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Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα 

στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης 

(2003/C 118/03) 

Η παρούσα ανακοίνωση στόχευα στην ενθάρρυνση της εφαρµογής της σύστασης 96/280/ΕΚ της Επιτροπής, της 
3ης Απριλίου 1996, σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ, όπως τροποποιήθηκε από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ (ι). 

Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις, οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου είκοσι εκατοµµύρια 
επιχειρήσεις στον οικονοµικό ευρωπαϊκό χώρο. Κύρια πηγή δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, επηρεάζουν καίρια 
την ανταγωνιστικότητα. Η ικανότητα τους να επισηµαίνουν τις νέες ανάγκες των τελικών καταναλωτών καθώς και 
των βιοµηχανικών παραγόντων, οι δυνατότητες τους σε θέµατα απορρόφησης νέων τεχνολογιών και η συµβολή 
τους στην εκµάθηση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και στην τοπική ανάπτυξη προσδιορίζουν πράγµατι τα 
µελλοντικά οφέλη σε επίπεδο παραγωγικότητας του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ικανότητα της να 
επιτύχει τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας. Εποµένως, η ευθύνη των εθνικών και 
κοινοτικών διοικήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης να θεσπίζουν πολιτικές για τις επιχειρήσεις λαµβάνοντας 
υπόψη τις άδικες ανάγκες και τα ισχυρά σηµεία των εν λόγω κατηγοριών επιχειρήσεων, αποτελεί µείζον ζήτηµα. 

Η διευκόλυνση της ανάπτυξης παρόµοιων πολιτικών αποτελεί τον κύριο στόχο της νέας σύστασης της Επιτροπής 
σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ. Ένας ακριβέστερος ορισµός θα αύξησα την ασφάλαα δικαίου. Επίσης, ένας 
ορισµός καλύτερα προσαρµοσµένος σης διάφορες υποκατηγορίες ΜΜΕ που θα συνεκτιµά τους διαφορετικούς 
τύπους σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των επιχαρήσεων, θα συµβάλα στην τόνωση των επενδύσεων και της 
καινοτοµίας σης ΜΜΕ και θα διευκόλυνα πς εταιρικές σχέσεις µεταξύ επιχαρήσεων. Τα πλεονεκτήµατα αυτά 
πρέπα να παγιωθούν και θα πρέπα επίσης να καταβληθεί προσπάθαα ώστε να µη µπορούν οι επιχαρήσας που δεν 
παρουσιάζουν τα οικονοµικά χαρακτηριστικά ή πς δυσκολίες των πραγµατικών ΜΜΕ να ωφελούνται αδικαιολό-
γητα από πς δράσας που προορίζονται για πς ΜΜΕ. 

Η παρούσα σύσταση αποτέλεσε ανπκείµενο µίας εξαιρετικά εµπεριστατωµένης συνεννόησης µε πς οργανώσας 
επιχειρήσεων καθώς και µε τα κράτη µέλη και αδίκους του κόσµου των επιχαρήσεων στο πλαίσιο της οµάδας για 
πς επιχαρήσας (2). Το προσχέδιο αποτέλεσε επίσης ανπκείµενο δύο ανοικτών διαλόγων στο ∆ιαδίκτυο. Μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών που διήρκεσαν πάνω από ένα έτος, σχεδόν επιτεύχθηκε συναίνεση, παρά την ανοµοι-
ογέναα των επιδιωκόµενων στόχων. 

Η πλαονότητα των συµµετεχόντων εκτιµά όπ η εν λόγω ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και αυπ] η καλύτερη 
προσαρµογή στην οικονοµική πραγµατικότητα θα πρέπει να συνοδευτεί από µία προσπάθαα των διοικήσεων να 
απλουστεύσουν και να επιταχύνουν τη διοικηπκή επεξεργασία των φακέλων για τους οποίους απαιτείται η 
ιδιότητα της πολύ µικρής, π]ς µικρής ή π]ς µεσαίας επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, το να έχουν τη δυνατότητα 
οι επιχειρήσεις που το επιθυµούν να υποβάλουν µόνες τους περιεκπκές δηλώσεις, που θα µπορούν ενδεχοµένως 
να πς συµπληρώνουν σε απευθείας σύνδεση, θεωρείται σύγχρονο και εύχρηστο µέσο που θα αποτέλεσα επιπλέον 
έναν πρακπκό «οδηγό χρήσης» για πς επιχειρήσεις. 

