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Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες
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Ενότητα 3: Διαχείριση των χρηματοοικονομικών

Μέρος 3.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ "Πώς να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο 

προϋπολογισμού" (1)

Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις από την Ενότητα 3 δημιουργήστε το σχέδιο προϋπολογισμού σας.

 Βήμα 1 της ενότητας 3

Περίπτωση: Βρίσκεστε σε διαδικασία έναρξης του δικού σας γεωργικού καταστήματος που

επικεντρώνεται στην πώληση προϊόντων βιολογικής γεωργίας που παράγονται από τοπικές ΜμΕ. Έχετε

ένα επιχειρηματικό σχέδιο με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1. Δημιουργία ενός δικτύου τοπικών ΜμΕ που παράγουν βιολογικά τρόφιμα

2. Σύναψη συμβάσεων κοινής συνεργασίας με τις ΜμΕ για την αποκλειστική αγορά της παραγωγής τους σε

συμφωνημένη τιμή

3. Δημιουργία αρχικού καταλόγου με όλη την ποικιλία του καταστήματός σας

4. Μίσθωση κατάλληλου χώρου για την στέγαση του καταστήματός σας

5. Διαφήμιση του καταστήματος στους δυνητικούς πελάτες της περιοχής - ψηφιακή και offline προσέγγιση

6. Εξασφάλιση υπηρεσιών παράδοσης για απομακρυσμένους πελάτες

7. Εξασφάλιση ηλεκτρονικού καταστήματος παράλληλα με το φυσικό σας κατάστημα

8. Εξοπλισμός που απαιτείται για τη λειτουργία του καταστήματος

9. Προσωπικό/εργαζόμενοι

Το επιχειρηματικό σας σχέδιο καλύπτει τριετή περίοδο με αρχική περίοδο 3 μηνών για την έναρξη

λειτουργίας του καταστήματός σας!



Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079089

Ενότητα 3: Διαχείριση των χρηματοοικονομικών

Μέρος 3.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ "Πώς να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο 

προϋπολογισμού" (2)

Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις από την Ενότητα 3 δημιουργήστε το σχέδιο προϋπολογισμού σας.

 Βήμα 2 της ενότητας 3

Με βάση τις κύριες δραστηριότητες του επιχειρηματικού σας σχεδίου, πραγματοποιήστε έρευνα για όλα τα πιθανά έξοδα που

πρέπει να προβλεφθούν στον προϋπολογισμό σας. Επιλέξτε ποια από τα ακόλουθα έξοδα μπορεί να είναι σχετικά με την

επιχείρησή σας σύμφωνα με τη δραστηριότητα από το Βήμα 1:

Δραστηριότητα Τύπος εξόδων - υποδείξεις

Δημιουργία δικτύου τοπικών ΜμΕ που 

παράγουν βιολογικά τρόφιμα

Σκεφτείτε αν μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα σχετικά με

τα ονόματα των παραγωγών ή αν πρέπει να προσλάβετε εξωτερική εταιρεία

για να σας παράσχει αυτές τις πληροφορίες. Αν χρειαστεί να το αναθέσετε σε

εξωτερικούς συνεργάτες, τότε θα πρέπει να προϋπολογίσετε το ποσό αυτής

της υπηρεσίας.

Σύναψη συμβάσεων για κοινή συνεργασία 

με τις ΜμΕ για την αποκλειστική αγορά της 

παραγωγής τους σε συμφωνημένη τιμή

Ίσως χρειαστείτε έναν νομικό/δικηγόρο για να καταρτίσει ένα υπόδειγμα για

τις συμβάσεις που πρόκειται να συνάψετε με τους προμηθευτές σας.

