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Μαθησιακά Αποτελέσματα

Επίπεδο σύμφωνα με το πλαίσιο ικανοτήτων (IO1): Μέτριο

Με την ολοκλήρωση αυτής της μαθησιακής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 κατανοήσουν τις γενικές γνώσεις για τα χρηματοοικονομικά των ΜμΕ με την κατανόηση των κοινών

χρηματοοικονομικών όρων,

 πραγματοποιήσουν χρηματοοικονομικό σχεδιασμό,

 δημιουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν χρηματοοικονομικά εργαλεία χρήσιμα για τις ΜμΕ στις

αγροτικές περιοχές

 δημιουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν ένα σχέδιο προϋπολογισμού

 παρακολουθούν τις οικονομικές επιδόσεις μιας ΜΜΕ

 διαχειρίζονται τις ταμειακές ροές
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Ενότητα 1. Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων και την Έρευνα στην 

Επιχειρηματικότητα

Περιεχόμενο της Ενότητας «Οικονομικές Δεξιότητες» :

Η Eνότητα αποτελείται από 4 υποενότητες - 1 εισαγωγική και 3 υποενότητες σχετικές με το περιεχόμενο.

Κάθε ενότητα χωρίζεται σε μέρη που καλύπτουν το αντίστοιχο θέμα της Eνότητας.

Η Eνότητα καλύπτει θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο και παραδείγματα. Το θεωρητικό περιεχόμενο

δίνεται σε λογικά βήματα που θα σας επιτρέψουν να εκτελέσετε τις πρακτικές ασκήσεις (μελέτες

περιπτώσεων) με την ίδια συνέχεια.

Ενότητα 2: Γενικές αρχές της χρηματοδότησης

Μέρος 2.1 Βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες

Μέρος 2.2 Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός

Ενότητα 3: Διαχείριση των χρηματοοικονομικών

Μέρος 3.1 Πώς να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο προϋπολογισμού

Μέρος 3.2 Προϋπολογισμός

Πρακτικές ασκήσεις - Συμπληρωματικό μάθημα - Μελέτες περιπτώσεων

Ενότητα 4: Παρακολούθηση της απόδοσης

Μέρος 4.1 Παρακολούθηση της διαχείρισης των ταμειακών ροών

Μέρος 4.2 Γραφειοκρατία και καταγραφή της απόδοσης

Πρακτικές ασκήσεις - Συμπληρωματικό μάθημα - Μελέτες περιπτώσεων
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Ενότητα 2: Γενικές αρχές της Χρηματοδότησης 

Μέρος 2.1 Βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες: (1)

Οι όροι που εξηγούνται σε αυτήν την ενότητα:

 Ενεργητικό και υποχρεώσεις (παθητικό),

 Ισολογισμός,

 Έσοδα και δαπάνες/κόστος/έξοδα,

 Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων,

 Είδη κόστους: απόσβεση, κόστος επένδυσης, σταθερό κόστος και μεταβλητό κόστος,

 Φορολογία και πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης.
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Ενότητα 2: Γενικές αρχές της Χρηματοδότησης 

Μέρος 2.1 Βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες: (2)

Ενεργητικό Υποχρεώσεις (Παθητικό)

οι πόροι που κατέχετε εσείς και η εταιρεία

σας. Το πιο συνηθισμένο παράδειγμα

είναι το ποσό των χρημάτων (στην

τράπεζα ή σε μικροποσά) που διαθέτετε ή

οι υπολογιστές και ο λοιπός εξοπλισμός

που χρειάζεστε για τη λειτουργία της

επιχείρησης.

οι υποχρεώσεις ή/και τα χρέη στα

οποία εσείς και η εταιρεία σας θα

πρέπει να ανταποκριθείτε στο μέλλον.

Για παράδειγμα, τα χρήματα που θα

χρειαστεί να αποπληρώσετε, τα αγαθά

που θα αγοραστούν, οι πληρωμές που

οφείλονται στους προμηθευτές σας, οι

φόροι που οφείλετε να καταβάλετε στις

αρχές κ.λπ.

Το ποσό του ενεργητικού και του παθητικού παρουσιάζεται στον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ - συνήθως εμφανίζεται σε

δύο στήλες - μία για το ενεργητικό και μία για το παθητικό!

