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Σημείωση, σχετικά με το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ»:

• Το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ»
παρέχει απλώς τις γενικές κατευθύνσεις σύνταξης μελέτης
και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, είναι δυνατόν να
απαιτούνται προσαρμογές, ανάλογα του είδους
επένδυσης.

• Οι τυχόν αναφορές του «Υποδείγματος» σε παλαιότερους
αναπτυξιακούς νόμους, πρέπει να προσαρμόζονται στον
εκάστοτε ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο.

• Οι αναφερόμενες «δρχ» να αντικατασταθούν με «6» .
• Το εικονιζόμενο σε μορφή pdf αρχείο είναι το αντίστοιχο

του Υποδείγματος που είχε επιμεληθεί η ΕΤΒΑ, για
λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.



Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των επενδυτών, η ηλικία τους, η εμπειρία τους στον κλάδο, οι παράλληλες δραστη-
ριότητες ή συμμετοχή τους οε άλλες επιχειρήσεις και η οικονομική τους επιφάνεια (επισυνάπτονται βιογραφικά ση-
μειώματα).

Σημειώνεται ότι:
α) Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι ήδη λειτουργούσα επιχείρηση, θα συμπληρωθεί και το έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕ1ΤΟΥΡΓΟΥΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ».

β) Εάν η επένδυση πρόκειται να πραγματοποιηθεί από εταιρεία που ήδη έχει ουοταθεί ή θα συσταθεί, να αναφερθούν
και η νομική μορφή, η έδρα, ο σκοπός, το ύψος του εταιρικού - μετοχικού κεφαλαίου, η μετοχική σύνθεση, το
Διοικητικό Συμβούλιο κ.λπ.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία:

1.1. Σκοπιμότητα επένδυσης (αύξηση δυναμικότητας, εκσυγχρονισμός, καθετοποίηση, μείωση κόστους, αύξη-
ση παραγωγικότητας, παραγωγή νέων προϊόντων, εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος κ.λ,π.).

1.2. Περιγραφή προϊόντων που θα παραχθούν.

1.3. Συνοπτική παρουσίαση τεχνικών στοιχείων του προγράμματος: δυναμικότητα, κλιμάκωση παραγωγής μέχρι
την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικότητας, εγκαταστάσεις, διάρκεια κατασκευαστικής περιόδου, τεχνικές
συνεργασίες κ.λ.π. αξιολόγηση τεχνολογίας, ενεργειακές επιπτώσεις, παραγωγικότητα νέας μονάδας.

1.4. Απασχόληση: Νέες θέσεις εργασίας, βάρδιες, κόστος επένδυσης ανά δημιουργούμενη νέα θέση εργασίας.

1.5. Τόπος εγκατάστασης νέας μονάδας. Υποδομή περιοχής. Λόγοι επιλογής του τόπου. Περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις (υψηλής, μέσης, χαμηλής όχλησης).

1.6. Πρώτες ύλες: Ποσοστό χρησιμοποίησης εγχωρίων πρώτων και βοηθητικών υλών και συμμετοχή τους στο
κόστος παραγωγής. Διαχρονική κλιμάκωση αξιοποίησης εγχώριων πρώτων υλών, για τα 5 πρώτα χρόνια λει-
τουργίας της μονάδας.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1. Παραγωγική διαδικασία (υπάρχουσα και προβλεπόμενη)

— Αναλυτικός προσδιορισμός της συνολικής δυναμικότητας, στη μονάδα του χρόνου.
— Τεχνικά χαρακτηριστικά πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων.
— Περιγραφή.
— Διάγραμμα παραγωγικής ροής.
— Προσδιορισμός του αριθμού των θέσεων εργασίας και του αριθμού των απασχολούμενων, καθώς και κλι-

μάκωση της απασχόλησης μέχρι την πλήρη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας:
(α) Καθορισμός της παραγωγικής δομής (περιγραφή υποσυστημάτων παραγωγής, βαθμός αυτοματισμού).

(β) Καθορισμός του είδους εργασίας στα διάφορα υποσυστήματα (χρόνοι επεξεργασίας και απασχόλησης



σε κάθε υποσύστημα παραγωγής, ημέρες λειτουργίας ανά έτος).
- Χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας και κατανάλωση στη ν υπάρχουσα και στην προβλεπόμενη μονάδα.

2.2. Εξοπλισμός συστήματος παραγωγής.
Υπάρχοντα μηχανήματα και υπάρχων Εξοπλισμός.
Υποβάλλεται πίνακας σαν το συνημμένο υπόδειγμα (Πίνακας 1)

Νέα μηχανήματα και νέος λοιπός εξοπλισμός.
Υποβάλλεται πίνακας σαν το συνημμένο υπόδειγμα (Πίνακας II) μαζί με τις προσφορές (προτιμολόγια, τεχνική
περιγραφή και prospectus) για κάθε μηχάνημα, καθώς και για τον εξοπλισμό.
Επίσης για τα κυριότερα μηχανήματα, υποβάλλονται τα συγκριτικά στοιχεία που οδήγησαν στη ν επιλογή τους
(π,χ. προσφορές άλλων ομοειδών μηχανημάτων, τεχνική αξιολόγηση κ.λπ.).

