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Γενικά Στοιχεία: 
Γενικά Στοιχεία Ερωτηµατολογίου µε σκοπό την κατηγοριοποίηση και στατιστική κατάταξη των 
επιχειρήσεων 
 
1.1 Με βάση τη δραστηριότητά σας, η εταιρεία σας σε ποια κατηγορία εντάσσεται: 

 
 
 
 
 
 

1.2. Ποιός είναι ο αριθµός των απασχολουµένων στην εταιρεία σας; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Σε ποια κατηγορία κύκλου εργασιών εντάσσεται η εταιρεία σας; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Η εταιρεία σας έχει εξαγωγικό προσανατολισµό; 
 
 
 

 
1.5. Εάν πραγµατοποιείτε εξαγωγές, αυτές σε τί ποσοστό των εσόδων της επιχείρησης 
ανέρχονται; 

 

 

Βιοµηχανική  
Εµπορική  
Βιοτεχνική  
Υπηρεσιών  

Έως 20  
21-50  
51-100  
101-150  
151-200  
201-300  
301-500  
501 Και άνω  

Μέχρι 1 εκ. €  
1 έως 3 εκ. €  
3 έως 5 εκ. €  
5 έως 10 εκ. €  
10 έως 50 εκ €  
50 έως 100 εκ €  
100 εκ € και άνω  

ΝΑΙ  
ΟΧΙ  

Ποσοστό εξαγωγών στα έσοδα  
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∆ιαδικασίες πριν την υλοποίηση των ∆ΛΠ 
Σε αυτήν την ενότητα των ερωτήσεων καταγράφουµε την κατάσταση και τις διαδικασίες της επιχείρησης 
πριν την υλοποίηση των ∆ΛΠ 
 
2.1. Κατά πόσο νοµίζετε ότι η εταιρεία σας είχε ξεκάθαρη αντίληψη των επιπτώσεων που θα 
είχε η εισδοχή των ∆ΛΠ: 
(5=πάρα πολύ, 4=πολύ, 3=αρκετά, 2=ελάχιστα, 1=καθόλου) 
 
Στις λογιστικές διαδικασίες τήρησης και ενηµέρωσης των βιβλίων βάσει 
∆ΛΠ και ΕΛΠ 5 4 3 2 1 

Στην πληροφοριακή επάρκεια των µηχανογραφικών συστηµάτων της 
επιχείρησης 5 4 3 2 1 

Στη θεωρητική κατάρτιση των υπεύθυνων στελεχών στα ∆ΛΠ 
5 4 3 2 1 

 
2.2. Πόσο πιστεύατε ότι θα επηρεαζόταν η εργασία και το αποτέλεσµα των διαφόρων 
τµηµάτων από την εισδοχή των ∆ΛΠ; 
(5=πάρα πολύ, 4=πολύ, 3=αρκετά, 2=ελάχιστα, 1=καθόλου) 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 

5 4 3 2 1 

Οικονοµικός ∆ιευθυντής – Υψηλά Στελέχη του Λογιστηρίου 
5 4 3 2 1 

∆ιευθυντής Πωλήσεων – Υψηλά Στελέχη Πωλήσεων 
5 4 3 2 1 

∆ιευθυντής Προµηθειών – Υψηλά Στελέχη Προµηθειών 
5 4 3 2 1 

∆ιευθυντής Παραγωγής – Υψηλά Στελέχη Παραγωγής 
5 4 3 2 1 

∆ιευθυντής Πληροφοριακών Συστηµάτων – Υψηλά Στελέχη 
Μηχανογράφησης 5 4 3 2 1 

∆ιευθυντής Προσωπικού – Υψηλά Στελέχη Τµήµατος Ανθρωπίνων 
Πόρων 5 4 3 2 1 

 
2.3. Έγινε κάποια συστηµατική αξιολόγηση και καταγραφή των οικονοµικών επιπτώσεων, 
που θα είχε η υλοποίηση των ∆ΛΠ στην επιχείρηση; 
Πολύ� Αρκετά� Ελάχιστα� Καθόλου� 
 
2.4. Καταλήξατε σε έναν προϋπολογισµό για την υλοποίηση των ∆ΛΠ; 
Ναι� Όχι� 
 
2.5. Ποιο ήταν το ποσό που προϋπολογίσατε ότι θα σας στοίχιζε το consulting ∆ΛΠ από 
διεθνούς φήµης λογιστικούς οίκους; 
……………………………. 
 