Ενημερωθείτε σχετικά με την αμοιβή που θα πρέπει να καταβάλλεται για μια

τέτοια υπηρεσία.
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Ενότητα 3: Διαχείριση των χρηματοοικονομικών

Μέρος 3.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ "Πώς να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο 

προϋπολογισμού" (2)

Δραστηριότητα Τύπος εξόδων - υποδείξεις

Μίσθωση κατάλληλου χώρου για να 

στεγάσετε το κατάστημά σας

Πραγματοποιήστε μια έρευνα σχετικά με τους διαθέσιμους χώρους προς

ενοικίαση και συγκρίνετε τις τιμές. Μπορεί να επεξεργαστείτε τον

προϋπολογισμό σας με περισσότερα από ένα σενάρια και με βάση αυτά να

λάβετε απόφαση για το ποιος χώρος είναι κατάλληλος και προσιτός.

Εξετάστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των χώρων με βάση όχι

μόνο την τιμή ενοικίασης, αλλά λάβετε επίσης υπόψη την τοποθεσία, τον

αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή σε καθημερινή βάση,

τους τουρίστες κ.λπ.

Δημιουργία αρχικής λίστας με όλη την 

ποικιλία του καταστήματός σας

Καταγράψτε όλα τα αγαθά/προϊόντα που πρόκειται να διαθέσετε στο

κατάστημά σας. Συνδέστε τον κατάλογο με το δίκτυο που έχετε δημιουργήσει

και με τις επαφές που έχετε συνάψει. Καταγράψτε όλες τις τιμές ανά μονάδα

προϊόντος που έχετε διαπραγματευτεί με τους προμηθευτές σας.
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Ενότητα 3: Διαχείριση των χρηματοοικονομικών

Μέρος 3.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ "Πώς να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο 

προϋπολογισμού" (3)

Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις από την Ενότητα 3 δημιουργήστε το σχέδιο προϋπολογισμού σας.

 Βήμα 2 της ενότητας 3

Με βάση τις κύριες δραστηριότητες του επιχειρηματικού σας σχεδίου πραγματοποιήστε έρευνα για όλα τα πιθανά έξοδα που

πρέπει να προβλεφθούν στον προϋπολογισμό σας. Επιλέξτε ποια από τα παρακάτω έξοδα μπορεί να είναι σχετικά με την

επιχείρησή σας σύμφωνα με τη δραστηριότητα από το Βήμα 1:

Δραστηριότητα Τύπος εξόδων – υποδείξεις

Διαφήμιση του καταστήματος στους 

δυνητικούς πελάτες της περιοχής - ψηφιακή 

και offline προσέγγιση

Πραγματοποιήστε έρευνα σχετικά με το είδος της διαφήμισης που μπορεί να

δημιουργήσετε - ηλεκτρονική διαφήμιση, φυλλάδια, εκδήλωση για τα

εγκαίνια κ.λπ. Ελέγξτε τις τιμές για κάθε τύπο εμπορικής διαφήμισης.

Εξασφάλιση της υπηρεσίας παράδοσης για 

απομακρυσμένους πελάτες

Εξετάστε τη δυνατότητα παροχής πρόσθετων υπηρεσιών, όπως η παράδοση

στη διεύθυνση των πελατών. Σκεφτείτε τι είδους εξοπλισμό χρειάζεστε και

ποια θα είναι η τιμή για την απόκτησή του, π.χ. μηχανάκι, αυτοκίνητο,

minibus, ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή παραγγελιών από τους

πελάτες, τηλεφωνικές παραγγελίες κ.λπ.



Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079089

Ενότητα 3: Διαχείριση των χρηματοοικονομικών

Μέρος 3.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ "Πώς να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο 

προϋπολογισμού" (3)

Δραστηριότητα Τύπος εξόδων - υποδείξεις

Εξασφάλιση ηλεκτρονικού καταστήματος 

παράλληλα με το φυσικό σας κατάστημα

Εξετάστε το ενδεχόμενο δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος με το

μεγαλύτερο μέρος ή το σύνολο της γκάμας που θα πουλάτε. Ελέγξτε τις τιμές

για μια τέτοια πλατφόρμα. Ελέγξτε τις απαιτήσεις που θέτουν οι εθνικές

(φορολογικές) αρχές για τις πληρωμές που λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικών

παραγγελιών.