2.3. Δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων
Υποβάλλονται προϋπολογισμοί για: Μεταφορικά, ασφάλιστρα, εκτελωνισμό, αμοιβές αλλοδαπών και Ελλήνων
τεχνικών, τεχνογνωσία (know-how) κ.λπ.

2.4. Εγκαταστάσεις,
α) Υπάρχουσες
Περιγραφή των υπαρχουσών εγκαταστάσεων

β) Προβλεπόμενες
Τεχνική περιγραφή, σχέδια και προϋπολογισμός για κάθε εγκατάσταση:
Ηλεκτρολογική, υδραυλική, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, θέρμανση - κλιματισμός, πεπιεσμένος
αέρας, δίκτυα καυσίμων (πετρέλαιο, προπάνιο κ.λπ.), αντικεραυνική προστασία, λοιπές.

2.5. Λοιπός εξοπλισμός
Τεχνική περιγραφή - προσφορές (Η/Υ, εξοπλισμός αίθουσας Α ' βοηθειών, εξοπλισμός εργαστηρίου κ.λπ.).

2.6. Σχέδια διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού (υπάρχων και προβλεπόμενος) καθώς και των θέσεων εργασίας
της μονάδας (lay-out) υπό κλίμακα, με αρίθμηση των μηχανημάτων.

2.7. Μεταφορικά μέσα
Περιγραφή - προσφορές.

2.8. Έργα οικοδομικά'και υποδομής
α) Οικόπεδο

— Τοπογραφικό διάγραμμα
— Περιγραφή (θέση, εμβαδόν, κλίση, όμορες ιδιοκτησίες, ειδικά χαρακτηριστικά).
— Απόσταση από το οδικό δίκτυο και απαιτούμενη δαπάνη για την σύνδεση.

Προϋπολογισμός.
— Λοιπά (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, τηλεφωνική σύνδεση κ.λπ.)

Προϋπολογισμός.
— Αξία οικοπέδου (δρχ./μ2)

β) Κτηριακά - Έργα περιβάλλοντος χώρου - Έργα υποδομής
β.1. Υπάρχοντα κτήρια

— Χρήση
— Περιγραφή (εμβαδόν, όγκος, όροφοι, είδος κατασκευής, ηλικία, σειρά απλών αρχιτεκτονικών σχε-

δίων)
— Αναπόσβεστη Λογιστική Αξία και εκτίμηση τρέχουσας αξίας

β.2. Νέα κτήρια ή επεκτάσεις των υπαρχόντων - Περιβάλλων χώρος - Έργα υποδομής
— Έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου.
— Προσδιορισμός κτηρίων.
— Περιγραφή (όγκος, όροφοι).
— Διάγραμμα κάλυψης του οικοπέδου.
— Επιφάνεια του κτηρίου (μικτή - καθαρή).
— Επιφάνεια για κάθε όροφο.
— Τεχνική περιγραφή όλων των έργων (τρόπος κατασκευής, υλικά κ.λπ.).
— Προμετρήσεις και προϋπολογισμοί κατά κατηγορία δαπανών, όλων των έργων.
— Σειρά των βασικών αρχιτεκτονικών σχεδίων.

3. ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

3.1. Παρατίθεται ανάλυση του κόστους της επένδυσης, όπως ο Πίνακας III.

3.2. Παρατίθεται ανάλυση του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης, όπως ο Πίνακας IV. Αναφέρονται οι πη-
γές από τις οποίες θα αντληθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής.

3.3. Παρατίθεται πίνακας προσδιορισμού του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης και του τρόπου χρηματοδότησης αυ-
τού, όπως ο Πίνακας V.



Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

Αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία:
1. Διάρθρωση εγχώριου κλάδου (υφιστάμενες μονάδες, δυναμικότητα, απασχολούμενη δυναμικότητα, οικονο-

μικό μέγεθος μονάδων κλάδου, γεωγραφική κατανομή, τεχνολογικό επίπεδο).

2. Εγχώρια παραγωγή - εισαγωγές - εξαγωγές - φαινόμενη κατανάλωση.

3. Κατά περίπτωση (δηλ. εάν απαιτείται από το είδος της επένδυσης) αναφέρονται στοιχεία της Ε.Ο.Κ. και της
διεθνούς αγοράς (παραγωγή, κατανάλωση, εμπόριο, εγκαταστημένη δυναμικότητα, βαθμός απασχόλησης εγ-
κατεστημένης δυναμικότητας).

4. Κυριότεροι παραγωγοί - ανταγωνισμός (ανταγωνιστικές εταιρείες - ανταγωνιστικά προϊόντα) πανελλαδικά αλ-
λά και σε επίπεδο νομού. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα εξεταζόμενης μονάδας.

5. Τιμές (εσωτερικού - εξωτερικού). Υφιστάμενο και μελλοντικό δασμολογικό καθεστώς (τρίτων χωρών και
Ε.Ο.Κ.).

6. Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης. Προοπτικές εγχώριας - κοινοτικής - διεθνούς ζήτησης. Προοπτικές
διείσδυσης εξεταζόμενης μονάδας στην εγχώρια και διεθνή αγορά (μερίδιο αγοράς).