2.6. Ποιο ήταν το ποσό που προϋπολογίσατε ότι θα σας στοίχιζε το consulting 
πληροφοριακών συστηµάτων για την εναρµόνιση των συστηµάτων σας βάσει των ∆ΛΠ; 
……………………………. 
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Επιλογή – Συνεργασία 
Στη φάση αυτή ερευνούµε τη διαδικασία µε την οποία επελέγη η συµβουλευτική εταιρεία ∆ΛΠ 
 
3.1. Επιλέξτε µε κύκλο τη σπουδαιότητα των λόγων που άσκησαν επιρροή στην επιλογή του 
συγκεκριµένου συµβουλευτικού οίκου ∆ΛΠ 
(5=πάρα πολύ, 4=πολύ, 3=αρκετά, 2=ελάχιστα, 1=καθόλου) 
 
Το κύρος και η αξιοπιστία που προκύπτει από το όνοµα της 
συµβουλευτικής εταιρείας 5 4 3 2 1 

Η συνεχής και δυναµική υποστήριξη των λογιστικών διαδικασιών από 
τη συµβουλευτική εταιρεία 5 4 3 2 1 

Το συνολικό κόστος υλοποίησης των ∆ΛΠ  
 

5 4 3 2 1 

Η γρήγορη και ανώδυνη µετάβαση σε λογιστική οργάνωση βάσει ∆ΛΠ 5 4 3 2 1 

Η επιλογή της ίδιας συµβουλευτικής εταιρείας από τους ανταγωνιστές 
σας 5 4 3 2 1 

Οι προσωπικοί ή επαγγελµατικοί δεσµοί στελεχών της επιχείρησης µε 
τη συµβουλευτική εταιρεία 5 4 3 2 1 

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε): 
 
 

5 4 3 2 1 

 
3.2 Με ποιά από τις παρακάτω διαδικασίες εξεδήλωσε το ενδιαφέρον η εταιρεία σας για την 
υλοποίηση των ∆ΛΠ; 
Πρόσκληση εκπροσώπων συµβουλευτικών εταιρειών για επίδειξη των λύσεων τους � 
∆ιενέργεια εσωτερικών διαδικασιών χωρίς εξωτερική γνωστοποίηση   � 
Άλλο (παρακαλώ εξηγήστε): 
 
3.3. Πόσο χρονικό διάστηµα µεσολάβησε από την στιγµή που έγινε η εισήγηση για την 
υλοποίηση των ∆ΛΠ µέχρι και την τελική επιλογή της συµβουλευτικής εταιρείας;  
Άµεσα (έως 2 µήνες) �  2-6 µήνες �  6-12 µήνες  � 1 έτος και πάνω � 
 
3.4. Έγινε κάποια συστηµατική αξιολόγηση και καταγραφή των πλεονεκτηµάτων και 
µειονεκτηµάτων των διαφόρων συµβουλευτικών εταιρειών πριν την τελική επιλογή; 
Ναι� Όχι� 
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Υλοποίηση των ∆ΛΠ 
 
4.1. Πόσος χρόνος απαιτήθηκε για τη διαδικασία υλοποίησης των ∆ΛΠ 
α. Έως 2 µήνες � β. 2-4 µήνες� γ. 4-6 µήνες � δ. 6µήνες – 1 έτος � 
 
4.2.  Ποιοι πραγµατοποίησαν την υλοποίηση των ∆ΛΠ; 
α. Άνθρωποι της επιχείρησης µε βοήθεια της συµβουλευτικής εταιρείας; � 
β. Η συµβουλευτική εταιρεία σε συνεργασία µε ανθρώπους της επιχείρησης; � 
 
4.3. Ποιο ήταν το κόστος που απαιτήθηκε για την υλοποίηση και λειτουργία των λογιστικών 
διαδικασιών βάσει ∆ΛΠ (µόνο το consulting ∆ΛΠ); 
α. Έως 50.000€ � 
β. 50.000-100.000€ � 
γ. 100.000-150.000€ � 
δ. 150.000-200.000€ � 
ε. 200.000-300.000€ � 
στ. 300.000-400.000€ � 
ζ. 400.000-500.000€ � 
η. 500.000€ και άνω � 
 
