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Εκπόνηση Επενδυτικού Σχεδίου (Business Plan) υποκαταστήματος
Σούπερ Μάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ, στη Σίφνο

Η παρούσα εργασία εξετάζει την εκπόνηση ενός επενδυτικού σχεδίου για τη
δημιουργία ενός υποκαταστήματος Σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτη στο νησί της Σίφνου.
Αφορμή στάθηκε το γεγονός πως ο κλάδος των τροφίμων και των Σούπερ Μάρκετ
στάθηκε αρκετά ανθεκτικός στη περίοδο της κρίσης. Αναλυτικά παρουσιάζουμε όλα
τα κόστη, σταθερά, μεταβλητά, μισθούς και προσωπικό, κάνουμε υποθέσεις για τα
έσοδα που θα έχουμε βάση μεριδίων αγοράς και πληθυσμού του νησιού, καθώς και
όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες, παραγγελίες, δρομολόγια για τη σωστή
και εύρυθμη λειτουργία του. Αναλύουμε επίσης και ένα εναλλακτικό σενάριο όπου
δανειζόμαστε για να χτίσουμε από την αρχή το κατάστημα μας. Βλέπουμε πως ακόμα
και από το πρώτο χρόνο λειτουργίας η επένδυση μας σημειώνει κέρδη. Επίσης
πραγματοποιούμε ανάλυση ευαισθησίας παραμετροποιώντας κάποιες μεταβλητές
εσόδων και κόστους. Τέλος δίνοντας έμφαση στους σημαντικότερους κινδύνους που
θα αντιμετωπίσει μια τέτοια επένδυση παραθέτουμε και μια ανάλυση κινδύνου
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Abstract

Ioannis Kavouras
Feasibility study on business plan of a branch store SKLAVENITIS
in Sifnos island.
The study illustrates the prospect of invest in the field of food trade. We are planning
to construct a branch store of SKLAVENITIS business in Sifnos. The occasion was
the fact that the food industry and supermarkets proved quite resistant to the crisis
period. Our analysis represents all the costs, fixed, variable, wages for the staff, we
also make assumptions for the revenues that we expect based on the market shares
and the population of the island. We also represent all the necessary procedures such
as, orders and schedules for the proper and orderly operation. We analyze an
alternative scenario in which we take a loan in order to build our own store. We can
see that even from the first year our investment makes profit. At the end of our
project, we parameterize variables of revenues and costs via sensitivity analysis and
finally we emphasize at the major risks that such a project could face through a risk
analysis.
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Κεφάλαιο 1ο
Εισαγωγικά Στοιχεία για το Κλάδο των Σούπερ Μάρκετ
Αρχικά οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ δεν είχαν τη μορφή και οργάνωση που
παρουσιάζουν σήμερα. Στη δεκαετία του 1970 έκαναν την εμφάνιση τους στην
Ελλάδα τα πρώτα καταστήματα του κλάδου, τα οποία κάλυπταν βασικές ανάγκες των
καταναλωτών κυρίως σε είδη τροφίμων και ποτών, καθώς και σε προϊόντα οικιακής
χρήσης (χαρτικά, απορρυπαντικά κ.α.).
Σταδιακά κατά τα επόμενα χρόνια, οι εν λόγω επιχειρήσεις διεύρυναν την γκάμα των
προϊόντων τους σε είδη όπως γυαλικά και είδη εστίασης, προϊόντα προσωπικής
περιποίησης, φρέσκα τρόφιμα (κρέατα, ψάρια, φρούτα, λαχανικά κλπ). Σήμερα οι
επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ διαθέτουν μια ευρύτατη γκάμα προϊόντων, δεδομένης
της επιφάνειας (εμβαδόν) του εκάστοτε καταστήματος, σε μια προσπάθεια να
καλύψουν κατά το μέγιστο δυνατόν τις αγορές κάθε καταναλωτή. Υπογραμμίζεται ότι
δεν υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να ορίζει ένα κατάστημα ως «σούπερ
μάρκετ». Άτυπα ο όρος αυτός αναφέρεται σε καταστήματα κυρίως τροφίμων, με
χώρο πώλησης πάνω από 200 τ. μ., με δύο τουλάχιστον ταμειακές μηχανές. Σαν
«υπερμάρκετ» ορίζονται τα καταστήματα που διαθέτουν χώρο πώλησης άνω των
2.500 τ. μ.
Τα τετραγωνικά μέτρα δεν αποτελούν τη μόνη παράμετρο βάσει της οποίας ένα
κατάστημα μπορεί να χαρακτηριστεί σαν σούπερ μάρκετ. Η ποικιλία των
εμπορευμάτων που διαθέτει, καθώς και ο τόπος εγκατάστασης του αποτελούν
επιπρόσθετους παράγοντες προσδιορισμού. Για παράδειγμα, ένα κατάστημα που
λειτουργεί στην επαρχία και διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων, μπορεί να
χαρακτηριστεί σαν σούπερ μάρκετ, έστω και αν δεν πληροί τις προαναφερόμενες
προϋποθέσεις τετραγωνικών μέτρων. Επίσης, το σούπερ μάρκετ ορίζεται διαφορετικά
και από χώρα σε χώρα. Έτσι, σε άλλες χώρες σαν σούπερ μάρκετ μπορεί να
χαρακτηριστεί ένα κατάστημα το οποίο έχει τουλάχιστον 400 τ.μ. επιφάνεια πώλησης
και διαθέτει τρεις ταμειακές μηχανές και άνω.
Στη περίοδο της κρίσης την τελευταία διετία στη χώρα μας ο κλάδος των σούπερ
μάρκετ έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτικός παρά τη γενικότερη πτωτική τάση της
κατανάλωσης σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Hellastat ΑΕ. Μάλιστα η
αξία της αγοράς εμφάνισε ήπια άνοδο της τάξης του 2,8% το 2011. Το γεγονός αυτό
οφείλεται, σύμφωνα με την Hellastat, κυρίως στην ανάπτυξη των δικτύων των
μεγάλων αλυσίδων, οι οποίες εκμεταλλεύθηκαν το κενό που άφησαν οι εταιρείες που
αποχώρησαν (ΑΤΛΑΝΤΙΚ και ALDI), ενώ ενίσχυσαν περαιτέρω τη θέση τους έναντι
των μικρών ανεξάρτητων σημείων πώλησης.
Η ανθεκτικότητα του τομέα των σούπερ μάρκετ αντανακλάται και στον αντίστοιχο
δείκτη όγκου της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011, ο οποίος κατέγραψε πτώση 3,5%, σε
αντίθεση με το σύνολο του λιανικού εμπορίου του οποίου η αντίστοιχη μείωση
διαμορφώθηκε σε 10,2%. Επίσης, τους πρώτους 10 μήνες του 2012 ο εν λόγω δείκτης
μειώθηκε περαιτέρω κατά 7,7%, έναντι 12,2% στο σύνολο του εμπορίου.
Σημαντικότερη εξέλιξη για την αγορά κατά το 2012 στάθηκε έξοδος του γαλλικού
Ομίλου Carrefour ενώ η Μαρινόπουλος ΑΕ ανέλαβε αρμοδιότητες master franchise
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην περιοχή των Βαλκανίων. Οι εταιρείες του κλάδου
αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως μειωμένη ρευστότητα, αυξημένους συντελεστές
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ΦΠΑ σε τρόφιμα και αναψυκτικά και υψηλά κόστη για την ανάπτυξη των δικτύων
τους.
Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 132 επιχειρήσεων.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών των σούπερ μάρκετ του δείγματος το 2011 αυξήθηκε
κατά 2,8%, στα 10,28 δισ. ευρώ. Τα συνολικά κέρδη προ τόκων φόρων και
αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) κατέγραψαν μείωση κατά 22,5%, στα 197 εκατ. ευρώ ενώ το
δείγμα εμφάνισε για πρώτη φορά προ φόρων ζημιές 190 εκατ. ευρώ από κέρδη 27
εκατ. ευρώ το 2010. Η μέση υποχώρηση κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) ανά εταιρεία
σχηματίστηκε σε -26,7% έναντι του συνόλου της ελληνικής οικονομίας (-15,4%).
Λόγω του τιμολογιακού ανταγωνισμού, το περιθώριο μικτών κερδών υποχώρησε
κατά 1 μονάδα σε 19,3%, συμπαρασύροντας –σε συνδυασμό με την αύξηση των
εξόδων διάθεσης – τα περιθώρια κερδών προ φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) και
τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα (2,9% και 0,3%
αντίστοιχα).
Ακολουθεί ένας συγκριτικός πίνακας των ετών 2009 και 2010 για τα οικονομικά
μεγέθη 79 σούπερ μάρκετ.
Μεγέθη
Κύκλος εργασιών
Μεικτό κέρδος

2010
9.608.216.181,00 €
1.931.094.839,00 €

Κέρδη προ φόρων
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων
Σύνολο υποχρεώσεων
Περιθώριο καθαρού κέρδους
Περιθώριο μεικτού κέρδους
Σχέση ξένων / ίδια κεφάλαια

27.016.101,00 €
1.146.456.032,00 €
4.114.727.255,00 €
0,28%
20,10%
3,59%

2009
9.488.188.661,00 €
1.918.869.884,00 €
145.328.473,00
€
1.165.983.211,00 €
3.740.719.798,00 €
1,53%
20,22%
3,21%

Δ
2010/2009(%)
1,27%
0,64%
-81,41%
-1,67%
10,00%
-81,70%
-0,59%
11,84%

Νομοθετικό Πλαίσιο Ίδρυσης Σούπερ Μάρκετ
Τα τελευταία έτη δεν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο για την
ίδρυση και λειτουργία των σούπερ μάρκετ. Ο νόμος 2323/1995,που ισχύει σήμερα,
αναφέρεται στο άρθρο 10 στην ίδρυση «υπεραγορών λιανικού εμπορίου»,
συγκεκριμένα προβλέπει τα εξής:
1)Για την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου απαιτείται άδεια από το νομαρχιακό
συμβούλιο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μετά από γνώμη της
αντίστοιχης οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής και του οικείου οργανισμού
τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν η επιφάνεια πωλήσεων είναι:
α) άνω των 600 τ. μ. στα νησιά Χίος, Λέσβος, Σάμος, Λήμνος, Σύρος, Ζάκυνθος,
Κεφαλονιά και Λευκάδα,
β) άνω των 200 τ. μ. στα υπόλοιπα νησιά,
γ) άνω των 1.000 τ. μ. σε δήμους με πληθυσμό κάτω των 30.000 κατοίκων, εφόσον η
υπεραγορά βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 10 χιλιόμετρα από το κέντρο του δήμου με
το μεγαλύτερο πληθυσμό.
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Για το πληθυσμιακό όριο λαμβάνεται υπόψη η τελευταία κάθε φορά απογραφή.
Στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί.
2) Για την έκδοση άδειας λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
α) Οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για την περιοχή ως σύνολο και ιδίως η
εναρμόνιση προς το συνολικό πρόγραμμα ανάπτυξης μιας περιοχής, οι επιπτώσεις
στον ανταγωνισμό και στην αγροτική οικονομία της περιοχής.
β) Ο κίνδυνος διαρροής εισοδήματος από την περιοχή για την οποία ζητείται η άδεια,
σε συνδυασμό με την ανάγκη συγκράτησης του πληθυσμού σε αυτήν.
γ) Η εξυπηρέτηση των καταναλωτών και ιδίως η επίδραση στο επίπεδο τιμών της
περιοχής, η διασφάλιση του κανονικού εφοδιασμού των καταναλωτών, η
ανταπόκριση στις ανάγκες και συνήθειες των καταναλωτών, η δυνατότητα της
πρόσβασης στη μονάδα με διάφορα μεταφορικά μέσα και κυρίως με μέσα μαζικής
μεταφοράς.
δ) Ο χωροταξικός σχεδιασμός και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και ιδίως η
εναρμόνιση του όγκου και του τύπου της μονάδας προς το φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον της περιοχής, η ύπαρξη οδικού δικτύου και λοιπών έργων υποδομής, η
επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις μετακινήσεις.
ε) Οι επιπτώσεις στην απασχόληση, η συμβολή στη διατήρηση ή αύξηση των θέσεων
εργασίας στην περιοχή, η συμβολή στη σταθερότητα και την ποιότητα των θέσεων
εργασίας.
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Κεφάλαιο 2Ο
I.

