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     ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Στην παρούσα εργασία κάνουμε μια προσπάθεια να απεικονίσουμε το 
σύνολο των εργασιών που πραγματοποιούνται από το λογιστήριο μιας ανώνυμης 
εταιρείας λαμβάνοντας βέβαια υπόψιν μας τις γενικότερες συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά και οι οποίες συμβάλουν στη διαμόρφωση του τρόπου 
λειτουργίας τόσο σε οργανωτικό όσο και σε λογιστικό επίπεδο. 

Η εταιρεία η οποία παρακολουθούμε είναι η PHARMFORM ABEE. 

 Αφού πρώτα καταγράψουμε τι υπαγορεύει τόσο ο φορολογικός νόμος όσο 
και ο νόμος της αγοράς σε κάθε επίπεδο, θα προσπαθήσουμε να εξειδικεύσουμε 
τα παραπάνω σύμφωνα με τα δεδομένα της εταιρείας. 

 Πρωτίστως θα καταπιαστούμε με τη νομική μορφή της, τις υποχρεώσεις και 
τα δικαιώματα των εταίρων της συναρτήσει της νομικής της μορφής. 

 Ακολούθως, θα αναφέρουμε τον τρόπο διοίκησής της (τρόπος οργάνωσης 
και λειτουργίας του λογιστηρίου κλπ) καθώς επίσης και στον τρόπο λήψης 
αποφάσεων. 

 Εν συνεχεία, παρατίθενται λογιστικά έντυπα διαφόρων συναλλαγών της 
επιχείρησης όπως από την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και 
παραδόσεων κλπ. 

 Περαιτέρω, γίνεται αναλυτική αναφορά στις μηνιαίες εργασίες του 
λογιστηρίου ξεκινώντας με μια απογραφή των αποθεμάτων ενώ ακολουθεί η 
σύνταξη της Περιοδικής ∆ήλωσης του Φ.Π.Α όπου εμπεριέχει όλες τις κινήσεις 
του μήνα που επεξεργαζόμαστε καθώς και πίνακες ανακεφαλαιωτικούς. Γίνεται 
επίσης και σύνταξη προσωρινών δηλώσεων για απόδοση παρακρατούμενων 
φόρων. 

 Στο τελικό κομμάτι της εργασίας παρατίθεται ένας ισολογισμός, ο οποίος 
αναφέρεται στις δύο τελευταίες χρήσεις. Προσπαθούμε και εξάγουμε κάποια 
συμπεράσματα όσον αφορά στην οικονομική πορεία της επιχείρησης, στη δομή, 
τη λειτουργία και στην αποδοτικότητά της, πάντα με τη χρήση αριθμοδεικτών. 
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ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η  νομική μορφή της εταιρείας που θα εξετάσουμε είναι η Ανώνυμη 
Εταιρεία (Α.Ε). Η Ανώνυμη Εταιρεία είναι ένα νομικό πρόσωπο που έχει ως επί το 
πλείστον κερδοσκοπικό χαρακτήρα με κυριότερο πλεονέκτημα, οι συμμετέχοντες 
σε αυτή (μέτοχοι) να ευθύνονται μόνο μέχρι το ύψος της συμμετοχής τους. Για τη 
σύσταση της Α.Ε. απαιτείται σύναψη εταιρικής σύμβασης, καταβολή εισφορών και 
τήρηση ορισμένων διατυπώσεων δημοσιότητας. 

Ανώνυμη (δηλαδή απρόσωπη) είναι η εταιρική επιχείρηση που 
συγκροτείται με εταίρους ιδρυτές δύο ή περισσότερα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
τα οποία ευθύνονται περιορισμένα και μέχρι την εταιρική τους εισφορά. Για να 
ιδρυθεί λοιπόν Α.Ε. πρέπει να υπάρχει σύμφωνη επιθυμία δύο τουλάχιστον 
προσώπων, έστω και με μειωμένη δικαιοπρακτική ικανότητα (αν είναι ανήλικος 
αλλά έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του). Τόσο η ικανότητα των 
ιδρυτών, όσο και ο σκοπός της εταιρείας, πρέπει να συμφωνούν με τις διατάξεις 
του νόμου (Ν. 2190/1920) όπως αυτός τροποποιούμενος ισχύει κάθε φορά. Έχει 
τροποποιηθεί πάρα πολλές φορές, με τελευταίες και σημαντικότερες 
τροποποιήσεις αυτές που έγιναν με τα Π.∆. 409/1986 και 498/1987 με τα οποία 
προσαρμόζεται το περιεχόμενο της νομοθεσίας του στις οδηγίες της Ε.Ο.Κ. 
καθώς και με το Ν. 2842/2000 (άρθρα 11 και 12) όπου μετατρέπονται τα 
κατώτατα όρια του μετοχικού κεφαλαίου και οι ονομαστικές αξίες των μετοχών, 
από ∆ραχμές (∆ρχ.) σε Ευρώ (€). Η Α.Ε. είναι η χαρακτηριστική εκπρόσωπος των 
κεφαλαιουχικών εταιρειών.                                                                                                   

Η Α.Ε. συγκροτείται με δημόσιο έγγραφο (καταστατικό από 
συμβολαιογράφο) και αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρησή του στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) και την έγκριση της άδειας λειτουργίας της 
από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη ή τον Υπουργό Εμπορίου. ∆ημοσιότητα αποκτά 
η Α.Ε. με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης της άδειας σύστασής της και 
των στοιχείων του καταστατικού της στο Φ.Ε.Κ., τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α.Ε. 

 Τα βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη σύσταση μιας Α.Ε. 
είναι τα εξής: 

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Α.Ε. που συγκροτείται από μετόχους- ιδρυτές 
έχει κατώτατο όριο, σήμερα τα 60.000,00 € και διαιρείται σε ίσα, μεταξύ 
τους, εταιρικά μερίδια, που ονομάζονται μετοχές. 

2) Οι Μετοχές συμμετέχουν σε ίση αναλογία στη συγκρότηση του κεφαλαίου 
και είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. 

3) Οι Αποφάσεις για διοίκηση και διαχείριση της Α.Ε. λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφία στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων. 
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4) Στις συνελεύσεις των μετόχων, οι μετοχές μεταφέρουν τη φωνή ή τις φωνές 
των κυρίων τους. Είναι τόσο ισχυρή η φωνή κάθε μετόχου, όσος και ο 
αριθμός των μετοχών που αυτός εξουσιάζει. 

5) Η ευθύνη των μετόχων, φτάνει μέχρι του ύψους της ονομαστικής αξίας της 
μετοχής. Είναι ευθύνη απέναντι στην Α.Ε. και όχι στους τρίτους. Η ευθύνη 
σταματά με την αποπληρωμή της αξίας της μετοχής. Οι μέτοχοι κατά της 
εταιρείας διατηρούν μόνο το ενοχικό τους δικαίωμα, χωρίς να έχουν κανένα 
δικαίωμα στην περιουσία της (Εμπράγματο δικαίωμα). Τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις κάθε μετόχου φτάνουν μέχρι το ύψος της κεφαλαιακής του 
συμμετοχής και δεν επεκτείνονται και στην έξω-εταιρική του περιουσία. Για 
αυτό η Α.Ε. χαρακτηρίζεται ως κεφαλαιουχική (ή κεφαλαιακή) και όχι ως 
προσωπική εταιρεία. 

6) Η Α.Ε. έχει δική της νομική προσωπικότητα και περιουσία. 
7) Οι μέτοχοι της Α.Ε. δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν εμπορική 

προσωπικότητα ή δικαιοπρακτική ικανότητα. 
8) Με το θάνατο (φυσικό ή νομικό) ενός εταίρου, η εταιρεία δε λύνεται. Ούτε 

είναι δυνατόν να υπάρξει γραπτή συμφωνία για αυτό. 
9) Η εταιρεία δε μπορεί να λυθεί πριν από τη λήξη της διάρκειας της ζωής της 

(συνήθως 50 έτη), παρά μόνο με  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων που θα παρθεί με εξαιρετική απαρτία (τα 2/3 του καταβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου) και ενισχυμένη πλειοψηφία (τα 2/3 των μετόχων 
που εκπροσωπούνται στη Γ.Σ.) 

10) Ο νόμος δεν απαγορεύει την εμπορική δραστηριότητα των μετόχων της 
εκτός ορίων της εταιρείας, έστω και αν αυτή ανταγωνίζεται τα συμφέροντα 
της. ∆εν επιτρέπει όμως τον ανταγωνισμό κατά της εταιρείας από τους 
συμμετέχοντες, μετόχους ή μη, στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 
 

Οι προϋποθέσεις σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας είναι: 
A. Σύναψη Καταστατικού, που καταρτίζεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα 

(ιδρυτές) φυσικών ή νομικών και πρέπει να περιβληθεί στον τύπο του 
συμβολαιογραφικού εγγράφου. 

B. Ανάληψη των μετοχών, δηλαδή, κάλυψη του μετοχικού Κεφαλαίου. 
Γ. Έγκριση του Καταστατικού και άδεια σύστασης από την αρμόδια αρχή  
     (Νομαρχία ή Γενική Γραμματεία Εμπορίου). 
∆. Τήρηση διατυπώσεως δημοσιότητας, η οποία συνίσταται, αφενός μεν,  
     στην καταχώρηση του εγκριθέντος από την αρμόδια αρχή του              
     Καταστατικού καθώς και της άδειας σύστασης της Α.Ε. στο Μητρώο  
      Α.Ε. και αφετέρου στη δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της  
     Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), ανακοίνωσης για τη σχετική  
     καταχώρηση στο Μ.Α.Ε. του εγκριθέντος Καταστατικού και της άδειας  
     σύστασης. 
Ε.  Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο. 

    ΣΤ. Έναρξη Εργασιών στην αρμόδια ∆.Ο.Υ. και απόδοση Α.Φ.Μ. 
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 Προέγκριση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου 

 
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2941/2001, απαραίτητη θεωρείται η 

διαδικασία προέγκρισης του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του 
διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο. Η προέγκριση αυτή γίνεται με βάση 
το σκοπό της εταιρείας και είναι ισχυρή για δύο μήνες, διάστημα στο οποίο η 
εταιρεία οφείλει να καταστήσει οριστικό το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας και 
του διακριτικού τίτλου με την εγγραφή της στο οικείο επιμελητήριο. 

Η διαδικασία αυτή επιβεβαιώνει τη μη επιλογή κοινής επωνυμίας ή 
διακριτικού τίτλου με άλλη προϋπάρχουσα εταιρεία. Στην περίπτωση που, 
σύμφωνα με το δηλωθέντα σκοπό, η επιχειρηματική δραστηριότητα του 
αναγγέλλοντος υπάγεται στην αρμοδιότητα περισσότερων επιμελητηρίων, έγκυρη 
είναι η αναγγελία της έναρξης της επιχείρησης σε εκείνο που έχει αρμοδιότητα ως 
προς τον πρώτο από τους περισσότερους σωρευμένους σκοπούς. 

 

 Καταστατικό 

 

Το Καταστατικό είναι ένα έγγραφο το οποίο περιέχει κατ αρχάς τη σύμβαση 
της σύστασης της Α.Ε. Επίσης το Καταστατικό περιλαμβάνει τους όρους 
οργάνωσης και λειτουργίας της Α.Ε. καθώς επίσης και τις συμβάσεις ανάληψης 
του μετοχικού Κεφαλαίου. 

Τα πρόσωπα που συμβάλλονται για τη σύσταση της Α.Ε. λέγονται ιδρυτές. 
Οι ιδρυτές πρέπει να είναι ενήλικοι και να έχουν την ικανότητα διενέργειας 
εμπορικών πράξεων. Επίσης ιδρυτές Α.Ε. μπορεί εκτός από Φυσικά Πρόσωπα να 
είναι και Νομικά Πρόσωπα. Οι ιδρυτές πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο. ∆εν 
επηρεάζει τη σύσταση και τη λειτουργία της Α.Ε. το γεγονός της μετέπειτα 
συγκέντρωσης όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο. 

Το Καταστατικό καταρτίζεται πάντοτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο και κατά 
τη σύνταξη του πρέπει να παρίστανται οι ιδρυτές της Α.Ε. οι οποίοι και 
υπογράφουν. Οι ιδρυτές μπορούν να παρίστανται και με αντιπρόσωπο αρκεί να 
υπάρχει πληρεξουσιότητα με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Επίσης απαιτείται 
παράσταση δικηγόρου. 

 

 Περιεχόμενο του Καταστατικού 

 

Στο άρθρο 2 του Ν. 2190/1920 αναφέρεται το υποχρεωτικό περιεχόμενο 
του Καταστατικού. Συγκεκριμένα το Καταστατικό πρέπει να περιέχει διατάξεις: 

- Για την εταιρική επωνυμία της εταιρείας 

Η επωνυμία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2190/1920 λαμβάνεται από το 
αντικείμενο της εταιρείας. Σε περίπτωση που ο σκοπός της εταιρείας εκτείνεται σε 
πολλά αντικείμενα η επωνυμία μπορεί να λαμβάνεται από τα κυριότερα από αυτά. 
Στην επωνυμία δύναται να περιέχεται και το ονοματεπώνυμο κάποιου ιδρυτού ή 
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άλλου φυσικού προσώπου ενώ πρέπει να περιέχονται και οι λέξεις «Ανώνυμη 
Εταιρεία». 

Ο σκοπός της Α.Ε. αφορά το αντικείμενο της δραστηριότητας το οποίο τη 
χαρακτηρίζει. Το αντικείμενο μπορεί να είναι ευρύ ή πολλαπλό, δεν μπορεί όμως 
να είναι αόριστο ή γενικό (λ.χ. εμπορία γενικά). Ο σκοπός της, πρέπει να είναι 
νόμιμος και να μην αντιβαίνει στα χρηστά ήθη. Προσθήκη νέου αντικειμένου 
απαιτεί τροποποίηση του Καταστατικού ενώ δεν συνεπάγεται αναγκαίως 
μεταβολή της εταιρικής επωνυμίας. 

- Για την έδρα της εταιρείας 

Ως έδρα της εταιρείας πρέπει να ορίζεται ένας ∆ήμος ή μία Κοινότητα της 
Ελληνικής Επικράτειας. ∆εν είναι απαραίτητο να αναγράφεται η ακριβής 
διεύθυνση, αν όμως αναγραφεί, σε περίπτωση αλλαγής της, ακόμα και στον ίδιο 
∆ήμο ή Κοινότητα, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού. Το ίδιο φυσικά 
απαιτείται και σε αλλαγή ∆ήμου ή Κοινότητας 

- Για τη διάρκεια της εταιρείας 

Η Α.Ε. πρέπει να έχει ορισμένη διάρκεια μετά την πάροδο της οποίας 
λύνεται. Ο νόμος δεν καθορίζει ανώτατο ή κατώτατο όριο διάρκειας. Η διάρκεια 
της Α.Ε. παρατείνεται με απόφαση της Γ.Σ. που πρέπει να ληφθεί πριν από τη 
λήξη της διάρκειας και να ληφθεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 

- Για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο αναγράφεται πάντοτε σε χρήμα ακόμη και στην 
περίπτωση που εισφορές των μετόχων συνίστανται σε είδος. 
Το μέρος του Κεφαλαίου που ισούται με το ελάχιστο όριο του Μ.Κ. για τις Α.Ε. 
είναι από 1/1/2002 60.000 ευρώ (άρθρο 8, του Ν. 2190/1920 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 11, παρ. 1 του Ν. 2842/2000). 

- Για το είδος των μετοχών, καθώς και για τον αριθμό, την ονομαστική αξία 
και την έκδοσή τους 

Οι μετοχές της Α.Ε. μπορεί να είναι ανώνυμες ή ονομαστικές, ανάλογα με 
το τι επιθυμούν οι ιδρυτές. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι καθίσταται υποχρεωτικό 
με βάση είτε το αντικείμενο της Α.Ε. είτε την διάρθρωση του ενεργητικού της, οι 
μετοχές να είναι ονομαστικές για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11α 
του Ν. 2190/1920 (τραπεζικές, ασφαλιστικές κλπ.), στο άρθρο 24 του Ν. 
2214/1994, στα άρθρα 3 και 4 του Π.∆. 310/96, κλπ. 

o Η ονομαστική αξία των μετοχών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα 
(0,30) λεπτών ευρώ. 

o Οι μετοχές μπορεί να είναι κοινές ή προνομιούχες με δικαίωμα ή χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. 

o Το Καταστατικό μπορεί να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη μετατροπή 
ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή ανωνύμων σε ονομαστικές. 

Επίσης υποχρεωτικά το Καταστατικό πρέπει να αναφέρει: 

- Τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υπέγραψαν 
το Καταστατικό της εταιρείας ή στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων 
έχει υπογραφεί το Καταστατικό αυτό. 
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- Η προϋπόθεση αυτή είναι αυτονόητη με μόνο το γεγονός ότι το 
Καταστατικό της Α.Ε. συντάσσεται από συμβολαιογράφο και συνεπώς 
επιβάλλεται η αναγραφή όλων των στοιχείων των συμβαλλομένων. Αν 
μεταξύ των ιδρυτών υπάρχει και νομικό πρόσωπο, το Καταστατικό περιέχει 
και τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων της. 

- Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που 
απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή. Τέτοιες 
δαπάνες είναι οι αμοιβές του συμβολαιογράφου και του δικηγόρου, ο 
Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, τα τέλη δημοσίευσης του Καταστατικού 
στο Φ.Ε.Κ. και σε περίπτωση εισφοράς σε είδος ακινήτων ο φόρος 
μεταβίβασης ακινήτων. 

Εκτός από τα παραπάνω που αφορούν στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του 
Καταστατικού και προκύπτουν από το άρθρο 2 του Ν. 2190/1920, στο 
Καταστατικό μπορεί να περιληφθούν και διατάξεις προαιρετικού χαρακτήρα που 
είναι απαραίτητες για την έναρξη και τη συνέχιση της λειτουργίας της Α.Ε. 

- Για τη σύγκλιση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου 

- Των Γενικών Συνελεύσεων 

- Για τους ελεγκτές 

- Για τα δικαιώματα των μετόχων 

- Για τον ισολογισμό και τη διάθεση των κερδών 

- Για τη λύση της εταιρείας και την εκκαθάριση της περιουσίας της 

 

 Καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 

 

Οι Ανώνυμες Εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν το Καταστατικό τους στην 
∆ιοικητική αρχή προς έγκριση. Η αρμόδια αρχή για τις Ανώνυμες Εταιρείες είναι η 
Νομαρχία στην οποία υπάγεται η έδρα της εταιρείας, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις 
εταιρειών (όπως Πιστωτικά Ιδρύματα, ΑΕ∆ΕΚ, ΑΧΕΠΥ, ΠΑΕ, ΚΑΕ, κλπ) που ορίζεται 
από τις οικείες διατάξεις ως αρχή η Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 

 

 Η Ανώνυμη Εταιρεία καταθέτει στην αρμόδια αρχή: 

 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού. 

2. Τα Τέλη ∆ημοσιεύσεως της περίληψης του Καταστατικού στο Φ.Ε.Κ. 
(Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 

3. Τη βεβαίωση προέγκρισης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το 
οικείο Επιμελητήριο. 

4. Τα τέλη υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού 1 τοις χιλίοις.. 

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών, η αρμόδια αρχή ελέγχει το 
Καταστατικό και ακολούθως καταχωρεί την Α.Ε. στο Μητρώο Ανωνύμων 
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Εταιρειών. Αμέσως μετά, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2941/2001, κοινοποιείται 
στο Επιμελητήριο η απόφαση σύστασης και η σχετική ανακοίνωση προς το 
Φ.Ε.Κ. από την εποπτεύουσα αρχή. Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να 
ολοκληρώσει την οριστική καταχώρηση στα μητρώα του Επιμελητηρίου μέσα σε 2 
μήνες από την προέγκριση επωνυμίας. 

