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Επιδοτήσεις 

ΕΣΠΑ 

Αναπτυξιακός 

Νόμος 

Τραπεζικά 

Δάνεια 

Ομολογιακά 

Δάνεια 

Χρηματοδότηση 

Αναχρηματοδότηση 

Εύρεση 

Κεφαλαίων 

Εξασφαλίζουμε στην Επιχείρηση νέα 
χρηματοδοτικά εργαλεία  

 
ή/και επαναδιαπραγματευόμαστε  

τον υφιστάμενο δανεισμό  
και επιτυγχάνουμε ρυθμίσεις και haircuts 

Επιδοτούμενα & 

Συγχρηματοδοτούμενα 

Δάνεια 

Equity 

Funds 

Equity 

Funds 



Ενδελεχής επισκόπηση των ιστορικών οικονομικών στοιχείων  

σε βάθος τριετίας 

Καταγραφή των ιστορικών στοιχείων σε ενιαίο κείμενο 

με παράθεση εμπορικών και χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών 

Ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων και 

ενσωμάτωση τυχόν επίσημων εκτιμήσεων της αξίας αυτών 

Κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων  

(σε περιπτώσεις ομίλων ή εταιρειών με κοινή ιδιοκτησία) 

  εφ’όσον αυτό απαιτηθεί από τους δανειστές/επενδυτές  

ή κριθεί χρήσιμο για τη διαπραγμάτευση 

Όλες οι τροποποίησεις είναι  
σε πλήρη συμφωνία με τα ΕΛΠ/ΔΛΠ 

Αν απαιτηθεί, τίθενται σε έλεγχο ορκωτού ελεγκτή 
πριν υποβληθούν στους δανειστές/επενδυτές 

Αναδιατυπώνουμε τα ιστορικά οικονομικά στοιχεία  
με τρόπο που να βελτιώνεται η κερδοφορία,  

τα ίδια κεφάλαια και συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες  

Ανάλυση – παράθεση στοιχείων για τον κλάδο και την αγορά 



Κατάρτιση αναλυτικών εκτιμώμενων αποτελεσμάτων, ισολογισμών και 

ταμειακών ροών για την επόμενη πενταετία 

Παροχή πλήρους τεκμηρίωσης, ανάλυσης και αιτιολόγησης για κάθε 

στοιχείο των εκτιμήσεών μας, π.χ. για κάθε κατηγορία δαπανών 

Ενσωμάτωση αριθμοδεικτών στις εκτιμήσεις,  

προσεκτικά σχεδιασμένων ώστε να απαντούν πειστικά  

σε όλα τα πιθανά ερωτήματα των δανειστών/επενδυτών 

Αναλυτική και προσεκτική τεκμηρίωση της σχεδιαζόμενης χρήσης των 

δανειακών/ επενδυτικών κεφαλαίων 

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ρεαλιστική, 
τεκμηριωμένη, αιτιολογούμενη και υποστηριζόμενη 

αποτύπωση του μέλλοντος,  

και όχι «άσκηση επί χάρτου» 

Όλες οι εκτιμήσεις μας βασίζονται σε  
συγκεκριμένες υποθέσεις και growth drivers,  

οι οποίοι αναλύονται με σαφήνεια 

Πειστική απόδειξη της ικανότητας  

αποπληρωμής των δανείων στους δανειστές  

ή διανομής μερισμάτων στους επενδυτές 



Επιλέγουμε την πηγή των κεφαλαίων σας και  
ολοκληρώνουμε τη λήψη της χρηματοδότησης 

(η χρηματοδότηση δύναται να έρθει και από συνδυασμό των κάτωθι πηγών) 

Κρατικές 

Ενισχύσεις 
Τράπεζες Equity 

Funds 

Κατάρτιση & υποβολή 

αίτησης στο ΠΣΚΕ 

Υποβολή δικαιολογητικών 

μέχρι την οριστική ένταξη 

Εγγύηση υψηλής βαθμολογίας 

Παρακολούθηση του έργου 

Υποβολή τροποποιήσεων 

Υποβολή αιτημάτων πληρωμής 

Επιμέλεια ελέγχων 

Κατάρτιση & υποβολή 

αιτήματος χρηματοδότησης 

Επιμέλεια δανειακών 

συμβάσεων 

Διαπραγμάτευση όρων  

και εξασφαλίσεων 

Αιτήματα 

αναχρηματοδότησης 

Ρυθμίσεις 

Παρουσίαση της επιχείρησης και 

του επενδυτικού σχεδίου στη 

Διοίκηση του Fund 

Επιλογή της βέλτιστης μεθόδου για 

την είσοδο του Fund στην Εταιρεία 

Κατάρτιση εκθέσεων προόδου 

Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων 

Επιμέλεια due diligence 

Επιμέλεια συμβάσεων 

Διαμεσολάβηση ανάμεσα στο Fund 

και στην Εταιρεία 



Μικρού ύψους κρατικές ενισχύσεις 

(τύπου e-lianiko, ψηφιακά εργαλεία κλπ.) 

Επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο  

με εκτίμηση μελλοντικών ταμειακών ροών κλπ. 

Αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για λήψη ενίσχυσης  

για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων 

Απλές αιτήσεις λήψης κρατικών ενισχύσεων 

(τύπου Fuel Pass, Power Pass κλπ.) 
από 20 € 

από 100 € 

+ 3% 

Επενδυτικές δράσεις ΕΣΠΑ,   

Ταμείου Ανάκαμψης & Αναπτυξιακού Νόμου 

από 900€  

+ 3% [min 3.000€] 

Τραπεζική διαμεσολάβηση για έκδοση νέου δανείου  

ή για ρύθμιση/διαγραφή παλαιών δανείων 

Η ύπαρξη συνδεδεμένων με τον αιτούντα 
επιχειρήσεων ενδέχεται να επιβαρύνει ελαφρά 

ορισμένες από τις τιμές μας 
(λόγω του όγκου των δικαιολογητικών) 

Δικαιούνται εκπτώσεις σε ορισμένες υπηρεσίες 
οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν μηνιαία 
λογιστική υποστήριξη από την RAPID 

500 € 

+ 3% 

Αιτήσεις στον ΟΑΕΔ  

για πρόσληψη ανέργων με επιδότηση 

150 € 

+ 50€/μήνα 

Στον διπλανό πίνακα, το πρώτο ποσό 
αναφέρεται στην υποβολή του αιτήματος, ενώ το 

δεύτερο ποσό (ή ποσοστό) αποτελεί success fee 
και καταβάλλεται με την έγκριση του αιτήματος 

από 1.000€  

+ 2% ή +3% 

από 1.000€  

+ 2% 