Το Νησί

Η Σίφνος είναι ένα νησί μεσαίου μεγέθους στις Δυτικές Κυκλάδες, νότια της Σερίφου
και δυτικά της Πάρου. Απέχει από το λιμάνι του Πειραιά περίπου 130 χιλιόμετρα ή
78 ναυτικά μίλια και είναι η μόνη απ’ ευθείας σύνδεση με την Αθήνα, καθώς δεν
υπάρχει αεροδρόμιο, ούτε και ακτοπλοϊκές συνδέσεις από λιμάνια του Λαυρίου και
της Ραφήνας. Έχει έκταση 73.942 τετραγωνικών χιλιομέτρων με μήκος 15 και πλάτος
7,5 χιλιόμετρα. Το σχήμα του νησιού μοιάζει με ορθογώνιο τρίγωνο και έχει περίπου
3.500 μόνιμους κατοίκους με αυξανόμενη τάση την προηγούμενη δεκαετία 2000 2010. Τη περίοδο του Πάσχα οι κάτοικοι φτάνουν τους 6.000 με 8.000, ενώ τη
περίοδο του καλοκαιριού με την έντονη τουριστική κίνηση και τα συχνότερα
δρομολόγια από και προς Πειραιά ο αριθμός των κατοίκων και των παραθεριστών
φτάνει τις 25.000 με 30.000 ενώ έχουν υπάρξει και χρονιές με 35.000 άτομα. Θα
πρέπει να σημειώσουμε πως το 80% των τουριστών είναι Έλληνες που είτε μένουν σε
δικά τους εξοχικά ή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία. Το 80% των κατοίκων
μένουν στα παρακάτω χωριά, Απολλωνία (πρωτεύουσα), Αρτεμώνας, Πετάλι,
Εξάμπελα και Κάστρο, όλα είναι σε μια ακτίνα 5-6 χιλιομέτρων και βέβαια στο
λιμάνι Καμάρες, 8 χιλιόμετρα από τη πρωτεύουσα. Τα υπόλοιπα χωριά, (Βαθύ,
Πλατύς Γιαλός, Φάρος, Χερόνησος, Χρυσοπηγή) είναι παραλιακά, λίγο πιο μακριά
από την «κεντρική» Σίφνο 10 με 15 χιλιόμετρα μακριά έχοντας όμως πολύ μικρό
αριθμό κατοίκων.
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II.

Η Αγορά

Ας δούμε τώρα πως αυτοί οι μόνιμοι κάτοικοι μεταφράζονται σε πελάτες στα ήδη
υπάρχοντα καταστήματα του νησιού :





III.

3.500 μόνιμοι κάτοικοι περίπου.
875 οικογένειες (4 μέλη μέσος όρος).
επισκέψεις ανά εβδομάδα (λίγο πάνω από 3 επισκέψεις την εβδομάδα
ενός μέλους, μέσο όρο).
467 πελάτες την ημέρα

Ο Ανταγωνισμός

Στη Σίφνο υπάρχουν και λειτουργούν συνολικά 3 μεγάλα σούπερ μάρκετ 180 με 250
τετραγωνικών μέτρων το κάθε ένα, με εξωτερικές αποθήκες σε διαφορετικό χώρο
από την επιχείρηση. Οι αποστάσεις είναι περίπου 3 με 10 χιλιόμετρα μακριά, κάτι
που δυσκολεύει λίγο το συχνό ανεφοδιασμό. Τα παραπάνω, βρίσκονται, ένα στη
Χώρα της Σίφνου, στην Απολλωνία, η δεύτερη επιχείρηση βρίσκεται στο αμέσως
μικρότερο χωριό τον Αρτεμώνα έκτασης περίπου 150 τετραγωνικών μέτρων και
τέλος το τρίτο πού είναι και μικρότερο στο λιμάνι, στις Καμάρες. Όλα λειτουργούν
όπως είπαμε με εξωτερικές αποθήκες. Η τροφοδοσία τους γίνεται από τον Πειραιά με
τα συμβατικά πλοία 2 φορές την εβδομάδα το χειμώνα και 4 με 5 τους καλοκαιρινούς
μήνες. Στην αρχή κάθε επιχείρηση είχε δικό της φορτηγό όμως αυτό αποδείχτηκε
αρκετά δαπανηρό και προχώρησαν σε συμφωνίες με κοινή μεταφορική.
Αντιλαμβανόμαστε έτσι πως δεν πρόκειται για καθαρό ανταγωνισμό όπως συμβαίνει
σε μεγάλες πόλεις αλλά σε ένα υγειές φιλικό περιβάλλον.
Κάνοντας μια μικρή έρευνα αγοράς στο νησί και στα παραπάνω καταστήματα
μπορέσαμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με τον αριθμό των πελατών
που έχει το κάθε ένα ανά μέρα, σε συνδυασμό λοιπόν με τη μέση απόδειξη που μας
είπαν ότι εισπράττουν έχουμε έναν ημερήσιο τζίρο ανά κατάστημα.

# πελατών

μέση απόδειξη

σύνολο

κατάστημα "Χ"

160

25,00 €

4.000,00 €

κατάστημα "Λ"

120

25,00 €

3.000,00 €

κατάστημα "Μ"

100

25,00 €

2.500,00 €
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Όλα τα παραπάνω ποσά αφορούν χειμερινή περίοδο βέβαια χωρίς τουριστική κίνηση.
Στο νησί βέβαια λειτουργούν και περίπου 10 μίνι μάρκετ 50 με 80 τετραγωνικών το
κάθε ένα, τα συγκεκριμένα όμως δεν θα ήταν σωστό να τα προσθέσουμε στους
άμεσους ανταγωνιστές της εργασίας μας καθώς τα κόστη τους σε παραγγελίες και
προσωπικό είναι πολύ μικρότερα από ένα υποκατάστημα Σκλαβενίτης.

Η αγορά σήμερα
μικρά καταστήματα
19%

κατάστημα "Χ"
34%

κατάστημα "Μ"
21%
κατάστημα "Λ"
26%

Στην δικιά μας περίπτωση, θα υποθέσουμε 100 περίπου πελάτες ημερησίως, όπου
προφανώς μιας και η αγορά θεωρείται δεδομένη θα τους πάρουμε από τις υπάρχουσες
επιχειρήσεις. Οι λόγοι που ευελπιστούμε να πάρουμε πελάτες από τα άλλα
καταστήματα είναι οι εξής:







Ποικιλία προϊόντων
Τα υπάρχοντα καταστήματα δουλεύουν με αποκλειστικούς αντιπροσώπους,
έτσι δεν υπάρχουν όλες οι μάρκες από γαλακτοκομικά, απορρυπαντικά κ.α.
Στο δικό μας κατάστημα θα υπάρχουν όλες οι μάρκες για άμεση σύγκριση
και ευκολία του καταναλωτή
Επαγγελματική εξυπηρέτηση
Οι υπάλληλοι θα είναι καταρτισμένοι στο τομέα τους καθώς θα έχουν
παρακολουθήσει τα σεμινάρια της επιχείρησης και βέβαια θα είναι ευγενικοί,
ευχάριστοι και εξυπηρετικοί.
Φθηνότερα προϊόντα
Καθώς το κατάστημα θα λειτουργεί κάτω από την προστατευτική ομπρέλα
του ομίλου θα είναι σε θέση να αγοράζει τα προϊόντα φθηνότερα από τα
ανταγωνιστικά καταστήματα του νησιού, και βέβαια να «τρέχει» και τις
προσφορές που θα έχουν και τα υπόλοιπα καταστήματα στην Αττική.
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Τέλος να αναφέρουμε πως όλα τα παραπάνω καταστήματα πλην ενός, του
μεγαλύτερου προφανώς, λειτουργούν ως οικογενειακές επιχειρήσεις, έτσι τα κόστη
τους για τους μισθούς τουλάχιστον δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με την δικιά μας
περίπτωση.
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Κεφάλαιο 3Ο
I.

Εισαγωγικά Στοιχεία της Επένδυσης

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσουμε το πλάνο και τις προϋποθέσεις κάτω από τις
οποίες θα λειτουργήσουμε το κατάστημα. Θα περιγράψουμε τα μηχανήματα, πάγια
κτλ καθώς και τις λεπτομέρειες της λειτουργίας του, παραγγελίες, προσωπικό και
άλλα.
Κατ’ αρχάς θα χρειαστούμε ένα κτίσμα 400 τετραγωνικών μέτρων, τα 250 από αυτά
θα αφορούν το κατάστημα, ενώ τα υπόλοιπα 150 τετραγωνικά θα είναι αποθηκευτικοί
χώροι με ράφια, ψυγεία και καταψύξεις. Να σημειώσουμε πως η αποθήκη θα είναι σε
υπόγειο ενώ το κυρίως κατάστημα σε ένα επίπεδο από πάνω, δεν θα ξεπερνά δηλαδή
τα 5 με 6 μέτρα ύψος καθώς θα πρέπει να σεβαστούμε την τοπική αρχιτεκτονική.
Πέρα από αυτό βέβαια είναι και πιο βολικό να είναι όλο το κατάστημα σε ένα επίπεδο
χωρίς σκάλες.
Το κατάστημα θα είμαι εξοπλισμένο με τρία ψυγεία-βιτρίνες self service, για
γαλακτοκομικά, αλλαντικά, όλα συσκευασμένα. Πάγκοι-ψυγεία για τυριά, αλλαντικά
και κρεοπωλείο. Ψυγείο βιτρίνα για μαναβική, καταψύξεις-βιτρίνες self service για
συσκευασμένα κατεψυγμένα καθώς και ράφια σε όλο το κατάστημα για την έκθεση
των αγαθών. Τα όποια διαφημιστικά ψυγεία, καταψύξεις, ράφια ή προβολές
προϊόντων θα είναι είτε αντικείμενο χρησιδανείου, ή θα τα έχουμε δανειστεί για
μικρό χρονικό διάστημα από εταιρείες επομένως δεν αποτελούν κόστος για την
επιχείρηση. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο ταμία όπου βέβαια δεν θα λειτουργούν μόνιμα
και τα δύο.
Στην αποθήκη θα έχουμε 3 ψυγεία-θαλάμους και μια κατάψυξη 10 περίπου
τετραγωνικών μέτρων το κάθε ένα καθώς και ράφια σιδερένια τύπου σκαλωσιάς για
την αποθήκευση αγαθών.
Το βασικό προσωπικό θα αποτελείται από έντεκα άτομα,
Ένας διευθυντής, με δεκαετή προϋπηρεσία ως προϊστάμενος. Στην ουσία θα
πρόκειται για προαγωγή.
Ένας προϊστάμενος με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε ανάλογη θέση.
Δύο εργάτες αποθήκης και
Πέντε υπαλλήλους στον όροφο, όπου θα χειρίζονται μηχανήματα κοπής, ταμιακές,
θα έχουν γνώσεις κρεοπωλείου καθώς και θα τακτοποιούν προϊόντα στα ράφια με τη
σωστή διαδικασία της ανακύκλωσης με βάση την ημερομηνία λήξης τους.
Θα χρειαστούμε επίσης και άλλα δύο άτομα για την καλοκαιρινή περίοδο όπου και η
ζήτηση αλλά και η κίνηση είναι πάντα αυξημένες στο νησί, (υποαπασχόληση για 4
μήνες).
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Όλο το προσωπικό πλην των δύο πρώτων (διευθυντή και προϊστάμενο), θα
εργάζονται πλήρες ωράριο (8ώρο) ενώ θα μπορούσαν να είναι από Σίφνο. Με την
προϋπόθεση βέβαια να εκπαιδευτούν πρώτα για ένα μικρό χρονικό διάστημα σε
κάποιο αντίστοιχο υποκατάστημα στην Αθήνα, ώστε να αφομοιώσουν την φιλοσοφία
της αλυσίδας και να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποδοτικά και επαγγελματικά.
Το κατάστημα θα βρίσκεται σε ένα χώρο έξω από το χωριό της Απολλωνίας στο
δρόμο προς τα Εξάμπελλα, εκεί, σε ένα αρκετά επίπεδο χώρο χωρίς ιδιαίτερες κλίσεις
πράγμα που ευνοεί και το χτίσιμο μεγάλων επαγγελματικών χώρων, για εύκολη
φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και αγαθών, αλλά και χώρο για στάθμευση
αυτοκινήτων πελατών. Να σημειώσουμε πως οι παραγγελίες θα έρχονται από τις
κεντρικές αποθήκες τις επιχείρησης με ιδιόκτητο φορτηγό της, αυτό σημαίνει πως οι
εκάστοτε προμηθευτές θα γνωρίζουν ως χώρο παράδοσης των παραγγελιών τις
αποθήκες στην Αθήνα, εκεί θα ομαδοποιούνται και θα αποστέλλονται στη Σίφνο.