Το έγγραφο που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση αποτελεί υπόδαγµα παρόµοιας δήλωσης. ∆εν έχα 
υποχρεωπκό χαρακτήρα, ούτε ως προς τη χρήση του ούτε ως προς το περιεχόµενο του, ούτε για πς επιχαρήσας 
ούτε για πς διοικήσας των κρατών µελών, αλλά αποτελεί ένα πιθανό παράδειγµα µεταξύ πολλών άλλων. 
Ανάλογες δηλώσας δεν αποτελούν ανπκείµενο ελέγχων ή ερευνών που διενεργούνται στο πλαίσιο εθνικών ή 
κοινοπκών διατάξεων. 

Στο βαθµό που τα κράτη µέλη που θα χρησιµοποιήσουν τον ορισµό ΜΜΕ επιθυµούν να επιταχύνουν την 
επεξεργασία των διοικητικών φακέλων, προφανώς και θα ήταν σκόπιµο µία παρόµοια δήλωση να µην αύξησα 
το συνολικό διοικητικό φόρτο των επιχαρήσεων, αλλά να ανπκαταστήσα στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό άλλες 
αιτήσας υποβολής στοιχείων που απαιτούνταν στο παρελθόν και να ενσωµατωθεί κατά προτίµηση στους φακέ-
λους που αφορούν πς αντήσεις συµµετοχής σε δράσας για τις οποίες απαιτείται η ιδιότητα της ΜΜΕ. 

Ο ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. . . .  
(2) Απόφαση 2000/690/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Νοεµβρίου 2000, περί της συστάσεως της οµάδας «πολιτική για τις 

επιχαρήσας» (ΕΕ L 285 της 10.11.2000, σ. 24). 
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Για το σκοπό αυτό, µπόρα να χρησιµοποιείται η µορφή του υποδείγµατος που παρατίθεται στο παράρτηµα. 
Επίσης, το υπόδειγµα µπορεί να συµπληρώνεται ελεύθερα όπως άλλωστε και να απλουστεύεται ή να προσαρµό-
ζεται κατάλληλα προκειµένου να συνεκτιµώνται οι εθνικές πολιτιστικές συνήθειες σε διοικητικά θέµατα. Προκει-
µένου να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή απλούστευση, θα ήταν προφανώς σκόπιµο ένα υπόδειγµα που έχει 
αναπτυχθεί από ένα κράτος µέλος να χρησιµοποιείται το ίδιο σε όλες πς διοικητικές διαδικασίες σε αυτό το 
κράτος για πς οποίες απαιτείται η ιδιότητα της ΜΜΕ. 

Προφανώς, επειδή στόχος της σύστασης είναι να προσφέρει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς σε θέµατα ορισµού των 
ΜΜΕ, θα ήταν αντιπαραγωγικό η χρησιµοποίηση ενός παρόµοιου υποδείγµατος να οδήγησα σε αποκλίνουσες 
ερµηνείες του εν λόγω ορισµού. Για το λόγο αυτό, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός όπ κάθε άλλο υπόδειγµα 
δήλωσης που θα έχει το ίδιο αντικείµενο θα πρέπει να συνεκτιµά όλες τις διατάξεις του καµένου της σύστασης 
όσον αφορά τον προσδιορισµό της ιδιότητας της πολύ µικρής, µικρής ή µεσαίας επιχείρησης της αιτούσας 
επιχείρησης, κατά την έννοια της παρούσας σύστασης. ∆ιόπ τελικά το καµένο που καθόριζα πς απαιτούµενες 
προϋποθέσεις για την ιδιόπ]τα της ΜΜΕ είναι η σύσταση και όχι η δήλωση. 

Για το σκοπό αυτό, πρέπα να τονιστεί όπ το προτανόµενο υπόδαγµα δήλωσης βασίζεται στην έβδοµη οδηγία 
83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχεπκά µε τους ενοποιηµένους λογαριασµούς. Οι επιχαρήσας που πληρούν έναν 
από τους όρους που καθορίζονται στο πρώτο άρθρο της εν λόγω οδηγίας είναι πράγµατι συνδεδεµένες κατά την 
έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 του ορισµού των ΜΜΕ λαµβανοµένης υπόψη της φύσης των όρων αυτών. 
Είναι εποµένως σκόπιµο να γνωρίζουν αµέσως οι επιχαρήσας που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιηµένους 
λογαριασµούς δυνάµα π]ς εν λόγω οδηγίας του Συµβουλίου όπ είναι επίσης συνδεδεµένες κατά την έννοια του 
ορισµού των ΜΜΕ. Σε περίπτωση µεταγενέστερης τροποποίησης της εν λόγω οδηγίας που θα οδήγησα σε 
απόκλιση µεταξύ των δύο ορισµών, θα απαιτηθεί η κατάλληλη προσαρµογή του υποδείγµατος δήλωσης. 