4.4. Η οικονοµική συµφωνία µε τη συµβουλευτική εταιρεία ∆ΛΠ βασιζόταν σε  
α. χρέωση βάσει χρόνου υλοποίησης (Κόστος ανά ηµέρα, ώρα κλπ.) � 
β. χρέωση βάσει συνολικού πακέτου υλοποίησης (κόστος ανεξαρτήτου διαστήµατος υλοποίησης) � 
γ. µικτής µορφής χρέωση (κόστος πακέτου και επιπλέον εργασίες µε χρονοχρέωση) � 
 
4.5. Το πραγµατικό κόστος υλοποίησης διαφοροποιήθηκε σε σχέση µε το προϋπολογισθέν 
κόστος; 
Ναι � Όχι � 
 
4.6. Εάν όντως διαφοροποιήθηκε το κόστος υλοποίησης, αυτό σε τι ποσοστό περίπου 
διακυµάνθηκε; 
Έως 10%� 10-30%� 30-50%� 50% και άνω� 
 
4.7. Είστε ικανοποιηµένοι από την υλοποίηση των ∆ΛΠ όσον αφορά τις λογιστικές 
διαδικασίες; 
Πολύ� Αρκετά� Ελάχιστα� Καθόλου� 
 
4.8. Ποιο ήταν το κόστος που απαιτήθηκε για την υλοποίηση και λειτουργία των 
πληροφοριακών συστηµάτων σας βάσει ∆ΛΠ (µόνο το consulting για το ERP); 
α. Έως 5.000€ � 
β. 5.000-10.000€ � 
γ. 10.000-15.000€ � 
δ. 15.000-20.000€ � 
ε. 20.000-30.000€ � 
στ. 30.000-40.000€ � 
ζ. 40.000-50.000€ � 
η. 50.000€ και άνω � 
 
4.9. Η οικονοµική συµφωνία µε την εταιρεία υποστήριξης ERP βασιζόταν σε  
α. χρέωση βάσει χρόνου υλοποίησης (Κόστος ανά ηµέρα, ώρα κλπ.) � 
β. χρέωση βάσει συνολικού πακέτου υλοποίησης (κόστος ανεξαρτήτου διαστήµατος υλοποίησης) � 
γ. µικτής µορφής χρέωση (κόστος πακέτου και επιπλέον εργασίες µε χρονοχρέωση) � 
 
4.10. Το πραγµατικό κόστος υλοποίησης διαφοροποιήθηκε σε σχέση µε το προϋπολογισθέν 
κόστος; 
Ναι � Όχι � 
 
4.11. Εάν όντως διαφοροποιήθηκε το κόστος υλοποίησης, αυτό σε τι ποσοστό περίπου 
διακυµάνθηκε; 
Έως 10%� 10-30%� 30-50%� 50% και άνω� 
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4.12. Σηµειώστε µε √√√√ ή ×××× ανάλογα µε το βαθµό επίδρασης, που είχαν τα διάφορα ∆ΛΠ στη επιχειρησιακή-λογιστική οργάνωση της επιχείρησης και αντίστοιχα το 
βαθµό επιτυχούς υποστήριξης από το σύστηµα ERP της επιχείρησης. 

 (5=πάρα πολύ, 4=πολύ, 3=αρκετά, 2=ελάχιστα, 1=καθόλου) 

  Λογιστική - Χρηµατοοικονοµική Επίδραση Επιτυχής Μηχανογραφική Υποστήριξη 

Ονοµασία ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

∆ΛΠ 1-Παρουσίαση  των Οικονοµικών Καταστάσεων                     

∆ΛΠ 2-Αποθέµατα                     

∆ΛΠ 7-Καταστάσεις Ταµειακών Ροών                     

∆ΛΠ 8-Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη                     

∆ΛΠ 10-Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού                     

∆ΛΠ 11-Κατασκευαστικές Συµβάσεις                     

∆ΛΠ 12-Φόροι Εισοδήµατος                     

∆ΛΠ 14-Οικονοµικές Πληροφορίες Κατά Τοµέα                     

∆ΛΠ 16-Ενσώµατα Πάγια                     

∆ΛΠ 17-Μισθώσεις                     

∆ΛΠ 18-Έσοδα                     

∆ΛΠ 19-Παροχές σε Εργαζόµενους                     

∆ΛΠ 20-Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίησης της Κρατικής Υποστήριξης                     