II.

Οικονομικά Στοιχεία της Επένδυσης

Στην παρούσα παράγραφο θα κάνουμε μια μηνιαία ανάλυση της επένδυσης μας για
την πρώτη χρονιά κατά την οποία θα δούμε πως επιμερίζονται τα κόστη αλλά και τα
έσοδα στο χρονικό ορίζοντα. Στη συνέχεια θα κρατήσουμε μόνο τα ετήσια σύνολα
του πίνακα και θα δούμε τι γίνεται σε βάθος πενταετίας.
Ας ξεκινήσουμε όμως με μια ανάλυση των πρώτων εξόδων που αφορούν τα πάγια,
τον μηχανολογικό εξοπλισμό του καταστήματος, κάποια αναλώσιμα για τον πρώτο
χρόνο λειτουργίας, εργασίες και υλικά για την τοποθέτηση των μηχανημάτων, μια
πρώτη παραγγελία και έξοδα μεταφοράς όλων των παραπάνω:

ΠΑΓΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ψυγεία (self service - βιτρίνες)
Πάγκοι Ψυγεία (τυριών, αλλαντικών, κρέατος)
Μηχανές Κοπής (τυριών, αλλαντικών, κρέατος)
Ράφια έκθεσης
Ράφια Αποθήκης
Θάλαμοι Αποθήκης (συντήρηση - κατάψυξη)
Κατάψυξη (self service - βιτρίνα)
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Ηλεκτρονικός - Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Φορτηγάκι εξυπηρέτησης τηλεφωνικών παραγγελιών
Καρότσια (πελατών, αποθήκης)
Αναλώσιμα (σακούλες, χαρτιά περιτυλίγματος)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εργασίες-Υλικά
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30.850,00 €
16.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
7.000,00 €
12.000,00 €
15.000,00 €
35.000,00 €
12.000,00 €
14.000,00 €
8.950,00 €
1.856,00 €
15.000,00 €

Μεταφορικά για εξοπλισμό (7 φορτηγά 12 μ.)
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
1η παραγγελία
Μεταφορικά για 1η παραγγελία ( 3 φορτηγά 10 μ.)
ΣΥΝΟΛΟ

5.124,00 €
250.000,00 €
1.830,00 €
449.693,00 €

Το παραπάνω ποσό των 449.693,00 € μπορούμε να το προμηθευτούμε με δύο
τρόπους



Από ίδια κεφάλαια της επιχειρηματικής αλυσίδας.
Με δανεισμό από τράπεζα.

Αντιλαμβανόμαστε πως με τον δεύτερο τρόπο το κόστος θα είναι μεγαλύτερο καθώς
θα πρέπει να αποπληρωθούν και τόκοι. Σωστότερος βέβαια και περισσότερο κοντά
στην πραγματικότητα είναι ο πρώτος τρόπος του δανεισμού. Θα παρουσιάσουμε
πάντως στη συνέχεια και τους δύο πίνακες με τα κόστη.
III.

Το Δάνειο

Έστω λοιπόν πως δανειζόμαστε το ποσό των 450.000,00 € από ένα
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με τους εξής όρους :
Επιθυμητό δάνειο 450.000,00 €
Επιτόκιο 7,50 % σε ετήσια βάση
Αποπληρωμή σε 48 μηνιαίες δόσεις (4 χρόνια)
Δόση δανείου 10.880,51 €
Συνολικό πόσο 522.264,00 €
Σύνολο τόκων 72.264,28 €
Παρουσιάζουμε αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα τη μηνιαία αποπληρωμή του
δανείου, όλα τα ποσά που αναγράφονται είναι σε Ευρώ € :

Α/Α
ΔΟΣΗΣ

ΤΧΡ ΠΟΣΟ
ΔΟΣΗΣ

ΤΟΚΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΚΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Υ

1

10.880,51 €

- 2.812,50 €

- 2.812,50 €

2

10.880,51 €

- 2.762,07 €

3

10.880,51 €

4
5

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

8.068,01 €

8.068,01 €

441.931,99 €

- 5.574,57 €

8.118,43 €

16.186,44 €

433.813,56 €

- 2.711,33 €

- 8.285,91 €

8.169,17 €

24.355,61 €

425.644,39 €

10.880,51 €

- 2.660,28 €

- 10.946,19 €

8.220,23 €

32.575,84 €

417.424,16 €

10.880,51 €

- 2.608,90 €

- 13.555,09 €

8.271,60 €

40.847,44 €

409.152,56 €
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6

10.880,51 €

- 2.557,20 €

- 16.112,29 €

8.323,30 €

49.170,74 €

400.829,26 €

7

10.880,51 €

- 2.505,18 €

- 18.617,47 €

8.375,32 €

57.546,07 €

392.453,93 €

8

10.880,51 €

- 2.452,84 €

- 21.070,31 €

8.427,67 €

65.973,74 €

384.026,26 €

9

10.880,51 €

- 2.400,16 €

- 23.470,48 €

8.480,34 €

74.454,08 €

375.545,92 €

10

10.880,51 €

- 2.347,16 €

- 25.817,64 €

8.533,34 €

82.987,42 €

367.012,58 €

11

10.880,51 €

- 2.293,83 €

- 28.111,47 €

8.586,68 €

91.574,10 €

358.425,90 €

12

10.880,51 €

- 2.240,16 €

- 30.351,63 €

8.640,34 €

100.214,44 €

349.785,56 €

13

10.880,51 €

- 2.186,16 €

- 32.537,79 €

8.694,35 €

108.908,79 €

341.091,21 €

14

10.880,51 €

- 2.131,82 €

- 34.669,61 €

8.748,69 €

117.657,47 €

332.342,53 €

15

10.880,51 €

- 2.077,14 €

- 36.746,75 €

8.803,37 €

126.460,84 €

323.539,16 €

16

10.880,51 €

- 2.022,12 €

- 38.768,87 €

8.858,39 €

135.319,23 €

314.680,77 €

17

10.880,51 €

- 1.966,75 €

- 40.735,62 €

8.913,75 €

144.232,98 €

305.767,02 €

18

10.880,51 €

- 1.911,04 €

- 42.646,67 €

8.969,46 €

153.202,44 €

296.797,56 €

19

10.880,51 €

- 1.854,98 €

- 44.501,65 €

9.025,52 €

162.227,96 €

287.772,04 €

20

10.880,51 €

- 1.798,58 €

- 46.300,23 €

9.081,93 €

171.309,89 €

278.690,11 €

21

10.880,51 €

- 1.741,81 €

- 48.042,04 €

9.138,69 €

180.448,58 €

269.551,42 €

22

10.880,51 €

- 1.684,70 €

- 49.726,74 €

9.195,81 €

189.644,39 €

260.355,61 €

23

10.880,51 €

- 1.627,22 €

- 51.353,96 €

9.253,28 €

198.897,68 €

251.102,32 €

24

10.880,51 €

- 1.569,39 €

- 52.923,35 €

9.311,12 €

208.208,79 €

241.791,21 €

25

10.880,51 €

- 1.511,20 €

- 54.434,54 €

9.369,31 €

217.578,10 €

232.421,90 €

26

10.880,51 €

- 1.452,64 €

- 55.887,18 €

9.427,87 €

227.005,97 €

222.994,03 €

27

10.880,51 €

- 1.393,71 €

- 57.280,89 €

9.486,79 €

236.492,76 €

213.507,24 €

28

10.880,51 €

- 1.334,42 €

- 58.615,31 €

9.546,09 €

246.038,85 €

203.961,15 €

29

10.880,51 €

- 1.274,76 €

- 59.890,07 €

9.605,75 €

255.644,60 €

194.355,40 €

30

10.880,51 €

- 1.214,72 €

- 61.104,79 €

9.665,78 €

265.310,38 €

184.689,62 €

31

10.880,51 €

- 1.154,31 €

- 62.259,10 €

9.726,20 €

275.036,58 €

174.963,42 €

32

10.880,51 €

- 1.093,52 €

- 63.352,62 €

9.786,98 €

284.823,56 €

165.176,44 €

33

10.880,51 €

- 1.032,35 €

- 64.384,98 €

9.848,15 €

294.671,72 €

155.328,28 €

34

10.880,51 €

-

970,80 €

- 65.355,78 €

9.909,70 €

304.581,42 €

145.418,58 €

35

10.880,51 €

-

908,87 €

- 66.264,64 €

9.971,64 €

314.553,06 €

135.446,94 €

36

10.880,51 €

-

846,54 €

- 67.111,19 €

10.033,96 €

324.587,02 €

125.412,98 €

37

10.880,51 €

-

783,83 €

- 67.895,02 €

10.096,67 €

334.683,70 €

115.316,30 €

38

10.880,51 €

-

720,73 €

- 68.615,75 €

10.159,78 €

344.843,48 €

105.156,52 €

39

10.880,51 €

-

657,23 €

- 69.272,97 €

10.223,28 €

355.066,76 €

94.933,24 €

40

10.880,51 €

-

593,33 €

- 69.866,31 €

10.287,17 €

365.353,93 €

84.646,07 €

41

10.880,51 €

-

529,04 €

- 70.395,34 €

10.351,47 €

375.705,40 €

74.294,60 €

42

10.880,51 €

-

464,34 €

- 70.859,69 €

10.416,16 €

386.121,56 €

63.878,44 €

43

10.880,51 €

-

399,24 €

- 71.258,93 €

10.481,27 €

396.602,83 €

53.397,17 €

44

10.880,51 €

-

333,73 €

- 71.592,66 €

10.546,77 €

407.149,60 €

42.850,40 €

45

10.880,51 €

-

267,82 €

- 71.860,47 €

10.612,69 €

417.762,29 €

32.237,71 €

46

10.880,51 €

-

201,49 €

- 72.061,96 €

10.679,02 €

428.441,31 €

21.558,69 €

47

10.880,51 €

-

134,74 €

- 72.196,70 €

10.745,76 €

439.187,07 €

10.812,93 €

48

10.880,51 €

-

67,58 €

- 72.264,28 €

10.812,93 €

450.000,00 €

0,00 €
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Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω δάνειο, ο πιο πάνω πίνακας που αφορά τα πρώτα
έξοδα μετατρέπεται στον παρακάτω:
ΠΑΓΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ψυγεία (self service - βιτρίνες)
Πάγκοι Ψυγεία (τυριών, αλλαντικών, κρέατος)
Μηχανές Κοπής (τυριών, αλλαντικών, κρέατος)
Ράφια έκθεσης
Ράφια Αποθήκης
Θάλαμοι Αποθήκης (συντήρηση - κατάψυξη)
Κατάψυξη (self service - βιτρίνα)
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Ηλεκτρονικός - Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Φορτηγάκι εξυπηρέτησης τηλεφωνικών παραγγελιών
Καρότσια (πελατών, αποθήκης)
Αναλώσιμα (σακούλες, χαρτιά περιτυλίγματος)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εργασίες-Υλικά
Μεταφορικά για εξοπλισμό (7 φορτηγά 12 μ.)
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
1η παραγγελία
Μεταφορικά για 1η παραγγελία ( 3 φορτηγά 10 μ.)
ΣΥΝΟΛΟ

IV.