Σημείωση:  Από 12/9/2001, (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 2941/2001), για την 
απλοποίηση διαδικασίας σύστασης Ανωνύμων Εταιρειών, αν το μετοχικό 
Κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας Α.Ε. δεν ξεπερνά τα 300.000 ευρώ, γίνεται 
αυθημερόν η καταχώρηση στο Μ.Α.Ε. χωρίς έλεγχο των πράξεων σύστασης 
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2941/2001. Εξαίρεση στην αυθημερόν διαδικασία 
αποτελούν οι εταιρείες της παρ. 8 του Ν. 2190/1920, οι αθλητικές ανώνυμες 
εταιρείες, καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες που προέρχονται από τη μετατροπή 
επιχειρήσεων άλλης μορφής. 

 

 Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 

 

Μετά το Ν. 2941/2001 η υποβολή δήλωσης και η καταβολή Φόρου 
Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 1% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου, υποβάλλεται μέσα 
σε 15 ημέρες από την καταχώρηση της πράξης σύστασης στο Μ.Α.Ε. 

Για την καταβολή του Φ.Σ.Κ. πρέπει να προσκομίσει η εταιρεία δύο 
αντίγραφα του Καταστατικού (εκ των οποίων το ένα είναι αυτό που έχει θεωρηθεί 
από το Επιμελητήριο) επιταγή με το προδιαγεγραμμένο ποσό, δήλωση Φ.Σ.Κ. εις 
διπλούν. Θα θεωρηθεί το Καταστατικό και θα επιστραφεί το διπλότυπο καταβολής 
και το ένα από τα δύο αντίγραφα της δήλωσης Φ.Σ.Κ.. 

Στη ∆.Ο.Υ. πρέπει να πληρωθεί επίσης ένα παράβολο ∆ημοσίου και 
εισφορά υπέρ ΤΑΠΕΤ. Το παράβολο αυτό αφορά τη μετέπειτα δημοσίευση της 
ανακοίνωσης της εταιρείας από το Εθνικό Τυπογραφείο (στη σελίδα 2010 
δημοσιεύεται πίνακας με τα τέλη δημοσιεύσεως στο Φ.Ε.Κ., τεύχος Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.). 

 

 Έναρξη Εργασιών 

 

Χρόνος υποβολής δήλωσης Έναρξης Εργασιών 

Η δήλωση Έναρξης Εργασιών της Α.Ε. υποβάλλεται πριν από την έναρξη 
των εργασιών αυτών. Ως Έναρξη Εργασιών θεωρείται ο χρόνος 
πραγματοποίησης της πρώτης συναλλαγής στα πλαίσια της επιχείρησης. 
Προκειμένου για Νομικά Πρόσωπα, ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της 
νόμιμης σύστασης αυτών. Η καθυστέρηση υποβολής της δήλωσης έναρξης μέχρι 
30 (τριάντα) ημέρες δεν συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων, εφόσον δεν έχει 
πραγματοποιηθεί καμία συναλλαγή. 

Στα Νομικά Πρόσωπα και στις ενώσεις προσώπων, χορηγείται Α.Φ.Μ. 
μετά την υποβολή της δήλωσης Έναρξης Εργασιών. Ο αριθμός αυτός δεν 
καταργείται με την αλλαγή της νομικής μορφής των προσώπων αυτών, αλλά με 
την οριστική λύση ή διάλυσή τους. 
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Συνυποβαλλόμενες ∆ηλώσεις 

Τα ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων, 
υποβάλλουν το έντυπο (Μ3) «∆ήλωση Έναρξης / Μεταβολής Εργασιών μη 
Φυσικού Προσώπου» συμπληρώνοντας το τετραγωνίδιο με την ένδειξη 
«Έναρξη». 

Η επωνυμία της επιχείρησης αναγράφεται επί του εντύπου της δήλωσης, 
όπως ακριβώς αναγράφεται και στο Καταστατικό. Η επωνυμία επιχειρήσεων 
δύναται να αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες. 

∆ήλωση ∆ραστηριοτήτων Επιχείρησης (Μ6)  

Στη δήλωση αυτή αναγράφονται όλες οι λοιπές δραστηριότητες, πέραν 
αυτών που έχουν ήδη αναγραφεί στο έντυπο Μ3. Όλες οι δραστηριότητες 
περιγράφονται αναλυτικά και σύμφωνα με τους Κωδικούς ∆ραστηριότητας, όπως 
ισχύουν κάθε φορά. Μία (1) από αυτές δηλώνεται ως κύρια, οι δε λοιπές ως 
δευτερεύουσες. 

∆ήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου (Μ7) 

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τα παραπάνω πρόσωπα προκειμένου 
να δηλώσουν τον/την σύζυγο καθώς και τις σχέσεις τους που απορρέουν από την 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με άλλα φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή 
ενώσεις προσώπων, όπως αυτές αναγράφονται στις οδηγίες του εντύπου. 

 

 Για να μπορέσει να γίνει η έναρξη/μεταβολή εργασιών της εταιρείας, τα 
Νομικά Πρόσωπα θα πρέπει να συνυποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά 
έγγραφα: 

o Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της 
επιχείρησης, που μπορεί να είναι τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο 
συμβόλαιο ή συμφωνητικό μίσθωσης ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986 δωρεάν παραχώρησης χώρου. Τα παραπάνω 
συμφωνητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια ∆.Ο.Υ. του 
εκμισθωτή. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, 
απαιτείται κατάθεση συμφωνητικού μεταξύ του υπεκμισθωτή και του 
μισθωτή. 

Για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού 
μίσθωσης όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσημα 
μεταφρασμένο ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο. 

o Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής του οικείου ασφαλιστικού φορέα 
προκειμένου για μέλη του ∆.Σ. Α.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική 
νομοθεσία. 

o Βεβαίωση εγγραφής σε Επιμελητήριο. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 

- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ 
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Εφόσον έχει επιλεχθεί η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της νέας 
εταιρείας, και εφόσον γνωρίζουν το σκοπό και τον τύπο της, είναι σκόπιμο να 
επισκεφτούν το οικείο επιμελητήριο για να βεβαιωθούν ότι η συγκεκριμένη 
επωνυμία και διακριτικός τίτλος δεν έχει ήδη δοθεί σε κάποια άλλη Ανώνυμη 
Εταιρεία και είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του νόμου (άρθρο 5α, Κ.Ν.1089/80). 

 Κατά την επίσκεψή αυτή στο Επιμελητήριο, πρέπει να καταθέσουν 
συμπληρωμένη μία αίτηση και ένα παράβολο. 

 Εάν η επιλεγμένη επωνυμία και διακριτικός τίτλος είναι αποδεκτός, θα 
δοθεί βεβαίωση ένας αύξων αριθμός κράτησης της επωνυμίας ο οποίος ισχύει για 
2 μήνες. 

 Στην περίπτωση όπου η επωνυμία που επιλέξουν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί 
ή δεν είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του νόμου, θα πρέπει να επιλέξουν νέα 
επωνυμία και να προσαρμόσουν το Σχέδιο Καταστατικού. 

 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η 

Προς το  

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Τμήμα Μητρώου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ............................................. 

ΟΝΟΜΑ: .................................................. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Ο∆ΟΣ: ..................................................... 

ΑΡ.: ......................... Τ.Κ.:........................ 

ΠΕΡΙΟΧΗ: ................................................

ΤΗΛ. 1: .....................................................

ΤΗΛ. 2: .....................................................

FAX: ......................................................... 

 

 

Σας παρακαλώ, να ελέγξετε την Ελληνική 
Επωνυμία: ............................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
Λατινική Επωνυμία: ................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
ή τον Ελληνικό ∆ιακρ. Τίτλο: .................... 
.................................................................. 
προκειμένου να τα χρησιμοποιήσω στην 
υπό σύσταση ή τροποποίηση επιχείρηση 
με αντικείμενο εργασιών .......................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
και προβείτε σε προσωρινή καταχώρηση 
αυτής στα Μητρώα σας ώστε εντός 
μηνός από σήμερα να σας προσκομίσω 
τα σχετικά καταστατικά ή τροποποιητικά 
για οριστική καταχώρηση. 
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- ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

Στη συνέχεια, και πριν προχωρήσουν στην υπογραφή του καταστατικού 
ενώπιον συμβολαιογράφου, πρέπει να καταβάλουν στο ∆ικηγορικό Σύλλογο 
γραμμάτιο προείσπραξης για τον συμπράττοντα δικηγόρο ο οποίος θα παρίσταται 
στην υπογραφή του καταστατικού.  

Η παρουσία του δικηγόρου κατά την υπογραφή του καταστατικού 
Ανώνυμης Εταιρείας (το κεφάλαιο σύστασής της είναι μεγαλύτερο των 20.000.000 
δρχ., και από 1-1-2002, των 60.000 Ευρώ, Ν.2842/2000) είναι υποχρεωτική από 
το νόμο (άρθρο 42, Ν.∆.3026/54). 

Το ύψος του γραμματίου προείσπραξης για την αμοιβή του δικηγόρου είναι 
1% για τα πρώτα 15.000,00 € του μετοχικού κεφαλαίου και 0,5% για όλο το 
υπόλοιπο ποσό. Το ύψος αυτό ορίζεται από το άρθρο 42 του Ν.∆. 3026/54. 

 

- ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή του Καταστατικού Συστάσεως της 
Ανώνυμης Εταιρείας ενώπιον συμβολαιογράφου (άρθρο 4 παρ.1 Κ.Ν.2190/20 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Π.∆.409/86).  

Στο συμβολαιογράφο πρέπει να προσκομίσουν το Σχέδιο Καταστατικού, τα 
ΑΦΜ των μετόχων και τις ταυτότητές τους και το γραμμάτιο προείσπραξης από το 
∆ικηγορικό Σύλλογο. Στην περίπτωση όπου κάποιος/οι από τους ιδρυτές της 
εταιρείας είναι άλλες εταιρείες, πρέπει να προσκομίσουν και τα αντίστοιχα 
νομιμοποιητικά τους έγγραφα. 

Το καταστατικό υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρείας 
και το δικηγόρο ο οποίος παρίσταται και έχει συντάξει το σχέδιο καταστατικού. Οι 
ιδρυτές μπορούν να παρίστανται και να υπογράψουν όλοι αυτοπροσώπως ή να 
αντιπροσωπευθούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από άλλα πρόσωπα 
(συνιδρυτές ή τρίτους) που θα υπογράψουν αντί για αυτούς. Όταν μεταξύ των 
συνιδρυτών υπάρχουν και νομικά πρόσωπα, αυτά εξουσιοδοτούν, μέσω των 
αρμοδίων οργάνων τους, τα κατάλληλα φυσικά πρόσωπα (που βάσει 
καταστατικών διατάξεων, μπορούν να λάβουν τέτοια εξουσιοδότηση) για να 
παραστούν ενώπιον του συμβολαιογράφου και να υπογράψουν το καταστατικό. 

Το ύψος της αμοιβής του συμβολαιογράφου για ένα απλό συμβόλαιο σε 4 
αντίγραφα ανέρχεται σε 620 Ευρώ, περίπου. (ΚΥΑ 74084/23-10-96). 

 

- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2081/92, το υπογεγραμμένο καταστατικό 
της συντεινόμενης Α.Ε. σε δύο αντίγραφα προσκομίζεται στο οικείο επιμελητήριο,  
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μαζί με τον αύξοντα αριθμό κράτησης επωνυμίας (αν έχετε πάρει από το 
επιμελητήριο τέτοιον αριθμό), 2 χαρτόσημα δημοσίου και μία αίτηση. 

Το επιμελητήριο, εφόσον ελέγξει την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο, 
θεωρεί το καταστατικό για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της Επωνυμίας και 
∆ιακριτικού τίτλου. 

 

- ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ (Καταβολή ΦΣΚ) 

Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υπογραφή του καταστατικού, πρέπει 
να καταβάλουν στην οικεία ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου 
(ΦΣΚ), ο οποίος ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρα 
17-31, Ν.1676/86). Για την καταβολή του ΦΣΚ πρέπει να προσκομίσουν δύο 
αντίγραφα του καταστατικού (εκ των οποίων το ένα είναι αυτό που έχει θεωρηθεί 
από το επιμελητήριο), επιταγή με το προδιαγραμμένο ποσό, δήλωση ΦΣΚ εις 
διπλούν. 

Θα θεωρηθεί το καταστατικό και θα επιστραφεί επίσης το διπλότυπο 
καταβολής και το ένα από τα δύο αντίγραφα της δήλωσης ΦΣΚ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ............................ 

∆.Ο.Υ. 
...................................................... 

Αριθμός ∆ήλωσης ......................... 

 

Αριθ. } 

 

∆ΙΑΧ. ΕΤΟΣ ..............................19..... 

Φακέλου ............................................ 

Φορολ. Μητρώου ...............................

∆ΗΛΩΣΗ* 

                          Καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων 

 

Επωνυμία ........................................................................................................... 

Μορφή επιχείρησης (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., κ.λπ.) ......................................... 

Αντικείμενο εργασιών ......................................................................................... 

∆ιεύθυνση επιχείρησης ....................................................................................... 

 πόλη οδός αριθμ. ταχ. κωδ. 

 

Πράξη που υπόκειται στο φόρο  

(σύσταση, αύξηση, μετατροπή, 
κ.λπ.) 

Αξία πράξης που 
υπόκειται στο φόρο 

Συντελεστής του 
φόρου 1% 

Οφειλόμενο 
ποσό 

ΚΑΕ 

     

  Προσαύξηση 
εκπρόθεσμου .... 

  

  Σύνολο δρχ.   

 

.................................. 19..... 

Ο ∆ηλών 

 

Θεωρήθηκε 

..............................19.... 

Ο Προϊστάμενος ∆.Ο.Υ. 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ .......... ΕΛΕΓΚ. ΕΣΟ∆ΩΝ ............ 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ .................. ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ∆ΡΧ. ........... 

Εισπράχθηκαν δρχ. .............. 

.............................................. 

.....................................19..... 

Ο ∆ιαχ/στής ∆.Ο.Υ. 

*Η δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα 
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- ∆.Ο.Υ. (έδρας) 

Στη ∆.Ο.Υ. τα Νομικά Πρόσωπα θα πληρώσουν παράβολο δημοσίου και 
εισφορά υπέρ ΤΑΠΕΤ. Το παράβολο αυτό αφορά τη μετέπειτα δημοσίευση της 
ανακοίνωσης της εταιρείας από το Εθνικό Τυπογραφείο. 

  

- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) θα καταθέσουν ποσό ύψους ένα τοις 
χιλίοις (0,001) επί του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
(Υ.Α. 2279/10.9.2000), στον Ειδικό Λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

 

- ΝΟΜΑΡΧΙΑ Η Γ.Γ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Το επόμενο βήμα είναι να καταθέσετε στην αρμόδια αρχή το καταστατικό 
της εταιρείας για την έγκριση της σύστασής της. Η αρμόδια αρχή είναι: 

 Η Περιφέρεια στην οποία υπάγεται η έδρα της εταιρείας για όλες 
περιπτώσεις εκτός από αυτές που διαφαίνονται στην επόμενη παράγραφο.  

 Η ∆/νση Α.Ε. και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή. 

Στην αρμόδια αρχή πρέπει να κατατεθούν τα ακόλουθα: 

 ∆ύο αντίγραφα του καταστατικού, το ένα θεωρημένο από το οικείο 
επιμελητήριο για την επωνυμία,  

 δήλωση του ΦΣΚ,  
 παράβολο και ΤΑΠΕΤ,  
 παραστατικό του γραμματίου είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας,  
 σχέδιο της ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας εις τριπλούν (δεν 

είναι υποχρεωτικό), και  
 αίτηση  

Κατά την εξέταση του καταστατικού, είναι πιθανόν ότι θα σας ζητηθούν 
ορισμένες τροποποιήσεις από την αρμόδια αρχή. Σε αυτή την περίπτωση, οι 
τροποποιήσεις γίνονται από το συμβολαιογράφο και υπογράφονται και πάλι από 
τους ιδρυτές της εταιρείας ή το πρόσωπο που τυχόν έχει εξουσιοδοτηθεί από την 
αρχική συμβολαιογραφική πράξη. Αν η τροποποίηση αφορά αλλαγή της 
επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, θα πρέπει πρώτα να ξαναπεράσετε από το 
οικείο επιμελητήριο για έλεγχο της νέας επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και στη 
συνέχεια να γίνει η τροποποιητική πράξη από το συμβολαιογράφο. 

Την τροποποιητική πράξη του καταστατικού θα προσκομίσετε στην 
αρμόδια αρχή. Στη συνέχεια, εκδίδεται η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η 
σύσταση της εταιρείας και καταχωρείται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 
(ΜΑΕ). 
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 Αθήνα .... - .... - ......... 

 

ΠΡΟΣ:  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου 

Γενική ∆/νση Εσωτ. Εμπορίου 

∆/νση Α.Ε. και Πίστεως 

Πλατ. Κάνιγγος 

101 81 Αθήνα 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

Της υπό σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «........................................... 
.....................................................................................................................................» 

 

Σας υποβάλλουμε, συνημμένα: 

1. την υπ’ αριθμ. ........................ Πράξη τ.... συμβολαιογράφου .................................. 
................................................... με την οποία καταρτίστηκε το καταστατικό της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «.................................................................... 
.................................................................................................................................» σε 
δύο (2) αντίγραφα. 

2. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. .................... ∆ήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση 
κεφαλαίων (Φ.Κ.Σ.) εκ εθρώ .............................., η οποία υποβλήθηκε στη ∆.Ο.Υ. 
................................... 

3. Το υπ’ αριθμ. ........................... ∆ιπλότυπο Είσπραξης ∆.Ο.Υ. και ΤΑΠΕΤ, ποσού 
........................ ευρώ. 

4. Την με αριθμ. πρωτοκόλλου .......................... Βεβαίωση / Θεώρηση του αρμόδιου 
Επιμελητηρίου που αφορά στην επωνυμία της Α.Ε.  

Παρακαλούμε να εγκρίνετε το καταστατικό της Εταιρείας, να χορηγήσετε στην Εταιρεία 
άδεια σύστασης και να προβείτε στην καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών καθώς και στις νόμιμες δημοσιεύσεις. 

 

 

Ο Πληρεξούσιος ∆ικηγόρος 
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- Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 

Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών τηρείται από την υπηρεσία του 
Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας όπου έχει την έδρα της η εταιρεία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7β, παρ.2 του K.N. 2190/1920, το Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών αποτελείται τουλάχιστον από: 

α. Το βιβλίο μητρώου ανωνύμων εταιρειών 
β. Τη μερίδα κάθε εταιρείας 
γ. το φάκελο της εταιρείας και 
δ. Το ευρετήριο των εταιρειών 

Στο βιβλίο μητρώου καταχωρείται με χρονολογική σειρά η επωνυμία κάθε 
ανώνυμης εταιρείας. Οι καταχωρημένες εταιρείες αριθμούνται, ο δε αριθμός 
καταχώρησης, που αποτελεί τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, αναγράφεται στο 
φάκελο και τη μερίδα της εταιρείας. Ο αριθμός μητρώου μνημονεύεται επίσης σε 
κάθε έγγραφο που υποβάλλεται για καταχώρηση στην υπηρεσία μητρώου και σε 
κάθε έγγραφο ή πιστοποιητικό της υπηρεσίας αυτής. 

Ο αριθμός μητρώου δεν μπορεί να δοθεί σε καμία άλλη, ακόμα και μετά τη 
λήξη της. 