Λαµβανοµένων υπόψη των προθεσµιών για την έναρξη ισχύος τέτοιας ενδεχόµενης τροποποίησης, η προσαρµογή 
αυτή θα µπορούσε να γίνει ταυτόχρονα µε την ενδεχόµενη µελλοντική τροποποίηση της σύστασης που αφορά τον 
ορισµό των ΜΜΕ, κατ' εφαρµογή του άρθρου 9 του παραρτήµατος π]ς. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ 

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: .......................................................................................................................... 

∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας: ......................................................................................................................... 

Αριθ. µητρώου ή ΦΠΑ (χ): .................................................................................................................................  

Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2): ............................................................ 

Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγηµατικό σηµείωµα) 

Σηµειώστε µε ένα σταυρό την περίπτωση ή πς περιπτώσεις σπς οποίες υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση: 

Π   Ανεξάρτητη επιχείρηση Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που αναγράφονται παρακάτω προκύ- 
πτουν από τους λογαριασµούς της επιχείρησης και µόνον. Να συµπληρωθεί 
µόνο η δήλωση χωρίς παραρτήµατα. 

Π Συνεργαζόµενη επιχείρηση Να συµπληρωθεί και να επισυναφθεί το παράρτηµα (και τα τυχόν συµ- 
πληρωµατικά δελτία). Στη συνέχεια να συµπληρωθεί η δήλωση και το 

Π Συνδεδεµένη επιχείρηση αποτέλεσµα των υπολογισµών να µεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθε- 
ται παρακάτω. 

Στοιχεία για τον προσδιορισµό της κατηγορίας επιχείρησης 

Τα στοιχεία υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ 
τελικό σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ. 

 

Περίοδος αναφοράς (*):  

Αριθµός Εργαζοµένων (ΕΜΕ)  Κύκλος εργασιών (**)  Σύνολο ισολογισµού (**)  

   

(*) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση 
νεοσύστατων επιχαρήσεων, τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κατά 
τη διάρκεια του οικονοµικού έτους. (**) σε χιλιάδες ευρώ. 

Προσοχή: Σε σχέση µε την προηγούµενη διαχειριστική Π  Ό χ ι  
χρήση, υπάρχει µεταβολή των στοιχείων η οποία ενδέ- ,_, ^Γ , , Λ      „ , 
χεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας Π Ναι [σ αυτή την περίπτωση, να συµπληρωθεί και 
επιχείρησης (πολύ µικρή, µικρή, µεσαία ή µεγάλη επί- να επισυναφθεί δήλωση σχετικά µε την προηγου- 
χείρηση); V*™\ διαχειριστική χρήση (')]. 

Υπογραφή 

Όνοµα και ιδιότητα του προσυπογράφοντας, που είναι εξουσιοδοτηµένος να εκπροσο>πεί την επιχείρηση:............  

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσας δήλωσης καθώς και των ενδεχόµενων παρατηµάτων της είναι 
ακριβή. 

...............................................................  (τόπος),.....................................................................  (ηµεροµηνία) 

Υπογραφή: 

( ι) Να προσδιοριστεί  από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. 
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 
(3) Ορισµός, άρθρο 4 παράγραφος 2, του παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΎΠΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ 

Ι. ΤΎΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ο ορισµός των ΜΜΕ (ι) κάνα διάκριση µεταξύ τριών τύπων επιχειρήσεων ανάλογα µε τον τύπο των σχέσεων που 
διατηρούν µε άλλες επιχειρήσεις σε επίπεδο συµµετοχής στο κεφάλαιο, στα δικαιώµατα ψήφου ή δικαιώµατος 
άσκησης κυριαρχικής επιρροής (2). 

Τύπος 1: ανεξάρτητη επιχείρηση 

Αποτελεί τη συνηθέστερη περίπποση. Πρόκειται απλά για όλες τις επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στους άλλους 
δύο τύπους επιχειρήσεων, δηλαδή στις συνεργαζόµενες ή στις συνδεδεµένες. 

