
 
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/5636/0025/13-07-2009 (ΦΕΚ Β΄ 1400/14.07.2009) 
 
 
 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  
 
       Το παρόν έντυπο και οι  πίνακες (1 και 2)  θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή Δισκέτα) 

 
Επωνυμία της Επιχείρησης   :  

 
Α.Φ.Μ. :  
Διεύθυνση :  
Νομική μορφή της επιχείρησης  :  
Κατηγορία τηρούμενων βιβλίων :  
Αίτημα  Επιχείρησης (Σαφής 
περιγραφή του αιτήματος) :   
 

    Αιτούμενο ποσό Νέου Κεφαλαίου Κίνησης,   
      € ………… 

 
Πιστωτικό Ίδρυμα λήψης νέου 
κεφαλαίου κίνησης (Κατάστημα, 
Διευθ/νση Καταστήματος) 

 

Oι συνολικές οφειλές της 
επιχείρησης για τις οποίες έχει 
παρασχεθεί η εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου την τελευταία 
πενταετία (συνολικό ποσό ανά 
Υπουργική Απόφαση). 

 

 
                                                                        
 

 
Α)   Σύντομο ιστορικό της επιχείρησης  ( πότε και από ποιόν ιδρύθηκε, εάν άλλαξε και πότε η 
εταιρική μορφή, αν προέρχεται από συγχώνευση,  ο σκοπός της επιχείρησης σύμφωνα με το 
καταστατικό της κ.λ.π.). 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 

   ………………………………………………………………………………………….................... 
 
 
 
 
 



 
Β) Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της δραστηριότητας 

……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Γ) Αναλυτική περιγραφή των  λειτουργικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης και του 
μηχανολογικού εξοπλισμού αυτής ανά παραγωγική μονάδα και περιοχή. 

……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Δ)  Αριθμός απασχολούμενων  ατόμων .  (Να αναφερθεί ο συνολικός αριθμός των ατόμων που 
απασχολούνται  στην επιχείρηση – μόνιμο, έκτακτο και εποχικό προσωπικό - και  ο αριθμός του 
επιδοτούμενου προσωπικού). 
 
Μόνιμο προσωπικό:                                 …….. 

Έκτακτο και εποχικό προσωπικό:          …….. 

Συνολικό απασχολούμενο προσωπικό:   …….. 

 

Επιδοτούμενο προσωπικό:                      .……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ε) Oι συνολικές οφειλές της επιχείρησης για τις οποίες έχει ήδη παρασχεθεί η εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου την τελευταία πενταετία με προγενέστερες Υπουργικές Αποφάσεις. 
(Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, ποσό οφειλών και ποσό κεφαλαίου κίνησης για τα οποία έχει 
παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου) 
 

Υπουργική 
Απόφαση 

Ποσό 
Ρυθμιζόμενων 
Οφειλών 

  Ποσό Κεφαλαίου 
Κίνησης 

   
   
   
   
   
   
 
 
ΣΤ)  Αναπτυξιακά – Επενδυτικά Προγράμματα στα οποία έχει υπαχθεί η επιχείρηση στο 
παρελθόν (ανά επενδυτικό πρόγραμμα να αναφέρονται τα ακόλουθα: α) ο αναπτυξιακός νόμος, β) 
το έτος ένταξης και έγκρισης στο επενδυτικό πρόγραμμα, καθώς και το έτος ολοκλήρωσής του γ) 
ο σκοπός της επένδυσης και δ) το συνολικό ποσό αυτής)  

……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
 
 
Ζ)Υφιστάμενες οφειλές, με ημερομηνία 31.12.2008, ανά  Πιστωτικό Ίδρυμα και οι 
υφιστάμενες εξασφαλίσεις αυτών (Πιστωτικό Ίδρυμα  και εξασφαλίσεις αυτών)  

……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
 
H) Αιτιολόγηση της τυχόν κάμψης (άνω του 25%) τόσο του κύκλου εργασιών όσο και                  
των καθαρών αποτελεσμάτων της επιχείρησης κατά την διάρκεια της τελευταίας τριετίας. 
 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………................ 

 
 



 
 
 
Θ) Υφιστάμενα Οικονομικά  Στοιχεία: (συμπληρώνονται τα πεδία του κάτωθι πίνακα με βάση τα 
διαθέσιμα στοιχεία από τα  επίσημα λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της  επιχείρησης).  
 
 
       Υφιστάμενα Οικονομικά Στοιχεία (Ποσά σε ευρώ)                                                                                                   
 
 

  2006 % 2007 % 2008 % 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ             

Μείον: Κόστος 
πωληθέντων  

           

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ             

Μείον            
- Δαπάνες χρήσης            

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ             

+ Τόκοι δανείων             

+ Αποσβέσεις             

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ  και 
ΤΟΚΩΝ 

            

 
 

 
Δανειακές υποχρεώσεις 

 

 
 

 

Σε περίπτωση τήρησης Βιβλίων Γ’ Κατηγορίας να συμπληρώνεται υποχρεωτικά και ο πίνακας 
1 ‘Οικονομικά Στοιχεία για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας’ που είναι 
αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. (www.mof-glk.gr) σε μορφή Excel. 
 