Στη μερίδα της εταιρείας καταχωρούνται οι πράξεις και τα στοιχεία που 
προβλέπονται για δημοσιότητα, καθώς και κάθε στοιχείο που υποβάλλεται στο 
Υπουργείο Εμπορίου για την άσκηση της Κρατικής Εποπτείας. Στη μερίδα αυτή 
αναγράφονται η επωνυμία, η έδρα, η διάρκεια και το κεφάλαιο της εταιρείας, τα 
ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις κατοικίας των μελών του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου, τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των προσώπων τα οποία από 
κοινού ή μεμονωμένα εκπροσωπούν την εταιρεία και το ονοματεπώνυμο και η 
διεύθυνση του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των 
προς την  εταιρεία  κοινοποιούμενων εγγράφων.  Μεταγενέστερες μεταβολές των 
ανωτέρω σημειώνονται στη μερίδα της  εταιρείας  αμέσως  μετά τις σχετικές 
καταχωρήσεις ή την υποβολή των σχετικών εγγράφων. 

Στο  φάκελο  της  εταιρείας  τηρούνται  όλα  τα   έγγραφα που 
καταχωρούνται στη μερίδα της. 

Στο  ευρετήριο  των  εταιρειών  αναγράφεται με αλφαβητική σειρά η 
ακριβής επωνυμία κάθε εταιρείας και  ο  αριθμός  μητρώου  της.  Για  την τήρηση   
του  ευρετηρίου  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  οι  λέξεις  "Ανώνυμη Εταιρεία". 

Οι  φάκελοι  και  οι  μερίδες  ταξινομούνται με βάση τον αριθμό μητρώου 
της εταιρείας. 

Με  αποφάσεις  του  Υπουργού  Εμπορίου,  που  δημοσιεύονται  στην 
Εφημερίδα  της  Κυβέρνησης,  καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη 
λειτουργία του Μητρώου Ανώνυμων  Εταιρειών,  η  διαδικασία  δημοσιότητας 
(καταχώρηση  -  δημοσίευση),  όπως επίσης οι λεπτομέρειες σχετικά με τη 
λειτουργία Κεντρικού Μητρώου. 
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Η  εταιρία  αποκτά  νομική  προσωπικότητα με την καταχώρηση στο οικείο 
Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της 
εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. 

Η τροποποίηση καταστατικού συντελείται μόνο μετά την καταχώρηση στο 
οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης μαζί με 
ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού. 

“Το νέο κείμενο του καταστατικού πρέπει απαραίτητα να υπογράφεται από  
τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του”. 

- ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Η αρμόδια αρχή που εκδίδει την απόφαση έγκρισης της σύστασης της 
εταιρείας, αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση περί της συστάσεως 
της εταιρείας προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

Εντός δύο μηνών από τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να εγγραφεί η 
εταιρεία στο οικείο επιμελητήριο.  

Για την εγγραφή, πρέπει να προσκομισθούν τα ανάλογα δικαιολογητικά 
που προαναφέρθηκαν. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Οι υποχρεώσεις των εταίρων είναι οι εξής: 

 Να καταβάλουν την εισφορά τους. 

 Να καταβάλουν παρεπόμενες παροχές που δεν αποτελούνται από 
εισφορές σε χρήμα ή σε είδος. 

 Να μη μεταβιβάζουν τα εταιρικά τους μερίδια ή να τα μεταβιβάζουν υπό 
όρους. 

 

Τα δικαιώματα των εταίρων είναι τα εξής: 

 Να συμμετέχουν στα κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τη μερίδα 
συμμετοχής τους. 

 Να συμμετάσχουν στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας 
ανάλογα με τα μερίδια συμμετοχής του καθενός. 

 Στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και στην εκπροσώπηση της 
εταιρείας. 
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 ∆ικαίωμα προτίμησης στην περίπτωση που εκδίδονται νέα εταιρικά 
μερίδια. 

 Να προσβάλουν αποφάσεις της συνέλευσης που έχουν ληφθεί 
παραβιάζοντας το νόμο ή το καταστατικό. 

 Να λαμβάνουν γνώση των εταιρικών υποθέσεων. 

 ∆ικαίωμα εξόδου από την εταιρεία. 

 

                                 PHARMFORM A.E. 

Η PHARMFORM A.Β.Ε.E. είναι μια ελληνική ιδιωτική φαρμακευτική 
εταιρεία. Πρόκειται για μια σημαντική εξαγωγική εταιρεία στο χώρο των 
φαρμακευτικών προϊόντων (τόσο όσον αφορά τις μονάδες όσο και την αξία) αλλά 
και για μια μεγάλη φαρμακευτική παραγωγό στην Ελλάδα με διεθνή παρουσία σε 
περισσότερες από 25 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η εξαγωγική της δραστηριότητα 
επεκτείνεται σε χώρες στη ∆υτική και Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την 
Ασία και την Αφρική. 

Έχει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως: 

 Ένα αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων το οποίο είναι σχεδιασμένο 
να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών της (για το γενικό γιατρό, τον 
καρδιολόγο, τον ορθοπεδικό, το γυναικολόγο, τον πνευμονολόγο, τον αιματολόγο, 
τον ειδικό στην αναιμία). 
 Τη δέσμευση για την ποιότητα κατασκευής των προϊόντων της 
 Τη συνεχή ανάπτυξη νέων προϊόντων για τις τοπικές και ξένες αγορές 
 Την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας μέσω της συνεχούς επέκτασης 
και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων παραγωγής 
 Την καλύτερη στην κατηγορία εξυπηρέτηση πελατών προσφέροντας 
ευελιξία και την επένδυση σε εξειδικευμένο προσωπικό αφοσιωμένο να φροντίζει 
για την άριστη εξυπηρέτηση  τόσο των επαγγελματιών υγείας και όσο και των 
συνεργατών της. 

Είναι εξοπλισμένη με υψηλού επιπέδου τεχνολογικές πιστοποιήσεις 
(πιστοποιημένα cGMP, τρέχουσες Good Manufacturing Practices), μια σύγχρονη 
μονάδα παραγωγής, αυτοματοποιημένες σε μεγάλο βαθμό διαδικασίες 
παραγωγής καθώς και με ένα νέο  Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου (State-of-art) 
 εξοπλισμό τον οποίο φυσικά τον χειρίζεται ένα υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό. 

Η εξειδίκευση τους σε παγκόσμιο επίπεδο στην προετοιμασία φακέλων, 
την παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών ρυθμιστικών απαιτήσεων, την 
άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές των κανονισμών, σύμφωνα με τις τελευταίες 
εκδόσεις των διαφόρων φαρμακοποιιών (σύμφωνα με την BP, USP, EP), 
κατατάσσει τη Pharmform σε μία από τις πρώτες εταιρείες στο είδος της. 
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Θα μπορούσαμε να την κατατάξουμε στην κατηγορία των εμπορικών 
επιχειρήσεων εντάσεως κεφαλαίου και ίσως σαν μια εταιρεία ‘Κολοσσό’ της 
ελληνικής οικονομίας. 

 

                              ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Κάθε επιχείρηση για να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί στην αγορά και να 
διαγράψει μια οικονομική πορεία χρειάζεται να έχει μια διοίκηση, κάποιον ή 
κάποιους οι οποίοι θα αποφασίζουν για την πορεία της εταιρείας. 
Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι ο ρόλος αυτών των ανθρώπων είναι καθοριστικός 
αφού από τις γνώσεις που έχουν για την αγορά και τις ικανότητες που έχουν στο 
να διοικήσουν και να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις στη δεδομένη στιγμή, 
εξαρτάται η οικονομική πορεία που θα διαγράψει μια επιχείρηση και οπωσδήποτε 
και η επιβίωση αυτής. Στις μεγάλες επιχειρήσεις όπου τα κεφάλαια είναι πολύ 
μεγάλα, όπως εξίσου μεγάλος είναι και ο αριθμός των μετόχων, η διοίκηση 
ασκείται από άτομα τα οποία πολλές φορές είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία και 
δε συμμετέχουν σε αυτή, πλην όμως είναι εξειδικευμένοι στο marketing. Η 
παρουσία αυτών των ανθρώπων στη διοίκηση κρίνεται πολλές φορές απαραίτητη 
έχοντας σαν δεδομένο ότι ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος στο σύνολο των κλάδων 
της οικονομίας αν λάβουμε υπόψιν δε τις λεπτότατες ισορροπίες που υπάρχουν 
πλέον στην αγορά. 

Τα παραπάνω εντοπίζονται σε εταιρείες οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο 
εντάσεως κεφαλαίου καθώς η εφαρμογή τέτοιων τακτικών και υπηρεσιών είναι ένα 
σημαντικό κόστος-έξοδο για την εταιρεία το οποίο εξετάζεται αν συμφέρει κυρίως 
όταν έχουμε να κάνουμε με προσωπικές εταιρείες χαμηλότερου κεφαλαίου. 

Η εταιρεία που εξετάζουμε απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από μετόχους οι 
οποίοι κατέχουν το 100% του εταιρικού μεριδίου. Πρόκειται για άτομα τα οποία 
δραστηριοποιούνται χρόνια στην αγορά, είτε ατομικά είτε με τη συμμετοχή τους σε 
διάφορες εταιρείες με διάφορες μορφές. Την εμπειρία που αποκομίζουν τη 
χρησιμοποιούν για να διοικήσουν και να κατευθύνουν την εκάστοτε εταιρεία με την 
οποία ασχολούνται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. 

Έχοντας ως δεδομένη τη διοίκηση της εταιρείας, στη συνέχεια θα 
ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας τα οποία έχουν σαν 
αντικείμενο το σύνολο των εργασιών οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου η 
εταιρεία να πετύχει το σκοπό της ο οποίος είναι η πραγματοποίηση του καλύτερου 
οικονομικού αποτελέσματος, κάτι το οποίο ισχύει για οποιαδήποτε κερδοσκοπική 
επιχείρηση. 

Προχωρώντας σε περαιτέρω ανάλυση πρέπει να έχουμε λάβει υπόψη ότι 
εξετάζουμε μια σημαντικά μεγάλη και πολυεπίπεδη επιχείρηση η οποία εκ των 
πραγμάτων έχει τη δυνατότητα να συντηρεί πολλά ξεχωριστά τμήματα για κάθε 
αντικείμενο. Για να ανταπεξέλθει η εταιρεία αυτή λοιπόν στις απαιτήσεις της 



 

22 

αγοράς και να λειτουργήσει εύρυθμα, θα δούμε ότι σαφώς και υπάρχει η 
απαιτούμενη εξειδίκευση χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως κάθε άτομο έχει μία 
και μόνη δραστηριότητα. 

Στη PHARMFORM  Α.Β.Ε.Ε. ξεχωρίζουμε τους εξής τομείς: 

α) Τμήμα λογιστηρίου 

β) Τμήμα πωλήσεων 

γ) Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης 

δ) ∆ημόσιες σχέσεις και marketing 

ε) Πωλητές 

         στ) Υποκαταστήματα 

ζ) Αποθήκες 

η) Μεταφορές-Οδηγοί 

Το τμήμα του λογιστηρίου μπορούμε να το διακρίνουμε σε δύο μέρη: 

1. Στο εμπορικό, στο οποίο ως αντικείμενο εργασιών έχουν την τηλεφωνική 
παραγγελιοληψία, την έκδοση και καταχώρηση και ταξινόμηση 
παραστατικών (είτε χειρόγραφα είτε κυρίως μηχανογραφικά), την 
ενημέρωση του ημερήσιου ταμείου, την καταχώρηση των ημερήσιων 
εισπράξεων και πληρωμών, την έκδοση συγκριτικών στοιχείων τζίρου ή 
μικτού κέρδους μέσω των ειδών με τη μέθοδο διάφορων στατιστικών 
στοιχείων προκειμένου να γίνει σύγκριση με προηγούμενα έτη καθώς 
επίσης και με την καταγραφή των προσφορών και  συμφωνιών με τους ήδη 
υπάρχοντες ή με νέους πελάτες. 

2. Στο λογιστικό, στο οποίο ως αντικείμενο εργασιών έχουν την εκτέλεση του 
συνόλου των λογιστικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και των 
εργασιακών και ασφαλιστικών εργασιών. Γίνεται ο έλεγχος των υπολοίπων 
των πελατών και η συμφωνία των λογαριασμών αυτών, ο πιστωτικός 
έλεγχος των υπολοίπων των προμηθευτών και η έκδοση των επιταγών, η 
καταχώρηση των δαπανών και των γενικών εξόδων, ο έλεγχος των 
τραπεζικών υπολοίπων, η καταχώρηση των τραπεζικών πινακίων, η 
εκτύπωση των θεωρημένων βιβλίων καθώς επίσης και ο έλεγχος αδειών 
και μισθοδοσίας των εργαζομένων. Οι εργασίες του συγκεκριμένου 
τμήματος θα μας απασχολήσουν σε μεγάλο βαθμό στη συνέχεια της 
εργασίας μας αφού το λογιστήριο δικαίως θεωρείται η καρδιά της 
επιχείρησης και η εύρυθμη λειτουργία του αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού της επιχείρησης. Σε αυτόν τον 
τομέα εμπεριέχεται και το κομμάτι της εισαγωγής και κοστολόγησης των 
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ειδών όπου γίνεται η καταχώρηση των παραστατικών αγοράς, είτε 
αφορούν το εσωτερικό είτε το εξωτερικό. 

Το τμήμα των πωλήσεων αποτελείται από τους παραγγελιοδόχους, τους 
αντιπροσώπους και τον υπεύθυνο των πωλήσεων. Οι παραγγελιοδόχοι ενεργούν 
για λογαριασμό της εταιρείας εμπορικές πράξεις και συναλλαγές. Το τμήμα αυτό 
σε συνεργασία με τη διοίκηση η οποία καθορίζει τους στόχους αλλά και το πλαίσιο 
στο οποίο θα κινηθεί, αποτελεί το βασικό όπλο διείσδυσης αλλά και διατήρησής 
της στην αγορά. Στο τμήμα αυτό γίνεται ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός της 
PHARMFORM A.Β.Ε.E. και καθορίζεται ο τρόπος που θα ενεργήσει η επιχείρηση 
στην αγορά καθώς επίσης και πώς θα επιλέξει τους συνεργάτες της αλλά και πως 
θα γίνει η επίβλεψη του όλου εγχειρήματος και σε συνάρτηση με το κόστος. .  
Μέσα στα χρόνια η PHARMFORM έχει παράσχει υπηρεσίες παραγωγής βάσει 
συμβολαίου για τις μεγαλύτερες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες.  

Ο τομέας των δημόσιων σχέσεων και marketing έχει να κάνει με ένα 
δαπανηρό σχεδιασμό διαφόρων στρατηγικών που θα ακολουθηθούν ούτως ώστε 
τα προϊόντα της PHARMFORM A.Β.Ε.E. να διαφημιστούν και να διοχετευτούν 
στην αγορά καταλλήλως. Επιπροσθέτως, ο υπεύθυνος αυτού του τομέα σε 
συνεργασία με ειδικούς, άριστα καταρτισμένους τεχνικούς και τεχνολογικούς 
επιστήμονες, κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό αρκετές φορές εντός του έτους σε 
Ευρώπη, Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ασία με 
σκοπό να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία και τις προδιαγραφές 
κατασκευής, την ποιότητα των υλικών ούτως ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο 
βέβαιοι για το τελικό προϊόν που θα εισάγουν. 

Η εταιρεία λοιπόν διαμοιράζει τα εμπορεύματα στα διάφορα 
υποκαταστήματά της και από εκεί κι έπειτα αναλαμβάνουν οι υπεύθυνοι αυτών 
καθώς και οι εσωτερικοί και εξωτερικοί πωλητές. Οι οδηγοί μεταφέρουν και 
διανέμουν τα υλικά ενώ υπάρχουν και οι αποθήκες της PHARMFORM όπου 
φυλάσσεται ένας σημαντικός όγκος του εμπορεύματος. 

   Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης δραστηριοποιείται στην προώθηση της 
έρευνας. Τα εργαστήρια της εταιρίας, διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό, σε 
συνδυασμό με την συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων σε επιστημονικό 
επίπεδο, καθώς και με την εφαρμογή πρωτοποριακών, για τα ελληνικά δεδομένα, 
επιστημονικών μεθόδων, δίνουν την δυνατότητα παρακολούθησης 
συγκεκριμένων, αλλά ιδιαιτέρως σημαντικών, πτυχών της παραγωγικής 
διαδικασίας των φαρμακευτικών προϊόντων. 
 
 Η διαδικασία της ανάπτυξης ενός φαρμακευτικού προϊόντος, αποτελείται 
από προκαταρκτικές μελέτες στο στάδιο του σχεδιασμού (pre-formulation) και από 
πειραματικές παραγωγές (formulation), έχοντας ως κοινή συνισταμένη τον 
καθορισμό όλων εκείνων των παραμέτρων που θα οδηγήσουν στο βέλτιστο 
αποτέλεσμα. 
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ΒΙΒΛΙΑ  PHARMFORM  Α.Β.Ε.E 

  H PHARMFORM Α.Β.Ε.E ανεξάρτητα από το ύψος των εσόδων της είναι 
υποχρεωμένη να τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας οι επιτηδευματίες τρίτης κατηγορίας 
βιβλίων εφαρμόζουν υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο μόνο ως 
προς τη δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων, 
δευτεροβάθμιων και των υποχρεωτικών τριτοβάθμιων λογαριασμών του ΓΛΣ με 
εξαίρεση τους λογαριασμούς της ομάδας 9 οι οποίοι δεν τηρούνται. 

Τα βιβλία που τηρεί η PHARMFORM Α.Β.Ε.E είναι τα εξής: 

Ισοζύγιο Γενικών και Αναλυτικών καθολικών:  

Eκτυπώνεται μια φορά το μήνα, η εκτύπωση θα πρέπει να γίνει το 
αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα τον οποίο 
αφορούν οι συναλλαγές που το παρακάτω ισοζύγιο απεικονίζει. 

Το ισοζύγιο θα πρέπει να περιέχει: 

α) Τα προοδευτικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών 
καθώς και των υπολοίπων μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα. 

β) Τα σύνολα των κινήσεων του μήνα. 

γ) Τα συνολικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών και τα 
υπόλοιπά τους (χρεωστικά και πιστωτικά) μέχρι το τέλος του μήνα που 
αφορούν. 

Τα υπόλοιπα (προοδευτικά και συνολικά) μπορεί να απεικονίζονται σε μια 
στήλη αντί δύο με αναγραφή του πρόσημου (-) στα πιστωτικά υπόλοιπα και με 
άθροιση χωριστή των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων. 

∆ιευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 3, 
ο επιτηδευματίας έχει το δικαίωμα να αθροίζει τα ποσά των στηλών του ισοζυγίου 
και να μεταφέρει το άθροισμα από σελίδα σε σελίδα. Επειδή στο ισοζύγιο αυτό 
στην ίδια στήλη περιλαμβάνονται ποσά πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και 
λοιπών βαθμίδων (ανομοιογενή ποσά) είναι δυνατόν να αθροίζονται μόνο τα 
ποσά που αναφέρονται σε πρωτοβάθμιους λογαριασμούς. 

