ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
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είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

- Το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για
στατιστικούς σκοπούς και τηρείται
το ΑΠΟΡΡΗΤΟ των στοιχείων
(Ν.3832/2010)

213 1352504 ,213 1352056
 213 1352496
 avramom@statistics.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΟ αναφοράς των στοιχείων: A_ B _ Γ_ ∆_  έτους 2014
(να σηµειωθεί Χ στο αντίστοιχο χτένι)

[

Επωνυµία Επιχείρησης: ……………………………………………………..…………
Ταχ. ∆/νση:
…………………………………………………………………….
ΑΦΜ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Τηλ:……………………………..,fax:…………………………. ……………………..
E-mail: ………………………………………………………………………………….
Κλάδος: ____ (συµπληρώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. )

]

[

]
( Σφραγίδα µε τα στοιχεία της επιχείρησης )

Κωδικός επιχείρησης: _____ (συµπληρώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Να σηµειωθεί ο κύκλος εργασιών* (κύριες και δευτερεύουσες τακτικές δραστηριότητες, λογαριασµοί 70,71,72,73,74), χωρίς ΦΠΑ και
άλλους συναφείς εκπτώσιµους φόρους και να γραφεί στον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης που πραγµατοποιεί το
µεγαλύτερο κύκλο εργασιών.
Συνυπολογίζονται πρόσθετα τυχόν επιδοτήσεις προϊόντων/υπηρεσιών και δεν περιλαµβάνονται λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης.
Κωδικός
κλάδου
NACE Rev. 2 NACE Rev. 1
59
59
60
60

921 + 922
221 + 724 +
748 + 921 +
922
642 + 724 +
922
642 + 724 +
922

Περιγραφή δραστηριότητας
(Συµπληρώστε τις απαντήσεις σας, όσον αφορά την αξία κύκλου εργασιών, σε ένα ή
περισσότερους κωδικούς κλάδων, που σας αφορούν)

Αξία κύκλου
εργασιών
(σε ευρώ)

Παραγωγή και διανοµή κινηµατογραφικών ταινιών, βιντεοταινιών και τηλεοπτικών
προγραµµάτων, προβολή κινηµατογραφικών ταινιών
Ηχογραφήσεις, µουσικές εκδόσεις και υπηρεσίες copyright
Επιλογή, προγραµµατισµός, διαβίβαση και µετάδοση ραδιοφωνικών προγραµµάτων και
εκποµπών
Επιλογή, προγραµµατισµός, διαβίβαση και µετάδοση τηλεοπτικών προγραµµάτων και
εκποµπών
Άλλη δραστηριότητα (στην περίπτωση που η κύρια δραστηριότητα δεν είναι µια από
τις ανωτέρω), να περιγραφεί:
…………………………………………………………………………

Αριθµός εργάσιµων ηµερών κατά τη διάρκεια του τριµήνου αναφοράς κατά τις οποίες η επιχείρηση ήταν ανοικτή
Αριθµός εργάσιµων ηµερών κατά τη διάρκεια του τριµήνου αναφοράς κατά τις οποίες η επιχείρηση έµεινε κλειστή
Παρακαλούµε να συµπληρωθούν τα ακριβή στοιχεία και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να δοθεί η καλύτερη
δυνατή εκτίµηση.

Ηµεροµηνία: -- / -- / 20 14

Ονοµατεπώνυµο αρµοδίου: …………………………… Υπογραφή: ………………….