35.869,73 €
18.603,42 €
11.627,14 €
17.440,71 €
8.139,00 €
13.952,57 €
17.440,71 €
40.694,99 €
13.952,57 €
16.278,00 €
10.406,29 €
2.155,92 €
17.440,71 €
5.957,75 €
290.678,49 €
2.127,77 €
522.765,74 €

Μισθοί και Προσωπικό

Αφού λοιπόν ολοκληρώνουμε την παρουσίαση των πρώτων κοστών που θα πρέπει
να καλύψει η επιχείρηση τη χρονική στιγμή 0 (μηδέν) ώστε να ξεκινήσει τη
λειτουργία της θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια το πίνακα με τους μισθούς του
προσωπικού που θα χρησιμοποιήσουμε στο κατάστημα.
Τίτλος Θέσης
Δ/ντής καταστήματος
Προϊστάμενος
Εργάτες αποθήκης
Πωλητές-Ταμίες
Εποχιακοί
Σύνολα

Κόστος ανά
εργαζόμενο
2.000,00 €
1.000,00 €
800,00 €
750,00 €
500,00 €

Πλήθος
1
1
2
5
2
11

Μικτές
αποδοχές
3.200,00 €
1.350,00 €
1.000,00 €
900,00 €
600,00 €
7.050,00 €

Σύνολο
3.200,00 €
1.350,00 €
2.000,00 €
4.500,00 €
1.200,00 €
12.250,00 €

Μήνες
απασχόλησης
12
12
12
12
4

Έχουμε λοιπόν να επιμερίσουμε το ποσό των 160.100,00 € σε ένα έτος (δώδεκα
μήνες). Η τελευταία στήλη του πίνακα, που δείχνει το ετήσιο σύνολο καθώς και το
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Ετήσιο σύνολο
44.800,00 €
18.900,00 €
28.000,00 €
63.000,00 €
5.400,00 €
160.100,00 €

παραπάνω ποσό είναι επιβαρυμένο και με δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα καθώς και
επιδόματα αδειών.
Έτσι λοιπόν τελειώνουμε μια πρώτη αναφορά στα σημαντικότερα έξοδα και κόστη
που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, μένει βέβαια να προσθέσουμε και κάποια άλλα
ποσά για ενοίκιο, ΔΕΚΟ, καύσιμα κτλ αλλά θα τα αναφέρουμε και θα τα
«αντιμετωπίσουμε» στο ετήσιο πλάνο λειτουργίας. Όπως φαίνεται μέχρι στιγμής από
τα νούμερα, τα ποσά δεν είναι ιδιαιτέρως υψηλά κι αυτό γιατί το κυριότερο έξοδο για
την επιχείρηση μας είναι οι παραγγελίες, το κόστος των αγαθών που έχουμε προς
πώληση καθώς βέβαια και τα μεταφορικά. Αυτό το έξοδο θα το αναλύσουμε στην
επόμενη παράγραφο.

V.

Οι Παραγγελίες

Το μεγαλύτερο έξοδο λοιπόν όπως προείπαμε για τη λειτουργία της επιχείρησης είναι
οι παραγγελίες, βέβαια καταλαβαίνουμε πως είναι και το πιο απαραίτητο καθώς από
εκεί θα έρθουν και τα έσοδα μας και βέβαια τα κέρδη μας που αποτελούν και το
στόχο αυτής της ανάλυσης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως στο τομέα των παραγγελιών
δεν θα ήταν σωστό να κάνουμε «εκπτώσεις», θα πρέπει το κατάστημα μας να έχει
πληθώρα προϊόντων και σε ποικιλία και σε ποσότητες ώστε να καλύπτει τις ανάγκες
του νησιού. Προφανώς και θα πρέπει να γίνει μελέτη των αναγκών των κατοίκων έτσι
ώστε να μην υπάρχουν προϊόντα χαμηλής ζήτησης που απλά θα κάθονται στα ράφια
και εκτός από τη δημιουργία διαφυγόντος κέρδους που θα μας προκαλούν (αν υπήρχε
κάποιο άλλο προϊόν στη θέση του), στο τέλος θα μας προκαλέσει και ζημιά. Αυτή
βέβαια η ανάλυση είναι πέραν του αντικειμένου της συγκεκριμένης εργασίας. Τέλος
οι παραγγελίες πρέπει να γίνονται έγκαιρα και ολοκληρωμένες καθώς να θυμίσουμε
πως αν ξεχαστεί κάτι, τότε θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο δρομολόγιο
καραβιού (1 με 3 μέρες αναλόγως την εποχή).
Αναφέραμε σε προηγούμενη παράγραφο το ποσό των 250.000,00€ για την αρχική
μας παραγγελία, αυτή μας χρησιμεύει ώστε να είναι γεμάτο το κατάστημα μας,
ράφια, ψυγεία, αποθήκες με προϊόντα τη χρονική στιγμή μηδέν έτσι ώστε να
ξεκινήσουμε να πουλάμε από τη πρώτη μέρα. Από εκεί και πέρα έχουμε υπολογίσει
βάσει το μεικτού περιθωρίου κέρδους τις ημερήσιες παραγγελίες μας. Δηλαδή
ανάλογα με το ποσό που εισπράττουμε από τις πωλήσεις μας, ένα μέρος από αυτό τα
δαπανάμε άμεσα για να καλύψουμε τις όποιες ελλείψεις που μας προκαλούν οι
πωλήσεις αλλά και για να διευρύνουμε ίσως τη γκάμα προϊόντων σε διάφορες
κατηγορίες.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνουμε μια μικρή σημείωση, μέρος του ποσού των
παραγγελιών δεν γίνονται έσοδα αλλά επιστροφές και καταστροφές. Όσον αφορά τις
πρώτες αυτές δεν επιβαρύνουν την επιχείρηση μας καθώς υπάρχουν συμφωνίες με
προμηθευτές για να παίρνουν πίσω τα όποια ληγμένα προϊόντα. Όταν όμως υπάρχουν
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καταστροφές προϊόντων με υπαιτιότητα της επιχείρησης τότε τη ζημία τη χρεώνεται
αυτή.
Τέλος υπάρχουν και κάποιες άλλες συμφωνίες με προμηθευτές όπου ωφελούν την
επιχείρηση όπως εκπτώσεις με πιστωτικά στο τέλος περιόδου και άλλα.
Αυτά θα τα παρουσιάσουμε με κάποια ποσοστά επί του ποσού των συνολικών
ετήσιων παραγγελιών στο πίνακα με την μηνιαία ανάλυση που ακολουθεί.
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Κεφάλαιο 4Ο
1) Χρονικός Ορίζοντας της Επένδυσης
Ας φτιάξουμε λοιπόν ένα πίνακα με όλα τα κόστη που θα έχει να πληρώσει η επιχείρηση αλλά και τα έσοδα που θα εισπράττει ανά μήνα,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας το δεύτερο σενάριο όπου δανειζόμαστε το αρχικό μας κεφάλαιο από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα.

ΚΟΣΤΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙ
ΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡ
ΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
(Πάσχα)

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤ
ΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒ
ΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙ
ΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙ
ΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙ
ΟΣ

3.600,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

747,29 €

747,29 €

747,29 €

747,29 €

747,29 €

747,29 €

747,29 €

747,29 €

747,29 €

747,29 €

747,29 €

747,29 €

387,57 €

387,57 €

387,57 €

387,57 €

387,57 €

387,57 €

387,57 €

387,57 €

387,57 €

387,57 €

387,57 €

387,57 €

242,23 €

242,23 €

242,23 €

242,23 €

242,23 €

242,23 €

242,23 €

242,23 €

242,23 €

242,23 €

242,23 €

242,23 €

363,35 €

363,35 €

363,35 €

363,35 €

363,35 €

363,35 €

363,35 €

363,35 €

363,35 €

363,35 €

363,35 €

363,35 €

Ράφια Αποθήκης

169,56 €

169,56 €

169,56 €

169,56 €

169,56 €

169,56 €

169,56 €

169,56 €

169,56 €

169,56 €

169,56 €

169,56 €

Θάλαμοι Αποθήκης

290,68 €

290,68 €

290,68 €

290,68 €

290,68 €

290,68 €

290,68 €

290,68 €

290,68 €

290,68 €

290,68 €

290,68 €

Κατάψυξη

363,35 €

363,35 €

363,35 €

363,35 €

363,35 €

363,35 €

363,35 €

363,35 €

363,35 €

363,35 €

363,35 €

363,35 €

Ετήσιο Ενοίκιο
καταστήματος
250τμ./αποθήκη150
τμ
ΠΑΓΙΑ
Ψυγεία (self
service-βιτρίνες)
Πάγκοι (τυριών,
αλλαντικών,
κρέατος)
Μηχανές Κοπής
(τυριών,
αλλαντικών,
κρέατος)
Ράφια έκθεσης
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Μηχανολογικός
εξοπλισμός
ΗλεκτρονικόςΗλεκτρολογικός
εξοπλισμός
Φορτηγάκι
εξυπηρέτησης
τηλεφωνικών
παραγγελιών
Καρότσια
(πελατών,
αποθήκης)
Αναλώσιμα
(σακούλες, χαρτιά
περιτυλίγματος)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εργασίες-Υλικά
Ετήσιο κόστος
λειτουργίας
ψυγείων
Μεταφορικά για
εξοπλισμό( 7
φορτηγά 12 μ.)
Ετήσιο κόστος
συντήρησης
μηχανών
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
1η παραγγελία
Μεταφορικά 1ης
παραγγελίας
Παραγγελίες από
μεικτό Περιθώριο
Κέρδους
Κόστος μεταφορών
(10m φορτηγό απόπρος)

847,81 €

847,81 €

847,81 €

847,81 €

847,81 €

847,81 €

847,81 €

847,81 €

847,81 €

847,81 €

847,81 €

847,81 €

290,68 €

290,68 €

290,68 €

290,68 €

290,68 €

290,68 €

290,68 €

290,68 €

290,68 €

290,68 €

290,68 €

290,68 €

339,12 €

339,12 €

339,12 €

339,12 €

339,12 €

339,12 €

339,12 €

339,12 €

339,12 €

339,12 €

339,12 €

339,12 €

216,80 €

216,80 €

216,80 €

216,80 €

216,80 €

216,80 €

216,80 €

216,80 €

216,80 €

216,80 €

216,80 €

216,80 €

556,00 €

600,00 €

1.000,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

800,00 €

400,00 €

200,00 €

300,00 €

312,50 €

312,50 €

312,50 €

312,50 €

312,50 €

312,50 €

312,50 €

312,50 €

312,50 €

312,50 €

312,50 €

312,50 €

1.041,67 €

1.041,67 €

1.041,67 €

1.041,67 €

1.041,67 €

1.041,67 €

1.041,67 €

1.041,67 €

1.041,67 €

1.041,67 €

1.041,67 €

1.041,67 €

106,75€

106,75€

106,75€

106,75€

106,75€

106,75€

106,75€

106,75€

106,75€

106,75€

106,75€

106,75€

350,00 €

350,00 €

350,00 €

350,00 €

350,00 €

350,00 €

350,00 €

350,00 €

350,00 €

350,00 €

350,00 €

350,00 €

6.049,97€

6.049,97€

6.049,97€

6.049,97€

6.049,97€

6.049,97€

6.049,97€

6.049,97€

6.049,97€

6.049,97€

6.049,97€

6.049,97€

38,13€

38,13€

38,13€

38,13€

38,13€

38,13€

38,13€

38,13€

38,13€

38,13€

38,13€

38,13€

42.350,00 €

42.350,00 €

63.525,00 €

133.787,50€

127.050,00€

211.750,00€

385.000,00€

385.000,00€

169.400,00 €

7.320,00 €

7.320,00 €

9.760,00 €

12.200,00 €

12.200,00 €

7.320,00 €

4.880,00 €

4.880,00 €

4.880,00 €

4.880,00 €

4.880,00 €

4.880,00 €
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Καύσιμα
ΜΙΣΘΟΙΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

260,00 €

260,00 €

260,00 €

440,00 €

440,00 €

470,00 €

600,00 €

600,00 €

440,00 €

260,00 €

260,00 €

260,00 €

11.050,00 €

11.050,00 €

11.050,00 €

16.575,00 €

11.050,00 €

12.250,00 €

17.775,00 €

12.250,00 €

12.250,00 €

11.050,00 €

11.050,00 €

22.700,00 €

ΔΕΚΟ

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

ΣΥΝΟΛΑ

33.447,45€

33.340,70€

33.340,70€

84.391,70€

78.910,70€

183.113,20€

170.850,70€

249.710,70€

418.740,70€

418.540,70€

104.155,70€

214.690,70€

Για τον υπολογισμό των εσόδων κάνουμε μια υπόθεση εργασίας για τους πελάτες που θα έχουμε ανά μήνα και μια μέση είσπραξη ανά πελάτη.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την αντίστοιχη κίνηση που έχουν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις τέτοιου είδους στο νησί.