Το συνολικό ποσό του ενεργητικού και του παθητικού είναι ΠΑΝΤΑ ΙΣΟ! Εάν

υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αριθμών, υπάρχουν λάθη στα λογιστικά της

εταιρείας!
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Ενότητα 2: Γενικές αρχές της Χρηματοδότησης 

Μέρος 2.1 Βασικές 

χρηματοοικονομικές 

έννοιες: (3)

Ισολογισμός:

Περίληψη της οικονομικής

κατάστασης που αντιπροσωπεύει

το συνολικό ποσό του ενεργητικού,

του παθητικού και του κεφαλαίου

της εταιρείας σε ορισμένη

στιγμή (ημερομηνία/περίοδος).

Paul’s Agricultural Shop

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ και ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κυκλοφορούν ενεργητικό Βραχυπρόθεσμο Παθητικό

Μετρητά και ταμειακά ισοδύναμα € 10 000.00 Πληρωτέοι λογαριασμοί € 10 000.00

Εισπρακτέοι λογαριασμοί € 2 000.00 Πληρωτέα ποσά σε υπαλλήλους € 3 000.00

Αποθέματα
€ 1 500.00

Πληρωτέα ποσά για κοινωνική 
ασφάλιση

€ 1 500.00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
απαιτήσεις

€ 400.00
Πληρωτέα ποσά σε προμηθευτές

€ 15 600.00

Επενδύσεις € 1 000.00 Αναβαλλόμενα έσοδα € 2 000.00
Σύνολο κυκλοφορούντος

ενεργητικού
€ 14 900.00

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων

€ 32 100.00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις € 11 430.00

Ιδιοκτησία και εξοπλισμός Σύνολο Παθητικού € 43 530.00

Γη € 12 000.00

Κτίρια € 13 000.00 Ίδια Κεφάλαια

Μηχανήματα € 5 000.00 Κεφάλαιο € 1 000.00

Εξοπλισμός € 5 000.00 Αποθεματικό κεφάλαιο € 2 000.00

Παρακρατηθέντα κέρδη € 1 970.00

Λοιπό ενεργητικό Κέρδη (Ζημίες) € 2 000.00

Άυλα στοιχεία ενεργητικού € 400.00

Υλικά στοιχεία ενεργητικού € 200.00

Σύνολο ενεργητικού € 50 500.00 Σύνολο παθητικού € 50 500.00
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Ενότητα 2: Γενικές αρχές της Χρηματοδότησης 

Μέρος 2.1 Βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες: (4)

Έσοδα (Revenue) - Το συνολικό ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών 

που σχετίζονται με τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας.

Έσοδα (Incomes) - Συνολικά κέρδη της εταιρείας.

Κόστος: Συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για συγκεκριμένο στοιχείο, π.χ. για προμήθειες ή αγαθά. Το

κόστος δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική απεικόνιση του ποσού στον ισολογισμό 

ή στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

Δαπάνη: Το ποσό που δίνεται για την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (ενεργητικού). Εάν το κόστος

αναφέρεται στην απόκτηση προμηθειών, τότε η δαπάνη είναι το ποσό που καταβάλεται σε μετρητά για την

απόκτηση αυτών των προμηθειών. Μια δαπάνη μπορεί να δημιουργηθεί από την εκτίμηση του μελλοντικού

κόστους. Για παράδειγμα, αν η εταιρεία πουλήσει γεωργικό εξοπλισμό αξίας 20.000 ευρώ σε μετρητά με

εγγύηση για την επισκευή ελαττωμάτων για ένα έτος μετά την πώληση, τότε γίνεται μια εκτίμηση του

μελλοντικού κόστους που σχετίζεται με αυτές τις επισκευές - έστω 3.000 ευρώ. Δεν έχει δημιουργηθεί

κανένα άμεσο κόστος, αλλά η επιχείρηση έχει επιβαρυνθεί με δαπάνη.

Έξοδο: αναφέρεται στη μείωση των οικονομικών οφελών. Είναι ένα κόστος που έχει ήδη καταναλωθεί -

"λήξει" - και επομένως δεν έχει μελλοντική αξία για την επιχείρηση. Έστω ότι "το έξοδο για προμήθειες ήταν 

1200 ευρώ", τότε γνωρίζουμε ότι οι προμήθειες που κόστισαν 1200 ευρώ έχουν καταναλωθεί και επομένως 

δεν είναι πλέον διαθέσιμες για μελλοντική χρήση στην επιχείρηση.
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Ενότητα 2: Γενικές αρχές της Χρηματοδότησης 

Μέρος 2.1 Βασικές 

χρηματοοικονομικές 

έννοιες: (5)

Το ποσό των ΕΣΟΔΩΝ και των

ΕΣΟΔΩΝ παρουσιάζεται στην

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ!

