια ξεκάθαρη,
ρεαλιστική και ολοκληρωμένη εικόνα, με σκοπό να καταστούν εφικτές: α) η
απρόσκοπτη διεξαγωγή της δραστηριότητας της επιχείρησης, β) η στήριξή της με τα
αναγκαία κεφάλαια κίνησης που θα συμβάλλουν άμεσα στην ανάπτυξή των εργασιών
της στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
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