
Ανάλυση
Επιχειρήσεων
Αναλύστε σε βάθος την επιχείρησή σας και δώστε της τη θέση 
που της αξίζει στην αγορά.

Πλεονεκτήματα συνεργασίας 
με την FMCS Growth Consultants
• Άμεση διάγνωση των προβλημάτων 
και παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
για τη λήψη αποφάσεων.

• Εφαρμογή αποδοτικών λύσεων, 
που οδηγούν στη βελτίωση της 
εικόνας της επιχείρησης απέναντι 
στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
ταυτόχρονα οδηγούν σε μια υγειή και 
προδευτική λειτουργία.

• Αξιοποίηση των καινοτόμων 
χαρακτηριστικών, που συμβάλλουν 
στη δημιουργία ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος απέναντι στους 
ανταγωνιστές.

• Εστίαση στη δημιουργία και στην 
αύξηση της πραγματικής αξίας της 
επιχείρησης.

• Με τη χρήση εξιδικευμένων 
εφαρμογών, σας παρέχεται η 
δημιουργία οικονομικών αναφορών 
και πινάκων με μετρήσεις, σύμφωνα 
με τις ανάγκες σας αλλά και τα 
κρίσιμα σημεία, που θέλετε να 
παρακολουθείτε καθημερινά.

• Δημιουργία οικονομετρικών 
μοντέλων, τα οποία συμβάλλουν στην 
ανάλυση μεταβλητών, που κρίνονται 
υψηλής σημασίας για την πορεία και 
την απόδοση της εταιρείας σας.



Μέσα από την υπηρεσία της ανάλυσης της επιχείρησής σας μπορείτε να αποκτήσετε μια 
καθαρή εικόνα όσον αφορά τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της. Η ομάδα των αναλυτών 
της FMCS Growth Consultants έχει ως σκοπό να σας βοηθήσει να βελτιώσετε και να 
διορθώσετε τα αδύνατα σημεία σας, προκειμένου να αποκτήσετε μια δομή πιο δυνατή και 
σταθερή, χωρίς να είστε ευάλωτοι όσον αφορά τη λειτουργία σας και τη θέση σας στην αγορά 
και απέναντι στον ανταγωνισμό.

Μέσα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία γίνεται ανάλυση δεδομένων στα εξής:
• Ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων.
• Ανάλυση ισολογισμού.
• Ανάλυση ταμειακών ροών.
• Ανάλυση βασικών αριθμοδεικτών.
• Ανάλυση βιωσιμότητας.
• Ανάλυση βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων και πρόβλεψη οικονομικών καταστάσεων.

Μέσα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία θα έχετε την δυνατότητα να ανακαλύψετε και να 
μάθετε, καθοδηγούμενοι από την ομάδα αναλυτών της FMCS Growth Consultants, τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την επιχείρησή σας, προκειμένου να τους χειριστείτε 
κατάλληλα, ώστε να αποκτήσετε υπεραξία. 

Για παράδειγμα, πραγματοποιήθηκε ανάλυση 675 εταιρειών από την ομάδα αναλυτών της 
FMCS Growth Consultants, προκειμένου να εξεταστεί από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η 
απόδοσή τους, δηλαδή σε ποιο σημείο μεγιστοποιείται η κερδοφορία τους. Τα αποτελέσματα 
από την ανάλυση αυτή έδειξαν πως η απόδοση των εταιρειών επηρεάζεται:  

α) θετικά από τον δανεισμό, διότι αναγκάζει του διαχειριστές και το ανώτατο προσωπικό να 
πιάσει τους στόχους και να κρατήσει την επιχείρηση βιώσιμη, 
β) θετικά από την παραγωγικότητα των εργαζομένων, διότι αυτό συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, 

γ) αρνητικά από το μέγεθος της εταιρείας, διότι, όσο μεγαλώνει μια εταιρεία, τόσο δύσκολο 
είναι να διοικηθεί και να ελεγχθεί 

δ) αρνητικά από τα συμφέροντα ανάμεσα στους μετόχους και τους διαχειριστές. Το τελικό 
αποτέλεσμα, το οποίο είναι σύμφωνο με θεμελιώδεις οικονομικές θεωρίες που έχουν 
γραφτεί, φανερώνει πως οι εταιρείες επιλέγουν να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές 
τους σε ποσοστό που κυμαίνεται από 55.2% έως και 57.7%,  μιας και στο σημείο αυτό 
αποδίδουν περισσότερο, κάτι το οποίο μεγιστοποιεί την κερδοφορία τους.

Υπηρεσίες / Ανάλυση Επιχειρήσεων
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Θέλετε να μάθετε περισσότερα; 
Επικοινωνίστε μαζί μας!