7. Συνθήκες αγοράς πρώτων υλών (επάρκεια, προβλήματα κ.λπ.).

8. Προγραμματιζόμενες επενδύσεις στον κλάδο.

9. Θέση του κλάδου στην οικονομία. Συμβολή στο ΑΕΠ και στην απασχόληση.

10. Θέση επιχείρησης στον κλάδο πριν και μετά την επένδυση.

Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

Παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία προβλέψεων για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας της μονάδας (σε σταθερές τιμές
του πρώτου έτους λειτουργίας).

Αναφέρονται οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι προβλέψεις, οι οποίες πρέπει να αιτιολογούνται πειστικά.

Αναφορικά με τις ενισχύσεις του Ν. 1892/90 λαμβάνονται υποθετικά ποσοστά επιχορήγησης ή και επιδότησης
επιτοκίου, όπως προκύπτουν από τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους των ενισχύσεων που ισχύουν κάθε φορά.
Ανάλογα στοιχεία παρατίθενται για επιχορηγήσεις από άλλες πηγές (FEOGA, ΜΟΠ κ.λπ.). Με βάση τις προηγούμενες
παραδοχές συμπληρώνονται τα υποδείγματα πινάκων VI-X).

Σημειώνεται ότι οι λειτουργούσες μονάδες θα δώσουν στοιχεία συνολικά για όλη τη δραστηριότητα, όπως προβλέ-
πεται να διαμορφωθεί μετά την υλοποίηση της επένδυσης.

Παράλληλα θα πρέπει να συμπληρώσουν και τον Πίνακα XII, στον οποίο θα αναφέρονται οι πρόσθετες χρηματικές
ροές (εισροές - εκροές) που προκύπτουν από την πραγματοποίηση της επένδυσης, δηλαδή οι χρηματικές ροές που
αφορούν μόνο στην εξεταζόμενη επένδυση.



ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΥΠΑΡΧΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΑΥΞΩΝ
ΑΡΙΘ.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ - ΕΤΟΣ

ΚATΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΣ ΚΕΥΗΣ.

ΧΩΡΑ
ΠΡΟΕΑΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΣΧΥΣ
HP ή
KW

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΒΑΡΟΣ
ΧΛΓ.

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΔΙ ΑΣΤΑ-

ΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΟΣΒ.
ΑΞΙΑ



ΠΙΝΑΚΑΣ II

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ'

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ -

ΕΤΟΣ
Κ AT ΑΣ Κ ΕΥ Η Σ

ΟΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΣ ΚΕΥΗΣ.

ΧΩΡΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.
ΑΝΤΙΠΡ/ΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΣΧΥΣ
ΚΡή
KW

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΒΑΡΟΣ
ΧΛΓ.

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΔΙΑΣΤΑ-

ΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΖΩΗΣ

ΑΞΙΑ
ΣΕ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

(1) Στις περιπτώσεις επενδύσεων συνεταιρισμών, θα υποβληθούν όσα είναι γνωστά στη φάοη κατάρτισης της προμελέτης (προδιαγραφές
μηχανημάτων κ.λπ.). Τα ακριβή στοιχεία του Πίνακα αυτού θα υποβληθούν μετά την κατακύρωση της προμήθειας του εξοπλισμού.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Στοιχείο κόστους σε
σημερινές τιμές

Οικόπεδο (το απαραίτητο για
τις ανάγκες της μονάδας)

Κτηριακές εγκαταστάσεις

Μηχανήματα (καινούργια)

Μεταφορά και εγκατάσταση
μηχανημάτων

Ειδικές εγκαταστάσεις

Λοιπός εξοπλισμός

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Μεταφορικά μέσα και
ειδικά οχήματα

Αγορά Τεχνολογίας ™

Λοιπές δαπάνες (ανάλυση) (3)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Προλειτουργικές δαπάνες |4)

Μηχανήματα μεταχειρισμένα !5i

Προβλεπόμενες αυξήσεις
κόστους έργου από ανατιμήσεις Ι6)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(για χρήση μόνο των Τραπεζών)

ΚΟΣΤΟΣ

ΕΓΧΩΡΙΟ
ΣΥΝΑΛΛΑΓ-

ΜΑΤΙΚΟ"1 ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1ο

ΕΞΑΜ.
2ο

ΕΞΑΜ.
3ο

ΕΞΑΜ.
4ο

ΕΞΑΜ.
5ο

ΕΞΑΜ.

(2) Δεν ουνυπολονίζεται η αγορά τεχνολογίας από τους φορείς της επένδυσης, αλλά μόνο από τρίτους. Θα γίνεται πλήρης
προσδιορισμός, αιτιολόγηση και θα συνοδεύεται από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία (τυχόν συμβάσεις, προσυμφωνίες κ.λπ.)

(3) Θα γίνεται αναλυτική καταγραφή - προϋπολογισμός μόνο των δαπανών εκείνων που από τη φύση τους δεν μπορούν να ταξινομηθούν
σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες.