Το ανωτέρω ισοζύγιο περιλαμβάνει τους λογαριασμούς (Γενικής λογιστικής 
και της ομάδας 9) όλων των βαθμίδων (πρωτοβαθμίων, δευτεροβαθμίων, 
τριτοβαθμίων κ.λπ.). Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού των λογαριασμών της 
τελευταίας βαθμίδας ανάπτυξης του λογαριασμού 30 (Πελάτες) και 50 
(Προμηθευτές), μπορεί η ανάπτυξη των λογαριασμών αυτών στην τελευταία 
βαθμίδα να μην εκτυπώνεται στο ανωτέρω ισοζύγιο, με την προϋπόθεση ότι όταν 
ζητηθεί από τον φορολογικό έλεγχο να είναι δυνατή η εκτύπωσή τους σε 
αθεώρητο έντυπο. Η θέση αυτή είχε γίνει δεκτή και με την Εγκύκλιό μας ΠΟΛ. 
1009/2001. 
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Βιβλίο Απογραφών  και Ισολογισμού: 

Χρησιμοποιείται για την καταχώρηση στο τέλος του έτους πρώτα από όλα 
για την ποσοτική καταγραφή των εμπορεύσιμων στοιχείων που είχε στην κατοχή 
της η εταιρία την τελευταία ημέρα της χρήσης που στην περίπτωσή μας είναι η 
31/12 του εκάστοτε έτους. Η παραπάνω καταγραφή θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι την 20ή ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από το τέλος της 
χρήσης και στην περίπτωσή μας μέχρι την 20/02 του εκάστοτε έτους. Στη 
συνέχεια στο ίδιο βιβλίο και μέχρι το κλείσιμο του ισολογισμού που για τις Α.Ε. θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από το κλείσιμο της 
χρήσης, στην περίπτωσή μας την 31/03 του εκάστοτε έτους καταχωρούνται τα 
εμπορεύσιμα στοιχεία κατά αξία και ακολουθεί η απογραφή των υπολοίπων 
λογαριασμών της εταιρίας όπως αυτοί έχουν προκύψει μετά τις διορθωτικές 
εγγραφές και τις εγγραφές του ισολογισμού. Ακολουθεί η καταγραφή του 
λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης, ο πίνακας του ισολογισμού, των 
αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και ο πίνακας διανομής των κερδών  μέχρι την 
παραπάνω ημερομηνία. Το παραπάνω βιβλίο είναι θεωρημένο και η θεώρησή 
του σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει πριν τη χρησιμοποίησή του. Στην εταιρία 
που εξετάζουμε το παραπάνω βιβλίο παρακολουθείται ηλεκτρονικά και η 
εκτύπωσή του γίνεται στις παραπάνω ημερομηνίες κατά περίπτωση. 

 

Βιβλίο Πρακτικών συνελεύσεων: 

Εδώ καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που παίρνονται κατά τις 
Συνελεύσεις των εταίρων. Οι Α.Ε. έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν 
τουλάχιστον μια γενική συνέλευση το χρόνο μέσα στα όρια που η παραπάνω 
εταιρία έχει για να κλείσει τον ισολογισμό της. Η παραπάνω συνέλευση έχει σαν 
κύριο θέμα την έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσης και την απαλλαγή των 
διαχειριστών από κάθε ευθύνη καλείται τακτική και υπεύθυνοι για τη σύγκλισή της 
είναι οι διαχειριστές. Πέρα από την τακτική συνέλευση υπάρχουν και οι έκτακτες 
συνελεύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων πάνω σε 
σημαντικά θέματα και ένα από αυτά είναι η τροποποίηση του καταστατικού της 
εταιρίας. Η γενική συνέλευση εκτός από τους διαχειριστές μπορούν να συζητήσει 
και ένα ποσοστό των εταίρων. 

Για την λήψη μιας απόφασης στην Α.Ε. απαιτείται διπλή πλειοψηφία 
δηλαδή πλειοψηφία εταιρικών μεριδίων και πλειοψηφία ατόμων που τα κατέχουν. 
Το βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων δεν είναι θεωρημένο και ενημερώνεται 
κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης και υπογράφεται από όλους τους 
παρευρισκομένους κατά την λήξη της στην εταιρία μας. Και αυτό το βιβλίο 
ενημερώνεται ηλεκτρονικά, εκτυπώνεται με την ολοκλήρωση της ενημέρωσης και 
υπογράφεται άμεσα. 
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Βιβλίο ∆ιαχειριστών Α.Ε: 

 Σε αυτό καταγράφονται οι αποφάσεις των διαχειριστών που αφορούν 
επιλογές για τη λειτουργία της εταιρείας. ∆εν υπάρχει υποχρέωση να είναι 
θεωρημένο. 

Μητρώο Πάγιων περιουσιακών στοιχείων: 

 Γίνεται η καταχώρηση όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της 
εταιρείας, το καθένα ξεχωριστά. Σε αυτό το βιβλίο αναγράφονται τα εξής: 

 Το είδος του παγίου 
 Ο προμηθευτής 
 Το παραστατικό και η ημερομηνία αγοράς 
 Η αξία κτήσης χωρίς Φ.Π.Α σε διακεκριμένες στήλες 
 

Στη συνέχεια απεικονίζεται: 
 
 Ο συντελεστής απόσβεσης 
 Η απόσβεση της χρήσης 
 Το σύνολο των αποσβέσεων 

 
Με την ολοκλήρωση της τρέχουσας χρήσης, η αναπόσβεστη αξία και η 

αξία έκαστου παγίου προσαυξάνεται με τις προσθήκες και τις βελτιώσεις. Στην 
εταιρεία μας και αυτό το βιβλίο ενημερώνεται μηχανογραφικά μέχρι την προθεσμία 
κλεισίματος του ισολογισμού. Η ενημέρωση του παραπάνω βιβλίου κρίνεται 
απαραίτητη προκειμένου να έχουμε πλήρη εικόνα τόσο για την αξία έκαστου 
παγίου περιουσιακού στοιχείου όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως εκείνη τη στιγμή 
όσο και για να συμβάλει στον καταμερισμό της αξίας του παγίου σε όλη τη 
διάρκεια της χρήσης του. 

   

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 3522 ΤΟΥ 2006 

Βιβλίο Αποθήκης: Άρθρο 8 

Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής – κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για δικό του λογαριασμό ή για 
λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, 
εφόσον κατά τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια 
ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων 
(5.000.000) ευρώ ή το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων 
(6.500.000) ευρώ προκειμένου για επιτηδευματία που πωλεί τα αγαθά του 
εκτός της χώρας κατά ποσοστό άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%), τηρεί 
βιβλίο αποθήκης. Στο βιβλίο αποθήκης καταχωρούνται για κάθε αγαθό οι 
αγορές και οι πωλήσεις κατά είδος, ποσότητα και αξία και η ποσοτική 
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διακίνηση κατά είδος και ποσότητα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Τα 
αγαθά των τρίτων παρακολουθούνται ξεχωριστά τουλάχιστον κατά είδος 
και ποσότητα. 

 Ο επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για ίδιο λογαριασμό ή για 
λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, 
εφόσον κατά τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους τα περιόδους 
τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των πέντε 
εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ή το ποσό των έξι εκατομμυρίων 
πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ προκειμένου για επιτηδευματία 
που πωλεί τα προϊόντα του εκτός της χώρας ή ενεργεί επεξεργασία για 
λογαριασμό κατοίκου άλλης χώρας  κατά ποσοστό άνω του ογδόντα τοις 
εκατό (80%) του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του κλάδου 
επεξεργασίας, τηρεί βιβλίο αποθήκης πρώτων υλών, βοηθητικών υλών, 
υλικών συσκευασίας, έτοιμων προϊόντων και υποπροϊόντων. Στο βιβλίο 
αποθήκης καταχωρούνται για κάθε αγαθό οι αγορές και οι πωλήσεις κατά 
είδος, ποσότητα και αξία καθώς και η εντός και εκτός της επιχείρησης 
ποσοτική διακίνηση κατά είδος και ποσότητα. Όταν ο επιτηδευματίας 
ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων, στο βιβλίο αποθήκης 
παρακολουθούνται μόνο οι πρώτες ύλες, οι βοηθητικές ύλες, τα υλικά 
συσκευασίας και τα έτοιμα προϊόντα των τρίτων ξεχωριστά, τουλάχιστον 
κατά είδος και ποσότητα. 

Η PHARMFORM Α.Β.Ε.Ε πραγματοποιεί όλες τις ανωτέρω ενέργειες ενώ ο 
τζίρος της βρίσκεται πάνω από δύο προηγούμενες χρήσεις σταθερά σε τριπλάσιο 
και τετραπλάσιο ποσοστό των 5.000.000 ευρώ και κατά συνέπεια η τήρηση 
βιβλίου αποθήκης είναι μια από τις αναγκαίες υποχρεώσεις της. 

Απογραφή αποθεμάτων: 

Απογραφή είναι η λεπτομερής καταχώρηση, καταγραφή και αποτίμηση 
όλων των στοιχείων της επαγγελματικής περιουσίας της επιχείρησης, που 
υπάρχουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που διενεργείται η απογραφή. 

Η απογραφή βάσει των κανόνων της Λογιστικής, απαιτείται να είναι 
λεπτομερής και πραγματική και να απεικονίζει την πραγματική κατάσταση της 
επιχείρησης, διότι με αυτή επιτυγχάνεται η επαλήθευση των εγγραφών που έχουν 
καταχωρηθεί στα βιβλία κ ο πραγματικός προσδιορισμός του εξαγόμενου 
λογιστικού αποτελέσματος (κέρδη ή ζημία) της χρήσης. 

Χρόνος σύνταξης απογραφής:  

Η ποσοτική καταγραφή των αποθεμάτων, ιδίων και τρίτων γίνεται στο 
βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις μέχρι την 20ή ημέρα του μεθεπόμενου από 
τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μήνα, για τις επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ 
κατηγορίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κ.Β.Σ. Η κατάρτιση της απογραφής, 
επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κ.Β.Σ. ως βασική 
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υποχρέωση των επιχειρήσεων που τηρούν υποχρεωτικώς ή προαιρετικά βιβλία Γ’ 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εξάγουν λογιστικό αποτέλεσμα. Η επιχείρηση που τηρεί 
βιβλία Γ’ κατηγορίας κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και μέσα στις 
προθεσμίες που προβλέπονται, προβαίνει σε καταμέτρηση, καταγραφή και 
αποτίμηση στο βιβλίο απογραφών όλων των στοιχείων της επαγγελματικής της 
περιουσίας. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Τα αποθέματα που προέρχονται από αγορές αποτιμώνται στο τέλος κάθε 
χρήσης στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσης και τρέχουσας τιμής 
αγοράς. Υπάρχουν αρκετοί μέθοδοι αποτίμησης, εμείς ενδεικτικά θα αναφερθούμε 
στους πιο διαδεδομένους που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. 

I. Μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους:   

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται στην πράξη, γιατί είναι εύκολη στους 
υπολογισμούς, προσδιορίζει την τιμή κτήσης ή το ιστορικό κόστος σε μια 
αντικειμενική βάση και επειδή περιλαμβάνει όλες τις τιμές κτήσης ελαχιστοποιεί 
την επίδραση ακραίων τιμών στην αγορά. 

{το οποίο ιστορικό κόστος   είναι το άμεσο κόστος αγοράς (η τιμή κτήσεως) των 
πρώτων υλών και διαφόρων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή των 
αγαθών, προσαυξημένο με τα γενικά (έμμεσα) έξοδα αγορών, καθώς και με τα 
άμεσα (έμμεσα) έξοδα παραγωγής (κόστος κατεργασίας) που δαπανήθηκαν για να 
φτάσουν τα παραγμένα αγαθά στη θέση και κατάσταση που βρίσκονται κατά την 

απογραφή} 

II. Μέθοδος του κυκλοφοριακού μέσου όρου ή των διαδοχικών 
υπολοίπων: 

Η μέθοδος αυτή είναι αντικειμενική και δίνει μια μέση τιμή που πλησιάζει 
περισσότερο στην πραγματικότητα απ’ ότι η μέση σταθμική τιμή. Επιπλέον 
εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις που τηρούν το σύστημα της διαρκούς απογραφής για 
τα εμπορεύματά τους, διότι με κάθε αγορά μπορεί να υπολογίζει την τιμή κτήσης 
των  πωληθέντων και του αποθέματος στην αποθήκη. 

III. Μέθοδος πρώτης εισαγωγής – πρώτης εξαγωγής (F.I.F.O.): 

Κατά την μέθοδο αυτή θεωρείται ότι η πρώτη εισαγωγή (αγορά) εξάγεται 
πρώτα (first in-first out) και ότι τα αποθέματα της απογραφής προέρχονται από τις 
τελευταίες αγορές της χρήσης και αποτιμώνται στις τιμές που αντίστοιχα 
αγοράστηκαν. Η αρχή του σχετικού υπολογισμού γίνεται από την τελευταία 
αγορά. Επειδή η αποτίμηση των πωληθέντων γίνεται σύμφωνα με τη σειρά 
εισαγωγής τους, η μέθοδος λέγεται και μέθοδος της σειράς εξαντλήσεως των 
αποθεμάτων. Με την μέθοδο αυτή τα αποθέματα αποτιμώνται σε τιμές που 
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πλησιάζουν τις τρέχουσες τιμές αγοράς. Επίσης, εμφανίζεται η τιμή κτήσης ή το 
κόστος παλαιότερων αγορών και με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει σωστή σύγκριση 
με τα έσοδα των πωλήσεων. Η μέθοδος υπερτιμά τα κέρδη της επιχείρησης, όταν 
υπάρχει άνοδος τιμών και βέβαια αυξάνει το φόρο εισοδήματος. Κατά τα άλλα 
χρησιμοποιείται ευρύτατα για την αποτίμηση αποθεμάτων, γιατί είναι εύκολη στην 
εφαρμογή της, δίνει τις ίδιες εκτιμήσεις, είναι αντικειμενική και η αξία των 
αποθεμάτων πλησιάζει προς την τιμή ή το κόστος αντικατάστασης. 

Με πολύ απλούστερα λόγια μπορούμε να πούμε πως σύμφωνα με τη 
μέθοδο F.I.F.O. γίνεται η υπόθεση ότι οι μονάδες ενός υλικού που μπήκαν 
πρώτες (χρονικά) στην αποθήκη θα χορηγηθούν και πρώτες, άρα χρησιμοποιείται 
η αρχική τιμή της παραλαβής μέχρι να τελειώσουν όλες οι μονάδες που έφθασαν 
μαζί. Όταν τελειώσουν οι μονάδες μιας παραλαβής, οι επόμενες χορηγήσεις 
γίνονται από την επόμενη παραλαβή, άρα και η τιμή θα είναι εκείνη της δεύτερης 
παραλαβής κ.τ.λ. 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι ότι: 

 Είναι ρεαλιστική διότι υποθέτει ότι οι πιο παλιές παραλαβές θα 
προχωρήσουν προς την παραγωγή πρώτες 
 Η αποτίμηση του υπολοίπου δεν είναι μακριά από την τιμή της αγοράς 
 ∆εν δημιουργεί κέρδη ή ζημιές από τη λογιστική παρακολούθηση της 
αποθήκης διότι το σύνολο των παραλαβών μιας περιόδου μείον την αποτίμηση 
του υπολοίπου ισούται με το σύνολο των χορηγήσεων 

Τα μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι ότι: 

 Είναι δύσκολη στην εφαρμογή,  κυρίως διότι πρέπει να σημειώνεται κάθε 
φορά το υπόλοιπο μιας παραλαβής 
 Η τιμή χορηγήσεως ίσως διαφέρει πολύ από την τρέχουσα τιμή 

IV. Μέθοδος τελευταίας εισαγωγής - πρώτης εξαγωγής (L.I.F.O.): 

Κατά τη μέθοδο αυτή θεωρείται ότι η πρώτη εξαγωγή προέρχεται από την 
τελευταία εισαγωγή (last in-first out) και ότι τα αποθέματα τέλους χρήσης 
προέρχονται από παλαιότερες εισαγωγές. Η αρχή του υπολογισμού γίνεται από 
την πρώτη αγορά της χρήσης. Η μέθοδος αυτή είναι αντίθετη της μεθόδου FIFO 
και επειδή οι εξαγωγές γίνονται αντίθετα από την σειρά των εισαγωγών λέγεται 
και μέθοδος της αντίστροφης εξάντλησης των αποθεμάτων. Το πλεονέκτημά της 
είναι ότι η τιμή κτήσης καθώς και το κόστος πωληθέντων βασίζεται στις τρέχουσες 
τιμές τις αγοράς και έτσι συγκρίνεται σωστότερα με τα έσοδα από πωλήσεις. 
∆είχνει λιγότερα κέρδη και συνεπώς μειώνει το φόρο εισοδήματος και 
αναδεικνύεται σε περιόδους που υπάρχει μεγάλη άνοδος των τιμών. 

Πιο κατανοητά θα λέγαμε ότι σύμφωνα με τη μέθοδο L.I.F.O. γίνεται η 
υπόθεση ότι οι μονάδες της τελευταίας παραλαβής χορηγούνται πρώτες, άρα η 
τιμή της τελευταίας παραλαβής ισχύει μέχρι να εξαντληθούν οι μονάδες της 
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παραλαβής αυτής. Όταν εξαντληθούν, ως τιμή λαμβάνεται εκείνη της 
προηγούμενης παραλαβής κ.τ.λ.  

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι: 

 Οι χορηγήσεις γίνονται σε τιμές πολύ κοντά στις τρέχουσες τιμές αγοράς 
 ∆εν δημιουργεί λογιστικά κέρδη ή ζημιές  (όπως και η  F .I.F.O..)  

Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι: 

 Είναι δύσχρηστη 
 ∆εν είναι ρεαλιστική διότι υποθέτει μία ροή μάλλον αντίθετη προς την 
πραγματικότητα 
 Όταν τύχει να γίνει χορήγηση από πολύ παλιά παραλαβή,  η αποτίμηση θα 
γίνει σε τελείως εξωπραγματικές τιμές 
 Η αποτίμηση του υπολοίπου είναι μακριά από την πραγματικότητα 

Η μέθοδος που έχει προτιμήσει η PHARMFORM ΑΕΒΕ για την αποτίμηση 
των αποθεμάτων της είναι η FIFO. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνει να έχει τιμές 
αντίστοιχες με αυτών της αγοράς. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ PHARMFORM Α.Β.Ε.E 

Σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να εκδίδει τα 
στοιχεία της είτε χειρόγραφα είτε με τη χρήση Η/Υ (μηχανογραφικά) με την 
προϋπόθεση ότι έχει εγκαταστήσει έναν μηχανισμό σήμανσης τον αποκαλούμενο 
ΕΑΦ∆ΣΣ με τον οποίο το κάθε στοιχείο το οποίο εκδίδεται με τη χρήση Η/Υ 
λαμβάνει μια σήμανση η οποία στην ουσία αποτελεί και την ταυτότητα του 
στοιχείου και προσδιορίζει σε ποιόν και πότε αυτό εκδόθηκε. Όσον αφορά λοιπόν 
τη χρήση του παραπάνω μηχανισμού αυτή γίνεται με την προϋπόθεση ότι ο 
μηχανισμός αυτός είναι εγκεκριμένος από το υπουργείο οικονομικών και φυσικά 
γνωστοποιούμε στη ∆.Ο.Υ. τη χρήση του και τα λοιπά στοιχεία που τον 
χαρακτηρίζουν με βασικότερο τον αριθμό μητρώου του. 

Η εταιρία PHARMFORM  Α.Β.Ε.E έχει επιλέξει τη μηχανογραφική έκδοση 
των στοιχείων της, παράλληλα όμως έχει θεωρήσει και έχει στην κατοχή της 
έτοιμα προς χρήση στοιχεία χειρόγραφα τα οποία θα χρησιμοποιήσει σε 
περίπτωση που είναι αδύναμη η έκδοση μηχανογραφημένων, αδυναμία που 
μπορεί να οφείλεται σε μια διακοπή ρεύματος, σε πρόβλημα του λογισμικού είτε 
για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

Τα στοιχεία που η εταιρεία έχει ορίσει σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο 
Κ.Β.Σ. είναι οι ανάγκες της και είναι τα εξής : 

 Τιμολόγιο ∆ελτίο Αποστολής 

 ∆ελτίο Αποστολής 
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 Απόδειξη Λιανικής Πώλησης 

 Πιστωτικά Σημειώματα (τζίρου και επιστροφής) 

Με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι παρασκευάστρια και 
εμπορική και δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς του εμπορίου, έχει θεωρήσει 
παραστατικά που αφορούν την παροχή υπηρεσιών. 