Τα ΕΣΟΔΑ (κέρδη ή ζημίες) της

Εταιρείας θα προκύψουν από τη

διαφορά μεταξύ των Εσόδων και

των Εξόδων!

Paul’s Agricultural Shop

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Έσοδα

Πωλήσεις εμπορευμάτων € 24 800.00

Έσοδα από άλλες 
υπηρεσίες

€ 3 000.00

Συνολικά έσοδα € 27 800.00

Έξοδα

Κόστος πωληθέντων
αγαθών

€ 10 200.00

Έξοδα απόσβεσης € 2 000.00

Μισθολογικά έξοδα € 750.00

Έξοδα ενοικίασης € 500.00

Έξοδα επιτοκίου € 500.00

Προμήθειες € 500.00

Υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας

€ 400.00

Συνολικά έξοδα € 14 850.00

Συνολικά έσοδα € 12 950.00
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Ενότητα 2: Γενικές αρχές της Χρηματοδότησης 

Μέρος 2.1 Βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες: (6)

Κόστος επένδυσης - Χρήματα που είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε μακροπρόθεσμα, π.χ. αγορά 

μηχανημάτων, γης, κτιρίων που θα υποστούν απόσβεση.

Σταθερά έξοδα - έξοδα που είναι σταθερά ως προς την αξία τους ανεξάρτητα από τον όγκο των πωλήσεων 

που πραγματοποιείτε, π.χ. το μηνιαίο ενοίκιο των χώρων/γραφείων σας. Όταν η παραγωγή/οι πωλήσεις 

σας αυξάνονται, τα σταθερά έξοδα παραμένουν στο ίδιο ποσό.

Μεταβλητές - κόστος που μεταβάλλεται ανάλογα με τον όγκο των πωλήσεων που πραγματοποιείτε, δηλαδή 

τις πρώτες ύλες που αγοράζετε για να παράγετε αγαθά. Όταν αυξάνεται η παραγωγή ή οι πωλήσεις σας, 

αυξάνονται και τα μεταβλητά κόστη. 

Φορολογία - Δαπάνες που οφείλονται στις αρχές που επιβάλλονται από την αντίστοιχη νομοθεσία. π.χ. 

φόρος εισοδήματος, φόρος προστιθέμενης αξίας, φορολογία σε συγκεκριμένο τύπο δραστηριοτήτων - π.χ. 

φόροι σε αυτοκίνητα και καύσιμα. Αυτού του είδους τα έξοδα είναι πολύ συγκεκριμένα ανάλογα με την 

εκάστοτε χώρα και την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε χώρα μπορεί να εφαρμόζονται διαφορετικά 

ποσοστά φόρων.

Κοινωνική ασφάλιση - δαπάνες που συνήθως προκύπτουν από τη νομοθεσία για το εργατικό δυναμικό της 

εκάστοτε χώρας (βλ. Ενότητα 4). Στις χώρες της ΕΕ ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικού τύπου συστήματα 

κοινωνικής ασφάλισης. Οι πληρωμές υπολογίζονται συνήθως με βάση το λεγόμενο "εισόδημα ασφαλείας" με 

την εφαρμογή ποσοστού για τα διάφορα κοινωνικά ταμεία.
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Ενότητα 2: Γενικές αρχές της Χρηματοδότησης 

Μέρος 2.1 Βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες: (7)

Κέρδος - Το πλεόνασμα των εσόδων έναντι των εξόδων

Ζημία - Το πλεόνασμα των δαπανών έναντι των εσόδων

Μικροποσά - Κράτηση χρημάτων με τη μορφή μετρητών, εκτός τραπεζικών λογαριασμών

Απαιτήσεις - πληρωμές που οφείλονται από πελάτες/πελάτες για υπηρεσίες/αγαθά που παρέχονται από 

την εταιρεία

Υποχρεώσεις (παθητικό) - πληρωμές που οφείλονται σε προμηθευτές υπηρεσιών/αγαθών που απαιτούνται 