(4) Να αναφέρονται αναλυτικά
(4) (5), (6): Δεν χρηματοδοτούνται από τον Ν. 1262/1982



ΠΙΝΑΚΑΣ IV

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Σε χιλ. δρχ. _ _ _ —

α. Ίδια συμμετοχή

1. Οικόπεδο

2. Μετρητά

3. Φορολογηθέντα αποθεματικά

4. Κεφάλαια εξωτερικού του Ν.Δ. 2687/1958

β. Ξένα μακροπρόθεσμα κεφάλαια

1. Δάνεια Τραπεζών (1'

2. Πιστώοεις χρηματοδοτικών οργανισμών

3. Ομολογιακό δάνειο

4. Δάνεια εξωτερικού

γ. Επιχορήγηση Ν. 1892/1990

ή

Λοιπές επιχορηγήσεις (FEOGA, (ί.λπ.)

ΣΥΝΟΛΟ < 2 '

Πιστώσεις προμηθευτών παγίων (31

ΣΥΝΟΛΟ

(1) Να αναφερθεί ο τρόπος εξυπηρέτησης των τόκων της κατασκευαστικής περιόδου.
(2) Να συμφωνεί με το ούνολο του Πίνακα III.
(3) Δεν γίνονται αποδεκτές από το Ν. 1262/1982 ως μορφή μακροπρόθεομου δανεισμού. Για χρήση μόνο των Τραπεζών.



ΠΙΝΑΚΑΣ V

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1ο 2ο 3ο 4ο 5ο

Δεσμεύσεις για

(1) Αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλών

(2) Αποθέματα ημιετοίμων

(3) Αποθέματα ετοίμων

(4) Πιστώσεις προς πελατεία
(ανοικτός λογαριασμός & γραμμάτια)

(5) Αναγκαία διαθέσιμα

— Μείον Πιστώσεις Προμήθειας
πρώτων κ.λπ. υλών

— Αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης

Τρόπος χρηματοδότησης

Ιδια Κεφάλαια

α. Αυτοχρηματοδότηση
β. Νέες εισφορές φορέα επένδυσης

Ξένα Κεφάλαια

α. Μεσοπρόθεσμα
β. Βραχυπρόθεσμα

Διευκρινήσεις:

α. Απαιτούμενος χρόνος προμήθειας πρώτων και βοηθητικών υλών και υλικών εσωτερικού - εξωτερικού.

β. Όροι προμήθειας τους: Μετρητοίς %
Επί πιστώσει %
Διάρκεια πιστώσεως:

γ. Χρόνος παραμονής της α' ύλης στην παραγωγική διαδικασία:

δ. Όροι διενέργειας των πωλήσεων:
Μετρητοίς: %
Ανοκτός λογ/σμός: % διάρκεια:
Με γραμμάτια: % διάρκεια:
Χρόνος που μεσολαβεί από την πώληση
μέχρι τον διακανονισμό:



ΠΙΝΑΚΑΣ VI

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΧΩΡΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΚΛΑΣΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1ο 2ο 3ο 4ο 5ο



ΠΙΝΑΚΑΣ VII

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Μονάδα
μέτρησης

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1ο 2ο 3ο 4ο 5ο



ΠΙΝΑΚΑΣ VIII

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Καθαρές πωλήσεις προϊόντων

α. Πωλήσεις προς το εσωτερικό
(κατά προϊόν ή ομάδα προϊόντων)

ΣΥΝΟΛΟ

β. Πωλήσεις προς το εξωτερικό
(κατά προϊόν ή ομάδα προϊόντων)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΣ

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο



ΠΙΝΑΚΑΣ IX

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ

— Πρώτες ύλες.

— Βοηθητικά υλικά παραγωγής.

— Υλικά συσκευασίας.

— Ημερομίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού
με το σύνολο των επιβαρύνσεων τους.

— Μισθοί υπαλλήλων εργοστασίου με το
σύνολο των επιβαρύνσεων τους.

— Έξοδα κίνησης - λειτουργίας εργοστασίου
(καύσιμα, ηλεκτρ. ενέργεια, βιομηχ. νερό
κ.λπ.).

— Έξοδα συντήρησης.

— Εργασίες από τρίτους facon

— Λοιπές δαπάνες παραγωγής (με ανάλυση
των κυριώτερων κονδυλίων απαραίτητα).

— ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ.

1ο 2ο 3ο 4ο 5ο



ΠΙΝΑΚΑΣ Χ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Σ ε χιλ. δρχ.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(μεταφέρεται από τον Πίνακα VII)

Μείον:
Κόοτος πωληθέντων
(μεταφέρεται από τον πίνακα IX}

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Μείον:

— ' Εξοδα Διοίκησης :1:

-Έξοδα διάθεοης.
— Φόροι & τέλη (εκτός φόρου

εισοδήματος).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (α)

— Επιδοτήσεις εξαγωγών
— Πιστωτικοί τόκοι
— Διάφορα έσοδα

ΣΥΝΟΛΟ

Μείον: Σ υναλλαγματικές διαφορές
Λοιπές δαπάνες

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ &
ΦΟΡΩΝ (α+β)

Μείον: — τόκος Μακροπρόθεσμων δανείων.
— τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων,

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ
Αποσβέσεις (συνολικές).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Μείον:
Φόρος εισοδήματος μη διανεμόμενων κερδών

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ.
— Μέρισμα (μικτό).
— Αμοιβές Δ. Σ.
— Αποθεματικά και αδιάθετα κέρδη.
— Λοιπά.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

10 2ο 3ο 4ο 5ο

Περιλαμβάνονται και αμοιβές Διοικητικού προσωπικού.