Εξοπλισμός που απαιτείται για τη 

λειτουργία του καταστήματος

Λαμβάνοντας υπόψη όλη την έρευνα από τις παραπάνω δραστηριότητες,

αποφασίστε και καταρτίστε έναν κατάλογο του εξοπλισμού που απαιτείται.

Αναλογιστείτε επίσης τον εξοπλισμό που απαιτείται στο φυσικό κατάστημά

σας. Ελέγξτε τις τιμές κάθε είδους που αναγράφεται στον κατάλογό σας.
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Ενότητα 3: Διαχείριση των χρηματοοικονομικών

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μέρος 3.1 Πώς να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο 

προϋπολογισμού: (4)

 Βήμα 3 της ενότητας 3 Αξιολόγηση του είδους του κόστους

Με βάση τα προηγούμενα βήματα, ομαδοποιήστε όλα τα έξοδα σε συγκεκριμένες κατηγορίες: 1. Με βάση το χρόνο

(μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα)- 2. το είδος του κόστους (βλέπε μέρος 2.1. (6)) - Επενδυτικό κόστος- Σταθερό κόστος-

Μεταβλητές

Το επιχειρηματικό σας σχέδιο καλύπτει συνήθως περίοδο 3 ετών, επομένως πρέπει να υπολογίσετε τον προϋπολογισμό σας

για τουλάχιστον 3 έτη, ήτοι 12 μήνες σε κάθε έτος. Το πιο εύχρηστο και φθηνό εργαλείο για αυτό το σκοπό είναι η χρήση του

προγράμματος Excel.
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Ενότητα 3: Διαχείριση των χρηματοοικονομικών

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μέρος 3.1 Πώς να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο 

προϋπολογισμού: (4)

Το υπάρχον σχέδιο προϋπολογισμού σας μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Αγροτικό κατάστημα του Paul
Σχέδιο προϋπολογισμού

ΕΞΟΔΑ

Δραστηριότητα σύμφωνα με το 
Επιχειρηματικό σχέδιο

Περιγραφή των δαπανών Είδος κόστους
Αριθμός 

μονάδων/
ποσότητα

Τύπος 
μονάδων

Κόστος 
ανά 

μονάδα

Συνολικό 
ποσό

Διαφήμιση του καταστήματος στους 
δυνητικούς πελάτες της περιοχής -
ψηφιακή και offline προσέγγιση

Εκτύπωση φυλλαδίων βραχυπρόθεσμο
Σταθερό 
κόστος

Εξασφάλιση της υπηρεσίας 
παράδοσης για απομακρυσμένους 
πελάτες 

Δημιουργία ιστοσελίδας για 
ηλεκτρονικές αγορές - εξωτερική 
υπηρεσία

βραχυπρόθεσμο
Επενδυτικό 
κόστος

Εξασφάλιση υπηρεσίας παράδοσης 
για απομακρυσμένους πελάτες / 
Εξασφάλιση ηλεκτρονικού 
καταστήματος παράλληλα με το 
φυσικό σας κατάστημα 

Αγορά σκούτερ για υπηρεσία 
παράδοσης (leasing)

μακροπρόθεσμo
Επενδυτικό
κόστος

Συνολικό ποσό των εξόδων
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Ενότητα 3: Διαχείριση των χρηματοοικονομικών

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μέρος 3.1 Πώς να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο 

προϋπολογισμού: (5)

 Βήμα 4 της ενότητας 3 Καθορισμός των μονάδων και των ποσοτήτων

Με βάση την αξιολόγηση που έχετε πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής, ορίστε τις εκτιμώμενες μονάδες και ποσότητες.

 Βήμα 5 της ενότητας 3 Εκτίμηση του κόστους, έρευνα και προϋπολογισμός ρεαλιστικών ταμειακών ροών

Με την εκτέλεση όλων των παραπάνω βημάτων μπορείτε να προσεγγίσετε τις τιμές κάθε κόστους ανά κατηγορία, ανά μονάδα

και ανά ποσότητα που έχετε ήδη ορίσει. Μην ξεχάσετε να λάβετε υπόψη σας τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές που

θα πρέπει να πληρώσετε όταν η επιχείρησή σας τεθεί σε λειτουργία!

Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα 4 και 5, το σχέδιο προϋπολογισμού σας θα πρέπει να έχει αριθμούς και τιμές στο στάδιο

αυτό:
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Ενότητα 3: Διαχείριση των χρηματοοικονομικών

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μέρος 3.1 Πώς να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο 

προϋπολογισμού: (5)

Αγροτικό κατάστημα του Paul
Σχέδιο προϋπολογισμού

ΕΞΟΔΑ

Δραστηριότητα σύμφωνα με το 
Επιχειρηματικό σχέδιο

Περιγραφή των δαπανών Είδος κόστους
Αριθμός 

μονάδων/
ποσότητα

Τύπος 
μονάδων

Κόστος 
ανά 

μονάδα

Συνολικό 
ποσό

Διαφήμιση του καταστήματος στους 
δυνητικούς πελάτες της περιοχής -
ψηφιακή και offline προσέγγιση

Εκτύπωση φυλλαδίων βραχυπρόθεσμο
Σταθερό 
κόστος

1000 Αριθμός 
φυλλαδίων

€ 1.00 € 1 000.00

Εξασφάλιση της υπηρεσίας παράδοσης 
για απομακρυσμένους πελάτες 

Δημιουργία ιστοσελίδας για 
ηλεκτρονικές αγορές - εξωτερική 
υπηρεσία

βραχυπρόθεσμο
Επενδυτικό 
κόστος

1 Ιστοσελίδα € 2 000.00 € 2 000.00

Εξασφάλιση υπηρεσίας παράδοσης για 
απομακρυσμένους πελάτες / 
Εξασφάλιση ηλεκτρονικού 
καταστήματος παράλληλα με το 
φυσικό σας κατάστημα 

Αγορά σκούτερ για υπηρεσία 
παράδοσης (leasing)

μακροπρόθεσμo
Επενδυτικό
κόστος

1

Σκούτερ

€ 4 000.00 € 4 000.00

Συνολικό ποσό των εξόδων € 7 000.00
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Ενότητα 3: Διαχείριση των χρηματοοικονομικών

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μέρος 3.1 Πώς να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο 

προϋπολογισμού: (6)

 Βήμα 6 της μονάδας 3 Πρόβλεψη των εσόδων

Αφού ολοκληρώσετε την αξιολόγηση, την κατηγοριοποίηση και την πρόβλεψη του κόστους, στη συνέχεια μπορείτε να

αξιολογήσετε και να προβλέψετε τα έσοδά σας. Η προσέγγιση για την πρόβλεψη των εσόδων θα πρέπει επίσης να λαμβάνει

υπόψη τις ίδιες παραμέτρους όπως και για το κόστος - χρόνος, κατηγορία, μονάδες, ποσότητες.

Τα έσοδά σας στο σχέδιο προϋπολογισμού μπορεί να μοιάζουν κάπως έτσι:

Αγροτικό κατάστημα του Paul
Σχέδιο προϋπολογισμού

ΕΣΟΔΑ

Δραστηριότητα σύμφωνα με το 
Επιχειρηματικό σχέδιο

Περιγραφή των εσόδων Τύπος εισοδήματος
Αριθμός 

μονάδων/
ποσότητα

Τύπος 
μονάδων

Πωλήσεις 
ανά 

μονάδα

Συνολικό 
ποσό (ανά 

έτος)

Πωλήσεις βιολογικών προϊόντων

θα μπορούσατε να έχετε μια 
ξεχωριστή σειρά για κάθε 

ομάδα προϊόντων (ποικιλία)
βραχυπρόθεσμο

μηνιαία 
πρόβλεψη

12
μήνας

Πρόσθετες υπηρεσίες - παράδοση 
παραγγελιών 

Πληρωμένη παράδοση στη 
διεύθυνση των πελατών

βραχυπρόθεσμο
μηνιαία 
πρόβλεψη

12
μήνας

Πωλήσεις βιολογικών καλλυντικών

θα μπορούσατε να έχετε μια 
ξεχωριστή σειρά για κάθε 

ομάδα προϊόντων (ποικιλία)
βραχυπρόθεσμο

μηνιαία 
πρόβλεψη

12
μήνας

Συνολικό ποσό εσόδων
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Ενότητα 3: Διαχείριση των χρηματοοικονομικών

