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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1ο  

 

ΤΝΟΨΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 

1.1 : ΒΑΛΚΘ ΛΔΕΑ ΚΑΛ ΛΣΟΡΛΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Θ βαςικι ιδζα για τθν πραγματοποίθςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ αφενόσ, και 
ολόκλθρου του επενδυτικοφ ςχεδίου αφετζρου, ξεκίνθςαν από τθ διαπίςτωςθ ενόσ 
πολφ ςθμαντικοφ κενοφ που φαίνεται να υπάρχει ςτθν εγχϊρια αγορά και 
ολόκλθρο τον κλάδο των ενδυμάτων. Θ ανταγωνιςτικότθτα που υπάρχει ανάμεςα 
ςτισ μεγάλεσ πολυεκνικζσ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα 
διαμόρφωςαν μια κατάςταςθ εγκλωβιςμοφ και αποκλειςμοφ των καταςτθμάτων 
ροφχων από τα διακζςιμα brands των ενδυμάτων. 

Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα, θ παροφςα μελζτθ καλείται να διαπιςτϊςει κατά 
πόςο είναι ςκόπιμο να ιδρυκεί μια νζα εταιρεία (όχι ιδιαίτερα μεγάλου μεγζκουσ) θ 
οποία, κα μπορεί να προςφζρει ςτουσ πελάτεσ τισ (καταςτιματα ενδυμάτων) τα 
best seller προϊόντα χωρίσ κανζνα περιοριςμό και δεςμεφςεισ. 

 

1.2 :ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛ MARKETING 

 

Ο κλάδοσ των ενδυμάτων ςτθν Ελλάδα χαρακτθρίηεται από ζντονθ ειςαγωγικι 
διείςδυςθ με τθν παραγωγικι δραςτθριότθτα να επικεντρϊνεται ςε μικρό αρικμό 
εταιρειϊν και τθν εγχϊρια παραγωγι να είναι περιοριςμζνθ ςε ςχζςθ με το ςφνολο 
τθσ κατανάλωςθσ. Τα ενδφματα αποτελοφν μια ιδιαίτερθ κατθγορία προϊόντων, 
κακϊσ καλοφνται να καλφψουν ανάγκεσ που ςχετίηονται άμεςα με τθν αιςκθτικι 
και τθν ανάγκθ για ρουχιςμό, ενϊ ταυτόχρονα επθρεάηονται και από τισ επιταγζσ 
τθσ μόδασ. 

Θ νζα εταιρεία ειςαγωγισ ενδυμάτων ςκοπεφει να κατακτιςει ζνα μερίδιο τθσ 
αγοράσ ειςάγοντασ κατά το πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ τθσ περίπου 25.000 τεμάχια 
ενδυμάτων πραγματοποιϊντασ πωλιςεισ αξίασ 1.458.200 €. Ωσ εμπορικι 
επιχείρθςθ, θ νζα εταιρεία, δεν κα ζχει ιδιαίτερα μεγάλο κόςτοσ  marketing. Αυτό 
ςυμβαίνει γιατί θ νζα εταιρεία κα εμπορεφεται ιδθ πολφ γνωςτά και διαφθμιςμζνα 
brands. Πλα τα παραπάνω χαρακτθριςτικά και θ περαιτζρω ανάλυςθ τουσ 
βρίςκονται ςτο 3ο κεφάλαιο τθσ παροφςασ μελζτθσ. 
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1.3 : ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ ΚΑΛ ΑΛΛΑ ΕΦΟΔΛΑ 

 

Ππωσ είναι φυςικό, επειδι θ νζα εταιρεία κα είναι μια εμπορικι επιχείρθςθ, δεν κα 
ζχει κάποια παραγωγικι δραςτθριότθτα οφτε κάποιου είδουσ επεξεργαςία πάνω 
ςτο προϊόν που κα εμπορεφεται. Αλλά κα ειςάγει ζτοιμα τα προϊόντα. Συνεπϊσ, με 
βάςθ τα παραπάνω δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πρϊτεσ φλεσ, παρά μόνο 
κάποια εφόδια, τα οποία κα χρειαςτοφν να καλφψουν τισ ανάγκεσ λειτουργίασ τθσ 
εταιρείασ αφενόσ, και τθν δραςτθριότθτα τθσ διανομισ των προϊόντων ςτουσ 
πελάτεσ αφετζρου. 

 

1.4 : ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΑ ΚΑΛ ΣΕΧΝΟΛΟΓΛΑ 

 

Στο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο αναλφονται οι ανάγκεσ τθσ νζασ εταιρείασ ςε 
μθχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλιςμό. Βεβαία, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, 
αναφερόμαςτε ςε μια εμπορικι επιχείρθςθ και όχι ςε μια παραγωγικι, όπου ο 
μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ και θ χρθςιμοποιοφμενθ τεχνολογία κα ιταν από τα 
βαςικότερα ςυςτατικά φπαρξθσ και λειτουργίασ τθσ εταιρείασ. Με βάςθ τα 
παραπάνω λοιπόν θ νζα εταιρεία κα χρειαςτεί ζναν τζτοιο μθχανολογικό και 
τεχνολογικό εξοπλιςμό ικανό να εξοπλίςει τα γραφεία τθσ επαρκϊσ και τθν 
δραςτθριότθτα τθσ διανομισ των προϊόντων τθσ.  

 

1.5 : ΟΡΓΑΝΩΘ ΣΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛ ΓΕΝΛΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Στο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο τθσ παροφςασ μελζτθσ αναλφονται θ οργανϊςιμθ δομι 
τθσ υπό εξζταςθ εταιρείασ αφενόσ, και τα γενικά ζξοδα τθσ εταιρείασ αφετζρου. Θ 
νζα εταιρεία όπωσ προκφπτει από τθν εξζταςθ των αναγκϊν τθσ, κα χρειαςτεί να 
ζχει τα εξισ κζντρα εργαςίασ (τμιματα) ι αρμοδιότθτεσ : 

 Διεφκυνςθ  

 Τμιμα πωλιςεων 

 Τμιμα προμθκειϊν 

 Αποκικθ 

 Γραμματειακι υποςτιριξθ 
 

 

Κάκε ζνα από τα παραπάνω τμιματα πρζπει να λειτουργεί ςε ςυνεργαςία με τα 
άλλα και να ελζγχεται από τθν διεφκυνςθ.  

Ωσ προσ τα γενικά ζξοδα τθσ εταιρείασ, ςτθ παροφςα μελζτθ αναφζρονται και 
εξετάηονται αναλυτικά ςτο κεφάλαιο 6. αυτά χωρίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ ωσ 
εξισ: 
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1. Tα γενικά ζξοδα 
2. Τα διοικθτικά ζξοδα 
3. Τα ζξοδα πωλιςεων και διανομισ 

Τα γενικά ζξοδα αφοροφν ζξοδα τα οποία ζχουν να κάνουν με: 

 Κακαριςμό των γραφείων 

 Συντιρθςθ 

 Μεταφορά των προϊόντων  

 Τθλεπικοινωνιακζσ παροχζσ 

 Νομικά ζξοδα 
Τα διοικθτικά ζξοδα αφοροφν ζξοδα τα οποία ζχουν να κάνουν με: 

 Εφόδια γραφείου 

 Αςφάλιςτρα 

 Δθμόςιεσ ςχζςεισ 

 Αεροπορικά ειςιτιρια 
Τα ζξοδα πωλιςεων και διανομισ αφοροφν ζξοδα τα οποία ζχουν να κάνουν με: 

 Επικοινωνίεσ 

 Βενηίνεσ 

 Διόδια 

 Συντιρθςθ αυτοκινιτων 

 Αςφάλιςτρα αυτοκινιτων 
Κατά το πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ τα γενικά ζξοδα ανζρχονται ςτο πόςο 
των 31.200,00 €. 

 

1.6 : ΑΝΚΡΩΠΛΝΟΛ ΠΟΡΟΛ 

 

Στθ νζα εταιρεία το ανκρϊπινο δυναμικό κα χωρίηεται ςε εργατικό και επιτελικό. 

Στο εργατικό προςωπικό κα εντάςςονται τα άτομα που κα ςτελεχϊνουν τα τμιματα 
των πωλιςεων, τθσ αποκικθσ και τθσ γραμματείασ ενϊ ςτο επιτελικό κα 
εντάςςεται θ διεφκυνςθ τθσ εταιρείασ και το τμιμα προμθκειϊν (μόνο για το 
πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ). 

Επίςθσ, ωσ προσ το ανκρϊπινο δυναμικό, θ νζα εταιρεία κα κατζχει μθχανιςμοφσ 
και διαδικαςίεσ προςζλκυςθσ εργαηομζνων. Τζλοσ ςυμφωνά με τουσ υπολογιςμοφσ 
που ζχουν πραγματοποιθκεί, το κόςτοσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ κατά τθ 
λειτουργικι φάςθ τθσ εταιρείασ για το πρϊτο ζτοσ κα ανζρχεται ςτα 140.730,00 €. 
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1.7 : ΣΟΠΟΚΕΛΑ – ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ – ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ 

 

Κακϊσ θ νζα εταιρεία κα ειςάγει και κα εμπορεφεται προϊόντα οι ανάγκεσ για 
μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ και θ εφρεςθ χϊρου τοποκεςίασ για αγορά γθσ ι και 
ετοίμων κτθρίων δεν αντιπροςωπεφουν το υπό εξζταςθ επενδυτικό ςχζδιο. Θ νζα 
εταιρεία κα προχωριςει ςε ενοικίαςθ ενόσ χϊρου ςυνολικισ επιφάνειασ περίπου 
300 τμ με 150 τμ. γραφεία και 150 τμ. αποκικθ. Κατόπιν εκτεταμζνθσ ζρευνασ και 
πλθρϊντασ τα απαραίτθτα κριτιρια για τθν καλφτερθ δυνατι επιλογι τοποκεςίασ 
εγκατάςταςθσ, καταλιξαμε ςτο διμο Ραλλινθσ ςτο νομό Αττικισ. Το ενοίκιο που 
κα καλείται να καλφψει μθνιαίωσ θ νζα εταιρεία κα ανζρχεται ςτα 3.200,00 €. 

1.8 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΛΜΟ ΕΚΣΕΛΕΘ ΕΡΓΟΤ 

 

Το ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο τθσ παροφςασ μελζτθσ αςχολείται με τον χρονικό 
προγραμματιςμό εκτζλεςθσ του εξεταηομζνου επενδυτικοφ ςχεδίου και ταυτόχρονα 
με το κόςτοσ εκτζλεςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ νζασ εταιρείασ ειςαγωγισ ενδυμάτων 
θ εκτζλεςθ του ζργου, ςυμφωνά με τουσ απαραιτιτουσ υπολογιςμοφσ, κα 
διαρκζςει περίπου τρεισ μινεσ. Ταυτόχρονα το κόςτοσ που εκτιμάται για να 
πραγματοποιθκοφν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ ανζρχεται ςτα 18.000,00 €. 

 

1.9 : ΧΡΘΜΑΣΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΝΑΛΤΘ & ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ ΣΘ 
ΕΠΕΝΔΤΘ 

 

Θ χρθματοοικονομικι ανάλυςθ και θ αξιολόγθςθ είναι αυτι που κα κακορίςει τθν 
εφικτότθτα και τθ βιωςιμότθτα όλου του επενδυτικοφ ςχεδίου. Στθ ςυγκεκριμζνθ 
περίπτωςθ τθσ εταιρείασ ενδυμάτων το ςυνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ ανζρχεται ςτα 
812.744,16 € όπου τα 97.000,00 € αφοροφν το πάγιο ενεργθτικό τθσ εταιρείασ και 
τα 715.744,16 € αφοροφν το κεφάλαιο κίνθςθσ. Το 50% του κόςτουσ επζνδυςθσ κα 
χρθματοδοτθκεί από το μετοχικό κεφάλαιο και το υπόλοιπο 50 % από τραπεηικό 
δανειςμό. 

1.10 : ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

 

Με βάςθ τα ςτοιχειά που προκφπτουν από τα κεφάλαια τθσ μελζτθσ και με βάςθ 
τθν ανάλυςθ και αξιολόγθςθ ωσ προσ τθν εφικτότθτα και τθν βιωςιμότθτα του 
επενδυτικοφ ςχεδίου για τθν ίδρυςθ νζασ εταιρείασ ειςαγωγισ ενδυμάτων, 
μποροφμε να βγάλουμε το ςυμπζραςμα πωσ το ςυγκεκριμζνο επενδυτικό ςχζδιο, 
όπωσ παρουςιάηεται μζςα από τθν μελζτθ, είναι ιδιαίτερα ελκυςτικό κακϊσ τα 
κακαρά κζρδθ άνευ τόκων για το 1ο ζτοσ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ ανζρχονται ςτα 
970.620,00€ τθν ςτιγμι όπου το ςυνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ ανζρχεται ςτα 
812.744,16€. Είναι γεγονόσ, ωςτόςο ότι λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ που υπάρχει 
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ςτθν αγορά τθσ Ελλάδασ, τα κακαρά κζρδθ τθσ εταιρείασ παρουςιάηουν πολφ μικρι 
αφξθςθ για τα επόμενα πζντε ζτθ λειτουργίασ (πίνακασ 27) γεγονόσ που οφείλεται 
κυρίωσ ςτθ μείωςθ των πωλιςεων ςτα ακριβά ροφχα – brands- και τθν αφξθςθ των 
πωλιςεων ςτα φτθνότερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2ο  

 

ΒΑΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

2.1 : ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΣΘ ΛΔΕΑ ΣΟΤ ΕΠΕΝΔΤΣΛΚΟΤ ΧΕΔΛΟΤ 

 

Θ παροφςα μελζτθ, αποβλζπει ςτον ζλεγχο τθσ ςκοπιμότθτασ για τθν ίδρυςθ μιασ 
νζασ εταιρείασ ειςαγωγισ ενδυμάτων ςτο νομό Αττικισ. Βαςικι δραςτθριότθτα τθσ 
νζασ εξεταηόμενθσ εταιρείασ κα είναι θ ειςαγωγι ζτοιμων ενδυμάτων από τθν 
Ιταλία με ςτόχο τθν προϊκθςθ των προϊόντων (χονδρικι πϊλθςθ) ςτα καταςτιματα 
ροφχων που δραςτθριοποιοφνται ςε όλθ τθν Ελλάδα.  

Θ βαςικι ιδζα τθσ ιδρφςεωσ τθσ νζασ εταιρείασ προιρκε από τθν χρόνια 
εναςχόλθςθ με τον κλάδο των ενδυμάτων μζςω οικογενειακισ επιχείρθςθσ που 
ιδρφκθκε το 1981 από τον πατζρα των μετόχων τθσ νζασ υπό εξζταςθ εταιρείασ. Ριο 
ςυγκεκριμζνα, θ γζννθςθ τθσ ιδζασ του ςυγκεκριμζνου επενδυτικοφ ςχεδίου, 
προιρκε από το «κενό» που παρουςιάηει θ διάρκρωςθ τθσ αγοράσ ςτον κλάδο των 
ενδυμάτων ωσ προσ τθν πρόςβαςθ όλων των καταςτθμάτων ροφχων ςε όλα τα 
brands των εταιρειϊν που κάνουν ειςαγωγι ενδυμάτων. Θ νζα εταιρεία κα 
προςπακιςει να ειςζρκει ςτο ςυγκεκριμζνο κλάδο προςφζροντασ τα καλφτερα 
μοντζλα ενδυμάτων από τισ διαςθμότερεσ μάρκεσ χωρίσ κανζναν περιοριςμό ςτθ 
ποςότθτα τθσ παραγγελίασ από το κατάςτθμα ροφχων (πελάτθ). Ο ανταγωνιςμόσ 
που υπάρχει μεταξφ των μεγάλων εταιρειϊν ειςαγωγισ ενδυμάτων οδθγεί ςτθ 
δζςμευςθ των καταςτθμάτων ροφχων, αφοφ οι ιδιοκτιτεσ τουσ, ςτθν ουςία, πρζπει 
να διαλζξουν με ποια εταιρεία κα ςυνεργαςτοφν (άρα περιοριςμόσ ςτισ εταιρείεσ 
που κα ζχει ο καταςτθματάρχθσ) και ςυγχρόνωσ να καλφπτουν μια ελάχιςτθ 
ποςότθτα από όλεσ τισ μάρκεσ που προςφζρει θ εταιρεία, οι οποίεσ μπορεί να μθν 
όλεσ το ίδιο εμπορικζσ (άρα και περιοριςμόσ ςτθν ποςότθτα παραγγελίασ). Ζτςι 
λοιπόν, θ νζα εταιρεία μπορεί να εκμεταλλευτεί το κενό που προκφπτει από τθν 
πολιτικι των μεγάλων πολυεκνικϊν εταιρειϊν ειςαγωγισ ενδυμάτων και να 
κατακτιςει ζνα μερίδιο τθσ αγοράσ από τα καταςτιματα ροφχων τα οποία ζτςι και 
αλλιϊσ δεν είχαν πρόςβαςθ ςτα προϊόντα που θ νζα εταιρεία τουσ προςφζρει. 
Ειδικότερα, μασ κάνει αρκετά αιςιόδοξουσ το γεγονόσ ότι με τθν υπάρχουςα 
οικονομικι κρίςθ οι ιδιοκτιτεσ των καταςτθμάτων ροφχων κα προτιμιςουν να 
καλφψουν το κατάςτθμα τουσ με ροφχα οικονομικά και επϊνυμα. το ςυγκεκριμζνο 
γεγονόσ μασ κάνει να πιςτεφουμε (όπωσ φαίνεται ςτο 3ο κεφάλαιο τθσ παροφςασ 
μελζτθσ μζςω τθσ εκτίμθςθσ πωλιςεων) ότι τα επόμενα 5 χρόνια κα αυξθκοφν οι 
πωλιςεισ ςτα οικονομικά ροφχα και κα μειωκοφν αρκετά ςτα πιο ακριβά brands. 
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2.2 : ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΕΠΕΝΔΤΣΛΚΟΤ ΧΕΔΛΟΤ 

 

Θ ςφςταςθ τθσ νζασ εταιρείασ πρόκειται να λάβει τθ νομικι μορφι και τα 
χαρακτθριςτικά τθσ Ομόρρυκμθσ Εταιρείασ (Ο.Ε.) . Θ επωνυμία τθσ εταιρείασ κα 
είναι Αιολίσ Ειςαγωγικι και θ ζδρα τθσ κα βρίςκεται ςτο διμο Ραλλινθσ ςτο νομό 
Αττικισ (όπωσ αναλφεται  ςτο Κεφάλαιο 8 τθσ παροφςασ μελζτθσ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΛΕΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΙΔΡΤΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ 

11 
 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3ο  
 

3.1 Ανάλυςθ τθσ αγοράσ και marketing  

Θ ςυμπεριφορά μιασ αγοράσ επθρεάηεται από πολυςφνκετα φαινόμενα των οποίων οι 
επιπτϊςεισ παραμζνουν λίγο πολφ αςαφείσ και πολλζσ φορζσ, διαφοροποιοφνται και 
ελζγχονται δφςκολα. Συχνά, θ ςυμπεριφορά αυτι είναι αδφνατο να ερμθνευτεί χωρίσ τθ 
κεϊρθςθ ποιοτικϊν διαςτάςεων. Θ τελικι επιλογι ενόσ προϊόντοσ είναι ςυνάρτθςθ 
παραγόντων που εξαρτϊνται, είτε απ' τθν εικόνα του (ποιοτικά χαρακτθριςτικά, αιςκθτικά, 
οικονομικισ φφςθσ, διαφιμιςθσ, κλπ.) είτε ακόμα και απ' το ίδιο το άτομο (κοινωνικι 
κατάςταςθ, επάγγελμα, προτιμιςεισ, κλπ.). 
 
Θ ανάλυςθ αγοράσ ζχει δφο ςκοποφσ που αφοροφν ςτθν ίδρυςθ και ανάπτυξθ τθσ «Αιολίσ 
Ειςαγωγικι». Ο πρϊτοσ είναι να προςδιορίςει πόςο ελκυςτικι είναι θ αγορά και οι υπο-
αγορζσ τθσ για τα προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ. Ο δεφτεροσ ςκοπόσ είναι να κατανοθκεί θ 
δυναμικι τθσ αγοράσ, ϊςτε να εντοπιςτοφν οι ευκαιρίεσ, αλλά και οι παγίδεσ. Ζτςι, 
μποροφν να λθφκοφν προλθπτικά μζτρα και να ςυνταχκοφν ανάλογεσ ςτρατθγικζσ. 
 
3.2. Γενικά Χαρακτθριςτικά του Κλάδου 
 
Τα γυναικεία υφαςμάτινα ενδφματα ανικουν ςτον ευρφτερο κλάδο τθσ Ζνδυςθσ 
Κλωςτοχφαντουργίασ, ο οποίοσ κεωρείται από τουσ ςθμαντικότερουσ τθσ Ελλθνικισ 
οικονομίασ και περιλαμβάνει πλικοσ επιχειριςεων. Χαρακτθριςτικό του κλάδου αποτελεί θ 
παραγωγι φαςόν ι υπεργολαβία για λογαριαςμό επιχειριςεων τθσ εγχϊριασ αγοράσ ι του 
εξωτερικοφ. Συγκεκριμζνα, ο κεςμόσ του φαςόν εμφανίηεται με τισ εξισ μορφζσ: 
 

 Ελλθνικζσ εταιρίεσ που ανακζτουν μζροσ ι το ςφνολο τθσ παραγωγικισ τουσ 
διαδικαςίασ ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν εγχϊρια αγορά ι ςτο 
εξωτερικό. 

 Επιχειριςεισ που εδρεφουν ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και ανακζτουν τθν παραγωγι 
ενδυμάτων ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν εγχϊρια αγορά. 

 
Ο κλάδοσ χαρακτθρίηεται ωσ εντάςεωσ εργαςίασ, με αποτζλεςμα το εργατικό κόςτοσ να ζχει 
ςθμαντικι ςυμβολι ςτθ διαμόρφωςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ παραγωγισ και κατά 
ςυνζπεια ςτθν τελικι τιμι του προϊόντοσ. Ρροκειμζνου να πετφχουν ελαχιςτοποίθςθ του 
κόςτουσ, οριςμζνεσ επιχειριςεισ ζχουν οδθγθκεί ςτθ διάςπαςθ τθσ παραγωγικισ 
διαδικαςίασ και ςτθν ανάκεςθ μζρουσ ι του ςυνόλου αυτισ ςε τρίτεσ επιχειριςεισ, που 
εδρεφουν κυρίωσ ςε βαλκανικζσ χϊρεσ με χαμθλό εργατικό κόςτοσ. Θ μείωςθ του κόςτουσ 
παραγωγισ αποτελεί πλζον επιτακτικι ανάγκθ, κακϊσ οξφνεται ο ανταγωνιςμόσ που 
δζχονται οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ από φκθνά ειςαγόμενα προϊόντα που προζρχονται 
κυρίωσ από τρίτεσ χϊρεσ. 
 
Θ διάκεςθ γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων ςτθν εγχϊρια αγορά πραγματοποιείται 
από αλυςίδεσ καταςτθμάτων λιανικισ πϊλθςθσ ετοίμων ενδυμάτων, κακϊσ και από 
εξειδικευμζνα καταςτιματα και από πολυκαταςτιματα. Επιπλζον, τα εξεταηόμενα 
προϊόντα διατίκενται και από μεγάλα ςοφπερ μάρκετ, τα οποία ζχουν δθμιουργιςει ειδικά 
τμιματα πϊλθςθσ γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ τουσ. 
 
Αναφορικά με τισ μεγάλεσ αλυςίδεσ καταςτθμάτων ςθμειϊνεται ότι, διακζτουν ποικιλία 
ειδϊν ζνδυςθσ και καλά οργανωμζνο δίκτυο διανομισ. Θ ανάπτυξι τουσ ςτθν αγορά του 
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ζτοιμου ενδφματοσ, κυρίωσ μζςω του κεςμοφ τθσ δικαιόχρθςθσ (franchising), υπιρξε 
ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Θ επιτυχία τουσ ζγκειται ςτθν εκμετάλλευςθ οικονομιϊν 
κλίμακασ από τθ διάκεςθ μεγάλων ποςοτιτων ενδυμάτων, ςτθ γεωγραφικι κάλυψθ 
μεγάλου μζρουσ τθσ αγοράσ και ςτθν ευρεία αναγνωριςιμότθτά τουσ. 
 
Οι αλυςίδεσ καταςτθμάτων ετοίμων ενδυμάτων, οι οποίεσ ξεκίνθςαν τθν ουςιαςτικι 
ανάπτυξι τουσ ςτθν εγχϊρια αγορά ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του '90, ζχουν πλζον ζντονθ 
παρουςία και ςυνεχίηουν να επεκτείνονται, αςκϊντασ ιςχυρζσ πιζςεισ ςτα μεμονωμζνα 
καταςτιματα. Βαςικό χαρακτθριςτικό του εξεταηόμενου κλάδου είναι ο μεγάλοσ αρικμόσ 
επιχειριςεων οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςε αυτόν και διαφοροποιοφνται μεταξφ τουσ, 
όχι μόνο ωσ προσ τθν ζκταςθ του δικτφου πωλιςεων, αλλά και ωσ προσ τον τρόπο διάκεςθσ 
των προϊόντων τουσ. Τα παραπάνω επιςθμαίνονται ςτθν κλαδικι μελζτθ τθσ ICAP με τίτλο 
«Αλυςίδεσ καταςτθμάτων Ετοίμων Ενδυμάτων», που κυκλοφόρθςε τον Ιοφλιο του 2006. 
 