για τη λειτουργία της επιχείρησης- πληρωμές που οφείλονται σε προσωπικό/εργαζόμενους/φορολογικές 

αρχές

Βραχυπρόθεσμα – διάρκειας έως ένα έτος. Ο όρος αναφέρεται συνήθως σε απαιτήσεις/υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα - διάρκειας άνω του ενός έτους. Ο όρος αναφέρεται συνήθως σε απαιτήσεις/υποχρεώσεις
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Ενότητα 2: Γενικές αρχές της Χρηματοδότησης 

Μέρος 2.2 Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός:

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός vs Λογιστική

Η χρηματοοικονομική και η λογιστική γενικά συνδέονται στενά μεταξύ τους. Ωστόσο, ο όρος

"χρηματοοικονομική" έχει ευρύτερη διάσταση, καθώς καλύπτει περισσότερο τη διαχειριστική προσέγγιση

της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του οράματος του διαχειριστή, της διαδικασίας σχεδιασμού και του

ελέγχου των επιδόσεων. Ενώ η λογιστική επικεντρώνεται στα καθημερινά επιχειρηματικά αρχεία, τις

συναλλαγές και την τήρηση (λογιστικών) βιβλίων σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία για την υποβολή

εκθέσεων.

Με λίγα λόγια, η χρηματοοικονομική είναι πιο ευέλικτη και πιο δημιουργική σε σύγκριση με τη λογιστική.

Τόσο ο οικονομικός υπάλληλος όσο και ο λογιστής χρησιμοποιούν τα ίδια δεδομένα, αλλά με

διαφορετικό στόχο και μερικές φορές με διαφορετικά εργαλεία, π.χ. ο οικονομικός υπάλληλος θα

χρησιμοποιεί κυρίως το πρόγραμμα Excel, ενώ ο λογιστής θα χρησιμοποιεί επίσης ειδικό λογιστικό

λογισμικό. Ακόμα, για τον οικονομικό υπάλληλο είναι σημαντικό να μπορεί να διαβάζει και να κατανοεί τις

πληροφορίες από το λογιστικό λογισμικό.
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Ενότητα 3: Διαχείριση των Χρηματοοικονομικών

Μέρος 3.1 Πώς να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο προϋπολογισμού: (1)

Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας σχετίζονται με τις ενότητες "Διαχείριση των ΜμΕ" και "Πώς να ξεκινήσετε μια

επιχείρηση"!

Συνδέστε τον προϋπολογισμό με το επιχειρηματικό σχέδιο - όταν ξεκινάτε ένα σχέδιο προϋπολογισμού για την επιχείρησή

σας, είναι σημαντικό να συνδέσετε τον προϋπολογισμό με το επιχειρηματικό σας σχέδιο (βλ. Ενότητα 2: "Διαχείριση των ΜμΕ"

σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου) Αυτό θα εξασφαλίσει τη συνοχή των ποσοστών και των

αριθμών της επιχείρησής σας με τις δραστηριότητες του σχεδίου και θα παράσχει πολύτιμες πληροφορίες εάν, για

παράδειγμα, υποβάλετε αίτηση για τραπεζικό δάνειο ή/και προσπαθήσετε να προσελκύσετε έναν επενδυτή. Η συσχέτιση του

Σχεδίου και του Προϋπολογισμού αποδεικνύει στους εξωτερικούς σας συνεργάτες ότι ξέρετε τι πρέπει να κάνετε και με

πόσα χρήματα θα το επιτύχετε.

ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ:

 Βήμα 1 Επισημάνετε όλες τις "δράσεις/δραστηριότητες" που έχετε ορίσει στο επιχειρηματικό σχέδιο.

Θυμηθείτε την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ από την ενότητα 2 (μέρος 2.1 (5)). Ο προγραμματισμός του

προϋπολογισμού σας ακολουθεί την ίδια λογική (έσοδα και έξοδα), αλλά αποτελεί μια πρόβλεψη για τη μελλοντική

υλοποίηση της επιχείρησής σας

 Βήμα 2. Αξιολογήστε τις κατηγορίες που πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχέδιο

Αφού οργανώσετε τις "ενέργειες/δραστηριότητες" από το επιχειρηματικό σας σχέδιο, πρέπει να περιγράψετε όλες τις πιθανές

δαπάνες που πρέπει να προϋπολογιστούν.