 

∆ελτίο Αποστολής 

∆ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση 
χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και 
για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνημμένο δελτίο αποστολής με 
φορολογικό στοιχείο αξίας. ∆ηλαδή στις περιπτώσεις που πωλείται το αγαθό και 
είναι δύσκολη η έκδοση του θεωρημένου τιμολογίου-δελτίου αποστολής, τότε 
εκδίδεται θεωρημένο διπλότυπο δελτίο αποστολής και στη συνέχεια, μέσα σε ένα 
μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντα μέσα 
στην ίδια διαχειριστική περίοδο του πωλητή, εκδίδεται το τιμολόγιο πώλησης που 
είναι αθεώρητο. 

 

Αρχειοθέτηση παραστατικών 

Η αρχειοθέτηση των παραστατικών πωλήσεων γίνεται με τον εξής τρόπο: 
∆ιαχωρίζονται ανάλογα με το είδος τους δηλαδή τιμολόγια δελτία αποστολής, 
πιστωτικά τιμολόγια έκπτωσης και επιστροφής που τοποθετούνται στους 
κατάλληλους φακέλους. Αρχειοθετούνται τα πιστωτικά τιμολόγια έκπτωσης και 
επιστροφής ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης και ανά αύξοντα αριθμό. Έπειτα 
γίνεται ο διαχωρισμός των πωλητών της Αθήνας με αυτούς της επαρχίας. Κάθε 
πωλητής-αντιπρόσωπος έχει τον δικό του φάκελο που ταξινομούνται οι πελάτες 
του κατά αλφαβητική σειρά. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η αρχειοθέτηση των 
πελατών της Αθήνας. Οι αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής καταχωρούνται ανά 
αύξοντα αριθμό και ημερομηνία. 

Όσον αφορά την ταξινόμηση των παραστατικών των αγορών η επιλογή που έχει 
επιλεχθεί είναι η αλφαβητική καταχώρηση. 

Τέλος, για τις δαπάνες αφού γίνει διαχωρισμός των δαπανών από τις 
εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες  αρχειοθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΑΓΟΡΑ  

Για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το αντικείμενό της θα πρέπει 
πρώτα να εξετάσουμε το χώρο που κινείται δηλαδή σε ποιους απευθύνεται 
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προκειμένου να διοχετεύσει τα προϊόντα της στην αγορά, έχοντας σαν δεδομένο 
το αντικείμενο της εμπορίας και ακολουθώντας την αντίθετη πορεία δηλαδή ποιός 
είναι ο τελικός καταναλωτής των εμπορευμάτων της εταιρίας, αναζητούμε τα 
σημεία στα οποία αυτά θα απευθυνθούν για να αποκτήσουν τα παραπάνω αγαθά 
προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. 

Με αυτό τον τρόπο οδηγούμαστε στους πελάτες της παραπάνω εταιρίας 
που στην προκειμένη περίπτωση είναι: 

1. Φαρμακευτικές Εταιρείες 

2. Κρατικά Νοσοκομεία, Πανεπιστημιακές και Ιδιωτικές Κλινικές 

3. Φαρμακεία και Φαρμακαποθήκες 

4. Πελάτες εξωτερικού 

5. Ιδιώτες Ιατροί 

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ο πελάτης – συνεργάτης της εταιρίας είναι 
και ο τελικός πωλητής. Είναι αυτός που θα διαθέσει το αγαθό κατευθείαν στον 
τελικό καταναλωτή. Ωστόσο, οι παραπάνω κατηγορίες πελατών της εταιρίας 
ενδέχεται να μην απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή αλλά σε μεταπωλητές 
μικρούς ή μεγάλους σε μέγεθος και συνήθως σε απομακρυσμένες περιοχές όπου 
το κόστος εκτέλεσης μιας παραγγελίας (ανεξαρτήτου μεγέθους) λόγω της 
απόστασης σε συνδυασμό με την ποσότητα επιβαρύνουν το κόστος αγοράς τους 
με υψηλά μεταφορικά έξοδα. 

Με δεδομένη την παραπάνω διαφοροποίηση των πελατών της εταιρίας ένα 
από τα σημαντικότερα θέματα που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει η διαμόρφωση 
της τιμολογιακής της πολιτικής προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των πελατών 
της χωρίς να υπάρχουν συγκρούσεις και παράπονα, και όλα αυτά βέβαια στα 
πλαίσια του ανταγωνισμού που και στην κατηγορία είναι ιδιαίτερα έντονος όπως 
και σε κάθε κλάδο που δραστηριοποιείται με αγαθά που απευθύνονται στο ευρύ 
καταναλωτικό κοινό αλλά και όχι μόνο. 

Στα πλαίσια της αθηναϊκής αγοράς, συνεργάζεται με μεγάλες 
φαρμακοβιομηχανίες, με Κρατικές και Ιδιωτικές κλινικές καθώς επίσης και με 
Ιδιώτες ιατρούς. Όσον αφορά την επαρχία, συνεργαζόμαστε άμεσα με 
αντιπρόσωπους, οι οποίοι κλείνουν συμφωνίες με τους αντιπρόσωπους της 
επιχείρησης προβαίνοντας στις ανάλογες παραγγελίες. 

Θα μπορούσαμε να πούμε πως οι μελλοντικοί στόχοι της Pharmform 
Α.Β.Ε.Ε. περιλαμβάνουν τη στρατηγική δέσμευση για περαιτέρω ανάπτυξη στην 
αγορά της υγειονομικής περίθαλψης, πρωτίστως στην αγορά γενόσημων 
προϊόντων. Επιπλέον έχει ως στόχο σε in licensing πρωτότυπα προϊόντα, 
σύμφωνα με την εστίασή της σε περεταίρω εξάπλωση των δυνατοτήτων 
συνέργειας με τα υπάρχοντα προϊόντα τους. Τελευταίος αλλά όχι έσχατος 
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σημαντικός στόχος είναι η εστίαση σε συμπληρώματα διατροφής και η ανάπτυξη 
των CE-προϊόντων. 

 

PHARMFORM A.B.E.E: ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ  

Όπως προαναφέραμε, η εταιρεία μας είναι μεγάλη παραγωγός αλλά και 
εξαγωγέας. Όσο αναφορά το παραγωγικό κομμάτι, η μονάδα παραγωγής της 
βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα και καλύπτει μια έκταση 8.500 m2 σε μια στρατηγική 
τοποθεσία (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ) για τις Κεντρικές και Βόρειες χώρες της ΕΕ και τα 
Βαλκάνια. Συνολικά απασχολούνται 110 επιστήμονες και τεχνικό αλλά και  
βοηθητικό προσωπικό. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, η 
εταιρεία έχει επενδύσει οκτώ (8) εκατομμύρια € για τον εκσυγχρονισμό του 
εργοστασίου. Επί του παρόντος, ένα νέο πρόγραμμα επενδύσεων τεσσάρων (4) 
εκατομμυρίων € βρίσκεται σε εξέλιξη, σχετικά με την αναβάθμιση του εξοπλισμού 
παραγωγής όπου κατά την ολοκλήρωση του αναμένεται ότι θα αυξήσει την  
παραγωγική ικανότητα κατά τριάντα (30) %. Η PHARMFORM Α.Β.Ε.Ε. συνεχώς 
επεκτείνει και εκσυγχρονίζει τις εγκαταστάσεις παραγωγής της καθώς και τις 
εγκαταστάσεις των εργαστηρίων της, σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές της 
ισχύουσας ευρωπαϊκής cGMP. 

Η Ικανότητα παραγωγής της περιλαμβάνει: 

-   Αποστειρωμένα προϊόντα (ενέσιμο διάλυμα, σταγόνες για τα μάτια) 

-   ∆ισκία 

-   Κάψουλες 

-   Σφαιρίδια 

-   Φακελάκια από του στόματος διαλύματα (σιρόπια, εναιωρήματα, σταγόνες) 

-   Υπόθετα 

-   Κρέμες, αλοιφές, πηκτώματα 

-   Ρινικά σπρέι 

-   ∆ιαλύματα για εξωτερική χρήση 

-   Συμπληρώματα διατροφής 

-   Ιατρικές συσκευές 

 

Η PHARMFORM A.B.E.E. κατασκευάζει φαρμακευτικά προϊόντα για 
διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες: 
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-   Αντιελκωτικά 

-   Καρδιαγγειακά 

-   Παράγοντες για τη μείωση της χοληστερόλης 

-   Αντιβιοτικά και από του στόματος κεφαλοσπορίνες 

-   Αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά 

-   Αντιρευματικά & αντιφλεγμονώδη 

-   Αντιισταμινικά 

-   Αντιικά 

-   Αντιμυκητιασικά 

-   Κορτικοστεροειδή 

-   Ενέσιμα προϊόντα 

-   Βιταμίνες 

Μέσα στα χρόνια η  HELP έχει παράσχει υπηρεσίες παραγωγής βάση 
συμβολαίου για τις μεγαλύτερες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες. 

 

Η Pharmform εξάγει: 

 

ΕΥΡΩΠΗ 
Γαλλία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Πολωνία, Κύπρος, Αλβανία, 
Ρουμανία, Σερβία (Κοσσυφοπέδιο) 
 
Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών 
Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Καζακστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, 
Ουζμπεκιστάν, Μολδαβία, Ουκρανία, Κιργιστάν 
 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
Λίβανος, Σαουδική Αραβία, Υεμένη 
 
AΦΡΙΚΗ 
Αλγερία, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Σουδάν, Άγιος Μαυρίκιος 
 
AΣΙΑ 
Ιράν, Ιράκ, Ταϊβάν, Χόνγκ Κόνγκ 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Η προσέγγιση ενός προμηθευτή από την PHARMAFORM Α.Β.Ε.E που 
βρίσκεται εντός συνόρων της χώρας γίνεται με δειγματισμό των προϊόντων που 
ανταποκρίνονται στην γκάμα μας όπου συνοδεύεται από την αντίστοιχη 
προσφορά του προμηθευτή. Κατόπιν η εταιρεία διενεργεί έρευνα αγοράς με τα 
αντίστοιχα ανταγωνιστικά προϊόντα συγκρίνοντας την ποιότητα και τις τιμές. 
Ύστερα προχωράει είτε στην παραγγελία των ειδών είτε την 
επαναδιαπραγματεύεται είτε την απορρίπτει. Στην κάθε προσφορά που 
αποστέλλεται από τον προμηθευτή τα κύρια σημεία που προσέχει η εταιρεία είναι 
η τιμή του προϊόντος και ο διακανονισμός πληρωμής μεταξύ των δύο 
συμβαλλόμενων. 

Όταν ο προμηθευτής που θα επιλεχθεί από την εταιρεία βρίσκεται εκτός 
συνόρων, τα κύρια βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής: 

Επισκέψεις σε διεθνείς εκθέσεις Ευρωπαϊκών Χωρών (π.χ. Ρουμανία, 
Ιταλία) και Τρίτων Χωρών (π.χ. Κίνα) προκειμένου να γίνεται άμεση επαφή με τον 
προμηθευτή και το προϊόν καθώς γίνεται και συλλογή φυλλαδίων με τα 
ενδιαφερόμενα είδη. Μην ξεχνάμε πως οι επισκέψεις αυτές ωφελούν και στο 
κομμάτι των εξαγωγών της επιχείρησης αφού εξετάζεται και η εν λόγω ζήτηση της 
εκάστοτε ‘αγοράς’. Μετά το τέλος των εκθέσεων γίνεται επίσκεψη των 
εργοστασίων των προμηθευτών, με τους οποίους υπάρχει ήδη κάποια 
συνεργασία, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος παρασκευής των προϊόντων, 
καθώς επίσης να γίνει και μια προσωπική επαφή με τον υπεύθυνο. 

Η επικοινωνία με αυτούς τους προμηθευτές γίνεται μέσω e-mail 
προκειμένου να δοθεί η τελική προσφορά από τον προμηθευτή. Εφόσον μας 
ικανοποιεί η προσφορά όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, τις τιμές των 
ειδών αυτών όπως επίσης την πίστωση που μας προσφέρει γίνεται η τελική 
συνεννόηση που περιέχει τη συνολική ποσότητα των εμπορευμάτων, το κόστος 
τους, τον τρόπο μεταφοράς τους και την ημερομηνία φόρτωσης των 
εμπορευμάτων. 

Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία αποκτά εμπορεύματα από Τρίτες Χώρες 
δηλαδή πραγματοποιεί μια εισαγωγή. Με τον όρο εισαγωγή εννοούμε τις 
αποκτήσεις αγαθών που προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός της ευρωπαϊκής 
ένωσης. 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ 

H φορολογητέα αξία των εισαγωγών περιλαμβάνει: 

 Την δασμολογητέα αξία των εισαγωγών που αναγράφονται στη 
διασάφηση της εισαγωγής και προκύπτει από την μετατροπή ξένου 
νομίσματος σε ευρώ με βάση το συντελεστή ισοτιμίας που ισχύει κατά την 
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ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού. Με την εισαγωγή μας στην Ε.Ε. 
οι αγορές γίνονται μόνο σε ευρώ. 

 Τους δασμούς, φόρους, τέλη, εισφορές και δικαιώματα που εισπράττονται  
υπέρ του δημοσίου ή τρίτων εκτός του ΦΠΑ και με τους δασμούς και τους 
φόρους που ενδεχόμενα οφείλονται στο κράτος εξαγωγής. Το άθροισμα 
της δασμολογητέας αξίας πλέον των δασμών και φόρων θεωρείται 
φορολογητέα βάση επί της οποίας υπολογίζεται το ΦΠΑ της εισαγωγής. 

 Τα λοιπά έξοδα αγορών που δημιουργούνται κατά την εισαγωγή των 
αγαθών. Τέτοια έξοδα είναι τα έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων, 
συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλιστρα εμπορεύματος. 

 

Για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συναλλαγή το πρώτο βήμα που κάνουμε είναι 
το άνοιγμα ανέκκλητης προς τον προμηθευτή του εξωτερικού. 

Ύστερα καθορίζεται ο τρόπος μεταφοράς των εμπορευμάτων που κατά 
κύριο λόγο είναι θαλάσσιος και ο χρόνος παραλαβής των εμπορευμάτων δεν 
ξεπερνάει τις 40 ημέρες. Η επιλογή φόρτωσης των ειδών από την εταιρεία είναι 
Free On Board (FOB) που μεταφράζεται ελεύθερο επί του πλοίου. Με τον τρόπο 
αυτής της επιλογής φόρτωσης σημαίνει ότι έχουν διεκπεραιωθεί όλες οι 
εμπορικές και διοικητικές διαδικασίες, έλεγχοι, άδειες, εκτελωνισμός, της χώρας 
προέλευσης από τον πωλητή. Το εμπόρευμα μπορεί να ταξιδέψει υπό τις 
προϋποθέσεις πλέον που αφορούν στην κίνηση του πλοίου. Όταν το πλοίο 
φτάσει στον προορισμό του για να μπορέσουν τα εμπορεύματα να περιέλθουν 
στην ιδιοκτησία της εταιρείας θα πρέπει να πληρωθεί στην τράπεζα η αξία του 
τιμολογίου. 

Έπειτα από την παραλαβή του container από τον εκτελωνιστή και την 
μεταφορά του στην έδρα της εταιρείας από τον μεταφορέα ακολουθεί 
κοστολόγηση των εμπορευμάτων. 

Για να μπορέσει η εταιρεία να προσδιορίσει το πραγματικό κόστος εισαγωγής θα 
πρέπει να κατέχει τα παρακάτω παραστατικά έγγραφα εισαγωγής: 

1. Τιμολόγιο οίκου εξωτερικού στο οποίο αναφέρονται τα είδη, οι ποσότητες 
και η αξία σε ξένο νόμισμα των εισαγόμενων αγαθών. 

2. Αντίγραφο του διακανονισμού της αξίας της τράπεζας που μεσολαβεί για 
την εισαγωγή στο οποίο αναγράφεται η αξία σε ευρώ που πληρώθηκε ή 
που οφείλεται για την εισαγωγή πλέον ορισμένων εξόδων που 
πληρώθηκαν για λογαριασμό της τράπεζας. 

3. ∆ιασάφηση εισαγωγής του τελωνείου, όπου σε αυτό εμφανίζεται το 
συνολικό ποσό του τιμολογίου, σε ξένο νόμισμα ο συντελεστής ισοτιμίας, οι 
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δασμοί και οι λοιπές επιβαρύνσεις οι οποίες προσαυξάνουν την 
δασμολογητέα αξία. Και 

4. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του εκτελωνιστή. Το τιμολόγιο 
περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα αριθμητικά μεγέθη που αφορούν τον 
τελωνισμό των εισαγόμενων ειδών. Εμφανίζονται οι αξίες οι υποβληθείς σε 
Φ.Π.Α συμπεριλαμβανομένης και την αμοιβή του εκτελωνιστή αναλογούν 
σε αυτές φόρος εισροών και τα μη υποκείμενα σε Φ.Π.Α έξοδα.   

 

Η αξία των τιμολογίων των οίκων εξωτερικού εκφράζεται συνήθως σε ξένο 
νόμισμα και επομένως πρέπει να μετατρέπεται σε αξία εθνικού νομίσματος ευρώ. 
Την μετατροπή αυτή την διενεργεί η τελωνιακή αρχή κατά τον εκτελωνισμό των 
αγαθών. Έτσι, στην αξία σε εθνικό νόμισμα που προκύπτει υπολογίζονται οι 
δασμοί και οι λοιπές επιβαρύνσεις. Στο άθροισμα που διαμορφώνεται από την 
δασμολογητέα αξία και τους δασμούς υπολογίζεται ο ΦΠΑ της εισαγωγής με 
ακέραιο ή μειωμένο συντελεστή. Για την μετατροπή της αξίας του ξένου 
νομίσματος σε εθνικό νόμισμα, λαμβάνεται υπ’ όψιν η ισοτιμία του ευρώ προς τα 
ξένα νομίσματα. Οι ισοτιμίες των εξωτερικών συναλλαγμάτων έναντι του ευρώ 
περιλαμβάνονται στο δελτίο τιμών συναλλάγματος που εκδίδεται από την 
τράπεζα της Ελλάδος. Για την μετατροπή της αξίας σε ευρώ λαμβάνεται η ισοτιμία 
της προτελευταίας Τετάρτης  του προηγούμενου μήνα και ισχύει για την 
μετατροπή της αξίας σε ευρώ για τις εισαγωγές του επόμενου μήνα με την 
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει σε επόμενη Τετάρτη μεταβολή της ισοτιμίας αυτής 
πέραν του 5%. 
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

i. Κόστος εισαγωγής είναι το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, 
μέχρι το αγαθό να τοποθετηθεί στην αποθήκη του εισαγωγέα (LANDED 
COST). 

ii. Το κόστος εισαγωγής περιλαμβάνει: 
 
o Την τιμολογιακή αξία τοις μετρητοίς του Οίκου του Εξωτερικού, όπως 

προκύπτει από το νόμιμα θεωρημένο, από αρμόδια Ελληνική Αρχή, 
οριστικό τιμολόγιο. Ανεξάρτητα από τη συμφωνημένη τιμολογιακή αξία 
(FOB, CIF) θα πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο και η αξία ΕΧ 
FACTORY. Οι λαμβανόμενες εκπτώσεις φέρονται σε μείωση του κόστους 
εισαγωγής. 

Σε περίπτωση προθεσμιακού διακανονισμού πρέπει να γίνεται σαφής 
διαχωρισμός της επιβάρυνσης από τους τόκους. Για τον προσδιορισμό της 
παραπάνω τιμολογιακής αξίας, η Υπηρεσία μπορεί να λαμβάνει υπόψη και τις 
ισχύουσες διεθνείς ή εγχώριες τιμές (τιμές Οίκου προς άλλες επιχειρήσεις ή χώρες 
κ.λ.π.) των εισαγόμενων προϊόντων. 

o Τα έξοδα που προκύπτουν από την εκκαθάριση της Τράπεζας 
(διακανονισμός). 

