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Η αρχή & το όραμα

 Ο ιστότοπος managementstartup.com
δημιουργήθηκε από την Online Management 
Solutions .
 Αποτελεί ένα από τα πρώτα 
δημιουργήματά της και αφορά στην 
ανάπτυξη και διάθεση εργαλείων έρευνας 
που μπορούν να βοηθήσουν άτομα που 
βρίσκονται στο στάδιο της επιχειρηματικής 
εκκίνησης.
 Δημιουργήθηκε από άτομα με υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο και μεγάλη εμπειρία στην 
έρευνα και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 
στο χώρο της επιχειρηματικότητας.

    

NLINE
management

solutions

   Το προσωπικό της Online Management 
Solutions διαθέτει υψηλή εξειδίκευση στην 
παροχή υπηρεσιών ίδρυσης και ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς 
επίσης και στην παροχή Online υπηρεσιών 
υποστήριξης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα 
των ΜΜΕ.

ΕTAIΡIKO ΠΡΟΦΙΛ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

 Το εργαλείο "Ταμειακές Ροές Πενταετίας" σας δίνει την 
δυνατότητα να καταγράψετε την ιστορικότητα της 
ρευστότητας της επιχείρησής σας, σε βάθος πενταετίας. Για να 
συνεχίσετε να παρακολουθείτε τις ταμειακές ροές της 
επιχείρησής σας (συνεπώς και τη ρευστότητάς της) 
προτείνεται η χρήση του εργαλείου "Ταμειακές Ροές Έτους" 
(link). Οι Ταμειακές Ροές δίνουν πληροφορίες για την μεταβολή 
στην καθαρή περιουσία και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
μιας επιχείρησης αλλά και κατά πόσο μια επιχείρηση μπορεί να 
επηρεάζει τα ποσά και τον χρόνο των ταμειακών ροών, 
δεδομένων των συνθηκών της οικονομίας αλλά και του 
κλάδου στον οποίο ανήκει. Επιπλέον, εξετάζουν το κατά πόσο 
μια επιχείρηση μπορεί να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα και 
ταμειακά ισοδύναμα και να δίνει έτσι τη δυνατότητα σύγκρισης 
με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Η Κατάσταση Ταμειακών 
Ροών εμβαθύνει στα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης και 
δίνει τη δυνατότητα διαχρονικής αλλά και κλαδικής εξέτασης 
τους.

Ταμειακά Διαθέσιμα: είναι αυτά που αποτελούνται από 
μετρητά στο ταμείο της επιχείρησης και από καταθέσεις που 
μπορεί να αναληφθούν άμεσα

Ταμειακά Ισοδύναμα: είναι οι βραχυπρόθεσμες, υψηλής 
ρευστότητας, επενδύσεις που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε 
συγκεκριμένα ποσά ταμειακών διαθεσίμων και οι οποίες 
υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους



ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:  45' - 60'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Ανά 5ετία

Μέγεθος Επιχειρήσεων

Τομέας Επιχειρήσεων

Είδος Επιχειρήσεων
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις 
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

  Φορείς Εκπαίδευσης

Μεσαίες
Μεγάλες

Μεταποίηση 
Εμπόριο

 Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον ίδιο τον 
επιχειρηματία έχοντας όμως απαραίτητα βοήθεια από τον υπεύθυνο λογιστηρίου ή τον 
οικονομικό διευθυντή της επιχείρησης.



info@onlinemanagementsolutions.com