 Βήμα 3. Αξιολογήστε το είδος των δαπανών

Ομαδοποίηση των εξόδων ανά κατηγορία - η αξιολόγηση των πιθανών εξόδων/δαπανών που πρέπει να προϋπολογιστούν

προϋποθέτει την κατηγοριοποίησή τους ως προς: α) χρόνο (μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο) και β) είδος δαπανών (βλ.

μέρος 2.1. (6)), και στη συνέχεια την ομαδοποίησή τους ανά κατηγορία
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Ενότητα 3: Διαχείριση των Χρηματοοικονομικών

Μέρος 3.1 Πώς να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο προϋπολογισμού: (2)

 Βήμα 4 Ορίστε τις μονάδες και τις ποσότητες

Με βάση την αξιολόγηση, μπορείτε να ορίσετε τις αναμενόμενες μονάδες και ποσότητες. Αυτό είναι απαραίτητο για τον

ρεαλιστικό προϋπολογισμό που θα χρειαστείτε. Όσο πιο ρεαλιστικός και πλησιέστερος προς το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ο

προϋπολογισμός σας, τόσο λιγότερες διακυμάνσεις και απροσδόκητα έξοδα θα προκύψουν κατά την έναρξη των

επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων.

 Βήμα 5. Εκτιμήστε τα έξοδα, ερευνήστε και προϋπολογίστε τις ρεαλιστικές ταμειακές ροές.

Με την εκτέλεση όλων των παραπάνω βημάτων μπορείτε να προσεγγίσετε τις τιμές κάθε κόστους ανά κατηγορία, ανά μονάδα

και ανά ποσότητα που έχετε ήδη ορίσει

 Βήμα 6 Εκτιμήστε τα έσοδα

Αφού ολοκληρώσετε την αξιολόγηση, την κατηγοριοποίηση και την εκτίμηση του κόστους, μπορείτε τώρα να εκτιμήσετε και

να προβλέψετε τα έσοδά σας. Αυτή είναι η στιγμή που θα συνειδητοποιήσετε πόσο σημαντική είναι η ποσότητα και η

κατηγοριοποίηση των δαπανών. Με βάση την εκτίμηση του προϋπολογισμού σας, μπορείτε να εκτιμήσετε τον "κρίσιμο" όγκο

πωλήσεων που πρέπει να επιτύχετε προκειμένου να διατηρήσετε την επιχείρησή σας, να διατηρήσετε σε ισσοροπία τις

ταμειακές ροές και να διαχειριστείτε τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες της επιχείρησής σας.

Η προσέγγιση κατά την εκτίμηση των Εσόδων θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις ίδιες παραμέτρους όπως και για το

κόστος - χρόνος, κατηγορία, μονάδες, ποσότητες. Τοποθετώντας τις ίδιες κατηγορίες στο τμήμα Εσόδων του προϋπολογισμού

σας, θα αποκτήσετε με αυτό τον τρόπο ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη δημιουργία της πρόβλεψης του προϋπολογισμού

σας. Θα σας επιτρέψει να εφαρμόσετε ευέλικτη προσέγγιση, εάν κάποιες κατηγορίες πρέπει να αυξηθούν/μειωθούν

προκειμένου να επιτύχετε ρεαλιστικούς και ισορροπημένους αριθμούς και ποσοστά.

Η ενότητα περιλαμβάνει μια πρακτική άσκηση 3.1 - συμπλήρωμα του μαθήματος Μελέτη περίπτωσης στην ενότητα 3,

μέρος 3.1
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Ενότητα 3: Διαχείριση των Χρηματοοικονομικών

Μέρος 3.2 Προϋπολογισμός:

Αφού ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό του προϋπολογισμού και τα βήματα του μέρους 3.1., μπορείτε να ορίσετε και

να υπολογίσετε τον προϋπολογισμό για τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Βήμα 1. Δημιουργήστε το εργαλείο σύμφωνα με τον προγραμματισμό - Διάφορα εργαλεία χρησιμοποιούνται από τους

διευθυντές και τους οικονομικούς υπαλλήλους για τη δημιουργία του προϋπολογισμού. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο

εργαλείο είναι το πρόγραμμα Excel, καθώς είναι φθηνό, εύχρηστο και παρέχει μεγάλο αριθμό λειτουργιών.