ΠΙΝΑΚΑΣ XI

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Α. ΕΙΣΡΟΕΣ

1. Κέρδη προ αποσβέοεων.
2. Εισφορά μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου.
3. Μακροπρόθεσμα επενδυτικά δάνεια (1).
4. Πιστώσεις προμηθευτών παγίων.
5. Ενισχύσεις Δημοσίου.
6. Πώληση παγίων.
7. Λοιπές πηγές.

ΣΥΝΟΛΟ Α

Β. ΕΚΡΟΕΣ

1. Δαπάνες επένδυσης.
2. Δαπάνες προλειτουργικές.
3. Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου '2|.
4. Συνήθεις ετήσιες επενδύσεις.
5. Χρεωλύσια υφιστάμενων μακροπρόθεσμων

δανείων.
6. Χρεωλύσια νέων επενδυτικών δανείων.
7. Εξυπηρέτηση πιστώσεων προμηθευτών.
8. Φόροι εισοδήματος.
9. Μερίσματα.

10. Λοιπές εκροές.

ΣΥΝΟΛΟ Β

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ:
ΔΙΑΦΟΡΑ (Α-Β)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1ο 2ο 3ο 4ο 5ο

(1) Συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι κατασκευαστικής περιόδου εάν πρόκειται να κεφαλαιοποιηθούν.
(2) Συμπληρώνεται στην περίπτωση που δεν έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα αποτελεσμάτων.



ΠΙΝΑΚΑΣ XII

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ'

Δαπάνες επένδυσης.

Δαπάνες κεφαλαίου κίνησης.

Έσοδα πωλήσεων κ.λπ. έσοδα.

Λειτουργικό κόστος.
(Συνολικά. Περιλαμβάνονται δαπάνες
παραγωγής, διοίκησης, διάθεσης.
Δεν περιλαμβάνονται αποσβέσεις και
χρηματοοικονομικά).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

-2 -1 0

ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1 2 3 4 5

(1) Δεν περιλαμβάνοντα; ταμειακές ροές από τη συνέχιση λειτουργίας υφισταμένων επιχειρήοεων.



ΠΙΝΑΚΑΣ XIII

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ κ.λπ. ΕΣΟΔΑ (α)11'

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ

— Δαπάνες πρώτων και βοηθητικών υλών.
- Καύσιμα, ενέργεια, νερό.

— Υλικά συσκευασίας, ανταλλακτικά.
- Έξοδα διαφήμισης, ασφάλιστρα, κ.λπ.
- Τηλεφωνικά, ταχυδρομικά, δημοτικά τέλη.
- Εξοδα παραγωγής facon.
- Λοιπές υπηρεοίες τρίτων.

ΣΥΝΟΛΟ (β)

Προστιθέμενη αξία (α-β)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

— Μιοθοί, ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές.
— Αποσβέσεις.

- Μερίσματα.
— Μη διανεμόμενα κέρδη.

- Φόροι εισοδήματος.
— Τόκοι δανείων.

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Ποοοστό στις πωλήσεις

1ο 2ο 3ο 4ο 5ο



ΠΙΝΑΚΑΣ XIV
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

α. Συναλλαγματική ωφέλεια

1. Εξαγωγές.
2. Υποκατάσταοη εισαγωγών.
3. Εξαγωγή τεχνολογίας.

ΣΥΝΟΛΟ

β. Συναλλαγματικό κόστος.

1. Τόκοι δανείων οε συνάλλαγμα.
2. Χρεωλύσιο δανείων σε συνάλλαγμα.
3. Αμοιβή ξένου κεφαλαίου (εξαγωγή κερδών).
4. Εξυπηρέτηση ξένου κεφαλαίου.
5. Εισαγωγή α' υλών.
6. Εισαγωγές βοηθητικών υλικών λειτουργίας, ανταλλακτικών,

εξαρτημάτων κ.λπ.
7. Μισθοί ξένου προσωπικού (εξαγωγικό μέρος).
8. Εμμεσο συναλ/κό κόστος εγχώριων υλικών

(import content).
9. Εισαγωγή τεχνολογίας (royalties, know-how

κ.λπ.).

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙ ΝΑΚΑΣ XV

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

α. Συναλλαγματική ωφέλεια

1. Εισροή κεφαλαίων
α. οε αυτούσιο συνάλλαγμα
β. σε μηχανήματα

Συναλλαγματικό κόστος

1. Εισαγόμενα μηχανήματα.
2. Αοιπός εισαγόμενος εξοπλισμός,

ανταλλακτικά, εργαλεία κ.λπ.
3. Engineering (εισαγωγή τεχνολογίας για

την κατασκευαστική περίοδο).

(1) Δεν περιλαμβάνονται επιπτώσεις από τη ουνέχιση της λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας.