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μέρος 3.2 Προϋπολογισμός (1):

Αφού ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό του προϋπολογισμού και τα βήματα του μέρους

3.1., μπορείτε να ορίσετε και να υπολογίσετε τον προϋπολογισμό για τις επιχειρηματικές

σας δραστηριότητες. (δείτε την υποενότητα 3, μέρος 3.2 και εκτελέστε τα βήματα)

Ορίστε τις τιμές - με βάση την έρευνά σας και τις συλλεγμένες προσφορές και τιμές ορίστε το

ποσό στο σχέδιο προϋπολογισμού σας.

Ορίστε το χρονοδιάγραμμα - π.χ. περίοδος 3 ετών, υπολογισμοί με βάση την πρόβλεψη για

κάθε έτος

Εξετάστε τη φορολογία και τις κοινωνικές ασφαλίσεις όσον αφορά την κατάρτιση του

προϋπολογισμού (θέμα συγκεκριμένο για κάθε χώρα) - δείτε την υποενότητα 4, μέρος 4.2

της Ενότητας «Χρηματοοικονομικές δεξιότητες".

Με βάση το σχέδιο προϋπολογισμού σας, ο προϋπολογισμός σας θα μπορούσε να έχει την

ακόλουθη δομή:
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Ενότητα 3: Διαχείριση των χρηματοοικονομικών

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μέρος 3.2 Προϋπολογισμός (2):

Αγροτικό κατάστημα του Paul
Προϋπολογισμός Επιδόσεων 

Έτος 2022 Ιαν - Ιούνιος
ΕΞΟΔΑ

Δραστηριότητα σύμφωνα με το 
Επιχειρηματικό σχέδιο

Περιγραφή των εξόδων Είδος κόστους
Αριθμός 

μονάδων/
ποσότητα

Τύπος μονάδων
Κόστος ανά 

μονάδα
Συνολικό ποσό

Διαφήμιση του καταστήματος στους δυνητικούς 
πελάτες της περιοχής - ψηφιακή και offline
προσέγγιση

Εκτύπωση φυλλαδίων βραχυπρόθεσμο Σταθερό κόστος 1000 Αριθμός 
φυλλαδίων

€ 1.00 € 1 000.00

Εξασφάλιση της υπηρεσίας παράδοσης για 
απομακρυσμένους πελάτες 

Δημιουργία ιστοσελίδας για ηλεκτρονικές 
αγορές - εξωτερική υπηρεσία

βραχυπρόθεσμο Επενδυτικό κόστος 1 Ιστοσελίδα € 2 000.00 € 2 000.00

Εξασφάλιση υπηρεσίας παράδοσης για 
απομακρυσμένους πελάτες / Εξασφάλιση 
ηλεκτρονικού καταστήματος παράλληλα με το 
φυσικό σας κατάστημα 

Αγορά σκούτερ για υπηρεσία παράδοσης 
(leasing)

μακροπρόθεσμo Επενδυτικό κόστος 1

Σκούτερ

€ 4 000.00 € 4 000.00

Μισθοί και κοινωνικές ασφαλίσεις Αποδοχές του προσληφθέντος προσωπικού βραχυπρόθεσμο Μεταβλητό 12 Μήνας € 4 000.00 € 48 000.00
Συνολικό ποσό του κόστους € 55 000.00

ΕΣΟΔΑ

Δραστηριότητα σύμφωνα με το 
Επιχειρηματικό σχέδιο

Περιγραφή των εσόδων Τύπος εισοδήματος
Αριθμός 

μονάδων/
ποσότητα

Τύπος μονάδων
Πωλήσεις ανά 

μονάδα Συνολικό ποσό

Πωλήσεις βιολογικών προϊόντων

θα μπορούσατε να έχετε μια ξεχωριστή 
σειρά για κάθε ομάδα προϊόντων 

(ποικιλία)
βραχυπρόθεσμο

μηνιαία 
πρόβλεψη

12
μήνας

€ 3 000.00 € 36 000.00

Πρόσθετες υπηρεσίες - παράδοση παραγγελιών 
Πληρωμένη παράδοση στη διεύθυνση των 
πελατών

