
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η επιχείρηση κατά την τελευταία 3ετία και παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που 
δημιούργησαν οι συνθήκες της πανδημίας και της υγειονομικής κρίσης κυρίως κατά τα έτη 
2020 και 2021, παρουσίασε σχετική σταθερότητα πωλήσεων λιανικής και σχετική πτώση 
πωλήσεων χονδρικής , ενώ τα συνολικά κέρδη κρίνονται ικανοποιητικά.

Συγκεκριμένα τα οικονομικά αποτελέσματα ήταν τα εξής:

Οικονομικά Στοιχεία

2019 2020 2021
ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 185.000€ 130.000€ 125.000€

ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 84.000€ 47.000€ 51.000€

ΣΥΝΟΛΑ ΚΥΚΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 269.000€ 177.000€ 176.000€

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 89.000€ 61.000€ 62.000€



Τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης την τελευταία 3ετία κρίνονται ικανοποιητικά, εάν 
λάβουμε υπόψη μας την γενικότερη κατάσταση που βίωσε η χώρα μας κατά τη διάρκεια της 
υγειονομικής κρίσης. Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές για αρκετούς 
μήνες ή υπολειτουργούσαν, τα έτη 2020 και 2021.

Η δυναμική της επιχείρησης κρίνεται σταθερή με ανοδικές τάσεις.  Η περιοχή, η ίδια η φύση 
του προϊόντος (ψωμί = βασικό αγαθό με επαναλαμβανόμενες αγορές), η συγκεκριμένη αγορά – 
στόχος και η έλλειψη ανταγωνισμού σε ακτίνα 500 μ., συνηγορούν στο συμπέρασμα αυτό. 

Η τάση της συνολικής αγοράς στην Ελλάδα, μετά από 10ετή οικονομική κρίση και 2 έτη 
περιορισμού λόγω πανδημίας, δείχνει σημάδια ανάκαμψης και ανοδικές τάσεις. Ο κλάδος 
αρτοποιείων και ζαχαροπλαστείων είναι από εκείνους που επηρεάστηκαν λιγότερο κατά τη 
διάρκεια της ύφεσης της προηγούμενης 12ετίας. 

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα οικονομικά δεδομένα κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, την 
σταθερή ανοδική της δυναμική και σε συνδυασμό με τις τάσεις της αγοράς, θεωρείται απόλυτα 
εφικτή η απόσβεση της επένδυσης για τον υποψήφιο αγοραστή να πραγματοποιηθεί εντός 
τριών (3) ετών.

Προβλέψεις Αποσβέσεων



Συγκεκριμένα η πρόβλεψη πωλήσεων είναι η εξής::

Προβλέψεις Αποσβέσεων

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2022 2023 2024

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 190.000€ 210.000€ 230.000€

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 90.000€ 100.000€ 110.000€

ΣΥΝΟΛΑ ΚΥΚΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 280.000€ 310.000€ 330.000€

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 100.000€ 115.000€ 130.000€

* Για την πρόβλεψη έχει χρησιμοποιηθεί συντηρητικό σενάριο προβλέψεων και ΔΕΝ έχει 
υπολογιστεί η αναμενόμενη αύξηση πωλήσεων που θα προκύψει μετά τη λειτουργία του 
σταθμού metro, σε απόσταση 100 μέτρων από την επιχείρηση



Με ύψος επένδυσης 150.000€, η πρόβλεψη αποσβέσεων κεφαλαίου διαμορφώνεται ως εξής:

Προβλέψεις Αποσβέσεων

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 110.000€ ΚΑΘΑΡΑ 
ΚΕΡΔΗ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΘΑΡΟ 
ΟΦΕΛΟΣ

1ο ΕΤΟΣ: 30% ΑΠΟΣΒΕΣΗ 100.000€ 45.000€ 55.000€

2ο ΕΤΟΣ: 30% ΑΠΟΣΒΕΣΗ 115.000€ 45.000€ 70.000€

3ο ΕΤΟΣ: 40% ΑΠΟΣΒΕΣΗ 130.000€ 60.000€ 70.000€

4ο ΕΤΟΣ: ΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 100% 145.000€ 0 145.000€

* Για την πρόβλεψη έχει χρησιμοποιηθεί συντηρητικό σενάριο προβλέψεων και ΔΕΝ έχει 
υπολογιστεί η αναμενόμενη αύξηση πωλήσεων που θα προκύψει μετά τη λειτουργία του 
σταθμού metro, σε απόσταση 100 μέτρων από την επιχείρηση