ΣΤΟΙΧΕ1Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα που τη ρουν βιβλία Γ' και Δ ' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. πρέ-
πει να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α ' και Β' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., συμπληρώνουν τους πίνακες εκείνους για τους
οποίους υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Επισημαίνεται όμως ότι θα πρέπει να δοθεί πλήρης εικόνα της οικονομικής τους κατάστασης (συμπλήρωση των πι-
νάκων ισολογισμού, με εξωλογιστικά στοιχεία).
Όπου υπάρχουν ιδιαιτερότητες, π.χ. σε ορισμένες δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, θα πρέπει να γίνονται οι
αναγκαίες προσαρμογές των παρατιθέμενων στοιχείων κατά την κρίση του επενδυτή.



ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΌΙΧΕ1Α

1. Νομική μορφή, διεύθυνση και έδρα επιχείρησης και καταστατικός σκοπός, διάρκεια (επισυνάπτεται καταστα-
τικό της εταιρείας με τις τυχόν τροποποιήσεις).

2. Ονομαστική κατάσταση των κυριότερων μετόχων ή εταίρων, αριθμός μετοχών και ποσοστό συμμετοχής:

Μέτοχοι ή Εταίροι Αριθμός μετοχών Κεφάλαιο Ποσοστό
(Ονοματεπώνυμο) ή μεριδίων ( € .) συμμετοχής

Λοιποί μέτοχοι ή εταίροι

ΣΥΝΟΛΟ

3. Σύνθεοη Διοικητικού Συμβουλίου:

Ονοματεπώνυμο Ηλικία Επάγγελμα Ιδιότητα μέλους

4. Διευθυντές ή Διαχειριστές - Τμήμα, που προΐστανται:

5. Σύντομο ιστορικό της επιχείρησης (έτος ίδρυσης, όνομα ιδρυτού, τυχόν μεταβολές, αντικείμενο εργασιών
κ.λπ.)

6. Σε ποιες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχει η εταιρεία ή ατομικά οι μέτοχοι"1

Επωνυμία Επιχείρησης Αριθμός μετοχών Αξία μετοχών n
ή μεριδίων η μεριδίων συμμέτοχης

-— στο κεφαλαίο

(1) Αν η συμμετοχή υπερβαίνει το 20%, να επισυναφθούν οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί των εταιρειών και ο\ λογαριασμοί εκμεταλλεύσεως τους.



7. Παραγόμενα προϊόντα:

8. Μέσος όρος ατόμωνφ που απασχολήθηκαν την τελευταία 3ετία:

19 19 19

Διοικητικό προσωπικό . .

Τεχνικό προσωπικό . . ,

Ειδικευμένοι εργάτες . . .

Λοιπό προσωπικό . . . .

ΣΥΝΟΛΟ

Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Τόπος εγκατάστασης εργοστασίου/(ων) και αποθηκών

2. Εργοστάσιο ιδιόκτητο Ι ' μισθωμένο Ι Ι (μίσθωμα που καταβάλλεται € ./έτος

3. Καλυμμένη με κτήρια επιφάνεια (μ2) και όγκος κτηρίων (μ3). .

4. Έκταση γηπέδων _

5. "Ετος ανέγερσης κυριότερων κτηρίων

6. Εγκατεστημένη ισχύς (KW)

7. Κυριότερα μηχανήματα Κατασκευαστής Οίκος Έτος εγκαταστάσεων
κατά παραγωγικό τμήμα

8. Εμπράγματα βάρη

«Υπέρ ου το βάρος» Σειρά Ποσό

9. Ετήσια παραγωγική ικανότητα κυριότερων τμημάτων, με βάση 8ωρη ημερήσια απασχόληση, την τελευταία
3ετία:

19 19 19
Βάρδιες: . ._ . _

10. Συνηθισμένος αριθμός φυλάκων (οκταώρων) την τελευταία 3ετία και βαθμός απασχόλησης:

19 19 19
Βαθμός απασχόλησης: __ . . . .

(2) Σε περίπτωση εποχιακής λειτουργίας της μονάδας, να αναφερθούν ο αριθμός των απασχολουμένων και η διάρκεια απασχόλησης τους.



Σύντομο τεχνικό υπόμνημα της παραγωγικής διαδικασίας (ροή, διάρκεια, γενική κατάσταση εξοπλισμού,
τεχνολογικό επίπεδο, τυχόν προβλήματα παραγωγικών εγκαταστάσεων, τεχνικές συνεργασίες με οίκους του
εξωτερικού, βαθμός όχλησης κ.λπ.).



Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΥΛΕΣ
ΧΩΡΕΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΔΑΣΜΟΛ.

ΚΛΑΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓ.

ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ % ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΔΙΑΡΚ. ΠΙΣΤΩΣΗΣ

2. ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
(ποσότητα - συνολικό κόστος σε χιλ. € .)

ΥΛΕΣ

ΣΥΝΟΑΟ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

19

ποσότητα κόστος

19

ποσότητα κόστος

19

ποσότητα κόστος

3. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
(κόστος μέχρι την αποθήκη)

Αγορές εσωτερικού (χιλ. € .)

Αγορές εξωτερικού (χιλ. € .)

ΣΥΝΟΛΟ

19 19 19

4, ΧΡΟΝΟΣ που μεσολαβεί από την ημερομηνία αναθέσεως της παραγγελίας μέχρι την παραλαβή των βασικών
πρώτων υλών (σε ημέρες):



5. α. ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΑΣ ΣΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΑΩΝ

Επωνυμία Διεύθυνση Ποσά αγορών (σε χιλ. € .)