βραχυπρόθεσμο
μηνιαία 
πρόβλεψη

12
μήνας

€ 200.00 € 2 400.00

Πωλήσεις βιολογικών καλλυντικών

θα μπορούσατε να έχετε μια ξεχωριστή 
σειρά για κάθε ομάδα προϊόντων 

(ποικιλία)
βραχυπρόθεσμο

μηνιαία 
πρόβλεψη

12
μήνας

€ 1 000.00 € 12 000.00

Συνολικό ποσό εσόδων € 50 400.00

Κέρδος (Ζημίες) -€ 4 600.00
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Ενότητα 3: Διαχείριση των χρηματοοικονομικών

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μέρος 3.2 Προϋπολογισμός (3):

Εφόσον είστε έτοιμοι με τον προϋπολογισμό σας, μπορείτε να ελέγξετε την πρόβλεψη των εργασιών σας - κέρδη ή

ζημίες, και αν χρειάζεται να αναζητήσετε πρόσθετη χρηματοδότηση (π.χ. δάνεια) ή/και να αποφασίσετε να αυξήσετε τις

τιμές μονάδας για τις πωλήσεις των προϊόντων ή/και να αναζητήσετε βελτιστοποίηση του κόστους.

Η ύπαρξη ενός κατάλληλου εργαλείου με αρκετά λεπτομερή δεδομένα όσον αφορά τις μονάδες, το είδος του κόστους

και τις τιμές μονάδας μπορεί να σας επιτρέψει να υπολογίσετε διαφορετικά σενάρια για την επιχείρησή σας, δηλαδή

απαισιόδοξα, αισιόδοξα και ρεαλιστικά. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε 3 τύπους σεναρίων και κάντε την πρόβλεψη με

διάφορες τιμές, μονάδες, προϊόντα κ.λπ. Όσο πιο λεπτομερής είναι ο προϋπολογισμός, τόσο πιο εύκολη θα είναι η

διαχείριση της επιχείρησής σας.

Δημιουργήστε την πρόβλεψη με βάση το πλαίσιο και τα δεδομένα που έχετε συλλέξει μέχρι στιγμής για τα επόμενα 2

χρόνια του σχεδίου σας!

Κάντε μια έρευνα σχετικά με τον πληθωρισμό ανά έτος μέχρι στιγμής στη χώρα σας και λάβετε τον υπόψη σας κατά τον

υπολογισμό των επόμενων 2 ετών στον προϋπολογισμό σας.

Σκεφτείτε ποιες από τις αρχικές δαπάνες δεν θα ισχύουν για τα επόμενα 2 χρόνια (π.χ. η εκπόνηση της ιστοσελίδας θα

είναι εφάπαξ επένδυση και για τα επόμενα 2 χρόνια θα πρέπει να υπολογίσετε μόνο την υπηρεσία φιλοξενίας

ιστοσελίδων). Εξετάστε τα μέσα που έχετε επιλέξει για την αγορά ή την ενοικίαση εξοπλισμού. Εάν προχωρήσετε στην

αγορά του καταβάλλοντας το συνολικό ποσό, θα έχετε αυτό το κόστος μόνο κατά το πρώτο έτος. Αν επιλέξετε να τον

μισθώσετε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η μηνιαία πληρωμή για την περίοδο της σύμβασης μίσθωσης.
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Ενότητα 4: Παρακολούθηση της Επίδοσης

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μέρος 4.1 Παρατηρώντας τη διαχείριση των ταμειακών ροών (1):

Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις από την Ενότητα 4, παρακολουθήστε τις επιδόσεις του καταστήματός σας που

παρέχει βιολογικά τρόφιμα.