Η αιτούσα επιχείρηση είναι ανεξάρτητη εάν: 

— δεν έχει συµµετοχή 25 % (3) ή περισσότερο σε άλλη επιχείρηση, 

— το 25 % (3) ή περισσότερο του κεφαλαίου της δεν ανήκει σε µία άλλη επιχείρηση ή σε δηµόσιο οργανισµό ή 
από κοινού σε πολλές συνδεδεµένες επιχειρήσεις ή σε δηµόσιους οργανισµούς, πλην ορισµένων εξαιρέσεων (4), 

— δεν καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς ούτε περιλαµβάνεται στους λογαριασµούς επιχείρησης που 
καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς και συνεπώς δεν είναι συνδεδεµένη επιχείρηση (5). 

Τύπος 2: συνεργαζόµενη επιχείρηση 

Ο τύπος αυτός αντιπροσωπεύει την περίπτωση επιχειρήσεων που διατηρούν σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές 
εταιρικές σχέσεις, χωρίς όµως η µία να ασκεί σηµαντικό άµεσο ή έµµεσο έλεγχο στην άλλη. Είναι συνεργαζόµενες 
οι επιχειρήσεις που δεν είναι ανεξάρτητες αλλά ούτε και συνδεδεµένες µεταξύ τους. 

Η αιτούσα επιχείρηση είναι συνεργαζόµενη µε µία άλλη εάν: 

— κατέχει ποσοστό συµµετοχής µεταξύ 25 % (3) και 50 % (3) σ' αυτήν, 

— ή εάν η άλλη επιχείρηση κατέχει ποσοστό συµµετοχής µεταξύ 25 % (3) και 50 % (3) στην αιτούσα επιχείρηση, 

— και η αιτούσα επιχείρηση δεν κατάρτιζα ενοποιηµένους λογαριασµούς στους οποίους να περιλαµβάνεται η 
άλλη επιχείρηση βάσει ενοποίησης ούτε περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης στους λογαριασµούς αυτής της 
άλλης επιχείρησης ή µίας επιχείρησης που είναι συνδεδεµένη µε την τελευταία αυτή (5). 

Τύπος 3: συνδεδεµένη επιχείρηση 

Αυτός ο τύπος αντιστοιχεί στην οικονοµική κατάσταση επιχειρήσεων που συµµετέχουν σε έναν όµιλο, µέσω του 
άµεσου ή έµµεσου ελέγχου της πλειοψηφίας του κεφαλαίου ή των δικαιώµατος ψήφου (ακόµη και µέσω 
συµφωνιών ή σε ορισµένες περιπτώσεις µέσω φυσικών προσώπων που είναι µέτοχοι), ή µέσω της ικανότητας 
άσκησης κυριαρχικής επιρροής σε µία επιχείρηση. Πρόκειται λοιπόν για πιο σπάνιες περιπτώσεις που διακρίνονται 
κατά κανόνα σαφέστατα από τους δύο προαναφερόµενους τύπους. 

Προκειµένου να µην συναντήσουν οι επιχαρήσεις δυσκολίες ερµηνείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε αυτόν τον 
τύπο επιχειρήσεων συµπεριλαµβάνοντας, εφόσον αυτές ανταποκρίνονται στο αντικείµενο του ορισµού, τους όρους 
που προβλέπονται στο πρώτο άρθρο της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, σχετικά 
µε τους ενοποιηµένους λογαριασµούς (6), η οποία εφαρµόζεται εδώ και αρκετά χρόνια. 

Συνεπώς, µία επιχείρηση γνωρίζει κατά κανόνα αµέσως εάν είναι συνδεδεµένη, εφόσον υποχρεούται κατά την 
έννοια της εν λόγω οδηγίας να καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς ή περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης 
στους λογαριασµούς µιας επιχείρησης που υποχρεούται να καταρτίζει παρόµοιους ενοποιηµένους λογαριασµούς. 
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Οι δύο µοναδικές και σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες µία επιχείρηση µπορεί να θεωρηθεί συνδεδεµένη ενώ 
δεν υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς περιγράφονται στις δύο πρώτες παραγράφους της 
υποσηµείωσης 5 στο τέλος το παρόντος επεξηγηµατικού σηµειώµατος. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση πρέπει 
ι/α διευκρινίζει εάν πληροί κάποιον από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του ορισµού. 

II. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΩ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΝ (7) 

Ο αριθµός των εργαζοµένων µιας επιχείρησης αντιστοιχεί στον αριθµό των ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ). 

Ποιοι λαµβάνονται υπόψη οτον υπολογισµό του αριθµού των εργαζοµένων; 

— Οι µισθωτοί της εξεταζόµενης επιχείρησης, 

— τα πρόσωπα που εργάζονται για αυτή την επιχείρηση, που έχουν σχέση εξάρτησης µε αυτή και εξοµοιούνται 
προς µισθωτούς µε βάση το εθνικό δίκαιο, 

— οι ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες, 

— οι µέτοχοι που απασχολούνται συστηµατικά στην επιχείρηση και έχουν οικονοµικά οφέλη από αυτή. 

Οι ασκούµενοι ή οι φοιτητές που βρίσκονται σε επαγγελµατική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύµβασης άσκησης ή 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης δεν υπολογίζονται στον αριθµό των εργαζοµένων. 

Πώς υπολογίζεται ο αριθµός των εργαζοµένων; 

Μία ΕΜΕ αντιστοιχεί σε ένα πρόσωπο που έχει εργαστεί στην επιχείρηση ή για λογαριασµό της επιχείρησης µε 
πλήρη απασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια του εξεταζόµενου έτους. Ο αριθµός εκφράζεται σε ΕΜΕ. 

Η εργασία προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ή που έχουν εργαστεί µε καθεστώς 
µερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως διάρκειας, ή η εποχιακή εργασία, υπολογίζονται σε κλάσµατα ΕΜΕ. 

Η διάρκεια το>ν αδειών µητρότητας ή γονικών αδειών δεν υπολογίζεται. 

(ι) Στη συνέχεια του κειµένου, ο όρος «ορισµός» αναφέρεται στο παράρτηµα της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής που 
αφορά τον ορισµό των ΜΜΕ. 

(2) Ορισµός, άρθρο 3. 
(') Όσον αφορά  τη  συµµετοχή στο  κεφάλαιο  ή στα δικαιώµατα  ψήφου , λαµβάνεται  υπόψη  το υψηλότερο  ποσοστό . Στο  

ποσοστό αυτό πρέπει  να προστεθεί  το ποσοστό  συµµετοχής  στην ίδια επιχείρηση που ανήκει  σε  κάθε επιχείρηση που  
είναι συνδεδεµένη µε τη µετέχουσα επιχείρηση (ορισµός, άρθρο 3 παράγραφος 2). 

(4) Μία επιχείρηση  µπορεί  ωστόσο  να εξακολουθήσει  να είναι  ανεξάρτητη  εάν  το  κατώτατο  όριο  του  25 % καλύπτεται  ή 
υπερκαλύπτεται, στην περίπτωση των παρακάτω κατηγοριών επενδυτών (εφόσον αυτοί δεν είναι συνδεδεµένοι µε την αιτούσα 
επιχείρηση): 
α) δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή οµάδες φυσικών προσώπων που 

δραστηριοποιούνται συστηµατικά σε επενδύσεις επιχειρηµατικού κεφαλαίου («άγγελοι επιχειρήσεων») και που επενδύουν 
ίδια κεφάλαια σε µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον οι συνολικές επενδύσεις των εν λόγω επιχει-
ρήσεων στην ίδια επιχείρηση δη1 υπερβαίνουν το ποσό των 1 250 000 ευ ρω, 

β) πανεπιστήµια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα µη κερδοσκοπικού σκοπού, γ) θεσµικοί 
επενδυτές συµπεριλαµβανοµένων των ταµείων περιφερειακής ανάπτυξης (Ορισµός, 
άρθρο  3 παράγραφος  2, εδάφιο  2). 

(5) — Εάν η εταιρική έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε κράτος µέλος που προβλέπει απαλλαγή από την υποχρέωση κατάρ- 
τισης παρόµοιων λογαριασµών κατά την έννοια της έβδοµης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, η επιχείρηση  
οφείλει ωστόσο να διευκρινίζει  ότι δεν πληροί  κάποιον από τους ορούς  που καθορίζονται  στο άρθρο 3 παράγραφος 
3 του  ορισµού . 