ΕΣΟΔΑ
# πελατών * ημέρες
λειτουργίας
€ ανά πελάτηαπόδειξη
ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙ
ΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡ
ΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
(Πάσχα)

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤ
ΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒ
ΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙ
ΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙ
ΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙ
ΟΣ

2.500

2.500

3.750

6.950

7.500

12.500

20.000

20.000

10.000

5.000

2.500

3.750

22,00 €

22,00 €

22,00 €

25,00 €

22,00 €

22,00 €

25,00 €

25,00 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

25,00 €

55.000,00 €

55.000,00 €

82.500,00 €

173.750,00€

165.000,00€

275.000,00 €

500.000,00€

500.000,00€

220.000,00€

110.000,00€

55.000,00 €

93.750,00 €
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Σημειώσεις για κατανόηση μηνιαίου πλάνου λειτουργίας της
επιχείρησης
Στη συνέχεια ακολουθεί μια παρουσίαση και ανάλυση των εξόδων αλλά και των
πιθανών εσόδων του υποθετικού καταστήματος Σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτης για
τους πρώτους 12 μήνες λειτουργίας στο νησί της Σίφνου, που αναφέρονται στον
παραπάνω πίνακα.

ΠΑΓΙΑ

 Έχουμε υποθέσει πως υπάρχει κτίσμα 400τ.μ (250τ.μ κατάστημα, 150τ.μ
αποθήκη)που μας βολεύει για το έργο μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε και
εναλλακτικό σενάριο για κατασκευή του καταστήματος από την αρχή. Για το
συγκεκριμένο σενάριο έχουμε υποθέσει ενοίκιο 9,00 € ανά τετραγωνικό.

 Ψυγεία έκθεσης προϊόντων, βιτρίνες για πώληση τυποποιημένων τυριών
αλλαντικών, κρεάτων, γαλακτοκομικών και οπωροκηπευτικών, 2 με 3 μέτρα
το καθένα.

 Πάγκος με γυάλινη πρόσοψη και ψύξη για τους χώρους των τυριών,
αλλαντικών και κρεοπωλείου 8 μέτρα περίπου στο σύνολο του.

 Μηχανήματα κοπής αλλαντικών, τυριών και κρεάτων (τρίφτες, μαχαίρια,
κρεατομηχανές).

 Ράφια καταστήματος , χωρίς ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (φωτισμό ή
ψύξη).

 Ράφια αποθήκης, χωρίς ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (ψύξης ή φωτισμού).

 Θάλαμοι-ψυγεία και μια κατάψυξη, αποθήκευσης ευπαθών προϊόντων στο
χώρο της αποθήκης 4 τεμάχια, 10 τετραγωνικά μέτρα το κάθε ένα.

 Ψυγείο-βιτρίνα κατάψυξη για το κατάστημα 2 με3 μέτρα περίπου.
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 Μηχανολογικός εξοπλισμός, μοτέρ και άλλα για τα ψυγεία και τις καταψύξεις.

 Ηλεκτρολογικός-ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Ταμιακές μηχανές, ψηφιακές
μηχανές ζυγιστικής, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, scanners,φωτεινές επιγραφές
λάμπες φωτισμού κτλ .

 Φορτηγάκι για μεταφορές αγορών από τηλεφωνικές παραγγελίες.

 Καρότσια και καλαθάκια πελατών καθώς και μεγαλύτερα καρότσια για
μεταφορά παραγγελιών στο χώρο της αποθήκης . 50 καρότσια πελατών των
75,00 € το κάθε ένα, 100 καλαθάκια πελατών των 25,00 € και 30 καρότσια
αποθήκης από 90,00 €.

 Αναλώσιμα, χαρτιά περιτυλίγματος, μπολάκια κτλ, όλα τα παραπάνω
συνοψίζονται σε ένα κόστος περίπου 0,08€ ανά πελάτη για την επιχείρηση. Το
συγκεκριμένο ποσό καλύπτει περίπου τους πρώτους πέντε μήνες λειτουργίας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Εργασία και υλικά για τοποθέτηση και εγκατάσταση ψυγείων ραφιών κτλ.

 Κόστος λειτουργίας ψυγείων, καταψύξεων, κατανάλωση ηλεκτρικού
ρεύματος.

 Κόστος μεταφορικών για τα φορτηγά που μεταφέρουν εξοπλισμό. Για τα
μεταφορικά των φορτηγών έχουμε υπολογίσει 30,50 € για το κάθε μέτρο
μήκους του κάθε φορτηγού ανά διαδρομή.

 Κόστος συντήρησης μηχανημάτων, ψυγείων κτλ.
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ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

 Κόστος αγοράς προϊόντων ώστε να γεμίσει το κατάστημα και η αποθήκη για
να λειτουργήσει τη χρονική στιγμή 1.

 Κόστος μεταφορικών για τα φορτηγά που μεταφέρουν την 1η παραγγελία.
Ίδιος υπολογισμός όπως και παραπάνω.

 Τρόπος υπολογισμού παραγγελιών μέσα στη περίοδο λειτουργίας με βάση το
μεικτό περιθώριο κόστους (μηνιαία έσοδα * 77 %), πληρωμές γίνονται 90
μέρες μετά τη παράδοση της παραγγελίας.

 Κόστος εισιτηρίων των φορτηγών για τις μεταφορές των παραγγελιών. Όμοια
με παραπάνω.

 Κόστος καυσίμων του φορτηγού για τις τηλεφωνικές παραγγελιές και
γεννητριών.

ΜΙΣΘΟΙ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το προσωπικό έχουμε υποθέσει 11 άτομα, (1 διευθυντής, 1 προϊστάμενος, 2
εργάτες αποθήκης, 5 πωλητές ταμίες με πλήρη απασχόληση 8ώρη και 2 εποχιακούς
Ιούνιο-Σεπτέμβριο).
ΕΣΟΔΑ

Για τον υπολογισμό των εσόδων, υποθέτουμε μια μηνιαία κίνηση 2.500 έως 20.000
πελατών ανάλογων την τουριστική κίνηση θερινών μηνών, εορτών (Πάσχα,
Χριστούγεννα), τριήμερα κτλ με μια μέση απόδειξη 23,80 € ανά πελάτη. Σε κάποιους
μήνες βάζουμε 25€ τη μέση απόδειξη λόγω εορτών καλοκαιριού και υψηλότερων
αγορών γενικότερα. Η υπόθεση με τον αριθμό των πελατών βασίζεται στα στοιχεία
που δείξαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο που αφορούσε την αγορά του νησιού:

24

3.500 μόνιμοι κάτοικοι περίπου.
875 οικογένειες (4 μέλη μέσος όρος).
2.800 επισκέψεις ανά εβδομάδα (λίγο πάνω από 3 επισκέψεις την εβδομάδα ενός
μέλους, μέσο όρο).
467 πελάτες την ημέρα.
Περίπου 21 % από το μερίδιο αγοράς.
Μόνιμοι κάτοικοι
Οικογένειες
3 επισκέψεις / εβδομάδα
Πελάτες ανά μέρα
Μερίδιο αγοράς

3.500
875
2.800
467
21%

2) Δεκαετές Πλάνο Επένδυσης
Αφού είδαμε αναλυτικά ανά μήνα τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επένδυσης μας ας
φτιάξουμε τώρα ένα πίνακα σε βάθος χρόνου δέκα ετών να δούμε πως μεταβάλλονται
τα έσοδα και τα έξοδα μετά και την αποπληρωμή του δανείου.
Όπως φαίνεται λοιπόν και στον παρακάτω δεκαετή πίνακα σε πρώτη φάση η
επένδυση φαίνεται κερδοφόρα ακόμα κι από το πρώτο χρόνο λειτουργίας της. Τα
πρώτα τέσσερα χρόνια που έχουμε και την αποπληρωμή του δανείου τα κέρδη προ
φόρων είναι περίπου 70.000,00 €. Το πρώτο χρόνο τα έξοδα μας είναι λιγότερα από
τα υπόλοιπα 3 για δύο λόγους, πρώτον το έξοδο της πρώτης παραγγελίας που
κάνουμε επιμερίζεται μέσα στο δάνειο και δεύτερον τους τρεις πρώτους μήνες δεν
πληρώνουμε για παραγγελίες καθώς όπως έχουμε ξαναπεί υπάρχει συμφωνία να
πληρώνονται αυτές με καθυστέρηση 90 ημερών. Έτσι μετά την αποπληρωμή και του
δανείου τα κέρδη προ φόρων είναι περίπου 200.000,00 €.
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1
ΚΟΣΤΗ
Ετήσιο Ενοίκιο
καταστήματος
250τμ./αποθήκη150τμ
ΠΑΓΙΑ
Ψυγεία (self serviceβιτρίνες)
Πάγκοι (τυριών,
αλλαντικών, κρέατος)

2

3

Χρονικός ορίζοντας
5
6

4

43.200,00 €

43.200,00 €

43.200,00 €

43.200,00 €

8.958,79 €

8.958,79 €

8.958,79 €

8.958,79 €

4.646,37 €

4.646,37 €

4.646,37 €

4.646,37 €

Μηχανές Κοπής (τυριών,
αλλαντικών, κρέατος)
Ράφια έκθεσης
Ράφια Αποθήκης
Θάλαμοι Αποθήκης
Κατάψυξη
Μηχανολογικός εξοπλισμός

2.903,98 €
4.355,98 €
2.032,79 €
3.484,78 €
4.355,98 €
10.163,94 €

2.903,98 €
4.355,98 €
2.032,79 €
3.484,78 €
4.355,98 €
10.163,94 €

2.903,98 €
4.355,98 €
2.032,79 €
3.484,78 €
4.355,98 €
10.163,94 €

2.903,98 €
4.355,98 €
2.032,79 €
3.484,78 €
4.355,98 €
10.163,94 €

ΗλεκτρονικόςΗλεκτρολογικός εξοπλισμός

3.484,78 €

3.484,78 €

3.484,78 €

3.484,78 €

4.065,58 €

4.065,58 €

4.065,58 €

4.065,58 €

2.599,07 €

2.599,07 €

2.599,07 €

2.599,07 €

7.594,98 €

8.294,98 €

8.294,98 €

8.294,98 €

4.355,98 €

4.355,98 €

4.355,98 €

4.355,98 €

12.500,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

1.488,00 €

1.488,00 €

1.488,00 €

1.488,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

72.599,59 €

72.599,59 €

72.599,59 €

72.599,59 €

531,43 €

531,43 €

531,43 €

531,43 €

1.577.537,50 €

1.776.775,00 €

1.776.775,00 €

1.776.775,00€

Φορτηγάκι εξυπηρέτησης
τηλεφωνικών παραγγελιών
Καρότσια (πελατών,
αποθήκης)
Αναλώσιμα (σακούλες,
χαρτιά περιτυλίγματος)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εργασίες-Υλικά
Ετήσιο κόστος λειτουργίας
ψυγείων
Μεταφορικά για εξοπλισμό(
7 φορτηγά 12 μ.)
Κόστος συντήρησης
μηχανών
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
1η παραγγελία
Μεταφορικά για 1η
παραγγελία ( 3 φορτηγά 10
μ.)
Παραγγελίες από μεικτό
Περιθώριο Κέρδους
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43.200,00 €