Βήμα 2. Ορίστε τις τιμές - Μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους για τον προϋπολογισμό μιας εταιρείας είναι ο ρεαλιστικός

υπολογισμός των δαπανών με βάση την επαρκή και αποτελεσματική έρευνα σχετικά με τις τιμές της αγοράς για κάθε είδος

δαπάνης. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι για κάθε προϊόν που έχετε αξιολογήσει και κατηγοριοποιήσει θα πρέπει να

συγκεντρώσετε διάφορες προσφορές με συγκρίσιμες τιμές. π.χ. τιμή μονάδας για ένα και το αυτό προϊόν ή συνολικό ποσό

για μία και την ίδια υπηρεσία.

Βήμα 3 Καθορίστε το χρονοδιάγραμμα - Αποφασίστε για το χρονικό πλαίσιο του προϋπολογισμού, π.χ. πρόβλεψη ενός έτους

ή πρόβλεψη τριών ετών. Ανάλογα με το χρονικό πλαίσιο που θα αποφασίσετε να διαμορφώσετε τον προϋπολογισμό σας, θα

μπορέσετε να παρακολουθήσετε τις επιδόσεις και να αναθεωρήσετε τον προϋπολογισμό, αν χρειαστεί. Θεωρείται ότι μια

πρόβλεψη προϋπολογισμού καλύπτει συνήθως τριετή περίοδο με το πρώτο έτος να χωρίζεται σε υπολογισμούς 12 μηνών,

ενώ τα επόμενα δύο έτη εκτιμώνται σε ετήσια βάση με προβλεπόμενη αύξηση/μείωση με βάση το 1ο έτος.

Φορολογία και κοινωνική ασφάλιση στο πλαίσιο του προϋπολογισμού (ειδικό θέμα για κάθε χώρα) - Κατά τον υπολογισμό

του προϋπολογισμού σας πρέπει να λάβετε υπόψη τους φόρους και την κοινωνική ασφάλιση που πρέπει να καταβάλλετε

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας - βλέπε ενότητα 4, μέρος 4.2.

Η ενότητα περιλαμβάνει μια πρακτική άσκηση 3.2 - συμπληρωματικό μάθημα Μελέτη περίπτωσης στην ενότητα 3, μέρος

3.2
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Ενότητα 4: Παρακολούθηση της Απόδοσης

Μέρος 4.1. Παρακολούθηση της διαχείρισης των ταμειακών ροών:

Η επίβλεψη της απόδοσης συνεπάγεται την ανάγκη παρακολούθησης της πραγματικής απόδοσης της

επιχειρηματικής λειτουργίας για μια ορισμένη χρονική περίοδο συγκριτικά με το επιχειρηματικό σχέδιο

και τον προϋπολογισμό. Με απλά λόγια, σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πόσο κοντά στον

προγραμματισμό λειτουργεί η πραγματική σας επιχείρηση.

Κύρια έγγραφα που πρέπει να επιβλέπονται:

 Επιχειρηματικό σχέδιο

Η πρόβλεψη του Προϋπολογισμού

Οι πραγματικές οικονομικές και λογιστικές εκθέσεις (για συγκεκριμένη χρονική περίοδο)

Αναθεωρήστε το επιχειρηματικό σχέδιο και τον προϋπολογισμό ως προς την πραγματική απόδοση - Με

βάση το εκπονηθέν επιχειρηματικό σχέδιο και τον προϋπολογισμό γίνεται συμφωνία των δεδομένων από

την πραγματική απόδοση. Παρακολουθείται ο αριθμός των υπηρεσιών/αγαθών/προμηθειών σε ποσότητα

και χρήμα. Το συνολικό ποσό των εσόδων που παράγονται για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι το

κύριο στοιχείο που παρέχει πληροφορίες για την οικονομική απόδοση της επιχείρησης. Τα άλλα στοιχεία

που είναι σημαντικό να παρακολουθούνται είναι το ύψος των δαπανών - τόσο ως συνολικό ποσό όσο και

χωρισμένο σε κατηγορίες.