Θ φπαρξθ εκτεταμζνου δικτφου πωλιςεων που εξαςφαλίηει ευρεία γεωγραφικι κάλυψθ, 
κεωρείται ςθμαντικόσ παράγοντασ επιτυχίασ μιασ αλυςίδασ. Θ μζκοδοσ ανάπτυξθσ κάκε 
αλυςίδασ διαφζρει. Οριςμζνεσ εκμεταλλεφονται οι ίδιεσ το δίκτυο λιανικισ τουσ (εταιρικά 
καταςτιματα). Σε άλλεσ περιπτϊςεισ θ εκμετάλλευςθ των καταςτθμάτων γίνεται από 
επιχειριςεισ που ανικουν ςτον ίδιο όμιλο, ενϊ πολφ διαδεδομζνθ είναι και θ ανάπτυξθ 
μζςω τθσ δικαιόχρθςθσ (franchising), οπότε θ δικαιοπάροχοσ εταιρεία ςυνικωσ ελζγχει 
ζναν αρικμό εταιρικϊν καταςτθμάτων και τα υπόλοιπα τα εκμεταλλεφονται ανεξάρτθτεσ 
επιχειριςεισ (δικαιοδόχοι). 
Στον εξεταηόμενο κλάδο υπάρχει ζντονοσ ανταγωνιςμόσ, τόςο μεταξφ των ίδιων των 
αλυςίδων, όςο και μεταξφ των αλυςίδων και των μεμονωμζνων καταςτθμάτων ζνδυςθσ. Θ 
τιμολογιακι πολιτικι, το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν, θ ποιότθτα και θ ποικιλία 
των προςφερόμενων ειδϊν, θ αναγνωριςιμότθτα του εμπορικοφ ςιματοσ και θ 
διαφθμιςτικι προβολι, είναι μερικοί από τουσ παράγοντεσ που κακορίηουν τον 
ανταγωνιςμό ςτθν εξεταηόμενθ αγορά. 

 
Το ςυνολικό μζγεκοσ αγοράσ το οποίο προκφπτει από τισ αλυςίδεσ καταςτθμάτων ετοίμων 
ενδυμάτων, ακολοφκθςε ανοδικι πορεία το διάςτθμα 1996-2005, ςθμειϊνοντασ μζςο 
ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ 14% (ωσ αλυςίδεσ κεωροφνται εκείνεσ που διακζτουν τουλάχιςτον 3 
καταςτιματα υπό το ίδιο εμπορικό ςιμα). Το 2005, εκτιμάται ότι το εν λόγω μζγεκοσ 
αγοράσ αυξικθκε κατά 6,3% ςε ςχζςθ με το 2004. 
 
Οι πωλιςεισ ενδυμάτων καλφπτουν το 91-93% των ςυνολικϊν ετιςιων πωλιςεων των 
αλυςίδων τα τελευταία οκτϊ χρόνια, ενϊ το υπόλοιπο αφορά ςυμπλθρωματικά προσ τθν 
ζνδυςθ είδθ, όπωσ αξεςουάρ, εςϊρουχα, υποδιματα κλπ. Το μεγαλφτερο ποςοςτό επί των 
ςυνολικϊν πωλιςεων ενδυμάτων μζςω των εξεταηόμενων αλυςίδων για το 2005, εκτιμάται 
ότι καταλαμβάνουν τα γυναικεία ενδφματα (50,7%). Ακολουκεί θ κατθγορία των ανδρικϊν 
ενδυμάτων με ποςοςτό 33% και τα παιδικά με 16,3%. 
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Το ςφνολο ςχεδόν των αλυςίδων ςυνεργάηεται με πιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ, παρζχοντασ 
τθ δυνατότθτα ςτουσ καταναλωτζσ για τθν αγορά προϊόντων με τθν χριςθ πιςτωτικϊν 
καρτϊν, αλλά και με άτοκεσ δόςεισ. Ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των αλυςίδων είναι ιδιαίτερα 
ζντονοσ και ςτον τομζα των πιςτωτικϊν διευκολφνςεων, οριςμζνεσ εταιρείεσ μάλιςτα ζχουν 
προβεί ςτθ δθμιουργία καρτϊν - μελϊν, οι οποίεσ προςφζρουν προνόμια ςτουσ κατόχουσ 
τουσ, όπωσ μειωμζνεσ τιμζσ για τα προϊόντα τουσ κακ' όλθ τθ διάρκεια του χρόνου. 
Γενικότερα, οι πιςτωτικζσ διευκολφνςεισ που παρζχουν οι αλυςίδεσ επιτρζπουν τθν αφξθςθ 
των πωλιςεϊν τουσ, ακόμθ και ςε περιόδουσ ζλλειψθσ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά, γεγονόσ 
που τισ τοποκετεί ςε πλεονεκτικότερθ κζςθ ζναντι των περιςςότερων μεμονωμζνων 
καταςτθμάτων. 
 
Πςον αφορά τα οικονομικά τουσ ςτοιχεία και αποτελζςματα, από τθν ανάλυςθ του 
ομαδοποιθμζνου ιςολογιςμοφ επιχειριςεων του κλάδου, βάςει αντιπροςωπευτικοφ 
δείγματοσ 54 επιχειριςεων, προκφπτουν τα εξισ: 

 Οι επιχειριςεισ αυτζσ εμφάνιςαν αφξθςθ του ςυνόλου του ενεργθτικοφ κατά 
17,3%, ενϊ με τον ίδιο περίπου ρυκμό (26,9%) αυξικθκαν και τα ςυνολικά ίδια 
κεφάλαια τουσ, το 2005/04. 

 Οι ςυνολικζσ πωλιςεισ των επιχειριςεων του δείγματοσ αυξικθκαν κατά 14,7% το 
2005/04, ενϊ ακόμθ εντονότερθ ιταν θ βελτίωςθ τθσ κερδοφορίασ τουσ, με τα 
ςυνολικά κακαρά (προ φόρου) κζρδθ να αυξάνονται κατά 19% περίπου, το ίδιο 
διάςτθμα. 

 
Θ κυρίαρχθ τάςθ για τα επόμενα χρόνια εκτιμάται ότι κα είναι θ επζκταςθ των μεγάλων 
αλυςίδων με εμπορικά ςιματα ευρείασ αναγνϊριςθσ και θ ςυγκζντρωςθ των πωλιςεων ςε 
μικρότερο αρικμό αλυςίδων. Θ εξζλιξθ αυτι εκτιμάται ότι κα είναι ςε βάροσ των 
μεμονωμζνων καταςτθμάτων αλλά και αλυςίδων με περιοριςμζνο αρικμό ςθμείων 
πϊλθςθσ και χαμθλότερθ αναγνωριςιμότθτα. 
Ραράγοντεσ του εξεταηόμενου κλάδου εκτιμοφν ότι με βάςθ τισ ιςχφουςεσ ςυνκικεσ και 
τάςεισ, το μζγεκοσ τθσ αγοράσ των αλυςίδων ετοίμων ενδυμάτων κα εξακολουκιςει να 
παρουςιάηει αξιόλογουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ και τα επόμενα ζτθ. Συγκεκριμζνα, για τθ 
διετία 2006-2007 θ εν λόγω αγορά αναμζνεται να εμφανίςει μζςθ ετιςια αφξθςθ τθσ τάξθσ 
του 7%. 
 
 
 

3.3. Θ ΗΘΣΘΘ ΓΤΝΑΛΚΕΛΩΝ ΤΦΑΜΑΣΛΝΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ 
 
Στο παρόν κεφάλαιο ςκιαγραφοφνται οι κυριότεροι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ηιτθςθ 
γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων. Το διακζςιμο ειςόδθμα, θ διαφιμιςθ, το μζγεκοσ και 
θ ςφνκεςθ του πλθκυςμοφ, κακϊσ και οι τάςεισ τθσ μόδασ είναι οριςμζνοι από τουσ 
κυριότερουσ παράγοντεσ που επιδροφν ςτθ ηιτθςθ των εν λόγω προϊόντων. Ραράλλθλα με 
τθν αναφορά ςε παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ηιτθςθ, ςτο τζλοσ του ςυγκεκριμζνου 
κεφαλαίου παρατίκενται οριςμζνα από τα αποτελζςματα τθσ τελευταίασ Ζρευνασ 
Οικογενειακϊν Ρροχπολογιςμϊν τθσ Ε.Σ.Υ.Ε. ςχετικά με τισ μθνιαίεσ δαπάνεσ των 
ελλθνικϊν νοικοκυριϊν για ζτοιμα γυναικεία ενδφματα. Θ τιμι των προϊόντων, ςε 
ςυνδυαςμό με το διακζςιμο ειςόδθμα, λειτουργεί κετικά ι αρνθτικά ωσπροσ τθ ηιτθςθ των 
εξεταηομζνων προϊόντων, κυρίωσ ωσ προσ το είδοσ και τθν ποιότθτα και ςε μικρότερο 
βακμό ωσ προσ τθν ποςότθτα των υφαςμάτινων γυναικείων ενδυμάτων που αγοράηονται. 
Ράντωσ, ςφμφωνα με παράγοντεσ τθσ αγοράσ, τα τελευταία χρόνια παρατθρείται ςτροφι 
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των καταναλωτϊν προσ τα γυναικεία υφαςμάτινα ενδφματα, τα οποία χαρακτθρίηονται από 
ςχετικά ικανοποιθτικι ςχζςθ τιμισ-ποιότθτασ. 
 
Θ διαφιμιςθ επθρεάηει ωσ ζνα βακμό τθ ηιτθςθ των εξεταηομζνων προϊόντων και τθν 
κατευκφνει μεταξφ των εμπορικϊν ςθμάτων τθσ αγοράσ. Επιπλζον, παρζχει ενθμζρωςθ 
ςτουσ καταναλωτζσ για τισ αλλαγζσ ςτισ τάςεισ τθσ μόδασ. Θ διαφθμιςτικι δαπάνθ των 
επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον εξεταηόμενο κλάδο παρουςιάηεται ςτο 
κεφάλαιο 3.2 τθσ παροφςασ μελζτθσ. Ο πλθκυςμόσ των γυναικϊν αποτελεί ςθμαντικό 
προςδιοριςτικό παράγοντα τθσ κατανάλωςθσ των εξεταηόμενων προϊόντων. Στθν παροφςα 
μελζτθ ενδιαφζρει ο πλθκυςμόσ των γυναικϊν θλικίασ άνω των 15 ετϊν. Σφμφωνα με τα 
ςτοιχεία του πίνακα 2.1, ο πλθκυςμόσ των γυναικϊν που ανικουν ςτθν ομάδα θλικιϊν 15 
και άνω ανιλκε ςε 4.731.016 άτομα το 2001 από 4.563.662άτομα το 1999 (ποςοςτό 
αφξθςθσ 3,7%). Σφμφωνα με τισ προβολζσ του πλθκυςμοφ (πίνακασ 2.2), ο πλθκυςμόσ των 
γυναικϊν που ανικουν ςτθν εξεταηόμενθ ομάδα κα ςυνεχίςει να αυξάνεται μζχρι και το 
2030, ενϊ τθ δεκαετία του 2040 και 2050 κα παρουςιάςει μείωςθ. Συγκεκριμζνα, το 2010 
αναμζνεται ότι ο πλθκυςμόσ των γυναικϊν που ανικουν ςτθν ομάδα θλικιϊν 15 και άνω κα 
φτάςει τα 4.904.472 άτομα από 4.731.016 άτομα που ιταν ςτθν τελευταία απογραφι του 
πλθκυςμοφ το 2001 (ποςοςτό αφξθςθσ 3,7%). 
 

 
 



ΜΕΛΕΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΙΔΡΤΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ 

15 
 

 
 
 
Οι τάςεισ τθσ μόδασ υπαγορεφουν τισ όποιεσ αλλαγζσ ςτα ςχζδια και ςτα υλικά καταςκευισ 
των γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων και οδθγοφν ςτθ ςυχνότερθ ανανζωςθ αυτϊν. 
Ζνδειξθ τθσ κατανάλωςθσ υφαςμάτινων γυναικείων ενδυμάτων αποτελεί και θ μζςθ 
μθνιαία δαπάνθ των νοικοκυριϊν για γυναικεία ενδφματα, όπωσ καταγράφθκε από τθν 
ΕΣΥΕ ςτθν Ζρευνα Οικογενειακϊν Ρροχπολογιςμϊν τθσ περιόδου Φεβρουαρίου 2004 – 
Ιανουαρίου 2005 (πίνακεσ Ρ2.1-Ρ2.3 παραρτιματοσ).Θ εν λόγω ζρευνα κάλυψε βάςει 
δείγματοσ τα νοικοκυριά όλθσ τθσ χϊρασ, ανεξάρτθτα από μζγεκοσ ι άλλα οικονομικά και 
κοινωνικά χαρακτθριςτικά τουσ. Ζνασ από τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνασ, είναι θ ςυγκζντρωςθ 
πλθροφοριϊν για τθν αξία των αγορϊν των νοικοκυριϊν για κάκε είδουσ αγακό και 
υπθρεςία. Τα ελλθνικά νοικοκυριά δαπανοφν για ζτοιμα ενδφματα €103,24 μθνιαίωσ, από 
τα οποία τα €40,95 (ποςοςτό 39,66%) προορίηονται για τθν αγορά γυναικείων ενδυμάτων. 
Ρλθροφοριακά αναφζρεται ότι, ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ αντίςτοιχθ ζρευνα τθσ ΕΣΥΕ 
(Νοζμβριοσ 1998 – Οκτϊβριοσ 1999), το ποςοςτό ςυμμετοχισ των γυναικείων ενδυμάτων 
ςτο ςφνολο των μθναίων δαπανϊν για τα ενδφματα ιταν41,35%. 
 
Από τα ςτοιχεία του πίνακα Ρ2.1 προκφπτει ότι, οι δαπάνεσ για γυναικεία ενδφματα είναι 
υψθλότερεσ ςτο πολεοδομικό ςυγκρότθμα τθσ Θεςςαλονίκθσ (€52,97), ενϊ οι αγροτικζσ 
περιοχζσ παρουςιάηουν τθ χαμθλότερθ μθνιαία δαπάνθ (€26,88). 
 
Σε ότι αφορά τθν ειςοδθματικι κατάςταςθ των νοικοκυριϊν (πίνακασ Ρ2.2 του 
παραρτιματοσ),διαπιςτϊνεται ότι τα υψθλότερα ποςά για γυναικεία ενδφματα 
δαπανϊνται από τισ οικογζνειεσ με μθνιαίο ςυνολικό ειςόδθμα €3.501 και άνω (€92,48), 
ενϊ ςτθν αμζςωσ προθγοφμενθ ειςοδθματικι τάξθ (€2.801 -€3.500) θ μζςθ μθνιαία 
δαπάνθ ανζρχεται ςε €61,68. Αντίςτοιχα ςυμπεράςματα προκφπτουν και από τθν εξζταςθ 
τθσ ςυμπεριφοράσ των νοικοκυριϊν διαφορετικϊν μθνιαίων ςυνολικϊν αγορϊν (πίνακασ 
Ρ2.3 του_ παραρτιματοσ), όπου οι υψθλότερεσ δαπάνεσ για ζτοιμα γυναικεία ενδφματα 
πραγματοποιοφνται από νοικοκυριά με μθνιαίεσ ςυνολικζσ αγορζσ €3.501 και άνω 
(€114,29).Σφμφωνα με εκπροςϊπουσ του κλάδου, ζνασ άλλοσ παράγοντασ που ζχει αρχίςει 
να επθρεάηει περιςςότερο τα τελευταία χρόνια τισ πωλιςεισ γυναικείων υφαςμάτινων 
ενδυμάτων, είναι οι ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Ο παράγοντασ αυτόσ επθρεάηει τισ 
πωλιςεισ ςυγκεκριμζνων εποχιακϊν προϊόντων(π.χ. παλτά, μπουφάν) δθμιουργϊντασ 
μεγάλα stock ςτισ εταιρείεσ. 



ΜΕΛΕΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΙΔΡΤΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ 

16 
 

 
 
Θ προςφορά γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων  
 
Σε ςυνζχεια τθσ παρουςίαςθσ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν και προςδιοριςτικϊν 
παραγόντων τθσ ηιτθςθσ γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων ςτο προθγοφμενο 
κεφάλαιο, αναφζρονται τα ςτοιχεία που ςκιαγραφοφν τθν προςφορά των προϊόντων 
αυτϊν, πραγματοποιϊντασ και ςυνοπτικι αναφορά ςτισ κυριότερεσ εταιρείεσ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο (παραγωγικζσ και ειςαγωγικζσ). 
 
Δομι και Διάρκρωςθ του Κλάδου 
 
Στον κλάδο των γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων δραςτθριοποιείται ςθμαντικόσ 
αρικμόσ επιχειριςεων, οι οποίεσ διακρίνονται ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ από άποψθ 
μεγζκουσ.  
 
Θ πρϊτθ κατθγορία αφορά τισ μεγάλεσ εταιρείεσ, αρκετζσ από τισ οποίεσ εφαρμόηουν 
ςφγχρονεσ μεκόδουσ μάρκετινγκ και προϊκθςθσ των προϊόντων τουσ. Οριςμζνεσ εξ αυτϊν 
ζχουν επεκτακεί και ςτθ λιανικι πϊλθςθ ενδυμάτων, εκμεταλλευόμενεσ δικά τουσ 
(εταιρικά) καταςτιματα, ι/ και αναπτφςςοντασ το δίκτυό τουσ μζςω του κεςμοφ τθσ 
δικαιόχρθςθσ (franchisisng). Θ δεφτερθ κατθγορία αφορά τισ μικρότερεσ επιχειριςεισ, οι 
οποίεσ ζχουν κατά κφριο λόγο το χαρακτιρα τθσ βιοτεχνίασ. Θ πλειονότθτα αυτϊν ζχει 
περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και βελτίωςθσ τθσ 
παραγωγικότθτασ. Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ παραγωγισ καλφπτεται από πολλζσ 
επιχειριςεισ μικροφ και μεςαίου μεγζκουσ, οι οποίεσ πραγματοποιοφν τθν παραγωγι τουσ 
ςε ίδιεσ εγκαταςτάςεισ ι/και ςε εγκαταςτάςεισ τρίτων (τθσ εγχϊριασ αγοράσ ι του 
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εξωτερικοφ). Αρκετζσ από τισ μικρότερου μεγζκουσ εταιρίεσ πραγματοποιοφν οριςμζνα 
ςτάδια ι το ςφνολο τθσ παραγωγισ για λογαριαςμό τρίτων (φαςόν). 
 
Ο κλάδοσ χαρακτθρίηεται ωσ εντάςεωσ εργαςίασ, με αποτζλεςμα ςθμαντικό μζροσ τθσ 
παραγωγικισ δραςτθριότθτασ να ζχει μεταφερκεί εκτόσ των ελλθνικϊν ςυνόρων, ςε χϊρεσ 
(όπωσ οι βαλκανικζσ) όπου το εργατικό κόςτοσ παραμζνει ςε χαμθλά επίπεδα, ϊςτε να μθν 
επθρεάηεται αυξθτικά θ διαμόρφωςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ παραγωγισ. Το ςτάδιο τθσ 
παραγωγικισ διαδικαςίασ που ςυνικωσ πραγματοποιείται ςε εγκαταςτάςεισ τρίτων είναι θ 
ραφι των ενδυμάτων, ενϊ ο ςχεδιαςμόσ και θ κοπι γίνεται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ 
εταιρείασ. 
 
Οριςμζνεσ εταιρείεσ παραγωγισ γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων ζχουν εξαγωγικό 
προςανατολιςμό, κατευκφνοντασ μεγάλο μζροσ ι το ςφνολο τθσ παραγωγισ τουσ ςε 
πελάτεσ του εξωτερικοφ, με αποτζλεςμα να μθν ζχουν παρουςία ςτθν εγχϊρια αγορά 
(κατανάλωςθ).Ο τομζασ ειςαγωγισ γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων απαρτίηεται από 
μεγάλο αρικμό επιχειριςεων, αρκετζσ εκ των οποίων αςχολοφνται με τθν ειςαγωγι και 
εμπορία προϊόντων με γνωςτά εμπορικά ςιματα. Ραράλλθλα, ςτθν αγορά 
δραςτθριοποιοφνται και εταιρείεσ οι οποίεσ πραγματοποιοφν ειςαγωγζσ ςε «ανϊνυμα» 
φκθνά προϊόντα τα οποία προζρχονται κυρίωσ από τρίτεσ χϊρεσ. Στο ςθμείο αυτό κα 
πρζπει να τονιςκεί ότι, γενικά θ κατάργθςθ των ποςοςτϊςεων επί των ειςαγωγϊν ςτον 
κλάδο των κλωςτοχφαντουργικϊν ειδϊν και ειδϊν ζνδυςθσ τθν 1θ Ιανουαρίου 2005, 
επθρζαςε αρνθτικά τον κλάδο, κακϊσ οδιγθςε ςτθν αφξθςθ των ειςαγωγϊν από τθν Κίνα. 
Ο ανταγωνιςμόσ που δζχονταν και δζχονται τα ελλθνικά προϊόντα από τα αντίςτοιχα 
ειςαγόμενα από αςιατικζσ χϊρεσ είναι ζντονοσ. Το γεγονόσ αυτό οδιγθςε ςτθ ςφναψθ νζασ 
ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Ε.Ε. και τθσ Κίνασ για τθν επαναφορά ποςοτικϊν περιοριςμϊν ςε 
δζκα προϊόντα, περιοριςμοί οι οποίοι κα καταργθκοφν τθν 1θ Ιανουαρίου 2008. 
 
Διαφθμιςτικι Δαπάνθ Γυναικείων Ενδυμάτων 
Ο κλάδοσ των γυναικείων ενδυμάτων γενικότερα, χαρακτθρίηεται από υψθλζσ 
διαφθμιςτικζσ δαπάνεσ ςτα ΜΜΕ. Θ διαχρονικι εξζλιξθ των διαφθμιςτικϊν δαπανϊν για τα 
εξεταηόμενα προϊόντα ςτα μζςα μαηικισ επικοινωνίασ, κακϊσ και θ ποςοςτιαία κατανομι 
τουσ μεταξφ τθλεόραςθσ, περιοδικϊν, εφθμερίδων και ραδιοφϊνου παρουςιάηεται ςτο 
διάγραμμα 3.1. Τα απόλυτα ονομαςτικά ςτοιχεία παρατίκενται ςτουσ πίνακεσ Ρ3.1 και Ρ3.2 
του παραρτιματοσ του κεφαλαίου.  

 
 
 
Θ ςυνολικι διαφθμιςτικι δαπάνθ των γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων ακολοφκθςε 
ανοδικι πορεία κατά τθν περίοδο 2002-2006 με μζςο ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ 19,79%, 
ανερχόμενθ ςε €21,4 εκ. το 2006 από€10,4 εκ. το 2002. Το διαφθμιςτικό μζςο το οποίο 



ΜΕΛΕΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΙΔΡΤΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ 

18 
 

απορρόφθςε το μεγαλφτερο μζροσ τθσ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ, κακ’ όλθ τθν εξεταηόμενθ 
περίοδο, είναι τα περιοδικά. Συγκεκριμζνα, το 2006 τα περιοδικά κάλυψαν το 94,6% τθσ 
ςυνολικισ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ, θ τθλεόραςθ το 4%, οι εφθμερίδεσ το 0,56% και το 
ραδιόφωνο το 0,84%. 
 
Το μεγαλφτερο ποςοςτό ςτθ διαφθμιςτικι δαπάνθ γυναικείων ενδυμάτων το 2006 
κατζλαβαν τα ενδφματα «Toi & Moi», με μερίδιο 7,06%. Ακολουκοφν τα ενδφματα «Βsb 
Trends» με ποςοςτό ςυμμετοχισ6,91% και τα ενδφματα «Lussile» με μερίδιο 4,25% 
αντίςτοιχα. Το 2005, το μεγαλφτερο μερίδιο τθσ ςυνολικισ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ 
κατζλαβαν τα γυναικεία ενδφματα «Βsb Trends» (11,48%). Ακολουκεί το εμπορικό ςιμα 
«Toi & Moi» με ποςοςτό ςυμμετοχισ 8,02% και το «Lussile» με μερίδιο 4,07%. 
 
Ο πίνακασ Ρ3.3 του παραρτιματοσ παρουςιάηει τθν εξζλιξθ των διαφθμιςτικϊν δαπανϊν 
για ανδρικά και γυναικεία ενδφματα ςτα μζςα μαηικισ επικοινωνίασ, κακϊσ και τθν 
ποςοςτιαία κατανομι τουσ μεταξφ τθλεόραςθσ, περιοδικϊν, εφθμερίδων και ραδιοφϊνου. 
Θ ςυνολικι διαφθμιςτικι δαπάνθ των ανδρικϊν-γυναικείων ενδυμάτων εμφάνιςε αφξθςθ 
τθν περίοδο2006/05 κατά 11,3% και διαμορφϊκθκε ςε €8,5 εκ. Το 2006 από €7,6 εκ. το 
2005. Το κφριο διαφθμιςτικό μζςο τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ ενδυμάτων ιταν τα 
περιοδικά, τα οποία κάλυψαν το 92,9% και το 98% 
τθσ ςυνολικισ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ το 2005 και το 2006 αντίςτοιχα. Το μεγαλφτερο 
ποςοςτό ςτθ διαφθμιςτικι δαπάνθ το 2006 απορρόφθςαν τα ενδφματα «Lak» 
(15,11%).Ακολουκοφν τα ενδφματα «Βοss» με μερίδιο 9,21% και τα «Burberrys» με 
ποςοςτό ςυμμετοχισ 7,30%. 
 
