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«Επωνυμία» (Αρ. Φακ. «...») 

Κωδικός Ενέργειας «...» («κατάσταση») 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΣ 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Περιθώριο Κέρδους Παρεχόμενων Υπηρεσιών 
 

1.1 Βάση Εξαγωγής Δείγματος 
 

1.1.1 Ονομασία Βάσης  

1.1.2 Ιδιοκτήτης Βάσης  

1.1.3 Έκδοση  

1.1.4 Περίοδος Αναφοράς 

Συμπληρώστε τα τρία έτη για τα οποία θα αντληθούν από τη βάση τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών του δείγματος. Θα 
πρέπει να ληφθούν τα τρία τελευταία έτη για τα οποία η βάση είναι πλήρως ενημερωμένη. 

 1
o
 έτος 2

o
 έτος 3

o
 έτος 

    

 

1.2 Περιθώριο κέρδους ανά Υπηρεσία 
 

1.2.1 Κατηγορία Υπηρεσίας  

1.2.1.1 Κωδικός NACE  

 

1.2.1.2 Κριτήρια επιλογής δείγματος επιχειρήσεων 

Καταρτίσετε τον πίνακα κριτηρίων αναζήτησης που θα εφαρμόσετε στη βάση για την εξαγωγή του δείγματος 
επιχειρήσεων βάσει του οποίου θα προσδιορισθεί το περιθώριο κέρδους 

α/α Κριτήριο Τιμή κριτηρίου Διευκρινίσεις - Σχόλια 

1 Τοποθεσία εταιρειών 
(Location) 

  

2 Κατηγορία εταιρειών βάσει 
μεγέθους εταιρειών  (category 
of companies by size) 

  

3 Κωδικός κύριας 
δραστηριότητας (Industry – 
NACE REV 2) 

  

4 Ανεξαρτησία (ownership 
data) 

  

5 Αριθμός θυγατρικών 
(ownership data) 

  

6 Κατάσταση εταιρειών (status)   

7 Έτος ίδρυση (year of 
incorporation) μέχρι και το 
έτος 

  

8 Διαθεσιμότητα οικονομικών 
στοιχείων (availability of 
accounts) 

  

9 Μορφή ισολογισμών (Type of 
accounts) 

  

10 Αποτελέσματα τα τρία έτη 
αναφοράς  (Financial data 
Key financial P/L before 
taxes) 

  

11 Κύκλος εργασιών τα τρία έτη 
αναφοράς (Financial data 
Key Financial – Oper. Rev. 
(Turnover)) 

  

12 Αριθμός εργαζομένων 
(number of employees ) τα 
τρία έτη αναφοράς 

  

13 Αποθέματα / Κύκλος 
εργασιών (Specific Ratios – 
Inventory/Oper. Rev. 
(Turnover)) 
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1.2.1.3 Δείγμα επιχειρήσεων 

 Αριθμός Επιχειρήσεων της Βάσης που πληρούν το κριτήρια  

 Αριθμός Επιχειρήσεων που εξαιρούνται  

 Αιτιολογία εξαίρεσης των παραπάνω επιχειρήσεων 

  

 Αριθμός επιχειρήσεων τελικού δείγματος  

 

1.2.1.4 Περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων του δείγματος 

  1
ο
 Τεταρτημόριο Διάμεσος 3

ο
 Τεταρτημόριο 

 Περιθώριο Κέρδους επί των εσόδων    

 Περιθώριο Κέρδους επί των δαπανών    

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Συνολικό Περιθώριο Κέρδους 
 

2.1 Μεσοσταθμισμένο βάσει μισθολογικών δαπανών περιθώριο κέρδους επί των 
δαπανών 

Στην οθόνη αυτή, με βάση τα καταχωρηθέντα στοιχεία υπολογίζεται το περιθώριο κέρδους επί των δαπανών για το 
σύνολο των παρεχομένων Υπηρεσιών 

 

Υπηρεσία 

Ποσοστό 
μισθολογικού 

κόστους για την 
Υπηρεσία 

Προσδιορισθέν Περιθώριο Κέρδους 

επί των δαπανών 

Μεσοσταθμισμένο Περιθώριο Κέρδους 

επί των δαπανών 

1ο 
Τεταρτη-

μόριο 
Διάμεσος 

3ο 
Τεταρτη-

μόριο 

1ο 
Τεταρτη-

μόριο 
Διάμεσος 

3ο 
Τεταρτη-

μόριο 

        

Σύνολο υπηρεσιών 100,0000%      

 

2.2 Συνολικό Περιθώριο Κέρδους επί των δαπανών 

Παραθέσετε το περιθώριο κέρδους που προτείνετε. Σε περίπτωση που το προτεινόμενο περιθώριο κέρδους δεν είναι 
η μεσοσταθμισμένη διάμεσος αιτιολογήσετε την πρότασή σας 

 

2.2.1 Αιτούμενο Περιθώριο Κέρδους  

2.2.2 Αιτιολογία 

  

 
 


