
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

    
Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις, σε ευρώ, και εισάγετε όλα τα αριθμητικά στοιχεία σε ακέραιους 
αριθμούς, όχι σε 100’s ή 1000’s. Εξαιρέστε απ’ το σύνολο των πωλήσεων ή υπολοίπων τα παρακάτω : 

    Ενδοεταιρικές συναλλαγές,  Πωλήσεις σε Δημόσιο, Πωλήσεις τοις μετρητοίς 

    Ολα τα αναφερόμενα ποσά να είναι χωρίς Φ.Π.Α. 

    ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Ερώτηση 1 Αναλυτικά Στοιχεία 

   Κύκλος Εργασιών : συμπληρώστε τον καθαρό τζίρο, χωρίς το ΦΠΑ, για τα τρία τελευταία έτη και το τρέχον 

    
Επισφαλείς Απαιτήσεις : συμπληρώστε τις πραγματικές ζημίες που έχετε υποστεί για κάθε έτος ξεχωριστά, 
χωρίς να μεταφέρονται ζημίες από προηγούμενα έτη 

    
Επανεισπράξεις : συμπληρώστε τυχόν επανεισπράξεις από ζημίες για κάθε έτος ξεχωριστά, χωρίς να 
περιλαμβάνονται εισπράξεις από προγενέστερα έτη 

  Μεγαλύτερη ζημία :  συμπληρώστε τη μεγαλύτερη ζημία (επισφάλεια) σε ποσό για τα έτη που αναφέρονται 

    Αριθμός Επισφαλειών : συμπληρώστε τον αριθμό των ζημιών για τα έτη που αναφέρονται 
 

Ερώτηση 2 Μεγαλύτερες ζημίες των τελευταίων τριών ετών 

   Συμπληρώστε τη λίστα με τις 10 μεγαλύτερες ζημίες όπως παρακάτω : 

   Στήλη 1 : την πλήρη επωνυμία του οφειλέτη αγοραστή 

   Στήλη 2 : την πλήρη διεύθυνση του οφειλέτη αγοραστή 

   Στήλη 3 : το ΑΦΜ του οφειλέτη αγοραστή 

  Στήλη 4 : το ποσό της ζημίας  

   Στήλη 5 : το έτος κατά το οποίο σημειώθηκε η ζημία 

Ερώτηση 3 Γεωγραφική κατανομή αγοραστών το προηγούμενο έτος  

  
Στήλη 1 : συμπληρώστε, εκτός από Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ενωση, σε ποιες άλλες χώρες πουλάτε 
Στήλη 2 : συμπληρώστε τον αριθμό των αγοραστών της κάθε γεωγραφικής περιοχής 
Στήλη 3 : συμπληρώστε το συνολικό κύκλο εργασιών της κάθε γεωγραφικής περιοχής 

    ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Ερώτηση 1 Συνήθεις όροι πληρωμής σε σχέση με τον κύκλο εργασιών 

    Συμπληρώστε την ποσοστιαία κατανομή των πωλήσεων με βάση το χορηγούμενο χρόνο πίστωσης. 

    
Ως χρόνος πίστωσης θεωρείται ο χρόνος που παρέχετε στον αγοραστή για την εξόφληση των 
εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών από την τιμολόγησή τους. Στο συνολικό χρόνο πίστωσης 
συνυπολογίζεται και ο χρόνος εξόφλησης των επιταγών που έχουν ληφθεί. 

Ερώτηση 2 Συνήθης παραλαβή αξιογράφων σε σχέση με τον κύκλο εργασιών 

    
Συμπληρώστε εάν για την πώληση των εμπορευμάτων σας λαμβάνετε επιταγές ή χρησιμοποιείτε ανοικτό 
λογαριασμό.  

    
Συμπληρώστε εάν η παραλαβή των επιταγών που λαμβάνετε γίνεται με την παράδοση των εμπορευμάτων 
ή σε άλλη χρονική στιγμή. 

    Συμπληρώστε εάν οι επιταγές που λαμβάνετε είναι των ίδιων των αγοραστών ή τρίτων. 

    Συμπληρώστε εάν χρησιμοποιείτε εγγυητικές επιστολές ή άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις. 

    ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 

Ερώτηση 1 Σύνολο υπολοίπων, οφειλετών στο τέλος του μήνα  

    
Συμπληρώστε με απόλυτη ακρίβεια το σύνολο των υπολοίπων, συμπεριλαμβανομένων των ανεξόφλητων 
επιταγών, κατά τους μήνες : ΜΑΡΤΙΟ, ΙΟΥΝΙΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

    
Επίσης, στο σημείο αυτό συμπληρώστε εάν οι πωλήσεις εμπορευμάτων έχουν εποχιακά ανοίγματα. Εάν 
ναι, σε τι ποσοστό του κύκλου εργασιών ;  

Ερώτηση 2 Κατάσταση οφειλετών ανά όριο πίστωσης στη λήξη του προηγούμενου έτους  

    

Αναφέρετε το σύνολο των υπολοίπων των οφειλετών σας στο κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού 
έτους, στα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι ανεξόφλητες επιταγές ανά κατηγορία ορίου πίστωσης. 
Οριο πίστωσης θεωρείται το ανώτατο ποσό απαίτησης μέσα στο χρόνο, από το συγκεκριμένο οφειλέτη, 
συνυπολογιζομένων των ανεξόφλητων επιταγών ή άλλων αξιογράφων. 

QuΕρestion 2 ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΙ ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ 

Ερώτηση 1 Κατάσταση βασικότερων αγοραστών 

Ερώτηση 2 

Συμπληρώστε : Επωνυμία, ΑΦΜ, Χώρα, Οριο πίστωσης, Χρόνο Πίστωσης και Κύκλο Εργασιών του 
προηγούμενου έτους.  Στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας, είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε για το 
σύνολο των επί πιστώσει πελατών σας ενδεικτική αξιολόγηση, με την προϋπόθεση αποστολής των 
στοιχείων αυτών σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή (xls) [Επωνυμία, ΑΦΜ, Κύκλος Εργασιών, Οριο 
Πίστωσης] 

Ερώτηση 2 Αγοραστές που καθυστερούν σημαντικά τις πληρωμές ή δημιουργούν πρόβλημα 

  Συμπληρώστε τους αγοραστές που καθυστερούν σημαντικά και τακτικά τις πληρωμές τους. 

 