Κανάλια Διάκεςθσ των Προϊόντων του Κλάδου 
 
Οι εταιρείεσ υφαςμάτινων γυναικείων ενδυμάτων διοχετεφουν τα προϊόντα τουσ ςτθν 
αγορά μζςω αντιπροςϊπων και χονδρεμπόρων ενϊ αρκετζσ επιχειριςεισ (παραγωγικζσ, 
ειςαγωγικζσ) διατθροφν και δικά τουσ ςθμεία λιανικισ πϊλθςθσ. Το δίκτυο λιανικισ 
πϊλθςθσ των εταιρειϊν αυτϊν ενδζχεται να περιλαμβάνει εκτόσ από ιδιόκτθτα – εταιρικά 
καταςτιματα και καταςτιματα που λειτουργοφν με το ςφςτθμα τθσ δικαιόχρθςθσ 
(franchising).Τα προϊόντα διατίκενται ςτουσ καταναλωτζσ μζςω αλυςίδων καταςτθμάτων 
λιανικισ πϊλθςθσ ενδυμάτων, μζςω εξειδικευμζνων-μεμονωμζνων καταςτθμάτων, 
πολυκαταςτθμάτων και ςοφπερ – μάρκετ. Στον κλάδο του λιανικοφ εμπορίου ενδυμάτων 
και ειδικότερα των γυναικείων ενδυμάτων ζχουν ςθμειωκεί ςθμαντικζσ μεταβολζσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ. Μζχρι τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ϋ90, τα 
μεμονωμζνα ςθμεία πϊλθςθσ αποτελοφςαν το κφριο κανάλι διανομισ των ετοίμων 
ενδυμάτων, ενϊ ζκτοτε άρχιςαν να αναπτφςςονται οι αλυςίδεσ καταςτθμάτων ετοίμων 
ενδυμάτων.  
 
Θ ανάπτυξθ των αλυςίδων πραγματοποιικθκε με ταχείσ ρυκμοφσ, περιορίηοντασ τισ 
πωλιςεισ των μεμονωμζνων καταςτθμάτων και εντείνοντασ τον ανταγωνιςμό. Σφμφωνα με 
κλαδικι μελζτθ για τισ «Αλυςίδεσ Καταςτθμάτων Ετοίμων Ενδυμάτων» που εκπονικθκε 
από τθν ICAP (ζκδοςθ: Ιοφλιοσ 2006), οι αλυςίδεσ καταςτθμάτων ζχουν αναδειχκεί ςε 
ςθμαντικό κανάλι διανομισ ετοίμων ενδυμάτων ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια. Θ 
παρουςία τουσ ςτθν αγορά είναι ζντονθ, εκτοπίηοντασ ςταδιακά τα μεμονωμζνα ςθμεία 
πϊλθςθσ. Ραράγοντεσ που ευνόθςαν τθν εξζλιξθ αυτι ιταν θ ςταδιακι ανάπτυξθ των 
δικτφων πωλιςεων των αλυςίδων ςυχνά με τθ μζκοδο τθσ δικαιόχρθςθσ (franchising), θ 
διαφθμιςτικι προβολι θ οποία ςυνζβαλε ςτθν αναγνωριςιμότθτα των διαφθμιηομζνων 
εμπορικϊν ςθμάτων ενδυμάτων αλλά και των καταςτθμάτων τουσ, κακϊσ και θ 
δυνατότθτα παροχισ πιςτωτικϊν διευκολφνςεων προσ το αγοραςτικό κοινό. Σθμαντικι 
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εξζλιξθ ςτον κλάδο τθσ λιανικισ πϊλθςθσ ετοίμων ενδυμάτων είναι και θ δθμιουργία 
ςθμείων πϊλθςθσ (shop-in-shop) εντόσ πολυκαταςτθμάτων (όπωσ Notos Galleries, Fokas, 
Factory Outlet,Shopping House, Hondos Center, Attica κλπ.) τα οποία ανικουν είτε ςτισ 
εταιρείεσ που εκμεταλλεφονται τα αντίςτοιχα εμπορικά ςιματα, είτε ανικουν ςτα 
πολυκαταςτιματα. Επιπλζον, ειδικά τμιματα πϊλθςθσ ενδυμάτων ζχουν δθμιουργθκεί 
ςτισ εγκαταςτάςεισ μεγάλων ςοφπερ μάρκετ, τα οποία αποςποφν μερίδιο αγοράσ από τα 
παραδοςιακά καταςτιματα. Μια ιδιαίτερθ κατθγορία ςθμείων λιανικισ πϊλθςθσ είναι τα 
καταςτιματα «stock» ςτα οποία διατίκενται προϊόντα προθγουμζνων περιόδων (ςεηόν) ςε 
χαμθλότερεσ τιμζσ από τισ αρχικζσ τουσ. Τα τελευταία χρόνια ζχουν ειςζλκει ςτθν αγορά 
και καταςτιματα πϊλθςθσ κινζηικων ενδυμάτων, τα οποία διακζτουν προϊόντα ςε πολφ 
χαμθλζσ τιμζσ. Θ εξζλιξθ αυτι πλιττει κυρίωσ τισ επιχειριςεισ οι οποίεσ διακζτουν ςτθν 
αγορά φκθνά γυναικεία ενδφματα.  
 
Οι επιχειριςεισ του κλάδου εφαρμόηουν μια ςειρά από ςτρατθγικζσ προϊκθςθσ των 
πωλιςεϊν τουσ με ςκοπό τθ διεφρυνςθ του μεριδίου που κατζχουν ςτθν αγορά. Θ 
διαφιμιςθ αποτελεί μία εξ αυτϊν, ςυμβάλλοντασ ςτθν ενίςχυςθ τθσ αναγνωριςιμότθτάσ 
τουσ. Ππωσ αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενο κεφάλαιο, θ διαφθμιςτικι δαπάνθ των 
γυναικείων ενδυμάτων παρουςίαςε ςθμαντικι αφξθςθ τθν τελευταία πενταετία. Σφμφωνα 
με εκτιμιςεισ παραγόντων του κλάδου, ολοζνα και μεγαλφτερο μζροσ των γυναικείων 
υφαςμάτινων ενδυμάτων διοχετεφεται ςτθν αγορά μζςω των αλυςίδων λιανικισ πϊλθςθσ 
ενδυμάτων. Οι επιχειριςεισ του κλάδου (παραγωγικζσ και ειςαγωγικζσ) προκειμζνου να 
εξαςφαλίςουν καλφτερθ πρόςβαςθ ςτθν αγορά, με ςτόχο τθν αφξθςθ ι τθ διατιρθςθ του 
μεριδίου τουσ ςτθν αγορά, κα πρζπει να επεκτείνουν περαιτζρω τα εμπορικά τουσ δίκτυα, 
δθμιουργϊντασ και δικά τουσ ςθμεία πϊλθςθσ, διακζτοντασ “επϊνυμα” καλισ ποιότθτασ 
προϊόντα τα οποία κα ςτθρίηουν με τθν κατάλλθλθ ςτρατθγικι μάρκετινγκ. 
 

Παρουςίαςθ Παραγωγικών Επιχειριςεων 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουςιάηονται αλφαβθτικά οριςμζνεσ από τισ κυριότερεσ 
επιχειριςεισ παραγωγισ γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων που δραςτθριοποιοφνται 
ςτθ χϊρα μασ, οι οποίεσ πραγματοποίθςαν πωλιςεισ από τα παραγόμενα εξεταηόμενα 
προϊόντα άνω του €1,5 εκ. το 2005. Διευκρινίηεται ότι, τα εμπορικά ςιματα που 
εμφανίηονται ςτον πίνακα αφοροφν μόνο γυναικεία υφαςμάτινα ενδφματα. 
Στον πίνακα δεν αναφζρονται εταιρείεσ οι οποίεσ αςχολοφνταν με τθν καταςκευι και 
εμπορία γυναικείων ενδυμάτων και είχαν ςθμαντικό μζγεκοσ παραγωγισ, αλλά ζχουν 
διακόψει τισ εργαςίεσ τουσ τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφζρεται θ εταιρεία Egg Α.Ε., 
θ οποία κθρφχκθκε ςε πτϊχευςθ τον Απρίλιο του 2007 και θ εταιρεία Αλμαλιϊτθσ Ρ. Δ., 
Α.Β.Ε.Ε., θ οποία αδρανεί από το καλοκαίρι του 2005 και το Νοζμβριο του 2006 κθρφχκθκε 
ςε πτϊχευςθ. 
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Πωλιςεισ Παραγωγικών Επιχειριςεων 
Στον πίνακα 3.2 παρουςιάηονται οι πωλιςεισ των παραγωγικϊν επιχειριςεων που 
ςυμπεριλιφκθκαν ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο (πίνακασ 3.1). Τα ςτοιχεία αφοροφν τθν 
περίοδο 2001-2006 και προζρχονται από τουσ αντίςτοιχουσ δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ. 
Επιςθμαίνεται ότι, δεν παρουςιάηονται οι πωλιςεισ των εταιρειϊν που δεν υποχρεοφνται 
ςτθ δθμοςίευςθ οικονομικϊν ςτοιχείων (ομόρρυκμεσ, ετερόρρυκμεσ), ενϊ εμφανίηονται 
οριςμζνεσ εταιρείεσ οι οποίεσ ζχουν διακόψει πλζον τισ δραςτθριότθτζσ τουσ, είχαν όμωσ 
ςθμαντικι παρουςία ςτον κλάδο κατά το εξεταηόμενο χρονικό διάςτθμα. 
 
Οι πωλιςεισ των εταιρειϊν αφοροφν το ςφνολο τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ, δθλαδι 
περιλαμβάνουν και πωλιςεισ άλλων προϊόντων πζραν των εξεταηόμενων. Βάςει των 
ςτοιχείων του πίνακα διαπιςτϊνεται ότι, το ςφνολο των πωλιςεων των παρουςιαηόμενων 
εταιρειϊν ακολοφκθςε ανοδικι πορεία τθν περίοδο 2001-2006. Το 2006 οι ςυνολικζσ 
πωλιςεισ των εταιρειϊν διαμορφϊκθκαν ςε περίπου €390 εκατ. από €378 εκατ. το 2005, 
παρουςιάηοντασ αφξθςθ ποςοςτοφ 3,2%. Εκτιμάται όμωσ ότι οι πωλιςεισ που προιλκαν 
μόνο από τα γυναικεία υφαςμάτινα ενδφματα διαμορφϊκθκαν ςε €345 εκ. περίπου το 
2006, καλφπτοντασ περίπου το 88% των αντίςτοιχων ςυνολικϊν πωλιςεων. Επιςθμαίνεται 
ότι, το προαναφερόμενο ποςό (€345 εκ.) αφορά πωλιςεισ κυρίωσ από παραγόμενα 
υφαςμάτινα γυναικεία ενδφματα αλλά και από ειςαγόμενα, κακότι αρκετζσ επιχειριςεισ 
αςχολοφνται παράλλθλα και με τθν ειςαγωγι γυναικείων ενδυμάτων. Υπολογίηεται όμωσ 
ότι, οι πωλιςεισ ενδυμάτων δικισ τουσ παραγωγισ κάλυψαν ποςοςτό άνω του 70% επί των 
ςυνολικϊν πωλιςεων γυναικείων ενδυμάτων. Τθ μεγαλφτερθ αφξθςθ του ςυνολικοφ 
κφκλου εργαςιϊν ςε απόλυτα μεγζκθ κατά τθν περίοδο2006/2005 εμφάνιςαν οι εταιρείεσ: 
Attrativo A.E. (€5,5 εκ.), BSB A.B.E.E. (€3,8 εκ.), Ysatis A.E.B.E. (€3,1εκ.), Raxevsky A.E.B.E. (€3 
εκ.) και Toi & Moi Α.Β.Ε.Ε. (€ 2,5 εκ.). Σθμαντικι ποςοςτιαία αφξθςθ των πωλιςεϊν τουσ 
κατά τθν ίδια περίοδο, παρουςίαςαν οι εταιρείεσ Ρερβζνθσ Α. Extreme A.B.E.E. 
(46,96%),Day A.E. (37,22%), Στζπα Α.Ε. (36,75%) και Attrativo Α.Ε. (28,98%). 
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Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ Παραγωγικών Επιχειριςεων 
Στθ ςυνζχεια αναλφονται τα οικονομικά ςτοιχεία οριςμζνων παραγωγικϊν επιχειριςεων 
γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων, για τθν περίοδο 2002-2006. Συγκεκριμζνα, ςτθ 
χρθματοοικονομικι ανάλυςθ που ακολουκεί εξετάηονται θ κερδοφορία, θ αποδοτικότθτα, 
θ ρευςτότθτα, θ χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ των επιχειριςεων, ςτισ οποίεσ οι πωλιςεισ 
γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων κάλυψαν ποςοςτό άνω του50% επί του ςυνολικοφ 
κφκλου εργαςιϊν τουσ, το 2006. Στουσ πίνακεσ του παραρτιματοσ του παρόντοσ κεφαλαίου 
και ςτα διαγράμματα, παρουςιάηονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι δείκτεσ 13 επιλεγμζνων 
εταιρειϊν, των οποίων οι πωλιςεισ από γυναικεία υφαςμάτινα ενδφματα ξεπζραςαν τα €9 
εκ. το 2006. Στουσ ίδιουσ πίνακεσ εμφανίηονται και οι μζςοι όροι των ετιςιων δεικτϊν 
(ΜΟΔ) τθσ κάκε εταιρείασ, κακϊσ και ο μζςοσ όροσ του ςυνόλου των επιχειριςεων για 
κάκε χρονιά. Οι ςυμβολιςμοί των 13 επιλεγμζνων εταιριϊν ανάλυςθ των δεικτϊν, 
ακολουκεί ο ομαδοποιθμζνοσ ιςολογιςμόσ των κυριοτζρων παραγωγικϊν επιχειριςεων 
γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων, για το διάςτθμα 2005-2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΕΛΕΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΙΔΡΤΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ 

41 
 

Κερδοφορία 
 
Για τθν αξιολόγθςθ τθσ κερδοφορίασ των επιχειριςεων χρθςιμοποιοφνται οι αρικμοδείκτεσ 
μικτοφ(gross), λειτουργικοφ (operating) και κακαροφ περικωρίου κζρδουσ (net profit 
margin), που εκφράηουν το ποςοςτό των μικτϊν, λειτουργικϊν και προ φόρου κερδϊν 
αντίςτοιχα, ςτο ςφνολο του κφκλου εργαςιϊν τθσ κάκε επιχείρθςθσ (πίνακασ Ρ3.4 
παραρτιματοσ, διάγραμμα3.2). 
Οι παραγωγικζσ επιχειριςεισ του δείγματοσ εμφάνιςαν μζςο περικϊριο μικτοφ κζρδουσ 
32,56% τθν εξεταηόμενθ περίοδο. Τα λειτουργικά ζξοδα όμωσ, εκτόσ του κόςτουσ 
πωλθκζντων, περιόριςαν το λειτουργικό περικϊριο κζρδουσ ςε 5,81%, ενϊ το κακαρό 
περικϊριο κζρδουσ διαμορφϊκθκε ςε 6,14% ωσ μζςοσ όροσ για το ςφνολο των εταιρειϊν. 
Οι δείκτεσ κερδοφορίασ των 13 επιχειριςεων κυμάνκθκαν ςε υψθλότερα επίπεδα. 
Συγκεκριμζνα, ο μζςοσ όροσ πενταετίασ του μικτοφ περικωρίου κζρδουσ διαμορφϊκθκε ςε 
40,18%, του λειτουργικοφ κζρδουσ ςε 10,58% και του κακαροφ περικωρίου κζρδουσ ςε 
11,19%. 
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Αποδοτικότθτα 
Το διάγραμμα 3.3 του παρόντοσ κεφαλαίου παρουςιάηουν τθν αποδοτικότθτα των ιδίων 
κεφαλαίων (return on equity) και τθν αποδοτικότθτα των ςυνολικά απαςχολουμζνων 
κεφαλαίων (return on assets) των παραγωγικϊν επιχειριςεων. Θ αποδοτικότθτα ιδίων 
κεφαλαίων εκφράηεται ωσ ποςοςτό των προ φόρου κερδϊν ςτα ίδια κεφάλαια, ενϊ θ 
αποδοτικότθτα απαςχολουμζνων κεφαλαίων επιδιϊκει να αποτυπϊςει τθν απόδοςθ του 
κεφαλαίου τθσ επιχείρθςθσ ανεξαρτιτωσ προζλευςθσ (ίδια κεφάλαια ι υποχρεϊςεισ) και 
υπολογίηεται ωσ ποςοςτό των προ φόρου κερδϊν ςτο ςφνολο των ιδίων κεφαλαίων και των 
μεςομακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων και προβλζψεων. 
 

 
 
Θ μζςθ αποδοτικότθτα του ςυνόλου των παραγωγικϊν επιχειριςεων του δείγματοσ τθν 
τελευταία πενταετία ανιλκε ςε 43,72% ωσ προσ τα ίδια κεφάλαια και ςε 35,54% ωσ προσ τα 
απαςχολοφμενα. Οι αντίςτοιχοι δείκτεσ για το δείγμα των 13 εταιρειϊν κυμάνκθκαν ςε λίγο 
υψθλότερα επίπεδα. Συγκεκριμζνα,ο μζςοσ δείκτθσ αποδοτικότθτασ των ιδίων κεφαλαίων 
για τισ 13 εταιρίεσ διαμορφϊκθκε ςε 50,18% και των απαςχολουμζνων κεφαλαίων ςε 
43,28%.Τισ πρϊτεσ κζςεισ, κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο (μζςοι όροι), κατζλαβαν οι εξισ 
επιχειριςεισ: Ωσ προσ τθν απόδοςθ ιδίων κεφαλαίων: Forel Α.Ε.Β.Ε.Ε. (196,32% μόνο για το 
2006), Bill Cost Α.Β.Ε.Ε. (165,79%) και Τοφντα Β. - Perfection Μονοπρόςωπθ Ε.Ρ.Ε. (86,07% 
για τα ζτθ 2005-2006). 
 
Ωσ προσ τθν απόδοςθ απαςχολοφμενων κεφαλαίων: Forel Α.Ε.Β.Ε.Ε. (168,57% μόνο για το 
2006), BillCost Α.Β.Ε.Ε. (154,09%) και Τοφντα Β. - Perfection Μονοπρόςωπθ Ε.Ρ.Ε. (78,91%). 
 
Ρευςτότθτα 
Θ ρευςτότθτα των επιχειριςεων αξιολογείται με τθ χριςθ των αρικμοδεικτϊν τθσ γενικισ 
(current),ειδικισ (quick) και ταμειακισ ρευςτότθτασ (cash ratio), οι τιμζσ των οποίων 
παρατίκενται ςτον πίνακα Ρ3.6του παραρτιματοσ. Επιςθμαίνεται ότι θ υψθλι ρευςτότθτα 
δεν αποτελεί αμιγϊσ κετικι ζνδειξθ τθσ πορείασ τθσ επιχείρθςθσ ι του κλάδου, αφοφ 
ενδεχομζνωσ αντικατοπτρίηει κακι κατανομι κεφαλαίων ι λιγότερο ευνοϊκοφσ όρουσ 
ςυναλλαγισ με τουσ προμθκευτζσ ι πιςτωτζσ. Θ μζςθ γενικι ρευςτότθτα (κυκλοφοροφν 
ενεργθτικό/βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ) του ςυνόλου των εταιρειϊν του δείγματοσ 
διαμορφϊκθκε ςε 1,47, θ ειδικι ρευςτότθτα (απαιτιςεισ + διακζςιμα/βραχυπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ) ςε 1,01 και θ ταμειακι (διακζςιμα/βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ) ςε 0,16. 
Το δείγμα των 13 επιχειριςεων εμφάνιςε αντίςτοιχα μεγζκθ 1,42, 0,98 και 0,15. 
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 Τισ τρεισ πρϊτεσ κζςεισ βάςει ρευςτότθτασ κατά τθν εξεταηόμενθ πενταετία, 
κατζλαβαν οι εξισ επιχειριςεισ: 

 ωσ προσ τθ γενικι ρευςτότθτα: ΕΛΒΕ Ενδυμάτων Α.Ε. (2,31), B.S.B. Α.Β.Ε.Ε. (1,53) 
και AttrattivoA.E. (1,51). 

 ωσ προσ τθν ειδικι ρευςτότθτα: Attrattivo A.E. (1,23), ΕΛΒΕ Ενδυμάτων Α.Ε. (1,21), 
και Toi & Moi A.Β.Ε.E. (1,14). 

 ωσ προσ τθν ταμειακι ρευςτότθτα: Sarah Lawrence Α.Ε. (0,35), Bill Cost A.B.E.E. 
(0,32) και Σακελλάρθσ Μ. Α.Β.Ε.Ε. (0,24). 

 
Χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ 
Θ εκτίμθςθ του χρθματοοικονομικοφ κινδφνου αςφαλϊσ δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί 
αποκλειςτικά μζςω των λογιςτικϊν ςτοιχείων των επιχειριςεων. Συνεπϊσ, θ παροφςα 
ενότθτα δεν προςπακεί παρά να δϊςει κάποια βαςικά χαρακτθριςτικά των επιχειριςεων 
του δείγματοσ όςον αφορά το λόγο των ςυνολικϊν υποχρεϊςεων προσ τα ίδια κεφάλαια 
(total debt to equity), το λόγο των μεςομακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων προσ τα ίδια 
κεφάλαια (debt to equity) και τον αρικμοδείκτθ κάλυψθσ χρθματοοικονομικϊν 
δαπανϊν(interest coverage), που δείχνει πόςεσ φορζσ τα κζρδθ προ φόρων και τόκων 
καλφπτουν τισ χρθματοοικονομικζσ δαπάνεσ τθσ επιχείρθςθσ. Οι τιμζσ και θ εξζλιξθ των 
τριϊν αρικμοδεικτϊν εμφανίηονται ςτον πίνακα Ρ3.7 του παραρτιματοσ και ςτο 
διάγραμμα 3.5. Επιςθμαίνεται ότι, το φψοσ των λόγων υποχρεϊςεων προσ ίδια κεφάλαια 
δεν αποτελεί αμιγϊσ αρνθτικι παράμετρο, κακϊσ είναι πικανό να αντικατοπτρίηει 
διαφορζσ ςτθν πιςτολθπτικι ικανότθτα, αλλά και τθ ςτρατθγικι ςτθ διάρκρωςθ των πθγϊν 
των κεφαλαίων των επιχειριςεων. Οι δείκτεσ ςυνολικϊν και μεςομακροπρόκεςμων 
υποχρεϊςεων προσ ίδια κεφάλαια δεν ορίηονται ςτθν περίπτωςθ φπαρξθσ αρνθτικϊν ιδίων 
κεφαλαίων, ενϊ θ κάλυψθ χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν δεν ορίηεται, αφενόσ ςτθν 
περίπτωςθ μθδενικϊν χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν και αφετζρου ςτθν περίπτωςθ 
αρνθτικϊν αποτελεςμάτων προ φόρων και τόκων. 
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Ο μζςοσ λόγοσ ςυνολικϊν υποχρεϊςεων προσ ίδια κεφάλαια, για τθν περίοδο 2002-
2006,διαμορφϊκθκε ςε 4,09 για το ςφνολο των εταιρειϊν και ςε 2,19 για το δείγμα των 13 
επιχειριςεων. Σε πολφ χαμθλότερα επίπεδα κυμάνκθκε ο λόγοσ των μεςομακροπρόκεςμων 
υποχρεϊςεων προσ ίδια κεφάλαια (0,49για το ςφνολο και 0,23 για το μικρό δείγμα), 
υποδθλϊνοντασ τθν εκτεταμζνθ ςυμμετοχι των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων ςτα 
ςυνολικά ξζνα κεφάλαια. Ωσ προσ τθν κάλυψθ των χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν, ο μζςοσ 
όροσ τθσ πενταετίασ για το ςφνολο των επιχειριςεων ανιλκε ςε21,38, ενϊ για το δείγμα 
των 13 εταιριϊν διαμορφϊκθκε ςε 17,01.Τθ χαμθλότερθ ςχζςθ ξζνων προσ ίδια κεφάλαια 
για τθν εξεταηόμενθ περίοδο, εμφάνιςαν οι εταιρείεσ: ΕΛΒΕ Ενδυμάτων Α.Ε. (0,58), 
Σακελλάρθσ Μ. Α.Β.Ε.Ε. (1,02) και Sarah Lawrence Α.Ε. (1,04). 
 
Ο λόγοσ μεςομακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων προσ ίδια κεφάλαια είναι χαμθλόσ ςτισ 
εταιρείεσ Σακελλάρθσ Μ. Α.Β.Ε.Ε. (0,00), Τοφντα Β. - Perfection Μονοπρόςωπθ Ε.Ρ.Ε. (0,08 
για τα ζτθ 2005-2006)και Bill Cost Α.Β.Ε.Ε. (0,08).Τον υψθλότερο δείκτθ κάλυψθσ 
χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν παρουςίαςαν οι εταιρίεσ Bill CostA.B.E.E. (75,07), Forel 
Α.Ε.Β.Ε.Ε. (71,52 μόνο για το 2006) και Σακελλάρθσ Μ. Α.Β.Ε.Ε. (28,68). 
 