Τα έσοδα και τα έξοδα θα πρέπει να παρακολουθούνται για το ίδιο χρονικό διάστημα!
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Ενότητα 4: Παρακολούθηση της Απόδοσης

Μέρος 4.1. Παρακολούθηση της διαχείρισης των ταμειακών ροών:

Βασικά στοιχεία που μπορούν να ληφθούν υπόψη από τα οικονομικά και λογιστικά αρχεία:

 Συνολικό ποσό εσόδων για συγκεκριμένη περίοδο

 Συνολικό ποσό εξόδων για συγκεκριμένη περίοδο

 Διαθέσιμα μετρητά σε τραπεζικούς λογαριασμούς και μικροποσά

 Απαιτήσεις - βραχυπρόθεσμες

 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές - βραχυπρόθεσμες

Η διαδικασία παρακολούθησης της απόδοσης προσφέρει το εργαλείο για τη λήψη κατάλληλων

αποφάσεων. Παρέχει στον διευθυντή την πληροφόρηση εάν είναι δυνατή η βελτιστοποίηση των

ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ/Η ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, δηλαδή μείωση των τιμών με το ίδιο ποσό παραγωγής Ή ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ.

Η ενότητα περιλαμβάνει μια πρακτική άσκηση 4.1 - συμπληρωματική μελέτη περίπτωσης για την

ενότητα 4, μέρος 4.1
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Ενότητα 4: Παρακολούθηση της Απόδοσης

Μέρος 4.2 Γραφειοκρατία και καταγραφή της απόδοσης:

 Τι να προσέξετε για να τεκμηριώσετε την απόδοση:

Τι να προσέξετε για να τεκμηριώσετε την απόδοση:

Είναι καθοριστικής σημασίας η σωστή τεκμηρίωση των επιχειρηματικών λειτουργιών και των οικονομικών επιδόσεων. Αυτό

ισχύει διότι κάθε επιχείρηση έχει νομικές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στις αντίστοιχες εθνικές αρχές, δηλαδή στις Αρχές

Δημοσίων Εσόδων και Φορολογίας. Κάθε επιχείρηση ενδέχεται να υπόκειται σε ελέγχους και επιθεωρήσεις, όπου τα έγγραφα

για τα έσοδα και τα έξοδα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, να τηρούνται και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της

αντίστοιχης νομοθεσίας.

 Συνδέστε τους φορολογικούς κανόνες με τα διαθέσιμα και τηρούμενα έγγραφα:

Έσοδα: 
 Ειδικές απαιτήσεις σχετικά με το ελάχιστο περιεχόμενο 

για την τεκμηρίωση των πωλήσεων (τιμολόγια) 

 Ελάχιστο περιεχόμενο για τα παραστατικά της 

ταμειακής μηχανής - έσοδα σε μικροποσά

Έξοδα:
 Ειδικές απαιτήσεις σχετικά με το ελάχιστο περιεχόμενο 

για την τεκμηρίωση των αγορών (τιμολόγια)

 Ειδικά υποδείγματα για παραγγελίες επαγγελματικών 

ταξιδιών 

 Ελάχιστο περιεχόμενο για τα παραστατικά της 

ταμειακής μηχανής - έξοδα σε μικροποσά

 Ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τα κατώτατα όρια για τις 

ημερήσιες αποζημιώσεις όσον αφορά την αναγνώριση 

εξόδων για φορολογικούς σκοπούς 

 Τεκμηρίωση των δαπανών που σχετίζονται με τα 

αυτοκίνητα, την κατανάλωση καυσίμων και την 

υποβολή εκθέσεων
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Ενότητα 4: Παρακολούθηση της Απόδοσης

Μέρος 4.2 Γραφειοκρατία και καταγραφή της απόδοσης:

 Υποβολή εκθέσεων στις αρχές - Σύνδεσμοι με τις ειδικές απαιτήσεις ανά χώρα:

Χώρα Εθνική Φορολογική Αρχή/-ές Εθνικές Αρχές αρμόδιες για τα νομικά 

μητρώα 

Βουλγαρία

https://nra.bg/ https://www.registryagency.bg/bg/regi

stri/targovski-registar/obyavyavane-na-

godishni-finansovi-otcheti/

Ελλάδα

Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

https://www.aade.gr/

TAXISNET

https://www1.gsis.gr/gsisapps/soasgsisws/logi

n.jsp

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

https://www.gsis.gr/

Γενικό Εμπορικό Μητρώο

http://www.businessportal.gr/

https://nra.bg/
https://www.registryagency.bg/bg/registri/targovski-registar/obyavyavane-na-godishni-finansovi-otcheti/
https://www.minfin.gr/
https://www.aade.gr/
https://www1.gsis.gr/gsisapps/soasgsisws/login.jsp
https://www.gsis.gr/
http://www.businessportal.gr/
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Ενότητα 4: Παρακολούθηση της Απόδοσης