Τηλ.: ………………………

FAX: …………………………

Ευχαριστούµε για τη συνεργασία

e-mail: ……………………………………

→ * Οδηγίες στην πίσω σελίδα →

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Σκοπός της τριµηνιαίας αυτής έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων για την κατάρτιση Βραχυχρόνιων ∆εικτών, οι οποίοι θα
παρουσιάζουν την εξέλιξη του κύκλου εργασιών στον Τοµέα των Υπηρεσιών.
Η έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο εφαρµογής των Κανονισµών του Συµβουλίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης1165/98 και 1158/2005,
«περί βραχυχρόνιων στατιστικών», για την κάλυψη εθνικών και διεθνών/ ευρωπαϊκών αναγκών.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αναγράφεται ο κύκλος εργασιών (κύριες και δευτερεύουσες τακτικές δραστηριότητες της επιχείρησης, λογαριασµοί
70,71,72,73,74), όπως προκύπτει από τα ποσά που έχει τιµολογήσει η επιχείρηση κατά τη διάρκεια του τριµήνου
αναφοράς, τα οποία αντιστοιχούν σε έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε τρίτους.
Στην αξία του κύκλου εργασιών περιλαµβάνονται όλα τα άλλα έξοδα (µεταφορικά, συσκευασία κλπ.) που βαρύνουν τους
πελάτες, ακόµα και στην περίπτωση που αναγράφονται χωριστά στο τιµολόγιο.
Στην αξία του κύκλου εργασιών περιλαµβάνονται κατά κανόνα και τα ακόλουθα στοιχεία:
- πωλήσεις µεταποιηµένων προϊόντων
- πωλήσεις προϊόντων που έχουν παραχθεί από υπεργολήπτες
- πωλήσεις αγαθών που αγοράστηκαν µε σκοπό τη µεταπώληση στην ίδια κατάσταση που παραλήφθηκαν
- τιµολογηθείσες υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί,
- πωλήσεις υποπροϊόντων
- τιµολογηθείσες δαπάνες συσκευασίας και µεταφοράς,
- τιµολογηθείσες ώρες εργασίας που παρασχέθηκαν από τρίτους στο πλαίσιο υπεργολαβίας,
- τιµολογηθείσες εργασίες συναρµολόγησης, εγκατάστασης και επισκευής,
- τιµολογηθείσα ανάπτυξη λογισµικού και άδειες λογισµικού
- πωλήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, θέρµανσης και νερού
- πωλήσεις απορριµµάτων και άλλων ανακτήσιµων υλικών
Συνυπολογίζονται πρόσθετα, και οι τυχόν επιδοτήσεις προϊόντων της επιχείρησης.
(Η έννοια “προϊόν” περιλαµβάνει τα αγαθά και τις υπηρεσίες).
Στην αξία του κύκλου εργασιών δεν περιλαµβάνονται κατά κανόνα τα ακόλουθα στοιχεία:
- ΦΠΑ και άλλοι συναφείς εκπτώσιµοι φόροι που συνδέονται άµεσα µε τον κύκλο εργασιών, καθώς
και όλα τα τέλη και οι φόροι επί των αγαθών ή των υπηρεσιών που τιµολογήθηκαν από την µονάδα
- προµήθειες, µισθώµατα και ενοίκια γενικά
- µισθώµατα ιδίων µονάδων παραγωγής και µηχανηµάτων της επιχείρησης που χρησιµοποιούνται από τρίτους
- µισθώµατα κτιρίων που ανήκουν στην εταιρεία
- έσοδα από άδειες εκµετάλλευσης
- έσοδα από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη διάθεση του προσωπικού (π.χ. καντίνα εργοστασίου)
- παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της επιχείρησης
- πωλήσεις ιδίας γης και πάγιων στοιχείων ενεργητικού
- πωλήσεις ή εκµισθώσεις ιδίας ιδιοκτησίας
- έσοδα από τόκους και µερίσµατα ή πωλήσεις µετοχών
- άλλα έκτακτα έσοδα.
Από τα ακαθάριστα έσοδα, πρέπει να αφαιρούνται οι εκπτώσεις επί των τιµών, η αξία της επιστρεφόµενης συσκευασίας, οι
εκπτώσεις επί του τζίρου και οι προσφορές που παραχωρήθηκαν σε µεταγενέστερο στάδιο στους πελάτες, για παράδειγµα
στα τέλη του έτους.
∆εν περιλαµβάνονται επίσης, τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης, τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και τα έκτακτα έσοδα
της επιχείρησης.