19 19 19

β. ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΑΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΣΤΕ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επωνυμία Διεύθυνση Ποσά αγορών (σε χιλ. € .)

19 19 19

6. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΩΑΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ
(κατά προϊόν ή σε ομάδες ομοειδών προϊόντων)

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

α. Στο ίδιο εργοστάσιο.
β. Σε εργοστάσιο τρίτων.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

α. Πωλήσεις στο εσωτερικό.
β. Πωλήσεις στο εξωτερικό.
γ. Ιδιοχρησιμοποίηση.
δ. Φύρες κ.λπ.

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
19 19 19



7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(την τελευταία τετραετία)

(ΚΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ)
ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΣΕ
ΕΚΑΤ. € .)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

19

Ποσότητα Αξία

19

Ποσότητα Αξία

19

Ποσότητα Αξία

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
(Ποσά σε χιλ. € .)

Πρώτες ύλες.

Βοηθητικά υλικά παραγωγής.

Ημερομίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού, με
το σύνολο των επιβαρύνσεων τους.

Μισθοί υπαλλήλων εργοστασίου, με το
σύνολο των επιβαρύνσεων τους.

Εξοδα κίνησης λειτουργίας εργοστασίου
(καύσιμα, ηλεκτρ. ενέργεια, βιομ. νερό).

Έξοδα συντήρησης.

Εργασίες από τρίτους facon.

Λοιπές δαπάνες παραγωγής (με ανάλυση των
κυριότερων κονδυλίων, απαραίτητα).

Σύνολσ ειδών παραγωγής.

Μείον τυχόν ποσό, που μεταφέρθηκε στα
πάγια ή σε άλλους λογαριασμούς'".

Υπόλοιπο
— Ημιέτοιμα προϊόντα αρχής χρήσεως.
— Ημιέτοιμα προϊόντα τέλους χρήσεως.
— Κόστος παραχθέντων προϊόντων.
— ' Ετοιμα προϊόντα αρχής χρήσεως.
— ' Ετοιμα προϊόντα τέλους χρήσεως.

Κόστος πωληθέντων προϊόντων.

19 19 19

Ί) Να δοθούν αναλυτικά οι λογαριασμοί στους οποίους μεταφέρθηκαν.



9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(Ποσά οε χιλ. € .)

ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

α. Πωλήσεις προς το εσωτερικό
(κατά προϊόν και ομάδα προϊόντων).

ΣΥΝΟΛΟ

β. Πωλήσεις προς το εξωτερικό
(κατά προϊόν και ομάδα προϊόντων).

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο πωλήσεων προϊόντων (α+β)

Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

19 19 19

10. ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(αναφέροντας: Δίκτυο διανομής εσωτερικού - εξωτερικού, εμπορικές συνεργασίες με οίκους του
εξωτερικού, αριθμός πελατών, γεωγραφική κατανομή πωλήσεων, γενικά προβλήματα πωλήσεων).



11. ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ.

α. Ποσοστό πωλήσεων τοις μετρητοίς: - . . -

β. Ποσοστό πωλήσεων με πίστωση: . _ . .

γ. Διάρκεια χορηγούμενων πιστώσεων: . .

δ. Να επισυναφθούν τιμοκατάλογοι και prospectus των προϊόντων σας

12. ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
α. Με άνοιγμα ανέκλητης ενέγγυας πίστωσης και για ποιο ποσοστό της σχετικής παραγγελίας

β. Εναντι φορτωτικών εγγράφων και για ποιο επίσης ποσοστό .-

γ. Με προθεσμία και για πόση διάρκεια . . .

δ. Ποιες οι κυριότερες χώρες πραγματοποίησης των εξαγωγών σας και ποιο το ύψος των πωλήσεων στις
χώρες αυτές τα τελευταία τρία χρόνια - . . .

χώρα Αξ'ια εξαγωγών F.O.B.
(ή όπως άλλως τηρούνται)

ε. Ποιοι οι σπουδαιότεροι πελάτες σας και τι τζίρο πραγματοποίησαν τα τρία τελευταία χρόνια

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΑΗΣΕΙΣ
{σε χιλ. € .)

στ. Αν πραγματοποιούνται πωλήσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις, να μας δοθεί κατά επιχείρηση το ετήσιο
ύψος τους τα τρία τελευταία χρόνια



13. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
των τριών τελευταίων ετών (σε χιλ. € .)

