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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 υπολογίζει την καθαρή παρούσα αξία μιας 
επένδυσης.

 Η καθαρή παρούσα αξία ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της 
συνολικής παρούσας αξίας των εισροών χρημάτων και της συνολικής 
παρούσας αξίας των εκροών χρημάτων της επιχείρησης, που 
σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση.
 Η καθαρή παρούσα αξία συγκρίνει την σημερινή αξία, σε 
χρηματικούς όρους, μιας επένδυσης σε συνάρτηση με την αξία, σε 
χρηματικούς όρους, της ίδιας επένδυσης στο μέλλον, αφού λάβουμε 
υπόψη τον πληθωρισμό και τις επιστροφές χρημάτων (καθαρά 
κέρδη).
 Εάν η καθαρή παρούσα αξία μιας πιθανής επένδυσης είναι 
θετική (NPV>0) τότε η επένδυση αυτή θεωρείται συμφέρουσα
 Ωστόσο, εάν η καθαρή παρούσα αξία μιας ενδεχόμενης 
επένδυσης είναι αρνητική (NPV<0, Εκροές>Εισροές), τότε η επένδυση 
αυτή πρέπει να απορριφθεί επειδή οι ροές των χρημάτων είναι 
αρνητικές
 Εάν η καθαρή παρούσα αξία μιας πιθανής επένδυσης είναι 
μηδέν (NPV=0), τότε η επένδυση αυτή πρέπει πιθανώς να απορριφθεί 
καθώς τα έσοδα της επιχείρησης θα είναι ίσα με τα έξοδά της



ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ:  Υπολογιστής τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:  60' - 90'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Ετησίως

Μέγεθος Επιχειρήσεων

Τομέας Επιχειρήσεων

Είδος Επιχειρήσεων
Υπολογιστής τιμών
Νέες Επιχειρήσεις

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις 
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

  Φορείς Εκπαίδευσης

Μεσαίες
Μεγάλες

Παροχή Υπηρεσιών
Μεταποίηση

Εμπόριο

 Το εργαλείο  μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την γενική και την οικονομική 
διεύθυνση καθώς θα παράξει στοιχεία, σχετικά με τα δεδομένα, πιθανά, μιας 
ενδεχόμενης επένδυσης και να δώσει την δυνατότητα σε έναν εν δυνάμει επενδυτή να 
αποφασίσει εάν θα υλοποιήσει μια επένδυση ή να επιλέξει, εφόσον χρησιμοποιήσει το 
εργαλείο ξεχωριστά για κάθε επένδυση, μεταξύ δύο διαφορετικών επενδύσεων.
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