7.756,00 €

43.200,00 €

7.756,00 €

7

43.200,00 €

7.756,00 €

8

43.200,00 €

7.756,00 €

9

43.200,00 €

7.756,00 €

10

43.200,00 €

7.756,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

1.776.775,00€

1.776.775,00€

1.776.775,00€

1.776.775,00€

1.776.775,00€

1.776.775,00 €

Κόστος μεταφορών (10m
φορτηγό από-προς)
Καύσιμα
ΜΙΣΘΟΙ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΔΕΚΟ
ΣΥΝΟΛΑ
ΕΣΟΔΑ
# πελατών * ημέρες
λειτουργίας
€ ανά πελάτη-απόδειξη
ΣΥΝΟΛΟ

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

2.040.109,50 €

2.240.047,00 €

2.240.047,00 €

2.240.047,00€

2.109.481,00€

2.109.481,00€

2.109.481,00€

2.109.481,00€

2.109.481,00€

2.109.481,00 €

96.950
23,80 €
2.307.500,00 €

96.950
23,80 €
2.307.500,00 €

96.950
23,80 €
2.307.500,00 €

96.950
23,80 €
2.307.500,00€

96.950
23,80 €
2.307.500,00€

96.950,00 €
23,80 €
2.307.500,00€

96.950,00 €
23,80 €
2.307.500,00€

96.950
23,80 €
2.307.500,00€

96.950
23,80 €
2.307.500,00€

96.950
23,80 €
2.307.500,00 €

Όπως είδαμε παραπάνω η επένδυση μας μπορεί να χαρακτηριστεί ενδιαφέρουσα κι ελκυστική σε πρώτο βαθμό, θα δούμε βέβαια στη συνέχεια
σε πίνακες με ομαδοποιημένα κόστη και ποσοστά πόσο συμφέρουσα είναι η παραπάνω επένδυση. Ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε
ένα δεύτερο σενάριο για την επιχείρηση μας. Πόσο θα μας κόστιζε κι αν θα μας συνέφερε να χτίσουμε ένα κατάστημα από την αρχή αντί να
πληρώνουμε
ενοίκια.
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3) Εναλλακτικό Σενάριο
Εδώ λοιπόν θα αναλύσουμε το εναλλακτικό μας σενάριο να χτίσουμε από την αρχή
ένα κατάστημα, αγοράζοντας επίσης ένα οικόπεδο όπου θα στεγαστεί η επιχείρηση.
Τα ποσά για αγορά οικοπέδου και κτίσιμο τα έχουμε πάρει από κτηματομεσιτικό
γραφείο και εργολάβους αντίστοιχα. Προφανώς θα πρέπει το οικόπεδο μας να είναι
εντός σχεδίου και εντός οικισμού και επίσης το κτίσμα μας να είναι ακόλουθο της
αρχιτεκτονικής του νησιού και είναι συμμορφωμένο με τους περιορισμούς τέτοιων
παραδοσιακών οικισμών.
Έχουμε λοιπόν :


Οι τιμές για οικόπεδα στη Σίφνο είναι μεταξύ 20 € με 50 € ανά τετραγωνικό
μέτρο για τα εκτός σχεδίου και 450 € ανά τετραγωνικό με 600 € ανά
τετραγωνικό για εντός οικισμού, εντός σχεδίου και ανάλογα πόσο κεντρικά
είναι.



Κόστος κατασκευής κτίσματος παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 800 € με 1000
€ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Παίρνοντας κάποιες μέσες τιμές τώρα, 500 € ανά τετραγωνικό για το οικόπεδο και
900 € για το κτίσιμο έχουμε το παραπάνω κόστος για οικόπεδο 500 τετραγωνικών
και κτίσμα 400.

Εναλλακτικό σενάριο κτισίματος
Οικόπεδο 500 τ.μ
Κτίσμα 400 τ.μ
Σύνολο

250.000,00 €
360.000,00 €
610.000,00 €

Το παραπάνω ποσό λοιπόν των 610.000,00 € σίγουρα θα το δανειστούμε από κάποιο
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Έχουμε λοιπόν τους ακόλουθους όρους δανείου :







Επιθυμητό δάνειο 610.000,00 €
Επιτόκιο 8,50 % σε ετήσια βάση
Αποπληρωμή σε 132 μηνιαίες δόσεις (11 χρόνια)
Δόση δανείου 7.128,70 € (περίπου διπλάσιο από το ενοίκιο)
Συνολικό πόσο 940.988,00 €
Σύνολο τόκων 330.988,00 €

Το παραπάνω ποσό των 940.988,00 € που θα πρέπει να αποπληρώσουμε στα 11
χρόνια μαζί με τους τόκους αποσβένεται σε :
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Σύνολο δανείου
Ενοίκιο ανά έτος
Απόσβεση σε χρόνια βάση ενοικίου

940.988,00 €
43.200,00 €
21,78212963

Στο παραπάνω σενάριο έχουμε βάλει σχετικά χαμηλή δόση δανείου ώστε να μην
επηρεάζονται πολύ τα έσοδα μας, συγκεκριμένα έχουμε υποθέσει μια δόση σχεδόν
διπλάσια από το μηνιαίο ενοίκιο. Αν αποφασίζαμε να μικρύνουμε τη διάρκεια του
δανείου σε 7 χρόνια, όπου το επιτόκιο γίνεται 8,00 % και η δόση σχεδόν τριπλάσια
του ενοικίου 9.507,60 €, τότε το συνολικό ποσό του δανείου που θα πρέπει να
αποπληρώσουμε γίνεται 798.638,00 € και η απόσβεση γίνεται σε 18,5 χρόνια. Όπως
καταλαβαίνουμε μπορούμε να κάνουμε αρκετά σενάρια κτισίματος ανάλογα με το
ποσό που είμαστε διατεθειμένοι να πληρώνουμε και το πόσο γρήγορα θέλουμε να
κάνουμε απόσβεση μειώνοντας όμως τα ετήσια κέρδη μας.

Ακολουθεί αντίστοιχος πίνακας με το προηγούμενο κεφάλαιο με τη μόνη διαφορά
πως αντί για το ποσό που είχαμε για το ενοίκιο έχουμε βάλει τη δωδεκάμηνη δόση
του δανείου που αναλύσαμε. Βλέπουμε πως ακόμα και σε αυτή τη περίπτωση θα
μπορούσαμε να βγάζαμε κέρδος μικρότερο βέβαια αλλά μετά το ενδέκατο έτος το
ποσό των 85.544,40 € θα εξαλειφόταν από τα έξοδα και θα γινόταν αυτομάτως
κέρδος.
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1

2

3

Χρονικός ορίζοντας
5
6

4

7

8

9

10

ΚΟΣΤΗ
Ετήσια δόση δανείου για κτίσιμο
ΠΑΓΙΑ

85.544,40 €

85.544,40 €

85.544,40 €

85.544,40 €

Ψυγεία (self service-βιτρίνες)

8.958,79 €

8.958,79 €

8.958,79 €

8.958,79 €

Πάγκοι (τυριών, αλλαντικών,
κρέατος)

4.646,37 €

4.646,37 €

4.646,37 €

4.646,37 €

2.903,98 €
4.355,98 €
2.032,79 €
3.484,78 €
4.355,98 €
10.163,94 €

2.903,98 €
4.355,98 €
2.032,79 €
3.484,78 €
4.355,98 €
10.163,94 €

2.903,98 €
4.355,98 €
2.032,79 €
3.484,78 €
4.355,98 €
10.163,94 €

2.903,98 €
4.355,98 €
2.032,79 €
3.484,78 €
4.355,98 €
10.163,94 €

3.484,78 €

3.484,78 €

3.484,78 €

3.484,78 €

4.065,58 €
2.599,07 €

4.065,58 €
2.599,07 €

4.065,58 €
2.599,07 €

4.065,58 €
2.599,07 €

7.594,98 €

8.294,98 €

8.294,98 €

8.294,98 €

4.355,98€

4.355,98€

12.500,00€

12.500,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

1.488,00€

1.488,00 €

1.488,00 €

1.488,00 €

4.200,00€

4.200,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

72.599,59 €

72.599,59 €

72.599,59 €

72.599,59 €

Μηχανές Κοπής (τυριών,
αλλαντικών, κρέατος)
Ράφια έκθεσης
Ράφια Αποθήκης
Θάλαμοι Αποθήκης
Κατάψυξη
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Ηλεκτρονικός-Ηλεκτρολογικός
εξοπλισμός
Φορτηγάκι εξυπηρέτησης
τηλεφωνικών παραγγελιών
Καρότσια (πελατών, αποθήκης)
Αναλώσιμα (σακούλες, χαρτιά
περιτυλίγματος)

85.544,40 €

85.544,40 €

85.544,40 €

85.544,40 €

85.544,40 €

85.544,40 €

7.756,00 €

7.756,00 €

7.756,00 €

7.756,00 €

7.756,00 €

7.756,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εργασίες-Υλικά
Ετήσιο κόστος λειτουργίας ψυγείων
Μεταφορικά για εξοπλισμό( 7
φορτηγά 12 μ.)
Κόστος συντήρησης μηχανών
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
1η παραγγελία

4.355,98€

4.355,98€
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Μεταφορικά για 1η παραγγελία ( 3
φορτηγά 10 μ.)
Παραγγελίες από μεικ. Περιθ.
Κέρδους
Κόστος μεταφορών (10m φορτηγό
από-προς)
Καύσιμα
ΜΙΣΘΟΙ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΔΕΚΟ
ΣΥΝΟΛΑ
ΕΣΟΔΑ
# πελατών * ημέρες λειτ.
€ ανα πελάτη-απόδειξη
ΣΥΝΟΛΟ

531,43 €

531,43 €

531,43 €

531,43 €

1.577.537,50€

1.776.775,00€

1.776.775,00 €

1.776.775,00€

1.776.775,00€

1.776.775,00€

1.776.775,00€

1.776.775,00€

1.776.775,00€

1.776.775,00€

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

85.400,00 €
4.550,00 €
160.100,00 €
15.000,00 €

2.082.453,90€

2.282.391,40€

2.282.391,40 €

2.282.391,40€

2.151.825,40€

2.151.825,40€

2.151.825,40€

2.151.825,40€

2.151.825,40€

2.151.825,40€

96.950
23,80 €
2.307.500,00€

96.950
23,80 €
2.307.500,00€

96.950
23,80 €
2.307.500,00 €

96.950
23,80 €
2.307.500,00€

96.950
23,80 €
2.307.500,00€

96.950
23,80 €
2.307.500,00€

96.950
23,80 €
2.307.500,00€

96.950
23,80 €
2.307.500,00€

96.950
23,80 €
2.307.500,00€

96.950
23,80 €
2.307.500,00€
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Κεφάλαιο 5ο
Ανάλυση της Επένδυσης
Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε το πίνακα χρηματοροών της επένδυσης (cash
flow), ο οποίος αποτελεί και το σημαντικότερο εργαλείο της παρουσίασης μας ώστε
να δούμε τελικά πόσα είναι τα κέρδη μας και αν μας συμφέρει η παραπάνω επένδυση.
Ξεκινάμε την ανάλυση μας με τη παρουσίαση ενός πίνακα που παρουσιάζει το αρχικό
κόστος της επένδυσης μας, και αποτελείται από την αξία τριών ενοικίων, την εγγύηση
για το δάνειο και διάφορα άλλα γραφειοκρατικά έξοδα και αμοιβές τρίτων για τις
μελέτες και τα σχέδια. Στο επόμενο πινακάκι έχουμε την ανάλυση για το επιτόκιο
απόδοσης IRR (internal rate of return), καθώς και το προεξοφλητικό επιτόκιο της
επένδυσης μας r. Το IRR βγαίνει μέσα από τη γραμμή στο πίνακα που αναφέρεται
στο FCF (Free Cash Flow) όλων των ετών της επένδυσης, εδώ από τη δεκαετία που
αναλύουμε. Ενώ το r που χρησιμοποιήσαμε στη συγκεκριμένη επένδυση είναι το
άθροισμα ενός επιτοκίου ενός δεκαετούς ομολόγου στη χώρα (risk free) και μια μέση
ετήσια απόδοση στο κλάδο των σούπερ μάρκετ (risk market).
Κόστος Επένδυσης
Αξία 3 ενοικίων