 
 
 
 
 

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

2006 2007 2008 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ       

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ       



 
 
 
Ι)  Προβλέψεις Οικονομικών Στοιχείων για την επόμενη τριετία (συμπληρώνονται τα πεδία του κάτωθι  

πίνακα) 
 
  
         Προβλέψεις οικονομικών αποτελεσμάτων   ( Ποσά σε ευρώ)      
                                                                                                                                                                                                                  
 

  2009 % 2010 % 2011 % 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ             

Μείον: Κόστος 
πωληθέντων  

           

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ             

Μείον            
- Δαπάνες χρήσης            

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ             

+ Τόκοι δανείων             

+ Αποσβέσεις             

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ  και 
ΤΟΚΩΝ 

            

 
 

Δανειακές υποχρεώσεις 
 

Δανειακές 
υποχρεώσεις 2009 2010 2011 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

      

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

      

ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ 
ΜΑΚΡ/ΘΕΣΜΩΝ  ΔΑΝΕΙΩΝ 

      

ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ 
ΔΑΝΕΙΩΝ 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ       

 

Σε περίπτωση τήρησης Βιβλίων Γ’ Κατηγορίας να συμπληρώνεται υποχρεωτικά και ο 
πίνακας 2 ‘Προβλέψεις επόμενης τριετίας για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας’ 
που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. (www.mof-glk.gr) σε μορφή Excel. 
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ΙΑ) Αιτιολόγηση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και  των καθαρών αποτελεσμάτων της 
επιχείρησης κατά την διάρκεια της επόμενης τριετίας. 

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ΙΒ) Αιτιολόγηση της σκοπιμότητας του αιτούμενου κεφαλαίου κίνησης και προτεινόμενες 
εμπράγματες εξασφαλίσεις. 

……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ΙΓ)   Ταμειακό πρόγραμμα επιχείρησης για την επόμενη τριετία (2009 – 2011) 
                                                                                                                                                                              
( Ποσά σε ευρώ)     
 

    
2009 

%   
  2010 

%   
2011 

% 

Κύκλος  Εργασιών             

Κόστος  Πωληθέντων             

Μικτό  Κέρδος             

(Μείον):Έξοδα 
Διοικητικής Λειτουργίας  
και Διάθεσης  

            

(Μείον): Χρεωστικοί 
τόκοι δανείων 

            

(Μείον): Χρεωστικοί 
τόκοι Νέου Κεφαλαίου 
Κίνησης 

            

(Μείον): Αποσβέσεις             

Κέρδη προ Φόρων             

(Μείον): Φόρος 
Εισοδήματος 

            

(Συν): Αποσβέσεις             

Χρηματικά Διαθέσιμα             

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                             Για την επιχείρηση 
                                
 
 
                                                                                                               ( Υπογραφή και σφραγίδα) 
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Σημείωση 
 
Υποβάλλονται  (υποχρεωτικά): 
 

1) Το παρόν ειδικό έντυπο του Γ.Λ.Κ. πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον 
φορέα ή νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 

2) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των υποβληθέντων στην οικεία Δ.Ο.Υ. εντύπων Ε3 
οικονομικών ετών 2007, 2008 και 2009 (διαχειριστικών χρήσεων 2006, 2007 και 2008 
αντίστοιχα). Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας υποβάλλουν επιπλέον τις 
δημοσιευθείσες (όπου κατά νόμο απαιτούνται) οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας 
τριετίας. Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας και έκαναν έναρξη εργασιών 
εντός του έτους 2008 και δεν έχουν υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού, λόγω 
υπερδωδεκάμηνης χρήσης, θα υποβάλλουν το ισοζύγιο μηνός Δεκεμβρίου 2008. 

3) Βεβαίωση της οικείας Τριμελούς Επιτροπής για το ύψος της ζημίας.  
4) Πρόσφατη εκτίμηση της εμπορικής αξίας των τυχόν προτεινόμενων ακινήτων, από 

μηχανικό Τράπεζας ή από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών ή από ανεξάρτητο Εκτιμητή. 
5) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, από το οποίο να προκύπτει η 

ημερομηνία εγγραφής σε αυτό (όπου απαιτείται) 
6) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα βεβαίωσης έναρξης εργασιών και όλων των τυχόν 

μεταβολών που σχετίζονται με τον τόπο εγκατάστασης και τη λειτουργία της επιχείρησης 
έως 06.12.2008 από την οικεία Δ.Ο.Υ. 