— Υπάρχουν ορισµένες πολύ σπάνιες περιπτώσεις όπου µία επιχείρηση µπορεί να θεωρηθεί ως συνδεδεµένη µε µία άλλη 
µέσο) ενός φυσικού προσώπου ή οµάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού (ορισµός, άρθρο 3 παράγραφος 
3)- 

— Από την άλλη πλευρά, υπάρχει  η σχετικά σπάνια περίπτωση  µία επιχείρηση να καταρτίζει µε δική της πρωτοβουλία 
ενοποιηµένους λογαριασµούς χωρίς να της επιβάλλεται παρόµοια υποχρέωση από την προαναφερόµενη έβδοµη οδηγία. 
Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωτικά συνδεδεµένη και µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι µονό συνερ 
γαζόµενη. 

Για να προσδιοριστεί εάν µία επιχείρηση είναι συνδεδεµένη ή όχι, πρέπει να εξακριβώνεται σε κάθε µία από τις παραπάνω 
περιπτώσεις εάν η επιχείρηση πληροί ή όχι κάποιον από τους ορούς που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του 
ορισµού, ενδεχοµένως µεσώ ενός φυσικού προσώπου ή οµάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού. 

(6) Έβδοµη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου βασιζόµενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους 
ενοποιηµένους  λογαριασµούς   (ΕΕ   L  193  της   18.7.1983,  σ .    1),  όπως  τροποποιήθηκε  τελευταία  από  την   οδηγία  
2001/65/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου  (ΕΕ  L 283 της  27.10.2001, σ .  28). 

(")  Ορισµός, άρθρο 5. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ Η 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Επισυναπτόµενα παραρτήµατα 

— Παράρτηµα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον µία συνεργαζόµενη επιχείρηση (και ενδεχόµενα συµπληρωµατικά 
δελτία) 

— Παράρτηµα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον µία συνδεδεµένη επιχείρηση (και ενδεχόµενα συµπληρωµατικά 
δελτία) 

Υπολογισµός των στοιχείων για συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη επιχείρηση (:) (βλέπε επεξηγηµατικό σηµεί-ο>µα) 

Περίοδος αναφοράςΠερίοδος αναφοράς (2): 
 

 Αριθµός εργαζοµένων (ΕΜΕ)  Κύκλος εργασιών (*)  Σύνολο ισολογισµού (*)  

Στοιχεία (2) της αιτούσας επιχείρησης ή 
των ενοποιηµένων λογαριασµών 
(µεταφορά από τον πίνακα Β(1) του 
παραρτήµατος Β (3)  

   

Κατ1 αναλογία συγκεντρωτικά στοιχεία (2) 
όλων των (ενδεχοµένων) συνεργαζόµενων 
επιχειρήσεων (µεταφορά από τον πίνακα Α 
του παραρτήµατος Α)  

   

Άθροισµα στοιχείων (-) όλων των 
(ενδεχοµένοίν) συνδεδεµένοι επιχειρήσεων 
που δεν περιλαµβάνονται βάσει 
Β'οποίησης στη γραµµή [µεταφορά από 
τον πίνακα Β(2) του παραρτήµατος Β]  

   

Σύνολο     

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 
(') Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3. 
(2) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση 

νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται 
κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους (ορισµός, άρθρο 4). 

(*) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού των εργαζοµένων, υπολογίζονται µε βάση τους λογαριασµούς και άλλα 
στοιχεία της επιχείρησης, ή - εφόσον υπάρχουν - τους ενοποιηµένους λογαριασµούς της επιχείρησης ή τους ενοποιηµένους λογαριασµούς 
στους οποίους περιλαµβάνεται η επιχείρηση βάσει ενοποίησης. 

Τα αποτελέσµατα της γραµµής «Σύνολο» πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης σχετικά µε τα 
«Στοινεία νια τον καθοοισιιό ττκ κατηνοοίαα ττκ επιγείοησπο>. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Συνεργαζόµενη επιχείρηση 

Για κάθε επιχείρηση για την οποία συµπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης» [ένα δελτίο για κάθε επιχείρηση 
συνεργαζόµενη µε την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις των ενδεχόµενων συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαµβάνονται ακόµη στους ενοποιηµένους λογαριασµούς (!)], τα 
στοιχεία του σχετικού «πίνακα εταιρικής σχέσης» πρέπει να µεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό πίνακα: 

Πίνακας Α 
 

Συνεργαζόµενη επιχείρηση 
(επωνυµία/ακριβή στοιχεία)  Αριθµός εργαζοµένων (ΕΜΕ)  Κύκλος εργασιών (*)  Σύνολο ισολογισµού (*)  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
Σύνολο     

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

(εφόσον χρειάζεται, να προστεθούν σελίδες ή να µεγάλωσα ο πίνακας) 

Σηµείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσµα υπολογισµού κατ' αναλογία που πραγµατοποιείται στο «δελτίο 
εταιρικής σχέσης» που συµπληρώνεται για κάθε άµεσα ή έµµεσα συνεργαζόµενη επιχείρηση. 