10.800,00 €

Εγγύηση Δανείου (30%δανείου επιστρέφεται στους μετόχους μετά την
αποπληρωμή)

135.000,00 €

Διάφορα Έξοδα (συμβολαιογ. πολεοδ. υγειον. σχέδια. αμοιβες τρίτων κτλ)

25.000,00 €
170.800,00 €

IRR
risk free(10 year bond)
risk market(avg annual
return)
r

NPV

61,51%
11,31%
2,50%
13,81%

436.459,32 €
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Χρονικός ορίζοντας
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Έσοδα

- €

Παραγγελίες

- €

2.307.500,00
€
1.662.937,50
€
644.562,50 €

1,50%
2.342.112,50
€
1.862.175,00
€
479.937,50 €

1,50%
2.377.244,19
€
1.890.107,63
€
487.136,56 €

1,50%
2.412.902,85
€
1.918.459,24
€
494.443,61 €

1,50%
2.449.096,39
€
1.947.236,13
€
501.860,27 €

1,50%
2.485.832,84
€
1.976.444,67
€
509.388,17 €

1,50%
2.523.120,33
€
2.006.091,34
€
517.028,99 €

1,50%
2.560.967,14
€
2.036.182,71
€
524.784,43 €

1,50%
2.599.381,64
€
2.066.725,45
€
532.656,19 €

1,50%
2.638.372,37
€
2.097.726,33
€
540.646,04 €

27,9%

20,5%

20,5%

20,5%

20,5%

20,5%

20,5%

20,5%

20,5%

20,5%

- €

43.200,00 €

43.200,00 €

43.200,00 €

43.200,00 €

43.200,00 €

43.200,00 €

43.200,00 €

43.200,00 €

43.200,00 €

43.200,00 €

- €

11.256,00 €

11.956,00 €

11.956,00 €

11.956,00 €

11.956,00 €

11.956,00 €

11.956,00 €

11.956,00 €

11.956,00 €

11.956,00 €

- €

160.100,00 €

160.100,00 €

160.100,00 €

160.100,00 €

160.100,00 €

160.100,00 €

160.100,00 €

160.100,00 €

160.100,00 €

160.100,00 €

- €

30.351,63 €

22.571,72 €

14.187,84 €

5.153,09 €

32.050,00 €

32.050,00 €

32.050,00 €

32.050,00 €

32.050,00 €

32.050,00 €

32.050,00 €

32.050,00 €

32.050,00 €

32.050,00 €

- €

16.229,50 €

16.229,50 €

16.229,50 €

16.229,50 €

16.229,50 €

16.229,50 €

14.069,50 €

14.069,50 €

14.069,50 €

14.069,50 €

- €

351.375,37 €

193.830,28 €

209.413,22 €

225.755,02 €

238.324,77 €

245.852,67 €

255.653,49 €

263.408,93 €

271.280,69 €

279.270,54 €

- €

112.453,87 €

60.463,99 €

65.606,36 €

70.999,16 €

75.147,17 €

77.631,38 €

80.865,65 €

83.424,95 €

86.022,63 €

88.659,28 €

238.921,50 €

133.366,29 €

143.806,86 €

154.755,86 €

163.177,59 €

168.221,29 €

174.787,84 €

179.983,98 €

185.258,06 €

190.611,26 €

100.214,44 €

107.994,35 €

116.378,23 €

125.412,98 €

16.229,50 €

16.229,50 €

16.229,50 €

16.229,50 €

16.229,50 €

16.229,50 €

14.069,50 €

14.069,50 €

14.069,50 €

14.069,50 €

154.936,56 €

41.601,44 €

43.658,13 €

45.572,38 €

179.407,09 €

184.450,79 €

188.857,34 €

194.053,48 €

199.327,56 €

204.680,76 €

15.863,44€

25.738,0 €

69.396,12€

114.968,51€

154.936,56 €

41.601,44€

43.658,13€

45.572,38€

179.407,09€

184.450,79 €

188.857,34 €

194.053,48 €

199.327,56 €

204.680,76 €

Πληθωρισμός

Μεικτό κέρδος
Μεικτό
περιθώριο
κέρδους
Ενοίκιο
Αναλώσιμα +
Συντηρήσεις
Μισθοί
Τόκοι Δανείου
ΔΕΚΟ, Καύσιμα
Αποσβέσεις
Καθαρά Κέρδη
Προ Φόρων
Φόροι *
Καθαρά Κέρδη
Δόσεις Δανείου

- €

Αποσβέσεις
FCF
Max Investment
requirment
FCF to investor

170.800,0
0€
170.800,0
0€
170.800,0
0€

* Στις συγκεκριμένες περιοχές φορολογούνται με 26 % τα κέρδη μέχρι 50.000 € και τα υπόλοιπα με 33 %.
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα των χρηματοροών στο δεκαετές πλάνο της
επένδυσης μας καλύπτουμε το κόστος που ανέρχεται στις 170.800,00 € κατά τη
διάρκεια του δεύτερου έτους καθώς τον πρώτο χρόνο βγάζουμε σα καθαρό κέρδος
154.936,65 € και το δεύτερο 41.401,44€. Με ένα μέσο κέρδος της τάξης των
143.654,55 € έχουμε μια απόδοση επένδυσης της τάξης του 84,11 %
Τέλος η Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) της επένδυσης μας σε αυτά τα πρώτα δέκα
χρόνια που αναλύουμε ανέρχεται στα 436.459,32 €, έχουμε δηλαδή ένα ποσό
μεγαλύτερο από 2,5 φορές παραπάνω του αρχικού ποσού που χρησιμοποιήσαμε για
την επένδυση μας.
Αν θελήσουμε να κάνουμε μια ακόμα πιο λεπτομερή ανάλυση σχετικά με τα κόστη
και τα έσοδα που θα έχουμε μέσα στη χρονιά στην επιχείρηση μας θα πρέπει να
βάλουμε δύο ακόμα παραμέτρους.



Καταστροφές προϊόντων
Εκπτώσεις προμηθευτών.

Όπως είναι λογικό μέσα σε μια επιχείρηση που εμπορεύεται τρόφιμα και ευπαθή
προϊόντα είναι σίγουρο πως θα υπάρχουν και καταστροφές με δικιά της υπαιτιότητα,
είτε από κακή μεταφορά είτε ακόμα και από κακή ανακύκλωση με αποτέλεσμα να
λήξει κάποιο προϊόν. Έτσι λοιπόν το εν λόγω ποσό της αγοράς εκείνου του προϊόντος
θα αποτελέσει μόνιμο κόστος για την επιχείρηση αφού δεν θα μπορέσει να το
πουλήσει. Ασφαλώς και κάποιες εταιρίες δέχονται πίσω ληγμένα ή κατεστραμμένα
προϊόντα αλλά και πάλι σίγουρα ένα ποσό θα το επωμισθεί η επιχείρηση μας. Το
συγκεκριμένο ποσό θα μπορούσαμε να το υπολογίσουμε περίπου στο 2 με 3 % του
συνολικού ποσού των παραγγελιών, ένα ποσό δηλαδή περίπου ανάμεσα στα 36.250 €
και 54.400 € για όλο το έτος.
Τώρα σχετικά με τη δεύτερη παράμετρο, ξέρουμε πως οι προμηθευτές πέρα από τις
εκπτώσεις που κάνουν μέσα στις παραγγελίες και στα τιμολόγια, ανά περιόδους
(τετράμηνα, εξάμηνα, ετησίως) κάνουν και έξτρα εκπτώσεις είτε με έξτρα ποσότητες
προϊόντων, είτε με πιστωτικά σημειώματα. Έτσι λοιπόν μια ασφαλής πρόβλεψη θα
ήταν ένα 5 % παραπάνω έσοδα επί του συνόλου των παραγγελιών, ένα ποσό δηλαδή
κοντά στα 90.600 €.
Το τελικό συμπέρασμα που βγαίνει πάντως είναι πως συμπεριλαμβάνοντας και αυτές
τις δύο παραμέτρους στην ανάλυση μας το αποτέλεσμα είναι θετικότερο.
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Κεφάλαιο 6ο
Ανάλυση Ευαισθησίας
Όπως είδαμε μέχρι τώρα η επένδυση μας μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια επικερδής
απόπειρα. Στο παρόν κεφάλαιο θα πραγματοποιήσουμε μια ανάλυση ευαισθησίας σε
διάφορες μεταβλητές που επηρεάζουν τα κόστη μας αλλά και τα έσοδα μας με
αποτέλεσμα να ελέγξουμε πόσο σταθερή είναι η επένδυση μας σε ορισμένες
μεταβολές. Οι κυριότερες και πιο πιθανές μεταβολές που μπορεί να προκύψουν είναι
στις εξής μεταβλητές :




Μεικτό περιθώριο κέρδους
Μέση απόδειξη ( € ανά πελάτη )
Μερίδιο αγοράς ( # πελατών )

Η πρώτη μεταβλητή έχει επίπτωση στα έξοδα μας καθώς αφορά το ποσό που δίνουμε
για τις παραγγελίες. Αν δηλαδή μειωθεί το μεικτό περιθώριο κέρδους αυτό θα
σημαίνει αυτομάτως πως αγοράζουμε τις παραγγελίες μας ακριβότερα. Οι άλλες δύο
μεταβλητές έχουν αντίκτυπο στα έσοδα μας καθώς μια ενδεχόμενη αύξηση της μέσης
απόδειξης ή του μεριδίου αγοράς μας στο νησί θα μας επιφέρει στη συνέχεια
μεγαλύτερα κέρδη.
Ακολουθούν δύο πίνακες εισόδου - εξόδου με την ανάλυση ευαισθησίας.
Στο πρώτο πίνακα έχουμε διάφορες τιμές για τη μέση απόδειξη ανά πελάτη και στην
αριστερή στήλη του πίνακα διάφορες τιμές για το Κόστος των παραγγελιών ως
ποσοστό επί των εσόδων μας, είναι στην ουσία το ποσοστό της πράξης (1- Μεικτό
Περιθώριο Κέρδους). Ως αποτελέσματα στο πίνακα εξόδου έχουμε πάλι τα κέρδη ή
τις ζημιές που θα έχουμε σε κάθε περίπτωση. Αν λοιπόν πέσει η μέση απόδειξη κατά
1,00 € στις περισσότερες περιπτώσεις θα δημιουργήσουμε ζημιές, σε αντίθετη
περίπτωση, αύξησης της μέσης απόδειξης δημιουργούνται κέρδη ανεξάρτητα με τις
μεταβολές που μπορεί να έχουμε στις παραγγελίες.
Στο δεύτερο πίνακα στην οριζόντια γραμμή έχουμε τη μέση απόδειξη ανά πελάτη και
στη κάθετη στήλη το πλήθος των πελατών που επισκέπτονται το κατάστημα μας
ετησίως. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας στον πίνακα μας δείχνουν τα
κέρδη προ φόρων. Βλέπουμε λοιπόν ακόμα και αν μειωθεί 1,00 € η μέση απόδειξη
και ο αριθμός των πελατών μείνει σταθερός αυτό αυτομάτως θα μας προκαλέσει
ζημίες. Αντίστοιχα ζημιές θα έχουμε και στη περίπτωση που μειωθούν οι πελάτες μας
κατά 3.000 ετησίως ενώ παραμείνει σταθερή η μέση είσπραξη ανά πελάτη.
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Κόστος παραγγελιών (1- Μ.Π.Κ %)

74,5%
75,0%
75,5%
76,0%
76,5%
77,0%
77,5%
78,0%
78,5%
79,0%
79,5%
80,0%

20,80 €
- 191.561,01 €
- 203.098,51 €
- 214.636,01 €
- 226.173,51 €
- 237.711,01 €
- 249.248,51 €
- 260.786,01 €
- 272.323,51 €
- 283.861,01 €
- 295.398,51 €
- 306.936,01 €
- 318.473,51 €

-

21,80 €
94.611,01 €
106.148,51 €
117.686,01 €
129.223,51 €
140.761,01 €
152.298,51 €
163.836,01 €
175.373,51 €
186.911,01 €
198.448,51 €
209.986,01 €
221.523,51 €