Σύνολο κύκλου εργαοιών
(μεταφέρεται από το ερώτημα 8)

Μείον κόστος πωληθέντων
(μεταφέρεται από το ερώτημα 8)

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Μείον:
-'Εξοδα Διοίκησης(1>

— Έξοδα διάθεσης
— Φόροι και Τέλη (εκτός φόρου εισοδήματος)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (α)

Επιδοτήσεις εξαγωγών:
Πιστωτικοί τόκοι:
Διάφορα έξοδα:

ΣΥΝΟΛΟ
Μείον: Σ υναλλαγματικές διαφορές

Λοιπές δαπάνες

ΣΥΝΟΛΟ (β)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, ΦΟΡΩΝ
(α+β)
Μείον: — τόκοι Μακροπρόθεσμων δανείων

- τόκοι βραχυπροθέσμων δανείων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ
— Αποσβέσεις (συνολικές)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Μείον; — Φόρος εισοδήματος μη διανεμομένων

κερδών

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΔΙΑΟΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
— Μέρισμα (μικτό)
- Αμοιβές Δ.Σ.
- Αποθεματικά και αδιάθετα κέρδη

— Λοιπά

19 1-9 19

(1) Περιλαμβάνονται και αμοιβές Διοικητικού προσωπικού



14. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(των τεσσάρων τελευταίων ετών)

σε χιλ. € .

31.12.19. 31.12.19. 31.12.19.... 31.12.19

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΠΑΓΙΟ
α. Υλικά πάγια

Γήπεδα.
Κτήρια - Βιομηχανοστάσια.
Μηχανήματα - Εγκαταοτάσεις.
Έπιπλα και σκεύη.
Μεταφορικά μέσα.
Προκαταβολές παγίων.
Λοιπά.

β.

Μείον: Αποσβέσεις
Καθαρό Υλικό Πάγιο

ΣΥΝΟΛΟ (α)

Συμμετοχές & Μακροπρόθεσμες
Απαιτήσεις
Συμμετοχές.
Απαιτήσεις από Συγγενείς Επιχειρήσεις.
Απαιτήσεις από μετόχους.
Λοιπές απαιτήσεις.

ΣΥΝΟΛΟ

Άϋλα πάγια

Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης.
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, φήμη κ.λπ.
Μείον: Αποσβέσεις.
Καθαρή αξία αυλών παγίων (γ).

ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΓΙΟ (α+β+γ)

2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Αποθέματα
Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά.
Ημιέτοιμα προϊόντα.
Ετοιμα προϊόντα.
Εμπορεύματα.
Προκαταβολές για αγορά υλών & υλικών.
Λοιπά.

ΣΥΝΟΛΟ (α)

β. Απαιτήσεις

Πελάτες.
Πελάτες επισφαλείς.
Απαιτήσεις από συγγενείς εταιρείες.
Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο.
Γραμμάτια προεξοφληθέντα.
Γραμμάτια οε Τράπεζες.
Γραμμάτια σε καθυστέρηση.
Γραμμάτια συγγενών εταιρειών.
Χρεωστικοί λογ/σμοί προμηθευτών.
Χρεωστικοί λογ/σμοί εταίρων ή μετόχων.



(Από μεταφορά)

Χρεώγραφα.
Λοιποί χρεωστικοί λογ/σμοί(1ί.

γ. Διαθέσιμα
Ταμείο.
Τράπεζες (καταθέσεις).

ΣΥΝΟΛΟ (γ)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ (α+β+γ)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(ανάλυση σε βασικούς λογαριασμούς)

31.12.19. 31.12.19 31.12.19 31.12.19.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο.
Αποθεματικά.
Επιχορήγηση Δημοσίου.
Αποτελέσματα σε νέο (κέρδη - ζημιές).

ΣΥΝΟΛΟ (α)

2. ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
α. Μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια Τραπεζών.
Λοιπές υποχρεώσεις.

ΣΥΝΟΛΟ (β)

β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
(μέχρι ενός έτους)
Τράπεζες.
Δόσεις μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Προμηθευτές.
Γραμμάτια πληρωτέα: — Εσωτερικού.

— Εξωτερικού.
Οφειλές προς το Δημόσιο.
Οφειλές προς ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
Μερίσματα πληρωτέα.
Πιστωτικοί λσγ/σμοί μετόχων & εταίρων.
Λοιποί πιστωτικοί λογ/σμοί{υ.
Υποχρεώσεις προς συγγενείς επιχειρήσεις.

ΣΥΝΟΛΟ (γ)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α-β-γ)

3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(ανάλυση οε βασικούς λογ/σμούς)

(1) Επισυνάπτεται ανάλυση



ίο. ΜΙΝΑΛΥ2.Η ucptiAS,,!N zt Ι ΡΑΠΕΖΕΣ (βάσει του τελευταίου ισολογισμού)

Α ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ

Άληκτο κεφάλαιο
μεσομακροπρόθεσμο1'1.

Καθυστερήσεις
μεσομακροπρόθεσμες.

ΣΥΝΟΛΟ (α)

Β. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Βραχυπρόθεσμο
σε ανοικτό λογ/σμό.

Εναντι συναλλαγματικών.

Εξαγωγικά.

Ληξιπρόθεσμα.

Λοιπά.

ΣΥΝΟΛΟ

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ε Σ

€ . Συν/μα € . Συν/μα € . Συν/μα € . Συν/μα € .

— _

Συν/μα

(1) Επισυνάπτεται πίνακας εξυπηρετήσεων



16. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΚΑ
(βάσει του τελευταίου ισολογισμού)

ΠΟΣΟ Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1. ΔΗΜΟΣΙΟ

2. Ι.Κ.Α. κ.λπ. Ασφαλιστικά Ταμεία



ΠΙΝΑΚΑΣ

Παγίων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία
και τρόποι χρηματοδότησης τους