Ανάλυςθ του ομαδοποιθμζνου ιςολογιςμοφ 
Στον πίνακα Ρ3.8 του παραρτιματοσ του παρόντοσ κεφαλαίου, εμφανίηεται ο 
ομαδοποιθμζνοσ ιςολογιςμόσ των κυριοτζρων παραγωγικϊν επιχειριςεων του κλάδου. Για 
τθ ςφνταξι του χρθςιμοποιικθκε δείγμα 44 εταιρειϊν, για τισ οποίεσ υπάρχουν 
δθμοςιευμζνα οικονομικά ςτοιχεία για το χρονικό διάςτθμα2005-2006 και των οποίων οι 
πωλιςεισ από γυναικεία υφαςμάτινα ενδφματα καλφπτουν ποςοςτό άνω του50% του 
ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν τουσ. Ππωσ προκφπτει από τα παρουςιαηόμενα ςτοιχεία, το 
ςφνολο του ενεργθτικοφ του δείγματοσ το 2006διαμορφϊκθκε ςε €384.999 χιλ., 
παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά 17,4% ζναντι του 2005 (€327.975 χιλ.). Θ εν λόγω αφξθςθ 
προιλκε κυρίωσ από τθν αφξθςθ των κακαρϊν παγίων (κατά €26.254 χιλ.) και των 
απαιτιςεων (κατά €25.861 χιλ.).Το ςφνολο των ιδίων κεφαλαίων των επιχειριςεων του 
δείγματοσ ανιλκαν ςε €131.339 χιλ. το 2006,παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά 12,7% ςε ςχζςθ 
με το 2005. Σθμαντικι ιταν θ άνοδοσ που εμφάνιςαν οι μζςο& μακροπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ το 2006 (κατά 86,3%) ζναντι του 2005. Οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
αυξικθκαν κατά 8,6% τθν περίοδο 2006/2005. Επιςθμαίνεται ότι, οι βραχυπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ, κάλυψαν το 77,3% των ςυνολικϊν υποχρεϊςεων το 2006 και το 85,4% το 
2005.Οι ςυνολικζσ πωλιςεισ των επιχειριςεων του δείγματοσ το 2006 διαμορφϊκθκαν ςε 
€366.953 χιλ., παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά 3,2% ςε ςχζςθ με το 2005 (€355.461 χιλ.). Το 
μικτό περικϊριο αυξικθκε κατά 7,2%, ενϊ το λειτουργικό περικϊριο (κζρδοσ προ 
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εξωλειτουργικϊν ςτοιχείων, αποςβζςεων και φόρων)ςθμείωςε μείωςθ κατά 22,9%. Το 
κακαρό αποτζλεςμα (προ φόρων) των επιχειριςεων του δείγματοσ ιταν κερδοφόρο και για 
τα δφο ζτθ, παρουςιάηοντασ ωςτόςο μείωςθ κατά 18,3% (€25.289 χιλ. το 2006 
ζναντι€30.941 χιλ. το 2005).Ο δείκτθσ δανειακισ επιβάρυνςθσ επιδεινϊκθκε το 2006 ςε 
ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ (2006:1,93:1, 2005: 1,82:1), δείχνοντασ εξάρτθςθ των 
εργαςιϊν των επιχειριςεων του δείγματοσ από ξζνα κεφάλαια. Θ κυκλοφοριακι ταχφτθτα 
των αποκεμάτων επιδεινϊκθκε (129 θμζρεσ το 2006 από 114 θμζρεσ το 2005). Τόςο θ 
γενικι όςο και θ άμεςθ ρευςτότθτα βελτιϊκθκαν κατά το 2006.Ο μζςοσ όροσ προκεςμίασ 
είςπραξθσ των απαιτιςεων αυξικθκε το 2006 (161 θμζρεσ) ςυγκριτικά με το2005 (140 
θμζρεσ), παραμζνοντασ ςε υψθλότερα επίπεδα από τον αντίςτοιχο μζςο όρο προκεςμίασ 
εξόφλθςθσ των προμθκευτϊν και πιςτωτϊν (2006: 138 θμζρεσ, 2005: 124 θμζρεσ), γεγονόσ 
που επθρεάηει αρνθτικά τθ ρευςτότθτα των επιχειριςεων. Στον πίνακα Ρ3.9 του 
παραρτιματοσ παρουςιάηεται ο ομαδοποιθμζνοσ ιςολογιςμόσ των κερδοφόρων 
επιχειριςεων του δείγματοσ, οι οποίεσ ανιλκαν ςε 38 το 2006 από 42 το 2005. Οι πωλιςεισ 
αυτϊν διαμορφϊκθκαν ςε €342.291 χιλ. το 2006, καλφπτοντασ το 93,3% των ςυνολικϊν 
πωλιςεων του δείγματοσ για το ίδιο ζτοσ. Τα αντίςτοιχα κακαρά κζρδθ ανιλκαν ςε €29.267 
χιλ. Στον πίνακα Ρ3.10 του παραρτιματοσ εμφανίηεται ο ομαδοποιθμζνοσ ιςολογιςμόσ των 
ηθμιογόνων επιχειριςεων, οι οποίεσ ιταν 6 το 2006 και 2 το 2005. Οι πωλιςεισ αυτϊν 
διαμορφϊκθκαν ςε €24.662 χιλ. το 2006, καλφπτοντασ το 6,7% των ςυνολικϊν πωλιςεων 
του δείγματοσ. Το ςφνολο των ηθμιϊν διαμορφϊκθκε ςε €3.978 χιλ. το 2006. 
 
3.7 Παρουςίαςθ Ειςαγωγικών Επιχειριςεων 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηονται οριςμζνεσ από τισ κυριότερεσ επιχειριςεισ ειςαγωγισ 
γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα και οι οποίεσ 
πραγματοποίθςαν πωλιςεισ από τα εξεταηόμενα προϊόντα άνω των €2,5 εκ. το 2005. Τα 
εμπορικά ςιματα που αναφζρονται για κάκε επιχείρθςθ αφοροφν μόνο τα εξεταηόμενα 
είδθ. Στον πίνακα που ακολουκεί δεν αναφζρονται εταιρείεσ οι οποίεσ ζχουν διακόψει ι 
ζχουν αλλάξει τισ δραςτθριότθτζσ τουσ. Ενδεικτικά αναφζρεται θ εταιρεία The Martin’s 
A.E.E. θ οποία είχε ςθμαντικζσ πωλιςεισ αλλά αδρανεί από το 2004, θ εταιρεία Ιταλικό 
Design Υψθλισ απτικισ Α.Ε. που κθρφχκθκε ςε πτϊχευςθ το Φεβρουάριο του 2007, κακϊσ 
και θ εταιρεία Κολωνάκι Α.Ε.Β.Ε. θ οποία αςχολείτο με ειςαγωγζσ και εμπόριο γυναικείων 
ενδυμάτων, αλλά από το Μάρτιο του 2004 άλλαξε αντικείμενο εργαςιϊνςε εκμίςκωςθ 
ακινιτων. Ρζραν των επιχειριςεων του πίνακα, ειςαγωγζσ γυναικείων υφαςμάτινων 
ενδυμάτων πραγματοποιοφνται και από παραγωγικζσ εταιρείεσ, οι οποίεσ όμωσ ζχουν ιδθ 
αναφερκεί ςτον αντίςτοιχο πίνακα (3.1).Σθμειϊνεται ότι, όςον αφορά τα ενδφματα 
Benetton και Sisley, οι ειςαγωγζσ πραγματοποιοφνται από αρκετζσ επιχειριςεισ. Στον 
παρακάτω πίνακα εμφανίηεται θ εταιρεία Benalex «Benetton» AE , θ οποία εκτόσ από 
ειςαγωγζσ, πραγματοποιεί και τον δειγματιςμό των προϊόντων του ιταλικοφ ομίλου, τα 
οποία ςτθ ςυνζχεια ειςάγονται απ’ ευκείασ από τισ ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ. 
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Πωλιςεισ Ειςαγωγικών Επιχειριςεων 
Στον πίνακα 3.5 παρουςιάηονται οι πωλιςεισ των ειςαγωγικϊν επιχειριςεων γυναικείων 
υφαςμάτινων ενδυμάτων που παρουςιάςτθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα και οι οποίεσ 
υποχρεοφνται ςτθ δθμοςίευςθ οικονομικϊν ςτοιχείων. Οι παρουςιαηόμενεσ πωλιςεισ 
αφοροφν το ςφνολο τθσ δραςτθριότθτασ των εταιρειϊν και όχι μόνο τα γυναικεία 
υφαςμάτινα ενδφματα. Βάςει των ςτοιχείων του πίνακα διαπιςτϊνεται ότι, οι πωλιςεισ 
των αναφερόμενων ειςαγωγικϊν εταιρειϊν παρουςίαςαν διαχρονικι αφξθςθ το διάςτθμα 
2001-2006. Το 2006 ανιλκαν ςε €1.433,6 εκ., ςθμειϊνοντασ αφξθςθ κατά 8,34% ζναντι του 
2005 (€1.323 εκ.). Οι πωλιςεισ που προιλκαν από τα γυναικεία υφαςμάτινα ενδφματα, 
εκτιμάται ότι κυμάνκθκαν ςε επίπεδα άνω των €500 εκ. το 2006.Επιςθμαίνεται δε ότι, ςε 
οριςμζνεσ επιχειριςεισ το ποςοςτό ςυμμετοχισ των εξεταηόμενων προϊόντων ςτο ςυνολικό 
κφκλο εργαςιϊν τουσ κυμαίνεται ςε πολφ χαμθλά επίπεδα. Τθ μεγαλφτερθ αφξθςθ του 
ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν, ςε απόλυτα μεγζκθ, κατά το χρονικό διάςτθμα2006/2005 
παρουςίαςε θ εταιρεία Sprider Stores A.E.&B.E. (€23 εκ.) και ακολοφκθςαν οι εταιρείεσ 
Ηάρα Ελλάσ Α.Ε.Ε. (€20 εκ.) και Notos Com Holdings (€17,3 εκ.). Τθ ςθμαντικότερθ 
ποςοςτιαία αφξθςθ πωλιςεων για το ίδιο χρονικό διάςτθμα παρουςίαςαν οι εταιρείεσ 
Ρρομόδα Α.Ε.Β.Ε. (34,49%), SarkkA.B.&E.E. (33,24%) και Sprider Stores A.E.&B.E. (33,04%). 
 



ΜΕΛΕΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΙΔΡΤΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ 

60 
 

 

 
 



ΜΕΛΕΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΙΔΡΤΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ 

61 
 

Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ Ειςαγωγικών Επιχειριςεων 
 
Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 
οριςμζνων ειςαγωγικϊν επιχειριςεων γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων. Θ ανάλυςθ 
μεκοδολογικά είναι παρόμοια εκείνθσ που προθγικθκε και αφοροφςε τισ παραγωγικζσ 
επιχειριςεισ του κλάδου.   
 

 
 
Στθ ςυνζχεια εξετάηονται ειςαγωγικζσ επιχειριςεισ, για τισ οποίεσ υπάρχουν διακζςιμα 
δθμοςιευμζνα οικονομικά ςτοιχεία και των οποίων οι πωλιςεισ από τα εξεταηόμενα 
προϊόντα κάλυψαν ποςοςτό άνω του 50% του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν τουσ το 2006.  
 
Κερδοφορία 
Για τθν αξιολόγθςθ τθσ κερδοφορίασ των επιχειριςεων του κλάδου χρθςιμοποιοφνται οι 
αρικμοδείκτεσ του μικτοφ (gross), λειτουργικοφ (operating) και κακαροφ (net profit margin) 
περικωρίου κζρδουσ, που εκφράηουν το ποςοςτό των μικτϊν, λειτουργικϊν και προ φόρου 
κερδϊν ςτο ςφνολο των πωλιςεων τθσ κάκε επιχείρθςθσ 
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Το περικϊριο μικτοφ κζρδουσ των ειςαγωγικϊν επιχειριςεων του δείγματοσ, ωσ μζςοσ 
όροσ τθσ πενταετίασ ανιλκε ςε 39,82%. Σθμαντικά χαμθλότερο παρουςιάηεται το 
λειτουργικό και κακαρό περικϊριο κζρδουσ. Ειδικότερα, ο μζςοσ δείκτθσ λειτουργικοφ 
περικωρίου κζρδουσ για το ςφνολο των επιχειριςεων διαμορφϊκθκε ςε 5,58% και του 
κακαροφ περικωρίου ςε 5,39%. Οι αντίςτοιχοι δείκτεσ των 8 εταιρειϊν διαμορφϊκθκαν ωσ 
εξισ: 40,75% (μικτό περικϊριο), 4,72% (λειτουργικό περικϊριο), 5,06 (κακαρό περικϊριο). 
Το διάγραμμα 3.6 αποτυπϊνει τθν κερδοφορία των εξεταηόμενων επιχειριςεων, οι τιμζσ 
των οποίων εμφανίηονται ςτον πίνακα Ρ3.11 του παραρτιματοσ. Τισ τρεισ πρϊτεσ κζςεισ ωσ 
προσ τθν κερδοφορία, κατζλαβαν οι εξισ επιχειριςεισ: 

 ωσ προσ το μικτό περικϊριο κζρδουσ: Τςαντίλθσ Ρ. Α.Ε.Β.Ε. (57,50%), Μπζρςκα 
Ελλάσ Α.Ε.Ε. (48,01%) και Zάρα Ελλάσ Α.Ε.Ε.(45,54%). 

 ωσ προσ το λειτουργικό περικϊριο κζρδουσ: Zάρα Ελλάσ Α.Ε.Ε. (9,74%), Μπζρςκα 
Ελλάσ Α.Ε.Ε. (7,33%) και Golden Agent A.E. (5,09%). ωσ προσ το κακαρό περικϊριο 
κζρδουσ: Zάρα Ελλάσ Α.Ε.Ε. (9,51%), Μπζρςκα Ελλάσ Α.Ε.Ε. (7,37%) και Γαβαλάσ 
Λάκθσ Α.Ε.Ε.(5,72%). 

 
Αποδοτικότθτα 
Θ αξιολόγθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των επιχειριςεων γίνεται μζςω των αρικμοδεικτϊν 
αποδοτικότθτασ ιδίων κεφαλαίων (return to equity - ποςοςτό των προ φόρου κερδϊν ςτα 
ίδια κεφάλαια) και αποδοτικότθτασ απαςχολοφμενων κεφαλαίων (return to assets). Ο 
τελευταίοσ δείκτθσ αποτυπϊνει τθν απόδοςθ του κεφαλαίου τθσ επιχείρθςθσ ανεξαρτιτωσ 
προζλευςθσ (ίδια κεφάλαια ι υποχρεϊςεισ), υπολογίηεται δε ωσ το ποςοςτό των προ 
φόρου κερδϊν ςτο ςφνολο των ιδίων κεφαλαίων και των μεςομακροπρόκεςμων 
υποχρεϊςεων και προβλζψεων. 
 
 

 
 
Ρευςτότθτα 
Οι αρικμοδείκτεσ τθσ γενικισ (current), ειδικισ (quick) και ταμειακισ ρευςτότθτασ (cash 
ratio), βάςει των οποίων αξιολογείται θ ρευςτότθτα των επιχειριςεων, παρουςιάηονται 
ςτον πίνακα Ρ3.13 του παραρτιματοσ και ςτο διάγραμμα 3.8 του παρόντοσ κεφαλαίου. 
Επιςθμαίνεται ότι θ υψθλι ρευςτότθτα δεν αποτελεί αμιγϊσ κετικι ζνδειξθ τθσ πορείασ τθσ 
επιχείρθςθσ ι του κλάδου, αφοφ ενδεχομζνωσ αντικατοπτρίηει κακι κατανομι κεφαλαίων 
ι λιγότερο ευνοϊκοφσ όρουσ ςυναλλαγισ με τουσ προμθκευτζσ ι πιςτωτζσ. Θ γενικι 
ρευςτότθτα του ςυνόλου των εταιρειϊν κατά μζςο όρο ανιλκε ςε 1,16, θ ειδικι ςε 0,88 και 
θ ταμειακι ςε 0,16. Οι αντίςτοιχοι δείκτεσ για τισ 8 επιχειριςεισ διαμορφϊκθκαν ςε 1,06, 
ςε 0,78 και ςε 0,26. 
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Τισ τρεισ πρϊτεσ κζςεισ βάςει ρευςτότθτασ (μζςοσ όροσ πενταετίασ), για τθν περίοδο 2002-
2006,κατζλαβαν οι εξισ επιχειριςεισ: 

 ωσ προσ τθ γενικι ρευςτότθτα: Μπζρςκα Ελλάσ Α.Ε.Ε. (1,97), Ενωμζνα Σιματα 
Μόδασ Α.Ε. (1,15) και Golden Agent A.E. (1,03). 

 ωσ προσ τθν ειδικι ρευςτότθτα: Μπζρςκα Ελλάσ Α.Ε.Ε. (1,76), ακάσ Ε.Ρ.Ε. (0,86 για 
τα ζτθ 2002-2005) και Ενωμζνα Σιματα Μόδασ Α.Ε. (0,85). 

 ωσ προσ τθν ταμειακι ρευςτότθτα: Μπζρςκα Ελλάσ Α.Ε.Ε. (1,57), Ηάρα Ελλάσ Α.Ε.Ε. 
(0,24) και Ενωμζνα Σιματα Μόδασ Α.Ε. (0,11). 

 
Χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ 
Θ εκτίμθςθ του χρθματοοικονομικοφ κινδφνου δεν μπορεί αςφαλϊσ να πραγματοποιθκεί 
αποκλειςτικά μζςω των λογιςτικϊν ςτοιχείων των επιχειριςεων, ςυνεπϊσ θ παροφςα 
ενότθτα δεν προςπακεί παρά να δϊςει κάποια βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ 
χρθματοοικονομικισ διάρκρωςθσ των επιχειριςεων του δείγματοσ, βάςει του λόγου των 
ςυνολικϊν υποχρεϊςεων ωσ προσ τα ίδια κεφάλαια (total debt to equity),του λόγου 
μεςομακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων ωσ προσ τα ίδια κεφάλαια (debt to equity), αλλά και 
βάςει 
του αρικμοδείκτθ κάλυψθσ χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν (interest coverage), που 
εκφράηει πόςεσ φορζσ τα κζρδθ προ φόρων και τόκων καλφπτουν τισ χρθματοοικονομικζσ 
δαπάνεσ τθσ επιχείρθςθσ (πίνακασ Ρ3.14 
και διάγραμμα 3.9). Επιςθμαίνεται ότι, το φψοσ των λόγων υποχρεϊςεων προσ ίδια 
κεφάλαια δεν αποτελεί αμιγϊσ αρνθτικι παράμετρο, κακϊσ είναι πικανό να 
αντικατοπτρίηει διαφορζσ ςτθν πιςτολθπτικι ικανότθτα, αλλά και τθ ςτρατθγικι ςτθ 
διάρκρωςθ των πθγϊν κεφαλαίων των επιχειριςεων. Οι δείκτεσ ςυνολικϊν και 
μεςομακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων προσ ίδια κεφάλαια δεν ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 
φπαρξθσ αρνθτικϊν ιδίων κεφαλαίων, ενϊ θ κάλυψθ χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν δεν 
ορίηεται, αφενόσ ςτθν περίπτωςθ μθδενικϊν χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν και αφετζρου 
ςτθν περίπτωςθ αρνθτικϊν αποτελεςμάτων προ φόρων και τόκων. 
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Ο μζςοσ λόγοσ ςυνολικϊν υποχρεϊςεων προσ ίδια κεφάλαια για τθν περίοδο 2002-2006 
ανιλκε ςε 5,64για το ςφνολο των επιχειριςεων. Σε αρκετά χαμθλότερα επίπεδα κυμάνκθκε 
ο λόγοσ των μεςομακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων προσ ίδια κεφάλαια (0,58), γεγονόσ που 
υποδθλϊνει τθν εκτεταμζνθ ςυμμετοχι των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων ςτα ςυνολικά 
ξζνα κεφάλαια. Ωσ προσ τθν κάλυψθ των χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν, ο μζςοσ όροσ τθσ 
πενταετίασ διαμορφϊκθκε ςε 4,79.Πςον αφορά το δείγμα των 8 εταιρειϊν, οι ςυνολικζσ 
υποχρεϊςεισ προσ ίδια κεφάλαια διαμορφϊκθκαν κατά μζςο όρο ςε 6,87 τθν περίοδο 
2002-2006, οι μεςομακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ προσ ίδια κεφάλαια ςε1,21 και θ 
κάλυψθ χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν ςε 3,57.Τθ χαμθλότερθ ςχζςθ ξζνων προσ ίδια 
κεφάλαια εμφανίηουν οι εταιρείεσ: Golden Agent A.E. (3,52),Μπζρςκα Ελλάσ Α.Ε.Ε. (4,61) 
και Ενωμζνα Σιματα Μόδασ Α.Ε. (4,77). Ο λόγοσ μεςομακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων προσ 
ίδια κεφάλαια κυμαίνεται ςε χαμθλά επίπεδα ςτισ επιχειριςεισ: Τςαντίλθσ Ρ. Α.Ε.Β.Ε.(0,17), 
ακάσ Ε.Ρ.Ε. (0,29 για τα ζτθ 2002-2005) και Golden Agent A.E. (0,59). Τον υψθλότερο 
δείκτθ κάλυψθσ χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν παρουςιάηουν οι εταιρείεσ: Μπζρςκα 
Ελλάσ Α.Ε.Ε. (8,31για τα ζτθ 2003-2006), Zάρα Ελλάσ Α.Ε.Ε. (7,87) και ακάσ Ε.Ρ.Ε. (2,63) 
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υμπεράςματα και προοπτικζσ του κλάδου  
Ο κλάδοσ των γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων αλλά και τθσ βιομθχανίασ ζνδυςθσ 
γενικότερα, χαρακτθρίηεται από ζντονο ανταγωνιςμό, λόγω του μεγάλου αρικμοφ 
επιχειριςεων (παραγωγικϊν, ειςαγωγικϊν) που δραςτθριοποιοφνται ςτθ χϊρα μασ και τθσ 
πλθκϊρασ των εμπορικϊν ςθμάτων που διατίκενται ςτθν ελλθνικι αγορά. Το γεγονόσ αυτό 
ςε ςυνδυαςμό με τισ ςυνεχείσ εξελίξεισ που ςυντελοφνται ςτο πλαίςιο τθσ 
παγκοςμιοποίθςθσ, όχι μόνο ςε εκνικό αλλά και ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο, 
δθμιουργεί προβλιματα ςτον ευρφτερο κλάδο τθσ ζνδυςθσ. Θ κατάργθςθ των ποςοτικϊν 
περιοριςμϊν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2005 επθρζαςε ςθμαντικά τον κλάδο, κακϊσ οδιγθςε 
ςε ςθμαντικι αφξθςθ των ειςαγωγϊν από τρίτεσ χϊρεσ και ιδιαίτερα από τθν Κίνα. Αυτό 
είχε ωσ αποτζλεςμα, τθν επίτευξθ ςυμφωνίασ μεταξφ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Κίνασ τον 
Ιοφνιο του 2005, βάςει τθσ οποίασ επανιλκαν ποςοτικοί περιοριςμοί για δζκα ευαίςκθτεσ 
κατθγορίεσ κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων, οι οποίοι αναμζνεται να καταργθκοφν τθν 
1θ Ιανουαρίου 2008. 
 
Θ αφξθςθ των ειςαγωγϊν αςκεί ζντονεσ πιζςεισ ςτθν εγχϊρια παραγωγι και προκαλεί 
περαιτζρω όξυνςθ του ανταγωνιςμοφ μεταξφ των επιχειριςεων. Ραράλλθλα, το υψθλότερο 
εργατικό κόςτοσ τθσ χϊρασ μασ ςε ςφγκριςθ με το αντίςτοιχο τρίτων χωρϊν, ζχει ωσ 
αποτζλεςμα τα εγχωρίωσ παραγόμενα γυναικεία υφαςμάτινα ενδφματα να κακίςτανται 
λιγότερα ανταγωνιςτικά από άποψθ τιμισ, ςε ςχζςθ με τα παραγόμενα ςτισ εν λόγω χϊρεσ. 
Το γεγονόσ αυτό ζχει οδθγιςει αρκετζσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ ςτθ μεταφορά μζρουσ ι του 
ςυνόλου τθσ παραγωγικισ τουσ διαδικαςίασ κυρίωσ ςε βαλκανικζσ χϊρεσ, προκειμζνου να 
μειϊςουν το κόςτοσ παραγωγισ. Ραράγοντεσ του κλάδου εκτιμοφν ότι, θ τάςθ τθσ 
μεταφοράσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ςε χϊρεσ χαμθλοφ εργατικοφ κόςτουσ, κα 
ςυνεχιςκεί για ζνα διάςτθμα.  
 