Τα έξοδα ανταποκριτών, τηλεγραφικά, ταχυδρομικά, προμήθεια Τράπεζας κ.λ.π. 

o  Τα έξοδα εκτελωνισμού, όπως αναγράφονται στο τιμολόγιο του 
εκτελωνιστή. 

Κάθε δαπάνη που αναφέρεται στο τιμολόγιο του εκτελωνιστή θα συνοδεύεται από 
το νόμιμο δικαιολογητικό πραγματοποίησής της, με μοναδική εξαίρεση τις 
δαπάνες για τις οποίες είναι αδύνατη η έκδοση επίσημου αποδεικτικού (π.χ. 
χαρτόσημα). 

Επίσης το τιμολόγιο του εκτελωνιστή πρέπει να συνοδεύεται από τη διασάφηση 
εισαγωγής ή όταν γίνεται αποταμίευση του εμπορεύματος από την αίτηση 
αποταμίευσης και αίτηση ανάλωσης. 

o Ο ναύλος, τα μεταφορικά και τα εκφορτωτικά, βάσει επίσημων αποδείξεων. 

Τυχόν εκπτώσεις που παρέχονται επί των μεταφορικών εξόδων φέρονται σε 
μείωση αυτών. 

o Τα ασφάλιστρα για την κάλυψη των κινδύνων μεταφοράς. 
o Τα νόμιμα έξοδα θεώρησης τιμολογίων. 
o Τα ψυκτικά έξοδα, εφόσον είναι αναγκαία η εναποθήκευση στα ψυγεία και 

για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την άφιξη του εμπορεύματος 
μέχρι του εκτελωνισμού του που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) 
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ημέρες εκτός από τις περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της 
επιχείρησης. 

Μετά τον εκτελωνισμό, ψυκτικά αναγνωρίζονται μόνο εφόσον η εναποθήκευση 
στα ψυγεία δεν έγινε με σκοπό απόκρυψης του εμπορεύματος ή για επίτευξη 
μεγαλύτερης τιμής. 

o Τα αποθήκευτρα γενικά (ΟΛΠ, ΠΑΕΓΑΕ, Τελωνεία) αναγνωρίζονται μέχρι 
20 ημέρες κατά ανώτατο όριο, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα της επιχείρησης, οπότε η Υπηρεσία σταθμίζει το 
κανονικό ύψος των αποθήκευτρων εφόσον βεβαιώνεται με επίσημα 
δικαιολογητικά. 

o Τα έξοδα πραγματογνωμοσύνης του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων, 
εφόσον βεβαιώνονται με επίσημα αποδεικτικά. 

 

∆απάνες που δεν αναγνωρίζονται: 

1. Έξοδα που προέρχονται από αμέλεια, υπαιτιότητα ή ελευθεριότητα του 
εισαγωγέα. 

2. Έξοδα που έχουν χαρακτήρα άμεσης ή έμμεσης χρηματοδότησης 
3. Έξοδα για δικαιώματα ελεύθερης ζώνης (Ο.Λ.Π. κ.λ.π.) και κάθε μορφής 

αποθήκευτρα πέρα των 20 ημερών, εφόσον προκλήθηκαν από υπαιτιότητα 
της επιχείρησης. 

4. Κάθε έξοδο που έχει την έννοια της ποινής 
5. Σταλίες (ημέρες αναμονής) υπερημερίας που οφείλονται σε υπαιτιότητα της 

εταιρείας 
6. Συναλλαγματικές διαφορές προθεσμιακού διακανονισμού 
7. Έξοδα εισαγωγής δειγμάτων-διαφημιστικών (αυτά αποτελούν στοιχείο 

κόστους διάθεσης). 
8. Προμήθεια αντιπροσώπου, εφόσον ο αντιπρόσωπος είναι και εισαγωγέας. 

 

Όλα τα επί μέρους ποσά χωρίς την προσαύξηση του ΦΠΑ που καταβάλλει 
η επιχείρηση από το άνοιγμα της πίστωσης στην τράπεζα μέχρι την άφιξη των 
αγαθών στις αποθήκες της επιχείρησης αποτελούν το πραγματικό κόστος της 
εισαγωγής. 

Η αξία των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό ανεξάρτητα από τον 
τρόπο διακανονισμού της αξίας υπολογίζεται με βάση την επίσημη του ξένου 
νομίσματος της ημέρας διακανονισμού της αξίας στην τράπεζα που μεσολαβεί για 
την εισαγωγή. Η πραγματική αξία της εισαγωγής προσαυξάνεται με τα ειδικά 
έξοδα της αγοράς. Ως ειδικά έξοδα αγοράς ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

 Έξοδα της τραπέζης που μεσολαβεί για την εισαγωγή. Τα έξοδα αυτά δεν 
υπόκεινται σε ΦΠΑ. 

 Οι δασμοί και οι λοιπές επιβαρύνσεις που καταβάλλονται στο τελωνείο. 
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 Τα μεταφορικά και τα ασφάλιστρα της μεταφοράς. 

 Τα λοιπά έξοδα τελωνείου όπως εργατικά, δικαιώματα, αμοιβή εκτελωνιστή 
και άλλα. 

Έτσι και η PHARMAFORM  Α.B.E.Ε. αντιμετωπίζει όλες τις εισαγωγές της 
από τις τρίτες χώρες προκειμένου να κοστολογήσει τα εμπορεύματά της. Για δική 
της διευκόλυνση έχει δημιουργήσει και μια φόρμα υπολογισμού της εισαγωγής 
όπου συμψηφίζεται το Φ.Π.Α. για να μπορέσει να προσδιορίσει το πραγματικό 
κόστος κάθε είδους ξεχωριστά. Όσο αναφορά την πλασματική αξία των 
εισαγωγών από χώρες της Ε.Ε, δεν υπάρχει αφού όλες οι συναλλαγές γίνονται 
πλέον σε ευρώ. 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

Η αξία κτήσης των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό καταχωρείται 
προσωρινά στο λογαριασμό 32 (Παραγγελίες στο Εξωτερικό). Μετά την 
ολοκλήρωση της παραγγελίας και κατά την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών 
από το τελωνείο, διενεργείται εγγραφή, στο αναλυτικό ημερολόγιο διαφόρων 
πράξεων, μεταφορά του κόστους κτήσης αγαθών στους αρμόδιους λογαριασμούς 
των παγίων ή των εμπορεύσιμων ειδών ή σε λογαριασμούς της ομάδας 6, οπότε 
ο λογαριασμός εξισώνεται. 

ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

Εκτός από την εισαγωγή εμπορευμάτων από τις τρίτες χώρες όπως αυτή 
περιγράφηκε παραπάνω έχουμε και την αγορά εμπορευμάτων από χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. 

Για να έχουμε ενδοκοινοτική απόκτηση στην Ελλάδα θα πρέπει να συντρέχουν οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Να πρόκειται για αγαθά που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από άλλο 
κράτος-μέλος από τον πωλητή ή τον αγοραστή ή από άλλο πρόσωπο που 
διενεργεί για λογαριασμό τους. 

 Ο αγοραστής (αποκτών) να είναι πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο με 
δικαίωμα ολικής ή μερικής έκπτωσης του φόρου. 

 Ο πωλητής να είναι υποκείμενος στο φόρο σε άλλο κράτος-μέλος. 

 Η συναλλαγή να πραγματοποιείται στα πλαίσια της άσκησης της 
οικονομικής δραστηριότητας τόσο του πωλητή όσο και του αγοραστή. 

Για την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικής απόκτησης ο Έλληνας αγοραστής 
(αποκτών) θα πρέπει: 
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 Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα VIES, να υποβάλλει δήλωση 
μεταβολών εγγραφής στοVIES στη ∆.Ο.Υ. που υπάγεται, ώστε να πάρει 
Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. με το πρόθεμα EL. 

 Να φροντίζει να έχει στην κατοχή του κάθε στοιχείο(τιμολόγιο, αποδεικτικά 
μεταφοράς, κτλ.), που αποδεικνύει την ενδοκοινοτική απόκτηση. 

 Να επιβεβαιώνει ότι ο πωλητής έχει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. σε άλλο κράτος-μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια η τιμολόγηση γίνεται από το 
έδαφος της Κοινότητας. 

 Να υποβάλλει έκτακτη δήλωση και να καταβάλλει το φόρο στην περίπτωση 
που είναι απαλλασσόμενο πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο 
και δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει περιοδική δήλωση για άλλη αιτία. 

 Να υποβάλλει για κάθε τρίμηνο που διενεργεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (Listing). 

 Να υποβάλλει δήλωση INTRASTAT Άφιξης εφόσον έχει υπερβεί ή 
υπερβαίνει το κατώφλι εξομοίωσης. Ως κατώφλι εξομοίωσης ορίζεται η 
κατώτερη αξία ενδοκοινοτικών αποκτήσεων την οποία μόλις υπερβεί ο 
κάθε Έλληνας αγοραστής έχει την υποχρέωση να υποβάλλει πίνακα 
intrastate το παραπάνω κατώφλι κατά το έτος 2007 ανέρχεται στο ποσό 
των 55.000 ευρώ.  

 Να ενημερώνει τα βιβλία του με τις προβλεπόμενες λογιστικές εγγραφές. 

 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Έννοια της απόσβεσης 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, ενσώματα ή ασώματα, είναι απαραίτητα 
για την ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας κάθε επιχείρησης και γενικά για 
την υποβοήθηση των λειτουργιών της. 

Η αξία (κόστος) κτήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει 
την τιμή αγοράς συν τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασής τους. Η αξία τους, 
όμως αυτή, υφίσταται βαθμιαία μείωση ως συνέπεια χρονικής και λειτουργικής 
φθοράς των παγίων. 

Η βαθμιαία αυτή μείωση της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων 
λόγω λειτουργικής φθοράς, οικονομικής απαξίωσης ή απλής παρόδου του 
χρόνου, καλείται απόσβεση. 

Από οικονομικής απόψεως, η απόσβεση είναι μια διαδικασία κατανομής 
του κόστους του πάγιου περιουσιακού στοιχείου σ’ όλα τα χρόνια της ωφέλιμης 
ζωής του. 
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Οι αποσβέσεις κάθε χρήσης βαρύνουν το λειτουργικό κόστος της 
επιχείρησης και αντιπροσωπεύουν τη μείωση της αξίας κάθε πάγιου στοιχείου. 
Αποτελούν στην ουσία δαπάνη, επομένως η διενέργειά τους δεν εξαρτάται από 
την ύπαρξη κερδών, οπότε πρέπει να διενεργούνται και σε ζημιογόνες χρήσεις 
των επιχειρήσεων. 

Από λογιστικής πλευράς, οι τακτικές αποσβέσεις που διενεργούνται σε 
κάθε λογιστική χρήση και καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 66 
<<Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος>> με 
πίστωση των προβλεπόμενων από το σχέδιο αντίθετων λογαριασμών 10.99, 
11.99, 12.99, 13.99, 14.99, 16.99 των λογαριασμών παγίων. 

Με το Π.∆.299/4-11-2003, το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της 
εξουσιοδοτικής διάταξης του έκτου εδαφίου της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του 
άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. και το οποίο σας κοινοποιούμε, καθορίζονται οι κατώτεροι 
και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των 
εμπορικών επιχειρήσεων (μεταπρατικών, βιοτεχνικών, βιομηχανικών, 
ξενοδοχειακών κ.λπ.), των γεωργικών επιχειρήσεων και των προσώπων που 
ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τον 
υπολογισμό των αποσβέσεων αυτών, οι οποίες κατά το λογιστικό προσδιορισμό 
των καθαρών κερδών εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των εν λόγω 
επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Οι συντελεστές αυτοί έχουν 
εφαρμογή σύμφωνα με την περίπτωση β’ του άρθρου 30 του ν. 3091/2002 αλλά 
και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου αυτού του παραδείγματος από 1/1/2003 
για διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά. 
Επομένως οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των 
αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων οι οποίες βαρύνουν 
διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2003 και μετά, χωρίς να ενδιαφέρει ο 
τρόπος απόκτησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή αν αυτά 
αποκτήθηκαν πριν ή μετά την 1/1/2003. Τούτο σημαίνει κατά ακολουθία ότι οι 
συντελεστές απόσβεσης και όσα γενικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του 
παραδείγματος 100/1998 θα έχουν πλέον εφαρμογή μόνο για τις διαχειριστικές 
χρήσεις που έχουν αρχίσει πριν την 1/1/2003, αδιάφορα πότε θα κλείσουν αυτές. 

 

Επιλογή συντελεστή απόσβεσης 

Όπως ορίζεται με τη διάταξη του πέμπτου εδαφίου της περίπτωσης στ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων οι επιχειρήσεις δύνανται να χρησιμοποιούν είτε 
τον κατώτερο είτε τον ανώτερο συντελεστή απόσβεσης και δεν έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν κάποιο συντελεστή απόσβεσης ο οποίος βρίσκεται 
μεταξύ του κατώτερου και του ανώτερου. Η επιλογή του κατώτερου ή του 
ανώτερου συντελεστή απόσβεσης υποχρεωτικά αφορά όλα τα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία και είναι δεσμευτική μέχρι την 
πλήρη απόσβεσή τους. ∆ηλαδή οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες: α) 
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δεν έχουν τη δυνατότητα για ορισμένα από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που 
ανήκουν στην ίδια κατηγορία να επιλέξουν τον κατώτερο συντελεστή απόσβεσης 
και για τα υπόλοιπα τον ανώτερο και β) εφόσον επιλέξουν συντελεστή απόσβεσης 
π.χ. τον κατώτερο, αυτόν θα χρησιμοποιούν μέχρι την πλήρη απόσβεση των 
συγκεκριμένων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο αν π.χ. μια επιχείρηση 
κατά τη διαχειριστική χρήση 1/1 – 31/12/2008 επιλέξει για τα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία της <<Χ>> κατηγορίας τον κατώτερο συντελεστή απόσβεσης και σε 
κάποια επόμενη διαχειριστική χρήση αποκτήσει πάγια περιουσιακά στοιχεία που 
ανήκουν και αυτά στη <<Χ>> κατηγορία, για την απόσβεση των νέων παγίων της 
κατηγορίας αυτής μπορεί να επιλέξει είτε τον κατώτερο είτε τον ανώτερο 
συντελεστή απόσβεσης. ∆ηλαδή για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της ίδιας 
κατηγορίας που αποκτούνται σε κάθε επόμενη διαχειριστική χρήση οι επιχειρήσεις 
μπορούν να επιλέξουν είτε τον κατώτερο είτε τον ανώτερο συντελεστή 
απόσβεσης, χωρίς να δεσμεύονται από τις προηγούμενες επιλογές τους σε 
προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις για την απόσβεση των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων αυτής της κατηγορίας. Για την εφαρμογή των παραπάνω 
ως κατηγορία πάγιων περιουσιακών στοιχείων νοείται η τελευταία υποδιάκριση 
αυτών, όπως ορίζεται στο κοινοποιούμενο Προεδρικό ∆ιάταγμα π.χ. τα πάγια της 
περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του κοινοποιούμενου Προεδρικού 
∆ιατάγματος αποτελούν μια κατηγορία, τα πάγια της περίπτωσης β’ της ίδιας 
παραγράφουν αποτελούν άλλη κατηγορία, τα πάγια της υποπερίπτωσης αα’ της 
περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου Προεδρικού 
∆ιατάγματος αποτελούν άλλη κατηγορία, τα πάγια της υποπερίπτωσης ββ’ της 
ίδιας περίπτωσης αποτελούν άλλη κατηγορία κ.λπ. Τονίζεται ότι για τα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί μέχρι 31/12/2002 και εφόσον 
υφίσταται αναπόσβεστη αξία αυτών, το συντελεστή απόσβεσης (ανώτερο ή 
κατώτερο) που θα χρησιμοποιήσουν για τη διαχειριστική χρήση 2003 θα τον 
εφαρμόσουν υποχρεωτικά μέχρι πλήρους απόσβεσης της αξίας του παγίου. 

Επέκταση, προσθήκη, βελτίωση, συντήρηση και επισκευή ενσώματων 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων  

Το κόστος των επεκτάσεων, προσθηκών και βελτιώσεων προσαυξάνει την 
αξία κτήσεως των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και καταχωρείται στους 
σχετικούς λογαριασμούς των στοιχείων αυτών. 

Τα έξοδα συντήρησης και επισκευής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων είναι 
κόστος τρέχουσας μορφής και καταχωρούνται στην ομάδα 6 του Ε.Γ.Λ.Σ. και 
συγκεκριμένα στους υπολογαριασμούς του λογ. 62.07 <<Επισκευές και 
Συντηρήσεις>>. 

 

Αποσβεστέα Αξία 

Οι αποσβέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις δεν δύναται να υπερβούν την αξία κτήσης, περιλαμβανομένων των 
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εξόδων μεταφοράς και εγκατάστασης, ή την αναπροσαρμοσμένη αξία του πάγιου 
περιουσιακού στοιχείου, την αξία δηλαδή που έχει διαμορφωθεί μετά τις τυχόν 
επεκτάσεις, προσθήκες, βελτιώσεις ή την αναπροσαρμοσμένη αξία αυτών. 

Επομένως, η διενέργεια αποσβέσεων για κάποιο πάγιο διακόπτεται από τη 
στιγμή που το σύνολο των αποσβέσεων που έχουν διενεργηθεί σε αυτό γίνει ίσο 
με την αποσβεστέα αξία του(αξία κτήσης μείον ένα λεπτό), χωρίς να ενδιαφέρει αν 
αυτό εξακολουθεί να χρησιμοποιείται παραγωγικά από την επιχείρηση. 

 

Υποχρεωτικότητα των αποσβέσεων 

Με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 ορίζεται ότι η διενέργεια 
αποσβέσεων κάθε έτος για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία με τους θεσπισμένους 
συντελεστές είναι υποχρεωτική. Επομένως, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη 
κερδών οι αποσβέσεις για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πρέπει να 
διενεργούνται, και μάλιστα με τους συντελεστές που έχουν θεσπιστεί για το σκοπό 
αυτό και να βαρύνουν τα αποτελέσματα κάθε διαχειριστικής χρήσης. Σε αντίθετη 
περίπτωση, αν δηλαδή διενεργηθούν αποσβέσεις αλλά με συντελεστή μεγαλύτερο 
από τον προβλεπόμενο, οι επιπλέον αποσβέσεις δεν αναγνωρίζονται 
φορολογικά, ενώ αν δε διενεργηθούν ή διενεργηθούν με συντελεστή μικρότερο 
από τον προβλεπόμενο, η επιχείρηση χάνει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει στο 
μέλλον τις αποσβέσεις που όφειλε να διενεργήσει και δεν διενέργησε. Από τον 
κανόνα αυτό ορίζεται παρέκκλιση με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1. 
Ειδικότερα με το εν λόγω εδάφιο ορίζεται ότι οι νέες επιχειρήσεις για τις τρείς (3) 
πρώτες διαχειριστικές χρήσεις που ακολουθούν τη διαχειριστική χρήση εντός της 
οποίας άρχισαν την παραγωγική λειτουργία τους έχουν την εξής δυνατότητα: α) 
είτε να μην πραγματοποιήσουν καθόλου αποσβέσεις για τα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία τους ή β) να πραγματοποιήσουν μεν αποσβέσεις γι’ αυτά αλλά με 
συντελεστή το μισό εκείνου που προβλέπεται, δηλαδή αν προβλέπεται για κάποιο 
πάγιο κατώτερος συντελεστής απόσβεσης οκτώ τοις εκατό (8%) και ανώτερος 
δώδεκα τοις εκατό (12%) και η επιχείρηση επιλέξει τον κατώτερο συντελεστή, θα 
πρέπει να διενεργήσει αποσβέσεις γι’ αυτό με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό 4% 
(8% επί 50%), διαφορετικά θα έχει ανάλογη εφαρμογή το τρίτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου. 