Κύρια έγγραφα που πρέπει να παρακολουθείτε:

Το επιχειρηματικό σχέδιο

Το σχέδιο προϋπολογισμού

Τις τρέχουσες οικονομικές και λογιστικές εκθέσεις (για συγκεκριμένη περίοδο)

Συλλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία/έγγραφα/αρχεία για διάστημα 6 μηνών:

ποσό εσόδων για τη συγκεκριμένη περίοδο - ανά είδος προϊόντος, ανά τιμή μονάδας

ποσό εξόδων για τη συγκεκριμένη περίοδο - ανά είδος κόστους, ανά τιμή μονάδας

 Διαθέσιμα μετρητά σε τραπεζικούς λογαριασμούς και μικροποσά

 Απαιτήσεις - βραχυπρόθεσμες - πωλήσεις που δεν έχουν πληρωθεί ακόμη από τους πελάτες σας,

κατάλογος τιμολογίων/αποδείξεων

 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές - βραχυπρόθεσμες - προμήθειες που δεν έχουν ακόμη πληρωθεί στους

προμηθευτές σας, κατάλογος τιμολογίων/αποδείξεων

Δείτε το παράδειγμα της πραγματικής αναφοράς επιδόσεων στον προϋπολογισμό:
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Ενότητα 4: Παρακολούθηση της Επίδοσης

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μέρος 4.1 Παρατηρώντας τη διαχείριση των ταμειακών ροών (2):

Αγροτικό κατάστημα του Paul
Προϋπολογισμός Επιδόσεων 

Έτος 2022 Ιαν - Ιούνιος

ΕΞΟΔΑ

Δραστηριότητα σύμφωνα με το Επιχειρηματικό 
σχέδιο

Περιγραφή των εξόδων Είδος κόστους
Αριθμός μονάδων/

ποσότητα
Τύπος 

μονάδων
Κόστος ανά 

μονάδα
Συνολικό 

ποσό

Διαφήμιση του καταστήματος στους δυνητικούς 
πελάτες της περιοχής - ψηφιακή και offline
προσέγγιση

Εκτύπωση φυλλαδίων βραχυπρόθεσμο Σταθερό κόστος 800 Αριθμός 
φυλλαδίων

€ 0.90 € 720.00

Εξασφάλιση της υπηρεσίας παράδοσης για 
απομακρυσμένους πελάτες 

Δημιουργία ιστοσελίδας για ηλεκτρονικές 
αγορές - εξωτερική υπηρεσία

βραχυπρόθεσμο Επενδυτικό κόστος 1 Ιστοσελίδα € 2 000.00 € 2 000.00

Εξασφάλιση υπηρεσίας παράδοσης για 
απομακρυσμένους πελάτες / Εξασφάλιση 
ηλεκτρονικού καταστήματος παράλληλα με το 
φυσικό σας κατάστημα 

Αγορά σκούτερ για υπηρεσία παράδοσης 
(leasing)

μακροπρόθεσμo Επενδυτικό κόστος 6

Σκούτερ

€ 4 000.00 € 24 000.00

Μισθοί και κοινωνικές ασφαλίσεις
Αποδοχές του προσληφθέντος
προσωπικού

βραχυπρόθεσμο Μεταβλητό 6
Μήνας

€ 380.00 € 2 280.00

Συνολικό ποσό του κόστους € 29 000.00

ΕΣΟΔΑ

Δραστηριότητα σύμφωνα με το 
Επιχειρηματικό σχέδιο

Περιγραφή των εσόδων Τύπος εισοδήματος
Αριθμός μονάδων/

ποσότητα
Τύπος 

μονάδων
Πωλήσεις 

ανά μονάδα
Συνολικό 

ποσό

Πωλήσεις βιολογικών προϊόντων Προϊόν 1 
βραχυπρόθεσμο

πραγματικό μηνιαίο 
εισόδημα

6
Μήνας

€ 1 200.00 € 7 200.00

Πωλήσεις βιολογικών προϊόντων Προϊόν 2
βραχυπρόθεσμο

πραγματικό μηνιαίο 
εισόδημα

6
Μήνας

€ 840.00 € 5 040.00

Πρόσθετες υπηρεσίες - παράδοση παραγγελιών 
Πληρωμένη παράδοση 
στη διεύθυνση των πελατών