Ανάλογο πρόβλθμα αντιμετωπίηουν και ελλθνικζσ επιχειριςεισ που παράγουν γυναικεία 
υφαςμάτινα ενδφματα για λογαριαςμό πελατϊν του εξωτερικοφ, οι οποίοι ςταδιακά 
προςανατολίηονται ςε παραγωγικζσ μονάδεσ τρίτων χωρϊν. Ραράλλθλα, αρκετζσ 
παραγωγικζσ επιχειριςεισ ςτρζφουν το ενδιαφζρον τουσ προσ εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ, 
ενϊ δεν λίγεσ εκείνεσ οι οποίεσ αντιμετωπίηουν οικονομικά προβλιματα και ζχουν 
διακόψει τισ δραςτθριότθτζσ τουσ τα τελευταία κυρίωσ χρόνια. Σφμφωνα με παράγοντεσ 
του κλάδου, αρκετοί καταναλωτζσ αναηθτοφν προϊόντα «επϊνυμα», με καλι ςχζςθ 
ποιότθτασ – τιμισ, και παράλλθλα δίνουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο ςχζδιο, το υλικό και τα 
χρϊματα, ϊςτε να ςυμβαδίηουν με τισ τάςεισ τθσ μόδασ. Ωσ εκ τοφτου, εντείνεται ακόμα 
περιςςότερο ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των επιχειριςεων με αποτζλεςμα τθ ςυμπίεςθ των 
περικωρίων κζρδουσ.  
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Ο ζντονοσ ανταγωνιςμόσ που επικρατεί ςτθν αγορά δθμιουργεί προβλιματα κυρίωσ ςτισ 
μικροφ μεγζκουσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ αδυνατοφν να διακζςουν κεφάλαια για τον 
εκςυγχρονιςμό και τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςισ τουσ και δεν διακζτουν ανεπτυγμζνο 
δίκτυο διανομισ με αναγνωρίςιμο εμπορικό ςιμα. Ρροκειμζνου να ενιςχυκεί θ 
ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο των γυναικείων 
υφαςμάτινων ενδυμάτων, με ςτόχο τθν αφξθςθ των πωλιςεων και τθν περαιτζρω 
εδραίωςι τουσ ςτθν αγορά, ίςωσ κα πρζπει να προςανατολιςκοφν ςτθ ςυςτθματικότερθ 
προβολι και προϊκθςθ των προϊόντων τουσ, μζςω τθσ οργάνωςθσ και ανάπτυξθσ του 
δικτφου διανομισ (περιςςότερα ςθμεία πϊλθςθσ).Τα τελευταία κυρίωσ χρόνια 
παρατθρείται ότι, οριςμζνεσ επιχειριςεισ προςπακοφν να εφαρμόςουν ςτρατθγικι 
ανάπτυξθσ νζων αγορϊν.  
 
Οριςμζνεσ «επϊνυμεσ», εδραιωμζνεσ εταιρείεσ ςτθν ελλθνικι αγορά, επεκτείνουν τισ 
δραςτθριότθτζσ τουσ και ςτο εξωτερικό, αναηθτϊντασ νζεσ αγορζσ. Θ λιανικι διάκεςθ των 
γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων πραγματοποιείται μζςω πλθκϊρασ επιχειριςεων που 
περιλαμβάνει μεμονωμζνα – εξειδικευμζνα καταςτιματα, αλυςίδεσ καταςτθμάτων 
λιανικισ πϊλθςθσ και πολυκαταςτιματα. Τα τελευταία κυρίωσ χρόνια παρατθρείται 
επζκταςθ των αλυςίδων ςτθν αγορά και μζςω τθσ μεκόδου τθσ δικαιόχρθςθσ (franchising). 
Οι εν λόγω αλυςίδεσ διακζτουν γνωςτό εμπορικό ςιμα και επιτυγχάνουν οικονομίεσ 
κλίμακασ λόγω μεγζκουσ, ενϊ θ ανάπτυξι τουσ ςυντελείται κυρίωσ εισ βάροσ των 
μεμονωμζνων καταςτθμάτων. Επιπλζον, οριςμζνεσ διατθροφν και corners μζςα ςε 
πολυκαταςτιματα, ζχοντασ παρουςία ςε επιπλζον ςθμεία, όπου ςυγκεντρϊνεται μεγάλοσ 
αρικμόσ καταναλωτϊν. 
 
Σφμφωνα με παράγοντεσ τθσ αγοράσ, ο ανταγωνιςμόσ ςτον κλάδο κα εντακεί τα επόμενα 
χρόνια, ιδιαίτερα ςτο επίπεδο του λιανικοφ εμπορίου, με αποτζλεςμα να διατθρθκοφν ςτθν 
αγορά είτε μεγάλεσ επιχειριςεισ που διακζτουν ρευςτότθτα κεφαλαίων και εκτεταμζνο 
δίκτυο διανομισ με αναγνωρίςιμο εμπορικό ςιμα, είτε μικρζσ και ευζλικτεσ που ςτοχεφουν 
ςε ςυγκεκριμζνθ αγορά καταναλωτικοφ κοινοφ(π.χ. «επϊνυμα» ειςαγόμενα 
προϊόντα).Σφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςυνκικεσ και τάςεισ τθσ αγοράσ, εκτιμάται ότι θ 
άνοδοσ τθσ κατανάλωςθσ των γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων που παρατθρείται τα 
τελευταία χρόνια (ςε ποςότθτα), κα ςυνεχιςτεί τόςο κατά το τρζχον ζτοσ (2007) όςο και το 
επόμενο (2008) με μζςο ετιςιο ρυκμό ανάλογο των τελευταίων ετϊν (περίπου 3%). Επίςθσ, 
αναμζνεται περαιτζρω ςυρρίκνωςθ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ και αφξθςθ των ειςαγωγϊν. 
Ραράγοντεσ του κλάδου επιςθμαίνουν ότι, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ανταγωνιςτικότθτα 
των επιχειριςεων παραγωγισ γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων απαιτείται θ καλφτερθ 
οργάνωςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, θ εςτίαςθ τθσ παραγωγισ 
ςε διαφοροποιθμζνα προϊόντα υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ που να ανταποκρίνονται ςτισ 
ςφγχρονεσ ανάγκεσ των καταναλωτϊν και ςτισ τάςεισ τθσ μόδασ, θ ζμφαςθ ςτθν κατάρτιςθ 
των εργαηομζνων, θ ζμφαςθ ςτθν ενθμζρωςθ των επιχειριςεων του κλάδου για τισ 
διεκνείσ εξελίξεισ και τάςεισ τθσ αγοράσ κ.ά. 
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ΣΡΑΣΘΓΛΚΘ ΣΟΤ MARKETING 

 

ΚΟΠΟΛ ΚΑΛ ΣΟΧΟΛ ΣΘ ΤΠΟ ΛΔΡΤΘ ΜΟΝΑΔΑ 

 

κοπόσ τθσ υπό ίδρυςθ εταιρείασ ειςαγωγισ ζτοιμων ενδυμάτων είναι να δθμιουργθκεί 
μια νζα φιλοςοφία ςτθν αγορά ενδυμάτων , με τθν οποία τα εμπορικά καταςτιματα κα 
εξυπθρετοφνται και κα ζχουν πρόςβαςθ ςε αγορζσ από πολλά brands του κλάδου χωρίσ 
ποςοτικοφσ και τιμολογιακοφσ περιοριςμοφσ. 

 

τόχοσ τθσ εταιρείασ είναι να δθμιουργθκεί μια ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ με τουσ πελάτεσ 
βαςιςμζνθ ςε ποιοτικι ςυνεργαςία με αποτζλεςμα τθν εδραίωςθ και τθν περαιτζρω 
ανάπτυξθ τθσ εταιρείασ ςτον κλάδο και ςτθν Ελλθνικι αγορά. 

 

ΣΟΧΟΚΕΣΘΘ (TARGETING) 

 

Στθ νζα υπό ίδρυςθ εταιρεία ειςαγωγισ ετοίμων ενδυμάτων είναι πολφ ςθμαντικό θ ορκι 
επιλογι των τμθμάτων ςτόχων τθσ αγοράσ. Σφμφωνα λοιπόν με το παραπάνω ςκεπτικό θ 
νζα εταιρεία κα κεϊρει ωσ τμιμα-ςτόχο  τθσ αγοράσ τα καταςτιματα ροφχων που 
λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα. Κυρίωσ δε εκείνα που προμθκεφονται τα προϊόντα τουσ  
μονομερϊσ , δθλαδι από μια ειςαγωγικι εταιρεία.  

 

ΚΑΚΟΡΛΜΟ ΣΘ ΣΡΑΣΘΓΛΚΘ MARKETING 

 

Θ ςτρατθγικι που πρόκειται να ακολουκιςει θ υπό εξζταςθ εταιρεία πρζπει να είναι ςε 
κζςθ να τθσ προςδϊςει ουςιαςτικά εφόδια, ϊςτε να τθν κατατάξει ςτον κατάλογο των 
ςφγχρονων, ανταγωνιςτικϊν και διαφοροποιθμζνων επιχειριςεων ςτον κλάδο ειςαγωγισ 
ετοίμων ενδυμάτων. Λαμβάνοντασ λοιπόν υπόψθ τισ εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ που 
προςφζρονται θ νζα εταιρεία ζχει επιλζξει να εφαρμόςει μια ςτρατθγικι ςυνεργαςίασ με 
τισ κφριεσ ανταγωνιςτικζσ εταιρείεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα θ νζα εταιρεία κα εςτιάςει ςτθν 
ποιότθτα/επωνυμία των προϊόντων, τθν επιπλζον απόδοςθ/διάκεςθ των προϊόντων 
γεγονόσ που κα επιτευχτεί μζςω τθσ διαφοροποίθςθσ και τθσ εςτίαςθσ ςε ςυγκεκριμζνου 
(κατά περίπτωςθ) τφπου εμπορικϊν καταςτθμάτων. 
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ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΚΘ ΔΛΑΣΑΘ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ MARKETING 

 
1. PRODUCT: ΠΡΟΛΟΝ ΚΑΛ ΠΟΛΛΣΛΚΘ ΠΡΟΛΟΝΣΟ 
 

Το προϊόν με το οποίο κα επικεντρωκεί κυρίωσ θ εξεταηόμενθ εταιρεία είναι τα ροφχα. Θ 
εταιρεία λοιπόν κα ειςάγει ςυγκεκριμζνα και επιλεγμζνα μοντζλα και μάρκεσ από ροφχα με 
ςυγκεκριμζνα κριτιρια όπωσ : 

 Το brand name  

 Θ διαφιμιςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μάρκασ/μοντζλου 

 Το ιςτορικό πωλιςεων 

 Τιμι 
 

Με βάςθ λοιπόν τα παραπάνω ςτοιχειά/κριτιρια και τθν ανάλυςθ τθσ αγοράσ που ζχει ιδθ 
πραγματοποιθκεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, θ εξεταηόμενθ εταιρεία κα ειςάγει και κα 
προωκεί (με βάςθ τθν ςθμερινι ιςχφουςα κατάςταςθ) τα παρακάτω 
προϊόντα/brandnames: 

 Cheap Monday 

 Aqua 

 Eleven Paris  

 Opening Ceremony 

 Maaji 

 J. Crew 

 Current/ Elliot 

 T by Alexander Wang 

 By Malene Birger 

 Aubin & Wills 

 Splendid 
 

Είναι πολφ ςθμαντικό και πρζπει να επιςθμανκεί ιδιαιτζρωσ ότι θ εξεταηόμενθ εταιρεία 
από τα παραπάνω brandnames δεν κα ειςάγει όλουσ τουσ κωδικοφσ που βγάηει κάκε χρόνο 
θ εκάςτοτε εταιρεία παρά μόνο αυτά που πλθροφν τισ προχποκζςεισ και τα κριτιρια που 
αναφζρκθκαν παραπάνω. 

 

2. PRICE: ΣΛΜΘ ΚΑΛ ΣΛΜΟΛΟΓΛΑΚΘ ΠΟΛΛΣΛΚΘ 
 

Εφόςον θ εξεταηόμενθ εταιρεία ζχει επιλζξει μια ςτρατθγικι ςυνεργαςίασ με τον 
ανταγωνιςμό κα πρζπει να υιοκετιςει μια ςχετικά κακοριςμζνθ τιμολογιακι πολιτικι. Ζτςι 
λοιπόν θ νζα εταιρεία κα αγοράηει τα προϊόντα τθσ από τισ εταιρείεσ του ανταγωνιςμοφ και 
κα τα προωκεί ςτα εμπορικά καταςτιματα ςε τιμζσ λίγο χαμθλότερεσ από τισ κυγατρικζσ 
που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα. Το γεγονόσ ότι μπορεί θ νζα εταιρεία να ζχει λίγο 
χαμθλότερεσ τιμζσ από τισ κυγατρικζσ εταιρείεσ βαςίηεται ςτο ότι αγοράηοντασ κάποιοσ 
απευκείασ από τθν μθτρικι εταιρεία ςτθν Ιταλία μεγάλεσ ποςότθτεσ προϊόντων (1000 
τεμάχια και πάνω) ζχει 30% ζκπτωςθ ςε είδοσ, δθλαδι ςτα 1000 τεμάχια παίρνει 1300 
τεμάχια. 
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Είναι αρκετά ςθμαντικό ςτο ςθμείο  αυτό να επιςθμάνουμε ότι θ νζα εταιρεία, κυρίωσ για 
τισ μικρζσ τθσ παραγγελίεσ, κα ειςπράττει τισ απαιτιςεισ μετρθτοίσ κακϊσ αυτό κα τθν 
βοθκιςει ςτθν ρευςτότθτα τθσ για τισ αγορζσ τθσ. 

 

3. PROMOTION: ΠΡΟΩΚΘΘ ΚΑΛ ΠΡΟΩΚΘΣΛΚΕ ΕΝΕΡΓΕΛΕ 
 

Θ υπό εξζταςθ εταιρεία ςκοπεφει να επικεντρωκεί ςε προωκθτικζσ ενζργειεσ που κα ζχουν 
να κάνουν με τθν προςπάκεια ενίςχυςθσ τθσ φιμθσ τθσ ςτα καταςτιματα ζνδυςθσ. Το 
γεγονόσ ότι ο ιδιοκτιτθσ καταςτιματοσ κα μπορεί να προμθκευτεί τα ροφχα που κα ειςάγει 
θ εταιρεία χωρίσ κανζνα περιοριςμό ςτα τεμάχια τθσ παραγγελίασ του αποτελεί τθ βάςθ 
για τθν διάδοςθ από ςτόμα ςε ςτόμα ςτον κλάδο. 

Επιπροςκζτωσ κάποια προωκθτικά εργαλεία όπωσ : 

 Δθμόςιεσ ςχζςεισ 

 Ρροςωπικζσ πωλιςεισ 
 

Γενικϊσ ςτθ φιλοςοφία τθσ νζασ εταιρείασ κα είναι θ άμεςθ επαφι με τον ενδιαφερόμενο 
μζςω επιςκζψεων ςτα επιμζρουσ καταςτιματα. Επίςθσ το γεγονόσ ότι θ εταιρεία κα 
εμπορεφεται «παράλλθλα» τα πιο γνωςτά brands ςτα είδθ ζνδυςθσ κακίςτα ανφπαρκτθ 
οποιαδιποτε διαφθμιςτικι ενεργεία των προϊόντων κακϊσ αυτι ζχει ιδθ γίνει από τισ 
μθτρικζσ και κυγατρικζσ εταιρείεσ. 

 

4. PLACE: ΔΛΚΣΤΟ ΔΛΑΝΟΜΘ 
 

Το δίκτυο διανομισ είναι ζνα από τουσ ςθμαντικότερουσ τομείσ για τθν ομαλι λειτουργία 
τθσ νζασ εταιρείασ. Θ νζα εταιρεία ςκοπεφει να αναπτφξει ζνα αρκετά μεγάλο εφροσ 
διανομισ των προϊόντων τθσ ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα. Ππωσ ζχουμε πει από πριν θ 
εταιρεία κα διανζμει τα προϊόντα τθσ ςε καταςτιματα ζνδυςθσ. Συνεπϊσ το προςωπικό τθσ 
εταιρείασ κα ζχει να κάνει κατά κφριο λόγο με τθν διανομι των παραγγελιϊν ςτα 
αντίςτοιχα καταςτιματα. Ραράγοντεσ όπωσ : 

 Χρόνοσ παράδοςθσ 

 Κατάςταςθ εμπορευμάτων κατά τθν παράδοςθ  
 

Θα αποτελοφν ςθμαντικό κομμάτι για τθν εικόνα τθσ εταιρείασ. 

Στα καταςτιματα τθσ επαρχίασ, τα εμπορεφματα, κα υπάρχει θ δυνατότθτα να 
αποςτζλλονται με courierμε αντικαταβολι αλλά και μζςω των πωλθτϊν τθσ εταιρείασ με 
παράδοςθ ςτο ίδιο το κατάςτθμα. 
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ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΘΕΛ 

 

Θ εκτίμθςθ του ςυνολικοφ φψουσ των εςόδων για τθν νζα εταιρεία γίνεται ςε ετιςια βάςθ, 
υπολογίηοντασ το φψοσ των πωλιςεων τόςο για το ζτοσ 2008, όπου αποτελεί το ζτοσ 
ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ νζασ επιχείρθςθσ όςο και για ζνα βάκοσ πενταετίασ. Για τθν όςο το 
δυνατόν ακριβζςτερθ εκτίμθςθ και απεικόνιςθ των εςόδων από τισ πωλιςεισ κα πρζπει να 
λθφκοφν υπόψθ παράγοντεσ όπωσ ο πλθκωριςμόσ για τθ χϊρα μασ, ο οποίοσ αναμζνεται 
ότι κα αυξάνεται κατά 3,5% ανά ζτοσ. 

 

 
Πίνακασ 1. Ζςοδα από Πωλιςεισ 2008 

 

ΕΣΟ BRAND ΣΕΜΑΧΛΑ ΣΛΜΘ 
ΠΩΛΘΘ 
(€/ΣΜΧ) 

ΕΟΔΑ 
ΠΩΛΘΕΩΝ 

2
0

0
8

 

Cheap 
Monday 

9000 65 585000 

Aqua 2000 55 110000 

Eleven Paris  1400 95 133000 

Opening 
Ceremony 

260 110 28600 

 

Maaji 150 90 13500 

J. Crew 400 85 34000 

Current/ Elliot 800 110 88000 

T by 
Alexander 
Wang 

780 95 74100 

By Malene 
Birger 

5000 65 325000 

Aubin & Wills 400 110 44000 

Splendid 500 100 50000 

                                                  ΤΝΟΛΟ:           1485200 



ΜΕΛΕΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΙΔΡΤΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ 

80 
 

 
 
 
 

 

 
 

Πίνακασ 2. Ζςοδα από Πωλιςεισ 2009 
 

ΕΣΟ BRAND ΣΕΜΑΧΛΑ ΣΛΜΘ 
ΠΩΛΘΘ 
(€/ΣΜΧ) 

ΕΟΔΑ 
ΠΩΛΘΕΩΝ 

2
0

0
9

 

Cheap 
Monday 

9600 65 624000 

Aqua 1850 57 105450 

Eleven Paris  1000 98 98000 

Opening 
Ceremony 

220 113 24860 

Maaji 140 93 13020 

J. Crew 320 87 27840 

Current/ Elliot 700 114 79800 

T by 
Alexander 
Wang 

650 98 63700 

By Malene 
Birger 

5700 65 370500 

Aubin & Wills 330 114 37620 

Splendid 410 104 42640 

                                                  ΤΝΟΛΟ:          1487430 
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Πίνακασ 3. Ζςοδα από Πωλιςεισ 2010 

 

ΕΣΟ BRAND ΣΕΜΑΧΛΑ ΣΛΜΘ 
ΠΩΛΘΘ 
(€/ΣΜΧ) 

ΕΟΔΑ 
ΠΩΛΘΕΩΝ 

2
0

1
0

 

Cheap 
Monday 

9900 65 643000 

Aqua 1640 61 100040 

Eleven Paris  840 100 84000 

Opening 
Ceremony 

200 115 23000 

Maaji 130 100 13000 

J. Crew 310 90 27900 

Current/ Elliot 640 119 76160 

T by 
Alexander 
Wang 

590 102 60180 

By Malene 
Birger 

6100 65 396500 

Aubin & Wills 310 120 37200 

Splendid 370 108 39960 

                                                  ΤΝΟΛΟ:         1500940 
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Πίνακασ 4. Ζςοδα από Πωλιςεισ 2011 

 

ΕΣΟ BRAND ΣΕΜΑΧΛΑ ΣΛΜΘ 
ΠΩΛΘΘ 
(€/ΣΜΧ) 

ΕΟΔΑ 
ΠΩΛΘΕΩΝ 

2
0

1
1

 

Cheap 
Monday 

10100 65 656500 

Aqua 1600 64 102400 

Eleven Paris  770 103 79310 

Opening 
Ceremony 

185 118 21830 

Maaji 125 103 12875 

J. Crew 300 93 27900 

Current/ Elliot 610 121 73810 

T by 
Alexander 
Wang 

580 103 59740 

By Malene 
Birger 

6500 65 422500 

Aubin & Wills 280 124 34720 

Splendid 340 110 37400 

                                                  ΤΝΟΛΟ:        1528715 
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Πίνακασ 5. Ζςοδα από Πωλιςεισ 2012 

 

ΕΣΟ BRAND ΣΕΜΑΧΛΑ ΣΛΜΘ 
ΠΩΛΘΘ 
(€/ΣΜΧ) 

ΕΟΔΑ 
ΠΩΛΘΕΩΝ 

2
0

1
2

 

Cheap 
Monday 

10500 65 682500 

Aqua 1540 67 103180 

Eleven Paris  700 105 73500 

Opening 
Ceremony 

160 120 19200 

Maaji 120 105 12600 

J. Crew 290 96 27840 

Current/ Elliot 580 123 71340 

T by 
Alexander 
Wang 

530 106 56180 

By Malene 
Birger 

6800 65 442000 

Aubin & Wills 245 129 31605 

Splendid 310 113 35030 

                                                  ΤΝΟΛΟ:      1554975 
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Πίνακασ 6. Ζςοδα από Πωλιςεισ 2013 

 

ΕΣΟ BRAND ΣΕΜΑΧΛΑ ΣΛΜΘ 
ΠΩΛΘΘ 
(€/ΣΜΧ) 

ΕΟΔΑ 
ΠΩΛΘΕΩΝ 

2
0

1
3

 

Cheap 
Monday 

11000 65 715000 

Aqua 1600 69 110400 

Eleven Paris  730 107 78110 

Opening 
Ceremony 

190 120 22800 

Maaji 130 107 13910 

J. Crew 310 97 30070 

Current/ Elliot 620 125 77500 

T by 
Alexander 
Wang 

560 106 59360 

By Malene 
Birger 

7000 65 455000 

Aubin & Wills 260 130 33800 

Splendid 340 115 39100 

                                                  ΤΝΟΛΟ:      1635050 
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ΣΕΚΜΘΡΛΩΘ 

 

Σφμφωνα με τουσ παραπάνω πίνακεσ, θ νζα εταιρεία ειςαγωγισ ετοίμων ενδυμάτων κα 
πραγματοποιιςει κατά τα πζντε πρϊτα ζτθ λειτουργίασ τθσ τισ παραπάνω πωλιςεισ. Τα 
τεμάχια που αναφζρονται ςτουσ πίνακεσ, προκφπτουν αφενόσ από το ποςοςτό που εκτιμά 
θ νζα εταιρεία να κατακτιςει ςτθν Ελλθνικι αγορά, και αφετζρου από τισ πωλιςεισ που 
πραγματοποιοφνται ςτα ςυγκεκριμζνα brands από τισ κυγατρικζσ εταιρείεσ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα ςε ςυνδυαςμό με τισ διαφθμιςτικζσ δαπάνεσ που οι 
εταιρείεσ αυτζσ πραγματοποιοφν και αναφζρονται παραπάνω αναλυτικά ςτθ παροφςα 
μελζτθ. Κατά το πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ τθσ νζασ εταιρείασ αναφζρεται θ εκτίμθςθ ότι κα 
πουλθκοφν 9.000 τεμάχια Cheap Monday. O ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ προκφπτει από το 
γεγονόσ ότι θ νζα εταιρεία εκτιμά ότι κα καταλάβει περίπου το 5-6% τθσ εγχϊριασ αγοράσ, 
αφοφ με βάςθ τα ςτοιχειά πωλιςεων τθσ εταιρείασ Cheap Monday (που αντιπροςωπεφει 
το brand) αλλά και από τθν παράλλθλθ αγορά, ςτθν Ελλάδα δίνονται ςτα καταςτιματα 
ροφχων περίπου 200.000 τεμάχια ετθςίωσ. 

Αντίςτοιχα ςυμβαίνει και με τα άλλα brands που αναφζρονται ςτουσ παραπάνω πίνακεσ 
όπωσ π.χ. τα Splendid, τα οποία πωλοφν περίπου 80.000 τεμάχια ετθςίωσ κ.ο.κ. 

 

3.16 : ΕΚΣΛΜΘΘ ΚΟΣΟΤ MARKETING 

 

Το κόςτοσ του marketing περιλαμβάνει όλεσ εκείνεσ τισ δαπάνεσ που πρόκειται να 
καταβάλει θ νζα υπό εξζταςθ εταιρεία για τθν προϊκθςθ και τθν διανομι των προϊόντων 
τθσ ςτουσ πελάτεσ τθσ. 

Επειδι ςτθ ςυγκεκριμζνθ εταιρεία ζχουμε να κάνουμε με ενόσ είδουσ «παράλλθλο 
εμπόριο» υπολογίηεται ότι το κόςτοσ marketing περιορίηεται ςε δαπάνεσ : 

 Διανομισ  

 Ρροϊκθςθσ 
Συγχρόνωσ, πρζπει να επιςθμάνουμε πωσ από τισ παραπάνω δαπάνεσ περίπου το 80% κα 
ζχει να κάνει με τθν διανομι των προϊόντων και το υπόλοιπο 20% με τθν προϊκθςθ τουσ. 

Θ διανομι των προϊόντων περιλαμβάνει ζξοδα ςχετικά με τθν αποςτολι των 
εμπορευμάτων ςτουσ πελάτεσ (οπτικοφσ) μζςω εταιρείασ courier. 