Τα στοιχεία της γραµµής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να µεταφέρονται στη γραµµή 2 (σχετικά µε τις 
συνεργαζόµενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήµατος της δήλωσης. 

(ι) Ακόµη και εάν τα στοιχεία σχετικά µε µία επιχείρηση περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς σε ποσοστό 
χαµηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρµόζεται το ποσοστό που 
ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2). 
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∆ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 1. 

Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόµενης επιχείρησης 

Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: ............................................................  

∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας: ............................................................  

Αριθµός µητρώου ή ΦΠΑ (*):  .............................................................  

Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2): 

2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόµενης επιχείρησης 

Περίοδος αναφοράς: 
 

 Αριθµός εργαζοµένων (ΕΜΕ)  Κύκλος εργασιών (*)  Σύνολο ισολογισµού (*)  

Ακαθάριστα στοιχεία     

σε χιλιάδες ευ ρω. 

Σηµείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασµούς και άλλα στοιχεία της συνερ-
γαζόµενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιηµένους λογαριασµούς, στα οποία προστίθεται το 
100 % των στοιχείων των συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν τα δεδοµένα των συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της συνεργαζόµενης επιχείρησης 
(3). Εάν χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία σύνδεσης για τις επιχειρήσεις που δεν περιλαµβάνονται 
βάσει ενοποίησης. 

3. Υπολογισµός κατ' αναλογία 

α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συµµετοχής (4) που κατέχει η επιχείρηση που συµπληρώνει τη δήλωση (ή 
από τη συνδεδεµένη επιχείρηση µέσω της οποίας δηµιουργείται η σχέση µε τη συνεργαζόµενη επιχείρηση), 
στη συνεργαζόµενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος δελτίου: 

Αναφορά και του ποσοστού συµµετοχής (4) που κατέχει η συνεργαζόµενη επιχείρηση που αποτελεί το 
αντικείµενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει τη δήλο>ση (ή στη συνδεδεµένη επιχεί-
ρηση): 

Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούµενα ποσοστά και να συµπεριληφθεί στα 
ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούµενο πλαίσιο. Τα αποτελέσµατα του κατ' αναλογία 
υπολογισµού θα µεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

«Πίνακας εταιρικής σχέσης» 
 

Ποσοστό: . . .  Αριθµός εργαζοµένων (ΕΜΕ)  Κύκλος εργασιών (*)  Σύνολο ισολογισµού (*)  

Αποτελέσµατα κατ' αναλογώ     

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήµατος Α. 

(!) Να προσδιοριστεί  από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. 
(2) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 
(3) Ορισµός , άρθρο  6 παράγραφος  3 εδάφιο  1. 
(4) Όσον  αφορά  τη  συµµετοχή  στο  κεφάλαιο  ή  στα  δικαιώρατα  ψήφου ,  λαµβάνεται  υπόψη  το  υψηλότερο  ποσοστό .  Στο  

ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συµµετοχής στην ίδια επιχείρηση που ανήκει σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
(ορισµός, άρθρο  3 παράγραφος  2 εδάφιο  1). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Συνδεδεµένες επιχειρήσεις Α. 

Προσδιορισµός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση 

Π Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς ή περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης 
στους ενοποιηµένους λογαριασµούς άλλης συνδεδεµένης επιχείρησης [πίνακας Β(1)]. 

Π Περίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρηση ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν καταρτίζουν ενοποιηµένους 
λογαριασµούς ή δεν περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης [πίνακας Β(2)]. 

Σηµαντική σηµείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχείρηση 
προκύπτουν από τους λογαριασµούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιηµένους 
λογαριασµούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ' αναλογία τα στοιχεία το>ν ενδεχόµενων συνεργαζό-
µενων επιχειρήσεων µε τις εν λόγω συνδεδεµένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της 
αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης (!). 