Τονίζεται ότι η επιλογή της μη διενέργειας ή της διενέργειας μειωμένων 
αποσβέσεων αφορά αφενός όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (δηλαδή είτε δεν 
θα διενεργηθούν αποσβέσεις για κανένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο είτε θα 
διενεργηθούν για όλα με το μισό του προβλεπόμενου συντελεστή) και αφετέρου 
όλες τις διαχειριστικές χρήσεις (δηλαδή η επιχείρηση δε θα διενεργήσει 
αποσβέσεις ή θα διενεργήσει τις προβλεπόμενες μειωμένες αποσβέσεις και στις 
τρεις -3- διαχειριστικές χρήσεις). 

Επισημαίνεται ότι για τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας οι 
επιχειρήσεις αρχίζουν την παραγωγική λειτουργία τους θα πρέπει να 
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διενεργήσουν κανονικά αποσβέσεις για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τους, 
δεδομένου ότι η κατά τα πιο πάνω επιλογή αφορά τις τρείς (3) πρώτες 
διαχειριστικές χρήσεις που έπονται αυτής της διαχειριστικής χρήσης. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι ακόλουθες: 

i. Εκείνες οι οποίες ιδρύονται από 1/1/2003 και μετά. 

ii. Εκείνες οι οποίες έχουν ιδρυθεί πριν από την πιο πάνω ημερομηνία και 
των οποίων η διαχειριστική χρήση που αρχίζει από την 1/1/2003 και μετά 
εμπίπτει στις προαναφερόμενες τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις. 

iii. Εκείνες οι οποίες από 1/1/2003 και μετά ιδρύουν υποκατάστημα. 

iv. Εκείνες οι οποίες έχουν ιδρύσει υποκατάστημα πριν από την 1/1/2003 και 
των οποίων η διαχειριστική χρήση που αρχίζει από την 1/1/2003 και μετά 
εμπίπτει στις προαναφερόμενες τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις. 

v. Εκείνες οι οποίες από 1/1/2003 και μετά ιδρύουν αυτοτελή κλάδο ή 
αρχίζουν την άσκηση δραστηριότητας με αυτοτελή οργάνωση, χωρίς να 
ιδρύουν υποκατάστημα. Π.χ. μια βιομηχανική επιχείρηση ιδρύει μια νέα 
παραγωγική μονάδα η οποία κατασκευάζει προϊόντα όμοια με αυτά που 
ήδη παράγονται ή νέα προϊόντα ή μια ξενοδοχειακή επιχείρηση ανεγείρει 
και άλλο ξενοδοχειακό συγκρότημα δίπλα στο ήδη υφιστάμενο ή μια 
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας αρχίζει να παρέχει υπηρεσίες σταθερής 
τηλεφωνίας. 

vi. Εκείνες οι οποίες έχουν ιδρύσει αυτοτελή κλάδο ή έχουν αρχίσει την 
άσκηση δραστηριότητας με αυτοτελή οργάνωση, χωρίς να ιδρύουν 
υποκατάστημα, πριν από την 1/1/2003 και μετά και των οποίων η 
διαχειριστική χρήση που αρχίζει από την 1/1/2003 και μετά εμπίπτει στις 
προαναφερόμενες τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις. 

Στις πιο πάνω περιπτώσεις iii, iv, v και vi οι επιχειρήσεις θεωρούνται νέες 
μόνο όσον αφορά το υποκατάστημα και τον αυτοτελή κλάδο ή τη νέα 
δραστηριότητα με αυτοτελή οργάνωση αντίστοιχα, οπότε η επιλογή της μη 
διενέργειας μειωμένων αποσβέσεων θα αφορά μόνο τα πάγια του 
υποκαταστήματος κ.λπ. 

Όσον αφορά το πότε μια επιχείρηση που έχει προέλθει από συγχώνευση ή 
μετατροπή θεωρείται  <<νέα>> ή όχι, έχουν εφαρμογή όσα αναφέρονται στην 
1051542/10435/Β0012/ΠΟΛ 1122/28.4.1998 διαταγή μας. 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ  ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

Η περιοδική δήλωση περιλαμβάνει, για κάθε φορολογική περίοδο, την αξία 
των φορολογητέων παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, την αξία των 
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ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
καινούρια μεταφορικά μέσα και τα αγαθά που υπάγονται σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης, την αξία των πράξεων παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες 
οφείλεται φόρος από τον λήπτη των υπηρεσιών αυτών, το φόρο που αναλογεί, 
την αξία των απαλλασσόμενων πράξεων, τις εκπτώσεις που προβλέπονται από 
τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32 καθώς και την διαφορά φόρου που 
προκύπτει. Οι εταιρείες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις κάθε μήνα και μέχρι την 20η 
ημέρα του επόμενου μήνα εφόσον οι δηλώσεις υποβάλλονται στην αρμόδια 
∆.Ο.Υ. της περιοχής τους και μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα με 
ηλεκτρονική μορφή. Όταν το σύνολο της περιοδικής δήλωσης είναι πιστωτικό τότε 
υποβάλλεται έως την 30η ημέρα. 
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ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 

Συγκεντρωτικές καταστάσεις 

Κάθε επιτηδευματίας υποβάλλει μέχρι την τριακοστή (30η) Σεπτεμβρίου 
κάθε χρόνου στην αρμόδια ∆.Ο.Υ. ή στο Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου 
Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.), για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση 
πληροφοριών, καταστάσεις με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος, για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την 
εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από 
χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών και από καταβολή ή 
είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων 
δικαιωμάτων, καθώς και τα διανεμόμενα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων. 

Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 περιέχουν τα πλήρη στοιχεία του 
υπόχρεου (τον Α.Φ.Μ. εντύπως ή με σφραγίδα, το ονοματεπώνυμο και 
πατρώνυμο ή την επωνυμία, το επάγγελμα και την ταχυδρομική διεύθυνση), την 
αρμόδια ∆.Ο.Υ. και το έτος που αφορούν. Στις καταστάσεις αυτές καταχωρείται το 
ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. των 
συναλλασσόμενων με τον υπόχρεο (προμηθευτών, πελατών, κ.λπ.) κατά 
αλφαβητική σειρά επωνύμου ή επωνυμίας, ο συνολικός αριθμός των τιμολογίων ή 
άλλων φορολογικών στοιχείων και η καθαρή αξία του εσόδου ή της δαπάνης. Το 
όριο που προβλέπεται, προκειμένου ένα έσοδο ή μια δαπάνη να ενσωματωθεί 
στις καταστάσεις είναι τα 300 ευρώ. Αντί καταστάσεων, οι υπόχρεοι τήρησης 
βιβλίων τρίτης κατηγορίας που χρησιμοποιούν για την ενημέρωσή τους 
μηχανογραφικά μέσα, υποβάλλουν ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης 
δεδομένων, στα οποία περιέχονται όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Ισοζύγιο  

Ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας υποβάλλει μέχρι την 25η του 
πέμπτου μήνα από το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου, στην αρμόδια ∆.Ο.Υ., 
ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης στο οποίο 
περιέχονται και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, η αρμόδια ∆.Ο.Υ. και η 
διαχειριστική περίοδος που αφορά. Το ισοζύγιο της παραγράφου αυτής 
υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, από τους 
υπόχρεους που χρησιμοποιούν για την ενημέρωση των βιβλίων τους 
μηχανογραφικά μέσα. 

 Ακολουθεί η σύνταξη και η ηλεκτρονική αποστολή των πινάκων με το 
σύνολο των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων του κάθε μήνα. 
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Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για πράξεις που πραγματοποιούνται από 
01/01/2010 και εφεξής, επέρχονται οι εξής αλλαγές στην υποβολή των 
ανακεφαλαιωτικών πινάκων: 

α) Περιλαμβάνονται και οι πράξεις των ενδοκοινοτικών παροχών ή λήψεων 
υπηρεσιών. 

Πιο συγκεκριμένα, στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες καταχωρείται η συνολική 
αξία των ενδοκοινοτικών παροχών και λήψεων υπηρεσιών εφόσον: i) ο τόπος 
φορολογίας είναι το κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών και υπόχρεος για την 
καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών (πρόκειται για πράξη λήπτη), 
ii) οι υπηρεσίες δεν απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις στο κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών, δηλαδή δεν δηλώνονται οι 
πράξεις για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου από το λήπτη. 

Όπως και στην περίπτωση της ενδοκοινοτικής παράδοσης ή απόκτησης αγαθών, 
για την πραγματοποίηση της ενδοκοινοτικής παροχής ή λήψης υπηρεσιών είναι 
αναγκαίο τόσο αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες όσο και ο λήπτης των υπηρεσιών 
να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι τα υπόχρεα σε υποβολή 
ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρόσωπα έχουν υποχρέωση να επαληθεύουν τον 
ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου πριν από κάθε συναλλαγή που 
πραγματοποιούν σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Η 
επαλήθευση γίνεται από το ∆΄ Τμήμα της ∆/νσης Φ.Π.Α. (∆ιοικητικής Συνεργασίας 
& Ανταλλαγής Πληροφοριών) ή την ηλεκτρονική υπηρεσία που διατίθεται για το 
σκοπό αυτό. 

β) Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υποβάλλονται για κάθε ημερολογιακό μήνα και 
μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους 
(σε έντυπη μορφή στη ∆.Ο.Υ. ή με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ειδικού δικτύου 
TAXISnet). Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών 
πινάκων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο 
επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet), πλην εξαιρέσεων, σύμφωνα 
με τα ισχύοντα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 
1127/25.9.2009. 

γ) Με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1127/25.9.2009 ορίστηκε ο τύπος των νέων εντύπων 
ανακεφαλαιωτικών πινάκων και πιο συγκεκριμένα του ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (έντυπο 047 - 
Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ4/ΤΑXIS) και του ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο 052 - 
Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ5/ΤΑXIS) καθώς και το περιεχόμενο, ο τρόπος και χρόνος 
υποβολής τους. 
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Τα νέα έντυπα των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ισχύουν από 01/01/2010 
ανεξαρτήτως των πράξεων που αφορούν. Στο πλαίσιο αυτό η υποβολή των 
ανακεφαλαιωτικών πινάκων που αφορούν πράξεις έως την 31 ∆εκεμβρίου 2009 
και υποβάλλονται στην αρμόδια ∆.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή θα πραγματοποιείται με 
τη χρήση των νέων εντύπων. 

δ) Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι οδηγίες συμπλήρωσης των 
εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών 
και λήψεων υπηρεσιών και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών 
παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως ορίστηκαν με την 

ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1127/25.9.2009, που πλέον δεν είναι ενσωματωμένες στο πίσω 
μέρος των εντύπων. Οι οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων θα είναι διαθέσιμες 
σε έντυπη μορφή στις ∆.Ο.Υ. καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr ). 

ε) Η εισαγωγή των στοιχείων των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών 
πινάκων πρέπει να ολοκληρώνεται από τις ∆.Ο.Υ., μέχρι το τέλος του μήνα 
υποβολής τους. 

 

Χρόνος δήλωσης των πραγματοποιηθέντων πράξεων στους 
ανακεφαλαιωτικούς πίνακες 

Οι πράξεις που πραγματοποιούνται δηλώνονται στους ανακεφαλαιωτικούς 
πίνακες την ημερολογιακή περίοδο και από 01/01/2010 τον ημερολογιακό μήνα 
που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16, 18 
του Κώδικα Φ.Π.Α. (κύρωση με το Ν. 2859/2000), όπως ισχύει. Πιο συγκεκριμένα: 

α) Όσον αφορά την ενδοκοινοτική παράδοση και απόκτηση αγαθών εφαρμόζονται 
τα όσα έχουν οριστεί έως σήμερα. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση είσπραξης 
αντιπαροχής, ως προκαταβολή, πριν την παράδοση των αγαθών, η πράξη αυτή 
πρέπει να δηλώνεται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά το χρόνο της 
είσπραξης και για το ποσό που εισπράττεται. 

β) Όσον αφορά την ενδοκοινοτική παροχή ή λήψη υπηρεσιών ο χρόνος δήλωσης 
των πράξεων αυτών στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες είναι: 

i) Ο χρόνος πραγματοποίησης της παροχής των υπηρεσιών, ή ο χρόνος που έχει 
συμφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών για τις 
οποίες η αντιπαροχή καταβάλλεται περιοδικά, ή ο χρόνος είσπραξης της 
αντιπαροχής σε περίπτωση προκαταβολής πριν την παροχή των υπηρεσιών. 

ii) η λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, εφόσον: α) πρόκειται για υπηρεσίες που 
παρέχονται συνεχώς και η παροχή τους συνεχίζεται και μετά τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους και β) δεν συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι 
λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου παροχής των. 
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Για παράδειγμα Γερμανική επιχείρηση που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ παρέχει σε 
Ελληνική επιχείρηση που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ λογιστικές υπηρεσίες. Η παροχή 
των υπηρεσιών αρχίζει τον Μάρτιο του 2010 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 
2011. Εάν από την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών (Μάρτιος 2010) έως και 
το τέλος του ημερολογιακού έτους 2010 δεν πραγματοποιηθεί καταβολή της 
αντιπαροχής, ή μέρους αυτής ως τμηματική καταβολή συμφωνημένων δόσεων, ή 
άλλη πληρωμή, οι αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στους 
ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους το μέρος των 
λογιστικών υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί (η γερμανική επιχείρηση ως 
παρέχουσα και η ελληνική επιχείρηση ως λήπτρια των αντίστοιχων υπηρεσιών). 

Τέλος σημειώνεται ότι τυχόν εκπτώσεις που χορηγούνται στην 
ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών δηλώνονται κατά το χρόνο πραγματοποίησής 
τους. 

 

∆ήλωση της έναρξης ή παύσης της ενδοκοινοτικής παροχής και λήψης 
υπηρεσιών 

Με το Ν. 3763/27.5.2009/ΦΕΚ80Α΄ προστέθηκαν νέες περιπτώσεις δ΄ και 
ε΄ στην παράγραφο 1 του άρθρο 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις οποίες το 
πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένο να δηλώνει 
την έναρξη ή την παύση της παροχής ή λήψης υπηρεσιών που περιλαμβάνονται 
στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες. 

Η δήλωση αυτή πραγματοποιείται με «την υποβολή δήλωσης 
έναρξης/μεταβολής εργασιών» στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ∆.Ο.Υ. Η 
δήλωση είναι απαραίτητη για την ενημέρωση του μητρώου του υπόχρεου για 
υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα προσώπου και ειδικότερα για τις ανάγκες του 
συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για σκοπούς Φ.Π.Α. (VIES) και την 
δυνατότητα πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών από το πρόσωπο 
αυτό. Η δήλωση αυτή πραγματοποιείται και για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και 
αποκτήσεις αγαθών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που υποβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο στη 
∆.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή, θα υποβάλλονται σε τρία (3) αντίγραφα εφόσον 
αφορούν πράξεις οι οποίες διενεργήθηκαν πριν την 1 Ιουλίου 2003 προκειμένου 
να αποστέλλεται το ένα αντίγραφο στη Γ.Γ.Π.Σ. για περαιτέρω μηχανογραφική 
επεξεργασία. Το ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται υπογεγραμμένο στο υπόχρεο για 
υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα πρόσωπο. 
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Στο τέλος κάθε μήνα ακολουθεί η σύνταξη μισθοδοτικής κατάστασης. 

Για τον υπολογισμό της λαμβάνουμε υπ’ όψιν και τα ποσά των 
προκαταβολών που έχουν καταβληθεί στις 15/11. 

Εκτός από τη μισθοδοτική κατάσταση με τις τακτικές αποδοχές για το μήνα 
Νοέμβριο έχουμε την υποχρέωση να συντάξουμε και μισθοδοτική κατάσταση με 
το ∆ώρο Χριστουγέννων. 

Μετά τη σύνταξη της μισθοδοτικής κατάστασης ακολουθεί η έκδοση των 
σχετικών αποδείξεων πληρωμής σε δύο αντίγραφα, από τα οποία μετά την 
υπογραφή τους από τον εργαζόμενο το ένα από τα δύο παραμένει στο αρχείο της 
εταιρείας. 

Έπειτα από τη σύνταξη και των παραπάνω καταστάσεων θα πρέπει να 
συμπληρώσουμε την προσωρινή δήλωση με την οποία θα αποδώσουμε στην 
αρμόδια ∆.Ο.Υ. τους παρακρατούμενους φόρους τόσο από τη μισθοδοσία όσο και 
από τους ελεύθερους επαγγελματίες. 

Η παραπάνω δήλωση συντάσσεται κάθε ημερολογιακό δίμηνο. 

Ακολουθούν οι: 

- Μισθοδοτική κατάσταση 
 

- Μια απόδειξη πληρωμής 
 

- Α.Π.∆. του προσωπικού καθώς και 
 

- Η προσωρινή δήλωση Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) που αφορούν 
τον τελευταίο μήνα και δίμηνο αντίστοιχα. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Στην παρακάτω ενότητα θα σας αναφέρουμε τις εργασίες που διενεργεί το 
τμήμα του λογιστηρίου κατά τη διάρκεια ενός έτους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις 
εξής: 

 
 
 Απογραφή εμπορεύσιμων αγαθών 

 Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. 

 Εγγραφές τακτοποίησης 

 Πίνακας αποσβέσεων 

 Φύλλο μερισμού γενικών εξόδων 

 Πίνακας γενικής εκμετάλλευσης 

 Απογραφή λογιστικής 

 Πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης 

 Ισολογισμός 

 Πίνακας διανομής κερδών 

 Βεβαιώσεις κερδών 

 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης 

 Φορολογική ∆ήλωση 

 Ισοζύγιο τέλους χρήσης 

 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ισοζυγίου 

 Αριθμοδείκτες   
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ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

    PHARMAFORM ABEE 

 

 



 

71 

 



 

72 

 



 

73 

     ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ 

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 

   

     PHARMFORM ABEE 
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ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ 

Το Φύλλο Μερισμού είναι ένας πίνακας διπλής εισόδου στον οποίο 
παρουσιάζονται τα κατά είδος έξοδα ομαδοποιημένα κατά προορισμό. Για την 
ομαδοποίηση των εξόδων και την κατάρτιση του φύλλου μερισμού θα πρέπει να 
γίνει ανάλυση των όρων Θέση Κόστους και Φορέα Κόστους. 

Θέση Κόστους 

Αποτελεί στην περίπτωση αυτή μια ιδεατή υποδιαίρεση της συνολικής 
δραστηριότητας της επιχείρησης,  μέσα στην οποία παράγεται έργο ομοιογενές 
και η οποία γίνεται για σκοπούς λογιστικής ομαδοποιήσεως - συγκεντρώσεως των 
δαπανών που γίνονται στη φάση αυτή,  με παραπέρα σκοπό την κατανομή του 
κόστους του έργου που παράγεται στο τμήμα. Από τον παραπάνω ορισμό 
συμπεραίνουμε ότι οι θέσεις κόστους είναι δυνατό να είναι είτε πραγματικά είτε 
ιδεατά τμήματα της δραστηριότητας της επιχείρησης. 

 Xωρίζονται  σε: 

I. Οι Κύριες είναι οι πραγματικές,  οι οποίες ανταποκρίνονται σε πραγματικές 
και ευδιάκριτες υποδιαιρέσεις της όλης δομής της επιχείρησης και σε αυτές 
αντιστοιχεί συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

II. Οι Βοηθητικές είναι ιδεατές,  οι οποίες δεν αποτελούν πραγματική 
υποδιαίρεση και ως εκ τούτου δεν αποτελούν οποιαδήποτε παραγωγική 
δραστηριότητα της επιχείρησης. Αποτελούν απλώς απολογιστικά κέντρα 
που δημιουργεί η Λογιστική Κόστους με σκοπό να παρακολουθεί και να 
ελέγχει τα έξοδα που γίνονται για τον ίδιο σκοπό. 