Θ προϊκθςθ των προϊόντων ΔΕΝ ζχει να κάνει με διαφθμιςτικζσ δαπάνεσ των brands που 
εμπορεφεται θ εταιρεία κακϊσ αυτζσ ζχουν γίνει από πριν από τισ ίδιεσ τισ εταιρείεσ, αλλά 
ζχει να κάνει με τθ δθμιουργία διαφθμιςτικϊν φυλλαδίων που παρουςιάηουν τθν φφςθ τθσ 
υπό εξζταςθ εταιρείασ και τα προϊόντα που προςφζρει, τα οποία οι πελάτεσ ςίγουρα 
γνωρίηουν. 

 

Πίνακασ 7. Κόςτοσ Μάρκετινγκ 
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ΕΣΟ ΕΟΔΑ 
ΠΩΛΘΕΩΝ 

ΔΛΑΝΟΜΘ ΠΡΟΩΚΘΘ ΤΝΟΛΟ 

2008 1.485.200 55.000 4,500 1.425.700 

2009 1.487.430 56.500 4,800 1.426.130 

2010 1.500.940 57.300 5,100 1.438.540 

2011 1.528.715 58.600 5,400 1.464.715 

2012 1.554.975 59.100 5,900 1.489.975 

2013 1.635.050 64.400 6,800 1.563.850 

 

ΣΕΚΜΘΡΛΩΘ 

 

Σφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, παρουςιάηονται οι δαπάνεσ που κα 
πραγματοποιθκοφν για τα πζντε πρϊτα ζτθ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ. Τα ζξοδα διανομισ 
προκφπτουν από τθ ςυνεργαςία τθσ νζασ εταιρείασ με εταιρεία courier, θ οποία κα 
ανζρχεται ςτα 55.000€ ετθςίωσ. Τα ζξοδα προϊκθςθσ αφοροφν διαφθμιςτικά φυλλάδια 
και κάρτεσ τθσ εταιρείασ και ςφμφωνα με προςφορά εταιρείασ εκτυπϊςεων ανζρχεται ςτα 
0.45€ το τεμάχιο. Εκτιμάται ότι θ νζα εταιρεία κα χρειαςτεί περίπου 10.000 τεμάχια, 
ςυνεπϊσ προκφπτει το ποςό των 4.500€ ετθςίωσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 4Ο  

 

4.1 : ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ ΚΑΛ ΑΛΛΑ ΕΦΟΔΛΑ 
 

Στθν υπό εξζταςθ ειςαγωγικι εταιρεία ενδυμάτων δεν είναι δυνατόν να κζςουμε κριτιριο 
επιλογισ πρϊτων υλϊν κακϊσ δεν κα λαμβάνει μζροσ καμία είδουσ επεξεργαςία ι 
παραγωγικι διαδικαςία ςτα προϊόντα (ροφχα) επειδι κα ειςάγονται ζτοιμα μζςα ςτισ 
κικεσ τουσ όπωσ ςυνθκίηεται. 

Ωςτόςο προκειμζνου να ζχουμε μια ομαλι λειτουργία τθσ εταιρείασ, πρζπει ςτο ςθμείο 
αυτό να κζςουμε κάποια κριτιρια επιλογισ ωσ προσ τα εφόδια που κα χρειαςτοφν. 

 

Υλικά ςυςκευαςίασ 

 

Κακϊσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ πρόκειται για ειςαγωγικι εταιρεία θ διανομι των 
προϊόντων χρειάηεται τα απαραίτθτα εφόδια για να πραγματοποιθκεί. 

Ραρόλο που θ νζα εταιρεία κα ςυνεργάηεται με εταιρεία διανομισ για τα προϊόντα τθσ 
(courier) χρειάηεται να κατζχει και θ ιδία κάποια ποςότθτα υλικϊν ςυςκευαςίασ κυρίωσ για 
τισ περιπτϊςεισ παραλαβισ εμπορευμάτων από τθν ζδρα τθσ. Με βάςθ τα παραπάνω 
λοιπόν κα χρειαςτοφν: 

 Χαρτοκιβϊτια μεταφοράσ  

 Ταινίεσ κόλλθςθσ  

 Ρεριτφλιγμα αςφαλείασ 

 Ετικζτεσ 
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Πίνακασ 8 Τλικά ςυςκευαςίασ 

ΤΛΛΚΑ 
ΤΚΕΤΑΛΑ 

ΠΟΟΣΘΣΑ 

(ανά ζτοσ) 

ΚΟΣΟ 

(ανά μονάδα) 
ΚΟΣΟ (€) 

ΧΑΡΣΟΚΛΒΩΣΛΑ 
ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

500 0.30 150 

ΣΑΛΝΛΕ ΚΟΛΛΘΘ 50 0.90 45 

ΠΕΡΛΣΤΛΛΓΜΑ 
ΑΦΑΛΕΛΑ 

5(ρολά) 10 50 

ΕΣΛΚΕΣΕ  500 0,10 50 

ΤΝΟΛΟ   295 

 

Βοθκθτικά υλικά και άλλα εφόδια 

Ρροκειμζνου θ υπό μελζτθ επιχείρθςθ να είναι ςε κζςθ να λειτουργιςει, είναι απαραίτθτα 
και κάποια επιπλζον βοθκθτικά υλικά και εφόδια. Απαιτείται ςυνεπϊσ λεπτομερισ 
εκτίμθςθ των αναγκαίων ειςροϊν, όπωσ : 

 Υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ: θλεκτρικό ρεφμα και νερό 

 Υλικά κακαριςμοφ  

 Γραφικι υλθ και αναλϊςιμα 
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Πίνακασ 9 Βοθκθτικά υλικά 

ΒΟΘΚΘΣΛΚΑ 
ΤΛΛΚΑ & ΑΛΛΑ 
ΕΦΟΔΛΑ 

ΠΟΟΣΘΣΑ 

(ανά ζτοσ) 

ΚΟΣΟ 

(ανά μονάδα) 
ΚΟΣΟ (€) 

ΘΛΕΚΣΡΛΚΟ 
ΡΕΤΜΑ 

380.000 kwh 0.04 €/kwh 15.200 

ΝΕΡΟ 50 τόνοι 10 €/τόνο 500 

ΤΛΛΚΑ 
ΚΑΚΑΡΛΜΟΤ 

  1.500 

ΓΡΑΦΛΚΘ ΤΛΘ & 
ΑΝΑΛΩΛΜΑ 

  3.000 

ΤΝΟΛΟ   20.200 € 

 

 

4.2 : ΕΚΣΛΜΘΘ ΚΟΣΟΤ ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ ΚΑΛ ΑΛΛΩΝ ΕΦΟΔΛΩΝ 
Ρροκειμζνου να ζχουμε μια ςωςτι και ρεαλιςτικι εικόνα ςχετικά με το κόςτοσ των 
εφοδίων που κα χρειαςτεί θ υπό εξζταςθ ειςαγωγικι εταιρεία πρζπει να υπολογίςουμε 
πρϊτα για το ζτοσ 2008 το κόςτοσ για κακζνα από τα εφόδια ξεχωριςτά. 

Στον παρακάτω πινάκα παρακζτουμε το κόςτοσ των εφοδίων για το ζτοσ 2008-2013. 
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Πίνακασ 10 Κόςτοσ πρώτων υλών και άλλων εφοδίων 

ΕΣΟ 
ΒΟΘΚΘΣΛΚΑ ΤΛΛΚΑ 
& ΑΛΛΑ ΕΦΟΔΛΑ 

ΤΛΛΚΑ 
ΤΚΕΤΑΛΑ 

ΤΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΟ 
(€) 

2008 20200 295 20495 

2009 21000 310 21310 

2010 21400 325 21725 

2011 22000 340 22340 

2012 22500 355 22855 

2013 23000 370 23370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΛΕΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΙΔΡΤΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ 

91 
 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 5Ο  

 

5.1 : ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΑ ΚΑΛ ΣΕΧΝΟΛΟΓΛΑ 

 

Ππωσ ζχουμε πει και ςε προθγοφμενα κεφάλαια θ νζα υπό εξζταςθ εταιρεία είναι μια 
εμπορικι-ειςαγωγικι εταιρεία. Συνεπϊσ όπωσ διαφαίνεται δεν κα διακζτει ζνα ςφνκετο 
μθχανολογικό και τεχνολογικό ςφςτθμα κακϊσ δεν υπάρχει οφτε παραγωγικι διαδικαςία 
οφτε κάποιου είδουσ επεξεργαςία του προϊόντοσ κακϊσ τα ενδφματα κα ειςάγονται ζτοιμα.  

Σε μια εταιρεία εμπορικισ/ειςαγωγικισ φφςεωσ κα χρειαςτοφμε μθχανολογικό και 
τεχνολογικό εξοπλιςμό προκειμζνου να καλφψουμε κάποιεσ ςθμαντικζσ λειτουργίεσ ςτον 
χϊρο που κα εδρεφει θ εταιρεία αφενόσ αλλά και για τουσ πωλθτζσ τθσ που κα βρίςκονται 
κατά κφριο λόγο εκτόσ για πωλιςεισ, επαφζσ, δειγματιςμοφσ, αγορζσ κ.τ.λ. αφετζρου. 

Με βάςθ τα παραπάνω θ νζα ειςαγωγικι εταιρεία ενδυμάτων κα χρειαςτεί τα εξισ: 

ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 φορτθγάκια 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΓΑΦΕΙΩΝ 

 

  θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ 

  laptop 

  εκτυπωτζσ 

 Ζπιπλα γραφείου 

 Συςκευζσ κλιματιςμοφ 

 Συςκευζσ αςφαλείασ 

 Αποκθκευτικά ράφια 

 Φωτιςτικά 

 Διακοςμθτικά 

 Ρρόγραμμα διαχείριςθσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι για ενδφματα 

 μθχανάκια αναγνϊριςθσ barcode 

 Τθλεφωνικό κζντρο 

 Τθλεφωνικζσ ςυςκευζσ 

 κινθτά τθλζφωνα 

 Βαλίτςεσ δειγματολογίου  

 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 
 

 

5.2 : ΚΟΣΟ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΤ ΕΞΟΠΛΛΜΟΤ 

 

Το κόςτοσ που κα ζχει θ νζα εταιρεία ειςαγωγισ ενδυμάτων ςχετικά με τα μθχανολογικά 
και τεχνολογικά μζρθ αναλφεται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακασ 11 Κόςτοσ μθχανολογικοφ & τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ 

ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΜΟΝΑΔΕ ΚΟΣΟ (€) 

ΜΕΣΑΦΟΡΛΚΑ ΜΕΑ 

ΦΟΤΘΓΑΚΙΑ 2 30.000,00 € 

ΕΞΟΠΛΛΜΟ ΓΡΑΦΕΛΩΝ 

Θ/Υ 5 2.500,00 € 

LAPTOP 3 1.500,00 € 

ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 2 400,00 € 

ΕΡΙΡΛΑ ΓΑΦΕΙΟΥ  15.000,00 € 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 4 2.500,00 € 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  5.000,00 € 

ΑΡΟΘΘΚΕΥΤΙΚΑ ΑΦΙΑ  10.000,00 € 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  1.000,00 € 

ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΑ  200,00 € 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ   5.000,00 € 

ΜΘΧΑΝΑΚΙΑ ΑΝΑΓΝΩΙΣΘΣ BARCODE  1.000,00 € 

ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ  2.000,00 € 

ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 5 300,00 € 

ΚΙΝΘΤΑ ΤΘΛΕΦΩΝΑ 3 600,00 € 

ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  1.500,00 € 

ΛΟΙΡΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ  500,00 € 

                                                                             ΤΝΟΛΟ 79.000,00 € 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 6Ο  

 

6.1 : ΟΡΓΑΝΩΘ ΣΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛ ΓΕΝΛΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Ωσ οργάνωςθ τθσ εταιρείασ που εξετάηουμε νοείται ο τρόποσ με τον οποίο δομοφνται και 
κακορίηονται οι λειτουργίεσ και οι δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ. Είναι πολφ ςθμαντικό 
ςτθν υπό εξζταςθ εταιρεία να υπάρχει πλιρθσ γνϊςθ των αρμοδιοτιτων κακϊσ και τιρθςθ 
οργανωςιακϊν λειτουργιϊν. Στόχοσ τθσ οργάνωςθσ ςε αυτό το επίπεδο είναι αφενόσ ο 
ςυντονιςμόσ και ο ζλεγχοσ τθσ απόδοςθσ τθσ επιχείρθςθσ και αφετζρου θ επίτευξθ των 
επιχειρθματικϊν ςτόχων. 

Θ οργανωςιακι δομι τθσ επιχείρθςθσ απεικονίηει τθσ υπευκυνότθτεσ ςτισ λειτουργικζσ 
μονάδεσ μζςα ςτουσ κόλπουσ τθσ επιχείρθςθσ. Ρροφανϊσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ τθσ 
ειςαγωγικισ εταιρείασ ενδυμάτων δεν μποροφμε να μιλιςουμε για ζνα ςφνκετο 
οργανόγραμμα με πολλά τμιματα εντόσ τθσ εταιρείασ, ωςτόςο είναι ςθμαντικό ακόμα και 
αυτό το οργανόγραμμα να μπορεί να τθρείται. 

6.2 : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΑΛΡΕΛΑ 

 

 

 

Διάγραμμα 1. Οργανόγραμμα εταιρείασ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ 

 

Θ διεφκυνςθ τθσ εταιρείασ αποτελεί το κορυφαίο επίπεδο τθσ εταιρείασ που εξετάηουμε. 
Αποτελείται από τον/τουσ ιδιοκτιτεσ τθσ εταιρείασ και περιλαμβάνει αρκετζσ και ςφνκετεσ 
αρμοδιότθτεσ. Θ διεφκυνςθ τθσ εταιρείασ αςχολείται με τα εξισ: 

 

 Μακροπρόκεςμο ςτρατθγικό προγραμματιςμό 

 Ρροχπολογιςμό 

 Συντονιςμό 

 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΩΛΗΕΩΝ 

 

 

ΣΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ 
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 Ζλεγχο των επιμζρουσ τμθμάτων τθσ εταιρείασ 

 Ζλεγχο των κακθμερινϊν λειτουργιϊν 

 Ρροςλιψεισ προςωπικοφ 

 Απολφςεισ προςωπικοφ 

 Δθμόςιεσ ςχζςεισ 

ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Θ γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ αποτελείται από δυο κοπζλεσ και είναι 
υπεφκυνεσ για τισ εξισ δραςτθριότθτεσ: 

 Τθλεφωνικό κζντρο  

 Αποςτολι/λιψθ e-mail 

 Αρχειοκζτθςθ 

 Εκτυπϊςεισ 

 Υποδοχι  

ΤΜΘΜΑ ΡΩΛΘΣΕΩΝ 

Το τμιμα πωλιςεων είναι υπεφκυνο για τισ πωλιςεισ τθσ εταιρείασ. Είναι το τμιμα τθσ 
εταιρείασ που κακρεφτίηει τθν εικόνα τθσ εταιρείασ ςτουσ πελάτεσ κακϊσ οι πωλθτζσ 
ζρχονται ςε κακθμερινι βάςθ ςε άμεςθ επαφι. Επίςθσ το τμιμα πωλιςεων είναι αυτό που 
πρζπει να γνωρίηει άπταιςτα τα προϊόντα και τα χαρακτθριςτικά τουσ προκειμζνου να είναι 
ςε κζςθ να τα προωκιςει. Οι αρμοδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά του εν λόγω τμιματοσ 
είναι τα εξισ: 

 Επίςκεψθ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα ςτον χϊρο του πελάτθ 

 Δειγματιςμοί προϊόντων 

 Επαφι και ςυνεννόθςθ με τα υπόλοιπα τμιματα τθσ εταιρείασ- προμθκειϊν, 
αποκικθ- για διακεςιμότθτα προϊόντων 

 Συνεχισ ενθμζρωςθ για τα προϊόντα τθσ αγοράσ 

 Ενθμζρωςθ για τον ανταγωνιςμό 

 Ταξίδια ςε επαρχία 

ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

Το τμιμα προμθκειϊν αποτελεί το τμιμα τθσ εταιρείασ που είναι υπεφκυνο για τισ αγορζσ 
των προϊόντων από τθν Ιταλία. Είναι ίςωσ το πιο ςθμαντικό τμιμα κακϊσ είναι αυτό που 
ζρχεται ςε επαφι με τουσ προμθκευτζσ και προγραμματίηει τισ αγορζσ τθσ νζασ εταιρείασ. 
Βαςικι δραςτθριότθτα του τμιματοσ προμθκειϊν είναι οι ζγκαιρεσ παραγγελίεσ και ο 
ςυντονιςμόσ με τα τμιματα των πωλιςεων και τθσ αποκικθσ. Ζτςι λοιπόν οι αρμοδιότθτεσ 
του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ είναι οι εξισ: 

 Ρραγματοποίθςθ παραγγελιϊν 

 Τακτικι επαφι με προμθκευτζσ και ενθμζρωςθ για τυχόν αλλαγζσ ι νζα δεδομζνα 
ςτα προϊόντα 

 Ταξίδια ςτθν Ιταλία για αγορζσ και λιψθ δειγματολογίου, διαφθμιςτικϊν κ.τ.λ. 

 Επαφι και ςυντονιςμόσ με το τμιμα πωλιςεων και τθν αποκικθ 

 Ενθμζρωςθ για τον ανταγωνιςμό και τισ τιμζσ  

ΑΡΟΘΘΚΘ 

Το ςυγκεκριμζνο τμιμα τθσ νζασ εταιρείασ ειςαγωγισ ενδυμάτων είναι υπεφκυνο για τθν 
αποκικευςθ των προϊόντων. Βαςικι του δραςτθριότθτα αποτελεί θ ςωςτι ποςότθτα 
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αποκεμάτων αςφάλειασ για τα εμπορεφματα κακϊσ και θ ςυνεχισ επικοινωνία του με το 
τμιμα προμθκειϊν για τυχόν ελλείψεισ. Οι βαςικζσ του αρμοδιότθτεσ λοιπόν είναι οι εξισ: 

 Αςφαλισ φφλαξθ των εμπορευμάτων 

 Ραρακολοφκθςθ αποκζματοσ αςφαλείασ 

 Συνεχισ επικοινωνία με τμιμα προμθκειϊν 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Θ νζα υπό εξζταςθ εταιρεία ειςαγωγισ ενδυμάτων, όπωσ είναι φυςικό, κα ζχει και 
οριςμζνα γενικά ζξοδα. Στθν κατθγορία αυτι των γενικϊν εξόδων εντάςςονται ζξοδα που 
αφοροφν ςτθν μεταφορά των προϊόντων από τισ εταιρείεσ τθσ Ιταλίασ, κάποια νομικά 
ζξοδα κακϊσ ακόμα και ζξοδα που ζχουν να κάνουν με τθν κακαριότθτα των κτθριακϊν 
εγκαταςτάςεων και των γραφείων τισ εταιρείασ. Τζλοσ δαπάνεσ όπωσ οι τθλεπικοινωνιακζσ 
παροχζσ ςτθν εταιρεία και τα αεροπορικά ταξίδια κακϊσ και οι βενηίνεσ εντάςςονται ςτα 
γενικά ζξοδα που κα βαρφνουν τθν νζα εταιρεία. 

Ρροκειμζνου να διαχωριςτοφν τα γενικά ζξοδα που κα ζχει θ νζα ειςαγωγικι εταιρεία κα 
τα χωρίςουμε ςε τρεισ επιμζρουσ κατθγορίεσ: 

 Tα γενικά ζξοδα 

 Τα διοικθτικά ζξοδα 

 Τα ζξοδα πωλιςεων και διανομισ 
 

Τα γενικά ζξοδα αφοροφν ζξοδα τα οποία ζχουν να κάνουν με: 

 Κακαριςμό των γραφείων 

 Συντιρθςθ 

 Μεταφορά των προϊόντων  

 Τθλεπικοινωνιακζσ παροχζσ 

 Νομικά ζξοδα 
Τα διοικθτικά ζξοδα αφοροφν ζξοδα τα οποία ζχουν να κάνουν με: 

 Εφόδια γραφείου 

 Αςφάλιςτρα 

 Δθμόςιεσ ςχζςεισ 

 Αεροπορικά ειςιτιρια 
 

Τα ζξοδα πωλιςεων και διανομισ αφοροφν ζξοδα τα οποία ζχουν να κάνουν με: 

 Επικοινωνίεσ 

 Βενηίνεσ 

 Διόδια 

 Συντιρθςθ αυτοκινιτων 

 Αςφάλιςτρα αυτοκινιτων 
 

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται εκτίμθςθ των παραπάνω γενικϊν εξόδων για τα πζντε 
πρϊτα ζτθ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ. 
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Πίνακασ 12 Γενικών Εξόδων 

 

ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΚΟΣΟ (€) ΚΟΣΟ (€) ΚΟΣΟ (€) ΚΟΣΟ (€) ΚΟΣΟ (€) ΚΟΣΟ(€) 

  2008 2008 2008 2008 2008 2008 

ΓΕΝΛΚΑ ΕΞΟΔΑ             

Κακαριςμόσ γραφείων 1.200,00 € 1.280,00 € 1.300,00 € 1.350,00 € 1.400,00 € 1.450,00 € 

Συντιρθςθ 1.000,00 € 500,00 € 550,00 € 400,00 € 400,00 € 500,00 € 

Μεταφορά προϊόντων 6.000,00 € 6.800,00 € 7.100,00 € 7.300,00 € 7.700,00 € 8.400,00 € 

Τθλεπικοινωνιακζσ 
παροχζσ 2.500,00 € 2.700,00 € 3.000,00 € 3.100,00 € 3.300,00 € 3.800,00 € 

Νομικά ζξοδα 2.500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

Εφόδια γραφείου 200,00 € 250,00 € 280,00 € 300,00 € 330,00 € 370,00 € 

Αςφάλιςτρα 1.500,00 € 1.700,00 € 1.800,00 € 2.100,00 € 2.400,00 € 2.800,00 € 

Δθμόςιεσ ςχζςεισ 800,00 € 1.000,00 € 1.200,00 € 1.500,00 € 1.700,00 € 1.500,00 € 

Αεροπορικά ειςιτιρια 5.500,00 € 5.700,00 € 5.900,00 € 6.200,00 € 6.300,00 € 6.500,00 € 

Επικοινωνίεσ 4.000,00€ 4.300,00 € 4.700,00 € 5.200,00 € 5.500,00 € 5.700,00 € 

Βενηίνεσ 3.500,00€ 4.000,00 € 4.500,00 € 5.000,00 € 5.300,00 € 5.400,00 € 

Διόδια 650,00€ 700,00 € 850,00 € 950,00 € 980,00 € 990,00 € 

Συντιρθςθ αυτοκινιτων 600,00€ 640,00 € 680,00 € 700,00 € 730,00 € 770,00 € 

Αςφάλιςτρα 
αυτοκινιτων 1.250,00€ 1.300,00 € 1.400,00 € 1.500,00 € 1.600,00 € 1.700,00 € 

ΤΝΟΛΟ 
          

31.200,00€ 31.370,00 € 33.760,00 € 36.100,00 € 38.140,00 € 40.380,00 € 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 7ο  

 

7.1 : ΑΝΚΡΩΠΛΝΟΛ ΠΟΡΟΛ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο κα προςπακιςουμε να εκτιμιςουμε το ςφνολο των αναγκϊν ςε 
ανκρϊπινουσ πόρουσ που κα ζχει θ νζα εταιρεία ειςαγωγισ ενδυμάτων. 

Θ νζα εταιρεία, όπωσ ζχει ιδθ ειπωκεί, κα χωρίηεται ςε πζντε βαςικά τμιματα με βάςθ το 
οργανόγραμμα τθσ. Είναι ςθμαντικό λοιπόν, να γίνει ο διαχωριςμόσ και να κακοριςτοφν οι 
ανάγκεσ ςε ανκρϊπινο δυναμικό που κα ςτελεχϊςουν το κάκε τμιμα ξεχωριςτά 
ταξινομθμζνεσ ςε: 

 Εργατικό προςωπικό 

 Επιτελικό προςωπικό 
 

7.2 : ΕΡΓΑΣΛΚΟ ΠΡΟΩΠΛΚΟ 

 

Σφμφωνα με το οργανόγραμμα αλλά και τισ λειτουργίεσ τθσ νζασ υπό ίδρυςθ εταιρείασ ςτο 
εργατικό προςωπικό εντάςςονται οι υπάλλθλοι τθσ εταιρείασ που κα ςτελεχϊνουν τα 
τμιματα: 

 

 Τθσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ 

 Του τμιματοσ πωλιςεων (πωλθτζσ) 

 Τθσ αποκικθσ 

 

7.3 : ΕΠΛΣΕΛΛΚΟ ΠΡΟΩΠΛΚΟ 

 

Στο επιτελικό προςωπικό κα εντάςςεται το τμιμα διεφκυνςθσ τθσ εταιρείασ το οποίο κα 
ενςωματϊνει ςτισ αρμοδιότθτεσ του (τουλάχιςτον για το 1ο ζτοσ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ) 
και το τμιμα προμθκειϊν. 

7.4 : ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΕΠΕΝΔΤΣΛΚΟΤ ΧΕΔΛΟΤ Ε ΑΝΚΡΩΠΛΝΟ ΔΤΝΑΜΛΚΟ 

 

Δεδομζνου του μικροφ μεγζκουσ τθσ υπό εξζταςθ εταιρείασ οι ανάγκεσ ςε ανκρϊπινο 
δυναμικό δεν κα είναι μεγάλεσ. Οι απαιτιςεισ τθσ νζασ εταιρείασ ςε ανκρϊπινο δυναμικό 
δίνονται παρακάτω: 

 Γενικόσ διευκυντισ 

 Ρωλθτζσ 

 Γραμματεία 

 Υπεφκυνοσ αποκικθσ 
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 Υπεφκυνοσ προμθκειϊν 

 

7.5 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΛΜΟ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ε ΑΝΚΡΩΠΛΝΟ ΔΤΝΑΜΛΚΟ 

 

Αφοφ ζχουμε υπολογίςει το ανκρϊπινο δυναμικό που απαιτείται για να λειτουργεί ομαλά θ 
νζα εταιρεία, χρειάηεται να προγραμματίςουμε τισ ανάγκεσ αυτζσ ωσ προσ το ανκρϊπινο 
δυναμικό. Ο προγραμματιςμόσ αυτόσ κα γίνει ςε δυο χρονικζσ φάςεισ και κα διαχωριςτεί 
αναλόγωσ. 

