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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
 
 

 
• Ο Τόπος εγκατάστασης  της επιχείρησης 
• Η αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού για τις ανάγκες 

λειτουργίας της 
•  Κόστη ίδρυσης της επιχείρησης 
• Λοιπά έξοδα (πάγια έξοδα μηνιαία) 
• Απρόβλεπτα έξοδα (έκτακτα μη προβλεπόμενα έξοδα που 

αποτελεί περίπου το 5% των συνολικών δαπανών για πάγια 
στοιχεία) 

• Αποσβέσεις  (παρουσίαση αποσβέσεων πρώτου  
 χρόνου) 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
 
 

 
• Η επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτηθεί από κυβερνητικούς 

φορείς : 
  ΟΑΕΔ 
  ΕΟΜΜΕΧ 
    Υπουργείο Ανάπτυξης 
  Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης Νέων 

Επιχειρήσεων 
  

• Εάν έχετε εξασφαλίσει αυτή τη χρηματοδότηση, πρέπει να 
φαίνεται στο ε.σ. η αναλογία εξωτερικής χρηματοδότησης και 
των ιδίων πόρων 
 
 

Msc  Αντωνία Μανιάτη  

http://asset.tovima.gr/assetservice/data/tovima/D1999/D1219/1rei27c.gif


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
1/2 

 
 
 

 
• Αμοιβές προσωπικού (πρέπει να αναφερθεί η βάση με την 

οποία υπολογίζονται οι μισθοί κ για τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποιούνται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας βάσει 
των οποίων υπολογίζεται ο προβλεπόμενος μισθός ανά 
κατηγορία εργαζομένων κ οι εργοδοτικές εισφορές και 
επιβαρύνσεις) 

• Δαπάνες ενοικίου (τα ενοίκια επιβαρύνονται βάσει νόμου με 
αύξηση 10% ετησίως) 

• Δαπάνες ύδρευσης – φωτισμού (προσαύξηση 5-7%) 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
2/2 

 
 
 

 
• Δαπάνες τηλεφώνου (ετ. Προσαύξηση 5%) 
• Δαπάνες προβολής κ διαφήμισης (προσαύξηση 5% ) 
• Δαπάνες για γραφική ύλη κ αναλώσιμα (προσαύξηση 

5%) 
• Λοιπές δαπάνες (υλικά καθαρισμού, εισφορές σε 

Ταμεία κλπ γενικά δαπάνες σταθερής μορφής και 
επαναλαμβανόμενες) 

• Απρόβλεπτα έξοδα  
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 
 
 

 
•  Παρουσιάζεται στο σημείο αυτό το συνολικό κόστος 

λειτουργίας της επιχείρησης, δηλαδή το ποσό που είναι 
απαραίτητο για να καλύπτει η επιχείρηση τις δαπάνες της 

• Συνολικό κόστος =Δαπάνες για Αμοιβή Προσωπικού + όλα τα 
Έξοδα λειτουργίας  

• Αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης = Συνολικό Μηνιαίο Κόστος Χ 2, Θα 
πρέπει να δείξουμε ότι θα καλυφθεί από τους ίδιους τους 
πόρους ή από χρηματοδότηση 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/3 

 
 
 

 
•  Τα έσοδα προέρχονται από τις δραστηριότητες που θα 

αναπτύξει 
• Πρέπει να αναπτύξουμε την πολιτική τιμολόγησης των 

προϊόντων μας-υπηρεσιών μας και τον τρόπο με τον οποίο την 
υπολογίσατε  

• Πρέπει να εντοπίσουμε τη μέθοδο τιμολόγησης που ταιριάζει 
στην κάθε περίπτωση 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  2/3 

 
 
 

 
•  Τιμολόγηση με υπολογισμό του κόστους και πρόσθεση 

κέρδους (Cost Plus Pricing): Προσθέτω το κέρδος στα άμεσα κ 
έμμεσα κόστη και βρίσκω την τιμή του προϊόντος/υπηρεσίας. 
Κατά τη μέθοδο αυτή καλύπτονται πάντα τα σταθερά κ 
κυμαινόμενα έξοδα 

• Τιμολόγηση με βάση τον ανταγωνισμό: Εάν η αγορά έχει 
συγκεκριμένες τιμές κ η διαφοροποίηση στα προϊόντα είναι 
δύσκολη θα πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε. Κάνουμε μια 
έρευνα αγοράς κ εντοπίζουμε που θα κυμανθούν οι τιμές μας . 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  3/3 

 
 
 

 
•  Τιμολόγηση με βάση τη Ζήτηση:  Εάν το αγοραστικό κοινό 

διαφέρει πολύ στη σύνθεσή του τότε μπορούμε να 
τιμολογούμε με τη μέθοδο αυτή. Μπορούν να ισχύουν 
διαφορετικές τιμές με βάση τις παραγγελίες του κάθε πελάτη. 
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 
 
 

 
•  Προβλέψεις πωλήσεων =  Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα  

     + 

                                                Μέγεθος αγοράς 
     + 
    Υπάρχον Ανταγωνισμός 

 
 

• Η πρόβλεψη θα πρέπει να γίνει για τα 5 επόμενα έτη 
• Θα πρέπει να επιχειρηματολογήσουμε για τη μοναδικότητα 

των προϊόντων - υπηρεσιών 
Msc  Αντωνία Μανιάτη  

http://asset.tovima.gr/assetservice/data/tovima/D1999/D1219/1rei27c.gif


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

 
 
 

  Χρησιμοποιώντας όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα καταρτίσουμε 
τον προϋπολογισμό εσόδων – δαπανών 

 
 
 
 

«Σας ευχαριστώ» 
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