Φορέας Κόστους 

Φορέας Κόστους,  είναι ο δέκτης που θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα που 
έχουν ομαδοποιηθεί στο πλαίσιο κάθε λειτουργίας, υπηρεσίας, τμήματος, κλπ. Με 
άλλα λόγια είναι τα παραγωγικά τμήματα που θα δεχθούν τα έξοδα που 
ομαδοποιήθηκαν στο πλαίσιο κάθε θέσης κόστους. 

Μερισμός των Εξόδων 

Ο μερισμός στην περίπτωση ων εξόδων από τις θέσεις κόστους στους 
φορείς κόστους μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο. 
Κατά τον άμεσο τρόπο γνωρίζουμε για κάθε φορέα κόστους το ακριβές ποσό της 
δαπάνης που γίνεται. Στον έμμεσο τρόπο αυτό γίνεται με πραγματικές μετρήσεις 
και υπολογισμούς. Ο μερισμός των δαπανών γίνεται με διάφορα κριτήρια τα 
οποία καλούνται κλειδιά,  βάσεις ή κριτήρια μερισμού πχ. Αριθμός εργαζομένων 
που θα χρησιμοποιηθεί για την κατανομή του πόσιμου νερού,  επιφάνεια κτιρίων 
που θα χρησιμοποιηθεί για την κατανομή των εξόδων συντήρησης, ισχύος 
κινητήρων, που θα χρησιμοποιηθεί για τον μερισμό της ∆ΕΗ. 
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 
 

Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης καταρτίζεται 
υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ε.Γ.Λ.Σ.  
Επίσης, καταχωρίζεται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των οικονομικών 
μονάδων και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης. 

Επιτρέπεται μεγαλύτερη ανάλυση των κονδυλίων στα οποία αντιστοιχούν 
αραβικοί αριθμοί.   

Στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης απεικονίζονται σε 
δύο στήλες: 

   
α) Τα στοιχεία της κλειόμενης  χρήσης.  
β) Τα στοιχεία  της προηγούμενης χρήσης. 
   
Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης μετρά στην ουσία 

την αποδοτικότητα της λειτουργίας σε κάθε χρήση. Αν ο ισολογισμός απεικονίζει 
την περιουσιακή κατάσταση της οικονομικής μονάδας στο τέλος της χρήσης,  η 
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης δείχνει την πορεία της οικονομικής μονάδας 
κατά την διάρκεια χρήση. Συνοψίζει τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της χρήσης,  
που στον ισολογισμό απεικονίζονται στην καθαρή θέση. 
 
Κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης 
 

Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης καταρτίζεται 
υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ε.Γ.Λ.Σ.  
Επίσης, καταχωρίζεται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των οικονομικών 
μονάδων. Η κατάσταση αυτή δε  δημοσιεύεται υποχρεωτικά. Όλα τα στοιχεία της 
κατάστασης του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης απεικονίζονται σε δύο 
στήλες,  οι οποίες αντιστοιχούν στη χρήση στην οποία αναφέρεται ο  ισολογισμός 
και στην προηγούμενη. Παρουσιάζει το οργανικό αποτέλεσμα  της χρήσης, καθώς 
και τα αναλυτικά στοιχεία του μικτού κέρδους. 
 
Προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 
  

Το προσάρτημα είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των οικονομικών 
καταστάσεων, με το οποίο δίνονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηματικές 
πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές έχουν σκοπό να διευκολύνουν όλους τους 
ενδιαφερόμενους προς τους οποίους απευθύνονται οι οικονομικές καταστάσεις, 
στο να κατανοούν το περιεχόμενό τους και να διαπιστώνουν την αληθινή 
οικονομική κατάσταση και τα ακριβή αποτελέσματα.  
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 

  Οι αριθμοδείκτες είναι ιδιαίτερα χρηστικοί για μια επιχείρηση. Μπορούν να 
παρακολουθήσουν την οικονομική πορεία της επιχείρησης καθώς επίσης να 
χρησιμοποιούνται για την σύγκριση των προηγούμενων οικονομικών χρήσεων. Οι 
κατηγορίες των αριθμοδεικτών που θα εξετάσουμε στην προκειμένου περίπτωση 
είναι αριθμοδείκτες ρευστότητας, απόδοσης κεφαλαίων καθώς και δομής και 
βιωσιμότητας. 

Ενδεικτικά θα εφαρμόσουμε μερικούς από αυτούς στην εταιρεία που 
παρακολουθούμε. 

 

Αριθμοδείκτης γενικής ή κυκλοφοριακής ρευστότητας 

Τι δείχνει:  Ο δείκτης αυτός δείχνει τη φαινομενική, ποσοτική σχέση των 
κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού στον ισολογισμό της 
μονάδος με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, στο ίδιο χρονικό πλαίσιο του ενός 
έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού και όχι τόσο την ικανότητα της 
επιχείρησης να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της χωρίς να 
καταφύγει σε πρόσθετο δανεισμό, βεβαίως. Επιπλέον, το μέγεθος του δείκτη 
τούτου (αλλά και των συγγενών του) χαρακτηρίζει, εφόσον αυτός πραγματικά 
ελέγχεται από τη διοίκηση, την επιχειρηματική προσωπικότητα τούτης σαν 
επιθετικής ή συντηρητικής. 

Πού χρησιμοποιείται:   Χρησιμεύει στην αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης 
ρευστότητας της επιχείρησης και ιδιαίτερα στη χορήγηση πίστωσης προμηθευτές 
ή κεφαλαίων κίνησης από τις Τράπεζες αλλά και στην διατήρηση τούτης, από τη 
διοίκηση σε ορθολογικά επίπεδα. 

 
Για το 2010:    
 
      Κυκλοφορούν  Ενερ. + Χρεωστ. Μεταβ/κοι λογ/σμοί    
      Βραχ. Υποχρεώσεις  + Πιστ. Μεταβ. λογ/σμοί            
 
=    18.227.845,5 + 21.134,01  =  18.248.979,51  =  1,3239 
      13.780.790,6 + 3.420,290      13.784.210,89 

 
Για το 2009: 
 

      19.352.537,79 + 45.601,26  =  19.398.139,05  =  1,269 
                 15.280.162,34               15.280.162,34 
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Για να μπορέσει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα όρια ασφαλείας, αφού δεν 
γίνεται επιλογή των στοιχείων για τον υπολογισμό του, θα πρέπει να είναι αρκετά 
μεγαλύτερος από την μονάδα.  Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο καλύτερη 
είναι η θέση της επιχείρησης από πλευράς ρευστότητας. Το συμπέρασμα που 
προκύπτει από τον παραπάνω αριθμοδείκτη είναι ότι η εταιρεία βελτίωσε το 
ποσοστό ρευστότητας σε σχέση με το 2009 και διατηρεί επαρκή κυκλοφοριακά 
στοιχεία και άρα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της 
όταν αυτές, καταστούν ληξιπρόθεσμες. Με άλλα λόγια η τρέχουσα ικανότητα της 
επιχείρησης να ανταποκρίνεται στην πληρωμή των καθημερινών απαιτητών 
υποχρεώσεων της είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο.                                                                         

 

∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ή ανακύκλωσης αποθεμάτων 

Ο συγκεκριμένος δείκτης δείχνει πόσες φορές τα εμπορεύσιμα αποθέματα 
της μονάδος ανακυκλώνονται μέσα στην χρήση, δηλαδή μετατρέπονται σε 
υπόλοιπα πελατών και από εκεί σε μετρητά ή γραμμάτια και πάλι σε αποθέματα. 
Σε ημέρες δείχνει πόσο διάστημα απαιτείται για την ρευστοποίηση των 
αποθεμάτων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο πιο αποτελεσματικά 
λειτουργεί η επιχείρηση. Για το λόγο αυτόν οι καλά οργανωμένες επιχειρήσεις, 
εκτός αν αναμένεται αύξηση των τιμών των προϊόντων τους. προσπαθούν να 
διατηρούν το ελάχιστο ποσό αποθεμάτων που χρειάζεται και τούτο για να 
ελαχιστοποιούν το ύψος των τόκων των κεφαλαίων που δεσμεύουν τα 
αποθέματα, να εξοικονομούν δαπάνες αποθηκεύσεως και να μειώνουν το κίνδυνο 
μη πωλήσεως τους λόγω αλλοιώσεως, ή αλλαγής των προτιμήσεων των 
καταναλωτών. Χρησιμοποιείται κυρίως συμπληρωματικά και σε συνδυασμό με 
τους δείκτες ρευστότητας, στην καλύτερη αξιολόγηση της ρευστότητας και της 
πιστοληπτικής και δανειοληπτικής ικανότητας της μονάδος. Χρησιμεύει, επίσης, 
εσωτερικά, στην αξιολόγηση της απόδοσης της πολιτικής πωλήσεων και 
διαχείρισης αποθεμάτων της επιχείρησης από τα αντίστοιχα τμήματα της 
εταιρείας, καθώς και εξωτερικά, στην εκτίμηση της ποιότητας των αποθεμάτων 
ειδικά σε μια απόφαση υποθήκευσης των αποθεμάτων από την τράπεζα. Από τη 
μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης του δείκτη μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα 
για τη βελτίωση ή μη της θέσης της επιχείρησης στην αγορά. Ο τύπος που μας 
ορίζει τον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας είναι ο ακολούθως:     

                                       Κόστος πωληθέντων 
                                         Μέσα αποθέματα  
 
Για το 2010:    

          13.938.898,91  =  2,09 
 6.654.856,67 

Για το 2009:    
 15.446.495,42  =  1,90 

  8.094.304,73 
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Αφού εξετάσουμε τον επιχειρηματικό κύκλο μέσα στον οποίο κινείται η 
εταιρεία διαπιστώνουμε ότι η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων της 
εταιρείας είναι πολύ καλή δεδομένου ότι η εταιρεία κατασκευάζει προϊόντα τα 
οποία χρειάζονται χρόνο. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης το γεγονός πως πριν αλλά 
και κατά τη χρονοβόρα διαδικασία παραγωγής, η επιχείρηση ασχολείται 
παράλληλα και με την έρευνα και την ανάπτυξη! 
 

∆είκτης σχέσεως κεφαλαίων (αυτονομία) 

Τι δείχνει:  Τη σχέση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης προς το σύνολο των 
κεφαλαίων της. 

Πού χρησιμοποιείται:  Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται, μαζί με άλλους 
συγγενείς δείκτες, κυρίως στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης. 
Χρησιμεύει, επίσης, στην εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας μονάδας 
δίνοντας ένα μέτρο κάλυψης που μπορούν να που μπορούν να προσφέρουν οι 
ιδιοκτήτες στους πιστωτές. 

- ∆είχνει το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης που έχει 
χρηματοδοτηθεί από βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους πιστωτές. 

- Η διαφορά αυτού του δείκτη από το 100 δείχνει το ποσοστό των ξένων  
κεφαλαίων που προσφέρθηκαν από τους πιστωτές της επιχείρησης για την 
χρηματοδότηση του ενεργητικού της. 

- Όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης, σε 
σχέση με τις υποχρεώσεις της. τόσο μεγαλύτερη προστασία παρέχεται 
στους δανειστές της και τόσο μικρότερη πίεση ασκείται σε αυτή για την 
εξόφληση των υποχρεώσεων της και την πληρωμή τόκων. 

     

               Ίδια      Κεφάλαια     
           Σύνολο παθητικού 
 

Για το 2010: 

    05.409.556,58  =  0,160 
    23.179.285,93 
 

Για το 2009: 

 05.870.978,79  =  0,023 
 24.885.532,53 
 

Ο παραπάνω δείκτης εξαρτάται από την προσωπικότητα της επιχείρησης. Το 
αντικείμενό της, τη θέση της στην αγορά, την νομική της μορφή καθώς και τον 
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τρόπο χρηματοδότησης σε μια χώρα. Το παραπάνω αποτέλεσμα μας 
αποκαλύπτει ότι τα ιδία κεφάλαια της επιχείρησης είναι πολύ λίγα σε σύγκριση με 
τις υποχρεώσεις της και τυχόν μείωση των πωλήσεων, ενδεχομένως να 
συνοδευτεί από μεγάλες ζημιές. Η πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας βρίσκεται 
σε χαμηλό επίπεδο αλλά με σημαντικά ανοδικές τάσεις σε σχέση με το 2009! 

 

Υπερχρέωσης και επιπέδου κεφαλαιακής μόχλευσης 

Τι δείχνει:  Τη σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια και πιο συγκεκριμένα το επίπεδο 
κεφαλαιακής μόχλευσης της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης (και 
πάνω από τη μονάδα), τόσο υπερχρεωμένη είναι η επιχείρηση ή τόσο υψηλότερο 
το επίπεδο άσκησης κεφαλαιακής μόχλευσης. 

Πού χρησιμοποιείται:  Χρησιμεύει ως άμεση ένδειξη της υπερχρέωσης της 
επιχείρησης με ξένα κεφάλαια και χρησιμοποιείται πιο πολύ από τους δανειστές 
της επιχείρησης για να εκτιμήσουν το βαθμό ασφάλειας που τους εξασφαλίζουν 
τα ιδία κεφάλαια αλλά και από τη διοίκηση και τους μετόχους της εταιρείας για να 
διαπιστώσουν το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η χρήση κεφαλαιακής μόχλευσης 
ή αυτό που λέγεται διεθνώς trading on the equity 

     

              Υποχρεώσεις  
              Ιδία κεφάλαια 
 

Για το 2010: 

    17.677.466,49  =  3,267 
     5.409.556,58 
 

Για το 2009: 

 19.013.599,59  =  3,238 
  5.870.978,79 
 

Το αποτέλεσμα του παραπάνω αριθμοδείκτη μας δείχνει ότι η επιχείρηση 
βρίσκεται σε ένα σταθερό επίπεδο δανεισμού, ένα προς τρία, τα εξεταζόμενα έτη. 
∆ύναται να χαμηλώσει ακόμα περισσότερο το ποσοστό αυτό είτε με μείωση των 
υποχρεώσεών της είτε με αύξηση των Ιδίων κεφαλαίων της. 

∆είκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο υποχρεώσεων 

Τι δείχνει:  Τη ρευστότητα των μακροχρόνιων υποχρεώσεων της επιχείρησης, 
δηλαδή τη σχέση των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού με το σύνολο 
των υποχρεώσεων. Ο αριθμοδείκτης αυτός επηρεάζεται αντίστροφα (αρνητικά) 
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από λειτουργικές και έκτακτες ζημίες και θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερος. 

Πού χρησιμοποιείται:  Ο δείκτης είναι μια ένδειξη της μακροχρόνιας ρευστότητας 
της επιχείρησης. 

 

                Κυκλοφορούν ενεργητικό 
                     Υποχρεώσεις 
 

Για το 2010: 

              18.227.845,50  =  1,031 
 17.677.466,49 
 

Για το 2009: 

 19.352.537,79  =  1,017 
 19.013.599,59 
 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τον πιο πάνω αριθμοδείκτη είναι ότι το 
άμεσα ρευστοποιήσιμο ενεργητικό της εταιρείας είναι αρκετό για να καλύψει τις 
υποχρεώσεις αυτής χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να προβεί σε εκποίηση 
παγίων. Ένας σχετικά υψηλός αριθμοδείκτης παρέχει την ένδειξη ότι, αν δεν 
υπάρξουν υπερβολικές ζημίες από την ρευστοποίηση των κυκλοφοριακών 
στοιχείων, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις θα μπορούν να εξοφληθούν από τα 
κεφάλαια κινήσεως. 

 

∆είκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 

Τι δείχνει:  ∆είχνει την αναλογία των καθαρών κερδών της χρήσης προς το μέσο 
όρο του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων που ήταν στη διάθεση της επιχείρησης σε 
μια χρήση. 

Πού χρησιμοποιείται:  Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε συνδυασμό και με τον 
αντίστοιχο κίνδυνο, ο οποίος στην απλή σύγκριση αριθμοδεικτών του ίδιου 
κλάδου υποτίθεται ότι είναι περίπου ο ίδιος για όλες τις χρήσεις του κλάδου – 
χρησιμεύει στην εκτίμηση της ικανοποιητικής ή μη αμοιβής των κεφαλαίων των 
ιδιοκτητών σε μια επιχείρηση. 

           
Καθαρά κέρδη προ φόρων 

                    Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
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Για το 2010: 

    - 174.796,32  =  -0,032 
    5.409.556,58 
 

Για το 2009: 

 376.096,260  =  0,064 
 5.870.978,79 
 

Όσο πιο κοντά βρίσκεται στη μονάδα τόσο πιο εύκολα επιτυγχάνονται οι στόχοι 
της εταιρείας. Σύμφωνα με τα παραπάνω η εταιρεία χειροτέρεψε το δείκτη από το 
2009 όπου και στα δύο έτη απέχει μακράν από τη μονάδα.  Είναι ένδειξη ότι η 
επιχείρηση πάσχει σε κάποιο τομέα της (ανεπαρκής διοίκηση, χαμηλή 
παραγωγικότητα, υπερεπένδυση κεφαλαίων τα οποία δεν απασχολούνται 
πλήρως παραγωγικά, δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, κ.λπ.). 

 

∆είκτης εξόδων λειτουργίας 

Τι δείχνει:  ∆είχνει τη σχέση των εξόδων λειτουργίας της επιχείρησης προς τις 
πωλήσεις της χρήσης. Επιθυμούμε να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερος. 

Πού χρησιμοποιείται:  Κυρίως, στην παρακολούθηση της τάσης διαχρονικά των 
εξόδων λειτουργίας καθώς και των επιμέρους εξόδων της ομάδας αυτής για την 
διάγνωση γενικότερων αρνητικών εξελίξεων στη λειτουργία της επιχείρησης 
καθώς και για την πρόβλεψη και πρόληψη τούτων. Χρησιμοποιείται, επίσης, στην 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αντίστοιχων τμημάτων που 
δημιουργούν τα διάφορα έξοδα. 

 

                  Λειτουργικά  έξοδα  
         Πωλήσεις καθαρές 
 

Για το 2010: 

  
 1.616.388,38+750.539,42+3.919.777,02+663.038,96  =  0,340 
            20.425.374,17 
 

Για το 2009: 

 1.451.288,16+828.590,73+4.040.001,79+663.549,19  =  0,312 
           22.346.738,65 
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Το αποτέλεσμα του δείκτη αυτού μας δείχνει ότι τα λειτουργικά έξοδα της 
επιχείρησης παραμένουν σταθερά από χρόνο σε χρόνο ενώ ο δείκτης διατηρείται 
και το δεύτερο έτος σχετικά χαμηλός με ανοδικές τάσεις. Εδώ αντανακλάται η 
δυνατότητα της επιχείρησης να προσαρμόζει τα έξοδά της ανάλογα με τις 
συνθήκες των πωλήσεων, κάτι που όπως φαίνεται καταφέρνει να το επιτυγχάνει. 
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       ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Φορολογία  Εισοδήματος  Νομικών  Προσώπων – Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 
κου  Αγαπητού  Σ. Κράτση 
 
 Κώδικας  Φορολογικών  Στοιχείων & Βιβλίων 
κου  Σταματόπουλου 
 
 Λογιστική  Φ.Π.Α 
 
 Ανάλυση  Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων 

 
 Λογιστική  Εταιρειών 

 
 Γενική Λογιστική  ΙΙ 

 
 Εμπορικό ∆ίκαιο 

 
 Ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Οικονομικών  <<Taxisnet>> 

 
 Ηλεκτρονική σελίδα  <<gsis.gr>> 

 
 Ηλεκτρονική σελίδα  <<Bizhelp365>> 

 
 Ηλεκτρονική σελίδα  <<Taxheaven.gr>> 

 
 Ηλεκτρονική σελίδα  <<Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας>> 

 
 

 

 