1. προ παραγωγικι φάςθ 
2. λειτουργικι φάςθ 

 
Κατά τθν προ παραγωγικι φάςθ απαιτείται ότι θ πρόςλθψθ των δυο πωλθτϊν κα χρειαςτεί 
να προθγθκεί κατά ενόσ μθνόσ τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ, κακϊσ ςτο διάςτθμα 
αυτό οι πωλθτζσ κα χρειαςτεί να εκπαιδευτοφν και να παρακολουκιςουν πικανά κάποια 
ςεμινάρια ςχετικά με τον τρόπο και τισ μεκόδουσ πωλιςεων, κακϊσ επίςθσ και για 
ενθμζρωςθ ςχετικά με τα προϊόντα που κα κλθκοφν να προωκιςουν. Επίςθσ κάποιου 
είδουσ εκπαίδευςθ ενδζχεται να χρειαςτοφν και οι υπάλλθλοι ςτθ γραμματειακι 
υποςτιριξθ ςε ςχζςθ με τθ φφςθ του προϊόντοσ και τισ διαδικαςίεσ που κα πρζπει να 
ακολουκοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ. 

Στο ςθμείο αυτό πρζπει να διευκρινιςτεί ότι τα ζξοδα για τθν καταβολι μιςκϊν πριν τθν 
ζναρξθ τθσ λειτουργικισ φάςθσ τθσ νζασ εταιρείασ κεωροφνται πρόςκετα, κακϊσ δεν 
περιλαμβάνονται ςτο ετιςιο κόςτοσ εργαςίασ και κατ’ επζκταςθ κα πρζπει να λθφκοφν 
υπόψθ. 

Κατά τθ λειτουργικι φάςθ πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ πωσ όταν υπολογίηεται το 
ςυνολικό κόςτοσ των μιςκϊν και των θμερομιςκίων που πρζπει να καταβάλλονται, είναι 
ανάγκθ να γίνεται κατανοθτό ότι οι ωριαίεσ και μθνιαίεσ αμοιβζσ δεν αποτελοφν το 
μοναδικό κόςτοσ ωσ προσ το ανκρϊπινο δυναμικό, αλλά πρζπει να δίνεται προςοχι και 
ςτουσ παρακάτω παράγοντεσ: 

 ετιςιεσ άδειεσ 

 άδειεσ αςκενείασ 

 επίςθμεσ αργίεσ 

 κοινωνικι αςφάλιςθ 

 πρόςκετεσ αμοιβζσ 
Οι παραπάνω παράγοντεσ αυξάνουν το πραγματικό κόςτοσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και 
ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μειϊνουν τον αρικμό των πραγματικϊν εργάςιμων θμερϊν. 

 

7.6 : ΠΡΟΕΛΚΤΘ ΚΑΛ ΕΠΛΛΟΓΘ ΤΠΟΨΘΦΛΩΝ 

 

Θ διαδικαςία προςζλκυςθσ των υποψθφίων περιλαμβάνει τα ςτάδια εντοπιςμοφ και 
πρόςκλθςθσ των κατάλλθλων ατόμων για τθν κάλυψθ των κενϊν κζςεων και αποςκοπεί 
ςτο να εξαςφαλίςει τθν καλφτερθ και πλθρζςτερθ επιλογι για τθν εταιρεία. Θ νζα υπό 
ίδρυςθ εταιρεία κα χρθςιμοποιιςει μια ςειρά από εξωτερικζσ πθγζσ προςζλκυςθσ 
υποψθφίων όπωσ: 
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1. ανϊτερα και ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα 
2. επαγγελματικζσ ςχολζσ 
3. επαγγελματικζσ ενϊςεισ 
4. γραφεία εφρεςθσ απαςχόλθςθσ 
5. ανακοινϊςεισ ςε ζντυπα 

 

Θ επιλογι του προςωπικοφ ςυνίςταται ςτθ διαδικαςία εκείνθ που αφορά ςτθ ςυγκζντρωςθ 
πλθροφοριϊν και ςτθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων για τθν επιλογι των πλζον κατάλλθλων 
για κάκε προςφερόμενθ κζςθ εργαςίασ. Κατά τθ διαδικαςία τθσ επιλογισ θ νζα εταιρεία 
πρόκειται να ακολουκιςει τα εξισ βιματα: 

 

1. εξζταςθ βιογραφικοφ 
2. ςυνζντευξθ επιλογισ 
3. τελικι απόφαςθ – προςφορά κζςθσ εργαςίασ 

 

7.7 : ΚΟΣΟ ΑΝΚΡΩΠΛΝΟΤ ΔΤΝΑΜΛΚΟΤ 

 

Στουσ παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηεται τόςο το κόςτοσ ανκρϊπινου δυναμικοφ κατά τθν 
προπαραγωγικι φάςθ όςο και για τθν λειτουργικι φάςθ. Ρρζπει ωςτόςο να ςθμειϊςουμε 
ότι κόςτοσ ανκρϊπινου δυναμικοφ κατά τθν προπαραγωγικι φάςθ περιλαμβάνεται ςτον 
υπολογιςμό του κόςτουσ εκτελζςεωσ του προγράμματοσ που αναλφεται παρακάτω ςτο 
κεφάλαιο 9. 

 

Πίνακασ 13. Κόςτοσ ανκρωπίνου δυναμικοφ: Λειτουργικι φάςθ 

ΚΕΘ ΕΡΓΑΛΑ 
ΑΡΛΚΜΟ 

ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 
ΜΘΝΛΑΛΕ 

ΑΠΟΔΟΧΕ(€) 
ΕΣΘΛΕ 

ΑΠΟΔΟΧΕ(€) 
ΕΡΓΟΔΟΣΛΚΕ 
ΕΛΦΟΡΕ(€) 

ΕΣΘΛΟ 
ΚΟΣΟ(€) 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 2.100,00 29.400,00 7.830,00 37.230,00 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ 
ΡΩΛΘΣΕΩΝ 1 1.400,00 19.600.00 5.630,00 25.230,00 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ 
ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ - - - - - 

ΛΟΓΙΣΤΘΣ 1 1.100,00 15.400,00 4.620,00 20.020,00 

ΡΩΛΘΤΘΣ 2 900,00 25.200,00 6.250,00 31.450,00 

ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 750,00 21.000.00 5.800,00 26.800,00 

ΑΡΟΘΘΚΘ           
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ΤΝΟΛΟ 140.730,00 

 

Πίνακασ 14 Εκτίμθςθ Κόςτουσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ (ανά Ζτοσ) 

ΕΣΟ 
ΤΝΟΛΛΚΟ 
ΚΟΣΟ(€) 

2008 140.730,00 

2009 141.080,00 

2010 141.430,00 

2011 141.780,00 

2012 142.130,00 

2013 142.480,00 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 8ο  

 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ-ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

8.1 : ΕΚΣΛΜΘΘ ΑΝΑΓΚΩΝ  

 

Αποτελεί πρωταρχικό και βαςικό ςτόχο ςτθ νζα υπό ίδρυςθ εταιρεία θ καταλλθλότερθ 
επιλογι ωσ προσ τθν τοποκεςία που κα επιλζξει για χϊρο εγκατάςταςθσ των γραφείων και 
τθσ αποκικθσ τθσ. Ππωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, επειδι αναφερόμαςτε ςε μια εμπορικι-
ειςαγωγικι επιχείρθςθ οι απαιτιςεισ ςε χϊρουσ για τθν νζα εταιρεία δεν είναι μεγάλεσ. 
Αυτό ςυμβαίνει αφενόσ επειδι δεν πρόκειται για μια εταιρεία παράγωγθσ προϊόντων ι και 
επεξεργαςίασ και αφετζρου επειδι θ φφςθ του προϊόντοσ είναι τζτοια που δεν πιάνει πολφ 
χϊρο. Με βάςθ τα παραπάνω λοιπόν, θ νζα εταιρεία ειςαγωγισ ενδυμάτων ζχει δυο 
βαςικζσ ανάγκεσ ωσ προσ τθν τοποκεςία του χϊρου εγκατάςταςισ τθσ: 

1. Γραφεία (περίπου 100 τμ.) 
2. Αποκικθ (περίπου 150 τμ.) 

 

8.2 : ΒΑΛΚΕ ΑΠΑΛΣΘΕΛ ΕΠΛΛΟΓΘ ΣΟΠΟΚΕΛΑ 

 

Θ αναηιτθςθ τθσ κατάλλθλθσ τοποκεςίασ ωσ προσ τθν γεωγραφικι περιοχι, προκειμζνου 
να εγκαταςτακεί θ νζα εταιρεία πρζπει να εςτιάηεται ςε οριςμζνεσ βαςικζσ απαιτιςεισ-
κριτιρια. Ο κακοριςμόσ των εν λόγω κριτθρίων κα ςυμβάλλει ςτον πιο εφκολο εντοπιςμό 
των πικανϊν τοποκεςιϊν και ςυγχρόνωσ κα επιτρζψει τθν πιο αποτελεςματικι 
αξιολόγθςθ των περιοχϊν που πλθροφν τα κριτιρια και κα μασ οδθγιςει ςτθν πιο 
ςυμφζρουςα λφςθ. Μζςα ςε αυτά τα πλαίςια οι αρμόδιοι ςυντελεςτζσ τθσ νζασ εταιρείασ 
ζχουν κζςει τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ ωσ προσ τθν τοποκεςία εγκατάςταςθσ: 

 

 Διακεςιμότθτα εφκολθσ πρόςβαςθσ 

 Εξυπθρζτθςθ πωλιςεων-προϊκθςθσ 

 Εγγφτθτα ςε αεροδρόμιο 

 Ρροςιτά ενοίκια 

 Διακεςιμότθτα χϊρων ςτάκμευςθσ 

 Επάρκεια κοινωνικισ υποδομισ 
 

Με βάςθ τισ παραπάνω απαιτιςεισ, που πρζπει να πλθροφνται, προκειμζνου θ νζα 
εταιρεία να επιλζξει τον τόπο εγκατάςταςθσ τθσ, αποφαςίςτθκε ότι ωσ ιδανικι 
γεωγραφικι περιοχι αποτελοφν οι διμοι τθσ Αττικισ που εντάςςονται ςτα λεγόμενα 
«Μεςόγεια» και πιο ςυγκεκριμζνα οι διμοι τθσ Παλλινθσ και τθσ Κάντηασ. Θ νζα 
ειςαγωγικι εταιρεία κατζλθξε ςε αυτζσ τισ δυο εναλλακτικζσ τοποκεςίεσ με το ςκεπτικό ότι 
ο βαςικότεροσ παράγοντασ για τθν τελικι τοποκεςία είναι θ εφκολθ πρόςβαςθ κάτι το 
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οποίο καλφπτεται με αυτζσ τισ δυο εναλλακτικζσ (Κάντηα, Ραλλινθ) λόγω τθσ Αττικισ 
Οδοφ.  

 

 

8.3 : ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ ΕΝΑΛΛΑΚΣΛΚΩΝ ΣΟΠΟΚΕΛΩΝ 

 

Θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ τοποκεςίασ για το χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ νζασ εταιρείασ 
πρζπει να βαςίηεται ςε ςυςτθματικι διερεφνθςθ, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των 
υποψιφιων τοποκεςιϊν, ϊςτε να μπορζςουμε να εντοπίςουμε τθν άριςτθ λφςθ. 

Θ άριςτθ λφςθ για τθ μελλοντικι επιχείρθςθ κα μασ δοκεί μζςω τθσ ςυγκριτικισ 
αξιολόγθςθσ των δφο εναλλακτικϊν περιοχϊν. 

Θ διαδικαςία που κα ακολουκιςει για τθν ανάδειξθ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ λφςθσ 
ςτθρίχτθκε ςε ζνα μοντζλο αξιολόγθςθσ, βάςει του οποίου αποδίδεται ζνασ ςυντελεςτισ 
βαρφτθτασ ςε κάκε ζνα από τα προαναφερκζντα κριτιρια επιλογισ. Οι ςυντελεςτζσ κα 
πρζπει να εκφράηουν όςο το δυνατόν ακριβζςτερα τθ ςπουδαιότθτα που ζχει για τθν 
επιχείρθςθ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο ςτο οποίο αντιςτοιχοφν, όπωσ επίςθσ πρζπει να 
ςθμειωκεί ότι το άκροιςμα των ςυντελεςτϊν αυτϊν δεν πρζπει να ξεπερνά το εκατό. 

 
 
 

Πίνακασ 15 Βακμολόγθςθ Εναλλακτικών Σοποκεςιών 

 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ 

Π
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Διακεςιμότθτα εφκολθσ 
πρόςβαςθσ 9 8 35 315 280 

Εξυπθρζτθςθ πωλιςεων-
προϊκθςθσ 9 8 15 135 120 

Εγγφτθτα ςε αεροδρόμιο 7 9 15 105 135 

Ρροςιτά ενοίκια 8 8 20 160 160 

Διακεςιμότθτα χϊρων 
ςτάκμευςθσ 8 8 10 80 80 

Επάρκεια κοινωνικισ υποδομισ 8 7 5 40 35 

ΤΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ  100 835 810 
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Σφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα θ νζα ειςαγωγικι επιχείρθςθ ενδυμάτων κα επιλζξει 
ωσ τοποκεςία εγκατάςταςθσ τον διμο τθσ Ραλλινθσ αφοφ ςυγκζντρωςε μεγαλφτερθ 
βακμολογία ςτα κριτιρια.  

Ζχοντασ καταλιξει ωσ προσ τθν τοποκεςία εγκατάςταςθσ τθσ νζασ εταιρείασ, απομζνει θ 
ανεφρεςθ του ςυγκεκριμζνου χϊρου όπου κα ςτεγαςτεί. 

Κατόπιν λεπτομεροφσ ζρευνασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι για ανεφρεςθ κτιριακισ 
εγκατάςταςθσ προσ ενοικίαςθ που να καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ νζασ εταιρείασ (όπωσ αυτζσ 
ζχουν αναφερκεί παραπάνω), βρζκθκε μια επαρκζςτατθ κτιριακι εγκατάςταςθ 250τμ με 
αποκικθ ςτο ιςόγειο 150τμ και χϊρο γραφείων ςτο 1ο όροφο 100τμ.  

 

8.4 : ΚΟΣΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ 

 

Με βάςθ τισ νζεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ που βρζκθκαν προσ ενοικίαςθ ςτθ περιοχι τθσ 
Ραλλινθσ πρζπει να εκτιμιςουμε και να υπολογίςουμε το κόςτοσ για τθν πλιρθ 
εγκατάςταςθ τθσ νζασ εταιρείασ ειςαγωγισ ενδυμάτων. Στθ ςυγκεκριμζνθ φάςθ πρζπει να 
υπολογίςουμε παράγοντεσ όπωσ είναι: 

 

 Συμβόλαια 

 Ζξοδα δικθγόρου 

 Εγγφθςθ 

 Ζξοδα αρχιτζκτονα 

 Λοιπά ζξοδα 
 

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται εκτίμθςθ του κόςτουσ ςτον χϊρο εγκατάςταςθσ.  

Πίνακασ 16 Εκτίμθςθ Κόςτουσ Επζνδυςθσ Για Χώρο Εγκατάςταςθσ 

ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΚΟΣΟ (€) 

Συμβόλαια 3.000,00 € 

Ζξοδα δικθγόρου 1.200,00€ 

Εγγφθςθ 6.400,00 € 

Ζξοδα αρχιτζκτονα 1.500,00 € 

Λοιπά ζξοδα 3.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ 15.100,00 € 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 9ο  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΟΤ 

 

Ο προγραμματιςμόσ εκτζλεςθσ του ζργου αναφζρεται ςτθ χρονικι περίοδο που εκτείνεται 
από τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ, ζωσ ότου θ νζα 
εταιρεία να είναι ςε κζςθ να ξεκινιςει τθν λειτουργία τθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ φάςθ 
περιλαμβάνει, εν ολίγοισ, όλεσ τισ εντόσ και εκτόσ εταιρείασ εργαςίεσ που είναι αναγκαίεσ 
για να φζρουν το επενδυτικό ςχζδιο από το ςτάδιο τθσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ ςτο ςτάδιο 
λειτουργίασ τθσ νζασ εταιρείασ ειςαγωγισ ενδυμάτων. 

 

9.1 : ΧΡΟΝΛΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΛΜΟ ΕΚΣΕΛΕΘ ΕΠΕΝΔΤΣΛΚΟΤ 
ΧΕΔΛΟΤ 

 

Στο ςθμείο αυτό πρζπει να αναφζρουμε τθ χρονικι διάρκεια που κα χρειαςτεί θ νζα υπό 
ίδρυςθ εταιρεία μζχρι να είναι ζτοιμθ να λειτουργιςει. Στο χρονικό προγραμματιςμό 
περιλαμβάνονται διαδικαςίεσ που είναι αναγκαίεσ για τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ νζασ 
εταιρείασ.  

 

 Σφςταςθ τθσ εταιρείασ και νομικζσ απαιτιςεισ (1 μινασ) 

 Λιψθ όλων των απαραίτθτων αδειϊν (1 μινασ) 

 Στρατολόγθςθ και εκπαίδευςθ προςωπικοφ (1 μινασ) 

 Marketing πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ (2 μινεσ) 
 

 

9.2 : ΕΚΣΛΜΘΘ ΚΟΣΟΤ ΕΚΣΕΛΕΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Το κόςτοσ του προγραμματιςμοφ εκτζλεςθσ του ζργου αναφζρεται ςτα ζξοδα που πρζπει 
να πραγματοποιθκοφν κατά τθ χρονικι περίοδο που εκτείνεται από τθ λιψθ τθσ 
απόφαςθσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ ζωσ ότου θ νζα εταιρεία να είναι ςε 
κζςθ να ξεκινιςει τθν λειτουργία τθσ. Είναι πολφ ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι κατά τον 
υπολογιςμό του κόςτουσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ δεν περιλαμβάνονται ζξοδα τα 
οποία ζχουν ιδθ λθφκεί υπόψθ ςε προθγοφμενα κεφάλαια. 

Ο παρακάτω πινάκασ μασ δίνει αναλυτικά τθν εκτίμθςθ για το κόςτοσ εκτζλεςθσ του 
προγράμματοσ: 
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Πίνακασ 17. Κόςτοσ εφρεςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ 

ΚΟΣΟ ΕΤΡΕΘ ΑΝΚΡΩΠΛΝΟΤ ΔΤΝΑΜΛΚΟΤ 

ΡΟΣΕΛΚΥΣΘ & ΕΡΙΛΟΓΘ ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ  420,00€ 

ΚΟΣΟ ΑΝΚΡΩΠΛΝΟΤ ΔΤΝΑΜΛΚΟΤ 

ΚΕΘ ΑΡΛΚΜΟ ΜΘΝΕ 
ΜΘΝΛΑΛΕ 
ΑΠΟΔΟΧΕ(€) 

ΤΝΟΛΛΚΕ 
ΑΠΟΔΟΧΕ(€) 

ΕΡΓΟΔΟΣΛΚΕ 
ΕΛΦΟΡΕ(€) 

ΤΝΟΛΛΚΟ 
ΚΟΣΟ(€) 

ΡΩΛΘΤΘΣ 2 1 900 1.800,00 650 2.450,00 

ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 1 750 1.500,00 620 2.120,00 

ΑΡΟΘΘΚΘ 1 1 750 750 310 1.060,00 

ΚΟΣΟ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ   930,00 €  

ΤΝΟΛΟ 6.980,00 

 
 

 

 

 
 
 

Πίνακασ 32. Κόςτοσ Εκτζλεςθσ Προγράμματοσ 

ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΚΟΣΟ (€) 

Σφςταςθ τθσ εταιρείασ και νομικζσ απαιτιςεισ  5.000,00 € 

Λιψθ όλων των απαραίτθτων αδειϊν 1.520,00 € 

Marketing πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ 4.500,00 € 

Κόςτοσ εφρεςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ 6.980,00 € 

ΤΝΟΛΟ 18.000,00 € 

 

 

 



ΜΕΛΕΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΙΔΡΤΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ 

106 
 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 10ο  

 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΕΝΔΤΗ 

 

Στο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο τθσ παροφςασ μελζτθσ κα επιχειριςουμε να κάνουμε τθ 
χρθματοοικονομικι ανάλυςθ και αξιολόγθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου. Κφριοσ ςτόχοσ τθσ 
ανάλυςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ που κα ακολουκιςει είναι να εντοπιςτοφν τυχόν αδυναμίεσ 
του ςχεδίου ςε χρθματοοικονομικό επίπεδο ζγκαιρα, ζτςι ϊςτε να αποφευχκοφν, και να 
μειωκεί ο επιχειρθματικόσ κίνδυνοσ. 

 

10.1 : ΑΝΑΛΤΘ ΤΝΟΛΛΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΣΘ ΕΠΕΝΔΤΘ 
 

Το ςυνολικό κόςτοσ μιασ επζνδυςθσ προκφπτει από τθν παρακάτω ςχζςθ: 

 

ΚΟΣΟ ΕΠΕΝΔΤΘ = ΠΑΓΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΛΚΟ + ΚΑΚΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΚΛΝΘΘ 

 

Το πάγιο ενεργθτικό αποτελείται από τισ πάγιεσ επενδφςεισ και τισ προπαραγωγικζσ 
δαπάνεσ. Οι τελευταίεσ περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα ζξοδα όπωσ είναι θ εκπόνθςθ 
προκαταρκτικϊν μελετϊν, κακϊσ επίςθσ και το ςφνολο των προπαραγωγικϊν δαπανϊν που 
απαιτοφνται, ϊςτε το επενδυτικό ςχζδιο να είναι ςε κζςθ να φτάςει από τθ μελζτθ 
ςκοπιμότθτασ ςτο ςτάδιο λειτουργίασ. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται το πάγιο ενεργθτικό για τθ νζα ειςαγωγικι εταιρεία 
ενδυμάτων: 

 

Πίνακασ 18. Πάγιο ενεργθτικό 

ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΠΛΝΑΚΑ ΚΟΣΟ (€) 

ΠΑΓΛΕ ΕΠΕΝΔΤΕΛ 

ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ   79.000,00 € 

ΠΡΟΠΑΡΑΓΩΓΛΚΕ ΔΑΠΑΝΕ 

ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ   18.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ:   97.000,00 € 
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Το κακαρό κεφάλαιο κίνθςθσ αντιςτοιχεί ςτουσ πόρουσ που χρειάηονται για να 
λειτουργιςει θ νζα εταιρεία και προκφπτει από τθν παρακάτω ςχζςθ: 

ΚΑΚΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΚΛΝΘΘ = ΣΡΕΧΟΝ ΕΝΕΡΓΘΣΛΚΟ – ΣΡΕΧΟΝ ΠΑΚΘΣΛΚΟ 

Συμφωνά με τθν παραπάνω ςχζςθ το τρζχον ενεργθτικό ιςοφται με το άκροιςμα των: 

 Αποκεμάτων 

 Εμπορεφςιμων χρεογράφων 

 Ρροπλθρωμζνων ςτοιχείων 

 Ειςπρακτζων ςτοιχείων 

 Μετρθτϊν 
Ενϊ το τρζχον πακθτικό αποτελείται από τουσ λογαριαςμοφσ πλθρωτζουσ. 

Κατά τον υπολογιςμό του απαιτοφμενου κακαροφ κεφαλαίου κίνθςθσ πρζπει αρχικά να 
κακορίςουμε τθν ελαχίςτθ κάλυψθ θμερϊν (χ) για το τρζχον ενεργθτικό και πακθτικό. Στθ 
ςυνζχεια παρουςιάηονται τα δεδομζνα κόςτουσ για κάκε ςτοιχείο του τρζχοντοσ 
ενεργθτικοφ και πακθτικοφ (α) και κακορίηεται ο ςυντελεςτισ του κφκλου εργαςιϊν (ψ) για 
τα προαναφερκζντα ςτοιχειά του τρζχοντοσ ενεργθτικοφ και πακθτικοφ διαιρϊντασ τισ 360 
ιμερεσ του ζτουσ με τον αρικμό ιμερων τθσ ελάχιςτθσ κάλυψθσ (ψ=360/χ). Στθ ςυνεχεία, 
τα δεδομζνα κόςτουσ διαιροφνται με τουσ ςυντελεςτζσ του κφκλου εργαςιϊν. Τζλοσ, 
αφαιρείται το τρζχον πακθτικό από το άκροιςμα του τρζχοντοσ ενεργθτικοφ. Ρρζπει να 
ςθμειωκεί ςτο ςθμείο αυτό ότι για το υπολογιςμό των ειςπρακτζων λογαριαςμϊν 
απαιτείται να ζχει υπολογίςει προθγουμζνωσ το ετιςιο λειτουργικό κόςτοσ.  