-

22,80 €
2.338,99 €
9.198,51 €
20.736,01 €
32.273,51 €
43.811,01 €
55.348,51 €
66.886,01 €
78.423,51 €
89.961,01 €
101.498,51 €
113.036,01 €
124.573,51 €

Μέση απόδειξη ανά πελάτη
23,80 €
24,80 €
99.288,99 €
196.238,99 €
87.751,49 €
184.701,49 €
76.213,99 €
173.163,99 €
64.676,49 €
161.626,49 €
53.138,99 €
150.088,99 €
41.601,49 €
138.551,49 €
30.063,99 €
127.013,99 €
18.526,49 €
115.476,49 €
6.988,99 €
103.938,99 €
- 4.548,51 €
92.401,49 €
- 16.086,01 €
80.863,99 €
- 27.623,51 €
69.326,49 €
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25,80 €
293.188,99 €
281.651,49 €
270.113,99 €
258.576,49 €
247.038,99 €
235.501,49 €
223.963,99 €
212.426,49 €
200.888,99 €
189.351,49 €
177.813,99 €
166.276,49 €

26,80 €
390.138,99 €
378.601,49 €
367.063,99 €
355.526,49 €
343.988,99 €
332.451,49 €
320.913,99 €
309.376,49 €
297.838,99 €
286.301,49 €
274.763,99 €
263.226,49 €

27,80 €
487.088,99 €
475.551,49 €
464.013,99 €
452.476,49 €
440.938,99 €
429.401,49 €
417.863,99 €
406.326,49 €
394.788,99 €
383.251,49 €
371.713,99 €
360.176,49 €

Πλήθος πελατών

20,80 €

21,80 €

22,80 €

Μέση απόδειξη ανά πελάτη
23,80 €
24,80 €

90.950

-

374.048,51 €

-

283.098,51 €

- 192.148,51 €

93.950

-

311.648,51 €

-

217.698,51 €

96.950
99.950
102.950
105.950

-

249.248,51 €
186.848,51 €
124.448,51 €
62.048,51 €

-

152.298,51 €
86.898,51 €
21.498,51 €
43.901,49 €

25,80 €

26,80 €

27,80 €

- 10.248,51 €

80.701,49 €

171.651,49 €

262.601,49 €

- 123.748,51 €

- 101.198,51 €
- 29.798,51
€

64.151,49 €

158.101,49 €

252.051,49 €

346.001,49 €

- 55.348,51 €
13.051,49 €
81.451,49 €
149.851,49 €

41.601,49 €
113.001,49 €
184.401,49 €
255.801,49 €

138.551,49 €
212.951,49 €
287.351,49 €
361.751,49 €

235.501,49 €
312.901,49 €
390.301,49 €
467.701,49 €

332.451,49 €
412.851,49 €
493.251,49 €
573.651,49 €

429.401,49 €
512.801,49 €
596.201,49 €
679.601,49 €
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Κεφάλαιο 7ο
Διαχείριση Κινδύνου
Στο παρόν κεφάλαιο θα προβούμε σε μια θεωρητική ανάλυση κινδύνου,
παρουσιάζοντας μια ανάλυση S.W.O.T, καθώς και τις σημαντικότερες κατηγορίες
κινδύνων και αναλύοντας μερικούς.

Ανάλυση S.W.O.T (strengths – weaknesses – opportunities threats)
Η S.W.O.T ανάλυση είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο
χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μίας
επιχείρησης, όταν η αυτή πρέπει να λάβει μία απόφαση σε σχέση με τους στόχους
που έχει θέσει και την επίτευξή τους. Το αρκτικόλεξο S. W. O. T προκύπτει από τις
αγγλικές λέξεις: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (αντίστοιχα στα
ελληνικά: δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες, απειλές). Τα δυνατά και
αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς
προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει, ενώ οι ευκαιρίες και οι
απειλές αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης τις
οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και
να τις προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Strengths (δυνατά σημεία)





Επωνυμία επιχείρησης
Ποικιλία προϊόντων
Τιμές και προσφορές προϊόντων
Επαγγελματική αντιμετώπιση πελατών

Weaknesses (αδύνατα σημεία)




Κόστος παραγγελιών λόγω απόστασης
Αδυναμία κάλυψης προϊόντων άμεσα λόγω απόστασης
Επαρχιακή κοινωνία, άγνωστη στην αλυσίδα

Opportunities (ευκαιρίες)


Άνοιγμα επιχείρησης σε νέες αγορές

Threats (απειλές)


Πιθανή εχθρική αντιμετώπιση, (boycott) από τοπική πελατεία
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Είσοδος ανταγωνιστών είτε στο συγκεκριμένο νησί είτε σε άλλα αν πετύχει το
εγχείρημα

Κατηγοριοποίηση Κινδύνων
Στη συνέχεια θα κάνουμε μια απλή σημείωση για τους μεγαλύτερους κινδύνους που
θα αντιμετωπίσει η επιχείρηση μας. Αυτοί χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες,
οικονομικοί, επιχειρησιακοί και στρατηγικοί.
Οικονομικοί κίνδυνοι










Μείωση πωλήσεων.
Όπως ξέρουμε τα τελευταία χρόνια οι αγορές είναι σε πτωτική τάση και το
«χρήμα» που κινείται στην αγορά ολοένα και λιγοστεύει, είναι λοιπόν πολύ
πιθανό να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι πωλήσεις ακόμα και στα αγαθά
πρώτης ανάγκης.
Αύξηση φορολογίας.
Όπως γνωρίζουμε η Ελλάδα έχει πολύ εύθραυστο φορολογικό πλαίσιο,
πράγμα που αποτρέπει και τις ξένες επενδύσεις, έτσι λοιπόν μπορεί οι
φορολογικοί συντελεστές να αυξηθούν με αποτέλεσμα να μειωθούν τα κέρδη
μιας επιχείρησης.
Αύξηση συναλλαγματικής ισοτιμίας για αγορές μη εγχώριων προϊόντων.
Αν και γενικά «ψωνίζουμε» Ελληνικά προϊόντα ωστόσο υπάρχουν και
εισαγωγής μέσα στα καταστήματα, ενδεχόμενη μεταβολή της
συναλλαγματικής ισοτιμίας θα αλλάξει τις τιμές που αγοράζουμε.
Επιτόκιο δανεισμού.
Έχουμε υπολογίσει κάποια δάνεια, είτε για τα πάγια, είτε ακόμα και για
χτίσιμο καταστήματος, μεταβολές λοιπόν στο επιτόκιο θα αλλάξουν αρκετά
το ποσό αποπληρωμής στο δάνειο μας.
Επιβατική κίνηση.
Αν και βρισκόμαστε πάλι σε αυξανόμενη τάση τουριστικής κίνησης μπορεί να
υπάρχουν χρονιές με μειωμένη.

Επιχειρησιακοί κίνδυνοι




Μεταφορές παραγγελιών (χρόνος και κόστος)
Όπως έχουμε αναφέρει οι μεταφορές των παραγγελιών γίνονται με πλοία της
γραμμής, τους θερινούς μήνες δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα καθώς
υπάρχουν και μέρες με 3 δρομολόγια από Πειραιά. Το χειμώνα όμως οι
παραγγελίες πρέπει να είναι απόλυτα σωστές καθώς τα δρομολόγια γίνονται 2
με 3 την εβδομάδα.
Ικανοποίηση πελατών από προϊόντα και εξυπηρέτηση.
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Θα πρέπει να οι πελάτες να μείνουν ικανοποιημένοι και από τα
προϊόντα,(φρεσκάδα, ημερομηνίες λήξης κτλ.) αλλά κα από την ευγενική και
επαγγελματική αντιμετώπιση του προσωπικού.
Σχετικά μικρή αποθηκευτική ισχύς.
Η αποθήκη του καταστήματος μας είναι ικανοποιητικών τετραγωνικών, δεν
θα πρέπει όμως να γίνονται υπέρογκες παραγγελίες προϊόντων με μεγάλη
διάρκεια ζωής καθώς θα μειώνεται έτσι ο χώρος για άλλα.
Εποχικότητα.
Επειδή έχουμε να κάνουμε με μικρό νησί η εποχικότητα είναι πολύ έντονη
στον αριθμό των κατοίκων και άρα και στους πελάτες μας, χρειάζεται λοιπόν
πολύ προσεκτικός σχεδιασμός, παραγγελιών και αποθεμάτων.

Στρατηγικοί κίνδυνοι





Ανταγωνισμός από τοπικές επιχειρήσεις.
Όπως έχουμε πει ευθύς ανταγωνισμός υπάρχει από άλλα τρία μεγάλα σούπερ
μάρκετ, λόγω όμως εντοπιότητας τους είναι πιθανό οι κάτοικοι να προτιμούν
εκείνα.
Μικρό μερίδιο αγοράς.
Υπολογίζουμε ένα μερίδιο αγοράς περίπου στο 21 %.
Μικρός πληθυσμός.
Ο πληθυσμός του νησιού είναι σχετικά μικρός, τα καλοκαίρια με τους
«τουρίστες» γίνεται σαφώς πολύ μεγαλύτερος και πάλι όμως τα κέρδη μας δεν
είναι πάρα πολλά.
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Συμπεράσματα - Αποφάσεις
Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στη παρούσα εργασία καθιστά σαφές πως η
επένδυση ενός καταστήματος Σκλαβενίτη στο νησί της Σίφνου είναι μια πρόταση που
αποφέρει κέρδη. Είδαμε γενικά πως ο κλάδος των τροφίμων είναι ίσως ο μόνος που
έχει αντέξει στη κρίση αυτής της περιόδου και παρά τις όποιες μειώσεις στη
κερδοφορία του έχει αποδειχθεί αρκετά ανθεκτικός. Από την ανάλυση που
πραγματοποιήσαμε και από το πίνακα χρηματοροών που παραθέσαμε το κυριότερο
σημείο που θα πρέπει να σταθούμε είναι πως τα έξοδα της επένδυσης μας
καλύπτονται μόλις από τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας. Δημιουργήσαμε επίσης κι ένα
εναλλακτικό σενάριο όπου χτίζουμε μόνοι μας το κατάστημα με δάνειο, και σε αυτή
τη περίπτωση καταφέρνουμε να έχουμε κέρδη, πολλά δε περισσότερα μετά την
αποπληρωμή του. Σε κάθε περίπτωση πάντως η επέκταση της αλυσίδας Σκλαβενίτης
με καταστήματα εκτός Αττικής θα επιφέρει τεράστια οφέλη στην επιχείρηση όσον
αφορά τη φήμη της ακόμα και αν χρειαστεί κάποιο κατάστημα σε κάποια περιοχή να
είναι λιγότερο κερδοφόρο από το μέσο όρο. Σε γενικές γραμμές πάντως και στην
ανάλυση ευαισθησίας που πραγματοποιήθηκε αλλά και στην ανάλυση των κινδύνων
είδαμε πως πρόκειται για μια αρκετά σταθερή επένδυση. Η κερδοφορία της βέβαια
μεταβάλλεται από μεταβολές των μεταβλητών, όπως μέση απόδειξη και μεικτό
περιθώριο κέρδους. Ο σημαντικότερος παράγοντας που μπορεί να μας αποτρέψει από
το παραπάνω εγχείρημα είναι ο μικρός πληθυσμός του νησιού και πάλι όμως, όπως
είδαμε με ένα σχετικά μικρό μερίδιο αγοράς που υποθέσαμε ότι θα κατείχαμε
μπορούμε να βγάλουμε κέρδη. Με την προϋπόθεση ότι οι παραγγελίες μας θα είναι
προσεκτικές, οι τιμές και οι προσφορές που θα δεχόμαστε θα είναι συνεχώς υπό
παρακολούθηση και πίεση να γίνουν ακόμα καλύτερες. Τα υπόλοιπα κόστη όπως
είδαμε είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα ποσά του κύκλου εργασιών. Αλλά και πάλι
με τις δικές μας παραδοχές που είναι λίγο χαμηλότερες από το μέσο όρο της
περιοχής τα αποτελέσματα είναι θετικά.
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