Β. Μέθοδοι υπολογισµού ανάλογα µε την περίπτωση 

Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισµού χρησιµοποιούνται οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί. Να συµπληρωθεί ο παρα-
κάτω πίνακας Β(1) 

Πίνακας Β(1) 
 

 Αριθµός εργαζοµένων 
(ΕΜΕ) (*)  Κύκλος εργασιών Ι**)  Σύνολο ισολογισµού (**)  

Σύνολο     

(*) Όταν στους ενοποιηµένους λογαριασµούς δεν φαίνεται ο αριθµός εργαζοµένων, ο αριθµός τους υπολογίζεται µε την άθροιση του αριθµού 
εργαζοµένων όλων των επιχαρήσεων µε τις οποίες συνδέεται η αιτούσα επιχείρηση. 

Τα στοιχεία της γραµµής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να µεταφέρονται στη γραµµή 1 του πίνακα του 
παραρτήµατος της δήλωσης. 

 

Προσδιορισµός των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης  

Συνδεδεµένη επιχείρηση 
(επωνυµία/ακριβή στοιχεία)  

∆ιεύθυνση της 
εταιρικής έδρας  

Αριθµός µητρώου ή 
ΦΠΑ Ι»)  

Ονοµατεπώνυµο και τίτλος 
του ή των βασικών 
διευθυνόντων (**)  

Α.     

Β.     

Γ.     

∆.     

Ε.     

(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. 
(**)  Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση.  

Σηµαντική σηµείωση: Οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις µιας παρόµοιας συνδεδεµένης επιχείρησης, που δεν 
περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να αντιµετωπίζονται ως άµεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. 
Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτηµα Α. 

Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεµένη επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένων των σχέσεων µέσω άλλων συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων), πρέπει να συµπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και να γίνεται απλή άθροιση των λογαριασµών 
όλων των συνδεδεµένων επιχειρήσεων συµπληρώνοντας τον πίνακα Β(2) παρακάτω. 

(!) Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2. 



C 118/14 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2003   

Πίνακας Β(2) 
 

Επιχείρηση αριθ.:  Αριθµός εργαζοµένων (ΕΜΕ)  Κύκλος εργασιών (**)  Σύνολο ισολογισµού (**)  

!.(*)     
2. (*)     
3. Π     
4. (*)     
5. Η     

Σύνολο     

Ι*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση. 
(**)  σε χιλιάδες ευρώ. 

Τα στοιχεία της γραµµής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να µεταφέρονται στη γραµµή 3 (σχετικά µε τις 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήµατος της δήλωσης. 
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∆ΕΛΤΊΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

(µόνο για τη συνδεδεµένη επιχείρηση που δεν περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης στον πίνακα Β) 

1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: ................................................................................................................ 

∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας: ............................................................................................................... 

Αριθ. µητρώου ή ΦΠΑ (ι): ....................................................................................................................... 

Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2): ............................................. 

2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης 

Περίοδος αναφοράς: 
 

 Αριθµός εργαζοµένων (ΕΜΕ)  Κύκλος εργασιών (*)  Σύνολο ισολογισµού (*)  

Σύνολο     

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτήµατος Β. 

Σηµαντική σηµείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχείρηση 
προκύπτουν από τους λογαριασµούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιηµένους 
λογαριασµούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ' αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόµενων συνεργαζό-
µενων επιχειρήσεων µε τις εν λόγω συνδεδεµένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της 
αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης (3). 

Παρόµοιες συνεργαζόµενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιµετωπίζονται ως άµεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρη-
σης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτηµα Α. 

(!) Να  προσδιοριστεί  από  τα  κράτη  µέλη  σύµφωνα  µε  τις  ανάγκες  τους . 
(2) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 
(3) Ακόµη και εάν τα στοιχεία σχετικά µε µία επιχείρηση  περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους  λογαριασµούς σε ποσοστό 

χαµηλότερο  από  εκείνο  που  ορίζεται  στο  άρθρο  6 παράγραφος  2, πρέπα  παρόλα  αυτά  να  εφαρµόζεται  το  ποσοστό  που  
ορίζεται  στο  εν  λόγω  άρθρο  (ορισµός ,  άρθρο  6 παράγραφος  3 εδάφιο  2) . 