Μέρος 4.2 Γραφειοκρατία και καταγραφή της απόδοσης:

 Υποβολή εκθέσεων στις αρχές - Σύνδεσμοι με τις ειδικές απαιτήσεις ανά χώρα:

Χώρα Εθνική Φορολογική Αρχή/-ές Εθνικές Αρχές αρμόδιες για τα νομικά 

μητρώα 

Πολωνία

Υπουργείο Οικονομικών της Πολωνίας Πολωνικό Κεντρικό Μητρώο 

Ταυτοποίησης Επιχειρήσεων (CEIDG)

Αριθμός Μητρώου Εθνικής Οικονομίας 

της Πολωνίας (REGON)

Πολωνικό Εθνικό Δικαστικό Μητρώο

Ισπανία

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.intern

et/Inicio.shtml

https://www.hacienda.gob.es/es-

ES/Paginas/Home.aspx

https://www.registradores.org/el-

colegio/registro-mercantil

https://www.gov.pl/web/finanse
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;f124ce8a-3e72-4588-8380-63e8ad33621f
https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland/company-registration-in-poland/proc_84-zaswiadczenie-regon
https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland/company-registration-in-poland/proc_1506-wpis-spoldzielni-do-krs
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
https://www.registradores.org/el-colegio/registro-mercantil
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ:

Εθνική Υπηρεσία Εσόδων - https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo

Οργανισμός Μητρώου - https://login.registryagency.bg

Υπολογιστής για τις κοινωνικές ασφαλίσεις που πρέπει να καταβληθούν από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο στο

πλαίσιο σύμβασης εργασίας https://www.calculator.bg/1/zaplata_bruto_neto.html

Υπολογιστής για τις κοινωνικές ασφαλίσεις που πρέπει να καταβληθούν από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο στο

πλαίσιο σύμβασης αστικού δικαίου https://balans.bg/kalkulatori/grajdanski-dogovor

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές και οικονομικές υποχρεώσεις των ΜμΕ

https://www.advokatami.bg/

ΕΛΛΑΔΑ:

Κατευθυντήριες γραμμές από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τον τρόπο υπολογισμού των φόρων

https://www.aade.gr/menoy/hristikoi-odigoi/enarxi-epiheirimatikis-drastiriotitas/ypologismos-kai-kataboli-toy-

foroy

Άλλοι ιστότοποι

https://www.taxheaven.gr/klimakes

https://gr.talent.com/tax-calculator

https://www.forin.gr/tools/foros-eisodhmatos

Πληροφορίες ανά χώρα και χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo
https://login.registryagency.bg/
https://www.calculator.bg/1/zaplata_bruto_neto.html
https://balans.bg/kalkulatori/grajdanski-dogovor
https://www.advokatami.bg/
https://www.aade.gr/menoy/hristikoi-odigoi/enarxi-epiheirimatikis-drastiriotitas/ypologismos-kai-kataboli-toy-foroy
https://www.taxheaven.gr/klimakes
https://gr.talent.com/tax-calculator
https://www.forin.gr/tools/foros-eisodhmatos


Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079089

ΠΟΛΩΝΙΑ:

Polish social security calculator

Polish tax calculator

ΙΣΠΑΝΙΑ:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/_Relacionados_/Calc

uladora_de_plazos_de_pago__y__Calculadora_de_intereses_y_aplazamientos___dos_nuevos_servicios_de_ayuda_so

bre_deudas.shtml

https://www.billin.net/calculadora-contratar-trabajador/

https://cincodias.elpais.com/herramientas/calculadora-irpf/

Πληροφορίες ανά χώρα και χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/maly-zus-mdg-/kalkulator-mdg
https://www.podatki.gov.pl/kalkulatory-podatkowe/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/_Relacionados_/Calculadora_de_plazos_de_pago__y__Calculadora_de_intereses_y_aplazamientos___dos_nuevos_servicios_de_ayuda_sobre_deudas.shtml
https://www.billin.net/calculadora-contratar-trabajador/
https://cincodias.elpais.com/herramientas/calculadora-irpf/
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