∆ΛΠ 21-Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιµές του Συναλλάγµατος                     

∆ΛΠ 23-Κόστος ∆ανεισµού                     

∆ΛΠ 24-Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών                     

∆ΛΠ 26-Λογιστική και Πληροφόρηση Προγραµµάτων Αποχώρησης από την Υπηρεσία                     

∆ΛΠ 27-Ενοποιηµένες και Ατοµικές Καταστάσεις                     

∆ΛΠ 28-Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες                     

∆ΛΠ 29-Οι Οικονοµικές Καταστάσεις σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες                     

∆ΛΠ 30-Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και Οµοίων Χρηµατοοικονοµικών Ιδρυµάτων                     

∆ΛΠ 31-Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες                     

∆ΛΠ 32-Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση                     

∆ΛΠ 33-Κέρδη Ανά Μετοχή                     

∆ΛΠ 34-Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις                     

∆ΛΠ 36-Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού                     

∆ΛΠ 37-Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις                     

∆ΛΠ 38-Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού                     

∆ΛΠ 39-Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση                     

∆ΛΠ 40-Επενδύσεις σε Ακίνητα                     

∆ΛΠ 41-Γεωργία                     

∆ΠΧΠ 1-Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης                     

∆ΠΧΠ 2-Πληρωµές Βασιζόµενες σε Συµµετοχικούς Τίτλους                     

∆ΠΧΠ 3-Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων                     

∆ΠΧΠ 4-Ασφαλιστικές Συµβάσεις                     

∆ΠΧΠ 5-Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού Κατεχόµενα Προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες                     
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Μετά την Υλοποίηση 
 
5.1. Είστε ικανοποιηµένοι από την υλοποίηση των ∆ΛΠ όσον αφορά τις λογιστικές διαδικασίες; 
Πολύ� Αρκετά� Ελάχιστα� Καθόλου� 
 
5.2. Είστε ικανοποιηµένοι από την πληροφοριακή υποστήριξη του ERP συστήµατος, όσον αφορά τα 
∆ΛΠ; 
Πολύ� Αρκετά� Ελάχιστα� Καθόλου� 
 
5.3. Ποιά ήταν τα σηµαντικότερα προβλήµατα κατά την υλοποίηση των ∆ΛΠ; 
α)……………………………… 
β)……………………………… 
γ)……………………………… 
 
5.4. Πόσο ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες που είχατε πριν την υλοποίησή τους; 
Πολύ� Αρκετά� Ελάχιστα� Καθόλου� 
 
5.3. Ποιο module ή λειτουργία του ERP συστήµατος δεν σας ικανοποιεί αρκετά ή λείπει, όσον αφορά 
τα ∆ΛΠ; 
α) (∆εν ικανοποιεί)…………………………………………………   
β) (Λείπει)…………………………………………………………….  
 
5.4. Ποιό είναι κατά την άποψή σας το κυριότερο πλεονέκτηµα  του ERP συστήµατός σας όσον 
αφορά τα ∆ΛΠ; 
α)………………………………………………………………………. 
 
5.4. Μετά την εγκατάσταση, πραγµατοποιήθηκαν έρευνες από την εταιρεία σας ή τους εξωτερικούς 
συµβούλους, όσον αφορά: 
α. Την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος;Ναι�  Όχι� 
β. Την ικανοποίηση των χρηστών από αυτό; Ναι�  Όχι� 
γ. Άλλη (παρακαλώ διευκρινίστε): 
 
Είστε: 
Άνδρας� Γυναίκα� 
 
Ηλικία:  
20-30� 31-40� 41-50�    51-60�  >60� 
 
Επίπεδο σπουδών:   
Πανεπιστήµιο� ΤΕΙ�   Μεταπτυχιακό�  ∆ιδακτορικό� 
 
Θέλετε να συµµετάσχετε σε σχετική περαιτέρω έρευνα;  Ναι�  Όχι� 
Αν ναι, παρακαλώ συµπληρώστε το όνοµά σας, την εταιρεία και το e-mail σας: 
 
Σας ευχαριστούµε πολύ 