βραχυπρόθεσμο
πραγματικό μηνιαίο 
εισόδημα

6
Μήνας

€ 180.00 € 1 080.00

Πωλήσεις βιολογικών καλλυντικών Προϊόν 1 
βραχυπρόθεσμο

πραγματικό μηνιαίο 
εισόδημα

6
Μήνας

€ 800.00 € 4 800.00

Συνολικό ποσό εσόδων € 18 120.00

ΚΕΡΔΟΣ (ΖΗΜΙΕΣ) -€ 10 880.00

Ταμειακά διαθέσιμα και τραπεζικός λογαριασμός € 2 500.00

Απαιτήσεις € 1 200.00

Υποχρεώσεις έναντι προμηθευτών € 2 500.00

Καθαρές ταμειακές ροές (μετρητά + απαιτήσεις - υποχρεώσεις) € 1 200.00
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Ενότητα 4: Παρακολούθηση της Επίδοσης

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μέρος 4.1 Παρατηρώντας τη διαχείριση των ταμειακών ροών (3):

Επανεξετάστε τα δεδομένα του σχεδίου προϋπολογισμού σε ετήσια βάση και αναφερθείτε στους αριθμούς που

επιτεύχθηκαν σε 6μηνιαία βάση.

Αποφασίστε αν έχετε επιτύχει αυτό που έχει προγραμματιστεί όσον αφορά τον αριθμό των πωληθέντων προϊόντων, το

συνολικό ποσό των εσόδων που παρήχθησαν, το συνολικό ποσό των εξόδων που καταβλήθηκαν.

Με βάση τον έλεγχο που πραγματοποιήσατε, αναθεωρήστε το σχέδιο προϋπολογισμού σας για τους επόμενους έξι μήνες.

Εξετάστε αν χρειάζεται να αναθεωρήσετε την ποικιλία των προϊόντων σας προκειμένου να βελτιστοποιήσετε τις πωλήσεις.

Αναλύστε τις προτιμήσεις των πελατών σχετικά με την ποικιλία που πωλείτε.

Επανεξετάστε ποια προϊόντα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και ποια τη μικρότερη. Μπορεί να επανεξετάσετε τις προμήθειες

που αγοράζετε με βάση τα δεδομένα και τα αριθμητικά στοιχεία που λαμβάνετε από τη διαδικασία παρακολούθησης.

Μελετώντας τα αριθµητικά στοιχεία της έκθεσης πραγµατικών επιδόσεων, θα µπορούσατε να λάβετε τις δέουσες αποφάσεις

σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας και το είδος των δραστηριοτήτων που ενδείκνυνται για τη

δηµιουργία βιώσιµου εισοδήµατος.

Τα αριθμητικά στοιχεία της ταμειακής σας ροής μπορούν να σας δώσουν έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με το πώς να

προχωρήσετε με τις προμήθειες, αν πρέπει να περικόψετε κάποια έξοδα για μια συγκεκριμένη περίοδο, πώς να προσεγγίσετε

τους πελάτες με καθυστερημένες πληρωμές κ.λπ. Είναι ζωτικής σημασίας να παρακολουθείτε τις πραγματικές επιδόσεις, καθώς

σας παρέχουν τη δυνατότητα να λαμβάνετε αποφάσεις με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο!

Όσο πιο συχνά και όσο πιο λεπτομερώς ελέγχετε τον προϋπολογισμό σας, τόσο καλύτερα θα μπορείτε να διαχειρίζεστε την

επιχείρησή σας.
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Συμπληρωματικό υλικό

5 Τρόποι Να Βελτιω ́σετε Την Ρευστότητα Της Επιχει ́ρησης Σας

https://www.youtube.com/watch?v=AUMInjjmOPk

https://www.youtube.com/watch?v=AUMInjjmOPk