Σφμφωνα με τα παραπάνω, ο υπολογιςμόσ των αναγκϊν τθσ νζασ εταιρείασ ςε κακαρό 
κεφάλαιο κίνθςθσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακασ 19. Τπολογιςμόσ αναγκών ςε κακαρό κεφάλαιο κίνθςθσ 

ΕΛΑΧΙΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΡΕΧΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 

Α. Λογαριαςμοί Ειςπρακτζοι 60 θμζρεσ 

Β. Αποκζματα 

α. Υλικά Συςκευαςίασ 60 θμζρεσ 

β. Βοθκθτικά Υλικά & Άλλα Εφόδια 60 θμζρεσ 

γ. Ρροϊόντα 120 θμζρεσ 

Γ. Μετρθτά ςτο Σαμείο 

30 θμζρεσ μείον τα Τλικά 
υςκευαςίασ & τα Άλλα Εφόδια 

Δ. Λογαριαςμοί Πλθρωτζοι 120 θμζρεσ 

ΕΣΗΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΟΣΟ (€) ΕΣΟ 2010 
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α. Υλικά Συςκευαςίασ 295,00 € 

β. Βοθκθτικά Υλικά & άλλα εφόδια 20.200,00 € 

γ. Ανκρϊπινο Δυναμικό 140.730,00 € 

δ. Γενικά Ζξοδα 31.200,00 € 

ε. Ζξοδα Marketing 59.500,00 € 

ΤΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΟ: 251.925,00 € 

 

Βάςει λοιπόν του προθγοφμενου πίνακα μποροφμε να κάνουμε τον τελικό υπολογιςμό του 
κεφαλαίου κίνθςθσ που ακολουκεί ςτον επόμενο πίνακα. 

Ρρζπει ςτο ςθμείο αυτό να ςθμειϊςουμε ότι ςτον επόμενο πίνακα ο υπολογιςμόσ για το 
κόςτοσ των προϊόντων ζγινε ωσ εξισ: 

Κατά το πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ, με βάςθ το 3ο κεφάλαιο τθσ παροφςασ 
μελζτθσ, κα πουλθκοφν 20.690 τεμάχια. Με βάςθ τουσ υπολογιςμοφσ και τισ τιμζσ των 
προϊόντων ςτθν Ιταλία, κατά μζςο όρο ςτθ νζα εταιρεία κα κοςτίηει 42 € το τεμάχιο. 
Ωςτόςο, όπωσ ζχουμε πει, ιςχφει το γεγονόσ ότι με τθν αγορά 1000 τεμαχίων οι εταιρείεσ 
δίνουν 30% ςε είδοσ, πράγμα που ςθμαίνει ότι εάν θ εταιρεία αγοράςει 20.000 τεμάχια κα 
πάρει 26.000. ςυνεπϊσ ςτον πίνακα που ακολουκεί ο αρικμόσ 840.000€ ςτα «προϊόντα» 
προζρχεται από τον πολλαπλαςιαςμό 20.000*42. 

Ππωσ είναι φανερό, θ νζα εταιρεία κα ζχει 26.000 – 20.690 = 5.310 ενδφματα ςτισ 
αποκικεσ τθσ ωσ απόκεμα αςφαλείασ. 

 

Πίνακασ 20. Σελικόσ υπολογιςμόσ κεφαλαίου κίνθςθσ 
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Λ. ΣΡΕΧΟΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 722575,16 

Α. Λογαριαςμοί Ειςπρακτζοι 
251.925,00 

€ 60 6,00 419875,00 

Β. Αποκζματα       283415,16 

α. Υλικά Συςκευαςίασ 295,00 € 60 6,00 49,16 



ΜΕΛΕΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΙΔΡΤΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ 

109 
 

β. Βοθκθτικά Υλικά & Άλλα Εφόδια 20.200,00 € 60 6,00 3366,00 

γ. Ρροϊόντα 
840.000,00 

€ 120 3,00 280000,00 

Γ. Μετρθτά ςτο ταμείο 
231.430,00 

€ 30 12,00 19285,00 

ΛΛ. ΣΡΕΧΟΝ ΠΑΘΗΣΙΚΟ       6831,00 

Α. Λογαριαςμοί Ρλθρωτζοι 20.495,00 € 120 3 6831,00 

ΛΛΛ. ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ       715744,16 

ΛV. ΤΝΟΛΙΚΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΟΣΟ       251925,00 

Μείον: Υλικά Συςκευαςίασ & Βοθκθτικά 
υλικά και άλλα εφόδια       295,00 € 

        20.200,00 € 

        
231.430,00 

€ 

V. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΗΣΑ       19285,00 

 

Ζχοντασ πραγματοποιιςει τισ επιμζρουσ αναλφςεισ του κόςτουσ επζνδυςθσ είμαςτε πλζον 
ςε κζςθ να κάνουμε τον υπολογιςμό του ςυνολικοφ κόςτουσ επζνδυςθσ. 

Το ςυνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ τθσ νζασ εταιρείασ ειςαγωγισ ενδυμάτων παρουςιάηεται 
ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακασ 21. υνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ 

ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΚΟΣΟ (€) ΠΟΟΣΟ (%) 

Ράγιο Ενεργθτικό 97000,00 11,93 

Κακαρό Κεφάλαιο Κίνθςθσ 715744,16 88,07 

ΤΝΟΛΟ 812744,16 100 

 

Ππωσ προκφπτει από τον παραπάνω πίνακα το ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ ανζρχεται 
ςτα 812.744,16(€). Επίςθσ, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα το 11.93% του κόςτουσ επζνδυςθσ 
αποτελείται από τισ πάγιεσ επενδφςεισ και προπαραγωγικά ζξοδα τθσ εταιρείασ, ενϊ το 
υπόλοιπο 88,07% από το κακαρό κεφάλαιο κίνθςθσ. 
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10.2 : ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΣΟΤ ΕΠΕΝΔΤΣΛΚΟΤ ΧΕΔΛΟΤ 

 

Το επενδυτικό ςχζδιο πρζπει να χρθματοδοτθκεί κατά 50% από τραπεηικό δανειςμό κακϊσ 
το μετοχικό κεφάλαιο δεν επαρκεί ϊςτε να καλφψει το κακαρό κεφάλαιο κίνθςθσ. Ζτςι 
λοιπόν, θ νζα εταιρεία κα προςφφγει ςε δανειςμό φψουσ 400.000(€). Ο τόκοσ  του δανείου 
αυτοφ υπολογίηεται βάςει του ετιςιου ςτακεροφ ονομαςτικοφ επιτοκίου, το οποίο ιςοφται 
με 10%, ενϊ θ περίοδοσ αποπλθρωμισ του δανείου κα είναι ίςθ με 6 χρόνια. Επίςθσ 
πρζπει να επιςθμάνουμε ότι το πρϊτο ζτοσ (2008) τθσ ςφναψθσ του δανείου κα δοκεί 
περίοδοσ χάριτοσ ςτθ νζα εταιρεία.  

Για να είμαςτε ςε κζςθ να υπολογίςουμε τισ ετιςιεσ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ 
αναφορικά με το ςυγκεκριμζνο δάνειο πρζπει να γνωρίηουμε το μζγεκοσ των ιςόποςων 
δόςεων που κα καταβάλλονται ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ αποπλθρωμισ του δανείου. Το ποςό 
αυτό κα μασ δοκεί από τθν ακόλουκθ ςχζςθ: 

 

A = P(A/P,i%,N) 

Ππου : 

i = επιτόκιο δανειςμοφ (10%) 

N = αρικμόσ περιοδικϊν τοκιςμοφ (5 ζτθ) 

A = τιμι ράντασ (δόςθ) 

P = παροφςα άξια χριματοσ (400.000) 

 

Ζτςι λοιπόν με βάςθ τα παραπάνω και με τθ βοικεια του πίνακα ανάκτθςθσ κεφαλαίου, ο 
οποίοσ παρατίκεται ςτθ ςυνεχεία, βρίςκουμε τθν εξισ ετιςια δόςθ. 
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Πίνακασ 22. υντελεςτισ ανάκτθςθσ κεφαλαίου 

 

 

Α = 400.000 * 0,26380 => Α= 105.520 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίκεται θ εξζλιξθ του δανείου και των δόςεων που κα 
χρειαςτεί να καταβάλλει θ νζα εταιρεία ςε ζνα βάκοσ πενταετίασ. 

 

Πίνακασ 23. Αποπλθρωμι δανείου 

 

ΕΣΟ ΕΣΘΛΑ ΔΟΘ (€) ΣΟΚΟ (€) ΧΡΕΟΛΤΛΟ (€) 
ΑΝΕΞΟΦΛΘΣΟ 

ΤΠΟΛΟΛΠΟ 
ΚΕΦΑΛΑΛΟΤ (€) 
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2008 ΠΕΡΛΟΔΟ ΧΑΡΛΣΟ 400.000,00 € 

2009 
105.520,00   40.000,00   65.520,00   334.480,00   

2010 
105.520,00   33.448,00   72.072,00   262.408,00   

2011 105.520,00   26.240,00   79.280,00   183.128,00   

2012 105.520,00   18.312,00   87.208,00   95.920,00   

2013 105.520,00   9.592,00   95.920,00                  - 

 

10.3 : ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΕΩ 

 

Ωσ κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςεωσ ορίηεται θ λογιςτικι κατάςταςθ θ οποία εμφανίηει 
το αποτζλεςμα το οποίο πζτυχε μια οικονομικι μονάδα κατά τθ διάρκεια μιασ περιόδου. 
Ριο ςυγκεκριμζνα θ κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςεωσ κα μασ δείξει ποιο κα είναι το 
κακαρό ειςόδθμα τθσ νζασ ειςαγωγικισ εταιρείασ ενδυμάτων προκειμζνου να 
διαπιςτϊςουμε αφενόσ εάν ζχουμε κζρδοσ ι ηθμία και αφετζρου εάν αξίηει θ 
πραγματοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου. 

Ωςτόςο προκειμζνου να ςυμπλθρϊςουμε τον πίνακα για τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 
χριςεωσ πρζπει να γνωρίηουμε για τα ζτθ 2010-2015 τα λειτουργικά ζξοδα τθσ νζασ 
εταιρείασ. Ενϊ γνωρίηουμε τα λειτουργικά ζξοδα για το ζτοσ 2008, όπωσ αυτά 
παρουςιαςτικαν ςτον πίνακα για τον υπολογιςμό του κεφαλαίου κίνθςθσ, τα λειτουργικά 
ζξοδα για τα ζτθ 2011-2015 παρουςιάηονται παρακάτω: 

 

Πίνακασ 24. Λειτουργικό Κόςτοσ 

 

ΕΣΗΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΟΣΟ (€) ΕΣΟ 2011 

α. Υλικά Συςκευαςίασ 310,00 € 

β. Βοθκθτικά Υλικά & άλλα εφόδια 21.000,00 € 

γ. Ανκρϊπινο Δυναμικό 141.080,00 € 

δ. Γενικά Ζξοδα 31.370,00 € 

ε. Ζξοδα Marketing 61.300,00 € 

ΤΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΟ: 255.060,00 € 

ΕΣΗΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΟΣΟ (€) ΕΣΟ 2012 
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α. Υλικά Συςκευαςίασ 325,00 € 

β. Βοθκθτικά Υλικά & άλλα εφόδια 21.400,00 € 

γ. Ανκρϊπινο Δυναμικό 141.430,00 € 

δ. Γενικά Ζξοδα 33.760,00 € 

ε. Ζξοδα Marketing 62.400,00 € 

ΤΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΟ: 259.315,00 € 

ΕΣΗΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΟΣΟ (€) ΕΣΟ 2013 

α. Υλικά Συςκευαςίασ 340,00 € 

β. Βοθκθτικά Υλικά & άλλα εφόδια 22.000,00 € 

γ. Ανκρϊπινο Δυναμικό 141.780,00 € 

δ. Γενικά Ζξοδα 36.100,00 € 

ε. Ζξοδα Marketing 64.000,00 € 

ΤΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΟ: 264.220,00 € 

ΕΣΗΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΟΣΟ (€) ΕΣΟ 2014 

α. Υλικά Συςκευαςίασ 355,00 € 

β. Βοθκθτικά Υλικά & άλλα εφόδια 22.500,00 € 

γ. Ανκρϊπινο Δυναμικό 142.130,00 € 

δ. Γενικά Ζξοδα 38.140,00 € 

ε. Ζξοδα Marketing 65.000,00 € 

ΤΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΟ: 268.125,00 € 

ΕΣΗΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΟΣΟ (€) ΕΣΟ 2015 

α. Υλικά Συςκευαςίασ 370,00 € 

β. Βοθκθτικά Υλικά & άλλα εφόδια 23.000,00 € 

γ. Ανκρϊπινο Δυναμικό 142.480,00 € 

δ. Γενικά Ζξοδα 40.380,00 € 

ε. Ζξοδα Marketing 71.200,00 € 

ΤΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΟ: 277.430,00 € 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι προβλεπόμενεσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων 
χριςεωσ. 

 

Πίνακασ 25. Προβλεπόμενεσ Καταςτάςεισ Αποτελεςμάτων Χριςεωσ 

  

2008 2008 2008 2008 2008 2008 

ΡΟΣΟ (€) ΡΟΣΟ (€) ΡΟΣΟ (€) ΡΟΣΟ (€) ΡΟΣΟ (€) ΡΟΣΟ (€) 

ΡΩΛΘΣΕΙΣ  1.485.200,00 € 1.487.430,00 € 1.500.940,00 € 1.528.715,00 € 1.554.975,00 € 1.635.050,00 € 

ΜΕΙΟΝ: 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 251.925,00 € 255.060,00 € 259.315,00 € 264.220,00 € 268.125,00 € 277.430,00 € 

ΜΙΚΤΟ ι 
ΦΟΟΛΟΓΘΤΕΟ 
ΚΕΔΟΣ 1.233.275,00 € 1.232.370,00 € 1.241.625,00 € 1.264.495,00 € 1.286.850,00 € 1.357.620,00 € 

ΜΕΙΟΝ:        
ΦΟΟΣ 
ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 
(20%) 246.655,00 € 246.474,00 € 248.325,00 € 252.899,00 € 257.370,00 € 271.524,00 € 

ΚΑΚΑΡΟ ΚΕΡΔΟ 986.620,00 € 985.896,00 € 993.300,00 € 1.011.596,00 € 1.029.480,00 € 1.086.096,00 € 

 

10.4 : ΠΛΝΑΚΑ ΧΡΘΜΑΣΛΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

Στθ ςυνζχεια τθσ χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ κα προχωριςουμε ςτθ δθμιουργία ενόσ 
πίνακα χρθματικϊν ροϊν. Ο πίνακασ χρθματικϊν ροϊν είναι πολφ ςθμαντικόσ αφοφ κα 
μασ δείξει, τόςο τισ μεταβολζσ που κα ζχει θ νζα εταιρεία ςε μόνιμα κεφάλαια, όςο και ςε 
μεταβλθτά όπωσ π.χ. το δάνειο που κα ςυνάψει. 

 

Ζτςι λοιπόν, ο πίνακασ χρθματικϊν ροϊν διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

Πίνακασ 26. Πίνακασ χρθματικών ροών 

 

  

2008 2008 2008 2008 2008 2008 

ΠΟΟ (€) ΠΟΟ (€) ΠΟΟ (€) ΠΟΟ (€) ΠΟΟ (€) ΠΟΟ (€) 

Α. ΧΘΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΟΕΣ 2.297.944,16 1.487.430,00 1.500.940,00 1.528.715,00 1.554.975,00 1.635.050,00 

1. Σφνολο Χρθματικϊν 
Ρόρων 812.744,16 0 0 0 0 0 
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2. Ζςοδα Από Ρωλιςεισ 1.485.200,00 1.487.430,00 1.500.940,00 1.528.715,00 1.554.975,00 1.635.050,00 

Β. ΧΘΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΟΕΣ 1.149.483,00 1.247.886,40 1.254.797,00 1.264.756,40 1.278.469,00 1.360.436,40 

1. Σφνολο Ράγιου 
Ενεργθτικοφ 97.000,00 0 0 0 0 0 

2. Κόςτοσ Λειτουργίασ 251.925,00 255.060,00 259.315,00 264.220,00 268.125,00 277.430,00 

3. Φόροσ Ειςοδιματοσ 246.655,00 246.474,00 248.325,00 252.899,00 257.370,00 271.524,00 

4. Τοκοχρεολφςια 0,00 105.520,00 105.520,00 105.520,00 105.520,00 105.520,00 

5. Τακτικό Αποκεματικό* 49.331,00 49.294,80 49.665,00 50.579,80 51.474,00 54.304,80 

6. Μερίςματα** 591.872,00 591.537,60 591.972,00 591.537,60 595.980,00 651.657,60 

Γ. ΡΛΕΟΝΑΣΜΑ 

1.148.461,16 
€ 239.543,60 € 246.143,00 € 263.958,60 € 276.506,00 € 274.613,60 € 

Δ. ΣΥΣΣΩΕΥΜΕΝΟ 
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΡΟΛΟΙΡΟ 

1.148.461,16 
€ 239.543,60 € 246.143,00 € 263.958,60 € 276.506,00 € 274.613,60 € 

 

10.5 : ΜΕΚΟΔΟ ΕΠΑΝΕΛΠΡΑΞΘ ΚΟΣΟΤ ΕΠΕΝΔΤΘ 

 

Θ μζκοδοσ επανείςπραξθσ του κόςτουσ επζνδυςθσ μασ δίνει τον αρικμό των ετϊν που 
απαιτοφνται για να επανειςπραχκεί το κόςτοσ του κεφαλαίου τθσ αρχικισ επζνδυςθσ, 
μζςω των κακαρϊν ταμειακϊν ροϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου. 

 

Θ ΚΤ ορίηεται ωσ εξισ: 

ΚΑΚΑΡΘ ΣΑΜΕΛΑΚΘ ΡΟΘ    =    ΣΑΜΕΛΑΚΕ ΕΛΡΟΕ – ΣΑΜΕΛΑΚΕ ΕΚΡΟΕ 

Ι 

ΚΑΚΑΡΘ ΣΑΜΕΛΑΚΘ ΡΟΘ = ΚΑΚΑΡΑ ΚΕΡΔΘ + ΑΠΟΒΕΕΛ 

 

Με τον όρο ταμειακζσ ειςροζσ εννοοφμε τα διάφορα οφζλθ που προςδοκόνται από τθν 
επζνδυςθ, ενϊ με τισ ταμειακζσ εκροζσ εννοοφμε κάκε ταμειακι εκροι που 
πραγματοποιείται κατά τθ διάρκεια ηωισ του επενδυτικοφ ςχεδίου. 

Στο ςθμείο αυτό πρζπει να επιςθμάνουμε ότι προκειμζνου να μποροφμε να υπολογίςουμε 
τθν ΚΤ πρζπει πρϊτα να ζχουμε υπολογίςει το ποςό τθσ απόςβεςθσ που κα ζχει θ νζα 
εταιρεία για τα πάγια περιουςιακά τθσ ςτοιχειά. Επειδι, ωςτόςο, θ νζα εταιρεία δεν ζχει 
αγοράςει κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, δεν κα ζχει απόςβεςθ κτιρίων , αλλά πρζπει να 
αποςβζςει τον εξοπλιςμό τθσ. 

Με βάςθ λοιπόν τα παραπάνω, ωσ προσ τθν απόςβεςθ, ζχουμε: 
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Ωσ πάγιο ενεργθτικό = 97.000,00€ 

Ωφζλιμθ διάρκεια εξοπλιςμοφ = 5 χρόνια  

Άρα, 97000/5 = 19.400,00 € 

Στον πίνακα που ακολουκεί πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι οι τόκοι του δανείου δεν κα 
ςυνυπολογίηονται ςτισ ταμειακζσ εκροζσ, κακϊσ ζχουν ιδθ υπολογιςτεί ςτο ςυντελεςτι 
προεξόφλθςθσ. 

 

Πίνακασ 27. Κακαρά κζρδθ άνευ τόκων 

ΕΣΟ 
ΠΩΛΘΕΛ (1) ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΚΟ 

ΚΟΣΟ             
(2) 

ΣΟΚΟΛ     
(3) 

ΚΕΡΔΘ ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ           
(1)-(2-3) 

ΦΟΡΟ 20% 
ΚΑΚΑΡΑ 
ΚΕΡΔΘ 

2008 
1.465.200,00   251.925,00 € 0,00 € 1.213.275,00 € 

242.655,00 
€ 970.620,00 € 

2009 
1.487.430,00   255.060,00 € 

40.000,00 
€ 1.272.370,00 € 

254.474,00 
€ 

1.017.896,00 
€ 

2010 
1.500.940,00   259.315,00 € 

33.448,00 
€ 1.275.073,00 € 

255.015,00 
€ 

1.020.058,00 
€ 

2011 
1.528.715,00   264.220,00 € 

26.240,00 
€ 1.290.735,00 € 

258.147,00 
€ 

1.032.588,00 
€ 

2012 
1.554.975,00   268.125,00 € 

18.312,00 
€ 1.305.162,00 € 

261.035,00 
€ 

1.044.127,00 
€ 

2013 
1.635.050,00   277.430,00 € 9.592,00 € 1.367.212,00 € 

273.442,00 
€ 

1.093.770,00 
€ 

 

Πίνακασ 28. Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ 

ΕΣΟ 
ΚΑΚΑΡΑ 

ΚΕΡΔΘ (1) 
ΑΠΟΒΕΘ 

(2) 
   ΚΣΡ           

(1) + (2) 
ΑΚΡΟΛΣΛΚΘ 

ΚΣΡ 
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2008 970.620,00 € 19.400,00 € 990.020,00 € 990.020,00 € 

2009 
1.017.896,00 € 19.400,00 € 

1.037.296,00 
€ 2.027.316,00 € 

2010 
1.020.058,00 € 19.400,00 € 

1.039.458,00 
€ 3.066.744,00 € 

2011 
1.032.588,00 € 19.400,00 € 

1.051.988,00 
€ 4.118.732,00 € 

2012 
1.044.127,00 € 19.400,00 € 

1.063.527,00 
€ 5.182.259,00 € 

2013 
1.093.770,00 € 19.400,00 € 

1.113.170,00 
€ 6.295.429,00 € 

 

 

Με βάςθ λοιπόν τον παραπάνω πίνακα βλζπουμε ότι λογιςτικά θ περίοδοσ επανείςπραξθσ 
του κόςτουσ επζνδυςθσ κα γίνει ςτο τζλοσ του 1ου ζτουσ λειτουργίασ τθσ νζασ εταιρείασ. 
Ωςτόςο, ςτθ πραγματικότθτα κάτι τζτοιο είναι αρκετά δφςκολο να ςυμβεί, λόγω του 
χρονικοφ «κενοφ» που προκφπτει μεταξφ πωλιςεων και είςπραξθσ των απαιτιςεων από 
τουσ πελάτεσ λόγω των διακανονιςμϊν πλθρωμισ μζςω επιταγϊν, γραμματίων κ.τ.λ. 

Φυςικά πζρα από τα παραπάνω θ επζνδυςθ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ελκυςτικι κακϊσ 
θ ακροιςτικι ΚΤ το 2010 ανζρχεται ςτα 990.020€ γεγονόσ που καλφπτει το κόςτοσ τθσ 
επζνδυςθσ που ανζρχεται ςτα 812744,16€. 

 

10.6 : ΜΕΚΟΔΟ ΚΑΚΑΡΘ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΛΑ 

 

Θ Κακαρά Ραροφςα Αξία ορίηεται ωσ θ παροφςα αξία των ετιςιων ειςοδθμάτων μείον τθ 
παροφςα αξία των ετιςιων εξόδων, ςυμπεριλαμβανομζνων των επενδφςεων. Στθν πράξθ 
κι εφόςον ζχει καταςτρωκεί ο πίνακασ των ταμειακϊν ροϊν, θ ΚΡΑ υπολογίηεται ωσ θ 
διαφορά των χρθματικϊν ειςροϊν (κακαρϊν ταμειακϊν ροϊν μετά φόρων) μείον το 
κόςτοσ των επενδφςεων, όπωσ, δίνεται από τον ακόλουκο τφπο: 

 

 

 

Ωςτόςο επειδι ςτθ περίπτωςθ τθσ εξεταηόμενθσ εταιρείασ ζχουμε άνιςεσ μελλοντικζσ 
ετιςιεσ ταμειακζσ ροζσ ο τφποσ γίνεται : 
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ΚΡΑ = Σ*ΚΤτ (ΣΡΑi,ν) – Κο 

 

Ο ΣΡΑ είναι ο ςυντελεςτισ παροφςασ αξίασ και προκφπτει από τουσ ειδικοφσ πίνακεσ. 

Πταν θ ΚΡΑ είναι τουλάχιςτον ίςθ ι μεγαλφτερθ από το μθδζν, τότε θ πρόταςθ τθσ 
επζνδυςθσ πρζπει να γίνει αποδεκτι. 

Ρρζπει να ςθμειϊςουμε ότι ο αναμενόμενοσ ςυντελεςτισ προεξόφλθςθσ ιςοφται με 12%. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω προκφπτει ο παρακάτω πίνακασ: 

 

Πίνακασ 29. Παροφςα αξία 

ΕΣΟ 
ΚΣΡ              
(1) 

ΠΑ 12%   
(2) 

ΠΑΡΟΤΑ   
ΑΞΛΑ                

(1) x (2) 

2008 990.020,00 € 0,8929 883.988,00 € 

2009 1.037.296,00 
€ 0,7972 826.932,00 € 

2010 1.039.458,00 
€ 0,7118 739.886,00 € 

2011 1.051.988,00 
€ 0,6355 668.538,00 € 

2012 1.063.527,00 
€ 0,5674 603.551,00 € 

2013 1.113.170,00 
€ 0,5066 563.931,00 € 

ΤΝΟΛΛΚΘ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΛΑ 4.286.826,00 € 
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