
Xρηματοοικονομικές πρακτικές στο περιβάλλον της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας



Antenna Digital Ventures

 Η Antenna Digital Ventures δημιουργεί, χρηματοδοτεί και αναπτύσσει 
επιχειρήσεις ψηφιακών λύσεων που είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν 
παγκοσμίως. 

 Με όχημα τα μέσα ενημέρωσης, το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και την 
τεχνογνωσία συμβάλλει στην ταχύτερη ανάπτυξη των νεοφυών εταιρειών

 Η Antenna Digital Ventures έχει λανσάρει στην Ελληνική αγορά το Thrive 
Greece, το Pricefox ως JV με το Samlino Group, το Stargram και σύντομα το 
Jukebooks.



Η επιτυχία δεν κρίνεται από το «μοντέλο» αλλά από τις ορθές 
εκτιμήσεις πίσω από τους αριθμούς

1. Διαχείριση & Πρόβλεψη Εξόδων

2. Εστιάζοντας στα σωστά ΚΡΙ

3. Λογιστικές Λύσεις Cloud

4. Μηνιαία ακριβής αναφορά αποτελεσμάτων στο BoD

5. Εποπτεία & Διαχείριση των φορολογικών θεμάτων 



1. Διαχείριση & Πρόβλεψη Εξόδων 

Ακριβής πρόβλεψη ταμειακών ροών (cashflow)

Γιατί: Συμβάλλει στην πρόβλεψη cash gaps και στην αποφυγή εκπρόθεσμων πληρωμών An accurate and to the Πώς: 
Εβδομαδιαίες & Μηνιαίες προβλέψεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων 

Ενδεικτικές κατηγορίες ανάλυσης 
Προμηθευτές, Συνεργάτες, Πάγια Έξοδα, Προβλέψεις εξόδων, Φορολογικές υποχρεώσεις, Μισθοδοσία 

Σημαντικό!
Εξασφάλισε τις βέλτιστες περιόδους πίστωσης για την μεγιστοποίηση της ρευστότητας που μπορεί επενδυθεί σε πόρους 
με σκοπό την αύξηση των εσόδων 



2. Εστιάζοντας στα σωστά KPIs

Cash Burn Rate & Cash Runway

Δηλώνει τον βαθμό που ξοδεύει μηνιαίως cash η εταιρεία και αποτελεί βάση για τον υπολογισμό του Break-Even Point 
που είναι ο πρώτος στόχος όλων των startups. Πρέπει να παρακολουθείται πολύ στενά από έναν CFO καθώς υποδεικνύει 
πότε και αν η εταιρεία θα χρειαστεί χρηματοδότηση.

Παράδειγμα

Μηνιαία Λειτουργικά Κόστη

Ταμειακά Διαθέσιμα

Cash Burn Rate

Cash Runway

100.000€

500.000€

20%

5 μήνες

Η εταιρεία μπορεί να είναι cash 
positive είτε αυξάνοντας τα έσοδα 
της είτε λαμβάνοντας 
χρηματοδότηση εντός 5 μηνών

(= Μηνιαία Λειτουργικά Κόστη / Ταμειακά Διαθέσιμα)

(= 1/Cash Burn Rate)



3. Λογιστικές Λύσεις Cloud

Online πρόσβαση στην ενημέρωση των financial accounts και των key financial measures

Γιατί: Άμεση εκτέλεση και παρακολούθηση και μείωση της γραφειοκρατίας

Ενδεικτικά Παραδείγματα
Έγκριση πληρωμών,  ηλεκτρονική τιμολόγηση, υπόλοιπα προμηθευτών

Σημαντικό!
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση επιταχύνει τις διαδικασίες δίνοντας στους χρήστες καλύτερη εικόνα των επικείμενων 
εσόδων και εποπτεία των υποχρεώσεων και των εισπρακτέων 



4. Μηνιαία ακριβής αναφορά αποτελεσμάτων στο BoD

Αποτελούν σημαντικό μέρος για τις σωστές επιχειρηματικές κινήσεις 

Γιατί: Συμβάλλει στις σωστές στρατηγικές αποφάσεις σε επίπεδο BoD και στην αντιμετώπιση των αιτιών απόκλισης από 
το Budget 
Πώς: Μηνιαία κλείσιμο των βιβλίων και συμψηφισμός των statutory & management accounts

Σημαντικό!
Απαιτείται ένας συγχρονισμένος μηχανισμός πρόβλεψης και ενημέρωσης των μηνιαίων εξόδων ανά τμήμα 



5. Εποπτεία & Διαχείριση των φορολογικών θεμάτων 

Γιατί: Διασφάλιση ταμειακών ροών και tax compliance 

Πώς: Εξειδίκευση στις φορολογικές ιδιαιτερότητες του κλάδου και συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών του νόμου

Χρήσιμη Συμβουλή
Κάθε εταιρεία ανάλογα με το κλάδο δραστηριότητας θα πρέπει να πραγματοποιεί σεμινάρια εκπαίδευσης στις αλλαγές 
των διατάξεων και να συνεργάζεται με έναν ανάλογο εξειδικευμένο φοροτεχνικό σύμβουλο



Το αποτέλεσμα 

 Οι οικονομικές καταστάσεις είναι εύλογες και ακριβείς

 Ετοιμότητα για πιθανή είσοδο επενδυτών και due diligence

 Εξάλειψη των φαινομένων fraud

 Αποφυγή χρεοκοπίας από λανθασμένες ενέργειες 

 Ανάπτυξη της εταιρείας με σκοπό την γρήγορη επίτευξη αυτοχρηματοδότησης 



Έλενα Μπαρδούνια | Finance Director |
Antenna Digital Ventures 
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